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Szükségellátás keretében, a Katasztrófavéde-
lem finanszírozásában zajlik a hulladékgyűjtés 
a Zöld Híd területén, így Gödöllőn is. Az állam 
az idén szükséges hulladékgazdálkodási ki-
adások fedezetére 26,4 milliárd forintot biztosí-
tott, de a pénzt nem a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft., 
hanem a katasztrófavédelem kapta.

A feladat ellátásáért október 31. óta a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
felel, de a munkát ugyanúgy a Zöld Híd végzi. 

Miután a katasztrófavédelem számára az ál-
lam biztosította a szükséges forrásokat, azon-
nal megindultak a járműjavítások, gumizások, 
műszaki vizsgáztatások, az üzemanyag-ellátás 
megszervezése. 

Az elmaradt kommunális, azaz a vegyesen 
gyűjtött hulladékok szállításának pótlását leg-
közelebb a megszokott gyűjtési rend szerinti 
időpontokban végzik; kérik a lakosságot, hogy 
az elmaradt szállítás hulladékát lezárt zsákok-
ban helyezzék a hulladékgyűjtő edényük mellé!

Miközben a Zöld Híd ismét végzi a munkát a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. visszavonta a cég megfele-
lőségi véleményét.

(folytatás az 5. oldalon)
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A zöld híd nem, a katasztrófavédelem 
viszont kapott pénzt
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– Önnek szenvedélye a hegy-
mászás…

– 1985-ben tagja voltam annak a 
csapatnak, amely hazánkból először 
járt az Araráton, majd Iránban szin-
tén elsőként másztuk meg az Alborz 
5600 méter fölé emelkedő 
csúcsát. Rendszeresen, 
minden februárban eljutot-
tunk az erdélyi havasokba 
is, ahol rendkívül kemények a telek. 

– A magashegyekben szerzett jártas-
ságát a hétköznapokban is tudja hasz-
nosítani?

– Igen, hiszen a hegymászás olyan 
készségeket igényel – például jó helyzet-
felismerést, gyors döntéseket és kitartást a 
célok eléréséhez –, amikre „a földön járva”, 
a hétköznapi munkában is szükség van. A 
hagyományos túrázást vagy éppen a ma-
ratoni futást, ha úgy adódik, félbe lehet 
szakítani – hegymászásnál ezt sokkal kri-
tikusabb megtenni. Elég egy kis megingás 
és életveszélybe kerülhet az ember. Azt ta-
pasztalom, hogy a hegyek világában meg-
szerzett erőnlét hosszú ideig kitart.

– Hogyan vezetett az útja a Gellért-
hegy tövétől Gödöllőre?

– Budapesten születtem, s bár szüleim 
a Műegyetemen végeztek, én a Kertészeti 
Egyetemre jelentkeztem. A növényvédelem 
és a genetika egyaránt rabul ejtett. Diploma-
munkámat növényvédelmi témában írtam, 
álláslehetőséget a Genetika Tanszéken 
kaptam. Mivel ott növénykórtani feladatok-
kal bíztak meg, a két tudományt össze tud-
tam egymással kapcsolni. A genetika akkor 
még a klasszikus nemesítésre koncentrált. 

V. Németh Mária gyümölcsvirológus taná-
csára kezdtem el foglalkozni a szilvahim-
lő vírussal. Egyre jobban érdekelt a vírus, 
örökítő anyagának változatossága és a ví-
rus működése. Vizsgálódásaimhoz az MTA 
Növényvédelmi Kutatóintézetében külön-
böző molekuláris technikákat sajátítottam 
el, amiket az egyetemeken még nemigen 
tanítottak. 1989-ben többedmagammal át-
jöttünk a Gödöllőn akkor megnyitott Mező-
gazdasági Biotechnológia Kutatóközpont-
ba, ami világszínvonalú felszereltséggel 
kínált lehetőséget munkám folytatásához. 
Egy évig Budapestről „jártam be” Gödöllő-
re, majd szolgálati lakást kaptam. Később a 
feleségemmel együtt megvásároltunk egy 
1896-ban épült parasztházat fél hektáros 
kerttel. Miközben átalakítottuk, gödöllőivé 
váltunk. Két fiúnk a Hajós iskola sporttago-
zatán végzett. 2003-ban lehetőség kaptam 
arra, hogy visszakerüljek alma materembe, 
ahol fiatal vezetőt kerestek a Növénykórtan 
élére. Ekkortól járok vissza Budapestre.

– Van-e a kertjében szilvafa?
– Igen, de mint ahogy a hazai szilvaültet-

vények döntő többsége, úgy az én fáim is 
vírussal fertőzöttek. Találtam is az egyiken 
egy nagyon érdekes izolátumot, az addig 

ismertektől genetikailag kicsit eltérő 
vírust. Ez egy tudományos közlemé-
nyemben öregbíti a város hírnevét.

– Tudományos érdeklődése hozta 
tehát Gödöllőre és most egy egész 
intézmény élére állt. Milyennek látja 
az egyetem tudományos teljesítő-
képességét?

– Oktatási és kutatási potenciá-
lunk azért kiemelkedő, mert karaink 
egymással összefüggő, egymáshoz 
kapcsolható tudományterületeket 
művelnek. Az élelmiszer-tudományi, 
kertészettudományi, mezőgazda-
ság-tudományi, műszaki, építészeti, 
tájépítészeti, gazdaság- és társada-
lomtudományi diszciplínák együttmű-
ködéséből nagyobb teljesítmény jöhet 
létre – még úgy is, hogy több campu-
son dolgozunk, mintha ezeket csak 
egyszerűen összeadnánk. Rektorként 
az egyik fő feladatomnak azt tartom, 
hogy ezt a lehetőséget – a minőség-
hez következetesen ragaszkodva – 
menedzseljem.

– Mire építhet ebben a törekvésében?
– Elsőként munkatársaink felkészültsé-

gére. A tudományosan minősített oktatók 
arányában jól állunk. De sokat kell tennünk 
azért, hogy a tudományos ambícióknak 
való megfelelés mellett munkahelyként, 
„második otthonként” is vonzók, kedveltek 
legyünk az egyetemi polgárok számára – 
beleértve a hallgatókat is.

Másodszor: több karunkról elmondható, 
hogy az adott szakokra Magyarországon 
felvett hallgatók több mint 30 százaléka 
náluk tanul, tehát meghatározó a súlyuk a 
hazai agrár-felsőoktatásban. Ágazati igény, 
hogy az agrárszakokon tanulók aránya 
emelkedjen. A Kaposvári Egyetemmel és a 
Szegedi Tudományegyetemmel közösen, 
vezetésünkkel ennek érdekében el is indult 
egy projekt a múlt évben. 

Végül ki kell használnunk azt a jelen-
séget, hogy a továbbtanulni vágyók egyre 
inkább a nagyvárosokba (Debrecen, Pécs, 
Szeged) s még inkább a fővárosba jelent-
keznek. E téren a Budai Campus mellett a 
Gödöllői Campus is előnyt élvez, hiszen vá-
rosunk Budapest közelében fekszik.

Ponthatárainkat folyamatosan emeljük, 
mert a jobb tanulók megkönnyítik az okta-

„Munkahelyként is vonzó egyeteMet szeretnék”

November elsejétől dr. Palkovics 
László a Szent István Egyetem rek-
tora. Az első professzor, akit a Bu-
dai Campusról választott meg erre 
a posztra a Szenátus és 2007 óta az 
első intézményvezető, aki Gödöllőn 
él. A tudomány vonzotta a főváros-
ból városunkba. Tizennégy évig dol-
gozott a Mezőgazdasági Biotechno-
lógiai Kutatóközpontban. A Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen szerzett 
PhD fokozatot. Az MTA doktora. Kuta-
tási területei közé tartozik a vírusok, 
viroidok, baktériumok, gombák diag-
nosztizálása, vírusellenálló növények 
előállítása. Célja az egyetem infra-
struktúrájának és oktatási szerke-
zetének a megújítása és olyan légkör 
kialakítása a 2000-ben alapított in-
tézményben, amiben a kollégák való-
di közösséget és egységet alkotnak.

A Szent István Egyetem új rektora
dr. Palkovics László
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tást és a kutatást. Szerencsénkre a 
hallgatók is jóval tudatosabbak, mint 
akár tíz évvel ezelőtt voltak. Mégis, az 
eddiginél is jobban be kell mutatnunk 
a nyilvánosság számára, hogy milyen 
sikeres szakemberekké válnak a dip-
lomásaink és azt is, hogy a modern 
agrárium élen jár a fiatalok számára 
vonzó csúcstechnológiák alkalmazá-
sában.

– Mik a további vezetői céljai? 
– Szeretnék rendszeres, partne-

ri kapcsolatokat kialakítani, ápolni a 
várossal és a város különböző intéz-
ményeivel. Ezt azért is szükségesnek 
tartom, mert Gödöllő egyik legna-
gyobb foglalkoztatója az egyetem. Az 
itt dolgozók gyermekei bölcsődések, 
óvodások és iskolások. Hallgatóink 
számára is fontos, hogy egy pezsgő 
életű város polgárai is legyenek az itt 
töltött éveik alatt. 

Elengedhetetlen az egyetem infra-
struktúrájának a megújítása. Bár sok-
féle, értékes műszerrel, berendezés-
sel rendelkezünk, épületállományunk 
nagyon rossz állapotú. Oktatási mód-
szertanunk átalakítása sem maradhat 
el. Miközben hallgatóink mesterien 
használják informatikai eszközeiket, 
az oktatás még klasszikus módon 
zajlik. Valószínű, hogy a jövőben ke-
vesebb lesz az előadás és több a mű-
helymunka. Tanítanunk kell a csapat-
munka-készséget, a kommunikációs 
készséget, a szervezőképességet, a 
flexibilitást, a kreativitást, az értelmi-
ségi munka azon területeit, amit a szá-
mítógépek nem tudnak „megoldani”, 
vagyis amihez emberi érintkezéssel 
juthatnak a hallgatók. 

Itt az ideje – nemzetközi kapcsola-
taink kiterjedtségével is élve –, hogy 
külföldi oktatókat, vendégprofesszo-
rokat hívjunk meg egy-egy félévre 
oktatni, kutatást vezetni. Magam is 
több helyen, Madridban, Versailles-
ban, Heraklionban, Hannoverben és 
Göttingenben dolgozhattam vendég-
kutatóként. Életre szeretnék hívni 
egy nemzetközi tanácsadó testüle-
tet, amelynek tudós tagjaival évente 
egyszer átbeszélnénk a felsőoktatás 
nemzetközi trendjeit, egyetemünk te-
endőit. Szorgalmazom, hogy közös 
diplomákat adjunk ki más egyetemek-
kel. Erre már vannak példák, de több-
re van szükség. 

Bár a célokat és feladatokat még 
hosszan sorolhatnám, hadd zárjam 
azzal a beszélgetést, hogy olyan 
együttműködés kialakítására törek-
szem a vezetők, az oktatók és a diá-
kok között, aminek az eredményeként 
az egyetem olyan jó és erős közös-
séggé válik, amelynek mai és holna-
pi hallgatói öregdiákként is kötődnek 
majd hozzánk és segítik a működé-
sünket.

B.G.

Fennállásának 20. évfordu-
lóját ünnepli a FIABCI, azaz 
a Nemzetközi Ingatlanszak-
mai Szövetség. Ebből az al-
kalomból emléklapot kaptak 
azok, akik az elmúlt két év-
tized alatt a szervezet elis-
merésében részesültek, így 
Gödöllő önkormányzata is.

Városunkban három épü-
let felújítása is megkapta 
a rangos szakmai szerve-
zet elismerését: 2001-ben 
a Gödöllői Városi Múzeum 
és Piac épületegyüttese, 
2004-ben a Barokk Szín-
ház, 2014-ben pedig a Gö-
döllői Királyi Kastély meg-
újult épülete érdemelte ki a 
FIABCI díját.

(j.)

Városunk idősebb lakosaitól többször 
próbáltak vezetékes telefonon pénzt ki-
csalni a közelmúltban. Az esetek száma 
ugrásszerűen nőtt meg az elmúlt hetek-
ben, még úgy is, hogy az ehhez hasonló 
bűncselekményeket nem mindig jelentik 
be a károsultak. Ezért a Gödöllői Ren-
dőrkapitányság fokozott figyelmet kér 
Önöktől.

Mit tegyen, ha valaki azzal hívja fel, hogy az Ön 
egyik családtagja veszélyben van, és sürgősen 
készpénzre van szüksége?
1. Az „unokázós csalások” egyik fő ismérve, hogy 
a bűnözők mindaddig vonalban akarnak maradni, 
amíg társuk fölkeresi Önt a lakcímén. Ezért minél 

előbb szakítsa meg a beszélgetést!
2. Hívja fel a beszélgetésben említett család-
tagját, és érdeklődjön hogyléte felől szemé-
lyesen.
3. Tárcsázza a rendőrséget a 112-es szá-
mon, és kérjen segítséget!
4. Csak akkor árulja el a címét, és vállalja a 
személyes találkozót a telefonálókkal, ha a 

rendőrök már kiérkeztek az Ön címre.
5. A legfontosabb, hogy soha ne adjon át pénzt 
olyannak, akit nem ismer!

Köszönjük, hogy vigyáz magára, és éberen figyel 
ismerősei biztonságára is!

Forrás: rendőrség

ÉpítÉszeti emlÉklap Gödöllőnek

HVG-listA:
HároM Gödöllői középiskola
a leGjobb 100 közöTT
Azok számára, akik most állnak választás előtt, hogy melyik középiskolában folytassák tanul-
mányaikat, minden információ fontos, ami képet ad az egy-egy intézményben folyó munkáról 
és annak eredményeiről. A napokban megjelent a HVG középiskolai rangsora, ami a 100 leg-
jobb gimnáziumot mutatja be. A listán három gödöllői középiskola szerepel:  a Török Ignác Gim-
názium, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Kollégium, 
valamint a Gödöllői Református Líceum Gimnázium.

A rangsor három fő figyelembe vett szempontja,  az országos kompetencia mérés eredmé-
nye, az érettségi vizsgaeredmények valamint a felsőoktatásba jutás sikeressége. 

A HVG-rangsorban a három listára került gödöllői iskola közül a Török Ignác Gimnázium a 
41. helyre, a kéttannyelvű képzést folytató iskolák között pedig az előkelő 9. helyen került. 

Az iskola legjobb részeredményét a nyelvi érettségiknél érte el, itt országosan a 8., valamint 
a matematika érettségiknél a 31. helyre került. 

A Premontrei Szent Norbert Gimnázium a 46. a listán, az egyházi iskolák rangsorában pedig  
országosan a 7. helyre rangsorolták. A legjobb részeredményt a matematika érettségin érte el 
az intézmény, ahol a 33., valamint a felsőfokú felvételi, ahol a 36. helyen áll. 

A Református Líceum az összesített listán a 69. helyre került.
A kiadvány a rangsorok mellett közli a felvételi folyamat pontos menetét, valamint számtalan 

hasznos információt, amit nem árt figyelembe venni az iskolaválasztásnál.
(ny.f.)

„Unokázós” csalás Gödöllőn is
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Néhány hete lapunk is részletes cikket 
közölt arról, hogy december 31-én lejár 
az engedély nélkül létesített kutak lega-
lizálására vonatkozó moratórium. Bár az 
Agrárkamara kezdeményezésére készült 
egy új javaslat, ami 2020. december 31-
ig adna haladékot a kutak tulajdonosai-
nak, de erről még döntenie kell a parla-
mentnek. Amíg ez nem történik meg, a 
jogalkalmazónak a jelenlegi szabályozás 
szerint kell eljárni, eszerint pedig már két 
hónap sincs hátra. az önkormányzat il-
letékesei az elmúlt időszakban rengeteg 
kérdést kaptak ehhez kapcsolódóan. az 
alábbi tájékoztatás a legfontosabb tudni-
valókat foglalja össze.

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tör-
vényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. 
január 1-jén lépett hatályba. A módosítás 
értelmében mentesül a vízgazdálkodási bír-
ság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. 
január 1-jét megelőzően engedély nélkül 
vagy engedélytől eltérően létesített vízki-
vételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. 
december 31-ig kérelmezi, és az engedély 
megadásának feltételei fennállnak.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, 

üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez víz-
jogi engedély szükséges. Abban az esetben, 
ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély 
nélkül került megépítésre, vagy attól elté-
rően került megvalósításra, fennmaradási 
engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy 
a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt 
biztosító kutak között, így ezek utólagos en-
gedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi 
vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendel-
kező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi 
hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt 
megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a 
továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgató-
ság) között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakor-
lásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányren-
delet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alap-
ján a jegyző engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetésé-
hez, fennmaradásához és megszüntetésé-
hez, amely a következő feltételeket együtte-
sen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, va-
lamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesít-
mények védelméről szóló kormányrende-
let szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve 
előzetesen lehatárolt belső, külső és hidro- 
geológiai védőidom, védőterület, valamint 
karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, 
érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevé-
tellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szű-
résű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogo-
sító hatósági határozattal, egyszerű bejelen-
téssel rendelkező ingatlanon van, és magán-
személyek részéről a házi ivóvízigény és a 
háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivó-

vízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, 
víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény 
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmara-
dásához és megszüntetéséhez.

Házi ivóvízigény kielégítése esetén szük-
séges a vízminőség évenkénti vizsgálatának 
elvégeztetése.

Röviden összefoglalva a fenti feltételeket: 
a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 
m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel 
rendelkező ingatlanon van, magánszemély 
a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a 
háztartási igények kielégítését szolgálja; 
a kút nem gazdasági célú vízigényt szol-
gál, akkor a fennmaradási engedélyezés a 
jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül 
bármelyik nem teljesül (sajnos Gödöllőn ez 
a jellemzőbb), akkor nem a jegyző, hanem 
az illetékességgel rendelkező Fővárosi 
Katasztrófavédelmi igazgatóság igazga-
tó-helyettesi szervezet Katasztrófavédel-
mi Hatósági Osztály hatáskörébe tartozik 
a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

A jogszabály meghatározza-e a gazda-
sági célú vízigény fogalmát?

Gazdasági célú vízigénynek minősül min-
den, a háztartási igénytől eltérő, azt megha-
ladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe 
beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás 
is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a 
saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz 
használatával, gazdasági haszonnal járó te-
vékenységet végez.

Milyen kútra kell fennmaradási enge-
délyt kérni?

Fontos, hogy a fennmaradási engedélye-
zési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az 
ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden 
olyan kútra vonatkozóan fennmaradási en-
gedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül 
létesítettek.

a locsolási céllal létesült kutak fenn-
maradási engedélyeztetése esetében is 
szükséges-e a szakhatóság bevonása?

Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, 
ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. 
Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz 
az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, 
vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazda-
sági célból használják, akkor nem kell a Né-
pegészségügyi Főosztályt szakhatóságként 
bevonni. A szakhatóság az eljárása során a 
kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmin-
tavételre kötelezi és megfelelő minőség ese-
tén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

A vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a 

vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azo-
kat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása 
előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. 
december 31-ig nem kér fennmaradási en-
gedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 
2019. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot 
kell fizetni. A bírság az engedély nélkül lét-
rehozott építmény értékének 80%-áig, en-
gedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat 
esetén 1.000.000 forintig terjedhet. A termé-
szetes személyre kiszabott bírság összege 
nem haladhatja meg a 300.000 forintot. A 
fentiekből is látható, hogy a jogalkotó a kutak 
engedélyeztetési eljárását tette díjmentessé.

(ny.f.)

TájéKozTATó Az ENGEDéLy NéLKüL fúrT vAGy 
áSoTT KuTAK ENGEDéLyEzTETéSérőL

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi ható-
sági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést 
követően az ügyfelek az alábbi időpontok-
ban fordulhatnak kérdéseikkel személye-
sen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az 
eljárás során keletkezett iratokba:
Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; 
Péntek: 9:00-12:00
Helyszín: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
Tel.: +36-1/459-2476, +36-1/459-2477, 
+36-1/459-2460
Fax: +36-1/459-2459, e-mail: fki.hatosag@
katved.gov.hu

A kérelem benyújtásához a mellékelt for-
manyomtatvány kitöltése szükséges: Helyi 
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
kérelem

Mellékletként csatolandó: Fényképfel-
vétel a kútról és környezetéről a 41/2017. 
(XII.29.) BM rendelet vonatkozó 2. mellék-
letének II. bekezdés 6.7. pontjában foglal-
taknak megfelelően.

Eljárási illeték: 3000 Ft
A kérelmet Gödöllői Polgármesteri Hiva-

tal Jegyzője részére kell benyújtani.
A  szükséges melléklet letölthető a Gö-

döllő város honlapján az alábbi linken: 
http://www.godollo.hu/kutak-fennmarada-
si-engedelyezese-godollo
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(folytatás az 1. oldalról)
A kialakult helyzetről az ökörtelek-völgyi 

hulladékkezelő központban dr. Gémesi 
György, az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Önkormányzati Tár-
sulás elnöke, és Gyenes szilárd, a Zöld 
Híd B.I.G.G. Nkft. ügyvezető igazgatója 
tájékoztatták a sajtót. Mint elmondták, míg 
a katasztrófavédelem részéről maximális 
a partnerség, az NHKV Zrt. még tárgyalni 
sem volt hajlandó a cég vezetésével. 

Gyenes Szilárd felhívta a figyelmet arra 
is, jelentős pénzeket voltak kénytelenek lé-
nyegében kidobni: A betelt hulladéktároló 
bővítését nagyjából négyszáz millió forint-
ból meg lehetett volna oldani. Ám mivel ez 
most csak állami közbeszerzési pályáza-
ton keresztül lehetséges, még a kivitelező 
sincs meg. Ugyanakkor havi szinten 70-
100 millió forintba kerül, hogy a hulladé-
kot elszállítják más lerakóba. „Négy hónap 
költségével meg lehetett volna valósítani a 
lerakót. De ha így folytatódik, még két évig 
a bővítésből nem lesz semmi” – mondta az 
igazgató.

Kitért arra is, hogy halomban áll a 
szétválogatott hulladék, aminek az 
elszállításáról és értékesítéséről nem 
gondoskodik az NKHV Zrt. A Zöld  
Híd viszont már nem teheti meg, mert 
a hulladék állami tulajdon. 

Gyenes Szilárd elmondta, ő vi-
szont a Zöld Hídnál dolgozók mun-
kabérét ügyvédi letétbe helyeztette, 
mert elfogadhatatlannak tartja, hogy 
azok az emberek, akik hóban, fagy-
ban, esőben, nyári melegben kint 
végzik a munkájukat, ne kapják meg 
a bérüket.

A sajtótájékoztatón több kérdés is 
elhangzott, amelyek arra irányultak, 
hogy milyen politikai szálakat sejt a 
cég vezetése és az önkormányzati 
társulás elnöke a háttérben. A ren-
dezvényen mind Gémesi György, 
mind Gyenes Szilárd ezeket elhárí-
totta és a szakmai hiányosságokra 
vezették vissza a kialakult helyzetet. 
Később azonban, Kontrát Károly állam-
titkár és Vécsey lászló fideszes ország- 
gyűlési képviselő sajtónak tett nyilatkozatá-

ra reagálva az ÉKPN önkormányzati társu-
lás az alábbi sajtóközleményt adta ki.

(bdz)

A Zöld híd nem, A kAtAsZtrófA-
védelem visZont kApott pénZt

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regio-
nális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Önkormányzati Társulás sajtóközleménye:

A Zöld Híd BIGG Nkft. és annak tulajdonosi 
testülete, az ÉKPN Önkormányzati Társulás körül kialakult helyzet-
ről nyújtunk rövid, tényszerű és új információkat is tartalmazó tájé-
koztatást. Az alábbi közleményben foglalt minden állításunkat do-
kumentumokkal tudjuk bizonyítani és kérés, igény esetén ezeket a 
dokumentumot be is tudjuk mutatni.

• A Zöld Híd pénzügyi ellehetetlenítése egy tudatos, előre generált 
folyamat eredménye. Október végére világossá vált, hogy az NHKV 
Zrt. nem fog forrást biztosítani, a számlánkat visszaküldték. A szol-
gáltatás kényszerűen leállt, mert az NHKV Zrt. egyoldalú döntései 
nyomán elfogytak az üzemeltetés feltételei. Nem leállították, hanem 
leállt. A katasztrófavédelem bevonását az ellátási területen élők ér-
dekében maga a Zöld Híd BIGG Nkft. kezdeményezte.

• Mik a bizonyítékok a tudatosságra? A Zöld Híd jobb likviditási 
helyzetben volt most, mint 2017 végén, amikor jóval nagyobb ösz-
szeggel konszolidálta a céget az NHKV. Most gyakorlatilag meg-
szüntették a kommunikációt mind az ügyvezetéssel, mind pedig 
a társulás elnökségével. Elhúzták a negyedéves elszámolásokat, 
azokat felszólításra, a szükséghelyzet kialakulásának idején adták 
ki egyszerre úgy, hogy gyakorlatilag likvid adósságba fordították a 
társaságot. Többszöri kérésünk ellenére érdemi műszaki, logisztikai 
támogatást nem nyújtottak. A szükséghelyzet elrendelését követően 
viszont azonnal érkezett 11 darab autó Gödöllőre és az NHKV Zrt. 
emberei személyesen is megjelentek ugyanitt. Szeptember-október 
folyamán öt alkalommal hívtuk őket egyeztetésre, egyszer sem jöt-
tek el. Október második felében célzottan jelent meg Gödöllő környé-
kén a Közlekedési Felügyelet, akiknek a Zöld Híd járműveit kellett el-
lenőrizniük. Az ellenőrök az elmúlt években hulladékszállító járművet 
ugyanis soha nem vontak ellenőrzés alá.

• Az ellehetetlenítési folyamat része a Zöld Híd megfelelőségi vé-
leményének (nem hatósági engedélyeinek) azonnali visszavonása. 
A megfelelőségi véleményt 2018. július 20-án adta ki az NHKV – ezt 
vonta most vissza arra hivatkozva, hogy nem tudjuk ellátni a felada-
tunkat és a Katasztrófavédelemnek kellett beavatkozni.

• A történések nem reálgazdasági folyamat, hanem durva és fele-
lőtlen politikai játszma részei, amely helyzetet a legkevésbé a Zöld 

Híd vezetői és dolgozói okozták – bármennyire is szeretné ezt lát-
tatni a kormánypárti média. A Zöld Híd 2010 óta a drámai fejlesztési 
forráselvonások ellenére is zavartalanul ellátta közszolgáltatását. Az 
események láncolata, köztük a megfelelőségi nyilatkozat – a novem-
ber 5-i tanácsülés előtti – türelmetlen visszavonása egyértelműen 
mutatja, hogy a Zöld Híd BIGG Nkft. közszolgáltatói körből történő 
kivezetése nem szakmai, hanem politikai döntés.

• Gazdasági racionalitás csupán három e heti eseményből olvas-
ható ki.

 o A kormány október harmincadikán döntött a hulladékgazdál-
kodásnak biztosítandó 26,5 milliárd forintról a 2018-as év konszoli-
dálásra. Ez a nyílt beismerése annak, amiről a Zöld Híd Programban 
mindig is beszéltünk: évek óta forráshiányos a hulladékgazdálkodás.

 o Schmidt Jenő, Tab fideszes polgármestere a TÖOSZ elnöke 
a napokban nyilatkozott, hogy az ő számításaik szerint évi 40 milliárd 
hiányzik a rendszerből és ennek felelősét nyíltan, szakmai korrekt-
séggel meg is nevezte.

 o Tarlós István Budapest főpolgármestere kijelentette, hogy a 
közötte és a Miniszterelnök úr közötti megállapodásban benne van, 
hogy a főváros visszakapja az FKF Zrt-t és visszakapja a számlaki-
állítás jogát is. Amennyiben a Zöld Híd is visszakaphatná ugyanezen 
jogokat, akkor különösebb támogatás nélkül tudna a rendszer mű-
ködni 116 településen – ahogy korábban is működött.

• Minden politikai indíttatású és célzatú támadást és rágalmat az 
Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás határo-
zottan visszautasít. A szakmai menedzsment, valamint a Zöld Híd 
több száz dolgozója is kiáll a döntéshozói jogokat gyakorló Dr. Gé-
mesi György társulási elnök mellett, aki 12 éve, megbízási díj nélkül 
végzi munkáját és biztosítja a szervezet teljes körű szakmai autonó-
miáját és politikai befolyástól mentes tevékenységét.

• Összefoglalva: határozottan állítjuk, hogy az NHKV Zrt. tudatosan 
és folyamatosan alulfinanszírozta a Zöld Híd BIGG Nkft-t, jogellenesen 
és célzatosan szüntette be az együttműködést és a finanszírozást. 
A módszerük nem új, csak a lépték változott, bővebben lásd: http://
www.korrupcioinfo.hu/szemetoligarchak/?fbclid=IwAR1Vnhr5trVQ-
pE07YPcqZnRTxxvXLvzW64VXeFxzDOY71J2hmcN_G6rL3ZE

• Végezetül ezúton is köszönjük az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság emberileg és szakmailag is korrekt fellépését, segít-
ségét, támogatását!
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Újra kikerülnek a zebrazászlók több gyalogosátkelőhelyhez.  A Magyar Közút Non-
profit Zrt. a Volánbusz pályaudvarnál, a Munkácsy Mihály utcánál és az Egyetemi 
behajtónál lévő zebránál engedélyezte a gyalogosok közlekedését segítő eszközök 
kihelyezését. A kérelmet ezúttal a gödöllői Horváth Gábor nyújtotta be, aki szeretné 
városunkban tovább folytatni a Füle sándor kezdeményezésére elindult akciót. 
Horváth Gábor bízik benne, hogy a zászlók nem tűnnek el, és hosszú távon segíthetik 
majd a gyalogosok biztonságos átékelését. Mint azt lapunknak elmondta: Arra kéri a 
tisztelt autóvezetőket és buszvezetőket, hogy legyenek nagyobb türelemmel a gyalo-
gosok átkelésekor. A gyalogosokat pedig arra bíztatja, hogy használják a sárga zász-
lókat, és azokkal bátran és határozottan merjenek lelépni a zebrákra, természetesen 
a KRESZ szabályainak betartása mellett!  Felhívta a figyelmet arra is, aki a zászlókat 
elviszi, mindenkit megkárosít, akinek fontos a biztonságos közlekedés. 

Fotó: buchholcz Tibor

A Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központban tartot-
ták meg október 30-án a Tiszta 
udvar – Rendes Ház idei verse-
nyének eredményhirdetését és 
díjátadóját. Idén a többlakásos 
házak kategóriában osztottak ki 
elismeréseket. A rendezvényen 
Gémesi György polgármester 
mondott köszöntőt, majd 

pelyhe jó-
zsef alpol-
gármester 
é r t é k e l t e 
az idei pá-

lyázatokat. A megmérettetésen 
részt vevő ingatlanokat a nyár 
folyamán tekintette meg, és ek-
kor tartott helyszíni szemlét a 
helyszíneken a bíráló bizottság.
A díjazottak: Erzsébet királyné 
körút 9-10. G-11. Lakásfenntar-
tó Szövetkezet; Palota-kert 15., 
Társasház; Szent János utca 
13., G-11. Lakásfenntartó Szö-
vetkezet; 

Az elismeréssel járó okle-
vél mellett valamennyi-
en a Kertészeti Áruda /

Pakans Kft 10.000 
Ft értékű vásárlási 
pénzutalványát, a 
Gödöllői Agro-
ker Kft 5.000 
Ft értékű vá-
sárlási pénz- 
utalványát
és a Ma-
gyar Önkor-

mányza tok 
Szövetsége 
10.000 Ft ér-

tékű pénzutalványát vehették 
át. 
A program az önkormányzat, a 
Gödöllői Fészek Nagycsaládo-
sok Közhasznú Egyesülete, a 
Gödöllői Kertbarát Kör, a Gö-
döllői Városvédő Egyesület, a 
Kertvárosi Egyesület, a Lakás-
szövetkezetek és Társasházak 
Gödöllői Egyesülete, a Magyar 
Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület Gödöllői Helyi 

Csoportja, az önkormányzat 
civil referense és 
a Gödöllői Lokál-
patrióta Klub közremű-
ködésével valósult meg.

Támogatói 
voltak az 
ö n k o r -
mányzat, 
a VÜSZI 
Kft, az 
E r z s é -
bet Ki-
r á l y n é 
S z á l -
loda, a 

Pakans Kft, az Agroker Kft, az 
MG Falker GBBR Bt, a Lakás-
szövetkezetek és Társasházak 
Gödöllői Egyesülete, a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsé-
ge és a Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub. 

(a rendezvényről bővebben, 
valamint a többi díjazottról 
online felületünkön és face-
book oldalunkon olvashat-
nak.) 

ZebraZásZlóval biZtonságosabb aZ átkelés

TiszTa udvar – rendes Ház 2018 

Teleki Pál születésének 139. 
évfordulója alkalmából 2018. 
november 9-én (pénteken), 11 
órai kezdettel tartjuk koszo-
rúzással egybekötött megem-
lékezésünket szobránál, a Gróf 
Teleki Pál téren.
a Művészetek Házától 10.25-
kor, a premontrei Gimnázium 
elől 10.35-kor díjmentes kü-
lönbusz 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

Teleki-szobor koszorúzás LISZI PrImISSIma Díj
Örömmel értesítjük a tisztelt 
lakosságot, hogy idén novem-
ber 30-án kerül átadásra a liszi 
primissima díj, melynek célja a 
környezete és közössége érde-
kében áldozatosan tevékeny-
kedő személyek elismerése, 
ezzel is elősegítve a lokálpatri-
óta értékek népszerűsítését. 

a liszi primissima díj a helyi 
lakóközösség véleményének 
bevonásával évente egy lakó-
társunknak adományozható. 
első lépésben azon szemé-
lyekre várjuk javaslataikat a 

+36/20-823-1408-as telefonszá-
mon, vagy az info@varoskoz-
pontert.hu e-mail címen, akik 
az egyesület működési terüle-
tén tevékenyen hozzájárulnak 
környezetünk fejlődéséhez, 
szépítéséhez, aktívan segítik 
a közösségi élet erősítését s 
önzetlen hozzáállásukkal pél-
daként állíthatók közösségünk 
számára. A jelölések beérke-
zésének határideje: 2018. no-
vember 12, melyet követően a 
3 legtöbb javaslatot kapott sze-
mélyre nyílik meg a szavazás 
lehetősége.

erzsébeT krT. 9-10. szenT jános uTca 13.

paloTakerT 15.
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szabad egy káVéra?

2018. október 
30-án, kedden a 
Premontrei rend 
gödöllői templo-
mában került sor 
Balogh Péter Pi-
usz O. Praem., 
Gödöllő első apát-
jának benediká-
lási ünnepére. Az 
ünnepi szentmisét 
és az apátbene-
dikálást dr. Varga 
Lajos váci segéd-
püspök végezte 
a Magyar Cirká-
ria nagyváradi és 
csornai apátjaival, 
valamint a Pre-
montrei Rend ge-
nerális apátjával.

A világháborúk áldozatairól em-
lékeztek meg október 30-án 
este az I. és a II. világháborús 
emlékműveknél Gödöllő vá-
ros önkormányzata szervezé-
sében. A program a Himnusz 
eléneklésével kezdődött, majd 
bucsyné prém katalin, Mé-
száros Beáta, Madarászi 
lászló és Rehorovszky Gábor 
adott zenés irodalmi műsort.
A világégések hőseire és ál-
dozataira dr. 
pappné pintér 
Csilla alpol-
gármester em-
lékezett, majd 
a jelenlévők 
koszorúzással 
tisztelegtek a 
két világháború-
ban elesett ál-
dozatok emléke 
előtt.

Néhány hete a Facebookon töb-
ben is megosztottak egy posz-
tot, ami egy külföldi kávézóban 
honos szokást mutatott be. E 
szerint, ha valaki fogyasztott egy 
kávét, előfordult, hogy kettőt fi-
zetett. 

A második kávé egy cédulára 
írva felkerült a hirdetőtáblára, s 
ha olyasvalaki tér be, aki nem 
engedhette volna meg magának 
a fogyasztást, elég volt letépni 

egyet, s máris kapta az italt. Nos 
a kezdeményezés már Gödöllőn 
is helyet talált magának, mégpe-
dig a Gödöllői Városi Könyvtár 
Mi Újság V.A.N.? Kávézójában.

Vajek Andrea, a kávézó ve-
zetője elmondta, bőséges a 
meghívások száma, akik pe-
dig az ajándék kávékat kapják, 
nagyon meglepődnek és nagy 
örömmel fogadják.                   

(k.j.)

a Gödöllő szolgálat olvasói 
hosszú évek óta örömmel fej-
tették meg azokat a rejtvénye-
ket, amelyeket Mezey lászló 
rejtvénykészítő, mesterfokú 
keresztrejtvényfejtő készített. 
Valamennyiünket mélyen meg-
rázott a szomorú hír, hogy Me-
zey lászló október 29-én tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt.

1975 óta foglalkozott verseny-
szerűen a rejtvényfejtéssel, 
amit szép szellemi sportnak 
tartott. Haladó, mesterjelölt és 
mester kategóriákban több-
ször nyert egyéni versenyt, és 
volt győztes csapat tagja.

több mint 20 éven át készí-
tett rejtvényeket, amelyek több, 
mint 30 hazai lapban jelentek 
meg rendszeresen. Az olasz 

módra feladattól a skandináv 
rejtvényeken át kérésre a su-
doku feladványig terjed a ská-
la, amivel megörvendeztette a 
rejtvények kedvelőit, így a Gö-
döllő szolgálat olvasóit is.  

Fájdalommal búcsúzunk 
Mezey lászlótól, akinek sze-
mélyében egy mindig precíz, 
megbízható munkatársat vesz-
tettünk el. 

búcsú Mezey lászlóTól

balogH péTer piusz o. praeM. 
benedikálási ünnepe

emlékezés
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Ünnepélyes keretek között 
adták át a Körösfői-Kriesch 
Aladár Művészeti Alapítvány 
díjait október 29-én este a 
Gödöllői Királyi Kastély dísz-
termében. Az elismerést idén 
Mikulik Márton János, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem hallgatója és Fábi-

án dénes zoltán 
képzőművész, mű-
vésztanár vehette át 
körösfői lászlótól, 
a kuratórium elnö-
kétől. A díjat minden 
évben az egykori gö-
döllői művésztelep 
alapítójának szüle-
tésnapján adják át. 
A rendezvény ha-
gyományosan Kö-
rösfői-Kriesch Aladár 
szobránál, koszorú-
zással vette kezde-
tét, ahol a művész 
emlékét ápoló szer-
vezetek és intézmé-
nyek tisztelegtek. 

Gödöllő Város Önkormányza-
ta nevében dr. pappné pin-
tér Csilla alpolgármester és 
l. péterfi Csaba kommuniká-

ciós igazgató koszorúzott. Ezt 
követően a kastélyban került 
sor az ünnepélyes díjátadás-
ra. Ennek keretében dr. Ke-
ményfi Róbert néprajzkutató, 
egyetemi tanár, a Debreceni 
Egyetem dékánja mutatta be 
„Dénes Jenő: Körösfői-Kri-
esch Aladár” című 1939-ben 
megjelent monográfiájának 
újrakiadását, ami a Debreceni 
Egyetem gondozásában je-
lent meg. 
Az ünnepi műsorban a Fré-
déric Chopin Zenei AMI nö-
vendékei és tanárai működtek 
közre.

(j.k.)

A Török Ignác Gimnázium 17 fős 
diákcsapata meglátogathatta az 
Európai Unió strasbourgi parla-
menti épületét október 15-19 kö-
zött. Az iskola tanulói az Euroscola 
online versenyének keretében or-
szágos I. helyezést értek el, a fő-
díjként kaphatták meg az utazást. 
Felkészítő tanáruk Csapó tamás 
és Guba András volt.
Az Euroscola programja során mo-
dellezték a parlamenti munkát: ple-
náris és bizottsági üléseken vehet-
tek rész. A megbeszélések során a 
tanulók a többi EU tagországok ta-
nulóival vitathattak meg különböző 
politikai kérdéseket angol nyelven. 

Így többek beszélhettek a migráci-
ós válságról, Európa jövőjéről, az 
EU-s környezetvédelmi politikáról 
és a kulturális örökségről. 
A többi napon volt idő meglátogatni 
Strasbourg és a közeli Fekete-er-
dő nevezetességeit. Ezek során az 
Emberi Jogok Európai Bíróságát is 
sikerült megnézni, ahol Paczolay 
Péter, a bíróság magyar bírója ve-
zette körbe a csapatot, és beszélt 
a bíróság munkájáról. A következő 
napon pedig a diákok meglátogat-
hatták a Duna folyam több forrását 
és Németország legnagyobb ví-
zesését is. 

(TIG)

ÁtadtÁk a körösfői-díjakat

Látogatás az EU-ParLamEntjébEn
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Elmékeznek még Allan 
Karlssonra, a 100 éves 
emberre, aki kimászott 
az ablakon és eltűnt?  
Nos, nem mindenna-
pi hősünk rajongóinak 
remek hírrel szolgál-
hatunk: Allan Karlsson 
köszöni szépen jól 
van, igaz, már nem 
százéves, hanem 101 
és élvezi az életet. 

És nem csak ő ha-
nem Julius cimborája 
is, akivel semmi más gondjuk 
nincs, mint, hogy unalmasnak 
találják az életet Bali egyik lu-
xusszállodájában, ahol minden 
kívánságukat lesik a gáláns ven-
dégeknek. A két jóbarát életked-
vére és kalandvágyára még az is 
jó hatással van, amikor kiderül, a 
pénzük elfogyott, sőt jelentős tar-
tozást halmoztak fel. A problémát 
végül is egy remek születésnapi 
partival is meg lehet oldani.  A 
101. születésnapra rendelt hő-
légballon kötelét pedig el lehet 
oldalni... Á dieu tartozás, no meg 
Bali! 

Valahogy így kezdődik – vagy 
folytatódik – hőseink kaland-
ja, amolyan Allan Karlsonosan: 
Csak semmi pánik. Ugyan, mitől 
is kellene tartaniuk? Hát problé-
ma az, hogy az óceán közepén 

úsznak egy hőlég-
ballon kosárban? 
Nos, valóban 
megfontolás tár-
gyát képezi, hogy 
ez a veszélye-
sebb helyzet, vagy 
uránt csempészni 
Észak-Korea ve-
zetőjének. Bizony 
történetünkbe Kim 
Dzsong Un is bele-
keveredik, hőseink 
pedig egy súlyos 

diplomáciai válság kellős köze-
pébe csöppennek. És hogy Allan 
és Julius ne panaszkodhasson a 
társaságra, felbukkan Vlagyimir 
Putyintól kezdve Angela Merke-
len át Donald Trumpig jónéhány 
vezető politikus. 

Már csak az a kérdés, ki tud-
nak-e mászni hőseink épp bőrrel 
minden kalamajkából, amelybe 
belekeverednek? 

Jonass Jonasson mindvégig 
humoros és szórakoztató törté-
nete kellemes kikapcsolódást 
nyújt azoknak, akik képesek ella-
zulni, elengedni a mindennapok 
problémáit, és Allan Karlsson he-
lyébe képzelni magukat. 

(Jonas Jonasson: A százegy 
éves ember, aki azon gondolko-
dott, hogy túl sokat gondolkodik)

(ny.f.)

a Gödöllői Városi könyvtár és 
információs központ a 2014-
ben elnyert Minősített könyv-
tár cím után újabb rangos 
elismerést kapott. Városunk 
intézménye 2018-ban megkap-
ta a könyvtári Minőségi díjat az 
emberi erőforrások Minisztéri-
umától.
a Minősített könyvtár cím és 
könyvtári Minőségi díj pályá-
zatot az emberi erőforrások 
Minisztériuma hirdette meg 
2018 áprilisában. A Könyvtári 
Minőségi díjra pályázó intéz-
mények feladata két innová-
ció bemutatása volt. előnyben 
részesült az a pályázó, mely-
nek legalább egy innovációja 
a nemzet és szakmapolitikai 
célokat támogatta, azaz csa-
ládtámogató vagy könyvtár- és 
olvasáskultúra népszerűsítő 
volt.
a Gödöllői Városi könyvtár a 
Gödöllői irodalmi kerekasztal 

tevékenységét és az Olvasók 
Diadala digitális olvasásfej-
lesztési játékot mutatták be pá-
lyázatukban.
A pályázó intézmények mi-
nőségmenedzsment tevé-
kenységét könyvtári és minő-
ségmenedzsment szakértők 
értékelték a benyújtott szakmai 
beszámolók és a helyszíni lá-
togatások alapján.  A díjat no-
vember 13-án vehetik át. 
a Gödöllői Városi könyvtár 
az elmúlt években számtalan 
rangos szakmai díjat kapott, 
köszönhetően népszerű, soka-
kat megmozgató projektjeinek. 
lapzártánkkal egyidőben is a 
Minőség-innováció” pályázat 
rendezvényén vesznek részt,  
ami kapcsolódik az európai 
Minőség Hét 2018 európai 
rendezvénysorozathoz. A ren-
dezvényről lapunk következő 
számában, valamint online fe-
lületünkön olvashatnak. 

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
Éljen soká Allan Karlsson!

Elismerés a városi könyvtárnak 
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November 4-én, vasárnap 
a Két szék között című in-
teraktív, beszélgetős, ze-
nés műsor immáron máso-
dik állomásához érkezett. 
A Mészáros Beáta és l. 
péterfi Csaba által megál-
modott és elindított vidám 
est vendége a Királyi Vá-
róban ezúttal Herczenik 
Anna operaénekes volt, 
akihez később egy megle-
petésvendég is csatlako-
zott. A Két szék között mostani „adá-
sában“ több érdekesség is terítékre 
került a Gödöllőről indult művésszel 
kapcsolatban.

Ha már teríték, akkor konyha: 
Herczenik Anna nem főz (nem azért, 
mert nem tud), ha férje, Cser Ádám 
karmester otthon tartózkodik, mert 
párja nem engedi át a terepet más-
nak; a leveseknek, mártásoknak is ő 
szeret dirigálni.

Anna a pályakezdésére úgy em-
lékezett vissza, hogy édesanyja vitte 
el gyerekként a Chopin zeneiskolá-
ba, ahol a hegedű jutott neki, de 11 
év gyakorlás után másra vágyott. 
Mivel ikertestvérével, Eszterrel ott-
hon mindig daloltak, így elhatározta, 
hogy énekes lesz. Az viszont először 
hidegen hagyta, amikor énektanár-
nője kijelentette, hogy operaénekesi 
hangja van. Idővel viszont komolyan 
vette ezen szavakat és a gimnázium 
után a Zeneakadémiára jelentkezett. 
Elmondása szerint nem ez volt élete 
– finoman fogalmazva – legkelleme-
sebb öt éve, de túlélte. Ezt követően 
került az Operaházba, pályája pedig 
innentől kezdve töretlen.

A kétórás beszélgetés során 
megtudtuk, hogy élete egyik legjobb 
döntése volt, amikor annak idején el-
szerződött Miskolcra, ahol szép sze-
repeket és nagyon sok tapasztalatot 
gyűjtött be. Vallja, hogy pályafutása 
során a legtöbbet a kollégáitól tanul-
ta a szakma fortélyaival kapcsolat-
ban. Természetesen szóba került a 
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesüle-
te (GÖFME) is, akikkel kapcsolatban 
Herczenik Anna elmondta, hogy szá-
mára a GÖFME egy nagy álom. Na-
gyon sokat köszönhet nekik; ez egy 
kiváló, együtt lélegző baráti csapat, 
akik egyformán gondolkodnak. Érde-
kesség, hogy kezdetben csak Eszter 
testvére volt tagja a csoportosulás-
nak, ő meg nem. Kicsit irigykedett is, 
így elkezdett a csoport körül forgo-
lódni, míg végül bekerült. A Horváth 
zoltán által létrehozott egyesületben 
a kedvenc szerepei közé tartozott a 
Kabaré, a Hamlet, a Helka és Kelén, 
az Anconai szerelmesek vagy éppen 
a Padlás. A mai napig nagy örömmel 
lép fel a gödöllői társulattal.

És hogy Anna eddigi pályafutása 
során milyen szerepekre emlékszik 
vissza a legszívesebben? Első he-
lyen áll a Pillangókisasszony, majd 
a dobogósok: Bajazzók, Tosca, Fi-
garo házassága, Puccini és Mozart 
művei, de a kortárs opera is közel áll 
hozzá. Ugyanakkor van egy olasz 
zeneszerző, akivel nem tudott meg-
barátkozni, ő pedig Verdi.

Herczenik Anna elárulta, hogy az 
operán túl is van világ, nem szeret-

ne éneklő bábu lenni, így 
operettben, filmben, pró-
zai és egyéb szerepben is 
szívesen vállal fellépést; a 
sokszínűség az élet sója. 
Megtudtuk, hogy a zenés 
darabok szövege nagyon 
hamar a fejébe megy, míg a 
prózaiakkal más a helyzet, 
ott bizony szenvedni kell...

Az est folyamán szín-
padra szólították Herczenik 

Anna férjét, Cser Ádámot is, így a 
házaspár elmesélte szolnoki megis-
merkedésük történetét, de megtud-
tuk azt is, hogy ki a rendmániás a 
családban és ki nem.

Az est meglepetésvendége Xa-
vier Rivadeneira operaénekes volt, 
akit a gödöllői közönség is ismerhet, 
hiszen több alkalommal lépett már 
fel a Királyi Kastélyban és Herczenik 
Annával is számos közös produkció-
ban vettek részt.

Ha már zene: Herczenik Anna 
megcsillogtatta kivételes énektudá-
sát az esemény folyamán, de szán-
dékosan nem opera-dallamokkal ké-
szült (zongorán kísért a férj).

Az est nem beszélgetős részében 
is történtek események. Többek kö-
zött érkezett egy videóüzenet Anna 
ikertestvérétől, a több éve külföldön 
élő Esztertől, aki gyerekkoruk né-
hány fontos pillanatát, eseményét 
osztotta meg az egybegyűltekkel.

Kiderült, hogy a művésznő annak 
idején nagy rajongója volt Zoltán Eri-
kának, így a műsorvezetők egy kis 
Remetelány-karaoke elé állították a 
vendéget.

Herczenik Anna első nagy pró-
zai szerepe a Játék a kastélyban c. 
Molnár Ferenc darab volt; L. Péterfi 
Csabával részletet adtak elő, olyan 
„rádiójáték“ módjára a műből.

Arra a kérdésre, hogy van-e sze-
repálma, azt a választ kaptuk, hogy 
szívesen játszana a Kékszakállú 
herceg várában vagy a Vágy villamo-
sában. Ugyanakkor rengeteg olyan 
csodálatos szerepe volt, hogyha 
most véget érne a pályafutása, már 
akkor is elégedett és boldog ember 
lenne!

két szék között herczenik annával

Teljes cikk és több fotó: szolgalat.com 
és facebook.com/godolloiszolgalat

A nagy érdeklődésre való tekintettel a 
második koncert időpontja: 
NOVEMBER 15., 19 óRA
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Dr. Flóris istván, a Péterfy 
Kórház-Rendelőintézet Or-
szágos Traumatológiai Intézet 
főigazgató helyettese, orvos 
igazgatója, a Dr. Manninger 
Jenő Alapítvány kuratóriumi el-
nökének meghívására a gödöl-
lői Frédéric Chopin Zenei AMI 
növendékei színes műsorral 
járultak hozzá a kórház egykori 
igazgatója, Prof. Dr. Manninger 
Jenő születésének 100., halálá-
nak 10. évfordulója alkalmából 
rendezett emlékülés program-
jához. Október 30-án, a Péterfy 
Sándor utcai Kórház Aulájában 
a szóló produkciókat bernácz 
Eszter Cseperke kürtön, Hiripi 
Abigél oboán és lázár Eszter 
Margaréta hárfán szolgáltatta. 
Ezen a délutánon bemutatko-
zott a zeneiskola két új formá-
ciója, a Magellán Vonósnégyes 
– tagjai Kristóf Kata, kőmüves 
Mária (hegedű), Csuja Gellért 
(brácsa), Kertész Mátyás (csel-
ló), valamint a Fekete Gyöngy 
Klarinétkvartett, tagjai Berkó 
Domonkos, bernácz ábel, 
lázár levente (klarinét) és 
éder áron (basszusklarinét). 
A műsort tovább gazdagította 
Váray péter csellóművész és 
Váray-Major zsófia, a zeneis-
kola zongoratanárának játéka. 
Az őszi szünetben készséggel 
rendelkezésre álló, tehetséges 
növendékek felkészítő tanárai 
bakos Ferenc, buka enikő, 

lázárné Nagy Andrea, lázár 
Attila és rásonyiné brecz an-
namária. Az ünnepélyes dél-
után sikeréhez – az elismerésre 
méltó megemlékező előadáso-
kon túl – hozzájárult a rendez-
vény kitűnő megszervezése, a 
gödöllői zeneiskola küldötteinek 
figyelmes vendégül látása, va-
lamint kedves megajándékozá-
sa is.

Részlet a WebORVOS Online 
Egészségügyi Magazinból:
„A főigazgató és a család másik 
képviselője, Manninger Miklós 
(a professzor úr fia, a Mannin-
ger Alapítvány elnöke) rövid 
megnyitója után kedves közjá-
ték következett: a Gödöllői Ze-
neiskola fiatal növendékei adtak 
koncertet. Kis- és nagyobb ka-
maszok, egy-egy még gyermek 
korú művészpalánta olyan szé-
pen szólaltatta meg hangszerét, 
ami profi zenészeknek is becsü-
letére válna. Tanárnőjük zon-
gorakísérete, igazgató asszo-
nyuk figyelmes irányítása olyan  
összhangot teremtett, ami na-
gyon hasonlított egy baleseti 
ügyelet szervezésére, persze 
elvont, tiszta formák keretei 
között. A közönség meglepve, 
hálásan fogadta a produkciót, 
amelynek egy részét az előadá-
sok közé is beépítették, finom 
cezúrát képezve a témák kö-
zött.”

Különleges koncert várja az érdek-
lődőket november 11-én, vasárnap 
este a Művészetek Háza nagyszín-
padán. Két remek népzenész és 
zenekara várja a közönséget, hogy 
megmutassák, mire mennek együtt. 
A Gödöllő Kultúrájáért díjas Cimbali-
band vezetője Unger Balázs és pál 
istván szalonna gyermekkoruk óta 
jóbarátok és pályafutásuk több pon-
ton is keresztezi egymást. Pályáju-
kat mindketten a Galga zenekarban 
kezdték, majd a Magyar Állami Népi 
Együttesben, a Fonó zenekarban, 
majd a Szalonna és Bandájában 
folytatták. Ma már mindkét zenész-
nek kiváló saját zenekara van.  
A barátság azonban olyannyira 

megmaradt, hogy 
Pál István Szalonna 
a Cimbaliband több 
lemezén is szerepel, 

mint vendégmuzsikus. Idő kérdése 
volt tehát, hogy közös műsorral ruk-
koljanak elő. Ennek lehet tanúja a 
közönség vasárnap este. 
A Népzene szárnyán című koncer-
ten a két zenekar legnépszerűbb 
dalait adják majd elő, különleges 
újrahangszerelt változatokban. Igazi 
zenei ínyencség lesz Ürmös sán-
dor és Unger Balázs cimbalomduó-
ja és Pál István Szalonna és a Cim-
baliband hegedűsének, solymosi 
Máténak vonópárbaja. 
A zene szárnyán című koncert a ter-
vek szerint nem egyszeri produkció 
lesz, a két zenekar szeretné minél 
több helyen bemutatni.                (j.b.)

Gödöllői zeneiskolások a X. 
Manninger Jenő Emlékülésen

Két zeneKar egy színpadon 
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November 12. hétfő 17.00 
Sári Erika (zongora) növen-
dékeinek hangversenye
November 14. szerda 16.30
A fafúvós tanszak kiemelt 
hangversenye
November 15. csütörtök 
17.00
Telek Zsuzsa (zongora) nö-
vendékeinek hangversenye
November 16. péntek 17.00
Marton Luca (klarinét) és 
Szonda Gabriella (fuvola) 
növendékeinek hangverse-
nye
November 17. szombat 
10.30 
Horváth Judit (zongora) nö-
vendékeinek hangversenye
November 19. hétfő 17.00
Buka Enikő (oboa, furulya) 
növendékeinek hangverse-
nye
November 20. kedd 17.00
A zongora tanszak kiemelt 
hangversenye
November 21. szerda 17.30
Deákné Ella Beatrix (fuvola) 
növendékeinek hangverse-
nye
November 22. csütörtök 
18.00
A népzene tanszak kiemelt 
hangversenye 
November 26. hétfő 18.00 
Ella Attila (rézfúvó, furulya) 
növendékeinek hangverse-
nye
November 27. kedd 17.00 
Kósáné Szabó Beáta (gitár) 
növendékeinek hangverse-
nye

Frédéric Chopin zenei 
AMi programja

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

KONTRASZTOK / PIXELEK
c. kiállítás 
kiállítók: pápai líVia dla ferenczy noé-
mi-díjas, és tÁPai NÓra textilművészek, 
akik évek óta foglalkoznak a számítógép lehe-
tőségeinek alkalmazásával a textilművészet 
műfajában, műveikkel országos- és nemzet-
közi elismerést hoztak a szakmának. 
a kiállítás a hagyomány és a kortársművészet 
összefüggéseit vizsgálja, egymásra hatását 
keresi a vizuális művészet eszközeivel. 

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

a kiállítás a 2018 
Gödöllősz fesztivál 

programja

Mint arról már ko-
rábban beszámol-
tunk, Katona sza- 
bó Erzsébet textil-
művész az egyik je-
löltje a Prima Primis-
sima díjnak, magyar 
képzőművészet ka-
tegóriában. Minden 
kategóriában három 
díjazott kap helyet, 
az alapítvány Kura-
tóriumának tagjai és 
a VOSZ kibővített el-
nöksége pedig titkos 
szavazással közülük 
választja ki a Primis-
simákat, összesen 
tízet. 
A hagyományoknak 
megfelelően a Kö-
zönségdíjas jelölt 
személye idén is 
SMS-szavazással 
dől el.

A közönségszava-
zás szeptember 30-
án kezdődött meg, a 
szavazatokat az alábbi telefonszámra várják december 5-én, 24. órá-
ig: +36 70 707 7000.

A szavazatokat ezen a számon kizárólag SMS-ben lehet leadni a jelöl-
tek SMS kódjának beütésével, egy SMS-ben maximum egy szavazat 
küldhető el.
a képzőművészet kategóriában jelölt katonaszabó erzsébet sMs 
kódja: 7

Megkezdődött 
A KÖzÖNsÉgszAvAzás
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November 2-4. között került 
megrendezésre a hollandiai 

R o s m a l e n -
ben az idei 
Cyclocross 
Európa-baj-
nokság, ame-
lyen a gödöl-
lői szekeres 
Viktória (a 
felső ké-
pen jobbra) 
bronzérmet 
szerzett ka-
tegóriájában, 
míg szekeres 

zsolt a 19. lett.

A Hollandiában megrendezett 
kontinensviadalon a gödöllői 
KTM Teszt Team versenyzőinek a 
klasszikus cyclocross akadályok-
kal megtűzdelt (homokágy, két 
lépcsősor, meredek-rövid kapta-
tók, éles kanyarok) pályán kellett 
teljesíteni a versenyt, körönként 
2,6 kilométert megtéve.

A hölgyek 40 perces futamában 
szekeres Viktória végig 
kitartó versenyzéssel egy 
francia és egy észt verseny-
ző mögött végül a harmadik 
helyet szerezte meg, míg 
testvére, szekeres zsolt 
(jobb alsó képen) az igen 
népes, a belgák és hollan-
dok által uralt 50 perces fu-
tamban végül a 19. helyen 

ért célba. A remek eredmények 
után sem lazíthatnak a Szeke-
res-testvérek, ugyanis javában 
zajlik a Cyclocross Magyar Kupa 
sorozat, míg november végén a 
Belgiumban megrendezésre ke-
rülő Masters Világbajnokságra 
utaznak a gödöllőiek. 
           -tt-

kerékpársport – CyCloCross eb, HollAndiA

Szekeres Viktória bronzérmes

ismét kiválóan szerepelt Ko-
vács krisztián, a gödöllői Tűz-
oltóság állományába tartozó 
főtörzsőrmester, aki a szlová-
kiai tranvában megrendezett 
WUap powerlifting világbaj-
nokságon lett ezüstérmes fek-
venyomásban. 

Az október közepén megrende-
zett világbajnokságon több mint 
1200 nevező között szerepelt 
kovács krisztián (a képen, 
fotó: http://wuap-powerlifting.
com) is, aki jó szokásához hí-
ven ezúttal is éremmel térhe-
tett haza. Gödöllői Tűzoltóság 
beosztott tűzoltója Submasters 
-125 kg-os súlycsoportban EQ. 
fekvenyomás kategóriában ért 
el második helyezést 220 kg-os 
nyomással.         -li-

WUAp poWerlifting világbAjnokság, szlovákiA 

Ezüstérmes gödöllői tűzoltó
Október utolsó hétvégéjén, 
Egerben került megrendezés-
re az ippon shobu Karate- do 
Magyar Bajnokság, melyen a 
gödöllői saino se shotokan ka-
ratésai ismét sikeresen szere-
peltek és négy éremmel térhet-
tek haza. 

Az országos bajnokságon négy 
tradicionális stílusszövetség, mint-
egy 40 egyesületének 210 ver-
senyzője mérte össze tudását. 
ács Tibor edző tanítványai kö-
zül a legeredményesebb gödöllői 
versenyző Kelemen Csaba lett 
(a képen a dobogó tetején), aki 
formagyakorlatban (kata) magyar 
bajnoki címet szerzett. Kelemen 
Botond formagyakorlatban (kata) 
ezüstérmet szerzett, míg lauber 
zille és Berényi tamás ugyaneb-

ben a versenyszámban a dobogó 
harmadik fokára állhattak fel. A 
Saino SE további két versenyzője, 
Kelemen András és szatlóczki 
Vidos ezúttal nem került a legjob-
bak közé, de mindketten remekül 
helytálltak a rendkívül erős me-
zőnyben.                                  -át-

kArAte – ippon sHobU kArAte-do ob

Kelemen Csaba első helyezett

Remekül szerepeltek az októ-
ber végén érden megrendezett 
éTC kupán a gödöllői Gras-
salkovich se csapatai, akik 
összesen négyszer állhattak 
fel a dobogóra, míg Ábrahám 
zsófia egyéniben lett ezüstér-
mes.

kőhler ákos tanít-
ványai közül a 12-18 
éves lány hármas és 
a Serdülő lány páros 
aranyérmet nyert, a 
Serdülő lány hármas 
ezüstérmes lett, míg 
a Youth lány hármas 
formáció bronzérem-
nek örülhetett (a kép 
illusztráció, fotó: www.

GSE.hu)
A Gyermek lány trió a nagyon 
erős mezőnyben a hatodik he-
lyen végzett, míg a manó kor-
osztályban ábrahám zsófi 
ezüstérmet szerzett. Sérülések 
és betegségek miatt ezúttal nem 

állt szőnyegre a Gyermek ve-
gyes páros és a lány hármas, az 
ifi-felnőtt II. leány páros, valamint 
a Youth vegyes páros.
Kőhler Ákos jónak értékelte 
a csapatok teljesítményét és 
megköszönte a szülők lelkes 
szurkolását, valamint a GSE 
edzőinek és a versenybíráknak 
a kitartó munkáját. Megemlítette 
még, hogy: „Reményeink sze-
rint a hazai utánpótlás verse-
nyek közül már hagyománynak 
nevezhető Grasi Kupán, amely 
november 17-én kerül megren-
dezésre a Damjanich János Ál-
talános Iskola tornatermében, az 
érdi megmérettetésről hiányzó 
formációkkal kiegészülve még 
eredményesebben szerepelnek 
majd.”

-ká-

AkrobAtikUs tornA – étC kUpA

Öt Grassalkovich SE érem

progrAmAjánló
Férfi kézilabda Nb ii. északi-

csoport, 7. forduló, 15 óra
Gödöllői KC – ALBA-MÁV-ELŐRE

(Hajós iskola tornacsarnoka)

kiválóan szerepeltek a gödöllői 
vívók a különböző utánpótlás 
versenyeken, ennek köszönhe-
tően Missurai pálma és bevíz 
Dorottya is bekerült a kadet vá-
logatott szűk keretébe.
A lány kard kadet Magyar Kupa 
3. fordulójában Missurai pálma 
második, míg Bevíz Dorottya 
ötödik lett. Bevíz a junior mezőny-
ben a 6. helyen végzett, míg a 
GKK Reménység versenyen Mis-
surai Jonatán lett nyolcadik.   -tt-

vívás – kiváló Utánpótlás
Válogatott kerettagok
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Magabiztosan nyert a GsK a 
tököl elleni hazai találkozóján 
3-0-ra, ezzel ismét második a 
csapat a megyei i. osztályban. 
A megye hármas GEAC egy 
vereséggel és egy győzelem-
mel abszolválta az előző hetet, 
míg a megye iV-ben szereplő 
Gsk ii.-szada meccse 8-0-ás 
vezetésnél félbeszakadt.

Ismét beigazolódott, hogy 
amennyiben a gödöllői fiatalok 
gólt szereznek aktuális ellen-
felük ellen, abból a párharcból 
többnyire győztesen jönnek ki 
(egy kivétel volt, a Nagykőrös 

elleni párharc, amely 1-1-es 
döntetlennel zárult). Ez történt 
a Tököl ellen is, miután a hazai 
pályán játszó GSK magabiztos 
játékkal nyert 3-0-ra, ezzel már 
25 pontos a csapat és vissza-
vette a második helyet a tabel-
lán a biatorbágyiaktól, miután a 
Dabas-Gyón – Viadukt párharc 
döntetlennel végződött. 

A következő fordulóban a lis-
tavezető Dabas-Gyónhoz utazik 
a Gödöllő.

pest megyei i., 12. forduló
Gödöllői SK – Tököl VSE 
3-0 (2-0) a Gsk gólszerzői:  

Méhes Pál, Tóth-Ilkó Áron, 
Lédermayer András.

Hátország – A szünetben 
lett vége a kerepesi meccsnek
Nem mindennapi véget ért a me-
gye négyben szereplő Gödöllői 
SK II.-Szada vendégjátéka a 
Kerepesi SBE otthonában. A gö-
döllőiek az első félidő után 8-0-ra 
vezettek és további gólfesztivált 
terveztek, de a hazaiak úgy gon-
dolták, hogy összevesznek és 
nem vállalják a második félidőt, 
így a játékvezető idő előtt volt 
kénytelen félbeszakítani a talál-
kozót. Hivatalosan még nem, de 
borítékolhatóan három pontot 
érő meccs után a kettes számú 
GSK alakulat 24 ponttal továbbra 
is vezeti csoportját. 

A GEAC két meccsen van túl: a 
hét közben, az első fordulóból 
elmaradt Galgahévíz elleni pár-
harcon 3-1-re kikapott a csapat, 
míg a hétvégi, Újszilvás elleni 
derbit 2-1-re nyerték az „egyete-
misták”, így 14 ponttal jelenleg a 
11. helyen állnak csoportjukban 
a tabellán.

pest megyei iii. keleti-csoport, 
1. fordulóból pótolt mérkőzé-
sen: GEAC-SZIE – Galgahévíz 
SK 1-3 (0-0) Gödöllői gól: Lász-
ló Viktor.
pest megyei iii. keleti-csoport, 
12. forduló
GEAC-SZIE – Újszilvás KSE 2-1 
(1-1) Gödöllői gól: Kapdebo Ló-
ránd (2)

-ll-

lAbdArúgás – viHAr volt A fejekben kerepesen

Gödöllői gólok és pontok

A kezdeti nehézségek után 
kezd helyére kerülni a pen-
ta-GrC csapata az Nb i. ligá-
ban, miután az elmúlt héten 
mindkét bajnoki meccsét meg-
nyerte a csapat, ezzel felka-
paszkodott a negyedik helyre 
id. Grózer György együttese.

A revans reményében lépett pá-
lyára hazai környezetben a Pen-
ta-Gödöllői RC csapata a hétközi, 
ötödik játéknapon a Balatonfüred 
ellen, akik a Magyar Kupa oda-
vágóján kibabráltak a mieinkkel 
(3-0-ra nyerte a Balaton-partiak). 
A visszavágás sikerült, ugyanis 
3-1-re nyert a Gödöllő, majd a 
hétvégi fordulóban a Palota Vol-
ley ellen is magabiztosan, 3-0-ra 

nyert a Penta-GRC, ezzel kilenc 
pontos a csapat és a negyedik 
helyet foglalja el a tabellán.

Az edző így értékelte a látot-
takat: – Ugyan még mindig van 
egy-két homokszem a gépezet-
ben, de kezd összeállni a játé-
kunk. A fiatalokkal pedig nagyon 
meg vagyok elégedve, remekül 
megoldják azokat a feladatokat, 
amiket rájuk bízok.

NB i. liga, alapszakasz, 5. és 
6. forduló
Penta-Gödöllői RC – Szent Be-
nedek Balatonfüred RA 3:1 (19, 
-18, 19, 18)
Palota Volley – Penta-Gödöllői 
RC 0:3 (-12, -19, -19)

További, gödöllői érdekelt-
ségű eredmények: 
Női Nb ii. közép-csoport, 5. és 
6. forduló
Hercules SE – Penta-GRC 2-3 
(16, -18, 22, -22, -5)
Penta-GRC – MTK Budapest 3-0 
(18, 22, 20)
Férfi Nb ii., Nyugati-csoport, 5. 
és 6. forduló
Szombathelyi Egyetemi SE – 
Penta-GRC 3-1 (15, -17, 23, 21)
Serdülő válogatott – Penta-GRC 
3-1 (-22, 17, 13, 21)

Magyar Kupa – Rég látott korai 
búcsú

Ami a bajnokságban összejött, 
az a Magyar Kupa nyolcaddöntő-
jének visszavágóján már nem si-
került, azaz: a Penta-GRC a 3-0-
ás balatonfüredi vereség után a 
visszavágón csak 3-2-re nyert, 

ami azt jelentette, hogy az idei 
kupasorozatban a 16 között bú-
csúzott a csapat. Az, hogy nem 
jutottak a legjobb nyolc közé az 
MK-ban a gödöllőiek legutóbb 
közel két évtizeddel ezelőtt tör-
tént meg.
Magyar kupa nyolcaddöntő, 2. 
mérkőzés: Penta-GRC – Szent 
Benedek Balatonfüred RA 3:2 
(24, 15, -24, -20, 17)                            
          -li-

röplAbdA – korAi kUpAbúCsú

Helyére került a Penta-GRC

programajánló
Női NB I. Liga, 7. forduló

2018. november 11. 
vasárnap, 17 óra

Penta-Gödöllői RC – 
Diósgyőri VTK

(Egyetemi sportcsarnok)

November 3-4-én rendezték 
meg Várgesztesen a 66. őszi 
spartacus kupa nemzetközi tá-
jékozódási futóversenyt, ahol a 
Gödöllői kirchhofer se népes 
csapattal, 38 fővel képviseltet-
te magát.

A verseny mindkét futamán ne-
héz, technikás pályákat kellett 
teljesíteni, ami után a második 
nap végén hirdették ki az össze-
tett végeredményeket, ahol hét 
gödöllői versenyző is dobogós 
helyen végzett.

A lány U14-es korcsoportban 
Kiss Kamilla, fiú U10-ben Kiss 
Ágoston lett aranyérmes, fiú 
U12-ben Dobay Benedek, nyílt 

szalgos versenyen Gyurai lász-
ló végzett második helyen, míg 
bronzéremmel gazdagodott fiú 
U10-ben ivaskó Barnabás, lány 
U15-18-as korcsoportban Rah-
ner Anna, valamint férfi felnőtt 35 
év alatti kategóriában Gyurina 
szabolcs.

További gödöllői eredmé-
nyek:
N12C kategória: Jávor  Janka 
10. hely, Balázs Eszter 11. hely, 
pintér petra 15. hely, N14B ka-
tegória: Gyurina Judit 6. hely, 
N16B kategória: Nagy zsófia 6. 
hely, N21A kategória: Dékány 
Andrea 4. hely, Dékány szilvia 
6. hely, N21Br kategória: ivas-
kóné kubovics szilvia 15. hely,

N40B kategória: Dobay Ivett 11. 
hely, F10D kategória: Nagy Nor-
bert 5. hely, rahner péter 9. hely
F21A kategória: ivaskó György 
11. hely, F40B kategória: Do-
bay zsolt 19. hely, Nagy József 

21. hely, F70B kategória: Kiss 
György 16. hely
(Balról-jobbra: Kiss Kamilla, Do-
bay Benedek, Kiss Ágoston, Ra-
hner Anna; fotó: ifj. Kiss György)

-kgy-

tájékozódási fUtás – 66. Őszi spArtACUs kUpA

Gödöllői sikerek
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Baromfik esetében a téli takar-
mányozásra különös figyelmet 
érdemes fordítani, hiszen a 
helytelen etetés hatására állata-
inknál hiánybetegségek léphet-
nek fel, veszthetnek súlyukból, 
rosszabb esetben pedig kiala-
kulhat köztük kannibalizmus, 
illetve rászokhatnak a tojások 
feltörésére. A hideg időben a 
tojáshozam visszaszorul, ez tel-
jesen normális, de a nem meg-
felelő takarmányozás hatására 
a tojások száma még inkább 
csökkenhet.
A tyúkok zöld növényi részek-
kel, kisebb rovarokkal és apró 
magvakkal táplálkoznak. 
Kapirgálásaik során ezeket 
kiegészítik különböző ásványi 
anyagokkal, kis kavicsokkal, 
melyek elengedhetetlenek az 
emésztéshez. 
Manapság remek magkeveré-

keket, speciális tápokat is tudunk 
vásárolni szárnyasainknak, de 
anyagilag gazdaságosabban 

jövünk ki, ha 
magunk állítjuk 
számukra ösz-
sze az élelmet. 
Télen minden-
képp érdemes 
zöldtakarmányt 
is adni állata-
inknak, erre 
a célra a leg-
megfelelőbbek 
a répa, cékla, 
karalábé vagy 
a burgonya. 
Vöröshagyma 
és fokhagyma 
etetésével ele-
jét vehetjük a 
belső élőskö-
dők általi fertő-
zéseknek.
Mielőtt fagypont alá süllyedne 
a hőmérséklet, gondoskodjunk 

róla, hogy a tyúkudvarban 
megoldott legyen a vízel-
látás. Válasszunk fűthető 
itatót, vagy a baromfiudvar 
egy melegebb részén he-
lyezzük el a vizesedénye-
ket. Ez amiatt is fontos, 

mert a vitaminpótlást 
az ivóvízben fel-

oldható készít-
ményekkel is 
megoldhatjuk. Az 
etetőknek is ke-

ressünk egy szára-
zabb, védett helyet, 
vagy válasszunk 

zárható mechanikus 
önetetőket. Ezek nem 

csak a csapadéktól óvnak, ha-
nem megakadályozzák állatain-
kat abban, hogy belepiszkítsa-
nak ételükbe, vagy szétkaparva 
pazarolják azt. Emellett távol 
tartja a takarmánytól a kisebb 
rágcsálókat is. 
Üzletünkben baromfi etetők, 
itatók és egyéb felszerelések 
széles választékával várjuk 
az érdeklődőket (2100 Gö-
döllő, kenyérgyári u. 2.) hét-
köznapokon 9.00-17.00-ig. 
Termékeinket megtalálja we-
báruházunkban is (www.ve-
tashop.hu). Keressen minket 
bizalommal!

A bAromfik átteleltetése

A november 10-ei hétvégén egy kétnapos rendezvényen indul útjára a ta-
valy is nagy sikert aratott karácsonyi vásár a pálmaházban. ez alkalomból 
szombaton és vasárnap színes programokkal készül a pálmaház csapata: 
a Nagy Nyitányra. az idei karácsonyi dekoráció leghangsúlyosabb eleme a 
klasszikus gyerekkorunk karácsonyfáit fogja az eszünkbe juttatni.

A Pálmaház fő hajójába belépve pedig igazi barokk hangulat elevenedik meg a 
különleges és ritka kézműves díszeknek köszönhetően. A feldíszített fenyőfa a 
korabeli idők hangulatát idézi majd. A Herbáriumban a különböző stílusban és 
színben feldíszített fenyőfák uralják a teret. Az illatok is szóhoz jutnak, mert lesz-
nek olyan karácsonyfák, amelyeken tea, kávé, fűszerkeverékek fognak megbújni 
a színes gömbdíszek között.
November 10-én és 11-én a Nagy Nyitány programját színesíti majd 15 órától 
pusztai Gábor élő gitárjátéka.
A gyerekekről sem feledkezik meg a Pálmaház, ezért idén is lesz csoki szökő-
kút a kicsik számára. Az immár sorozatban 4. alkalommal megrendezett pálma-
ház karácsonyra a novemberi nyitó rendezvényt követően, az előző évekhez 
hasonlóan interaktív és az egész család számára érdekes programokkal várják 
az érdeklődőket egészen december 24-ig.

Pálmaház Karácsony- A Nagy Nyitány • November 10-11.



élő-világ2018. november 6. gödöllői Szolgálat 17

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

simon: Fél év körüli, németju-
hász-Sharpei keverék, ivaros kan 
kutya. Játékos, ember és kutyaba-
rát.

móric: 12 éves, ivartalan roti-né-
metjuhász keverék. Imádja a gye-
rekeket, makkegészséges.

döme: Egy év körüli, ivaros, 
nagytestű kan. Imád pórázon 
sétálni, barátságos, bújós 
kutyus.

rudi: Fél éves, ivaros kan, kistestű 
keverék kutyus. Nagyon játékos, öl-
bemászó, szobatiszta.

Hétvégén is nyitva tartó 

állatorvosi rendelő

November 10-11-én 
szombaton,vasárnap 

9-11 óráig.
Rendel: 

dr. Koleszár István
állatorvos

Gödöllő, 
Mátyás király utca 11.

Telefonszám: 
06/30-535-5523

Idén szerencsénk van 
a hosszúra nyúlt ősz-
szel és bár rengeteg 
a tennivaló még kint, 
a hidegebb napokra 
várva sem kell lemon-
danunk a kertről. Egy-
szerűen a lakásban 
folytathatjuk a kinti 
munkát, úgy, hogy a 
benti tereket töltjük 
meg növényekkel. Így 
akár otthonunkat téli 
nyaralóvá is alakíthat-
juk. 

Sokakat visszatart a 
lakáskert építéstől a 
szobanövények isme-
retének hiánya, pedig 
az internetről könnye-
dén utána lehet néz-
ni, melyik növénynek 
milyen ápolás kell ah-
hoz, hogy gyönyörűen fejlődjön, 
de nagyon szívesen segítünk mi 

is. Összességében egyébként 
elmondhatjuk, hogy a legjobbat 
az egy napig állva hagyott, nem 

jéghideg vízzel tehetünk ne-
kik és télen is a megfelelő 
tápoldatozással.
Hogyan helyezzük el a nö-
vényeket? 
Elsősorban a lakásban való 
közlekedésünket ne akadá-
lyozzák! 
A többi már csak fantázia és 
lehetőségek kérdése. 
Fel lehet dobni a szobanö-
vényeket, nagyobb kaktu-
szokat, pálmákat a sok he-
lyen kapható elemes ledes 
égősorokkal. Kaktuszokon 
kifejezetten mexikói hatást 
érhetünk el vele. 
Amennyiben van helyünk, 
csoportba rendezve és le-
rakva a kisebb-nagyobb 
szobanövényeink kiemelke-
dő dísze lehet otthonunk-

nak. Arra azon-
ban mindig 
figyeljünk, hogy 
mindegyik any-
nyi fényt kap-
jon, amennyire 
szüksége van. 
F ü r d ő s z o b á i n k a t 
is átvarázsolhatjuk 
könnyűszerrel pára-
kedvelő növényekkel, 
pálmákkal, páfrá-
nyokkal egy mini 

dzsungellé. 
Érdemes az ámpolnás növé-
nyeket kampóra felakasztani, 
melyet a plafonra vagy a ke-
resztgerendákra rögzítünk, 
így buja hatást érhetünk el.
Akinek nincs nagy tere, az 
régi, halaknak már nem hasz-
nálható akváriumba is építhet 
kavicskertet, vagy mini kertet 
és ha letakarja üveglappal, 
akkor még az állandó páratar-
talom is garantálva lesz és a 
használaton kívüli akvárium 
sem a szemétben landol. Itt is 
javasoljuk a kivilágítást, mert 
nagyon szép és meleg hatást 
érhetünk el vele esténként, 
mikor ködös, csúnya idő lesz 
kint.  
Nem elhanyagolható a lakás-
kertek élettani funkciója is. 
Ahogy kint is, bent is tisztítják 
a növények a levegőt, kelle-

mes és barátságosabb külsőt 
kölcsönöznek otthonunknak, 
melyben higgyék el, teljesen 
más lesz hazatérni. Lakáskert 
ötletekért írjon nekünk és mi szí-
vesen küldünk Önnek még több 
ötletet!                     Bujtás Anikó

www.bujtaskert.iwk.hu

KERTET A LAKÁSBA! 

TURUL 
GödöLLői

állatkórház
(Gödöllő, szabadság út 21. 

a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva  
tartó ügyelet

9.00–19.00

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

gyógyszertári ügyelet
November 5-11.: 

Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
November 12-18.: 

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

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 katasztrófavédelem idén is meghirdeti a Társasházak napja el-
nevezésű konzultációsorozatot. A rendezvénysorozat célja, hogy a 
társasházak, lakóközösségek széleskörű tájékoztatást kapjanak a 
követendő tűzmegelőzési szabályokról, ezzel is növelve a lakóépü-

letek biztonságát.
Helyszín: Pest MKI Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2100 Gödöllő, Szabadság út 28.
időpont: 2018. november 6-7-8. 10:00-16:00

Elérhetőség: +36-28/528-700
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fókuszban a társasházak tűzvédelme 
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghívója

FElHÍVÁs
közTerÜleT-FelÜGYelő MUNkakör beTölTésére

 
A munkavégzés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal 

Képesítési előírás: közszolgálati középiskolai végzettség, vagy 
középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy kö-
zépiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. B kategóriás 

jogosítvány előírás.

A munkakörhöz tartozó feladatok:
- a város közterületi rendjére és tisztaságára vonatkozó jogsza-
bályokban foglalt előírások végrehajtásának ellenőrzése, figyelem-

mel kísérése,
- a város közterületi rendjét és tisztaságát védő jogszabályokba 

ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése,
- intézkedések megtétele a közterület rendjének fenntartása érde-

kében.
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-felügye-

leti csoport vezetője (28/529-169) ad felvilágosítást.

Gödöllő, 2018. 10. 08.                                  Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ

Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete 
- a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről - ér-
telmében 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, közössé-
geknek, szervezeteknek adományozható, akik (amelyek) kiemel-
kedő 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, kor-
szerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosí-
tásában.

„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy sze-
mély és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb két sze-
mély 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, Sza-
badság 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 



hirdetményeK2018. november 6. gödöllői Szolgálat 19

MŰVÉSZETEK HÁZA ÁLLÁSHIRDETÉS 
RECEPCIóS POZÍCIóRA

ELVÁRÁSOK:
Érettségi bizonyítvány
Önálló munkavégzés, kreatív problémamegoldó készség, jó 
kommunikációs képesség
Munkaidőkeret és rugalmas munkaidő vállalása (rendezvé-
nyekhez 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 kül-
dése, bérigény megadásával a hr@muza.hu e-mail címre.

MUNKÁBA LÉPÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 
2018. december 1. 
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy épí-
tési telket vennék Gödöllőn! 
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi 
építési telek, Egyetem mögött 
450nmes, összközműves, 17m 
széles, 15mós i.áron eladó. 
Tel.:20/772-2429 
+ Gödöllőn új építésű, csok 
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-ké-
pes ikerházfél 400m2-es te-
lekkel eladó! Irányár: 36,9Mft. 
Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn Fenyvesben 
1130nm-es, összközműves, 

két utcára nyíló építési telek, 
130nm körüli bontandó házzal 
sürgősen eladó. Iár: 15,5MFt. 
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő panorámás részén, 
fedett kocsibeállóval össze-
kötött, új építésű, Csok-ra al-
kalmas kétszintes ikerház n+4 
szobával, saját lekerített telek-
résszel eladó! Irányár: 44,9Mft. 
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő belvárosában, na-
gyon keresett részen, n+4szo-
bás jó állapotú családi ház 
eladó. Iár:39,2MFT! Tel:20/804-
2102
+ Gödöllő központjában 70m2-
es, újszerű állapotú lakás két 
kocsibeállóval SÜRGŐSEN 
eladó! Irányár: 30.99Mft. 
Tel:20/539-1988 www.godolloi-
lakas.hu 

+ Eladó lakást keresek központ-
ban! Tel:20/944-7025
+ Gödöllő zöldövezeti részén, 
kulcsrakész 107nm-es új építé-
sű CSOK képes ikerház eladó, 
3 szoba+ nappali, teljesen kü-
lönválasztható 650nm-es telek-
résszel, tetőtér beépíthetőség-
gel. Érd: 06-30-588-5889 
+ Eladó Bp. közelében, Gödöl-
lő központjában az Erzsébet 
parknál igényesen megépített 
2 szintes családi ház két bejá-
rattal, szép kerttel, kifogástalan 
állapotban, minden extrával (pl. 
be van kamerázva) akár orvosi 
rendelőnek, irodának is (min-
den célra megfelelő). 06-30-
9585-018 
+ Gödöllő központjában a Szent 
István téren eladó egy 3. emele-
ti, 54 nm-es, 2 (külön bejáratú) 
szobás, erkélyes, világos, tágas 
öröklakás. Érd: 06-30-328-5625 
+ Eladó egy 2,5 szobás (100 
nm) CSALÁDI HÁZ 1300 nm-es 
telekkel. Irányár: 27,5 M Ft. Va-
lamint egy fekete PÁNCÉLTŐ-
KÉS PIANÍNó. Ára: 150 ezer 
Ft. Sík S. u. 1. Tel: 06-30-606-
5989, 06-30-200-4818 
+ Eladó Gödöllőn egy földszinti, 
2szobás, téglából épült, erké-
lyes, új nyílászárós, egyedi fű-
téses öröklakás. I.á.: 22 M Ft. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy 
lakótelepen egy 2szobás, föld-
szinti, erkélyes, téglából épült, 
felújítandó öröklakás. I.á.: 17,5 
M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Egyetem 
téren egy 69nm-es, 2,5szobás, 
étkezős, téglából épült, erké-
lyes öröklakás. I.á.: 28,8 M Ft. 
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő legfrekventál-
tabb helyén a kastély mellett 
egy 2 szintes, nappali-étke-
ző-konyhás, 3szobás, 2fürdő-
szobás, téglából épült családi 
ház 35nm-es pincével, garázs-
zsal 560nm-es telken. I.á.: 58,5 
M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi 
részén egy 2szintes, 2generá-
ciós, 4szobás, 2konyhás, 2für-
dőszobás családi ház felújítva, 
új tetővel, melléképületekkel 
773nm-es telken. I.á.: 44 M Ft. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn, panorámás 
domboldalon egy 150nm-es, 
földszintes, téglából épült, szi-
getelt, nappali+ 2szobás, ösz-
szkomfortos családi ház. A szu-
terénben 1 szobás apartman, 
2állásos garázs, borospincével. 
Az ingatlanon nappali- terasz-
kapcsolat, fúrt kút található 
1300nm telken. I.á.: 48 M Ft. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Hős utcá-
ban egy most épülő, 2lakásos, 
nappali+ 5szobás, 2fürdőszo-
bás, földszint+ tetőteres csalá-
di ház. I.á.: 47,9 és 48,9 M Ft. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertváros-
ban egy 120nm-es, földszin-
tes, téglából épült családi ház 
terasszal, garázzsal, riasztóval 
felszerelve 1060nm-es pano-
rámás telken gyümölcsfákkal, 
tujákkal telepítve. E.á.: 40 M Ft. 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Köztársa-
ság úton egy 87nm-es, 3szo-
bás, összkomfortos öröklakás 
kertkapcsolattal, garázzsal. Az 
ingatlan eladási ára 28,5 M Ft. 
0620-919-4870
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ALBÉRLET KIADó
+ Kiadó dec.1-től Gödöllőn, Pa-
lotakerten 62nm-es, felújított, 
2 nagyszobás, erkélyes lakás. 
HÉV, buszpályaudvar, vonatál-
lomás, egyetem 5perc, város-
központ 10perc gyalog. Bérleti 
díj 100.000,-Ft+ rezsi, 2havi 
kaució szükséges. 06-20-512-
0505
+ Keresek egy kertes családi 
házban külön bejárattal szo-
ba-konyha – fürdős vagy zu-
hanyzós kis házat Gödöllőn és 
környékén. Tel: 06-20-281-9439 
+ Gödöllő belvárosában 38 nm-
es garzon max. 2 fő részére ki-
adó. 55.000 Ft + rezsi + 2 havi 
kaució. Tel: 06-30-9617-621 
+ Kiadó kertes házban – át-
menetileg Gödöllőn tartózkodó 
munkásoknak - szoba-konyha, 
tusoló WC-vel, konvektoros fű-
téssel. Tel: 06-28-743-540, 06-
70-307-7861

ÜZLET, IRODA
+ Gödöllő központjában egy 
56 nm-es emeleti üzlethelyiség 
hosszútávra kiadó. Tel: 06-20-
2222-990 

GARÁZS
+ GARÁZS eladó Gödöllő bel-
városában újszerű állapotban, 
villannyal. Érd: 06-30-201-7329 
+ 3 kocsinak megfelelő, egy 
légterű helyiséget keresek 
hosszútávra villannyal. Érd: 06-
20-9166-400

ÁLLÁS
+ Webshopos hobbimunka, 
nemzetközi karrier lehetőség! 
18-30 közötti fiatalokat kere-

sünk! 06-20-777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Piz-
zériába kiemelt fizetéssel 
PULTOS LÁNYT, PIZZA 
SZAKÁCSOT, ill. a Csíkos 
ABC-be BOLTI ELADóT 
felveszünk. Tel: 06-70-
772-7850 vagy személye-
sen a helyszínen! 
+ Munkaidő pótlékkal 
több, ill. egy műszakos 
munkarendbe műanyag-
feldolgozó gödöllői kft 
felvesz NAPPALI BIZ-
TONSÁGI ŐRT, BETA-
NÍTOTT MUNKÁSOKAT 
(tel: 06-70-325-8729), 
RAKTÁROST, SZER-
SZÁMKÉSZÍTŐT: 06-
70-334-3936, www.plas-
texpress.hu 
+ SZAKKÉPZETT BE-
TEGÁPOLóT keresünk 
Kerepesen nappali mun-
kára (reggel 8 órától 
este kb 19 óráig) heti 
több alkalomra, hosz-
szabb távon. Érd: 06-30-
577-9661 
+ A FORM+ART belső-
építész stúdió helyszíni 
és műhelymunkára gö-
döllői telephelyen keres 
kollégákat, asztalosipari 
tudással, jogosítvány 
előny lehet, minden 
másra szívesen megtanítunk, 
ez nem csak egy munka ez egy 
életstílus...www.formart.hu. Ér-
deklődni 06-70-9849000 
+ Cégünk felvételre keres FES-
TŐ és DRYVITOZó szakem-
bereket azonnali kezdéssel, 
kiemelt bérezéssel. 06-70-397-
4089 

+ Gyógynövény csomagolás-
ra keresünk hölgyeket délutáni 
műszakra. Fizetés teljesítmény 
alapon. Autó szükséges, a ben-
zin költséget térítjük. Tel: 06-30-
266-4789
+ Üzemi területre női takarítót 
keresünk napi 8 órában. Első-
sorban Gödöllői lakost. Érdek-
lődni a 06/30-270-1408 telefo-

non.
+ A Gödöllői Kastélykert óvoda 
állást hirdet óvodapedagógus 
munkakör betöltésére, hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszonyban. A pályázatokat 
a következő e-mail címre vár-
juk: martinovicsovoda@gmail.
com. Érdeklődni a 28/420-786-
os telefonszámon lehet. 
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+ ANGOL és SPANYOL TANÁ-
ROKAT keresünk multinacio-
nális cégnél folyó képzésekhez 
Budapest keleti részén a HÉV 
mellett, tömbösítve, napi átlag 
4-6 órában. Fizetés akár havi 
250.000 Ft. Jelentkezés: info@
ili.hu, julianna.dudas@gmail.
com 
+ Gyermek felügyeletet vállalok 
2 éves kortól. Tel: 06-30-5710-
360 

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! 

Kedvezményes árak. I.L.I For-
dítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 
2. Tel.: 28-511-366, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu, ili.go-
dollo@gmail.com
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi 
permetezést vállalok: örökzöl-
dek, gyümölcsfák, gyomirtás, 
stb. Mikroszkópos növénybe-
tegségek felderítése. 06-20-
922-4400
+ KERTGONDOZÁS. Bízza 
most rám! Fakivágás, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfel-
újítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszellőz-

tetés. Metszés, faültetés. Ágak, 
levelek elszállítása. Ereszcsa-
torna tisztítás. Kert takarítás. 
Gépi permetezés. Kerítésfes-
tés. 06-30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 06-30-592-1856, 06-28-
784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. CIRKóK, GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK, KONVEKTO-
ROK karbantartása felújítása, 
javítása. Tel: 06-20-9527-289, 
06-28-476-229 
+ SZÁMÍTóGÉPES problé-
mája van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép 
szerelés, rendszer és program-
telepítés, vírusirtás garanciával. 
Hétvégén is! Tel: 06-30-333-
9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620 
+ BETEGSÉGEKET KIVÁLTó 
LELKI OKOK OLDÁSA Gö-
döllőn ThetaHealing 
technikával. Élj keve-
sebb stresszel hosz-
szabb ideig - elége-
dettségi garanciával! 
Kérj időpontot most: 
06-20-367-4274 
+ LAKÁSOK, IRO-
DÁK KÖLTÖZTETÉ-
SE, lomtalanítás. Pia-
nínó-, páncélszekrény 
szállítás. Hétvégén is. 
NEER TEHER 06-70-
648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍ-
TÁS falbontás nélkül. 
Ázások csőtörések 

megszüntetése. Vécék tartá-
lyok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURT-
NICSERE akár 2 órán belül! Új 
redőny azonnal megrendelhető! 
Péter úr, 06-20-3685-888 
+ Velux árnyékolók 1 hetes szál-
lítási határidővel: -külső hővédő 
rolók, -belső fényzáró rolók, -ro-
letták, -stb. Érd.: Kor-Mon Nyí-
lászáró Kft. Gödöllő, Kossuth 
L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 
06-30-398-4815
+ NYÍLÁSZÁRóK szakszerű 
beépítését, ajtók, ablakok, ga-
rázskapuk stb., akár bontással, 
kőműves javítással is vállaljuk 
Pest megye és Budapest te-
rületén. Ingyenes felméréssel. 
E-mail: einbauinvest@gmail.
com. Tel: 06-70-940-5945, 06-
20-591-6601
+ VÍZSZIVÁRGÁS-CSŐREPE-
DÉS MŰSZERES KERESÉ-
SE, JAVÍTÁSA. Csőfagyasztás, 
víz-csatorna javítás ásással is. 
06-30-914-3588 
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+ PARKETTÁS. Minden, ami par-
ketta! 06-70-505-1177

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag 
benőtt gombás köröm kezelése, 
ápolása. Talpmasszázs. óva-
kodjon a feketén dolgozó házaló 
kontároktól! 30 év szakmai háttér. 
Bárándi József 06-20-532-7275 
+ FOGYASZTó MASSZÁZS 
fájdalommentesen. Depresszió 
csökkentés, energiatöltés. Érd: 
06-30-294-1945, premiumkilo@
gmail.com 

OKTATÁS
+ MATEMATIKÁBóL korrepetá-
lást, fejlesztést, felkészítést vállal 
általános iskolai tanár. Tel: 06-70-
329-6405 
+ FIZIKA, KÉMIA tanítást, érett-
ségire felkészítést vállalok. 06-
20-364-4815, 06-70-246-8303, 
06-28-748-467 

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállással 
vásárol antik bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, mindenféle szob-
rokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt 
(hibás és hiányos darabokat is), 
régi pénzeket, könyveket, bizsu-
kat és ékszereket, borostyánt, 
mindenféle régiséget és HA-
GYATÉKOT. Legmagasabb áron 
vásárolunk első vevőként! Tel: 
70/942-0806, 20/465-1961 
+ Kastélyok berendezéséhez vá-

sárolok bútorokat, festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat, stb. Teljes 
hagyatékot első vevőként leg-
magasabb áron. Kiszállás díjta-
lan. Üzlet: Bp. IX. ker. Ráday u. 
6. Érd: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com 
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapha-
tó 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: 06-28-411-298, 06-
20-4359-650 
+ ZONGORA nagyon olcsón el-
adó Gödöllőn. Bécsi páncéltőkés 
Hölzl-Heitzmann. Tel: 06-20-264-
3070, 06-20-9215-249
+ 120 l-es Zanussi hűtőszekrény 
és 200 l-es Gorenje fagyasztólá-
da újszerű állapotban eladó. Tel: 
06-28-415-093 
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! 
Érett marhatrágya 60 l-es kisze-
relésben 1000 Ft/zsák. Szállítás 
megoldható. Rendelhető: 20/469-
9295 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gépjárműhöz szaküzletünk-
ben vagy kiszállítással. Szolgálta-
tásaink: beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanácsadás. 
Minőségi akkuk, új akciók. Gö-
döllő, Dózsa Gy. út 50. (Temető-
vel szemben) 06-30-536-4300, 
28/611-728 www.akkugodollo.hu 

EGYÉB

+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor, DIóBÉL 
kapható. 3kg fölött házhoz szállít-
juk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 

OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Akác-, 
Hárs-, Akác-hárs-, Repceméz. 
720ml-es csavaros tetejű befőt-
tes üveget cserébe elfogadok. 
Házhoz szállítás. Szabó Méhé-
szet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-
913
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Beküldési határidő: 
2018. november 13.

Megfejtés: Így is nevezik a novembert.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Pusztaszeri Tiborné, Nádudvari József

a dűlő borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Földi Gyöngyi, Kovács Ildikó

a Happy box (petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
Személyi Sebestyén

A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Paszera András, Bobos Ádám

a Mezőgazdasági és kertészeti áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Pete Mária, S.-Falusi Eszter

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy 
a nyereménysorsoláson való részvételhez el-
engedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár 
e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mel-
lett a pontos postai címüket is adják meg!


