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Hagyományosan Erzsébet királyné szobránál kezdődött vasárnap az ünnepség,
amellyel a magyarok szeretett királynéja
előtt tisztelegtek mindazok, akik ma is ápolják a sokak által ma is csak Sisiként emlegetett királyné emlékét.
A fennállásának 25. évfordulóját ünneplő
Sisi Baráti Kör meghívására idén is sokan
jöttek el Gödöllőre Erzsébet nap alkalmából. Az Erzsébet-parkban Czédly Mónika,
a Sisi Baráti Kör elnökségi tagja köszöntötte a megjelenteket, aki úgy fogalmazott:
Gödöllő megannyi kedves élményt, barátot
jelentett a királynénak, aki itt ugyanazt a
nyugalmat találta meg amit gyermekkorában Possenhofenben.
A rendezvényen Gémesi György polgármester mondott beszédet aki kiemelte, kedves kötelességünk ápolni Erzsébet királyné
emlékét, akiről a fennmaradt történetekből
összeáll az a kép, ami nem a misztifikált Erzsébet királynét hozza elénk, hanem azt a
személyiséget, aki a mindennapokban volt
jelen, érezte és viszonozta a magyarok szeretetét.
(folytatás a 6. oldalon)
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Portré

Erzsébet királyné: Kultusz és történelem
A Sisi Baráti Kör nevét sokan ismerik városunkban, neve egyet jelent
Erzsébet királyné emlékének ápolásával. Miután Szabó Margit januárban leköszönt az elnöki tisztségről, a
tagság Kiss Erzsébetet bízta meg a
vezetői feladatokkal.
– Mióta tagja a Sisi Baráti Körnek és
eddig mivel foglalkozott a szervezeten
belül?
– Több mint húsz éve, 1996 óta vagyok
az egyesület tagja és az utóbbi időben
a gazdasági ügyek intézésében vettem
részt. A kör megalapítását egyébként 1993
decemberében jelentette be Szabó Margit és Tiboldy Mária, így az idei esztendő
különösen jelentős számunkra, hiszen a
fennállás 25. évfordulóját ünnepeljük.
– Hogyan került kapcsolatba a Sisi
Baráti Körrel?
– Lényegében három szálon is elindulhatunk, ha visszakeressük a
kiindulópontot.
1992-ben nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeumban az
„Erzsébet, a magyarok királynéja” című kiállítás. A fiam ekkor 8 éves volt, dei már akkor
nagyon érdeklődött a történelem iránt. A tárlat nagy hatással volt rá.
1996-ban a baráti kör kirándulást szervezett a musical szegedi magyarországi bemutatójára. Jó barátnőmtől, aki akkor már a
baráti kör tagja volt, szereztem tudomást a
kirándulásról, de mi, férjemmel és akkor 12
éves fiammal nem a csoporttal autóbusszal,
hanem saját autónkkal mentünk és mindenütt (Ópusztaszer, Szeged, másnap Makó
és Hódmezővásárhely) egy megbeszélt
helyen találkoztunk, így a helyszíneket a
csoporttal együtt kerestük fel. A baráti körrel
való megismerkedés ekkor történt, aminek
egyenes következménye, hogy mindhárman
beléptünk az egyesületbe.
Végül egy másik érzelmileg fontos szál: a
férjem gödöllői születésű, így kötődöm a városhoz. Lényegében ekkor csatlakozott az
egész család az egyesülethez.
– Jól érzékelem, hogy az elmúlt években egyre több fiatal érdeklődik Erzsébet
királyné iránt? Egyre többen vesznek
részt a koszorúzáson?
– Nagyon szívesen látnánk őket nemcsak
érdeklődőként, hanem tagként is. Sajnos
sokan azok közül, akik kezdetektől velünk
voltak kiléptek az egyesületből, de ez érthető, hiszen abban a korban vannak már, amikor nehezebb leküzdeni az utazással járó
nehézségeket. Ez problémát okoz a hos�szabb utazások megszervezésében. Pedig

Kiss Erzsébet

a fél világot bejártuk, felkerestük azokat a
helyszíneket, amik Erzsébet királynéhoz
kapcsolódnak, és nagyon sok felejthetetlen
élményt szereztünk.
– Az ön számára mi volt ilyen emlékezetes pillanat?
– Ha valamit ki kellene emelnem, akkor
az 1998-as genfi kirándulást választanám.
Ekkor volt Erzsébet királyné halálának 100.
évfordulója. Szeptember 10-én részt vettünk
a királyné szobrának az avatásán, másnap
bebocsátást nyertünk a Beau Rivage hotelben abba a szobába, ahol a királyné meghalt, majd felkerestük a kikötőben a hajót,
ahol összeesett. Ez egyfajta időutazás is
volt a résztvevőknek.
– Apropó Svájc. Ha jól tudom, a Sisi
Baráti Kör nemcsak itthon vonzza a királyné emlékét ápolókat. Hány országban
van kapcsolatuk?
– Büszkék vagyunk Gödöllő osztrák testvérvárosában, Laxenburgban élő tagtársunkra, aki ha máskor nem is, de az Erzsébet-napi megemlékezésünkön részt vesz.
Meglepett, amikor rátaláltunk a Possenhofeni Kaserin Elisabeth Museum honlapján egy
írásra, amiben elismeréssel szóltak a baráti
kör látogatásáról. Az a tapasztalatunk, hogy
az egyesület neve olyan ajtókat is megnyit
számunkra, melyek az átlag látogatók számára zárva vannak.
– Mi vonzza leginkább az érdeklődőket
a Sisi Baráti Körhöz? A Sisi-kultusz vagy
a történelmi kor iránti érdeklődés?

– Talán meglepő lesz, de úgy érzem,
hogy elsősorban a társaság és a tartozás
valahova vonzza körünkbe a tagokat. Az
viszont nagyon jó jelzés a számunkra,
hogy aki egyszer eljött, az általában vis�szatérő vendég lesz a rendezvényeinken,
köszönhetően a színvonalas előadásoknak. Tulajdonképpen ez hozza meg
érdeklődésüket a történelmi kor iránt, hiszen témáinkban nemcsak a királyné és
családja szerepel, hanem hozzájuk kapcsolódóan a kor építészete, szobrászata,
festészete, zenéje is.
– Említette, hogy idén ünneplik megalakulásuk 25. évfordulóját. Készül
erre valamilyen áttekintés?
– Terveink szerint decemberre készül
el kiadványunk a jubileum alkalmából.
Ez egyfajta krónika, ami összefoglalja a
mögöttünk lévő két és fél évtizedet. Ebbe
bekerülnek a programok, az előadók, a
kirándulások és persze azok az érdekességek is, amikkel a tagok kutatásainak
köszönhetően gyarapítottuk tudásunkat.
– Kik vesznek még részt a vezetésben Ön mellett?
– Bányai Júlia titkár, valamint Czédly
Mónika, Ördöghné Vilman Melinda és
Pálinkás Patrícia.
– Ha valahol megújul a vezetés, az általában változásokkal jár. Az új elnök milyen változásokat hoz a Sisi Baráti Kör
életében?
– Szerintem különösebben sok változtatásra nincs szükség. Ami fontos lenne, mint
már említettem, az a fiatalok bevonása, és
a tagság bővítése, valamint rendezvényeink
minőségének a megtartása.
– Itt, a kastély mellett az ember hajlamos azt gondolni, hogy a Sisi-kultusz
egyenlő Gödöllővel. Hazánkban hány településen tartják Önöket számon Erzsébet királyné tisztelői?
– Ha a tagságot és az érdeklődőket nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy az ország
különböző részéből vannak tagtársaink, pl.
Debrecen, Kecskemét, Szolnok, Veszprém
valamint Pest megye több településéről. Ha
azonban az egyesületről beszélünk, akkor
leginkább Kecskemétet kell megemlíteni,
ahol a Ferenczy Ida Egyesülettel ápolunk
szoros kapcsolatot. Tavaly pedig Baján volt
egy Erzsébet királyné-kiállítás és egy háromnapos rendezvénysorozat, ahol szintén
megjelent az igény arra, hogy szorosabbra
fűzzük a kapcsolatot.
Összegzésként elmondható, hogy a 25
együtt töltött év az eredeti elképzelést erősíti, hogy az irány jó, de a fiatalos lendületre
és elképzelésre szükség van. Várjuk azok
jelentkezését, akik ebben részt kívánnak
venni.			
KJ
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Legyen mindenkinek szép a karácsony!
Indul a cipősdoboz-akció
Jövő héten megkezdődik az
advent, a karácsonyi ünnepkör.
Ehhez kapcsolódva a Társadalmi Felzárkóztatási Program keretében idén is megszervezik a
korábbi években már megszokott nagyszabású akciót, aminek célja, hogy minden rászoruló családban szebbé varázsolja
az ünnepet, és segítse, hogy az
adományok a megfelelő helyekre jussanak el. Az önkormányzat munkatársai, a civil szervezetek a szociális intézmények
mellett idén a Gödöllői Ifjúsági
Testület tagjai is bekapcsolódnak a munkába – erről Pecze
Dániel önkormányzati képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub),
Gödöllő ifjúsági tanácsnoka tájékoztatta lapunkat.
A cipősdoboz akció már a
héten elindul, az ajándékokat
november 20-tól december
15-ig adhatják le a városháza
portáján 8 és 18 óra között,

valamint a városi
óvodákban.
A
december
8-án
megrendezésre kerülő Mikulás futáson is lesz
lehetőség adományok leadására, itt
a Gödöllői Ifjúsági
Testület szervezésében kijelölt gyűjtőponton
várják
majd az adományokat.
A nagyobb méretű, vagy mennyiségű adományokról pedig a szükséges
adatok felvétele után a Forrás
Szociális és Gyermekjóléti Központ munkatársai egyeztetnek
majd. Erre azért van szükség,
hogy elkerüljék a hirtelen egyszerre bekerülő nagy men�nyiségű adomány tárolásából
adódó problémákat. A szervezők bíznak benne, hogy a ma-

Adventi programok
a főtéren
A jövő hét végén megkezdődik az advent, amihez idén is számtalan program
kapcsolódik majd. A város főterén ünnepi rendezvények várják azokat, akik
lélekben is szeretnének felkészülni a
karácsonyra.
A főtérre a karácsonyfa mellé betlehemi jászol és adventi koszorú kerül,
melynek első gyertyáját december 2-án
vasárnap 16 órakor gyújtják meg, s ekkor gyúlnak ki a belvárosban az ünnepi
díszkivilágítás fényei is.
December 14-én megnyitja kapuját az
ünnepi vásár, s a hétvégeken városunk
oktatási intézményei, művészeti csoportjai és civil szervezetei teszik előadásukkal még
ünnepibbé a
hangulatot.
December
16-án délután
szintén
ide
érkezik meg
a Betlehemi
Békeláng,
ami hagyományosan
innen indul
majd útra hazánk templomaiba és otthonaiba.
December
17-től 21-ig
ismét várja

gánszemélyek mellett a városi
cégek is kapcsolódnak a kezdeményezéshez, és idén is sokak
karácsonyát szépíthetik meg az
összefogással. Ehhez azonban
arra is szükség van, hogy tudjanak arról, ha valaki segítségre szorul. A program résztvevői
összehangolják a gyűjtést és
az adományok szétosztását, de
csak azokhoz jutnak el, akikről

majd a gyerekeket a Mesélő Karácsonyi
Könyvesház.
22-én pedig különleges karácsonyi fajátékok lepik majd el a főteret a Boglárka
Hagyományőrző Egyesület jóvoltából.
Az adventi programokon mindezek
mellett fellépnek többek között a 5Live
Acapella énekegyüttes, az UnderSchool,
a Kisharang Csengettyű Együttes és a
MusicSzellection együttes.
A rendezvény programjairól részletesen lapunk következő számaiban olvashatnak, valamint a végleges programot
a közzétesszük online felületünkön a
szolgalat.com oldalon is.
(k.j.)

információval
rendelkeznek.
Épp ezért kérik, hogy ha valaki
úgy véli, környezetében olyan
személy, család él, akinek
szüksége lenne a segítségre,
jelezze az önkormányzat közigazgatási és szociális irodájának. A gyűjtésről és az ahhoz
kapcsolódó információkról lapunk folyamatosan tájékoztatja
majd az olvasókat.
(ju-)

Hosszú hétvégék 2019

2019-ben valamivel kevesebb hosszú hétvége lesz, mint a 2018-as esztendőben,
ami különösen sok hosszabb pihenőt hozott a munkaszüneti napokkal, és a hozzájuk adott pihenőnapokkal. De azért most is
lesz belőlük néhány.
Január 1., kedd: december 31-jével
együtt rögtön egy négynapos hétvégével
zárjuk az előző, és indítjuk a 2019-es évet.
Március 15., péntek: háromnapos hos�szú hétvége lesz.
Április 19-22., péntek-hétfő: nagypéntektől húsvét hétfőig tartó hosszú hétvége.
Június 10., hétfő: pünkösdi hosszú hétvége.
Augusztus 20., kedd: Itt megadják a
hétfőt (aug.19) pihenőnapnak, így négy
nappal számolhatunk ezen a hosszú hétvégén.
November 1., péntek: hosszú hétvége,
három nappal
December 25. és 26., szerda és csütörtök: karácsonykor 24-ével, szenteste
napjával és 27-e, pénteki pihenőnappal
is megtoldják a hétközepi ünnepnapokat,
aminek következtében hatnapos pihenés
jut a munkavállalóknak.
Május 1., október 23. és január 1. a hét
közepére, szerdára esik, így ezek az ünnepek csak egy-egy napos pihenést fognak
jelenteni 2019-ben. Ugyanakkor kevesebb
szombatra áthelyezett munkanap lesz ebben az évben.
Forrás: hrportal.hu
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Eredményes városi pályázat
Két megújuló csomópont

Új játszótér
a régi helyén

Elnyerte a megpályázott összeget, 33,9 millió forintot az önkormányzat a Blaháné út–Rét utca csomópont és a Szent-Györgyi Albert utca–Szabadság út és
a vasúti híd közötti szakaszának felújítására a belterületi utak fejlesztésének támogatására 2018 elején kiírt
pályázaton. A felújításhoz az
önkormányzat 14,5 millió forint önrésszel járul hozzá.
A Nemzetgazdasági Minisztérium még 2018 év elején hirdetett pályázatot Pest
megyei önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására gazdaságfejlesztési céllal. Gödöllő Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelően engedélyes tervekkel rendelkezett a
Blaháné utca–Rét utcai csomópont és a Szent-Györgyi Albert utca (Szabadság
út és Vasúti felüljáró közötti
szakaszára), mely tervekkel benyújtotta pályázatát.
A pályázat PM_ÖNKORMUT_2018/72 azonosítószámmal közel 34 millió forint támogatásban részesült.
A pályázati kiírás szerint a
programot a Támogatási
szerződés aláírásától számított 18 hónap szükséges
megvalósítani.
(ny.f.)
Fotók: Google Maps

A Tiszta Udvar-Rendes Ház múlt évi pályázatának
különdíjából valósul meg egy játszótér a Paál László
közben.
A területen korábban is játszótér volt, ám az ott lévő
játékokat el kellett bontani, mert nem feleltek meg az
EU-s szabványoknak. A területen a kisebbek és a nagyobbak számára is lesz kikapcsolódási lehetőség.
Míg a kamaszokat egy kültéri pingpongasztal, a kisebbeket a Rönkvár játszótér korábbi játszóeszközei
várják majd.
Mivel a lakótelepen sok kisgyermek születik, nagy
az igény az ilyen létesítmények iránt.
(k.)
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Felkészült a télre a Közút

A héten már téliesre fordul az időjárás, a meteorológiai előrejelzés szerint talajmenti fagyokra, havas esőre és havazásra kell felkészülni. Az autósok számára
ez azt jelenti, hogy csúszóssá válnak az utak, fokozottan figyelni kell a közlekedésre. A gépkocsikra most már tényleg ideje felszerelni a téli gumikat. A téli
felkészülés jelentős feladatot ró az utak kezelőire is.
Gödöllőn több olyan út vezet át, ami nem a város, hanem a Magyar Közút
Nzrt. kezelésében van, csúszásmentesítésükről tehát az ő kötelességük
gondoskodni.
Ilyen terület a Szabadság út, a Dózsa György út, a Köztársaság út, az Isaszegi út, az Állomás utca, valamint Rét utca–Blaháné út–Hársfa utca–Hegy
utca útszakasz, a Gerle utca és a palotakerti HÉV-megállóhoz bekötő út.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. már átállt a téli üzemmódra, s a jogszabályi előírások szerint 0-24 órás ügyeleti szolgálat mellett látja el faladatait
– derül ki a cég honlapján közzétett tájékoztatóból.
A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat idén is az egyes
útszakaszok forgalmi rendje és az úthálózatban betöltött szerepe szerint
látja el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Először az autópályákon, autóutakon
és főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a beavatkozást,
ezt követi a településeket összekötő mellékutak, illetve alacsony forgalmú
bekötőutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése. A fontos szakaszokon megelőző jellegű sózást is végeznek, ez a forgalmas autópályákat,
autóutakat és főutakat érinti elsősorban. Fontos kiemelni, hogy a hóeltakarítást csak akkor tudják megkezdeni hatékonyan a társaság szakA VÜSZI felkészült a télre, a rendszer üzemkész – tájéemberei, ha a lehullott hó eléri a technológia szerinti vastagságot, az
koztatta lapunkat Domonkos Ernő, a VÜSZI NKft. igazalatt csak sózásra van lehetőség, megelőzve, hogy a forgalom által tögatója. A szóró-tóló gépeket felszerelték a téli adapmörített hó a burkolatra fagyjon.
terekkel, és a szükséges csúszásmentesítő anyagok
A szakemberek mindenképpen arra kérik az autósokat, hogy nyári
beszerzése is megtörtént, ezek szállítása folyamatos. Az
gumijukat még a tartós fagyok előtt cseréljék át téli közlekedésre alkalidőjárás függvényében elindulnak a hajnali útellenőrzémas abroncsokra. Az autósok a téli közlekedési kapcsolatos informácisek is annak érdekében, hogy a hajnali talajmenti fagyok
ókat a társaság megújuló weboldalán érhetik el.
ne okozzanak fennakadást a közlekedésben.
(bdz)
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Vasút-felújítás:
Egyre több változás

Folyamatosan zajlanak a Rákos–Hatvan vasútvonal felújítási munkái. Bár ezek jelenleg a vasúti
pályát nem érintik a Gödöllő és Tura állomások
területén, valamint Rákos–Pécel és Tura–Hatvan
állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt november 16-án újabb menetrend-módosítás történt, ami december 8-ig van érvényben.
A Rákos–Isaszeg és Isaszeg–Gödöllő állomások
között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Több sebesvonatot
kivontak a forgalomból, ezek helyett az InterCityk
vehetők igénybe. Szintén kivettek a forgalomból
több Budapest–Hatvan és Budapest–Gödöllő között közlekedő szerelvényt.

A felüljáró alapozása az ütemtervnek megfelelően zajlik. Ennek munkálatai miatt a Köztársaság
út és a Podmaniczky utca sarkán épületet bontanak. Az Erdész közbe történő balra kanyarodás
tilalmát feloldották, és a gyalogosátkelés biztonságosabbá tétele érdekében sárga színű, különösen veszélyes helyre figyelmeztető útburkolati
jelet festettek fel, illetve a gyalogosforgalomra figyelmeztető táblát is kihelyeztek.
Megtudtuk, megkezdődött a teljes vonatkizárás előkészítése is; 2019. február 4-én kezdődik
ugyanis a pályafelújítás, amikortól kizárólag vonatpótló buszok fognak közlekedni. Ennek pontos
rendjét majd a MÁV teszi közzé.
(-r-)
Ami azonban már most tudott: A vonatpótló buszok nem a vasútállomásnál állnak majd meg,
hanem a Volánbusz-pályaudvaron, ahol ideiglenes konténeres jegypénztárat és konténervárót
alakítanak ki. Ezeket januárban telepítik.

A következő hetek
közterületi munkái
A téliesre fordult időjárás ellenére a következő
időszakban is sok munka vár a városüzemeltetésben dolgozókra. Folyamatosan végzik a lombgyűjtést a közterületeken, s hamarosan megkezdi az
utak fölé belógó ágak vágását a VÜSZI.
Szintén gallyazni kell az Erzsébet-parkban,
ahol az elektromos vezetékeknél alakítják ki a
biztonsági távolságot. Mindezek mellett a Rét utcában a héten megkezdik a csapadékvíz-elvezető
rendszer korszerűsítését a Rákos-patak környezetében.
A téli feladatok keretében a VÜSZI megkezdte
a szociális tűzifa kiszállítását is a rászorulók részére, az önkormányzat közigazgatási és szociális
irodájának nyilvántartása alapján.
(j.)

Közélet
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A bíróság felújítása:
Ez még sokáig fog tartani
Mint arról a múlt heti lapunkban beszámoltunk, igyekeztünk utána járni, miért álltak le
a bíróság épületének állami
beruházásban zajló felújítási
munkái. A múlt héten azt írtuk,
hogy a Gödöllői Járásbíróságtól a Budapest Környéki Törvényszékhez, onnan pedig az
Országos Bírósági Hivatalhoz
irányítottak bennünket.
Természetesen megkerestük az Országos Bírósági Hivatalt, amely az alábbiakról tájékoztatott:
„A Gödöllői Járásbíróság
és Járási Ügyészség épületének teljes rekonstrukcióját és
bővítését az Országos Bírósági Hivatal a Wagner Gyula
Terv keretében valósítja meg.
A nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás
eredményeként a munkálatok
- a munkaterület átadásával 2017. július 3-án kezdődtek meg. 2018
szeptemberében az Országos Bírósági
Hivatal és a kivitelezést végző Konzorcium között megkezdődött a közös megegyezéssel történő szerződésbontás
előkészítő folyamata. Ennek lezárását
követően újabb közbeszerzési eljárások
előkészítése válik szükségessé. Minde-

zek figyelembevételével a várható befejezés időpontjáról pontos információt
egyelőre nem tudunk adni.”
Jelenleg tehát senki sem tudja, meddig marad az elkerítés a Dózsa György
úton, és mikor költözhet vissza a bíróság és az ügyészség eredeti helyére.
(k.j.)

Kötelező biztosítás:
Sokan állnak döntés előtt
A kötelező gépjármű-felelősség biztosítás megkötése minden évben fejtörést, de
egyben új lehetőséget is jelent a tulajdonosoknak. A Magyar Biztosítók Szövetsége idén is igyekszik segíteni azoknak, akiknek év végéig kell megkötniük az új
szerződést, hogy kiválasszák a számukra leginkább kedvezőt. Nem árt figyelni a
naptárat, hiszen fontos határidő közeleg!
Hazánkban az 5,11 millió gépjármű 26,5 százaléka rendelkezik év végi évfordulós szerződéssel. A személygépkocsik esetében még alacsonyabb az arány: közel
837 ezer jármű szerződése fordul az év végén a MABISZ adatai szerint.
A társaságoknak legalább 50 nappal a szerződéses évforduló előtt értesítést
kell küldeniük az autó tulajdonosának, illetve üzembentartójának, emlékeztetve
arra, hogy közeledik az évforduló. Azoknak a járműtulajdonosoknak, illetve üzembentartóknak, akik úgy döntenek, hogy biztosításukat valamely más társasághoz
szeretnék átvinni, legkésőbb december 1-jén éjfélig el kell juttatniuk írásbeli felmondásukat a biztosítójukhoz. Ezt követően december 31-ig még egy hónap áll
rendelkezésükre arra, hogy a jövő évre vonatkozó szerződésüket megkössék. Nekik és mindazoknak, akiknek a kgfb-szerződése január 1-jei évfordulós, március
1-jén éjfélig kell eljuttatniuk az esedékes díjrészleteket régi vagy új biztosítójukhoz.
A biztosítók többségénél továbbra is díjkedvezményt kapnak a családosok, a
kiskorú gyermeket nevelők. Kedvezményt ad az e-kommunikáció választása, ha
a gépjármű-tulajdonos a korábbi, papír alapú kapcsolattartás helyett az e-mailen,
Interneten keresztüli kommunikációt részesíti előnyben. Több biztosítónál kedvezményben részesülnek azok, akik a csekkes díjfizetés helyett a banki átutalás vagy
csoportos beszedés lehetőségével kívánnak élni.
Kedvezményes díjat kaphatnak az éves díjfizetést választó gépjármű-tulajdonosok is azokkal szemben, akik a negyedéves vagy havi díjfizetés lehetőségét
részesítik előnyben.
(Forrás: privatbankar.hu)
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Emlékezés a „gödöllői” királynéra
(folytatás az 1. oldalról)
Diplomáciai képességeivel sokatt tett azért, hogy a magyarok
és Ausztria közötti kapcsolatok rendeződjenek. Gémesi György
úgy fogalmazott: Erzsébet királyné a szívében gödöllői volt.
Hogy ez mennyire igaz, azt jól példázza az a történet, miszerint, amikor egyik sétája alkalmával eltévedt, úgy kért útbaigazítást: „Gödöllői lakos vagyok, eltévedtem, szeretnék hazamenni.”
A beszédeket követően a szobornál elhelyezték az emlékezés
virágait. Gödöllő városa nevében Gémesi György polgármester
és Pappné Pintér Csilla alpolgármester koszorúzott.
A megemlékezés ezután a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében
folytatódott, ahol Pálinkás Patrícia Zita történész tartott előadást
„A halhatatlan királyné címmel”. A
számtalan ábrázolás mellett Erzsébet királyné naplójának részletei
segítségével ismerhették meg a királyné életét az érdeklődők. Erzsébet királynét Ördöghné Vilman Melinda személyesítette meg.
(jk)

Fény az éjben: Szent Márton ünnepe
a Waldorf iskolában

A világ összes Waldorf-intézményében – így a gödöllői óvodában és iskolában is – szokás, hogy Szent Márton napján
a közösség apraja-nagyja tesz
egy esti sétát a mécsesekkel
megvilágított, immár sötétbe
fordult természetbe.
Az ismeretlenbe vezető út
bejárásához iskolánk legkisebbjei a maguk előtt hordozott
lámpácska apró fényéből, és
az őket kísérő nagyok (hetedik és nyolcadik osztályosok)
közelségéből meríthetnek erőt
és bátorságot. Utunk során
az ünnepet szervező szülők
előadásában ismerhetjük meg
Szent Márton püspök életének
meghatározó állomásait. A dallal, szöveggel és játékkal megelevenedő jelenetek szívünkbe
zárása után érkezünk el az
egész iskolaudvart beragyogó nagy tűz köré, ahol már ott
várnak bennünket a saját útjukról visszatért hatodikosaink is.
Mert ez az ünnep az elesettekre, a segítségre szorulókra is

ráirányítja figyelmünket! Márton jótettét – ahogy meglátta a
koldus nyomorát és segített is
azon – igyekeztek megismételni, amikor együtt sütött pogácsáikkal vendégelték meg a
város rászorulóit.
Megannyi Márton-dalt énekelünk, teázunk és megosztjuk
egymással pogácsáinkat. A tűz
fénye beragyogja arcunkat,
melegsége áthatja fázó testünket, ugyanakkor érzékeljük
a hátunk mögötti sötétséget is.
Tökéletes alkalom arra, hogy
elgondolkozzunk azon: Mit
is jelenthet számunkra Szent
Márton másokért élt élete?
Hogyan tudjuk jóságát akár
mindennapjainkban is visszatükrözni?
Ez a lelkünkben átélt szép
ünnep segíthet mindnyájunkat
abban, hogy az egyre sötétülő napok dacára is megszülethessen bennünk az a fény, ami
lassan az adventi várakozás
örömévé alakul szívünkben.
Nagy Ágnes

felhívás:
Kedves Gyermekszeretők!

A sokak által ismert és szeretett
lészpedi csángó gyerekeknek
ismét gyűjtünk karácsonyi ajándékcsomagokat. Ebben számítunk mindazok segítségére, akik
szívesen megtöltenek egy cipős
dobozt iskolaszerekkel, édességgel, játékokkal.
A jól lezárt (1000 km-es utat
megtenni képpes) dobozra kérjük ráírni, hogy hány éves kislánynak vagy kisfiúnak szánják
azt!

Az
ajándékcsomagokat a Református Líceumban, a Szent Imre
Katolikus iskolában vagy
a Városi könyvtárban
2018. november 15 és
29 között szíveskedjenek leadni, mivel a Moldvába szállítás hosszú
időt vesz igénybe.
A Gödöllőn már tízenegy alkalommal vendégeskedő lészpedi gyerekek közül néhánynak ez
a csomag lesz az egyetlen karácsonyi meglepetése.
Köszönettel,
a Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület tagjai
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Közös fellépés az
„unokázós” csalók ellen
Az elmúlt hetekben a város
több pontján is bűnmegelőzési fórumok megtartására
került sor, melyen a Gödöllői
Rendőrkapitányság munkatársai ismertették a leggyakoribb bűnelkövetési módszereket, külön kitérve a lakosság
megelőzésben történő részvételének fontosságára és
szükségességére.
Amint a fórumokon is elhangzott, sajnos az utóbbi időben
elszaporodtak az un. „unokázós csalók” által elkövetett bűncselekmények. Ezen elkövetés
módszerére jellemző, hogy a
csalók rendkívül élethűen adják
elő a vészhelyzetet, az érzelmekre hatva járnak el. Tettük
sajnos sok esetben eléri az általuk kitűzött célt, s becsapják
áldozataikat, számos alkalommal komolyan megkárosítva
őket. Az alábbiakban a Gödöllői
Rendőrkapitányság felhívását
olvashatják. Az információk
számos portálon és kommunikációs csatornán is megosztásra kerültek, eljutottak egyházak
és civil szervezetek vezetői
részére is, azonban a megelőzés hatékonysága érdekében
kérjük, Önök is osszák meg idősebb családtagjaikkal, rokonaikkal, ismerőseikkel.
„Tisztelt Gödöllői Polgárok!
Városunk idősebb lakosaitól
többször próbáltak vezetékes

telefonon pénzt kicsalni a közelmúltban. Az esetek száma ugrásszerűen nőtt meg az elmúlt
hetekben, még úgy is, hogy az
ehhez hasonló bűncselekményeket nem mindig jelentik be
a károsultak. Ezért a Gödöllői
Rendőrkapitányság 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 családtagját, és érdeklődjön hogyléte felől személyesen.
3. Tárcsázza a rendőrséget a
112-es számon, 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.”
LISZI

LISZI Primisszima
Elindult a szavazás
A LISZI Primisszima Díjat az egyesület elnöksége abból a
célból alapította, hogy elismerje a környezete és közössége érdekében áldozatosan tevékenykedő személyek munkáját, ezzel is elősegítve a lokálpatrióta értékek népszerűsítését.
Az első körben közzétett felhívásra érkezett javaslatok alapján
a szavazólapra felkerült 3 személy:
A: Bencsik Ernő; B: Gecse József; C. Zelnikné Török Ilona
Szavazni 2018. november 25-ig a +36/20-823-1408-as telefonszámon, vagy az info@varoskozpontert.hu e-mail címen lehetséges.
A díj átadására november 30-án kerül sor az egyesület által
szervezett gálavacsora keretében, melyen részletesen is bepillantást nyerhetnek a szervezet tevékenységébe, mindennapi
életébe. Jelentkezés a +36/20-823-1408-as telefonszámon lehetséges.
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Elvégezték a tanfolyamot az első segítők
Szeptemberben alakult, és azóta
folyamatosan dolgozik a Magyar
Rákellenes Liga Gödöllői Alapszervezete, amely minden héten
szerdán, 16 órától invitálja
összejövetelükre az
érintetteket, valamint a szervezet
tevékenysége
iránt érdeklődőket a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ Mi
Újság V.A.N.? kávézójába.
A szervezet októberben nagyszabású flashmobbal hívta fel a figyelmet a mellrák
elleni küzdelemre, most pedig
arról adtak hírt, hogy a közösség
három tagja – Mandevillené Keresztényi Gizella, Varga Júlia,
Kovács Ildikó Mária – sikerrel
végezte el a Magyar Rákellenes
Liga Önkéntes Segítő képző tanfolyamát.
Mint azt Vajek Andrea, a gö-

döllői alapszervezet vezetője
lapunknak elmondta, ez nagyon
jelentős lépés, eddig ugyanis
nem volt városunkban olyan,
ezen a területen képzett
civil segítő, akihez
fordulhattak volna az érintettek,
vagy családtagjaik, amikor
arra szükségük volt.
Mint megtudtuk az egyhetes
tanfolyam
során a résztvevők az egészségügyi
oktatás mellett többek között pszichológiai, dietetikai és
betegjogi oktatásban is részesültek annak érdekében, hogy
minél magasabb színvonalon
végezhessék segítő munkájukat.
Amennyiben valaki szeretné felvenni a segítőkkel a kapcsolatot,
a könyvtár Mi Újság V.A.N.? kávézójában ehhez minden segítséget megkap.
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REMÉCSES projekt, avagy egy gyermek is tehet a környezetvédelemért
A Kezes-lábas Játszóház környezetbarát
szemléletformáló játékai, kezdeményezései már nem egy alkalommal arattak nagy
sikert. Amíg azonban a korábbi ötletek felnőttektől származnak, addig a napokban
egy 7 éves kisfiú, Soma ötletéről és annak
megvalósításáról számolt be a játszóház
facebook oldalán Bíró Szabolcs alapító
tulajdonos. Ez pedig nem más, mint a már
leégett mécsesek újrahasznosítása.
Mint az a játszóház Facebook-oldalán
megjelent írásból kiderül, a kisfiúnak a
halottak napi temetőlátogatás során,
gyertyagyújtás alkalmával tűnt fel a sok
leégett mécses, amik a kukába kerülnek.
Miután egyeztettek a temetőt üzemeltető
VÜSZI-vel, megállapodtak abban, hogy a
mindenki keresztjénél gyújtott mécsesek
nem kerülnek a kukába. Ekkor kezdődött
a ReMécses projekt, amiről Bíró Szabolcs
így számolt be:
„November 8-án csörgött a telefonom, az
Igazgató Úr hívott, hogy másnap lesz a
szállítás, ha szükségünk van a mécsesekre, vigyük nyugodtan. És vittük, hogy
megmutassuk Nektek kedves Olvasók,
igenis van ReMény, és tudunk szemléletet formálni.
A ReMécses projekt előzménye, hogy a
Kezes-lábas Játszóházunk kínál gyertyaöntés alkotóállomást is; családi napokon, karitatív programokon készítünk
egyedi teamécseseket. Fejlesztettünk

egy biciklivel hajtott viaszreszelő gépet,
ennek segítségével a folyamat gyorsul, a
reszelék hamarabb megolvad.
Értékmentő ötletünk lényege, hogy a
gyertyaöntésben szerzett többéves tapasztalatainkat és eszközeinket ötvözzük
a szemléletformáló Recycling megoldással. Megfigyeltük, hogy a félig égett mécseseket a közkeresztnél már senki sem
gyújtja újra, ezért mint hulladék megy a
kukába és ami a legrosszabb, nem kerül újrahasznosításra. A csomagolásul
szolgáló üvegkelyheket, fémkupakokat
és a maradék mécseseket begyűjtjük,
újraolvasztjuk és kanócozzuk, így forgatjuk vissza másod-, harmad-, illetve akárhányszor. A ReMécsest ÖKO kereskedelmi partnereknél szeretnénk értékesíteni,
ahol a vásárlók tudatos környezetvédők.
Hiszünk abban, hogy támogatják az elképzelésünket.
A főpróba remekül sikerült, a srácok nagyon élvezték. A tömeges begyűjtésre
és a feldolgozási technológia továbbfejlesztésére több ötletünk is van, ezekről
később fogunk beszámolni. A folyamatba
általános iskolás osztályokat, csökkent
munkaképességű, fogyatékkal élő embereket is szeretnénk bevonni, ezáltal munkát biztosítunk a számukra.”
A projekt kiváló példája annak, hogy egy
kis odafigyeléssel is sokat tehetünk környezetünkért, a keletkező hulladék csökkentéséért.
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Fotó: Herman Péter
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A mi történeteink
Mindenkinek megvannak a maga történetei. Szívmelengetők
vagy épp szívszorítók,
amelyekben magunkra ismerünk, amelyek
elgondolkodtatnak,
eszünkbe juttatják a
múltat, elfeledett, eltemetett emlékeket idéznek fel.
Bizonyára mindenki ismer olyan embereket,
akik számára az élet
leginkább fájdalom, akik nem keresik problémáikra a gyógyírt, hanem inkább – valaki furcsa elmélet
mentén – képesek a már begyógyult sebeiket is újra feltépni. Nem
nagy sebek ezek, de ahhoz épp
elég mélyek, hogy megmaradjon a
fájdalom. Egy csalódás, valakinek
az elvesztése, a valós vagy vélt
sikertelenség épp úgy megkeseríthetik a mindennapokat, mint a titkok, amelyeket mélyen magunkba
zárunk.
Katie G. novellái ilyen történetek. Az érzelmek, vagy épp azok
hiánya áll valamennyinek a középpontjában. Szinte valamennyi
írás egyfajta tanulmány az emberi

reakciókról, az érzelmekről. Persze azért
a vidámság sem marad ki az írásokból.
A családi történetekben sokszor visszaköszönnek azok a
vidám percek, félreértések, apróságok,
amiket örökre megőrzünk, és évek évtizedek múlva is meséljük a barátoknak,
ismerősöknek.
Katie G. novelláit olvasva akaratlanul is eszünkbe jut: Igen, ez pont
olyan, mint amikor XY…
Mert mindannyian ismerünk regénybe illő történeteket, hihetetlen találkozásokat, szerelmeket,
titkokat. Az írások emberi sorsokat mutatnak be, nem különleges
emberekét, még csak nem is helyi
celebekét, hanem azokét az átlagemberekét, akik mellett elmegyünk
az utcán, vagy csak épp köszönünk és váltunk velük néhány szót
a felületes ismeretség kapcsán.
Ám nem tudjuk, mi rejtőzik a mindig szomorú, vagy épp mindig boldog, vagy annak látszó arc mögött.
(Katie G. – A skorpió ölelésében)

Zenei csemegék
a szimfonikusok koncertjén
Fotó: Váraljai János

Igazi különlegességet
hallhatott a
közönség
a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar
szombat esti
előadásán.
A romantikától a XXI.
századig
című, második bérletes koncerten három mű csendült fel.
Elsőként Dukas: A bűvészinas című művét szólaltatták
meg, mely a szerző rendkívül kevés fennmaradt műveinek egyike. A kiváló zeneszerző, zenekritikus, zenetudós
és tanár ugyanis olyan maximalista volt, hogy műveinek
nagyrészét megsemmisítette, mivel nem volt velük megelégedve. A bűvészinas Dukas megmaradt művei közül a
legismertebb.
Szimfonikus zenekarunk örömmel ad helyet programjában
a kortárs művekenek. Idén Rózsa Pál: Kilenc szimfónia és
postludium egy tételben című alkotása képviselte a XXI.
század zenéjét. Az est záró darabjaként pedig Dvorák VIII.
G-dúr szimfóniát hallhatt a közönség.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar legközelebb december
9-én, vasárnap ad koncertet a Gödöllői Királyi Kastélyban.
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A Gödöllői Városi Könyvtár
kapta a legmagasabb elismerést
A Könyvtári Minőségi
Díjat, a könyvtáraknak
adható legmagasabb elismerést adományozta
az Emberi Erőforrások
Minisztériuma a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központnak.
November 15-én Fekete
Péter, az Emmi kultúráért
felelős államtitkára ünnepélyes keretek között
több intézménynek adta
át a Minősített Könyvtár címet,
valamint a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ részére a Könyvtári Minőségi Díjat. Az
elismerést Fóthy Zsuzsanna, a
könyvtár igazgatója vette át. A kitüntető cím mellé kétmillió forintot
is kap az intézmény.
Az ünnepségen a könyvtár részéről Fóthy Zsuzsanna igazgató mellett Istók Anna igazgatóhelyettes,
valamint Fülöp Attiláné nyugalmazott igazgató, az önkormányzat
képviseletében pedig L. Péterfi
Csaba, a polgármesteri kabinet
vezetője vett részt.
A könyvtári minőségi díjat azok a
könyvtárak kaphatják, akik szem-

léletükben,
tevékenységükben,
módszereikben és technikáikban
alkalmasak a XXI. század könyvtári igényeinek magas színvonalú
kiszolgálására. A Minősített Könyvtár címet az a nyilvános könyvtár
kaphatja, amely magas színvonalú
szakmai munkát végez, a könyvtárhasználati jog érvényesülése és
a könyvtár használóinak elégedettsége mellett.A Könyvtári Minőségi Díjat pedig csak az a könyvtár
kaphatja meg, amelynek kiemelkedően magas minőségű innovatív
szolgáltatásai modell értékűnek
tekinthetők. A Könyvtári Minőségi
Díjra csak a Minősített Könyvtári
címet elnyert hazai könyvtárak pályázhatnak.
(k.j.)
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Játék a kastélyban

Mi is lehetne a legideálisabb helyszín a Játék a kastélyban című
előadáshoz, mint a Gödöllői Királyi
Kastély Barokk Színháza. Itt mutatták be november 16-19. között
Molnár Ferenc vígjátékát, amit
négy estén át láthatott a közönség
a szerző születésének 140. évfordulója alkalmából.
A Játék a kastélyban elsősorban
egy szerelmi történet, melynek
gyújtópontjában a látszat és a tartalom, az igazi és a hamis felismerése, a kettő közti dilemma áll.
Turai és Gál, a sikeres szín-

műíró-páros fiatal pártfogoltjukkal
és barátjukkal, Ádám Albert zeneszerzővel meglepetésszerűen
érkezik Balogh Annie primadonna
– Ádám menyasszonya – látogatására egy itáliai kastélyba. A fülig
szerelmes Ádám a menyasszonya
melletti szobát kapja, ám épp, mikor a három barát készül kinyitni a
szobákat elválasztó ajtót, szenvedélyes párbeszédre lesznek figyelmesek, ami a gyönyörű színésznő
és egykori kedvese, Almády között
zajlik. Ezzel egyszerre veszélybe
kerül Ádám készülő házassága,

Ismét Kötéltánc
A Gödöllő Táncegyüttes májusban hatalmas sikerrel mutatta
be Kötéltánc című produkcióját. A látványos, szinte már

utalnak, ami mindenkit próbára tesz. A produkciót november
23-án újra láthatja a közönség,
amely a színpadon ez alkalom-

akrobatikus elemekkel színesített műsor mottója: „Kötélen
táncolunk, mindannyian. Van,
aki alatt rezeg, és van, aki biztosan lépked, pálcával a kezében és még mosolyog is.” A
gondolatok magára az életre

mal sem csupán egy látványos
koreográfiát tekinthet meg,
hanem emberi kapcsolatokat,
érzelmeket, társadalomkritikai
megfogalmazásokat táncban
elbeszélve. 		
(j.b.)
Fotó: Danis János

és a készülő operett bemutatása.
De egy színműíró
számára nincs lehetetlen.
Turait L. Péterfi
Csaba, Gált Gémesi
György,
Balogh Anniet Potvorszki Anita,
Almádyt Kollatos Fotios, Ádámot
Valastyán Gergő, a titkárt Katona
Roland, a lakájt Nagy Zoltán alakította.
Rendező L. Péterfi Csaba, a játék-

mester és dramaturg Pécsi Ildikó
volt, a jelmezeket Czédly Mónika
készítette.
Fotók: Biszkup Miklós

További képek: szolgalat.com és
facebook.com/godolloiszolgalat
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Gyűrődések a levendulában
Erdő(s) Anna keramikusművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Levendula Galériában november 17-én. Aki a hagyományos megjelenítésekre, formákra számít, az igencsak meglepődik, ezek a
művek ugyanis olyanok, mint az élet. Nem mindig simák, itt-ott
töredezettek, a felületek barázdáltak, mint a sokat megélt emberi
arcok. Korunk embere igyekszik megszabadulni az élettől kapott

Ünnepi készülődés a kastélyban
Bár adventig még két
hét van hátra, a Gödöllői
Királyi Kastélyban már
megkezdődött az ünnepi
készülődés,
méghozzá
nem is akárhogyan! A kastély udvarán ugyanis már
felkerült a fényfüzér Magyarország
legnagyobb
karácsonyfájára. A kastély
parkjában álló 28 méter magas
fára 2,3 km hosszú fényfüzér került. Az ünnepi fények advent első
vasárnapján gyúlnak majd ki, egyszerre 23.000 izzó öltözteti ekkor
fénybe a fát.
Az Adventi Kastélynapok már jelentős hagyományokkal bírnak. Az
ünnepi időszakban idén is színvonalas programok várják majd a
látogatókat.

Advent második hétvégéjén zenei
programok várják az érdeklődőket.
December 8-án Bogányi Gergely
és Szilasi Alex zongora koncertje,

december 9-én a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
Beethoven d-dúr hegedűversenye
csendül fel, szólót játszik Langer
Ágnes, valamint Orbán György
Magnificat című művét szólaltatják meg a Prelude Vegyeskar (karigazgató: Kabdebó Sándor), Sipos Marianna (szoprán) és Banai
Sára (alt) közreműködésével. A
zenekart Horváth Gábor vezényi.
December 15-én Classic is cool
címen ifjúsági programok várják a
fiatalokat, musically és vlogger közönségtalálkozó, este pedig Cooldance party lesz.
December 16-án már inkább tradicionális programokból válogathatunk. Többek között a Szironta
Csengettyű Együttes, a Daniel
Speer Brass Együttes és az Arpeggio Gitárzenekar ad koncertet,
de lesz betlehemezés, gyertyaöntés és természetesen Erzsébet
királynéval is találkozhatnak majd
a látogatók.
Az Adventi Kastélynapok egyik
különlegessége lesz „Az egérutak a kastélyparkban” társasjáték.
Herceg Egérváry Elemér legújabb
megepetése már kapható a kastélyban. 			
(j.k.)

gyűrődéseitől,
Erdő(s)
Anna azonban alkotásaival megmutatja, mennyi
többletet jelenthet egyegy repedés, egy-egy
gyűrődés.
Mint a könyvek lapjai…Az
embernek kedve támad
kézbe venni, megtudni
milyen titkot rejtenek.
Vagy a repedezett kéreg,
amit végigsimítva rengeteget megtudhatunk a fáról…
A Gyűrődések című kiállítást december 7-ig láthatja a közönség.
(b.hj.)
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prima primissima díj

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja

decemberig lehet szavazni!
Mint arról már korábban
beszámoltunk, Katona Szabó Erzsébet textilművész az egyik jelöltje a Prima Primissima díjnak, magyar
képzőművészet kategóriában. Minden
kategóriában három
díjazott kap helyet,
az alapítvány Kuratóriumának tagjai és
a VOSZ kibővített elnöksége pedig titkos
szavazással közülük
választja ki a Primissimákat, összesen
tízet.
A hagyományoknak
megfelelően a Közönségdíjas
jelölt
személye idén is
SMS-szavazással
dől el.
A közönségszavazás szeptember 30án kezdődött meg, a
szavazatokat az alábbi telefonszámra várják december 5-én, 24. óráig: +36 70 707 7000.
A szavazatokat ezen a számon kizárólag SMS-ben lehet leadni a jelöltek SMS kódjának beütésével, egy SMS-ben maximum egy szavazat
küldhető el.
A Képzőművészet kategóriában jelölt KatonaSzabó Erzsébet SMS
kódja: 7

November 20. kedd 17.00
A zongora tanszak kiemelt
hangversenye
November 21. szerda 17.30
Deákné Ella Beatrix (fuvola)
növendékeinek hangversenye
November 22. csütörtök
18.00
A népzene tanszak kiemelt
hangversenye
November 26. hétfő 18.00
Ella Attila (rézfúvó, furulya)
növendékeinek hangversenye
November 27. kedd 17.00
Kósáné Szabó Beáta (gitár)
növendékeinek hangversenye
November 28. szerda 17.00
Bakos Ferenc (klarinét, furulya) növendékeinek hangversenye
November 29. csütörtök
17.00
Z. Molnár Ildikó (oboa, furulya) növendékeinek hangversenye
November 30. péntek 17.00
Barta Katalin és Ferenczi
Anna (zongora) növendékeinek hangversenye

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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Akrobatikus torna – XV. Grassalkovich Kupa

Kilenc gödöllői produkció lett érmes

Tizenötödik alkalommal rendezték meg Gödöllőn a Grassalkovich Kupa akrobatikus
torna versenyt, amelyen 13
egyesület, közel 200 versenyzője, köztük számos gödöllői
csapat mérte össze tudását. A
Grassalkovich SE kilenc dobogós hellyel zárta a hazai versenyt.

A nyolc kategóriában megrendezett gödöllői
utánpótlás megmérettetésen a
hazai akrobatikus
tornászok
krémje
képviseltette magát,
ennek köszönhetően egy igen
rangos eseményt
tekinthettek meg
a kilátogató nézők. A versenyt
Dr. Gémesi György nyitotta
meg, aki a megjelent versenyzők, edzők és hozzátartozók köszöntése mellett kiemelte, hogy
a Kőhler Ákos vezette gödöllői
Grassalkovich SE hosszú évek
alázatos munkája nyomán a hazai utánpótlás műhelyek egyik
legjobbika lett, így nem meglepő,
hogy immáron 15. alkalommal fo-

Idén is befedték a Táncsics műfüvet

Újra sátor alatt sportolhatunk
Az idei télen sem kell ázniuk
azoknak, akik a Táncsics Mihály úti Sportcentrum fenti
műfüves pályáján szeretnének
sportolni, ugyanis az elmúlt
hétvégén téliesítettek a pályát,
azaz ismét felállították a sátrat.
A leterhelt városi tornatermek kiváltását szolgáló önkormányzati
beruházás nagyban segítette a
téli időszakban sportolni, focizni

vágyó gyerekeket és felnőtteket
abban, hogy a téli időszakban is
űzhessék szeretett sportágukat.
A sátor létesítése óta a legnagyobb rendezvénynek tekinthető
a minden évben, decemberben
és januárban, körülbelül 170-170
csapat részvételével megrendezésre kerülő Sátor Kupa néven
futó gyermek labdarúgó torna-sorozat, amelyet a szervezők 12
korcsoportban hirdetnek meg. Az

Kézilabda – Veretlenül az élen a serdülők

Harmadik GKC vereség sorozatban

Kijelenthető, gödörben van a
Gödöllői KC, akik az elmúlt heti
hazai egygólos vereség után
ezúttal Pilisvörösváron kaptak
ki 31-30-ra az NB II-ben úgy,
hogy a szünetben még 5 góllal
a mieink vezettek.

Bartos Gábor együttese nagy
elánnal kezdte a pilisvörösvári
derbit, aminek magabiztos játék
és 18-13-as vezetés volt a jutalma az első 30 percet követően. A
folytatásban aztán elfogyott az a
bizonyos lendület, a házigazdák

2018. november 20.

gadhatják a Grassalkovich Kupa
keretein belül a versenyzőket Gödöllőn.
A kiváló műhelymunkának ezúttal
is meglett az eredménye, ugyanis
a GSE csapatai négy aranyéremmel, négy második hellyel, valamint egy bronzéremmel zárta a
hazai rendezésű megmérettetést.
Első helyen végzett a 12-18 AGG
női kategóriában a Szabó Csilla, Lőrincz Boglárka, Méder
Boróka hármas, a 13-19 AGG
vegyes párosban az: Alton Sophie, Nagy Patrik duó (a képen),
a Manó korcsoport Homenik
Szamira és a Serdülők között a
Brandt Boglárka, Balogh-Czoller Sára női páros.
Ezüstérmes lett remek produkciója révén a Nemes Márton,
Brandt Kinga alkotta Gyermek
vegyes páros, az Ifi-felnőtt II.
kategóriában a Szabó Henrietta, Deák Viktória alkotta páros, a Manó korosztályban Badics-Páskai Nóra és a YOUTH
kategória a Rezsabek Janka,

Jacsó Gréta, Kupi Boróka trió,
míg képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott fel a Varga
Lili Csilla, Budai Anna, Ábrahám Zita alkotta Gyermek leány
hármas.
Ugyan itt a Willimek Fruzsina,
Bartos Kata, Gera Viktória alkotta trió a negyedik lett, míg a
Márta Blanka Laura, Árki Blanka, Lutz Helka alkotta csapat a
bemelegítés alatti sérülés miatt
nem tudták bemutatni gyakorlatukat.			
-tl-

idei eseménysorozat november
24-én kezdődik és a karácsonyi
szünetet leszámítva egészen
január végéig tart majd minden
hétvégén. A további
számos labdarúgó
esemény mellett az
elmúlt években többek között nemzetközi frizbi verseny,
7-es Rögby bajnokság és kutyás show
is helyet kapott a téli
időszakban a fedett
műfüves pályán.
A
pályabérléssel

kapcsolatban a sporttelep üzemeltetőjét, a Vüszi Kft-t lehet keresni a 06/20-461-6010-es telefonszámon!

percről-percre dolgozták le a hátrányukat és a hajrában a maguk
javára fordították a párharcot és
végül 31-30-ra nyerni tudtak.
A bajnoki címvédő Gödöllői KC
régen látott rossz szériába került,
ugyanis egymást követő harmadik meccsén kapott ki a bajnokságban, és jelenleg nyolc pontjával a hetedik helyen áll az NB II.
Északi-csoportjában.
NB II. Északi-csoport, 8. forduló: Pilisvörösvári KSK – Gödöllői
KC 31-30 (13-18)

zelemmel zárta az első kört. Mácsár Gyula tanítványai a Kovács
László régió „B” csoportjában
maradtak hibátlanok és magabiztosan várhatják majd a felsőházi
rájátszást. A fotón (készítette:
Mácsár Gyula) a csapat és edzőjük látható (Cseh Péter, Horváth
Balázs, Kolozsvári Sámuel,
Korzenszky Bence, Pásztor
Áron, Mácsár Hunor, Tóth Benedek, Koltai Csongor, Werner
Tamás, Werner Levente. Edző:
Mácsár Gyula).

Utánpótlás – Veretlenül az élen
a serdülők
Az utolsó fordulót rendezték a
serdülők bajnokságának alapszakaszában, ahol a Gödöllői
KC U15-ös fiú csapata a Csömör KSK 33-14-es legyőzésével
veretlenül, 10 meccsből 10 győ-

-tl-

Programajánló

NB II. Északi-csoport 9. forduló
2018. november 25.
vasárnap, 15 óra
Gödöllői KC –
Budapest Honvéd SE
(Hajós Iskola tornacsarnoka)
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Vívás – Kardcsapat Világkupa, Algír

Ötödik helyen a magyar csapat
Ötödik helyen végzett az elmúlt hétvégén, Algírban megrendezett férfi kardcsapat Világkupán a magyar válogatott,
amelynek természetesen tagja
volt a gödöllői Gémesi Csanád
is.

folytatták a Vk-t. Itt előbb Grúziát
verték a mieink 45:41-re, majd az
ötödik helyért a románokat múltuk felül 45:43-ra.

A Decsi Tamás, Gémesi Csanád (képe, balról a második, fotó:
hunfencing.hu), Szatmári András, Szilágyi Áron alkotta csapat
a 24-es mezőnyben a nyolcaddöntőben Japánt verte 45:44-re,
míg a negyeddöntőben az olaszok ellenében maradt alul 45:40
arányban, így az 5-8. helyekért

Kiválóan szerepeltek a GEAC
vívó szakosztályának utánpótlás
korú kardvívói, akik három dobogós hellyel zárták a hétvégi versenyeket.
A Magyar Kupa második fordulójában a gödöllői lányok közül
Kadét korosztályban Missurai
Pálma harmadik lett, míg azonos

Utánpótlás – Két egyéni és egy
csapatérem

Röplabda – Dráma csatában kapott ki a Penta-GRC

Pontrablás az MTK ellen
Dráma, ötjátszmás mérkőzésen maradt alul 3-2 arányban
a Penta-Gödöllői RC csapata
az MTK Budapest elleni hazai
rangadón az NB I. Liga 8. játéknapján, de a szűk vereség egy
pontot ért.
A jelenlegi erőviszonyokat tekintve az esélytelenség nyugalmával
léphetett pályára Grózer György
együttese a kék-fehérek ellen. A
viszonylag felszabadultabb játék
aztán majdnem győzelemmel
párosult, ugyanis két játszmát is
sikerült megnyerni, míg a döntő,

ötödik játék hajrájában csak a
szerencse kedvezett a 3-2-es sikerrel záruló párharcon az MTKnak.
A szoros vereség egy pontot ért
a gödöllőieknek, ezzel jelenleg
13 pontos a Penta-GRC és a negyedik helyet foglalja el az NB I.
Ligában.
Az NB II-ben szereplő junior csapat (a képen, fotó: grcvolley.hu)
továbbra is megállíthatatlan, hét
fordulót követően veretlenül vezeti a Közép-csoport tabelláját
Szabados István csapata.

Labdarúgás – Hazai búcsú gödöllői ötösökkel

Ismét második helyen a GSK
A megyei I. osztályban szereplő Gödöllői SK és a megye hármas GEAC is öt góllal
búcsúzott őszi utolsó hazai
meccsén közönségétől. A
GSK 5-1-re verte az újonc VS
Dunakeszi csapatát, míg az
„egyetemisták” 5-2-re nyertek a Ceglédbercel ellen.
Nenad Pozder, megyei I.
osztályban szereplő csapata
a második hely visszaszer-

zésének reményében lépett
pályára az Ifj. Albert Flórián
által trenírozott, újonc létére
az igen előkelő, ötödik helyen
álló Dunakeszi elleni, idei utolsó hazai fellépésen. A projekt
sikerült, ugyanis a találkozó
már az első 45 percben eldőlt,
miután a vendégek hibáit is
kihasználva 4-0-ra vezetett
az első játékrész után a GSK.
A folytatásban ellaposodott a
találkozó és ugyan szépített

Sakk – Tartalékosan nem ment

Kettős GSBE vereség idegenben
Kettős vereséggel zárták a
Gödöllői SakkBarátok csapatai az elmúlt játéknapot.
Az NB II-ben 10-2-re, míg a
Pest megyei sorozatban 3,51,5-re kapott ki a csapat.

Az NB II. Erkel-csoportjában
szereplő első számú alakulat
a Sárkány DSE-Sinus vendége volt és már az indulásnál
eldőlt, hogy nem lesz sok esélye a gödöllőieknek, ugyanis

eredménnyel a hatodik helyen
végzett Bevíz Dorottya és Bata
Édua. A nők kardcsapat versenyén a Vasas mögött a 2. helyen
végzett a Missurai, Bevíz, Bata
alkotta GEAC csapat, ezzel az
eredmén�nyel
Missurai Pálma
és
Bevíz
Dorottya
a
magyar
válogatott
színeiben indulhat majd
a szófiai kadét Európa
Kupa versenyen.
Orosházán
a
legfiataNB I. Liga alapszakasz, 8. forduló: Penta-Gödöllői RC – MTK
Budapest 2-3 (16, -19, -19, 23,
-14)
NB II., Közép-csoport, nők,
7. forduló: Kalocsai SE – Penta-Gödöllői RC 2-3 (21, 22, -16,
-21, -13)		
-ll-
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labbak küzdöttek, itt a fiúk szerepeltek jobban. Az újoncoknál
(U14) Kiss Benedek a harmadik-, a gyereknél (U13) Csaba
Zsigmond a 6. helyen végzett.
		
-ll-

Programajánló

Női NB I. Liga, 9. forduló
2018. november 25.
vasárnap, 17 óra
Penta-Gödöllői RC –
MCM Diamant Kaposvár
(Egyetemi csarnok)

a Dunakeszi, a pontot az i-re
az ötödik gödöllői gól tette fel,
amelyet a meccsen három találatig jutó Mudroch Mendel
ért el. A Gödöllői SK 28 ponttal a tabella 2. helyét foglalja
el, és az őszi szezon záró fordulójában a Duna-Tisza Aszfalt-Törtel vendége lesz majd.

Hátország – GEAC siker
Magára talált a szezon végére
a GEAC-SZIE csapata, akik
hazai pályán fogadták és verték meg 5-2-re a Ceglédberceli KSE együttesét, ezzel 17
pontos a gárda és felkapaszkodott a megyei III. osztály Keleti-csoportjában a 10. helyre.

Pest megyei I. osztály, 14.
forduló: Gödöllői SK – VS
Dunakeszi 5-1 (4-0) Gödöllői
gólszerzők: Mudroch Mendel
(3), Tóth-Ilkó Áron, Somogyi
Levente.

Pest megyei III. osztály Keleti-csoport, 14. forduló
GEAC-SZIE – Ceglédberceli KSE 5-2 (2-0) Gödöllői
gólszerzők: Kapdebo Lóránd
és Angyal Zoltán (2-2), Gyetván Péter.		
-tt-

hat éljátékost is nélkülözniük
kellett. Ennek ára végül egy
nagyarányú, 10-2-es vereség
lett, ezzel jelenleg a hetedik
helyet foglalja el a GSBE a tabellán.
A megyei pontvadászatban
Szigetszentmiklóson
vizitált
a kettes számú gödöllői formáció, ahol egy szoros mec�-

csen kapott ki a csapat 3,5-1,5
arányban. A Pest megyei csapatbajnokságban az utolsó,
13. helyen áll a GSBE kettő.
NB II. Erkel-csoport, 2. forduló Sárkány DSE – GSBE
10-2
Pest megye I/A osztály, 4.
forduló:
Szigetszentmiklós
SE – GSBE II 3,5-1,5
-vb-
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Akvarisztika- Első lépések
A lapban már számos hobbi és háztáji állattartással
kapcsolatos írást olvashattak tőlünk, most ezt a cikksorozatot szeretnék bővíteni akvarisztikáról szóló
szösszenetekkel. Kezdetben nézzük át, hogy milyen
kötelességekkel,
feladatokkal jár egy akvárium kialakítása és ismerkedjünk
meg az egyes akvárium fajtákkal.
Többen azért lelkesednek az
akvarisztikáért, mert a segítségével létrehozott víz alatti
világ meseszép dísze lehet
otthonunknak. Mielőtt elrohannánk a boltba bevásárolni, át kell gondolnunk, hogy
lesz e elég időnk, kitartásunk

egy akvárium gondozásához,
illetve, hogy tudjuk-e vállalni
anyagi vonzatait. Sajnos tévhit, hogy
a
halakkal
keve sebbet
kell foglalkozni,
mint például egy
kutyával,
hiszen a
kis uszonyosokat
nem tudjuk állatorvoshoz
vinni, nekünk kell
felismerni, ha valami
probléma adódik velük, illetve or-

vosolni is nekünk kell azt.
Kutatómunkát
igényel az is,
hogy megtudjuk, hogy a
kiszemelt halaknak milyen
igényei vannak,
milyen környezetet kell biztosítanunk a számukra. Vizsgáljuk
meg, mennyi hely
áll a rendelkezésünkre és válas�szuk ki, milyen
típusú akváriumot
szeretnénk
létrehozni.
A vegyes akváriumba nem
csak azonos élőhelyről származó állatokat telepíthetünk,
kezdő akvaristák körében ez
a legnépszerűbb, hiszen sza-

badabban választhatunk élőlényeket és berendezéseket is.
A biotóp akváriumok
jobban hajaznak a halak természetes élővilágára.
Kialakítása
nehezebb, mivel csak
kevesebb halfajtát tarthatunk természethű körülmények között.
A paludárium az akvarisztika és a terrarisztika keveredése. Vízparti
résszel is rendelkezik,
ahova
növényeket,
esetleg hüllőket telepíthetünk. Rendkívül
szép megoldás ez,
de olyannyira munka- és pénzigényes.
Mindenképp szögletes
üvegdobozt
válasszunk,
mivel
a gömbakváriumok
alkalmatlanok
haltartásra. Egy berendezett, feltöltött akvárium rendkívül nehéz
lehet, így elhelyezésére speciális tömör
fa- vagy fémszerkezetet
igényel.
Akvarisztikai berendezéseinket keresse üzletünkben (2100 Gödöllő,
Kenyérgyári u. 2.) vagy
webáruházunkban
(www.vetashop.hu).

EBÖSSZEÍRÁSI FELHÍVÁS
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
(Ávt.) 42/B. § rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való
tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A bejelentő adatlapok a kitöltési útmutatóval együtt beszerezhetőek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal portáján munkaidőben (cím:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), a Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján ügyfélfogadási időben (cím: 2100 Gödöllő,
Petőfi tér 4-6.), illetve a www.godollo.hu weboldalról letölthetők.
A bejelentő adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani: • postai
úton, postacím: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. • elektronikusan az ebnyilvantartas@godollo.hu címre, illetve a https://epapir.gov.hu/ alkalmazáson keresztül a Gödöllő Város Önkormányzata hivatali kapujára megküldve (GODOLLOPH, KRID: 300162729) aláírt, szkennelt dokumentum formájában. • Gödöllői Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyűjtőládába.
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Ha jönnek a fagyok, menjünk biztosra!
Lassan elér a tél
minket is és a kertünkben a rászoruló növényeknek
a téli védelmét
biztosítanunk kell.
Ehhez több megoldás is létezik, ma egy párat ezek
közül megismertetünk Önökkel.
Amennyiben olyan nagy cserepeink
vannak, hogy bevinni nem tudjuk
őket, akkor egy deszkákból készített
kerettel vegyük körbe és töltsük ki
szalmával, ez melegen fogja tartani
a növényünket.
Az érzékeny bokraink köré verjünk
le négy karót, tekerjük körbe zsákvászonnal vagy fóliával és a rést
töltsük ki levelekkel, remek hőszigetelő lesz.
Vannak olyan örökzöldjeink is, melyek fagyérzékenyek, ezeket sokan
teljesen be szokták takarni, ami viszont nem túl előnyös, mert fényhiány miatt elpusztulhatnak. Ha tartós
fagyokat ígérnek, akkor amíg ez
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tart, ugyanazzal a technikával, mint a bokrainkat meg
tudjuk védeni és ha elmúltak a kemény fagyok, akkor kibonthatjuk. Ez ugyan
egész téli odafigyelést és
munkát ígér, de azt hiszem,
megéri.
Az alpesi növények télen
sajnos könnyen kiszáradhatnak, mert a fagy és olvadás ciklusai meglazítják
a gyökereket körbevevő talajt. Ezt megelőzendő, óvatosan szórjunk ki a növény
töve köré apró kavicsokat,
ami majd kellőképpen tömöríti a talajt és nem okozunk kárt a növénynek sem. A kisebb cserépben nevelt

növényeket különösen veszélyezteti a fagy, mert a gyökérzetük védtelenebb, mint a szabadföldi növényeké, a cserepük el is repedhet, de ha

TURUL

nem tudjuk bevinni őket védett helyre, akkor ház fala mellé vagy egyéb
védett helyre ássuk be a cserepek
szintjéig, így megóvhatjuk őket tavaszig.
Aki van olyan szerencsés, hogy
üvegháza van, annak arra kell figyelnie, hogy a bent lévő levelek ne
érjenek az üveghez, mert így is kárt
szenvedhetnek. Nagy segítséget
nyújt itt is a buborékfólia, melyet, ha
az üvegekre és a tetőre erősítünk,
akkor még védettebb lesz a ház és
a fűtésszámla is jelentősen kevesebb.
Ha már megtörtént a baj:
Az elfagyott növényekre soha ne
öntsünk meleg vizet és ne vigyük
be a melegre, hanem burkoljuk be
levelekbe, zsákvászonba, hogy lassan, de felengedjen, így talán még
menthető lesz.
Vigyázzunk a kertjeinkre, növényeinkre télen is, mert egy kis odafigyeléssel tavasszal újra élvezhetjük
majd a szépen átteleltetett kertünket! További tanácsra van szüksége? Írjon nekünk!
(Bujtás Anikó)
www.bujtaskert.iwk.hu

Hétvégén is nyitva tartó

állatorvosi rendelő

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

November 24-én és 25-én
(szombaton, vasárnap)
9-11 óráig

(Gödöllő, Szabadság út 21.
a HÉV-fordulónál)

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

ÁLLATPATIKA

Rendel:
dr. Varga Ferenc
állatorvos

Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00

Telefonszám:
06/20-48-23-058

Tel: 06-30-943-9898

alfonz (alfi): 5 éves vizsla keverék fiú. Gyerekbarát, a pórázt még
nem szereti, nagy kert kell neki és
kinti-benti életmód.

ödön: 1 éves, ivaros kan. Közepes termetű, nagyon barátságos,
szeretre éhes kutyus.

móric: 12 éves, ivartalan roti-németjuhász keverék. Imádja a gyerekeket, makkegészséges.

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

A 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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Meghívó – Közmeghallgatás
Gödöllő Város képviselő-testülete
2018. november 22-én (csütörtökön) 18 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Az ülés helye: Török Ignác Gimnázium Aulája
NAPIREND:
Tájékoztató Gödöllő Város Közlekedési Koncepciójáról
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Meghívott: Babós Gyula, a Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési
Kft. ügyvezetője; Könczey Gábor Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft. felelős tervezője
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági
és más szervezetek képviselőit, hogy a témával kapcsolatos közérdekű kérdéseiket, javaslataikat
a közmeghallgatáson tegyék fel.
Gödöllő Város Közlekedési Koncepciójának tervezete Gödöllő város honlapján, a www.godollo.hu/2018-november-22
linken olvasható.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a közmeghallgatáson kép és hangfelvétel készül.

Tisztelettel: Dr. Gémesi György
Tisztelt Érdeklődők!

MEGHÍVÓ
a

Orvosi ügyelet

GÖDÖLLŐI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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

testületének

Gyógyszertári ügyelet

2018. NOVEMBER 26-án (hétfőn) 17 órakor tartandó
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA.

November 19-25-ig.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
November 26-december 2.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

temetkezési ügyeletek

A közmeghallgatás helye: Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola
Könyvtára
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági
és más szervezetek képviselőit, hogy önkormányzatunk munkáját
érintő kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Meizner Sándor sk., a GNNÖ elnöke

Közterület-felügyelet: 06 28/529-169

Felvételi tájékoztató és nyílt nap a Premontrei Iskolaközpontban
Iskolánkban az érdeklődő 4. és 8. osztályosoknak és kedves szüleiknek
a 2019/2020-as tanévre felvételi tájékoztatót és nyílt napot tartunk.
2018. november 21. és 27.
8.00-8.45: tájékoztató a díszteremben
8.55-12.25 között óralátogatások
18.00- felvételi tájékoztató a díszteremben mindazoknak, akik a délelőtti rendezvényeinkre nem jönnek
A nyílt tanítási órákra az iskola.premontrei.hu oldalon regisztrálhatnak.
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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.
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+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi
építési telek, Egyetem mögött
450nmes, összközműves, 17m
széles, 15mós i.áron eladó.
Tel.:20/772-2429
+ Gödöllőn új építésű csok képes ikerház eladó Blahán tárolóval összeérő, kétszintes,
bruttó 110m2-es, n+3 szobás!
Irányár: 38,5Mft. Tel:20/7722429
+ Szadán, központban, n+3
szobás, egyszintes, Csok-képes ikerházfél 400m2-es telekkel eladó! Irányár: 36,9Mft.
Tel:20/772-2429
+
Gödöllőn
Fenyvesben
1130nm-es,
összközműves,
két utcára nyíló építési telek,

hirdetés

130nm körüli bontandó házzal
sürgősen eladó. Iár: 15,5MFt.
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő panorámás részén,
fedett kocsibeállóval összekötött, új építésű, Csok-ra alkalmas kétszintes ikerház n+4
szobával, saját lekerített telekrésszel eladó! Irányár: 44,9Mft.
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő belvárosában, nagyon keresett részen, n+4
szobás, jó állapotú családi ház
eladó. Iár:39,2MFT! Tel:20/8042102
+ Gödöllő központjában 70m2es, újszerű állapotú lakás két kocsibeállóval SÜRGŐSEN eladó!
Irányár: 30.99Mft. Tel: 20/5391988 www.godolloilakas.hu
+ Gödöllőn 2+fél szobás jó állapotú 4. emeleti lakás, a központban eladó! Ir,ár 22,9MFt.
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Tel:20/218-8577
+ Gödöllőn, Blahán 1000m2-s
építési telek eladó. Ár:18MFt.
Tel:20/218-8577
+ Gödöllőn 3szobás, 76nm-es
dupla erkélyes, gyönyörűen felújított lakás eladó jó lépcsőházban, Iár: 30.5 M Ft www.godolloihaz.hu Tel:20/804-2102
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn, Blahán N+3 szobás ikerház kiadó! Bérleti díj:
220.000.-Ft/hó Tel:20/218-8577
+ Központban, csendes helyen,
3. emeleti tégla lakás eladó. 53
m2, erkélyes, 2 különnyíló szobával. Nyílászárók cserélve, in-

+ Eladó Gödöllő legfrekventáltabb helyén a kastély mellett
egy 2 szintes, nappali- étkezőkonyhás, 3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült családi ház
35nm-es pincével, garázzsal
560nm-es telken. I.á.: 57,5 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva,
új tetővel, melléképületekkel
773nm-es telken. I.á.: 44 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Hős utcában
egy most épülő, 2lakásos, nappali+ 5szobás, 2fürdőszobás, föld-

gyenes parkolás. 20 500 000 Ft
tel: 0620-509-2022
+ Hévízgyörkön, 8 500 000 Ftért, központhoz, buszmegállóhoz közel, stabil szerkezetű,
családi ház eladó. 3 szobás,
nagy konyhával, melléképületekkel. Összközműves, telek
1950 m2 Tel: 06 20 509-2022
+ Eladó egy 2,5 szobás (100
nm) családi ház 1300 nm-es
telekkel. Irányár: 27,5 M Ft. Valamint egy fekete páncéltőkés
pianínó. Ára: 150 ezer Ft. Sík S.
u. 1. Tel: 06-30-606-5989, 0630-200-4818
+ A Szilhát utcában családi ház
két utcára nyíló telekkel eladó
tulajdonostól. 06-20-520-1786
+ Eladó Gödöllőn egy földszinti, 2szobás, téglából épült, erkélyes, új nyílászárós, egyedi
fűtéses öröklakás. I.á.: 22 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Egyetem
téren egy 69nm-es, 2,5szobás,
étkezős, téglából épült, erkélyes öröklakás. I.á.: 28,8 mFt
0620-919-4870

szint+ tetőteres családi ház. I.á.:
47,9 és 48,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Köztársaság
úton egy 87nm-es, 3szobás, ös�szkomfortos öröklakás kertkapcsolattal, garázzsal. Az ingatlan
eladási ára 28,5 MFt. 0620-9194870
+ Eladó vagy kiadó Gödöllőn a
Szent János utcában egy 46,8
nm-es, 3 helyiségből álló, jelenleg
is működő üzlethelyiség. Bérbeadási ára: 120.000 Ft/hó + rezsi,
vételár: 15 MFt. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ

+ Kiadó dec.1-től Gödöllőn, Palotakerten 62nm-es, felújított,
2 nagyszobás, erkélyes lakás.
HÉV, buszpályaudvar, vonatállomás, egyetem 5perc, városközpont 10perc gyalog. Bérleti
díj 100.000,-Ft+ rezsi, 2havi
kaució szükséges. 06-20-5120505
+ Gödöllőn, Blahán N+3 szobás ikerház kiadó! Bérleti díj:
220.000.-Ft/hó Tel:20/218-8577
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+ Gödöllő központjában, téglaépítésű 4 lakásos társasházban
2 szoba + nappali, légkondicionálóval, riasztóval felszerelt
szinteltolásos lakás ZÁRT UDVARI PARKOLÓVAL hos�szú távra kiadó. A lakás irodai
célra is kiválóan alkalmas. Ár:
140.000.-Ft/ hó, 2 havi kaució
szükséges Tel: 06-20-9443 356

ÜZLET, IRODA,

+ Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, rendezett és karbantartott környezetben 40 nm-es,
igényesen kialakított üzlet kiadó
2019. január 1-től. Érd: 06-20359-0365
+ IRODA (üzlet) KIADÓ Gödöllőn a TESCO-val szemben,
(földszinti bejárat, saját WC, klíma, mért közművek, ingyenes
parkolás.) 26 nm = 42.000 Ft +
rezsi. Ugyanitt targoncával járható RAKTÁRAK KIADÓK. 30
nm + WC = 48.000 Ft. 80 nm =
78.000 Ft. 64 nm = 62.000 Ft.
80 nm +WC = 110.000 Ft. Tel:
06-20-418-8878
+ Szuper áron Gödöllő központjában (Szt. János utca) 18nmes felújított IRODA ELADÓ!
Programozható padlófűtéssel,
mosdó- és konyharésszel,
parkolóval,
zöldterülettel.
Iár:9,9MFt. Érd: 06-20-3654094
+ Befektetés! Eladó Vácszentlászló központjában az üzletsoron lévő 40x30 nm-es (szintes)
üzlet. Iár: 9,2 MFt. Érd: 06-309406-009

GARÁZS

+ TÉGLAGARÁZS ELADÓ Gödöllő központjában. Érd: 06-30201-7329

ÁLLÁS

+ Webshopos hobbimunka,
nemzetközi karrier lehetőség!
18-30 közötti fiatalokat keresünk! 06-20-777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába kiemelt fizetéssel PULTOS
LÁNYT, PIZZA SZAKÁCSOT,
ill. a Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT felveszünk. Tel: 06-70772-7850 vagy személyesen a
helyszínen!
+ SZAKKÉPZETT BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel 8 órától
este kb 19 óráig) heti több alkalomra, hosszabb távon. Érd:
06-30-577-9661
+ A FORM+ART belsőépítész
stúdió helyszíni és műhelymunkára gödöllői telephelyen keres
kollégákat, asztalosipari tudással, jogosítvány előny lehet,
minden másra szívesen megtanítunk, ez nem csak egy munka
ez egy életstílus...www.formart.
hu. Érdeklődni 06-70-9849000
+ Cégünk felvételre keres FESTŐ és DRYVITOZÓ szakembe-
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reket azonnali
kezdéssel,
kiemelt bérezéssel. 06-70-3974089
+ ANGOL és
SPANYOL TANÁROKAT keresünk multinacionális 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
+
Márkafüggetlen autószerviz, gödöllői
telephelyre, azonnali munkakezdéssel AUTÓSZERELŐ
munkatársat keres. Szakképzett és pályakezdők jelentkezés
is várjuk az alábbi elérhetőségeken: Tel.: 06205295231 vagy
személyesen a helyszínen: Gödöllő, Szabadság út 179.
+ Zárt kisteherautóval alkalmi
munkát vállalok. Tel: 06-70257-4919
+ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK! Gödöllőn, nyílászáró
beépítéssel foglalkozó cég
munkatársakat keres azonnali
kezdéssel. Hosszú távú munkalehetőség egy stabil cégnél.
Építőipari végzettség, gyakorlat nem feltétel, de előnyt jelent! Jelentkezni munkaidőben
a +36304850976 számon vagy
e-mailben a wintec@wintec-samu.hu címen, fényképes önéletrajzzal lehet.
+ Gödöllőn sok éves tapasztalattal egyetemista lány TAKARÍTÁST VÁLLAL. Hívjon bizalommal! Tel: 06-20-510-2441
+ C# programozót keresünk gödöllői irodánkba, biztos programozási ismerettel, gyakorlattal
és angol nyelvtudással. Szoftverkészítés és fejlesztés a Windows
10-en a C#-en (Visual Studio,
Azure DevOps). Jelentkezés:
gyorgyi@3dinfotech.com, bővebben: 06-30-470-0365

+ Projektmenedzsert keresünk
gödöllői irodánkba, gépészmérnöki vagy kapcsolódó végzettséggel és magas szintű angol
nyelvtudással. Projektek időren-
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di menedzselése és kollégák
munkaidejének optimalizálása
a feladat. Jelentkezés: gyorgyi@3dinfotech.com,
bővebben: 06-30-470-0365
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SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 06-20-5431775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 06-30-592-1856, 06-28784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 06-20-9527-289,
06-28-476-229
+ KERTGONDOZÁS. Bízza
most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás,
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak,
levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás.
Gépi permetezés. Kerítésfestés. 06-30-747-6090
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 06-30-3339201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-

hirdetés

TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ BETEGSÉGEKET KIVÁLTÓ
LELKI OKOK OLDÁSA Gödöllőn ThetaHealing technikával.
Élj kevesebb stresszel hos�szabb ideig - elégedettségi garanciával! Kérj időpontot most:
06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE,
lomtalanítás.
Pianínó-, páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70-648-7660
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI
CSERE egész Pest megyében
garanciával, megbízható szakembertől, szolid áron, 48 órán
belül. Ingyenes kiszállással.
0670-418-3032
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ Azonnali kezdéssel vállalok
KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-3619679
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ Velux árnyékolók 1 hetes
szállítási határidővel: -külső
hővédő rolók, -belső fényzáró
rolók, -roletták, -stb. Érd.: KorMon Nyílászáró Kft. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-

280-9375; 06-30-398-4815
+ BETEG TAXI 0-24 Fizetős,
minőségi, egyedi igényeket és
időpontokat figyelembe véve
vállalunk személyre szabott betegszállítást a nap 24 órájában.
Hétvégén is. Tel: 06-70-7702338
+ VÍZSZIVÁRGÁS-CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE, JAVÍTÁSA. Csőfagyasztás,
víz-csatorna javítás ásással is.
06-30-914-3588
+ PARKETTÁS. Minden, ami
parketta! 06-70-505-1177
+ ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ,
ács munkálatok teljes
körű kivitelezése, tető
felújítása, új tető építés. 06-30-319-3845
+ PERMETEZÉS. Kézi
és gépi permetezést
vállalok:
örökzöldek,
gyümölcsfák, gyomirtás,
stb. Mikroszkópos növénybetegségek felderítése. 06-20-922-4400
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EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30
év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275
+ FOGYASZTÓ MASSZÁZS
fájdalommentesen. Depresszió
csökkentés, energiatöltés. Érd:
06-30-294-1945,
premiumkilo@gmail.com
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OKTATÁS

+ Nagy tapasztalattal rendelkező ANGOL tanárként magánórákat vállalok. Kifejezetten
nehéz esetek is jöhetnek bármilyen korosztályból! 06-20358-6057

ADÁS-VÉTEL

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron, első
vevőként, bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat,
porcelánokat,
szobrokat, könyveket, csillárt,
ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot,
mindenféle régi tárgyat díjtalan
kiszállással,
értékbecsléssel
hétvégén is. 06-30-308-9148
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, könyveket, bizsukat és ékszereket,
borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk első
vevőként! Tel: 70/942-0806,
20/465-1961
+ Kastélyok berendezéséhez
vásárolok bútorokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órákat,
stb. Teljes hagyatékot első
vevőként legmagasabb áron.
Kiszállás díjtalan. Üzlet: Bp.
IX. ker. Ráday u. 6. Érd: 06-20280-0151, herendi77@gmail.
com
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható
CSÁNYI ALMA: Idared, Zöld és
KR-11-es (Jonatán, Starking
keveréke). 150-250 Ft/kg-ig.

Ugyanitt lé és cefre alma: 60100 Ft/kg-ig. Tel: 06-28-411298, 06-20-4359-650
+ Gödöllőn felnőtt 3kerekű
bicikli nagy csomagtartóval,
gáz-hősugárzó mozgatható, kis
olajradiátor árammal, írógép,
íves natúr szekrény (gyönyörű)
eladók. Kérésre fotókat küldök.
Tel: 06-70-248-4503
+ ELADÓ! 150 éves eke, 100
éves varrógép, fehér radiátor,
rattan ovális asztalka, rattan
előszobafal, páncéltőkés zongora, koloniál komód,
2db fehér szárnyas
mosdó csapteleppel,
2db karfás, 2db sima
szék (kastélyból), 100
éves tükrös hálószoba
szekrényke, tollpárnák,
dunyhák, 10db 4,30
m-es palló. 06-20-3414088

JÁRMŰ,
RÉSZ

ALKAT-

+ COOPER TÉLI gumi
235/70/16 terepjáróra,
PICK UP-ra 90%-os állapotban eladó. 06-30309-2014
+
AKKUMULÁTOR
minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink:

beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók.
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-5364300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB

+ Eltartási szerződést kötnénk
idős hölggyel ott lakással. T: 0630-506-5113
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet köz-

vetlenül a termelőtől! Akác-,
Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
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Beküldési határidő:
2018. november 27.
Megfejtés: Városunk egyik kedvelt kulturális
helyszíne.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Seregélyes Mónika, Borcsányi Józsefné
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Almási Miklós, Navratil Lászlóné
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
V. Mészáros-Kis Márton
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Szívós Istvánné, Termini Veronika
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Mészáros Mira, Kissné B. Gyöngyi
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!

