Gödöllői Szolgálat

szolgalat.com

XXViI. évfolyam 39. szám •

2018. november 27.

Az Erzsébet királyné tiszteletére Szívlapát
címmel rendezett 24. vers- és prózamondó
verseny zajlott szombaton a Barokk Színházban a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ valamint a Gödöllői
Királyi Kastély szervezésében. A versenyre
ma élő fiatal kortárs költők és írók műveivel
lehetett nevezni. Ehhez nyújtott segítséget
a Szívlapát című antológia. A felhívásra jelentkezett 112 szavaló és 3 zenei produkció
november 13-16. között elődöntőkön mérte
össze tudását. A döntőben a legtehetségesebb 31 vers- és prózamondó, valamint 3
zenei produkció mutatkozott be.
A megnyitó keretében adták át a Pécsi
Ildikó által alapított Gödöllői Kastélybarát
Alapítvány Aranymedál-díjait, amivel azok
munkáját ismerik el, akik sokat tesznek a
rendezvény megvalósításáért. Idén a Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési
Nonprofit Közhasznú Kft-nek, és Tóth Péter fotográfusnak, a versenyek fáradhatatlan megörökítőjének ítélték oda az elismerést.
(folytatás a 12. oldalon)
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Erzsébet királyné vers- és prózamondó verseny

A fáradhatatlan Szívlapát

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és Partnereinket, hogy
a GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT idei utolsó megjelenése
2018. december 18.
Jövőre az első lapszám 2019. január 22-én jelenik meg.
A hirdetések felvétele
december 17-től január 8-ig szünetel!

2 gödöllői Szolgálat

2018. november 27.

portré

Megmutatni a gödöllői gondolkodást - szépet és a jót
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.
Hogy ki lesz a Prima Primissima,
az majd december 7-én, a díjátadó gálán derül ki. Katona Szabó
Erzsébettel többek között erről a
rangos elismerésről és a terveiről
beszélgettünk.
– Nem tudom, hogy ki vagy kik
javasoltak, ennek a díjnak minden döntése számomra titokban
zajlik. De azt gondolom, hogy aktuálisan, a Vigadóban, idén megrendezett kiállítás volt az, ami
mérföldkő lehet ebből a szempontból. A „Kert a városban” nagyon szép kiállítás volt, nagy népszerűséget hozott a GIM-háznak.
Megjelenítette a gödöllői műhely
atmoszféráját, utalt az egykori
művésztelep örökségére, és én
magam is kiállítottam egy monumentális munkámat
A jelölés nagyon boldoggá tett,
méghozzá azért, mert amióta
nyilvánossá vált, én Gödöllőn
rengeteg szeretetet és pozitív
visszajelzést kaptam és kapok.
Most derült ki számomra, hogy
milyen sokan ismernek és tudják,
hogy mit csinálok. Nagyon sokan
megállítanak az utcán, és gratulálnak. Ez fantasztikus érzés!
És emellett nagy elismerés egy
„csapatba kerülni” Korniss Péter
fotóművésszel – akit nagyon jól
ismerek – és Maurer Dóra képzőművésszel.
– A jelölés mögött azért nemcsak a Vigadó béli kiállítás van,
hanem 20 év kemény munka is,
hiszen idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a GIM-ház.
– 1998 őszén, egész pontosan
október 18-án volt a megnyitó.
Előző években a Testőrlaktanyában dolgoztunk - 1983-ban, amikor áttelepültem Magyarországra
és Gödöllőre költöztem, akkor én
is kaptam ott műtermet- de ott inkább egyfajta baráti társasági élet
volt a jellemző. Végül 1998-ban
vehettük bírtokba a GIM-ház je-

Fotó: Neumann Ildikó

adó. Nem volt jelen a
művészeti életben az a
szellemi tartalom, ami a
gödöllői művésztelepet
jellemezte. A szecesszió
tetszett az embereknek,
de a művészeti szakma
nemigen
foglalkozott
vele, nem is beszélve
arról, hogy az elkötelezett humanista szemlélet, a vallással, Istennel
való kapcsolatuk - ami
ugye nagyon jellemző
volt - nem volt támogatott abban az időben.
A rendszerváltás előtt
Remsey Jenő is folyamatosan küzdött és alig
kapott elismerést.
A 2001-es kiállítás
szervezésekor tehát
azzal kellett szembesülnöm, hogy a kortárs művészeket nem érdekli sem a centenárium, se egy itteni kiállítás. A
megvalósuláshoz nagy szervezőmunka kellett. A művészeket
meghívtuk Gödöllőre, A múzeumban Őriné Nagy Cecília bemutatta az egykori művésztelepet, elmentünk a királyi kastélyba, hogy
megismerjék a helyszínt, azután
a GIM-házba. Végül 600 alkotást
küldtek be a meghirdetett zsűrizett tárlatra, amiből száznyolcvanat mutattunk be a Lovardában, a
kocsiszín-ben, a márványistállóban, és Lónyai-Lovas termekben.
Ez a nagyszabású rendezvény
végül meghozta a GIM-ház rangját, s ráadásul jelentős ismeretségeket is hozott. Ettől kezdve megindultak a csoportos kiállítások,
folyamatosan hívtuk meg azokat
a művészeket, akiknek a szellemisége illett a művésztelephez.
Számomra az volt a lényeg, hogy
azt a gödöllői gondolkodást – ami
az egykori művésztelepet jellemezte - azt a pozitív, ember- és
természet központú világot itt,
ma megmutassuk. És ma is ezt
tartom fontosnak. Borzalmas
traumák vannak jelen a mindennapjainkban, és azt gondolom, a
művészetben nem csak ezt kell
propagálni. Meg kell megmutatni
a jót és a szépet is.

Katona Szabó Erzsébet
lenlegi épületét.
– Hogyan lett ön a vezetője ennek a művész csoportnak?
– Teljes koncepciót kellett kidolgozni arra, hogyan lehet az
épületet fenntartani, s nekem
rengeteg ötletem volt és működtetési, gyakorlati javaslataim. Ez
nagyrészt annak volt köszönhető,
hogy a képzőművészek szövetségében, mint a textilművészek
vezetője, tevékenykedtem. Akkoriban szerveztük a textil biennálékat Szombathelyen, amit később
vendégkiállításként
elhoztunk
Gödöllőre. Ez óriási dolog volt,
mert a több mint 30 éves rendezvényt korábban nem vitték soha
máshová. Ennek a munkának a
tapasztalatai nagy segítséget jelentettek a kiállításszervezésben
és a GIM-ház kerámia és textil
műhelyeinek
létrehozásában.
Remsey Flóra gobelin műhelye
már korábban megvolt, ő is átköltöztette a Körösfői utcai épületbe.
Később, amikor kiderült, hogy jól
prosperál a GIM ebből a szempontból is, létrejött a rajzműhely
és a festészeti műhely is. Az indulásnál a Képző és Iparművészek
Szövetsége kihelyezett tagozataként működtünk, és azokra a gödöllői kollégákra támaszkodtunk,
akik szövetségi tagok voltak, de
már az első kiállításra is hívtunk
„külső” művészeket is. Az akkor
létrehozott műhelyekben, azóta
is, zajlik a művészeti oktató munka. Az itt résztvevő tanítványokból

az elmúlt két évtized alatt sokan
bekerültek az egyetemekre, főiskolákra és aktív művészek. lettek
– A GIM-házat legtöbbször úgy
emlegetik, mint az egykori gödöllői művésztelep folytatását.
Mennyire volt tudatos, hogy
annak a hagyományaira épített?
– Abszolút tudatos volt, de nem
voltam biztos benne, hogy meg
tud valósulni. Ebben az időszakban ugyanis (1980-1990-es évek
- a szerk.) az egykori gödöllői
művésztelepet a kortárs művészetben alig ismerték és nem is
foglalkoztak vele. Az ú.n. modern
látásmód volt az irányadó. A fordulópontot 2001-ben az „Élmény
és Eszmény” képző-és iparművészeti kiállítás megrendezése
jelentette, a 100 éves Gödöllői
Művésztelep
rendezvénysorozat keretében. Akkor Gaálné dr.
Merva Mária a múzeum igazgatója és a centenáriumi programok
főszervezője, azzal keresett meg,
hogy a kortárs művészetnek is
szerepet szánna a rendezvénysorozatban…
– Mi volt az oka, hogy a századforduló gödöllői művésztelepe
ennyire nem volt benne a köztudatban? Hiszen korának legnagyobb művészei tartoztak
ide…
– Ez így igaz. De ezzel majdnem
párhuzamosan ott volt a kassáki
vonal, és a század második felében az volt az erősebb, az irány-

– Sokakat meglepett, amikor
nyáron bejelentette, hogy a GIMház vezetési feladatainak jelentős részét átadja Hidasi Zsófinak.
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– Ma már inkább a háttérmunkákat
végzem, leginkább a pénzügyi feladatokkal foglalkozom, s ezt a következő három évig még biztosan
csinálni fogom, hiszen elvállaltam. A
pénzügy külön terület, amihez kell a
tapasztalat. Úgy gondolom, Zsófinak
jobb, ha ezt mellettem tanulja meg.
Az ő fiatalos lendülete és az én tapasztalatom most jól egyensúlyban
tartják egymást. A szakmai dolgokba
nem szólok bele, szabadjára engedem az elképzeléseket, de szeretném az életét megkönnyíteni azzal,
hogy a gazdasági feladatokat még
nem teszem teljesen a vállára. Úgy
gondolom, jobb kezekbe nem is kerülhetne a GIM-ház.
– Mikor legutóbb, még nyáron
beszélgettünk, azt mondta, most,
hogy a feladatok jelentős része
lekerül a válláról, végre lesz ideje
dolgozni. Sikerül több időt szánni
az alkotómunkára?
– Igen. Most készülök, egy új, összetett kiállításra a GIM-házban. Hidasi
Zsófi meghívására. Egy válogatást
készítek a legjellegzetesebb műveimből, többek között a monumentális munkákból, melyek közül nagyon
sokat Gödöllőn még nem láttak, és
máshol sem könnyű bemutatni a
méreteik miatt, De folytatni fogom
az Erzsébet királyné versei sorozatot is, és nagyon szeretném édesanyám népművészeti gyűjteményét
bemutatni. Fantasztikus kalotaszegi
gyűjteménye van ruhákból, kerámia
tárgyakból, csempékből! Ezzel eddig
nem volt időm foglalkozni. Számomra ez nagyon fontos, mert megígértem neki.
– Hoz-e a Prima Primissima jelölés új kiállítási lehetőségeket?
– Igen. Többen megkerestek ennek
kapcsán, hogy jövőre szeretnék bemutatni a munkáimat. Az a kérdés,
hogy ezekből mennyit tudok vállalni.
Remélem a vezetőváltással és ezzel
az elismeréssel, új kapuk nyílnak
meg a számomra.
(j.k.)

A hagyományoknak megfelelően a Közönségdíjas jelölt
személye idén is SMS-szavazással dől el. December 5-én,
24 óráig a +36 70 707 7000-es
telefonszámon lehet szavazni,
kizárólag SMS-ben, a jelöltek
SMS kódjának beütésével. Egy
SMS-ben maximum egy szavazat küldhető el. A Képzőművészet kategóriában jelölt
Katona Szabó Erzsébet SMS
kódja: 7
Az interjú teljes terjedelmében
online felületünkön, szolgalat.
com-on, valamint facebook oldalunkon olvasható.
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Képviselő-testületi ülés
Kormányablak
Az ülés Egyebek napirendi pontjában dr. Gémesi György emlékeztetett rá, hogy az önkormányzat októberben felajánlotta az új
főtéri létesítmény irodahelyiségeinek egy részét a Pest Megyei
Kormányhivatal részére. Ezzel
azt kívánta elősegíteni, hogy a Járási Hivatal által működtetett Kormányablak a városközpontban is
elérhető legyen. Az irodablokk a
maga 110 négyzetméterével és
a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel 4-5 ügyintéző számára
teremtene komfortos munkafeltételeket.
Megemlítette, hogy a kormánymegbízott úr és az új járási hivatalvezető asszony tetszéssel beszéltek az új irodahelyiségekről,
amikor megtekintették azokat. A
felajánlásra hivatalos válaszlevél
még nem érkezett, dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott viszont
facebook üzenetben jelezte, hogy
egy 2012-es megállapodás alapján igényt tartanak 400 négyzetméter irodaterületre a városközpontban.
A Járási Hivatal közben levélben
kért segítséget a Kormányablak
Busz téli gödöllői kitelepülésével
kapcsolatban. A buszban többek
között személyi okmányok készítését, gépjármű ügyeket és más
kormányablakos ügyeket lehet
intézni. Ennek feltétele egy olyan
fedett helyiség – nagyobb garázs,
hangár, raktárépület – ahová
mind a busz, mind pedig a várakozó ügyfelek fedett, nem fűtetlen
helyiségben lehetnek.
A polgármester felidézte, hogy
2015 áprilisában együttműködést
kért a Kormányhivataltól annak
érdekében, hogy együtt újítsák
fel a Szabadság tér 7. szám alatti épületet. Felkereste dr. Tarnai
Richárd kormánymegbízottat és
ismertette vele a városi főépítész
és munkatársai által elkészített
anyagokat. Júliusban Kovács
Zoltán államtitkárnak írt levelet,
összefoglalva benne a városháza
felújításának vagy újjáépítésének
lehetőségét és nyilatkozatot kért a
Kormányhivatal jövőbeni terveiről.
A kormánymegbízott azt válaszolta, hogy a felújításhoz nem tudnak hozzájárulni.
A hivatal 2015 októberében kiköltözött az épületből. Annak érdekében, hogy az állampolgárok
könnyebben meg tudják közelíteni a Járási Hivatal Kotlán Sándor
utcai épületét, az önkormányzat

saját forrásból sűrítette a buszjáratokat.
2016 márciusában arról tájékoztatták a kormánymegbízottat, hogy az önkormányzatoknál
maradó feladatok maradéktalan
ellátásához az épület nagysága
nem indokolt, és a felújítás költsége meghaladja az önkormányzat
rendelkezésére álló forrásokat.
Javaslatot tettek a Kormányhivatalnak arra, hogy tárgyaljanak
az épület ingyenes átadásáról a
Kormányhivatal részére, ahol az
állampolgárok egy helyen tudnák
elintézni hivatali ügyeiket. Válaszlevelében dr. Tarnai Richárd
azt írta, hogy a Kormányablak
elhelyezését véglegesnek tekintik
a Kotlán Sándor utcában a Kormány által biztosított 100 millió
forint felújítás következtében, de
fenntartja, hogy a 2012-es megállapodásban vállalt kötelezettség
szerint az önkormányzat helyezze el őket, ám a régi épület nem
kell nekik.
Áprilisban a képviselő-testület
úgy döntött, hogy nem újíttatja fel
a városházát. 2017-ben lebontották.
2018 nyár végére elkészült az új
létesítmény. Októberben a képviselő-testület
felhatalmazást
adott Gémesi Györgynek arra,
hogy a Kormányhivatal számára
irodahelyiségeket ajánljon fel. Ezt
követte Tarnai Richárd említett
facebookos bejelentkezése. Korábban tehát nem akartak a felújításban együttműködni, ingyen
nem kellett az épület, most pedig
ott akarnák látni, ahol nincsen,
összegzett a polgármester.
Az önkormányzat nagyobb garázst, hangárt, raktárépületet a
városközpontban nem tud biztosítani, de felajánlotta a főtéri irodahelyiségek melletti belső parkolót.
Ha oda érkezne a Kormányablak
Busz, az ügyeiket intéző polgárok
az előzőleg a Kormányablaknak
felajánlott irodablokk egy részében melegben tudnának várakozni. A polgármester a képviselő-testület ülésen megerősítette:
továbbra is örömmel fogadnák a
Kormányablakot az új építménybe, a gödöllői emberek érdekében. Akár az év végig be lehet
rendezni a felajánlott területet,
ahol kulturált formában fogadhatnák az embereket az ügyintézők.
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22-i ülésén elfogadta a „Gödöllő –
Rövid- és középtávú közlekedési
tervek aktualizálása” című dokumentum első olvasatát. A testület
felkéri a dokumentumot készítő
Pro Urbe Kft-t, hogy a Vécsey
László országgyűlési képviselő
által az októberi ülésre előterjesztett javaslatok közül a szakmai
értékelésben a koncepcióba integrálható elemeket, valamint a
közmeghallgatáson elhangzott
észrevételeket – a megvalósíthatóság realitásának és a koncepcióba való illeszkedés ismeretében
– építsék be a végleges koncepció szövegébe. A közlekedési
koncepcióról a januári ülésükön
döntenek a képviselők. Gémesi
György sajnálatát fejezte ki azért,
hogy az országgyűlési képviselő
az ülésen nem vett részt.
Kikelet óvoda – új szerződés
Az „egyetemi óvoda” működtetésére húsz éve kötött bérleti
szerződést az önkormányzat az
akkori Gödöllői Agrártudományi
Egyetemmel, az állami vagyon
kezelőjével. A szerződést 2008ban újabb 10 évre meghos�szabbították. Egy idei kormányhatározat az óvoda ingatlanjait
a Gödöllői Premontrei Perjelség
tulajdonába adta.
Az ingatlan jövőbeni működtetésére vonatkozó tárgyaláson a
perjelség képviselője arról nyilatkozott, hogy a tulajdonjog bejegyzését követően két köznevelési
évre bérleti szerződést kíván kötni
az önkormányzattal a Gödöllői Kikelet Óvoda köznevelési feladatellátásának folyamatos biztosítása érdekében.
Balogh Péter Piusz apát írásban és az ülésen személyesen
is kifejezte együttműködési szándékát az óvoda működtetése
érdekében. Arról is nyilatkozott,
hogy a 2020-ban bekövetkező
átvételt követően is óvodaként kívánják működtetni az intézményt
és megtartják annak néphagyományt ápoló szellemiségét. Az
átvételkor az óvoda dolgozóit is
átveszik és nyitottak arra, hogy
az önkormányzattal feladatátvállalási szerződést kössenek a
városrész óvodai körzetében élő
gyermekek ellátása érdekében.
A képviselő-testület jóváhagyta az
apátsággal kötendő bérleti szerződés tervezetét.

A képviselő-testület üléséről
Napirenden a közlekedési kon- bővebben online felületünkön,
a szolgalat.com-on és facecepció
A képviselő-testület november book oldalunkon olvashatnak.
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Közmeghallgatás - Közlekedési feladatterv tíz évre
A Gödöllőt elkerülő út megépítése kulcskérdés a városi közúti közlekedés javításához, de persze mindent azt sem oldana
meg. Az önkormányzat évi 500 millió forint körüli összeget
tud fordítani közúthálózatának tervszerű fejlesztésére. Hogy
legyenek megvalósítandó célok, ahhoz folyamatosan frissített közlekedési koncepció szükséges. Ezek voltak a fő megállapításai a november 22-i közmeghallgatásnak, amit a Török
Ignác Gimnázium aulájában tartott a képviselő-testület.
Gödöllő hosszú távú közlekedési koncepcióját 2006-ban a
Pro Urbe Kft. készítette el. E
koncepció mentén állami és
aktív helyi szerepvállalással
számos közlekedésfejlesztés
valósult meg.
Megépült az M31-es autópálya, fejlesztették a városközponti parkolási rendszerét, a
közösségi közlekedés hálózatát összekapcsoltak gyalogos
tereket, fejlesztették a gyalogátkelőhelyeket, a kerékpáros

hálózatot és lámpás csomópontokat alakítottak ki. 2018 elején
az eredeti tervezőcsapatnak
megbízást adott az önkormányzat arra, hogy aktualizálja a város közlekedési koncepcióját,
különösen annak rövid- és középtávú jövőre vonatkozó megállapításait, hogy ezzel alapozzák meg, és tudják rangsorolni
a további közlekedésfejlesztési
beavatkozásokat.
A munka a korábban elkészült
forgalmi modell frissítésével

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 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 közzétesszük online felületünkön a szolgalat.com oldalon is.

kezdődött, amelyhez tavasszal
végzett friss forgalomszámlálások szolgáltak alapul. Ezek
után a tervezett fejlesztések
hatásait vizsgálja az anyag
egy (a már folyamatban lévő
fejlesztések elkészültét vizsgáló) nulladik, és három további
fejlesztési ütem időtávlatában
(2022-2029-ig).
A közmeghallgatáson Könczey
Gábor felelős tervező adott betekintést a 89 oldalas munka
megállapításaiba. Az országos
közúthálózat fejlesztését igénylő lépések között részletesen is
bemutatta, milyen kedvező hatást gyakorolna a város belső
közlekedésére, ha a rá zúduló
átmenő forgalmat a nyugati elkerülő úttal vezetnék el, továbbá a volt Sony gyár mögött is

ki lehetne építeni egy rövid útszakaszt, amely eleve Szada,
Veresegyház, Vác felé terelné
az oda (és onnan a fővárosba)
tartó gépjárműforgalmat az M3as autópálya jelenlegi, Dózsa
György úti kereszteződéséből.
Gémesi György polgármester
egyetértett azzal, hogy az elkerülő út a kulcskérdés, de sok
múlik azon is, hogy a város miként használja fel fejlesztési forrásait a közlekedésben. Ide tartozik a kerékpárutak létesítése
is. Az önkormányzat legújabb
pályázata már a város isaszegi
végének az elérését célozza,
aminek a forrásából a gépgyárig lehetne elkészíteni az utat.
(l.t.)
(Bővebben a szolgalat.comon és facebook oldalunkon)

Elindult a városi cipősdoboz akció!
Megkezdődött a városi adománygyűjtő akció, amelyben
az önkormányzat munkatársai, a civil szervezetek a
szociális intézmények mellett

bíznak benne, hogy a magánszemélyek mellett a városi cégek is kapcsolódnak a
kezdeményezéshez, és idén
is sokak karácsonyát szépít-

idén a Gödöllői Ifjúsági Testület tagjai is bekapcsolódnak a
munkába.
Az ajándékokat december
15-ig adhatják le a városháza portáján 8-18 óra között,
valamint a városi óvodákban.
A nagyobb méretű, vagy
mennyiségű
adományokról
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 mennyiségű
adomány tárolásából adódó
problémákat. A szervezők

hetik 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 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.
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Vasút felújítás: Újabb területek kellenek
a munkákhoz és a közlekedéshez
Folyamatosan zajlanak a Rákos–Hatvan vasútvonal felújítási munkái, s már megkezdődött a teljes vonatkizárás előkészítése is; 2019.
február 4-én kezdődik ugyanis a pályafelújítás, amikortól kizárólag vonatpótló buszok fognak közlekedni. A képviselő-testület november
22-i ülésén a fejlesztéshez kapcsolódóan területek használatba adásáról is döntött.
A Gödöllő – Hatvan vasúti vonalszakasz felújítását a Swietelsky Vasúttechnikai Kft. végzi. A beruházás miatt a vonatközlekedés 2019
februárjában leáll. A beruházó a vonatközlekedést buszokkal kívánja pótolni. A vonatpótló buszforgalom szabályos lebonyolításához
kiszolgáló konténerek elhelyezése szükséges. Az utasforgalom szervezési feladatainak ellátását a város tulajdonában álló területen
szeretné a kivitelező megvalósítani. Ezért azt kérte az önkormányzattól, hogy a vasúti közlekedés pótlásához szükséges kiszolgáló
konténereket a buszállomás szomszédságában elhelyezkedő ingatlanon helyezhesse el. A kivitelező a vonalszakasz átépítése során
felszedett anyag tárolásához is az önkormányzat segítségét kérte.
Mivel a beruházás minőségileg járul hozzá a város fejlődéséhez, a polgármester véleménye szerint a városvezetésnek minden olyan
segítséget meg kell adnia, amit erőforrásai engednek. A képviselő-testület elé ezért Gémesi György azt a javaslatot terjesztette, hogy
az utasforgalom közlekedésének biztosításához az autóbusz állomás melletti zöldterületet jelölnék ki, a bontási anyag elhelyezésére
pedig a 3-as főút máriabesnyői templommal szembeni oldalán elterülő, összesen másfél hektár területet adnák bérbe. A kivitelező
mindkét területrész tekintetében vállalta, hogy a visszaadáskor visszaállítja a területet az átvételkori állapotra.
A buszpályaudvar melletti terület megközelítőleg egy, míg a máriabesnyői ingatlanok 2 éves időtartamra kerülnének bérbeadásra nettó
300 Ft/m2/hó valamint nettó 43 Ft/m2/hó díjjal. Ezen túl a Swietelsky Kft. bruttó 50 millió forint értékben a fejlesztés során igénybevett
utak, járdák és egyéb területek felújítását vállalja. A pontos összegeket a tárgyalások alkalmával határozzák meg, de az összegek nem
lehetnek alacsonyabbak.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tárgyalások lebonyolítására és a szerződések aláírására.

A lakosságnak is fel kell készülni a télre

Beköszöntött a téli időjárás, a múlt héten már az első hópelyhek
is megérkeztek. Igaz, még nem kellett sehol sem emiatt járdát
söpörni, de nem árt tudni, hogy a tél nem csak az utak kezelőinek,
hanem az ingatlanok tulajdonosainak is jelentős feladatokat ad!
A VÜSZI feladata a kerékpárutak és az önkormányzati tulajdonú
épületek előtti járdák takarítása is, a gyalogos közlekedési utakat
azonban azoknak az ingatlantulajdonosoknak kell rendben tartani, akiknek az ingatlana előtt található. Ez egyaránt vonatkozik a
különböző cégekre és a magánházakra is. A lakótelepeken és a
társasházak esetében a közös képviselők feladata a járdaszakaszok tisztántartásának, csúszásmentesítésének megoldása. Erre
nem árt fokozottan odafigyelni, mivel a csúszós járdán véletlenül
bekövetkező balesetért a tulajdonos anyagi felelősséggel tartozik, ami nem ritkán élethosszig tartó kötelezettséget jelent.

Nem
mindegy
az
sem, mivel végezzük
a csúszásmentesítés!
A járdákat a zöldterületek környezetében
és a zöldövezetekben környezetvédelmi
okokból tilos konyhasóval, vagy hagyományos útszóró sóval
szórni. Az úgynevezett
„zöldsó” azonban megengedett, épp úgy mint a homok vagy a
fűrészpor. Az alternatív csúszásmentesítő anyagokat érdemes
időben beszerezni!

kevésnek bizonyult a 4,5 milliárd forint az
uszodához
Már több, mint 6,6 milliárd forintba kerül a gödöllői uszoda építése. A múlt héten jelent meg
a kormány 1582/2018. (XI. 20.) sz. határozata, ami újabb 1.719.076.526 forint többletforrást irányoz elő a létesítményre, két ütemben:
2019-ben 833.347.170. forintot, míg 2020-ban
885.729.356 forintot.
A forrást a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból biztosítják. Így a gödöllői
uszoda (eddig) 6.684.923.317 forintból valósulhat meg.
Először 2014. március 6-án, akkor mindössze
egy hónappal a választások előtt jelentették
be az akkor 2,5-3 milliárd forintból 2015 őszére
ígért beruházást, majd idén, egy héttel a választások előtt, újra nekifutottak: átadták a munkaterületet. Áprilisban már 4,6 milliárd forintra rúgtak a létesítmény költségei. Ennek a 6,6
milliárdra emelkedéséhez már csak 7 hónapra volt szükség, bár a munkák négy és fél év alatt még csak az alapozásig jutottak el, a
2014-es költségeknek már több, mint a duplájába kerül az uszoda. Az ütemezést figyelembe véve a 2015-re ígért uszoda a legjobb
esetben is csak 2020-ban, de inkább csak 2021-ben készülhet el. Persze kérdéses, hogy a jelenleg közel 7 milliárd forint elég lesz-e,
vagy további állami támogatásra lesz szükség.									
(j.k.)
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Jótékonysági koncert
a Városi Vegyeskarral
November 24-én a Gödöllői Városi Vegyeskar adott jótékonysági
koncertet az evangélikus templomban; az est bevételét pedig a
templom tetejének felújítására fordítják. A koncerten többek között
Mendelssohn és Rahmanyinov

liturgikus művei, protestáns-korál
dallamok és gospelek csendültek
fel Pechan Kornél vezényletével.
Zongorán közreműködött Papp
Gyula.
Húsz éve a Vegyeskar élén
A Gödöllői Városi Vegyeskar fönnállásának félszázados fordulója
felé tart. Számtalan szép siker szegélyezi kezdeti utunkat. Ám amikor
alapító karvezetőnk, Újváry Géza
huszonhárom év után már nem
tudta vállalni e nagy súlyú föladatot, megroppant bizony a siker íve.
Hanem a kar kitartott. Ezután is
összejöttünk és énekeltünk képzett társaink és zeneiskolai tanerők
vezetésével. Tán nem is tudjuk
kellőn megköszönni nekik, meg a
Gödöllői Polgármesteri Hivatalnak,
a Frédéric Chopin Zeneiskolának,
a Török Ignác Gimnáziumnak,
hogy alkalmat és helyet adtak túlélési igyekezetünknek.
Mígnem húsz éve jött Pechan Kornél és fölvállalta elárvult énekkarunkat. Karizmatikus egyénisége,
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igényes és alapos, nagy türelmű
munkája új színt és színvonalat
eredményezett. Ismertsége és elismertsége, kapcsolatai, nem utolsó sorban velünk elért eredményei
hozták együtt énekléseinket a Cavaletta Női Karral, az Arpeggio Gitárzenekarral, a
Fúvószenekarral, a Talamba
Ütőegyüttessel, a Gödöllői
Szimfonikus
Zenekarral neves karnagyok
vezetése alatt.
Karvezetőnk
indította közös
koncertjeink
bérlet sorozatba illesztését is. A
megszólaltatott művek sorában kiemelkedik Mozart Requiemje, Koltay Gergely Missa de Sacra Corona Hungariae oratóriuma, nem
szólva a többi remekműről. Évente
tizenkét-húsz alkalommal szerepelünk idehaza és külhonban, köztük testvérvárosainkban. Jártunk
Walesben, Belgiumban, Németországban, Ausztriában, Horvátországban, Délvidéken, Kárpátalján
és Erdélyben. Húsz éve a munka
teljes lendülettel megy tovább. A
kar közössége mint egy nagy családnak népes rokonsága jön össze
hétről hétre a Művészetek Házában gyakorolni. Ebbe kórusunk és
önkénteseinek, a szólampróbák
vezetőinek százezernyi óráján túl
Pechan Kornél nélkülözhetetlen
karvezetői és szervezői munkája
épül bele. Szeretettel köszöntjük
ez évfordulón és szívből köszönjük
tevékenységét, örömmel énekelve
keze alatt.

CIVIL KARÁCSONY
ÚJRA A FŐTÉREN!
Hozzon magával egy szép történetet vagy
verset és egy bögrét a finom teához!
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület idén is szeretettel várja a civil szervezetek
képviselőit, városunk polgárait a Civil Karácsonyra december
14-én, pénteken 15 órától, újra a régi, jól bevált helyszínen,
Gödöllő Főterén!
A szívet melengető rendezvényt közös énekléssel kezdjük,
majd ez alkalommal is nagy örömmel fogadjuk, ha megosztják
az egybegyűltekkel legszebb szívhez szóló karácsonyi történetüket, emlékeiket, vagy akár legkedvesebb versüket!
Meleg tea, marinált-fokhagymás mangalicazsíros kenyér és a
szervezetek által kínált finomságok mellett kötetlen, jó hangulatban szeretnénk együtt ünnepelni mindazokkal, akik egész
évben önkéntesen fáradoztak a város szebbé tételén.
16 órától pedig a Megújult Nemzedékért Alapítvány vár mindenkit bábműsorával és élő gospel muzsikával!
A környezettudatosság jegyében kérjük, hogy minden kedves
vendégünk hozzon magával egy bögrét a meleg tea elfogyasztásához, ezzel is szeretnénk kímélni környezetünket az eldobható hulladékoktól!
Szeretettel várunk mindenkit!
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület elnöksége
További információ: gdck.info@gmail.com
www.godolloi-civilek.hu

felhívás:
Kedves Gyermekszeretők!

Gödöllői Városi Vegyeskar (GVV - Np)

Kedves Tagok, Mozgáskorlátozottak!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportjának következő találkozóján
adventi műsoros összejövetel lesz, melynek helyszíne: Civil Ház,
2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
Időpontja: 2018. december 7., péntek, 15-17 óra között.
Vendégeink a Frederic Chopin Zeneiskola növendékei lesznek.
Mindenkit várunk nagy szeretettel!
Az ünnepi hangulathoz finomságokkal is hozzá lehet járulni.
A találkozón a műsor és az ünnepi pillanatok mellett lesz lehetőség ügyek intézésére is.
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
Előretekintés: A következő fogadóóra
2019. február 7-én szerdán, 15 és 16 óra között lesz.
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com, Telefon: 06-30-2952456

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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Vasárnap adják át
a DUFLEX díjait
Az „IFJÚSÁG ÉVE 2018” fotópályázat eredményei
A DUFLEX Fotógráfia Studió
még a nyáron hirdette meg
fotópályázatát a gödöllői fiatalok részére. A pályázat sikeres
volt, 26 pályázó összesen 151
képet küldött be a felhívásra.
A zsűrinek nem volt könnyű
dolga amikor meg kellett hoznia a döntést, mely műveket
díjazza és mutatja be a díjkiosztással egybekötött megnyitó kiállítás megnyitón, ami
2018. december 2-án vasárnap, 18 órakor a gödöllői Civil
Házban (Gödöllő, Szabadság
út 23.) kerül megrendezésre.
A díjazottak:
• ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK:
1. díj: György Soma: Víztükör
2. díj: Szrogh Petra: Kilátókör
3. díj: Válóczi Anna: Deseda
Oklevél
Dányi Adél: Veszély
György Soma: Tatai életkép
Samu Lilla: Maggie kártyázása
Szrogh Petra: Élet a várfalon
Válóczi Anna: Lombkorona

• KÖZÉPISKOLÁSOK ÉS 14
ÉV FELETTIEK:
1. díj: Unyi Péter Álmos: Színkavalkád
2. díj: Liska Zsófia: Prométheusz
2. díj: Szrogh Nóra: Pipacsos
3. díj: Gurbi Levente: Fókuszban
3. díj: Sándor Gabriella: Tiport
álmok
3. díj: Szabó Eszter: Piros és
kék
Különdíj
Papp Csanád: Most
Dicséret
Liska Zsófia: A természet
rendje
Sándor Gabriella: Zöld táj
Unyi Péter Álmos: Megállva
Oklevél
Liska Zsófia: Túlélő
Nagy Kamilla: Levegő
Rajka Eszter: Égig érők
Seesink Dániel: Éljen Magyarország!

Gödöllői győztes az
Infósok bajnokságán

A BMSZC Neumann János
Számítástechnikai Szakgimnáziuma minden évben indít csapatokat a 2012 óta megrendezésre kerülő Infósok Viadalán.
A verseny első két fordulója
online, a harmadik forduló Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetem Informatikai és
Gazdasági Intézeténél zajlik. A
döntős csapatnak idén gödöllői
tagja is volt Kémeri Csanád
személyében.

Idén a versenyre országosan
123 csapatban, 369 diák jelentkezett. Az érdekes, változatos
feladatokkal tarkított döntőn
nagyon izgalmas és szoros
küzdelemben győzött az #ÉRTÉK csapat (Kémeri Csanád,
Harcsa Balázs, Móré Roland,
10.a, felkészítő tanár: Oláh Katalin). A döntőbe jutott csapatok
minden tagja egy 4 napos nyári táboron is részt vehet 2019ben.

Herceg Egérváry Elemér karácsonyi meglepetése

MESÉS-KASTÉLYOS TÁRSASJÁTÉK

A Herceg Egérváry Elemér naplója című mesekönyv-sorozat
szerzőinek régi álma valósult
meg idén ősszel: elkészült a mesekönyvekhez kapcsolódó családi társasjátékuk, Egérutak a
kastélyparkban címmel. A szép
kivitelű, gyűjtögető típusú játékot
egyszerre 2-4 személy játszhatja:
arany- és ezüsttallérok, valamint
diók megszerzésével lehet bejutni a kastélyba, ám a célba érést
a felhúzott levélkártyák utasításai is nagyban megnehezíthetik

vagy épp megkönnyíthetik! A
látványos játéktábla, a humoros
szövegezésű kártyák, a váratlan
fordulatok vidám időtöltést ígérnek kicsiknek és nagyobbaknak
is. A mesefigurás kártyalapokkal
memóriajáték is játszható. A játékszabályon található QR-kód
segítségével érhető el az angol
nyelvű szabály, így a társast akár
gödöllői meglepetésként külföldre
is lehet ajándékozni.
(j.b.)
Fotó: Mészáros T. László
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A Líceum csapata a thaiföldi Robotolimpián
2018. november 16-18. között rendezték
meg a thaiföldi Chiang Mai városában a
15. WRO Robotolimpiát. Magyarországot
nyolc olyan diákcsapat képviselte, amelyek a nemzeti döntőn nyerték el ezt a lehetőséget. Idén először vett részt ezen a
versenyen a Gödöllői Református Líceum
Gimnázium, Team HUNGaRY nevű csapatuk nyár elején Tatabányán az Open/
Senior kategória nyertese lett. Open kategóriában az adott év témájával kapcsola-

tos ötletekkel lehetett pályázni, amelyeket
intelligens robotokkal valósítanak meg.
Az idei téma az élelmezés volt, a csapatok többsége a növénytermesztés robotizálási lehetőségeivel foglalkozott. A
líceum az indiai futókacsák tenyésztésére
és sokoldalú hasznosítására fejlesztett
egy programot, amelyhez 8 db LEGO robot munkáját hangolták össze a 2x2 méteres standon.
Az Open/Senior kategóriában 40 csapat

(ebből mindössze 10 európai!) versenyzett egymással: 2 napon keresztül három alkalommal hallgatta meg őket angol
nyelven a nemzetközi zsűri. Ez a líceumosoknak, Bedő Zalánnak, Reményi
Mártonnak és Tóth Kristófnak mindhárom alkalommal hibátlanul sikerült. A
meghallgatások között pedig a látogatóknak kellett prezentálniuk a projektjüket.
Ebben a kategóriában végül orosz, német és amerikai érem született. Az Unyi
Katalin tanárnő vezette Team HUNGaRY csapat a
20. helyen végzett,
ami ebben az igen
erős mezőnyben
és világviszonylatban nagyon szép
eredmény a gödöllőiektől! A csapat
tagjai még a versenyen elhatározták,
hogy a tapasztalataikat egy nyári tábor
keretében adják majd át az érdeklődő iskolatársaknak. A fantasztikus hangulatú
világverseny végén a bangkoki magyar
nagykövet, Bus Szilveszter is ellátogatott
a magyar standhoz, ahol egy-egy power
bank-kel köszönte meg a fiatalok munkáját. A robotolimpia érdekessége, hogy a
jövő évi világdöntő helyszíne Európában
először Magyarországon, Győrben lesz.

Gödöllő Város Népi Zenekarának jubileumi koncertje

Nagyszabású jubileumi operett és nótaesttel ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját a Gödöllő Város Népi Zenekara.
A Művészetek Háza színháztermében
vasárnap is zsúfolásig telt nézőtér előtt
csendültek fel az örökzöld dallamok. A
koncerten Gémesi György polgármester
köszöntőjében elmondta, az id. Balogh
Gyula kezdeményezésére létrejött zenekar egyre nagyobb és szélesebb kört
szólít meg. Nemcsak Gödöllőről, hanem
a környező településekről is eljönnek
koncertjeikre a nótakedvelők. Ez a műfaj
a musicalek, látványos elemeket felvonultató produkciók között sem felejtődik
el, és vonzza az embereket. Kiemelte,
sokan szeretik az élőzenét, amit ma már
egyre ritkábban hallanak, az ő koncetjeiken azonban ezzel találkozik a közönség.
Gémesi György külön megköszönte id.

Balogh Gyula munkáját, aki a Roma Kisebbségi Önkormányzat elnökeként nagyon sokat tett és tesz a cigány kultúra
ápolásáért és megőrzéséért. id. Balogh
Gyula a köszöntőt követően úgy fogalmazott: A zenekart a közönség szeretete és
a műfaj iránti igénye tartja életben. Épp
ezért nagy öröm számukra, hogy ma már
a térség számos településéről jönnek koncertjeikre. Az est megkezdésekor Ifj. Balogh Gyula, a zenekar vezetője mutatta
be a kiváló zenészeket; Ifj. Balogh Gyulával Vidák András, Balogh Tamás, Rácz
Norbert, Rácz Vilmos, Gulyás Zoltán,
Gulyás Tibor, Seres Vilmos, Balogh Mihály és Horváth Zoltán muzsikált. Az esten Ujvári Marika, György László, Jenei
Gábor, Simon Boglárka, Rupa Ilonka,
és Fekete Zoltán énekelt. A műsorvezető
hagyományosan Kubatov János volt.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Ők is voltak gyerekek
Na, ez is milyen nevelést kaphatott?! Bizony, nem egyszer
mondjuk ezt, főleg, ha
általunk nem kedvelt
politikai személyiségek kerülnek szóba.
Bizony, nehéz elképzelni, hogy történelmünk
meghatározó
személyiségei is voltak gyerekek. Ők is
játszottak, verekedtek,
sírtak és csintalankodtak.
Érdekes, hogy amíg például XIII.
Lajos gyermekéveit szinte napról-napra dokumentálták, Nagy
Károlyéról olyannyira semmit sem
tudunk, hogy még a szülése helyét
is idejét is csak megtippelik a történészek.
Szerencsére azonban sokukról
feljegyezték, mit tanult, milyen játékokkal játszott, mely gyerekbetegségeken esett át.
Hánykor kelt iskoláskorában Napóleon, és hány babája volt Viktória
királynőnek? Milyen ruhában ment
iskolába Lincoln az első tanítási
napon, és mivel ríkatta meg kisöc�csét Lenin? Miért nem lett végül
pap Sztálinból? Mit csinált Hitler
a bizonyítványával, miután három
tárgyból megbukott? Hányszor

futott neki Churcill a
katonai akadémiai
felvételinek? Hány
öltéssel varrták ös�sze Kennedy biciklizés közben szerzett
sebeit? Kinek az
osztályát jutalmazta a tanár whiskyvel
vagy bagóval? Kit
itattak
másnaposság ellen tejben és
csokoládéban felvert
tojással, és kit tartóztattak le egyetlen éjszaka alatt
négyszer?
Lehet, hogy a nagy emberek eleve
„nagynak” születtek, és gyermekkorukban is kiemelkedő képességekkel bírtak? Vagy neveltetésük,
környezetük tette őket naggyá?
Hahner Péter huszonhárom történelmi személyiség gyermekkorát
mutatja be Nagy Sándortól J.F.
Kennedy-ig. A színes és érdekes
történetek más szemszögből „emberi oldalukról” mutatják be azokat,
akiknek a döntése jelentős hatással volta a világ sorsára, és sok
érdekességgel egészítik ki a történelmi személyiségekről tanultakat.
A könyv nem csak az iskolások
számára érdekes olvasmány, hanem mindazoknak, akik szeretik a
történelmet.

Gödöllői sikerek a Vass Lajos
népzenei versenyen
Novemberben rendezték meg hazánk egyik legnagyobb
szabású népzenei versenye, a XII. Vass Lajos Népzenei
Verseny Kárpát-medencei döntőjét. A több hónapon átí-

velő versenyen két kiemelkedő gödöllői eredmény született. A Frédéric Chopin Zenei AMI növendékei, Benedek
Krisztina tanítványai a Cibri Énekegyüttes felnőtt kategóriában érdemelték ki a Vass Lajos Nagydíjat, a Cipóriska
énekegyüttes pedig gyermek-ifjúsági kategóriában kapott
Kiemelt Nívódíjat. A verseny egyik érdekessége volt, hogy
a Cibri Énekegyüttes még gyermek-ifjúsági kategóriában
indult el a versenyen, ám amire a döntőig eljutott, a tagok
közül többen már betöltötték a 18 évüket, így átkerültek a
felnőtt kategóriába, ahol sokkal erősebb és nagyobb létszámú mezőnyben kellett bizonyítaniuk.
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Arany és Ezüst diploma az
erkeles kórusoknak
2018. november 15-18. között a
KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége) szervezésében Budapesten, a
Budai Ciszterci
Szent
Imre
Gimnáziumban
került megrendezésre
a magyar kórusok országos minősítő
rendszerének
legmagasabb
szintű versenye, a Kodály
Zoltán
VIII.
Magyar Kórusverseny.
A
verseny
legfontosabb
célja az európai és nemzeti kultúránk, valamint
az igényes kóruséneklési tradíciók
továbbörökítése.
11 kategóriában 27 kórus vett részt
a megmérettetésen, köztük a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola
Kicsinyek Kórusa és Gyermekkara
is. Az iskola mindkét kórusa kötelező művel nehezített A kategóriában indult. Műsorukat országosan
elismert szakemberekből (magyar,
határon túli magyar, és külföldi
zeneszerzők, karnagyok) álló 5
tagú zsűri pontozta. A zsűri tagjai a
műsor összeállítása, a tiszta intonálás, a hangzásminőség, a kottahűség, a stílusismeret figyelembe

vételével alakították pontjaikat, ami
alapján kialakult a végeredmény.
A/1 (Kicsinyek kórusa) kategóriában az iskola 3-5. osztályos Kicsinyek kórusa
Sándor
Lívia
és Somogyiné
Kovács Andrea
karnagyok vezetésével 88,5
ponttal
Ezüst
diplomát kapott.
A 6-8. osztályos
zenetagozatos
tanulóból álló
Gyermekkar
A/2 (Gyermekkarok) kategóriában Somogyiné Kovács
Andrea
és
Szalárdiné
Szondy Adrien karnagyok
vezetésével 92,88 ponttal Arany
diplomát kapott, valamint Kodály
Zoltán: Gergely-járás c. művének
kiemelkedő előadásáért A Magyar
Kodály Társaság különdíját nyerte
el. A zsűri rendkívül magas színvonalúnak ítélte a versenyt, melyre
az Erkeles tanulók hónapok óta
készültek. Amellett, hogy a közös
zenei élmény, a közös éneklés, a
tapasztalatszerzés tovább szolgálja a kórusok fejlődését, a jövőben
is fontos feladatuknak tartják a repertoár további bővítését, a város
zenei életében való aktív részvételt, és folyamatos koncert lehetőségek megteremtését.

Kiskarácsony
a múzeumban
Hagyományteremtő szándékkal hívták a múzeum dolgozói
a gödöllői ovisokat karácsonyfák díszítésére.
A jelentkező intézmények – Gödöllő hét óvodája – az állandó kiállítások termeiben elhelyezett műfenyőket öltöztethettek ünnepi díszbe.
A karácsonyfa kiállítást 2018. december 1-én szombaton,
10 órától lehet megtekinteni. A eseményt a a Premi Cantores vezetésével közös adventi énekléssel nyitjuk.
2018. december 1-jén és 2-án, az esemény alkalmából a
múzeumot a családok ingyenesen látogathatják.
A fenyőfákat a gödöllői JYSK áruház biztosította kedvezményesen, a megnyitón a gyerekeket meleg teával a Monarchia Rétesház jóvoltából kínálhattuk.
Kovács Noémi múzeumpedagógus
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Erzsébet királyné vers- és
prózamondó verseny
(Folytatás az 1. oldalról)
A rendezvényen a házigazda nevében dr. Papházi János, a kastély múzeumi osztályának osztályvezetője, majd Gémesi György
polgármester, végül a Gödöllői
Királyi Kastély Barátai Egyesületének elnöke, Szlávik Jánosné köszöntötte a résztvevőket. A
versenyzők kivétel nélkül magyar
szerzők írásaiból választottak művet. Messze a legnépszerűbb költőnek Lackfi János bizonyult, tőle
hatan adtak elő verset, szorosan a
nyomában Varró Dániel „haladt”

négy költeményével. A zsűriben Pécsi Ildikó, Fülöp Attiláné, a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ nyugalmazott igazgatója, Buka
Enikő, a Frédéric Chopin Alapfokú

Művészeti Iskola igazgatója, dr. Papházi János és Fukk Áron, a 2017
évi szavalóverseny III. kategóriájának győztese foglalt helyet.
Eredmények:
I. korcsoport: 1. Gera Viktória
(Damjanich iskola), 2. Varga Lili
Csilla (Damjanich) 3. Barta Balázs
(Hajós Alfréd Ált. Isk.); II. korcsoport: 1. Valachi Bence (Hajós), 2.
Kuris Piroska Sára (Aszód) 3. Bozó
Bence (Hajós); III. korcsoport: 1.
Bartos Janka (Gödöllői Református
Líceum), 2. Erdős Lili (Líceum), 3.
Juniki Noémi (Líceum); IV. Zenei
kategória: 1. Álmodó (Aszód), 2.
Csenderes (Chopin Zenei AMI), 3.
Tukora Bakos Nikolett (Jászság)
Gödöllő város különdíjait Major
Áron (Erkel), Kovács Dominik Péter (Szent Imre), Bor Janka Erzsébet (Petőfi) és Muratov Lea (Református Líceum) nyerték.
(Több fotó online felületünkön a szolgalat.com-on és facebook oldalunkon)

Fricskát kapott ajándékba
Károly herceg
Különleges helyszínen és rangos közönség előtt lépett fel a
Fricska táncegyüttes. A gödöllői csapat Károly herceg 70.
születésnapján, az angol királyi
család magánrendezvényén, a
Buckingham palota tróntermében mutatta be tudását.
Mint azt a Fricska tagjaitólmegtudtuk, nem is akárkinek köszönhetik a meghívást.
– II. Erzsébet királynő látott
rólunk egy videót az egyik videómegosztón és azt szerette
volna, hogy mi lépjünk fel. A
rendezvényen a királyi család
tagjai és barátaik voltak jelen,
például a monacói herceg.
– Mit mutattak be?
– Egy saját ritmusra készített
acapella koreográfiát táncoltunk
el. Ezt követően lehetőségünk
volt találkozni majd kezet fogni a
királynővel és Károly herceggel,
akik közel 10 percet beszélgettek velünk. Megkérdezték, hogy
mennyire nehéz amit csinálunk,

nem okoz-e fájdalmat… De beszéltek az erdélyi kötődésükről is.
Szeretik Erdélyt, ott van egy birtokuk is. Elmondták, hogy nagyon
szeretik a magyar kultúrát. Nagy
öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy a királyi családnak
ízelítőt adhattunk kultúránk gazdagságából.
(k.j.)

Dr. Undi Flórára emlékezünk
A Gödöllői Városi Múzeum műtárgy
gyarapodási kiállításain, könyvbemutatóin gyakran találkozhattunk
dr. Undi Flóra nevével és kedves
személyével is. Sokat tett a gödöllői művésztelep világhírű nőművésze Undi Mariska szellemi és tárgyi hagyatékának megőrzésben,
rendszerezésében segítve ezzel az
egész kolónia jobb megismertetését, művésztelepi kutathatóságát.
Dr. Undi Flóra 1927-ben született.
Édesapja Undi Imre író, újságíró,
humorista. Édesanyja Reim Róza
tanítónő, akinek Mikinszky Mária
néven írói munkássága is volt.
Flóra gyermekkorát a várnegyedben és Nyíregyházán élő rokonainál
töltötte. Budapest 1945-ös ostromát
a Szent János téri, bombázásban
elpusztult lakásuk óvóhelyén élte
át. 45 tavaszán – nagynénje nagyvonalú felajánlása révén – az élete
végéig otthonként szolgáló Tárogató úti házba került. Itt élt az újságíró
szakmából száműzött apjával és
édesanyjával. A szűkös években
az önfenntartás is nehézségeket
okozott a családnak. A fiatal és
szorgalmas Flóra az orvosi diploma
megszerzése után a SOTE Anatómiai Intézetében kapott oktatói
állást. 1975-ben az újonnan alakult
Egészségügyi Főiskolán anatómiát
oktatott leendő védőnőknek, gyógytornászoknak. 1982-ben docensként vonult nyugdíjba. 1963-ban kötött házasságot Pallos Lászlóval. 3
gyermekük született, akiket férjével

egyetértésben, következetesen, az
akkori értékrendtől eltérően a katolikus hit és a konzervatív haza- és
család szeretet értékeire nevelték.
Flóra nyugdíjas éveiben teljesedhetett ki. A megnyíló világ sok utazási

élményt és új barátokat adtak. Szellemi aktivitása a családkutatás és a
művészettörténet felé fordult.
Művész felmenői, különösen Undi
Mariska és Sidló Ferenc hagyatékát
feldolgozta és szakértők segítségével publikálta. A gödöllői művésztelep magyar szecesszióban játszott
fontos szerepét bemutatta, népszerűsítette. Idős korában is aktív partnere volt a témával foglalkozó hazai
szakembereknek. Hosszú, 55 évig
tartó, szilárd, értékteremtő házassága férje 2018-ban bekövetkezett
halálával ért véget.
				
Pallos András
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Növekvő fénnyel
Vasárnap beköszönt az advent, a
várakozás az Úr eljövetelére. A keresztény egyházban ezen a napon
kezdődik meg az új év. Az advent
a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (pontosabban december
25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. A szó
jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „Úr eljövetele”.
Csönd, elmélkedés, imádság, bűnbánat jellemzi ezeket a napokat.
A katolikus templomokban ebben
az időszakban nem díszítik virággal az oltárt, az orgona csak az

ének kíséretére szorítkozik, a miséző pap viola miseruhát használ.
Régi szokás, hogy az adventi hétköznapokon hajnali, úgynevezett
rorate misét végeznek, amit a középkorból eredeztetett kifejezésekkel angyali vagy aranyos misének
is hívtak, és Szűz Mária tiszteletére
ajánlottak. Régen éjféli harangzúgás jelezte az advent kezdetét, s
egyben az egyházi év megnyitását
is. A vallásos emberek szigorú böjtöt
tartottak ezen idő alatt. A várakozás
jelképe az adventi koszorú, ami ál-
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talában fenyőágból készül, s melyet négy gyertyával díszítenek. A
gyertyák színe hagyományosan lila,
mindössze egy rózsaszín. Minden
vasárnap eggyel több gyertyát gyúj-

tanak meg, számuk növekedése szimbolizálja a növekvő
fényt, amelyet Isten Jézusban
a várakozónak ad karácsonykor.
A protestáns családokban, főleg Nyugat-Európában nem
a lila és a rózsaszín, hanem
a piros/vörös és fehér gyertyával díszítik a koszorúkat. A
gyertyák száma is más lehet,
mivel sok helyütt (például az anglikán családokban és Németország
egyes részein) a négy piros gyertya mellé, a koszorú közepére állítanak egy nagyobb fehér gyertyát.
Ez a Krisztus-gyertya, amit csak
karácsony este gyújtanak meg. A
görög-bizánci liturgikus hagyományban a karácsonyt megelőző böjti
várakozás 40 napig tart. Mivel ez az
időszak hat vasárnapot ölel át, ezért
a görög katolikus ádventi koszorún
is hat gyertya van.
Idén a zsidó családokban is ünne-

pelnek december 2-án. Ekkor kezdődik a hanuka, s ekkor gyújtják meg
az első gyertát a 8+1 ágú menórán.
Minden este eggyel többet gyújtanak, mert „szent dolgokban mindig
csak növekedni szabad”. Megajándékozzák egymást - különösen a
gyermekeket - s a család együtt tölti
az estéket, vacsorával,
játékkal, beszélgetéssel.
Az ünnep annak a győzelemnek állít emléket,
amelyet a Makkabeusok
három évig tartó szabadságharc után arattak
az Izraelt elfoglaló szíriai
görögök fölött, és legyőzték a görögök hellenista
zsidó támogatóit is, akik
változtatásokat akartak bevezetni
a zsidó vallásgyakorlatban. A harc
polgári i. e. 165-ben a Jeruzsálemi Templom visszafoglalásával ért
véget. A „chánuká” azt jelenti: „felavatás”, s arra utal, hogy újra Isten
oltalmába ajánlották a templomot,
amelyet a pogány bálványok és
praktikák beszennyeztek.

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja
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
December 6. csütörtök
17.00: Szkordiliszné Dr. Czitrovszky Ilona és Váray-Major
Zsófia (zongora) növendékeinek hangversenye
December 3. hétfő 17.00:
Deákné Ella Beatrix és Gordos Éva (fuvola) 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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Karate – III. Saino Kupa

Tizenhét gödöllői érem
November 24-én rendezték
meg a gödöllői Hajós Alfréd
Általános Iskola tornacsarnokában a III. Saino Kupa utánpótlás karate versenyt, ahol a
házigazda Saino SE versenyzői
17 éremmel zártak.

A Magyar JKA Karate Szövetség
21 egyesületének 200 versenyzője mérte össze tudását az 58
kategóriában megrendezett versenyen, amelyet három évvel
ezelőtt Ács Tibor álmodott és
valósított meg a szövetség segítségével. A rendezvényt Dr. Gémesi György
polgármester
nyitotta meg,
aki
egyben
fővédnöke is
volt a Saino
Kupának. A
megmérettetésen Ács
Tibor tanítványai közül
két éremnek
örülhetett Ke-

Judo – Budapest Kupa

lemen Csaba (egy arany, egy
bronz), Kelemen András (két
ezüst) és Gerőfi Csanád (két
bronz), míg egyszer állhatott
fel a dobogóra Frey-Könczey
Csenge (1. hely), Nagy Marcell
(1. hely), Lauber Zille (2. hely),
Koncz Bence (2. hely), Tóth
Lázár (2. hely), Berényi Tamás
(3. hely), Lovász Nóra (3. hely),
Kuti Zsombor (3. hely), Sárvári
Ádám (3. hely, Csjernyik Gréta (3. hely) és Orbán Bálint (3.
hely).
A Saino SE versenyzőinek
eredményei: Kelemen Csaba
formagyakorlat (Kata) 1. hely,
kötött küzdelem (Kumite) 3. hely;
Frey- Könczey Csenge alapiskola (Kihon) 1. hely; Nagy Marcell Kumite 1. hely; Kelemen
András Kumite és Kata 2. hely;
Lauber Zille Kumite 2. hely; Tóth
Lázár Kumite 2. hely, Kata 5-8.
hely; Koncz Bence Kata 2. hely;

Futó Gábor tanítványai közül a Diák D-E korosztályban
a dobogó tetejére állhatott fel
Baráth Gergő, Dubis Márton,
Krakóczki Bence, Majercsik
Márk, Máté Levente, Nagy Bálint, Újvárosi Ákos, Vöő Ignác, ezüstérmes lett züstérmes lett Ivacs Máté, míg a Diák A-B-C korosztályban az aranyérmes Püspök Zsombor
mellett a képzeletbeli dobogó második fokára állhatott fel Pocsai Levente, Krakóczki
-szkMáté és Ozvári Sándor.

Remekeltek a gödöllői judosok
Kiválóan szerepeltek a Gödöllői Judo
Klub versenyzői az Újpesti Torna Egylet Megyeri úti csarnokában megrendezett Budapest Kupán, aminek a jutalma kilenc arany- és négy ezüstérem
lett.

Atlétika – Mezei futó Liga futak Salgótarján

Pápai Márton dobogós

Anna győzött az 13 év alattiak
versenyében, míg Pápai Márton
harmadik lett a felnőttek között.

Az év utolsó szabadtéri versenyén is képviseltette magát a
GEAC atlétika szakosztálya. A
Salgótarjánban
megrendezett
Mezei Liga fordulón a gyermek
korosztályokban több GEAC-os
palánta indult (11 fő), közülük Gadanecz György tanítványa Szűcs

A felnőttek között induló Pápai Márton (a képen jobbra) nemrég igazolt
vissza Gödöllőre a debreceniektől,
amit egy remek versenyzéssel ünnepelt, ennek a jutalma egy harmadik hely lett és az ezzel járó értékes
pontok a Mezei Liga sorozatban. A
verseny lebonyolításában és megszervezésében a GEAC atlétika
szakosztálya is segítette a rendezőket, ezzel támogatva a Nógrád
megyei atlétika visszatérését az országos színtérre.
		
		
-ggy-

2018. november 27.
Berényi Tamás Kumite 3. hely;
Lovász Nóra Kata 3. hely; Gerőfi
Csanád Kata és Kumite 3. hely;
Kuti Zsombor Kihon 3. hely; Orbán Bálint Kihon 3. hely; Sárvári
Ádám Kihon 3. hely; Csjernyik
Gréta Kumite 3. hely, Kata 5-8.
hely; Képes-Harjay Sára Kata 4.
hely; Kelemen Botond Kata 5-8.
hely; Kaiser Patrik Kihon 5-8.
hely; Tóth Zsombor Kata 5-8.
hely; Pajor Szabolcs Kata 5-8.
hely; Pánczél Botond Kata 5-8.
hely; Vezsenyi András Kumite
5-8. hely; Tóth Zétény Kumite
5-8. hely.
A csapat tagjai voltak még:
Bohus Bálint, Seres Patrik,
Hintenberger Belián, Horváth
Keve, Fekete- Nagy levente,
Kis- Simon Zénó, Patyi Anton,
Szűcs Franciska, Sári Viktória, Szatlóczki Vidos, Hegedűs
Ákos, Orbán Balázs, Rátonyi
Gellért, Szabó Erik.
-li-
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Vívás - Kadet Magyar Bajnokság

Aranyérmes a GEAC női kard csapata
Az elmúlt hétvégén rendezték meg a Gerevich Aladár vívócsarnokban a Kadet korosztály magyar bajnokságát, ahol
a Bata Édua, Bevíz Dorottya,
Missurai Pálma (a képen, fotó:
hunfencing.hu) alkotta GEAC
női kard csapat magyar bajnoki címet ünnepelhetett.
A Bodoky Ákos, Navarrete József edzőpáros irányítása alatt

készülő gödöllői hölgyek a kilenc
indulót felvonultató csapatversenyen az első mérkőzésen a
Vasas második csapatát 45-44
verték, ezt követően a Vasas első
csapatát 45-35, majd a döntőben
TFSE csapatát verték 45-44-re,
fordulatos izgalmas mérkőzésen,
ezzel megszerezve az aranyérmet. Egyéniben a legjobb GEAC
eredmény Missurai Pálma nevéhez fűződik, aki az 54 fős me-

zőnyben a nyolcadik helyen végzett.
Női
kardcsapat,
9
induló. Végeredmény: 1.
GEAC (Bata
Édua, Beviz
Dorottya,
Missurai Pálma, edzők:
B o d o k y
Ákos, Navarrete József),
2. TFSE, 3.
BVSC, 4. Va-

Röplabda – éves közgyűlés után távozás

Lemondott az elnök és két elnökségi tag

November 22-én megtartotta éves közgyűlését a PentaGödöllői
RC
vezetősége,
amelynek végén bejelentette
az egybegyűlteknek a klub elnöke, Pánczél Ottó Péter és két
elnökségi tag, Laza Bálint és
Saáry Csaba, hogy lemondanak tisztségükről.

Az, hogy mi állhatott a váratlan
bejelentés hátterében nem tudni,
annyi viszont kiszivárgott, hogy a
vezetőség által elvárt rendezettség és fegyelem az utóbbi időben
nem nagyon érvényesült, ezért
az elnök és a két elnökségi tag
úgy döntött, hogy lemondanak.
Pánczél Ottó Péter (a képen,
fotó: magyarepitok.hu) a támogatással kapcsolatban annyit mondott még, hogy december 31-ig
szól a megállapodás a klub és a
Penta Kft. között, a jövőt illetően,
pedig a cég tulajdonosai döntenek majd.
Kíváncsian várjuk a fejleményeket, főleg annak tudatában, hogy
az önkormányzat heteken belül
megadja az engedélyt a megál-

Labdarúgás – Két vereség, egy győzelem zárásként

Dobogón telelnek a GSK-s csapatok
Törtelen járt és ugyan 2-1-es
vereséggel zárta idei utolsó meccsét a Gödöllői SK
együttese a megyei I. osztályban, ennek ellenére a
harmadik helyen telel a csapat. A második számú GSK
alakulat 7-1-e sikerrel zárta az őszt és az élen tölti a
szünetet, míg a GEAC 5-1-es
zakóba szaladt bele és a 11.
helyről várja a tavaszt.
Nenad Pozder csapata kiváló
őszt tudhat maga mögött, en-

nek tudatában a három pont
reményében lépett pályára
Törtelen. A középmezőnyben
tanyázó házigazdák nem adták magukat, olyannyira, hogy
a pontrúgásaiknak köszönhetően otthon tartották mindhárom pontot. A GSK háza táján
ennek ellenére nincs ok a szomorkodásra, ugyanis kilenc
győzelemmel, egy döntetlennel és öt vereséggel, 24-15ös gólkülönbséggel, 28 pontot
gyűjtve a harmadik helyen telelhetnek.

Kézilabda – 16 góllal nyert a GKC

Honvéd kiütés a Hajósban
Újra nyert a Gödöllői KC
csapata, méghozzá nem is
akár hogyan, ugyanis 43-27es verést mért a Budapesti

Honvéd SE csapatára Bartos
Gábor együttese, megszakítva ezzel hárommeccses nyeretlenségi sorozatát.

modott röplabda műhelycsarnok
építéséhez, valamint arra is kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan
alakul a több száz gyereket és
felnőttet foglalkoztató klub jövője.
Két nappal a közgyűlés és az ott
történt lemondások ismeretében
lépett pályára a női felnőtt csapat
az NB I. Ligában, ahol a listavezető Kaposvár csapatát fogadták
Id. Grózer György „lányai”, akik
papírformának mondható 3-0-ás
vereséget szenvedtek. A Penta-GRC kilenc játéknapot követően 13 ponttal a tabella 5. helyét
foglalja el.
NB I. Liga, alapszakasz, 9.
forduló: Penta-Gödöllői RC
– 1.MCM-Diamant Kaposvári
Egyetem 0-3 (-22, -19, -15)
Pest megyei I. osztályú bajnokság, 15. forduló
Duna-Tisza Aszfalt-Törtel –
Gödöllői SK 2-1 (0-0) Gólszerző: Tóth-Ilkó Áron (11-esből).
Hátország – Élen a GSK
II.-Szada
Szabó László négyszer köszönt be a 7-1-re megnyert
Tóalmás II. elleni párharcban,
ezzel 27 pontos lett a GSK
II.-Szada formáció a megyei
IV. Keleti-csoportjában fél távnál és az első helyről várhatja
majd a tavaszi folytatást.
A GEAC-SZIE a Nagykőrös
kettő vendége volt és 5-1-es
vereséggel fejezte be a megyei
A 16 gól különbségű győzelmével a GKC 10 pontos, ezzel
a tabella 7. helyét foglalják el a
mieink a férfi NB II-es bajnokság Északi-csoportjában.
NB II. Északi-csoport, 9. forduló: Gödöllői KC – Budapesti
Honvéd SE 43-27 (22-14)
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sas I, 5. Vasas II, 6. UTE, 7. Nyíregyháza, 8. Törökbálint.
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Hátország – Továbbra is remekelnek a juniorok
Tovább tart Szabados István junior csapatának remeklése a női
NB II-ben: a gödöllői fiatalok ezúttal a TFSE otthonában nyertek
3-1-re. A fiúknál is megtört a jég,
Wirnhardt Oszkár férfi NB II-ben
szereplő csapata előbb Dunaújvárosban nyert 3-1-re, majd a
Sümeg gárdáját fogadta és verte
nagy csatában 3-2-re.
NB II., Közép-csoport, nők, 9.
forduló: TFSE – Penta-Gödöllői
RC 1-3 (-23, -22, 16, -14)
Férfi NB II., Nyugati-csoport,
8-9. forduló: Dunaújvárosi Röplabda Akadémia –Penta-GRC 1-3
Penta-GRC – Sümeg-Dabronc
3-2
-ll-

III. osztály Keleti-csoportjában
a szezont. Az „egyetemisták”
17 pontot gyűjtve a 11. helyről
vágnak majd neki a márciusban folytatódó bajnokságnak.
Pest megyei III. osztály Keleti-csoport, 15. forduló
Nagykőrösi Kinizsi SE II. –
GEAC-SZIE 5-1 (2-1)
Gólszerző: László Viktor.
Pest megyei IV. osztály Keleti-csoport, 11. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – SK Tóalmás II. 7-1 (4-1)
Gödöllői gólszerzők: Szabó
László (4), Dékány Balázs (2),
Kerecsényi-Fodor Norbert.
			
-ttUtánpótlás
eredmények,
Ifjúságiak:
Gödöllői KC – Grundfos Tatabánya KC II. 45-34 (21-18)
Serdülők: Budakalászi KC –
Gödöllői KC 16-41 (9-21)
-il-
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Új madárfaj - lazúrcinege került elő
Magyarországon
Jugoszlávia területéről is.
Ezeknél a tiszta vérvonalú kóborlóknál gyakrabban
fordulnak elő kék cinege x
lazúrcinege hibridek. Ezek
rendszertani
besorolása
többször is változott, Pleske-cinege (Pleske Tit) néven hol önálló fajként, hol
alfajként szerepelt. Magyarországon eddig legalább
három ilyen madár került
kézre, legutóbb a mostani
megfigyelési helyhez közel,

Fotók: Barkóczi Csaba

2018. november 18-án Sándorfalva térségében, a szegedi Fehér-tó nádasában,
egy hazánkban eddig nem
bizonyított madárfajt, lazúrcinegét figyelt meg három
madarász.
Ezzel
418-ra
emelkedett
Magyarország
madárfajainak száma.
Megjelenését és viselkedését tekintve a lazúrcinege
a nálunk is gyakori kék cinegére hasonlít, de farka
hosszabb, a sapka kék, és a
test alsó részének sárga színét pedig fehér helyettesíti.

a Fehér-tavi Ornitológiai Tábor egyik hálójában 2008.
november 6-án.
A lazúrcinege megfigyeléssel 418-ra emelkedett Magyarország madárfajainak
száma, ami az Európában
eddig előfordult 780 körüli madárfajszámot, hazánk
földrajzi elhelyezkedését és
méretét figyelembe véve,
igen jónak számít.
(mme.hu)

Ezért ez a világos megjelenésű madár már távolról is
feltűnő.
A lazúrcinege alapvetően
ázsiai elterjedésű faj, Magyarországhoz legközelebb
Fehéroroszország és Ukrajna határvidékén fészkel egy
jelentős kiterjedésű, szigetszerű állománya.
A hazai cinegékhez hasonlóan fészkelőterületén ez
a madár is állandó, ritka
kóborló példányai Európa-szerte fel-feltűnnek, van
megfigyelési adata a volt

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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Fényes gödöllői kertek
Gödöllőn, karácsony előtt járva-kelve mindig a nagyon szépen kivilágított belvárosban gyönyörködhetünk. Miért ne bővíthetnénk ezt ki
kertjeinkre, teraszainkra, hogy a
mi városunk legyen ilyenkor a legszebb?
A szürke, ködös, esős időben nem
mindenkinek van hangulata semmihez, de a fény használata nagyban
segít abban, hogy a kertjeinknek,
lelkünknek is ünnepi díszt adjunk.
A fedett teraszokon nyugodtan kint
hagyhatjuk a kerti bútorokat, követve a skandináv országok példáit.
Ha ők kiülnek egy teára télen is,
nagy takarók között, mi miért ne
tehetnénk meg? Télen is rengeteg
látnivaló van egy kertben!
A legtöbbünk különösebb anyagi
ráfordítás nélkül is tud ünnepi hangulatot varázsolni a kertben vagy
a teraszon. Pár örökzöldről lecsippentett ág üvegekbe belerakva, befőttes üvegbe rakott mécsesekkel
már másképp fog mutatni a portánk.

Ám ha komolyabb világítást szeretnénk, amit a fák köré tekerünk,
akkor mindig óvatosan járjunk el!
És okosan! Ilyenkor már csúszósak az ágak, így ha valaki arra
készül, hogy felmászik a fára, azt
kiemelt óvatossággal tegye!
Nem feltétlen kell az egész kertet bevilágítani ilyenkor, elég, ha a
bejáratot vagy azt a szegletét öltöztetjük fényekbe, amit bentről is
jól látunk. Higgyék el, teljesen más
lesz így hazaérni vagy egy ros�szabb napunkon kitekinteni az
ablakokon.
Ma már hipermarketekben olcsóbban lehet jó minőségű
fényhálókhoz is hozzájutni,
amit ha egy-egy bokorra ráhúzunk, mesebeli gömböcöket
kapunk, ami vidáman fogja a
teret megtölteni a sötét kertün(Gödöllő, Szabadság út 21.
ket.
a HÉV-fordulónál)
Az ámpolnás virágtartókat is
tele tehetjük zöld ágakkal, s az
ÁLLATPATIKA
ágak közé elemes kis izzókat
rakhatunk, így télen más funk-

TURUL

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00
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.

ciót adhatunk a virágok helyett.
A nyári, napelemes lámpáinkat akár
egy vödörben elhelyezett fenyőágak közé téve, kinti adventi díszt
gyárthatunk.
Amennyiben valaki gyertyát gyújt a
kertben és úgy várja adventi vendégeit, mindig ügyeljen a biztonságra!
Tegye védett helyre, erre legjobb,
ha üvegben helyezi el a fényeket.
Így a szél sem fújja el és a tűzveszély esélyét is csökkenti.
Nagyon egyszerű ötletekkel, a
megoldások tárháza kimeríthetetlen, de szívesen küldünk mi is
ötleteket, ha ír nekünk a bujtaskert@upcmail.hu emailcímre és
hogy másoknak is kedvet adjunk
közösen a díszítéshez, küldjék el
ünnepi fénybe öltöztetett kertjeiket és mi közzé tesszük azokat
közösségi oldalunkon. Így talán,

hogy egymást ösztönözzük, a mi
városunk lesz a legdíszesebb idén
karácsonyra.
(Bujtás Anikó)
www.bujtaskert.iwk.hu

Hétvégén is nyitva tartó

állatorvosi rendelő
November 24-én és 25-én
(szombaton, vasárnap)
9-11 óráig
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Gazdit kereső kutyus

Játékos, BOLOGNESE kan kiskutya, 8 hetes, eladó
törzskönyvvel vagy a nélkül, díjnyertes szülőtől, családban nevelt, chippezve, oltva, féreghajtózva, szoba
tisztaságra előnevelve. Szerető, gondoskodó gazdit
várunk. Érdeklődni: 0620 9390 797

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

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

Rendel:
dr. Varga Ferenc
állatorvos
Telefonszám:
06/20-48-23-058

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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Felhívás – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés
Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi kitüntetések alapításáról
és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség
hivatalos jelvényének viseléséről szóló 21/2003.(VI.19.), az 5/2012.
(II.8.), a 17/2013.(V.21.), a 9/2014. (V.19.), valamint a 9/2014. (V.21.)
önkormányzati rendeletekkel módosított 1996. évi 12. (VI.3.) sz. önkormányzati rendeletében szabályozta

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés
adományozásának rendjét.

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú
tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre
növeléséhez. GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető.
A kitüntetés átadására 2018. március 15-én rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy szervezetekre
akit (akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2018-ban.
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri Kabinetre
(postai cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy
e-mailben a kiss.zsuzsanna@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2019. január 3. (csütörtök) 12 óra
Szűcs Józsefné, a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

Orvosi ügyelet

a GÖDÖLLŐI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
testületének

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

2018. NOVEMBER 28-án (szerdán) 14 órakor tartandó

Gyógyszertári ügyelet

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA
A közmeghallgatás helye: Gödöllő, Palota – kert 2. szám
alatti lengyel nyelvoktató terem
A közmeghallgatáson feltehetik közérdekű, a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat testületéhez címzett kérdéseiket.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Szabó László sk., a GLNÖ elnöke

MEGHÍVÓ
GÖDÖLLŐI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

November 26-december 2.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
December 3-9.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

testületének
2018. DECEMBER 3-án (hétfőn) 13 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA
Az ülés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 6.
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és
más szervezetek képviselőit, hogy önkormányzatunk munkáját érintő
kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.
Balog Gyula sk., GRoNÖ elnöke

FELHÍVÁS
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal felajánlja eladásra leselejtezett,
elavult (működő illetve működésképtelen)
számítástechnikai eszközöket:
monitorokat, számítógépeket,
nyomtatókat szakértő által megállapított áron.
Időpontja: 2018. november 30., péntek 9-től 10 óráig.
Helye: Gödöllő, Szabadság tér 6. garázs.

2018. november 27.
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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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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi építési telek, Egyetem mögött
450nmes, összközműves, 17m
széles, 15mós i.áron eladó.
Tel.:20/772-2429

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

hirdetés

+ Gödöllőn Fenyvesben 1130nmes, összközműves, két utcára
nyíló építési telek, 130nm körüli
bontandó házzal sürgősen eladó.
Iár: 15,5MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő panorámás részén,
fedett kocsibeállóval összekötött, új építésű, Csok-ra alkalmas
kétszintes ikerház n+4 szobával,

saját lekerített telekrésszel eladó! Irányár: 44,9Mft. Tel:20/7722429
+ Gödöllő belvárosában, nagyon
keresett részen, n+4 szobás,
jó állapotú családi ház eladó.
Iár:39,2MFT! Tel:20/804-2102
+ 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.
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
+ Eladó Gödöllőn egy földszinti,
2szobás, téglából épült, erkélyes, új nyílászárós, egyedi fűtéses öröklakás. I.á.: 22 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Egyetem

téren egy 69nm-es, 2,5szobás,
étkezős, téglából épült, erkélyes
öröklakás. I.á.: 28,8 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllő legfrekventáltabb helyén a kastély mellett egy
2 szintes, nappali- étkező- konyhás, 3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült családi ház 35nm-es
pincével, garázzsal 560nm-es

2018. november 27.
telken. I.á.: 57,5 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 2szintes, 2generációs,
4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva, új tetővel, melléképületekkel 773nm-es
telken. I.á.: 44 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Hős utcában
egy most épülő, 2lakásos, nappali+ 5szobás, 2fürdőszobás,
földszint+ tetőteres családi ház.
I.á.: 47,9 és 48,9 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a 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. 0620-9194870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllő központjában, téglaépítésű 4 lakásos társasházban
2 szoba + nappali, légkondicionálóval, riasztóval felszerelt szinteltolásos lakás ZÁRT UDVARI
PARKOLÓVAL hosszú távra kiadó. A lakás irodai célra is kiválóan alkalmas. Ár: 140.000.-Ft/
hó, 2 havi kaució szükséges Tel:
06-20-9443 356
+ Gödöllőn kétszobás, gázkonvektoros, erkélyes, lakás kiadó
hosszútávra. T: 06-30-502-4148
+ Kiadó kertes családi házban
külön bejárattal szoba-konyha
zuhanyzó. Tel: 06-20-253-4344
+ Gödöllőn, Blahán N+3 szobás ikerház kiadó! Bérleti díj:
220.000.-Ft/hó Tel:20/218-8577

2018. november 27.

ÜZLET, IRODA,
+ 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: 0620-418-8878

+ Szuper áron Gödöllő központjában (Szt. János utca) 18nm-es
felújított IRODA ELADÓ! Programozható padlófűtéssel, mosdóés konyharésszel, parkolóval,
zöldterülettel. Iár:9,9MFt. Érd:
06-20-365-4094
GARÁZS
+ TÉGLAGARÁZS ELADÓ Gödöllő központjában. Érd: 06-30201-7329
ÁLLÁS
+ Webshopos hobbimunka, nemzetközi karrier lehetőség! 18-30
közötti fiatalokat keresünk! 0620-777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába kiemelt fizetéssel PULTOS

hirdetés

LÁNYT,
PIZZA
SZAKÁCSOT, ill.
a Csíkos ABC-be
BOLTI ELADÓT
felveszünk. Tel: 06-70-772-7850
vagy személyesen a helyszínen!
+ Munkaidő pótlékkal több, ill.
egy műszakos munkarendbe
műanyagfeldolgozó gödöllői kft
felvesz NAPPALI BIZTONSÁGI
ŐRT, BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT:
tel:
06-20-9423-112,
www.
plastexpress.hu
+ 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
szakembereket azonnali
kezdéssel, kiemelt bérezéssel.
06-70-397-4089
+ MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
Gödöllőn,
nyílászáró beépítéssel foglalkozó cég

munkatársakat keres azonnali
kezdéssel. Hosszú távú munkalehetőség egy stabil cégnél.
Építőipari végzettség, gyakorlat nem feltétel, de előnyt je-
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lent! Jelentkezni munkaidőben
a +36304850976 számon vagy
e-mailben a wintec@wintec-samu.hu címen, fényképes önéletrajzzal lehet.
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segédmunkásokat
keresünk
hosszú távú munkavégzésre,
építőiparba. Változó munkaterületeken dolgozunk Gödöllőn és
környéken. Kiemelt bérezés. Érdeklődni: +36 (30) 949-3326
+ Az iTStudy Kft. gödöllői irodájába főállású, tanár végzettségű
munkatársat keres a következő
tevékenységekhez: digitális tananyagok fejlesztése, e-learning
megoldások kidolgozása, oktatáskutatás, részvétel nemzetközi
pályázatok koordinálásában. Elvárások: biztos angol nyelvtudás,
magas szintű digitális készség,
jó kommunikációs és írási készség, kreativitás a tanításban,
tananyagfejlesztésben, gödöllői vagy
közvetlen
közeli
lakhely. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, fizetési
igény megjelölésével az edu@itstudy.
hu címen.

+ 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 időrendi menedzselése és kollégák
munkaidejének optimalizálása a
feladat. Jelentkezés: gyorgyi@

3dinfotech.com, bővebben: 0630-470-0365
+ Mogyoródi telephelyű cég keres, Szerelő/ raktári munkatárs
pozícióba, agilis, motivált, dolgozni szerető munkatársakat!
Jelentkezés:
office@maniafitness.hu, tel: 0630-849-5657
+ Munkatársakat keresünk angol
nyelvű összetett irodai munkára. (Nemdohányzó munkahely.)
A fényképes önéletrajzokat az
info@adjuvo-online.com e-mail
címre várjuk. Felsőfokú végzettség előny.
+ Villanyszerelő szakmunkásokat és villanyszerelő mellé

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50
nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 06-20543-1775, e-mail:
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ PERMETEZÉS.
Kézi és gépi permetezést vállalok: örökzöldek, gyümölcsfák,
gyomirtás, stb. Mikroszkópos
növénybetegségek felderítése. 06-20-922-4400
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Irodák: Gödöllő,
Szada. Tel: 06-30-5921856, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása.
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CIRKÓK,
GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK karbantartása
felújítása, javítása. Tel: 06-209527-289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén
is! Tel: 06-30-333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
06-20-4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ 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. 06-30-7476090
+ BETEGSÉGEKET KIVÁLTÓ
LELKI OKOK OLDÁSA Gödöllőn
ThetaHealing technikával. Élj kevesebb stresszel hosszabb ideig
- elégedettségi garanciával! Kérj
időpontot most: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-,
páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70648-7660
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI
CSERE egész Pest megyében
garanciával, megbízható szakembertől, szolid áron, 48 órán
belül. Ingyenes kiszállással.
0670-418-3032
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+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT,
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel:
06-70-621-6291
+ 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: 06-70-361-9679
+ 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.: 06-30280-9375; 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. 0630-319-3845
+ Lakások, házak, irodák, műhelyek takarítását vállalom. 06-202300-903
+ Faházak, pincék, szobák dohos, kellemetlen levegőjű helyiségek szagtalanítását vállalom
ózonos technológiával: 06-202300-903
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló
kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-5327275
+ FOGYASZTÓ MASSZÁZS
fájdalommentesen. Depresszió
csökkentés, energiatöltés. Érd:
06-30-294-1945, premiumkilo@
gmail.com
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, ha-
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gyatékot, mindenféle régi tárgyat
díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 06-30-3089148
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat
is), régi pénzeket, könyveket,
bizsukat és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT. Legmagasabb
áron vásárolunk első vevőként!
Tel: 70/942-0806, 20/465-1961
+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órákat, stb. Teljes
hagyatékot első vevőként legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. Üzlet: Bp. IX. ker. Ráday u.
6. Érd: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI ALMA: Idared, Zöld
és KR-11-es (Jonatán, Starking
keveréke). 150-250 Ft/kg-ig.
Ugyanitt lé és cefre alma: 60-100
Ft/kg-ig. Tel: 06-28-411-298, 0620-4359-650
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,

töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi
akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30-536-4300,
28/611-728
www.akkugodollo.hu
+ COOPER TÉLI gumi 235/70/16
terepjáróra, PICK UP-ra 90%-os
állapotban eladó. 06-30-3092014
EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
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Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,
Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913
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Beküldési határidő: 2018. december 4.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szőke Károlyné, Román Zoltán
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szalkai Veronika, Perger Beáta
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Kelemen Lili
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Drexler Anikó, Dömök Mária
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Seidel Tímea, Som János
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton,
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos
postai címüket is adják meg!
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