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A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. ökörtelek-völgyi
hulladékkezelő központjában november
30-án átadták azt a 9 korszerű hulladékszállító gépjárművet, amikre már hónapok
óta szükség lett volna a hulladékszállítási
feladatok ellátásához. Szintén átadták azt
a buszt is, amit a Zöld Híd tulajdonosa,
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
vásárolt a Zöld Híd oktatási programjában részt vevő gyerekek szállítására.
Gémesi György – ekkor még a társulás ügyvezető elnökeként – a rendezvényen úgy fogalmazott: A céget kilenc új
gépjárművel adja át, s a Zöld Híd Program folytatódhat. Bízik benne hogy a
szolgáltatás az állami finanszírozással
biztosítható lesz.
– A kormány hulladékgazdálkodásnak
adott 26,5 milliárd forintos tőkeinjekciója
is egyértelműen bizonyítja, nekünk volt
igazunk, amikor jeleztük, hogy probléma
van a rendszerben – mondta Gémesi
György.
(folytatás a 4. oldalon)
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Így adja át az elnökséget
Gémesi György
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!
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Portré

Az összes ezüstöt és bronzot egy aranyért
Előtte számos világversenyen szerzett két
ezüst- és öt bronzérmet – köztük egy egyéni
Eb-bronzot a 2014-es
strasbourgi kontinensviadalról.

– Többször beszélgettünk már arról,
hogy mit meg nem adnál egy felnőtt világversenyen szerzett aranyéremért… –
vetettem fel neki.
– Hú, igen! Akkor azt is mondtam, hogy
az összes ezüstöt és bronzot odaadnám
egy aranyért – mondta megkönnyebbülten
mosolyogva Csanád. – Végre sikerült. Nem
titkoltam soha, már igencsak bosszantott,
hogy a felnőttek között nagyon hiányzott
az aranyérem nekem. Persze arról nem is
beszélve, hogy a magyar kardcsapat 27 év
után nyert ismét Eb-aranyat.
– Igen, előttetek utoljára 1991-ben,
Bécsben lett Európa legjobbja az Abay

Gémesi Csanád
Fotó: Tatár Attila

Péter, Bujdosó Imre, Nébald György,
– Visszatérve rád, hogyan kezdődött?
Szabó Bence. Nem „gyenge” névsor…
Ki volt a nevelőedződ?
– Akkor én még csak ötéves voltam, ami– Érdekes, hogy én egészen kiskoromtól
kor ők a csúcson voltak. Vagy még annyi fogva mindig is GEAC-os voltam és csak
se. Talán épp akkoriban mentem, na jó, vit- az edzőim cserélődtek. Őket az élet többtek le először az egyetemi vívóterembe és ször másfelé vitte. Először Batizi Sándor
fogtam először kardot a kezembe.
volt az edzőm, de gyerekkoromban a leg– Ötévesen a saját választásod volt, többet Subert László foglalkozott velem.
vagy azért volt szülői ráhatás is? Volt Utána Bokor Gergely lett az edzőm, majd
beleszólásod?
most jelenleg a kétszeres világbajnok és
– A családunkban nagyon sokan vív- olimpiai ezüstérmes Navarrete József.
tak-vívnak. Édesapám a GEAC
szakosztályvezetője. Nem mon- Az idei Eb dobogójának legfelső fokán a magyar csapatban
dom, hogy nem lehetett volna más
választásom, de ez olyan magától
értetődő volt, hogy vívni fogok.
Nem véletlenül futott be nagy „pályát” az internetes oldalakon az a
híres fotó, amin – ha jól emlékszem
– három Gémesi-feliratú vívó háta
látszik; én, Huba és Bence.
– Te is a vívás felé fogod terelni a gyerekeidet? Fogod-e erőltetni?
– Mit hogy erőltetni?! A kisfiam
kétévesen már a tésztaszűrővel és
a fakanállal vív otthon. Szerintem
nem is fogom tudni lebeszélni a
vívásról.

– A vívás végig kíséri az életedet. Hova jártál iskolákba?
– Erkeles voltam, majd premis
nyolc évig. Utána elvégeztem a
Közgázt, jártam Egerbe, de most is
egyetemre járok, a TF szakedzőijét
végzem. Mondhatom, hogy 18 éves
korom óta folyamatosan egyetemista vagyok.
– Elég régóta vívsz, nagyon jó eredményekkel.
Nem akart más híresebb,
nagyobb klub leigazolni
téged?
– Nem, de nem is mentem volna. Olyan erős a
gödöllői kötődésem, hogy
fel se merült bennem, hogy
máshová igazoljak. Lehet,
hogy ezt mások is érezték
rajtam, mert nem is kerestek soha. Amíg vívok,
addig csak GEAC-os
leszek!
– Apropó! Gödöllőn hogyan honosodott meg a vívás?
Mégiscsak egy kisvárosról van szó…
– Az 1920-as
években. A Premontrei
Gimnáziumban
kezdett el vívást oktatni Ötvös Károly. Klubszinten viszont csak a második világháború
után szerveződött meg a vívósport. Ötvös
Károlyon kívül a gödöllői vívás legismertebb edzői közé tartozik Benkő Tibor, Batizi
Sándor, Subert László és Navarrete József.
Subert Laci bácsival a mai napig tartom a
kapcsolatot, pedig ő már visszaköltözött
szülőföldjére, Kárpátaljára.
– Ha ilyen nagy nevek dolgoztak és
dolgoznak Gödöllőn, akkor hogyhogy
ilyen sokáig váratott magára ez az
aranyérem?
– Akárhogy is
nézzük, kisváros vagyunk. Kis vidéki, ám
meghatározó bázis.
Főleg utánpótlásban
vagyunk jók. Felnőttként már nagyon
nehéz eredményesnek lenni a vívásban:
18-20 éves korukra
az emberek felnőnek, továbbtanulnak,
családot alapítanak,
dolgoznak. Nagyon
nehéz ezt úgy „ös�Fotó: fie.org

Gödöllőnek 2018 nyara előtt
még soha nem volt felnőtt
világversenyen aranyérmes
vívója. A sporttörténeti sikert
Gémesi Csanád, a GEAC-SZIE
32 éves válogatott kardvívója
érte el a csapatversenyben június 21-én, Újvidéken.
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Megszűnt a kulturális tao –
súlyos érvágás a művészetnek
Döntött a parlament, jelenlegi formájában megszűnik az előadóművészeti
szervezetek TAO-támogatása, ismertebb nevén a kulturális TAO, az a rendszer, amelynek értelmében a magyarországi cégek a társasági adójuk egy
részét felajánlhatták előadó-művészeti
szervezeteknek. 2019-től erre már nem
lesz lehetőség. Bár a kormány új támogatási formát ígér, hogy ez mi lesz, és
főleg, mikortól és kik vehetik majd igénybe, arról jelenleg még nincs információ.
Az azonban már biztos, hogy a kulturális TAO megvonása több kisebb, de népszerű
színház bezárását vonhatja maga után és megtorpedóz több tervezett produkciót. A kulturális
szférát rendkívül mélyen érintő döntés a színházak mellett egyéb művészeti intézményekre
is negatív hatással van.
A kulturális TAO megvonása jelentősen
érinti városunk kulturális intézményeit is.
A Művészetek Háza igazgatója, Kovács
Balázs kérdésünkre annyit mondott: „Jelenleg
nincs semmilyen információm arról, hogy ez a
változás, hatással lesz-e, vagy milyen hatással
lehet a MUZA működésére.”
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar is élt eddig a
kulturális TAO igénybevételének lehetőségével.
Az évről-évre egyre rangosabb koncerteket adó
zenekar számára is fontos, hogy minél előbb legyen új támogatási rendszer. Horváth Gábor,
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Fotó: Tatár Attila

szerakni”, hogy sikeres legyen. Lehet,
hogy gödöllőiként én vagyok a legeredményesebb vívó, de azért rajtam kívül is
voltak már egészen, főleg junior korukban
sikeres vívóink: Bokor Gergely, Gáll Csaba, Gémesi Bence, Valkai Ferenc, Kerecsényi Fodor Georgina, Benkó Réka
és még folytathatnám.
– Gödöllő város polgármestere, a te
nagybátyád, dr. Gémesi György is válogatott kardvívó volt. Az 1984-es Los
Angeles-i olimpiára is utazott volna, ha
nem jön a szocialista országok bojkottja…
– Ez igaz, és ő is a GEAC-ban kezdte, de onnan az OSC-be, majd a Vasasba
igazolt. A Vasas kardvívójaként lett a válogatott tagja, míg én a GEAC színeiben. A
polgármester úr pályafutása végén igazolt
vissza a GEAC-ba. Ezért nem soroltam fel
az előbb. Ha jól emlékszem, ő már polgármester volt, amikor még mindig rajthoz állt
az országos bajnokságokon a 90-es években. Feltétlenül meg szeretném jegyezni,
hogy élsportolóként, az akkori szocialista
blokkból kijutni, és végül nem kiutazni az
amerikai olimpiára, úgy, hogy szinte mármár kezében volt a repülőjegy, borzalmas
élmény lehetett. Én nem is tudom, hogyan
dolgoztam volna fel lelkileg.
– Szerinted milyen jövője van a vívásnak? Természetesen különös tekintettel Gödöllőre.
– Mindenképpen van jövője a vívásnak!
Az utóbbi években, érdekes módon, az
olimpiákon a legnézettebb sportágak közé
verekedte fel magát. Egyszerűen nagyon
izgalmas, elegáns és intellektuális sportág. Magyarországon, így Gödöllőn is, a
hagyományai és az eredményessége miatt még mindig nagyon nagy a vonzereje.
Ha az iskolai oktatásba, akár alaptantervi
szinten, visszakerülhetne a vívásoktatás,
ahogyan a 60-70-es években még benne
volt, akkor még szebb jövő várhatna rá.
A vívást bőven elég elkezdeni 10-11 éves
korban, mivel nagyon speciális – főleg oldalazó – mozgást igényel, nem feltétlenül
szükséges korán elkezdeni. Viszont, sajnos, addigra más sportágak „elszippantják” a gyerekeket. Arról nem is beszélve,
hogy a vívásban kevés pénz van.
– A nehézségek ennek ellenére, ha
jól tudom, a világ egyik legnépesebb
kadet korosztályú, azaz U17-es világversenyét nálunk rendezik minden évben.
– Igen, a Huniber-kupáért kiírt nagy
nemzetközi versenyen idén több mint 430
vívó lépett pástra minden fegyvernemben.
Hatalmas munka ennek a megszervezése, de jó visszajelzése annak, hogy valamit jól csinálunk; a szó szoros értelmében
a világ végéről is idejönnek versenyezni.
És az idei már a huszadik ilyen nagy verseny volt a városban!
Igenis van jövője a vívásnak!
Tatár Attila
A teljes interjút a szolgalat.com
oldalán olvashatják.

Közélet

Advent első vasárnapján felgyúltak az ünnep
első fényei Gödöllő főterén. Teljes díszben
pompázik már a város karácsonyfája, illetve
meggyújtották az óriási adventi koszorú első
gyertyáját.
Az adventi ünnepen az egyházak képviselői
részéről Albert Gábor evangélikus és Balogh
Tamás református lelkész, valamint dr. Sivadó János görög-katolikus parókus mondott
beszédet.
A rendezvényen dr. Pappné Pintér Csilla
alpolgármester egy mesével köszöntötte az
egybegyűlteket; Gecse Gábor, a Club Színház művésze pedig Ady Endre: Karácsony,
Harang csendül című versét adta elő.

a szimfonikusok művészeti vezetője is jelentős
problémának látja, hogy nem számolhatnak
ezzel a pénzügyi forrással. Mint mondta, éves
szinten ez több millió forint kiesést jelenthet, ami
igencsak korlátozná a lehetőségeiket.
Amennyiben nem lesz minél előbb új támogatási forma, a Gödöllői Fiatal Művészetek Egyesülete nem tudja megtartani a 2019-re tervezett
bemutatóit, sem a többi élőzenés előadást –
tudtuk meg Horváth Zoltántól, a GÖFME vezetőjétől. Olyan magas jegyárat kellene elkérniük, ami nem kifizethető a gödöllői közönség
számára. Mint mondta, nehezíti a helyzetüket,
hogy – mivel a TAO-támogatást utólag lehetett
igénybe venni – az idei előadásoknál számoltak
ezzel a bevétellel, ami most nem fog beérkezni.
Most az is feladat, hogy kitalálják, miből fizessék ki az eddigieket.		
(kj)

Az adventi koszorú gyertyájának
meggyújtása
előtt
a Frédéric Chopin
Zenei AMI kórusa
énekelt karácsonyi
dalokat.
A város karácsonyfáját a Karácsonyház csapata
díszítette és ők készítették a dekoráció terveit is. A koszorút a Pálmaház
Kertészet által üzemeltetett Pálmaház
Karácsonyi
vásár
ajánlotta fel.
A főtéren december 8-án Mikulás futásra
várják a gödöllőieket, december 14-én pénteken pedig megnyílik a karácsonyi vásár és
itt rendezik meg a már hagyományos Civil
Karácsonyt. Az ünnepi programok részeként
december 16-án vasárnap ide érkezik meg a
Betlehemi Békeláng is, amit innen visznek tovább hazánk településeire.
(Aj)
***
Hétfő reggel döbbenten vették észre a
szervezők, hogy a karácsonyfa mellett felállított betlehemet ismeretlenek megrongálták:
a három királyok szerecsen alakját törték ketté ismeretlenek. A rongálás miatt vizsgálat indul, a szükséges javításról intézkednek.
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Közélet

9 új hulladékgyűjtő autó:
Folytatható a Zöld Híd Program
(folytatás az 1. oldalról)
Gémesi György elmondta, a korábbi, 18 éves busz közel 40.000
gyerek szállítását végezte. A most
átadott jármű az önkormányzati társulás tulajdona, megvásárlásáról 82
polgármester szavazata döntött: 1
nem és két tartózkodás mellett határoztak a korábbi busz cseréjéről. A
társulás a jogszabályoknak megfe-

már csak 3,2 milliárd forint volt. A
két összeg közötti különbség eredményezte, hogy szép lassan kivérzett a cég, a járművek lerobbantak,
a javításra nem volt pénz, fel kellett
függeszteni a lomtalanítást és átmenetilg a zöldhulladék-elszállítást,
amit azóta pótoltak. Mint mondta,
a rendelkezésre álló adatok szerint
ebben a hónapban, a katasztrófavé-

lelően bonyolította le a beszerzést:
közbeszerzési eljárás keretében,
használtan, 30 millió forintért vásárolták meg.
A rendezvényen Kiss Attila, az
Eurotrade Kft. igazgatója mutatta
be a gépjárműveket. Mint mondta,
2017 decemberében közbeszerzésen nyerték el a beszerzést és 2018
májusában kötötték meg a szerződést a Zöld Híddal.
A kilenc korszerű IVECO hulladékszállító gépjármű a 60 literestől
az 1100 literesig minden szabvány
gyűjtőedényt tud üríteni. A 9 járműből 7 db 21 köbméteres, 2 pedig 17
köbméteres tárolóval rendelkezik, s
mindegyik ötödére képes tömöríteni
a hulladékot.
Gémesi György a helyszínen tájékoztatta a sajtót az elmúlt három
hét eseményeiről. Emlékeztetett rá,
a kialakult helyzethez az vezetett,
hogy míg 2017-ben 4,7 milliárd forintot kapott az NKHV Zrt-től a Zöld
Híd, addig 2018-ban ez az összeg

delem jóval magasabb költségekkel
tudta csak megoldani a feladatellátást, mint korábban a Zöld Híd, ami
szintén azt igazolta, hogy nem megfelelő a finanszírozás.
Úgy fogalmazott: A leglényegesebb dolog, hogy a 116 településen
a szolgáltatás működik, a munkatársak a lemaradást ledolgozták, a
katasztrófavédelem finanszírozza,
a Zöld Híd pedig ellátja a feladatot.

(Bővebben a szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.
(ny.f.)

Gémesi György a november 5-ei
közgyűlésen lemondott a társulás
elnöki pozíciójáról, de a társasági szerződés szerint az új elnök
megválasztásáig legalább három
hetet kellett várni. A december
1-jén megtartott társulási ülésen
a települések polgármesterei a
fideszes Fördős Attilát, Vác polgármesterét bízták meg az elnöki
feladatokkal.

Kedves Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gödöllőn 2018. december 1-jétől változik a szelektív hulladék gyűjtési rendje, mivel társaságunk visszaáll az egyműszakos
munkarendre. A következő gyűjtési alkalom azonban 2018. december 5-én
KIZÁRÓLAG a SZELEKTÍV 1 utcáiban lesz!
A SZELEKTÍV 2 gyűjtési rendhez tartozó utcákban pedig 2018. december
12-én lesz a következő szelektív gyűjtés. Ezt követően kéthetente történik
mindkét településrészen (SZELEKTÍV 1 és 2) a szelektív hulladékok begyűjtése, tehát:
2018. december 19-én a SZELEKTÍV 1 utcáiban
2018. december 26-án a SZELEKTÍV 2 utcáiban és így tovább.
Kérjük, hulladékaikat legkésőbb a gyűjtési napon reggel 6
óráig szíveskedjenek kihelyezni! További részletek a www.
zoldhid.hu-n.
Köszönettel, Zöld Híd
BIGG Nkft.

Mindennapi Szeretet
A szociális munka napját ünnepelték az Egyesített Szociális
Intézményben. Czeglédi Ingrid igazgató úgy fogalmazott:
Az ott dolgozók cseppet sem könnyű munkája elsősorban
a szeretetről szól, arról a szeretetről, ami átsegít a mindennapokon és megkönnyíti a problémák megoldását. Ehhez
minden nap csodát
kell tenniük.
A rendezvényen
Gémesi György
polgármester megköszönte az intézményben dolgozók
munkáját, és úgy
fogalmazott: valóban csodára van
szükség
ahhoz,
hogy mint fizikailag, mind lelkileg hely tudjanak állni nap
mint nap. Külön megköszönte Czeglédi Ingrindnek, hogy
minden évben megünneplik a szociális munka napját, ami
sajnos ma még nincs bent a köztudatban.
A rendezvényen köszöntötték azokat is, akik önkéntesként segítik az intézményben folyó munkát.
(db)

Több kutató fog
oktatni az egyetemen
Folytatódik a Nagy István
agrárminiszter által 2018 júniusában meghirdetett Gödöllői Program – amelynek
legfőbb célja, hogy megújítsa a hazai agrárszakképzést, kutatást és felsőoktatást, ezáltal tovább fokozza
az elmúlt 8 esztendőben a
kibocsátását 50 százalékkal
növelő magyar agrárium versenyképességét.
A dokumentumot a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) részéről
dr. Gyuricza Csaba főigazgató, a Szent István Egyetem részéről pedig dr. Palkovics László rektor látta el
kézjegyével. A megállapodás
értelmében a két intézmény
a jövőben kiemelt figyelmet
szentel többek között a precíziós gazdálkodási, állattenyésztési, halgazdálkodási,
műszaki, kertészeti és szőlészeti, élelmiszertudományi
és vízgazdálkodási területeken történő hazai tudományos munka erősítésének
– a két intézmény közötti
együttműködés
újjászervezésének. A NAIK kutatói
a jövőben intenzíven részt
vesznek az alap- és mesterszakos hallgatók elméleti
és gyakorlati képzésében és
törekednek a pályázati lehetőségek széleskörű kihasználására. Az agrárkutatási

központ betekintést enged
mindennapos szakmai munkájába, továbbá fogadja és
előnyben részesíti a tantárgyi gyakorlatokra jelentkező
SZIE hallgatókat.
Dr. Nagy István agrárminiszter az eseményen
kijelentette, hogy az Agrárminisztérium stratégiai célja
a generációváltás a mezőgazdaságban, ezért, ebben
a szellemben hozták létre
a Gödöllői Programot. Dr.
Gyuricza Csaba főigazgató
kifejtette, hogy új korszakot
kíván nyitni a tudásalapú
hazai agrárium megszervezésében. Az a cél, hogy ne
csak adottságainkban és
lehetőségeinkben, hanem
teljesítményünkben is meghatározó európai szereplők
legyünk.
Dr. Palkovics László rektor
az aláírást követően hangsúlyozta, hogy az egyetemen folyó kutatás-fejlesztési
projektek elősegítik többek
között a tudásalapú és versenyképes agrárium kiépítését a gazdasági-társadalmi
fejlődés érdekében. A sikeres együttműködés lehetőséget kínál a felsőoktatás és
a tudomány területén még
több közös kutatási projekt
megvalósítására.
l.t.
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Vasút: egyre több vonatpótló busz közlekedik
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 beruházás miatt a vonatközlekedés 2019 februárjában leáll. A beruházó a vonatközlekedést buszokkal kívánja pótolni.
A vonatpótló buszforgalom szabályos lebonyolításához kiszolgáló konténerek elhelyezése szükséges, ezeket a buszállomás
szomszédságában elhelyezkedő ingatlanon helyezik majd el.
2019. február 4-én kezdődik ugyanis a pályafelújítás, amikortól kizárólag vonatpótló buszok fognak közlekedni. Ennek pontos rendjét majd a MÁV teszi közzé.
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 jelenlegi folyó munkák miatt december 9-től február 3-ig
újabb változások lesznek a vasúti közlekedésben. Egyes s80-as
személyvonatok helyett Isaszeg–Gödöllő állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A részletes vágányzári menetrend a www.godollo.hu oldalon, valamint a www.mavcsoport.hu oldalon és az állomási jegypénztáraknál elérhető.
(ny.f.)

Méltó környezet

Befejeződtek a munkák a Szentkereszt görög-katolikus templomnál.
A Szilhát utca és a templom közötti szakaszon az elmúlt hetekben új
sétányt alakítottak ki, aminek eredményeként a templomhoz méltó
környezet fogadja az erre járókat és az itt élőket. A fejlesztést az önkormányzat megbízásából a VÜSZI végezte. A területen burkolt járdát
alakítottak ki, kiépítették a közvilágítást, földbe kerültek a növények,
és padok várják a pihenni vágyókat. Még a fagyok előtt elvégezték
a fák telepítését is. A fejlesztéssel egy korábban kevésbé frekventált
terület kapott új, vonzó arculatot.			
(b.)

Életet követelt a tűz
Tűzeset történt a Főváros Önkormányzat Gödöllői Idősek otthonában november 29-én. A tűzben egy idős ember életét vesztette.
Az intézményben az egyik szobában csaptak fel a lángok. Az ott
dolgozók még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották a lángokat, a
még izzó részeken azonban a gödöllői tűzoltók dolgoztak, akik ezt
követően átszellőztették az épületet. A tűz okát vizsgálják.
(j.)

Tél: minden készen áll

Gépszemlét tartottak a VÜSZI-nél november 28-án. A
városi kezelésben lévő utak
és járdák kezelését végző cég
felkészült a télre, mind a gépállomány mind a szükséges
szóróanyagok rendelkezésre
állnak, derült ki Domonkos
Ernő igazgató tájékoztatójából.
Kilenc gépjármű áll készenlétben, hogy szükség esetén,
ha csúszásmentesítésre vagy
hótolásra lenne szükség. Szóróanyagból 312 tonna útszórósó 26 raklap CaCl pehely,
valamint folyékony CaCl oldat
és kétféle zeolit áll rendelkezésre a biztonságos közlekedés érdekében.
Mint azt Domonkos Ernő elmondta,
a múlt évben jó tapasztalatokat szereztek a CaCl-oldattal,
amivel
csökkenthető az útszóró só felhasználás. A CaCl előnye
még, hogy száraz
hidegben akár egy
hétig is a felületen

marad és nem veszít hatásából.
A városi kezelésben lévő
járdák és kerékpár utak kapcsán elmondta, a kézi hóeltakarításra külsős partnerrel
szerződtek, akik a hómunkások mellett egy gépjárművel
is készen állnak arra, hogy
elvégezzék a feladatot. A
buszmegállók és a gyalogos
átkelőhelyekre nagy hangsúlyt
helyeznek. Mint az a tájékoztatón elhangzott, megkezdték
a hajnali terepszemléket is,
3.30-kor és 6.30-kor járják végig az utakat, hogy szükség
esetén elvégezzék a csúszásmentesítést.		
(K)

Helyükre kerültek a fák
Városszerte több helyen
is faültetést végeztek november második felében.
A főtéren garanciális csere
keretében új növények kerültek azok helyére, amik
nem eredtek meg, a Művészetek Háza mögötti parkolóban pedig elvégezték
a fejlesztéshez tartozó fatelepítést. Több, mint húsz
fát ültettek ki a területre.
A VÜSZI kertészeti munkatársai emellett nagy
erőkkel végzik a későn lehullott lomb begyűjtését.
(u.)
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Junior Prima díjas két gödöllői
premontreis öregdiák

CIVIL KARÁCSONY
ÚJRA A FŐTÉREN!
Hozzon magával egy szép történetet vagy
verset és egy bögrét a finom teához!

Négy biológus, két kutatóorvos, egy vegyészmérnök, egy
állatorvos, egy csillagász, valamint egy fizikus – közöttük két
volt premontrei diák – vehette
át a Junior Prima díjat a tudomány kategóriában a Magyar
Tudományos Akadémia Székházában. Czövek Dorottya
orvos (gyermek-tüdőgyógyászat) és Vancsó Péter fizikus
(nanométeres léptékű anyagtudomány) ráadásul osztálytársak is voltak, a 2004-ben
érettségizett, nyolcosztályos, A
osztályban.
A Junior Prima díjat először
2007-ben osztották ki. Akkor
döntöttek úgy a Prima Primissima díj életre hívói, hogy önálló
díjjal jutalmazzák a kiemelkedő

teljesítményt nyújtó harminc év
alatti fiatalok közül azokat, akik
a jók között is a legjobbak. A
korhatár egyedül a tudomány
kategóriában magasabb: 33
év. A Magyar Tudományos
Akadémia Székházában Török Ádám, az MTA főtitkára,
Juhász Edit, nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár, valamint Bernáth Tamás,
a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója adta át az
elismeréseket.
A képen az idei díjazottak Juhász Edittel, Török Ádámmal
és Bernáth Tamással az MTA
Székházában.
Forrás: Magyar Fejlesztési
Bank

Mikulásmozi
A korábbi évek hagyományait folytatva, az idén is 1200
gödöllői óvodás találkozhatott a Mikulással a Gödöllői Lokálpatrióta Klub Mikulásmozi programjának keretében. A
gödöllői mozi hétfőtől szerdáig várta az apróságokat, akik
Kukori és Kotkoda kalandjait láthatták.
Köszönet Reményi Richárdnak, a Gödöllői Mozi üzemeltetőjének; az eseményt a gödöllői TESCO, valamint a Szabadság téri COOP áruház támogatta.

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

Ünnepi hangulat a szálloda éttermében
Városunk ünnepi hangulatához
jelentősen hozzájárulnak a szépen díszített kirakatok, portálok
is. Ahogy a korábbi években, úgy
idén is elsők között teremtett ka-

rácsonyi hangulatot az Erzsébet
Királyné Szálloda étterme, aminek ablakai előtt sokan állnak meg
gyönyörködni. Az ablakok mellett
természetesen az étterem belső
tere is ünnepi díszben pompázik.
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Magaságyások a Civil Házban

A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének „Építsünk iskolakertet” felhívásához
csatlakozva a Gödöllői Kertbarátkör is egy iskolakert építését
határozta el a Petőfi Sándor Általános Iskolával való jó együttműködésnek
köszönhetően,
melynek a Civil Ház ad otthont.
Figyelembe véve a hely adottságait, magaságyás megépítése mellett döntöttünk.
A terv és költségvetés elfoga-

dás után a város anyagi támogatása által meg tudtuk vásárolni a raklapokat, a bélelőfóliát,
és egyéb kellékeket.
A raklapok lekezelése után egy
hét alatt elkészült a két magaságyás, már csak a földdel való
feltöltés van hátra. A kellően
megülepedett ágyások tavaszi
végleges termőréteggel való
feltöltése után az iskola diákjai
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a kis cserepekben nevelt palántákat kiültetik majd és tavas�szal megkezdődik a növénytermesztés fortélyaival való megismekedés. Megtapasztalhatják
a munka nehézségeit és persze
örömeit is.
Nagy örömünkre szolgál hogy
a tél beállta előtt a munka java
részét el tudtuk végezni és a kis
kerti ágyások velünk együtt már
a tavaszt várják.
A Kertbarátkör tagsága nevében
köszönöm
mindenkinek
a
támogatását és
segítségét, ami
nélkül nem tudtuk
volna a munkálatokat elvégezni,
terveinket megvalósítani.
Az anyagok vásárlását és a
munka szakmai
irányítását Berze
Péter végezte, a
tagság pedig a munkát vállalta,
amiben nagy segítségünkre volt
a Honvéd Nyugdíjas klubból
Szabadi János, Papcsák Sándor, Lányi Albert és Lányiné Marika, nagy köszönet érte!
A szállításhoz Barna Dániel, a
VÜSZI főkertésze nyújtott segítséget.
(Sebő Györgyné, a Gödöllői
Kertbarátkör elnöke)

Meghívó – Történelmi Vitézi Rend
A Mátyás Király Év kapcsán nagy királyunkra közösen
emlékezik az Evangélikus Egyházközség, a Teleki Pál
Egyesület és a Történelmi Vitézi Rend
az evangélikus templom falán lévő emléktáblánál

2018. december 15-én, szombaton 11 órakor
A koszorúzással egybekötött rendezvényre minden
érdeklődőt szeretettel vár
a Történelmi Vitézi Rend

Gecse József kapta
a Liszi Primissima díjat
November 30-án tartotta évzáró gálaestjét a
Gödöllő Városközponti
Lakótelepért Egyesület,
ismertebb nevén LISZI.
A rendezvényen a résztvevők fényképes vetítésnek
köszönhetően
felelevenítették a 2018ban szervezett 40 program élményeit, valamint
meghallgatták a Frédéric
Chopin Zeneiskola növendékeinek klarinét és
furulya előadását. Az
esemény fénypontja volt
a LISZI Primisszima Díj
átadása: a szavazásra a
felterjesztett 3 jelölt közül
a díjban Gecse József
részesült, ugyanakkor a
közösség elismerésben
részesítette Bencsik Ernőt és Zelnikné Török
Ilonát is.
A LISZI elnöksége 2017ben alapította meg a
LISZI Primissima Díjat, melynek célja a környezete és közössége érdekében áldozato-

san tevékenykedő személyek
elismerése, ezzel is elősegítve
a lokálpatrióta értékek népszerűsítését.
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Elismerés a véradóknak

November 30-án este a királyi kastély dísztermében olyan
embereket tüntettek ki, akik az
egyik legfontosabb segítői az
orvosoknak. A Magyar Vöröskereszt Pest megyei hatos kerületének legtöbb vért adó polgárait
köszöntötték. Lenyűgöző a teljesítményük. A kitüntetés a 30-szoros véradókkal kezdődött és egy
olyan férfival fejeződött be, aki
130 alkalommal adott vért. Úgy
tartják, hogy egy adag vér három ember életét menti meg. Ha
összeadnánk a hatos kerület elismerésben részesült asszonya-

inak és urainak „teljesítményét”,
megközelítőleg egy gödöllői méretű város lakosságán segítettek.
A város polgárai nevében Gémesi György polgármester mondott
ezért köszönetet. A szervezők
verses-zenés műsorral kedveskedtek a kiváló véradóknak.
***
A Magyar Vöröskereszt Gödöllőn
legközelebb december 12-én,
szerdán a Művészetek Házában
várja a véradókat 9-től 18 óráig. Kérik, hogy aki szeretne vért
adni, személyi igazolványát és
TAJ-kártyáját vigye magával!
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Ők is voltak gyerekek
Sebestyén Balázs
és Bio Gabi ezúttal
a reformtáplálkozás
gyakorlatába avatja be olvasókat, és
egy
tudományos
segédanyagokkal
gazdagított ünnepi
szakácskönyvet,
több mint hatvan
különleges recepttel
osztanak meg az
érdeklődőkkel. Az ételek megalkotásához segítségül hívták Bánfi
Ibolya vegán séfet, aki több mint
húsz esztendeje mindennapi szinten készít ízletes reformételeket
otthon és főzőtanfolyamain.
A könyv egy izgalmas szakácskönyvsorozat első kötete, amely
kiemelt alkalmakra szánt ételekből
és italokból szemezget, legyen az
karácsony, szilveszter, születésnap, névnap, évforduló vagy baráti
összejövetel. Az üdvözlőitaloktól
és a vendégváró falatoktól elindulva eljutunk az ünnepi főételekig,
nem feledkezve meg az édességekről sem. A szerkesztők célja a

gyakorlati ötletadás volt.
Milyen egészséges
reggelit készítsek? Hogyan
készül
egy
egészséges
ebéd?
Mi
teheti
ízletesebbé
az
egészséges
alkotókból készült fogásokat? Az
elméleti ismeret mellé valóban
hasznosak a gyakorlati ötletek sorakoztat fel a könyv.
Az elmúlt évek rádiós műsorai,
előadás-sorozatai, főzőtanfolyamai bizonyították, hogy nagyon
népszerűek a növényi alapú vegán, illetve reform ételek. A készítők bíznak abban, hogy az E-mentes szakácskönyv ünnepi kötete
sokaknak segít az ünnepi menü
összeállításában.
(Bánfi Ibolya - Sebestyén Balázs
- Tóth Gábor: E- mentes szakácskönyv)
(ny.f.)

protokoll görög ibolyával
November 29-én este Görög Ibolya protokollszakértőt látta vendégül a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, aki telt ház előtt osztotta meg gondolatait a
mindennapi viselkedés alapvető formáiról, a protokoll szerepéről az ember életében.
A beszélgetőtárs L. Péterfi Csaba, Gödöllő város kommunikációs igazgatója volt,
akit – mint később kiderült – az egyetemen tanított is a meghívott vendég.
Az esten számtalan kérdés merült fel a helyes viselkedés kapcsán, amit Görög Ibolya
kitűnő humorral, közvetlenül tálalt a közönség elé. Hogyan kerüljük el, hogy alapvető hibákat ejtsünk egy hivatalos rendezvényen? Hogyan viselkedjünk, ha netán
– bár nem sok esély van rá – II. Erzsébet fogad bennünket a Buckingham Palotában? Milyen ékszereket viseljünk (Havas Henriknek is megmondta, amit kell) vagy
éppen hogyan fogjunk kezet az
illemnek megfelelően. Görög Ibolya egyébként 1987 és 1999 között
dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal
Protokoll Főosztályán. Ezalatt hét
miniszterelnököt szolgált, 1992-től
pedig protokollfőnökként irányította, szervezte a kormány hivatalos
rendezvényeit. Görög Ibolya azóta
sem pihen: szinte mindennap járja
az országot, előadásokat tart protokollról, rendezvényszervezésről és
viselkedéskultúráról, fennmaradó
idejében pedig olykor akár abszurd
kérdésekre ad kimerítő e-mailes
válaszokat. Természetesen szóba került napjaink legnépszerűbb
weboldalának viselkedéskultúrája
is; igen, a Facebookról van szó,
amiről Görög Ibolyának is volt véleménye.
(A rendezvényről bővebben a szolgalat.com-on és facebook oldalunkon)
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Kerekítő könyv és CD gyerekeknek,
szülőknek, nagyszülőknek
A kisgyermekes családok
nagy örömére megjelent a
Kerekítő könyvsorozat és a
hozzá tartozó CD melléklet
5. darabja. A kiadvány olyan
mondókákat gyűjt csokorba,
melyek nem csak mondogathatók, de el is játszhatók.
Akik részt vettek már Benedek Krisztina foglalkozásain, azok jól tudják, milyen
élményeket és persze hasznos ötleteket meríthetnek a
gyermekekkel való időtöltéshez a Kerekítő segítségével.
Nos, a most megjelent kiadvány
is számos ilyen mondókát, játékot, éneket tartalmaz. Az összeállítás J. Kovács Judit, a Kerektő ötletgazdájának válogatása,
amihez Kállai Nagy Krisztina
készített illusztrációt, tudtuk meg
Benedek Krisztinától, aki a CD
melléklet zenei vezetője, aki persze a szerkesztési munka mellett
énekel is a kiadványon.
A CD-n rajta kívül több gödöllői
közreműködő is szerepel: Joób
Emese (koboz), valamint Széphalmi Pál és Pertis Szabolcs
(kecskeduda,
pásztorfurulyák,

doromb, gardon).
A mondókákat már az egészen
pici babák is szívesen hallgatják,
tudjuk őket cirókázni, ringatni,
közös eljátszásuk pedig 6-8 hónapos kortól egész nagyóvodás
korig szórakoztatja a gyerekeket.
Az együtt töltött, játékos idő a legnagyobb ajándék, mely egy életen át elkísér. Azok, akik az élet
első éveiben sok ölelést, mosolyt,
szeretetteli együttlétet kapnak,
később ugyanezt tudják nyújtani
másoknak. Az emberi kapcsolatok a felnőttkori boldogulás alapjai – áll a kiadvány ajánlójában.
(k.j.)

Afrikai dallamok
Gödöllőn
A Talamba Ütőegyüttestől már megszoktuk, hogy mindig
valami újdonsággal rukkol elő. Nem lesz ez másként december 14-i koncertjükön sem. Ez az eset igazi csemegét
ígér, hiszen a közönség ízelítőt kaphat abból a zenei élményből is, amit a Talamba nigériai útján szerzett. A különleges dallamoknak köszönhetően a közönség is részese
lehet az afrikai utazásnak.
A koncerten több meglepetés vendég is segítségükre lesz
abban, hogy megtalálják a TALAMBALACE-t, azaz a zenei
egyensúlyt.
Ütőseink mellett a koncerten Tabatabai Nejad Flóra (ének)
és Ócs József (didgeridoo) működik közre.
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Ismét jazz klub! – Tisztelgés
Ella Fitzgerald előtt
December 13-án különleges vendégei lesznek a
Királyi Váró jazz klubjának,
a Bágyi Balázs New Quartet Feat. Pocsai Kriszta
formáció ad koncertet. A
program első részében a
Tribute to Ella lemez anyaga, a második részben pedig karácsonyi átiratok és
a zenekar saját repertoárjának dalai csendülnek fel.
Bágyi Balázs Artisjus- és
Gramofon-díjas jazz-dob
előadóművész, zeneszerző, zenetanár, a Magyar
Jazz Szövetség jelenlegi
elnöke. A neve alatt futó Bágyi Balázs New Quartet a mai magyar
jazz egyik legsikeresebb formációja. Megalapítása óta számos
külföldi turnén vettek részt, rengeteg fesztiválon léptek fel, rendszeresen koncerteznek Európa fővárosaiban, játszottak többek között
Bécsben, Prágában, Pozsonyban,
Varsóban, Bukarestben és több
alkalommal Berlinben is. 2017-ben
kétszer is turnéztak Kínában, jelentős fesztiválokon arattak sikert.
– A zenekar öt éve alakult, a korábbi zenekarom utódjaként, tagjai
egytől-egyig a hazai zenei élet kiemelkedő alakjai – mondta lapunk
megkeresésre Bágyi Balázs. Oláh
Dezső zongoraművész saját zene-

karával is kiváló nevet szerzett magának, ő egyben kiváló klasszikus
zenei képzettségű művész. Oláh
Péterrel, aki a ritmus szekciót gazdagítja már több mint két évtizede
dolgozom együtt. Szaxofonon Szoszó Lakatos Sándor játszik, aki
eredetileg alt szaxofonos, ám az
Ella produkcióban tenoron játszik.
Ő Hollandiában végzett, és zenekarunk legfiatalabb tagja.
– Hogyan került Pocsai Kriszta
ebbe a formációba?
– Ő nagyon régi barátom és kollégám, akivel együtt végeztünk a
Zeneakadémián. A műsor első részének ő a legfontosabb szerelője.
Az Ella produkció a második együtt
készített anyagunk.
Fotó: Papp Éva, Schneider Zoltán

Gödöllői csoda Japánban
Tíz napot töltött Japánban a Török
Ignác Gimnázium Kórusa. Tápai
Dóra tanárnő vezetésével Tokióban, Tokorozawában és Kawajimában léptek fel. A kórus a tokorozawai Fény Kórus meghívására
utazott el a távol-keleti országba,
ahol több iskolát is meglátogattak, a japán diákokkal közös zenei
programokon vettek részt és több
nagysikerű koncertet adtak.
– Honnan jött az ötlet, hogy
pont Japánba látogassanak el?
- kérdeztük Tápai Dóra tanárnőt a
kórus vezetőjét.
– Az út ötlete két éve egy szülői
bálon fogalmazódott meg, van
ugyanis két diákunk, akiknek az
egyik szülője japán származású,
s egyikük családjában az egyik
nagyszülő zenével foglalkozik.
A költségeket megpróbáltuk pályázati forrásból előteremteni, de
nem nyertünk, így a kórustagok
szülői vállalták ennek fedezését,
valamint Gödöllő önkormányzata,
a gödöllői Lions Club és egyéb
szülői támogatások segítették az
utazásunkat.

– A tíz nap alatt milyen programokon vettek részt?
– Három iskola életével ismerkedtünk meg közelebbről. Elsőként
Fujisawaban egy budhista fiú iskolába, majd Kawajimában egy
állami iskolába, Yokohamában
pedig egy protestáns lányiskolába látogattunk el. Utazásunkat Tokorozawában zártuk, ahol a Fény
kórussal adtunk közös koncertet.
A látogatás célja a magyar zenei
kultúra bemutatása volt. A műsor
két részből épült fel, az első egy
népzenei blokk volt tánccal és
énekkel, a második része pedig

egy magyar zene - világzene összeállítás
volt, itt többek között
Kodály Zoltántól az
Esti dalt, valamint Bárdos Lajos,
Bartók Béla és Farkas Ferenc műveit, a világzenei összeállításban
pedig spirituálékat, jazz és filmzenei feldolgozásokat szólaltattunk
meg.
– Hogyan fogadta ezt a japán
közönség?
– Mindenhol nagy szeretettel és
nagyon nyitottan fogadtak bennünket. A budhista fiúiskolában
közel 500 gyerek, Kawajimában,
ahol egy állami iskolában léptünk
fel 480, a Yokohamában pedig
700 fő nézte az előadásunkat.

Ezek mellett Tokorosavában a
zenei központban szintén 400 fő
előtt adtunk koncertet, közösen a
Fény kórussal. A japánok nagyon
szeretnek bennünket magyarokat,
és nagyon szeretik a mi pentaton
alapú népzenénket is. Mivel náluk
is a Kodály módszer szerint szolmizálnak, ez számunkra egy közös zenei nyelv volt. Azt hiszem,
a kórus tagjai most értették meg,
mekkora érték a magyar zenei kultúra, és milyen ereje van a magyar
népzenének. Ezek a gyerekek
rengeteg munkát fektettek ebbe a
programba. (Az interjút teljes terjedelmében online felületünkön, a
szolgalat.com-on és facebook oldalunkon olvashatják.)

2018. december 4.

Konferencia F. Dózsa Katalin emlékére
A gödöllőiek által is jó ismert és
szeretett művészettörténész emlékére rendeztek november 21. és
23. között emlékkonferenciát a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében „Divat történelem társadalom
művészet” címmel.

A szervezők F. Dózsa Katalin életművének, jelentős kiállításainak
és könyveinek bemutatása mellett

Zeneiskolai sikerek
November 22. és 24. között nyolcadik alkalommal rendezte meg Dunakeszin a Farkas Ferenc Művészeti
Iskola a névadója emlékének adózó
zongoraversenyt, ami az egyik jelentős hazai megmérettetésnek
számít. A Frédéric
Chopin Zenei AMI
két
növendéke
is
eredményesen tért haza a
versenyről. Az I.
korcsoportban
Goda-Béndek
Ábel különdíjat
kapott
előadá-
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meghívták azokat az előadókat,
akik sokat köszönhettek a jeles kutató és oktató személyének szakmai és személyes kapcsolatukon
keresztül. A megemlékező konferencia a tudományos eredmények
bemutatása mellett teret adott
személyes megemlékezéseknek is. Az Erzsébet
királyné szakértőként és
divattörténészként ismert
művészettörténész emlékét a divattörténészek és
művészettörténészek mellett a kapcsolódó tudományágak: néprajz tudomány,
a történelemtudomány és
a restaurátor szakma képviselői is őrzik.
Gödöllő három előadással is képviselve volt a konferencián, Őriné
Nagy Cecília, a Városi Múzeum

művészettörténésze a Viseletek a
gödöllői művésztelepen, Papházi
János, a Gödöllői Királyi Kastély
múzeumi osztályvezetője, A gondoskodó uralkodónő jellemtükre –
Mária Terézia emlékiratai címmel,
míg Kaján Marianna, a kastély
történésze Erzsébet királyné és
magyar környezete címmel tartott
előadást. A konferenciát kísérő kerekasztal-beszélgetés meghívott
vendégeként Kovács Éva, a kastély történésze is szerepelt.
A három napos konferencia végén
mind a szervezők, mind pedig az
előadók és érdeklődők megfogalmazták, hogy szeretnék, ha az itt
elhangzott, F. Dózsa Katalin tiszteletére összegyűjtött tudományos
előadások anyaga kiadásra kerülhetne, amelyhez támogatókat
keresnek. A konferencia részletes
programja az alábbi linken megtalálható: https://mnm.hu/hu/esemenyek/muzeumi-elet/letunt-idok

sáért (felkészítő tanára: Radnainé
Puer Judit), a II. korcsoportban pedig Szécsényi-Nagy Rudolf III. díjat
nyert (felkészítő tanára: Sz. dr. Czitrovszky Ilona).

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja

December 4. kedd 17.00:
Braun Julianna (gitár) növendékeinek hangversenye
December 5. szerda 17.00:
Zagyváné Molnár Ildikó
(oboa, furulya) növendékeinek hangversenye
December 6. csütörtök
17.00:
Szkordiliszné Dr. Czitrovszky
Ilona és Váray-Major Zsófia
(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 kurátorai: Katona Szabó Erzsébet és Hidasi Zsófi

A kiállítás a 2018
GödöllŐsz fesztivál
programja

A kiállítás december 16-ig tekinthető meg minden
szombaton és vasárnap, 14 órától 17 óráig
Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Labdarúgás – Őszi szezon számokban

Három gödöllői csapat a dobogón

Véget ért az ősz és ezzel együtt
a megyei felnőtt és országos,
illetve megyei utánpótlás bajnokságok is téli pihenőre vonultak. Feltérképeztük, hogy a
gödöllői focicsapatok közül ki
milyen őszt tudhat maga mögött, azaz milyen pozícióból
várhatja majd a tavaszi folytatást.
A lista élére mindenképpen a
Nenad Pozder irányítása alatt
remekül szereplő Gödöllői SK
felnőtt férfi csapata kívánkozik. A

fiatal gödöllői alakulat az ősszel
lejátszott 15 bajnoki mérkőzéséből kilencet nyert meg, ezmellett
egy döntetlennel és öt vereséggel zárta a Pest megyei I. osztályú pontvadászat első felét. A
24 gólt rúgó és 15-öt kapó GSK
28 ponttal a tabella harmadik helyéről várja a tavaszi folytatást. A
házi gólkirály Tóth-Ilkó Áron (a
képen, fotó: facebook) lett hét találattal.
A megyei harmad osztályban
szereplő GEAC-SZIE csapata a
Keleti-csoport 11. helyén telel 17
ponttot gyűjtve (a mérleg: öt győzelem, két döntetlen és nyolc vereség, 36 rúgott és 55 kapott gól).
A házi gólkirály Vitárius Tamás
lett kilenc góllal.
A megyei IV. Keleti-csoportjában
vitézkedő GSK II.-Szada a kezdeti nehézségek után magára talált
és köszönhetően annak is, hogy
a rangadókon az első csapatból
megerősített csapattal állhatott
fel, az élen telelhet csoportjában.
A Gödöllői SK második csapata
kilenc győzelemmel és egy vereséggel, 48-8-as gólkülönbséggel,
27 pontot gyűjtve mondhatja magát éllovasnak az őszi fordulókat

követően. A legeredményesebb
labdarúgó házon belül Szabó
László lett, aki 11 alkalommal járt
túl az ellenfelek kapusain.
Az utánpótlás bajnokságokban
szépen szerepeltek a gödöllői
csapatok. A Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) égisze alatt
induló U13-as I. osztályú, 14 csapatos bajnokságban a Gödöllői
SK korosztályos együttese 22
ponttal az 5. helyen (7 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség, 54
rúgott és 26 kapott góllal) fordulhat majd. A legeredményesebb
hazai góllövő Somodi Attila lett
11 góllal. Az U12 I. osztályban a
gödöllőiek 23 ponttal szintén az
5. helyen végeztek (7 gy., 2 d., 4
v., 21-22-es gólkülönbség), a házi
gólkirály fél távnál Kanyó Máté
Bence öt találattal.
Az MLSZ II. osztály U14 Közép-keleti csoportjában induló
GSK-s csapat remek őszt produkált. A fiatalok 32 ponttal (10 gy., 2
d., 1 v., 84-24-es gólkülönbség) a
második helyről várják a tavaszt,
a házi góllövő lista élén Dékány
Levente áll egészen kimagasló,
26 góllal. Az MLSZ II. osztály U15
Közép-keleti csoportjában szereplő korosztályos gödöllői alakulat a szezon felénél 21 ponttal (7
gy., 0 d., 6 v., 39-23 gk.) a hetedik
helyen áll, a legtöbb gólt Újvári

2018. december 4.
Marcell Miklós szerezte, aki hét
alkalommal vette be az ellenfelek
kapuját.
Az MLSZ III. osztály U17 Közép-keleti csoportjában szereplő
GSK a hetedik helyen végzett az
ősszel 12 pontot gyűjtve (4 gy., 0
d., 7 v., 18-24 gk.), a házi góllövő
listán Dőringer Csongor végzett az élen nyolc góllal. Ugyan
ebben az osztályban az U19-es
korcsoportban 13 ponttal (4 gy.,
1 d., 6 v., 18-25 gk.), végzett a
Gödöllő, ezzel a nyolcadik helyen
telel csoportjában. Az ősz legtöbb
gólja, szám szerint négy, Csorba
Ákos Bence nevéhez fűződik a
csapaton belül.
A Pest megyei II. osztályú pontvadászat U14-es bajnokságában
a GSK két csapatot indított. A
hármas számmal jelzett alakulat
a 15 ponttal a 4. (5 gy., 2 v., 34-21
gk.), míg a kettes csapat hét ponttal a 6. helyről kezdi majd meg a
tavaszi szezont (2 gy., 1 d., 5 v.,
16-30 gk.). A legtöbb gólt, 11-et
Turba Tordas Mátyás (GSK III.),
illetve a nyolc gólig jutó Ábrahám
Bence (GSK II.) érték el.
(forrás: mlsz.hu)
Következő számunkban a hölgyek, az öregfiúk és az annál
szebb korban lévő gödöllői csapatok őszi szereplését boncolgatjuk!
		
-tt-

2018. december 4.
Vívás – MK versenyek és nemzetközi megmérettetés

Gémesi Csanád: Egyéni bronz
Az elmúlt hétvégén rendezték meg a kardvívók Magyar
Kupa második fordulóját a
Vasas
sportcsarnokában,
ahol a GEAC válogatott vívója, Gémesi Csanád egyéniben harmadik lett, míg a

Gémesi Csanád, Gémesi
Bence, Gémesi Huba, Valkai
Ferenc alkotta csapat a negyedik helyen végzett.
Az egyéni versenyen Gémesi
Csanád az elődöntőig mene-

Röplabda – Öt pont a hátrány

Veszélyben a negyedik hely
Idegenben nem igazán megy
a Penta-GRC csapatának az
idei NB I. Liga rangadóin,
ezúttal Budaörsön kapott ki
Id. Grózer György együttese 3-1-re és egyre távolabb
kerül a negyedik helytől a
csapat.
A gödöllői hölgyek az első

játszma után még azt hihették,
hogy meglehet a győzelem, de
a házigazdák a folytatásban
három sima szettben adták a
Penta-játékosainak
tudtára,
hogy ezen a mérkőzésen ők a
jobbak.
A Penta-GRC 10 fordulót követően 13 ponttal az 5. helyen
áll az NB I. Liga tabelláján és

Kézilabda – Veretlen serdülők

Sima vereség a Fradi ellen
A Gödöllői KC a Fradi U23as csapatánál vizitált és
kapott ki 31-23-ra az NB II.
Északi-csoportjában, ezzel
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továbbra is a hetedik helyen
állnak a tabellán 10 ponttal.
A serdülők megint nyertek és

telt, ahol 15-14-re kapott ki a
Vasas vívójától, míg csapatban kétszer is 45-44-re kapott
ki a gödöllői csapat (az UTEtől és a Vasastól), így végzett
a negyedik helyen.
A németországi Eislingenben
Kadet női kard versenyt rendeztek, ahol három gödöllői
is pástra léphetett a 202 fős
mezőnyben. Bevíz Dorottya

remek vívással a 31. lett, Bata
Édua a 32. helyen zárta a versenyt, míg Missurai Pálma
a 37. helyen fejezte be a viadalt. A juniorok is versenyeztek a hétvégén, itt női tőrben
a GEAC vívója, Zászkaliczky
Piroska az ötödik helyen végzett a 36 indulót felvonultató
Magyar Kupa fordulóban.
-li-

öt pont a hátránya a Budaörs,
Balatonfüred párossal szemben az extraligába jutásról
döntő rájátszás eléréséhez a
csapatnak (a rájátszásba az
extraliga 5. és 6. helyezettje,
valamint az NB I. Liga 1-4. helyezettjei kerülnek).
NB I. Liga, alapszakasz, 10.
forduló: Budaörsi DSE – Penta-Gödöllői RC 3-1 (-23, 14,
15, 19)
További eredmények:
NB II., Nyugati-csoport, férfi-

ak, 10. forduló: Felsővárosi
Fésüs RAF – Penta-GRC 3-0
NB II., Közép-csoport, nők,
10. forduló: Pécsi TE-PEAC
– Penta-GRC 2-3
-tl-

Női Röplabda NB I. Liga,
10. forduló
2018. december 9.
vasárnap, 17 óra
Penta-Gödöllői RC –
TFSE
(Egyetemi csarnok)

még veretlenek az idén, míg
az ifisták kikaptak a zöld-fehérektől. A felnőtt csapat december 9-én hazai pályán fogadja
majd a következő játéknapon
a Móri KSC együttesét, a találkozó 15 órakor kezdődik a Hajós iskola tornacsarnokában.

NB II. Északi-csoport, 10.
forduló: FTC-Diagnosticum
U23 – Gödöllői KC 31-23 (1511)
Ifjúságiak: FTC KN KFT II.
– GKKC 31-28 (17-15), Serdülők: Gödöllői KC – VS Dunakeszi I. 50-21 (27-8)
-tt-

Programajánló

Kitüntetett gödöllői atlétaedző

Életműdíjat kapott Szörényi István
Életműdíjat vehetett át Szörényi István (fotó: Berényi
Ibolya), a GEAC rúdugró
szekciójának mesteredzője,
amelyet a Katolikus Iskolák
Diák Sportszövetsége (KIDS)
adományozott a részére.
A Premontrei Szent Norbert
Gimnázium nyugdíjas testnevelő tanára, aki a GEAC atlétikai szakosztályában számos
sikeres rúdugrót nevelt már ki
az évtizedek alatt, a sportszövetség munkájában és a versenyeztetésben vállalt hűséges
és eredményes munkájáért részesült az elismerő címben. -li-

GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal tudatjuk,hogy Kirchhofer Józsefné,
Zsuzsa néni, 2018. november 26-án,
életének 86. évében elhunyt.
Halottunk búcsúztatója 2018. december 07-én 14 órakor
lesz Gödöllőn, a Dózsa György úti temetőben.
Drága emléke szívünkben él!
Levelezési cím:
Kirchhofer Zsuzsanna 2100 Gödöllő, Szent Imre u. 6. 1/5.
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élő-világ
– Miért fontos, hogy
a kutya feladatok oldjon
meg? Nem elég, ha a kutya
szaladgál a kertben vagy
elvisszük sétálni?
– Gondoljunk csak magunkra,
a saját energiáinkra, mindenkinek
vannak fizikai és mentális szükségletei. Az energiát nyerni akarjuk valahonnan és azt levezetni. Fontos,
hogy mind a kettő megtörténjen!
Ha a séta során jól kifutja magát az állat, az fél siker, de teljessé
akkor válik, ha mentális energiáját
is levezetjük a feladatokkal és az
agya is elfárad. Pl. ne csak dobáljuk
a labdát 100-szor ugyanoda, mert
ez unalmas lesz, hanem dobjuk pl.
magas fűbe, hogy ne találja meg
egyből, ebből elég lesz 10 is, és a
különbség óriási!
A fizikai fáradtságot viszonylag
rövid időn belül kipihenik kedvenceink, de a mentális fáradtságnak
sokkal mélyebb és tovább tartó alvás a következménye.
Tehát, ha van egy nagyon aktív
kutyám, aki szeret játszani, visszahozni a tárgyakat, akkor tegyünk
egy egyszerű próbát. Ne csak simán dobáljuk a játékát, hanem úgy
dobjuk, hogy ne legyen számára
rögtön egyértelmű a megtalálási
hely, használnia kelljen az eszét,
keresnie kelljen, lehetőleg fokozatosan, de egyre hosszabb ideig! Ezt
még meg tudom nehezíteni azzal,
hogy a tárgy eldobása után nem
mehet el egyből keresni, hanem le
kell ülnie, vagy feküdnie, egy kört
kell tennie körülöttünk.
Néhány ilyen nagyon kreatív közös játék után, garantált az egész
délutáni alvás.
Ahhoz, hogy ezt elérjük, nagyfokú kézbentarthatóságra van szükség, hogy mindezt póráz nélkül is
meg tudjuk oldani.
Nem könnyű egy kutyát egy magas ingerületű állapotban irányítani,
de ha ez megvalósul, akkor az kihat
a mindennapokra is.
– Ez lett volna a következő
kérdés. Egy átlagos kutyatartó
hogyan tudja ezt hasznosítani

kutya-életmód nap
A Gödöllői Kutyasport Központban
2018. december 8-án 8.30-13.00
óráig Kutya-Életmód napot tartanak
az iskola oktatói kutyások részére.
Megkérdeztük Halász Árpádot, a
GKSK vezetőjét, hogy mit takar ez
a rendezvény.
– Ez a rendezvény mindazoknak szól, akik még nem döntötték
el, hogy kutyájukkal milyen közös
elfoglaltságot, szabadidősportot, kikapcsolódást választanak. Itt megnézhetik és kipróbálhatják az alábbi
tevékenységeket: flyball, agility, terápia/segítőkutya, őrző-védő, engedelmes- és ügyességi feladatok.
– Elmondanád röviden, mik
ezek a sportok?
– Flyball: csapatmunkáról szól,
amiben minél rövidebb idő alatt
akadályokat kell a kutyának leküzdeni, mely végén egy labda-adogató gépből egy labdát kell kivenni,
majd ugyanazon az útvonalon vis�szavinni a gazdához, váltóversenyként a csapat többi tagjával. Ez
egy dinamikus, nagy koncentrálást
igénylő csapatsport. Iskolánkon
többszörös Európa Bajnok csapat
edzi a tanulókat.
Agility: leginkább a lovas díjugra-

táshoz hasonlítanám. Egy, a bíró
által előre meghatározott sorrendben kell teljesíteni az akadályokat
időre (pl. kúszó, szlalom, palánk,
karika…)
Terápia: megtanítjuk a kutyát, hogyan segítsék az emberek mindennapi életét, akár gyermek- vagy
időskorú, akár egészséges, avagy
fogyatékkal élő, a kutya mentális és
fizikai képességeivel.
Őrző-védő: ebben a sportban nem
csak azok a kutyák vehetnek részt,
akik szolgálati céllal vannak tartva
(házőrző, személyvédő) hanem
bármilyen olyan eb, akinek szüksége van az energia-levezetésre vagy
önbizalom tréningre
Engedelmes: ebben az ágazatban
a kutyák megtanulják, hogy nehezítő körülmények közt maximálisan
végrehajtsák a gazdájuk által kért
feladatukat. Nagyfokú koncentrálást igénylő munka.
Ügyességi feladatok: itt is fontos a
jó kapcsolat kutya és gazda között,
mert csak akkor tudja magas szinten irányítani a kutyát, nem csak az
akadálypályán, hanem különböző
bonyolultságú trükkös feladatok sokaságában.

A kutyatápok előnyösek abból a
szempontból, hogy
hosszú az eltarthatóságuk, könnyű az elkészítésük (hiszen csak ki kell tálalni),
és egységes a beltartalmuk, ami
mindaddig azonos marad, ameddig ugyanazt a tápot etetjük.
Néha azonban belefér egy kis
jutalomfalat az étrendjükbe, süssünk nekik ünnepi kutyakekszet!

Adventi kutyakeksz
A kutyák alapvetően húsevő állatok, ezért táplálékuk fő alkotóelemei a hús, illetve a különböző
állati eredetű tápanyagok (tojás,
tejtermékek, zsír, kötőszövet stb.).
Mindezek mellett a kutyák olyan
sikeresen alkalmazkodtak az emberrel való együttéléshez, hogy
manapság táplálékukat jelentős
részben növényi eredetű alapanyagok is alkotják (gabonafélék
és zöldségek). Napjainkban a kutyák inkább tápot, kevésbé „házikosztot” fogyasztanak.

Mézes kutyakeksz
Hozzávalók (kb. 2 és fél tepsihez):
150 g búzaliszt, 200 g zabpehely,
2 evőkanál méz, 2 tojás, 150 ml
tej, 1 teáskanál csirke vagy mar-

2018. december 4.
azon kívül, hogy jókat alszik a
kedvence?
– Jogos a kérdés. Ha van egy kutyánk, aki felássa a kertet, lerágja a
virágokat, szétkaparja az ajtót, naphosszat ugat, szökik...stb. akkor az
az állat valószínűleg unatkozik és a
fölös energiáit próbálja meg valahogyan levezetni.
Sajnálatos tény, hogy a mai társadalmunkban élő kutyák nagyon
magas százalékban „munkanélküliek”. Ezekkel a technikákkal
nemcsak, hogy megszűnnek a
kellemetlen rongálások és a szomszéddal is kibékülünk, hanem egy
véletlen balesetet is meg tudunk
előzni! Kedvenceinket felfokozott
ösztönállapotban is fogjuk tudni irányítani, pl. letiltható macskakergetésről, úttesten való átrohanásról,
postás üldözéséről…
Ezeknek a technikáknak az elsajátításához és az energia-levezetésekhez adnak segítséget a fentebb
említett sportágak, amikben a kutya
és gazdája is örömét leli, és közösen kikapcsolódhatnak akár az
egész család bevonásával.
– December 8-án mit láthatnak
a látogatók?
– Először is nagyon sok kutyaszerető emberrel és kutyáikkal fognak találkozni, majd megnézhetik a
fentebb felsorolt kutyás sportok bemutatóit, egyszerre több helyszínen
és párhuzamosan és akár ki is próbálhatják magukat és kedvenceiket, szakértő trénerek segítségével.
Továbbá kutyás szaktanácsadást
nyújtanak az oktatók, problémás,
vagy problémamentes, de hobbit
kereső kutyásoknak. Minden idelátogató, kutyával, vagy kutya nélkül
betekintést nyerhet iskolánk életébe és vendégünk egy meleg teára
is. A rendezvény minden látogatónak ingyenes,
szeretettel várunk mindenkit!
Halász Árpád,
a Gödöllői Kutyasport Központ vezetője

hahúsleves. Elkészítés: a hozzávalókat jól össze kell keverni, kis
tallérokat formázni az összegyúrt
masszából, majd a tepsibe helyezett sütőpapírra kell tenni őket. Az
előmelegített sütőben 220 fokon
10-15 percig kell sütni. Utána a
sütő ajtaját ki kell nyitni és így
hagyni a kekszeket megkeményedni.
Fűszeres kutyakeksz
Hozzávalók (kb. 15 darabhoz):
1 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál
liszt, 2 tojás, 2 evőkanál felvágott
petrezselyem, vagy pitypanglevél.
Elkészítés: a hozzávalókat jól ös�szekeverni, majd egy teáskanállal

kis adagokat kell formálni belőle,
melyeket a tepsibe helyezett sütőpapírra kell tenni és az előmelegített sütőben 180 fokon 15 percig
kell sütni. Majd a kekszeket a kinyitott sütőajtó mellett megkeményedni kell hagyni.
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élő-világ
ket, így ezek nem rontják
már az összképet.
Az aljzat kiválasztásánál
a tartani szándékozott halak
igényeit kell figyelembe venni (pl. fenéklakó halaknak
aprószemű/gömbölyű
kavicsokat
válas�szunk), melyet 4-6cm
vastagon terítsünk
szét a medence
alján.
Optikailag növelhetjük
teret,

Akvarisztika- Első lépések (II.)
Előző írásunkban megismerkedtünk a különböző akvárium típusokkal, most beszélgessünk kicsit arról,
hogy miként rendezzük be őket. A
berendezések elhelyezését jó előre át kell gondolni, hiszen később
már problémás
ezek variálása. Első
lépésként

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

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

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

azonban ki kell tisztítani az akváriumot (híg sósavval vagy citromlével,
nem pedig ablakmosó folyadékkal!)
akkor is, ha tisztának tűnik.
Az akvárium egyik felének mindenképp sötétnek, fénytől védettnek
kell lennie, ez elsősorban a halak
nagyobb nyugalmát szolgálja. Ha
nem akarjuk a fal mellé állítani, választhatunk
valamilyen
hátteret az egyik oldalára, amely esztétikai szempontból is
mutatós lehet. A
3D-s, domború
hátterek már
kissé költségesebbek,
bár
ezeket
házilag is elkészíthetjük,
ha érzünk magunkban elég vállalkozó
szellemet. Praktikusságuk
vitathatatlan, hiszen elrejthetjük
mögé a különböző csöveket, szűrő-

ben érdemes a természetesség
megtartására törekedni. Használjunk nagyobb köveket, gyökereket,
vasfákat (ezek színezhetik a vizet,
de pl. az algaevő fajoknak kifejezetten jót tesz, ha van ilyen tárgy az
akváriumban).
A különböző ’bújók’ is a halak kényelmét, biztonságérzetét szolgálják, bátran használjunk ilyesmit a
berendezés során!
Növények telepítésekor ügyeljünk arra, hogy hagyjunk elegendő
úszóteret halainknak, illetve vegyük
figyelembe a növények növési irányát is! A következő részben a technikai berendezésekről ejtünk majd
szót, addig is keresse az akvarisztikai kellékeket üzletünkben
(2100 Gödöllő, kenyérgyári utca 2), vagy webáruházunkban
www.vetashop.hu

ha előre kevesebb, majd hátrafelé
haladva egyre több aljzatot teszünk
le, illetve ez a növények könnyebb
gyökérverését is segíti. A díszítés-

Gazdit kereső
kutyus

Hétvégén is nyitva tartó

állatorvosi rendelő

Költözés miatt gazdát keresek kis termetű tacskó-pincsi
keverék kutyusomnak. Most
1 éves, tacskótól picit magasabb termetű, trikolor színű,
oltva, féregtelenítve, chipelve. Játékos, okos, nagyon
könnyen tanul. Kutyaház
szintén ajándék lenne, a szállításában nem tudok segíteni.
Tel.: 20/491-6604

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

freddi: 5 éves, 3 lábú, ivaros kan.
Kis termetű, örökmozgó, bujós 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

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő, Palota-kert
4. szám (5891/5/A/36 hrsz.) alatt található, tulajdonát képező nem
lakás célú helyiséget.
A bérbe vehető helyiség:
Címe: 2100 Gödöllő, Palota-kert 4. szám (5891/5/A/36 hrsz.)
Alapterület: 27 m2
Közmű ellátottság: elektromos áram, távhő
Műszaki állapot: megfelelő
Bérleti díj irányár: bruttó 25.000 Ft/hó
A bérleti jogviszony időtartama: határozott, 5 év.
A Pályázati Dokumentáció internetről letölthető az alábbi útvonalon: http://www.godollo.hu/palyazati-hirdetmeny
Az ajánlattétel módja, helye:
• Az ajánlat benyújtásának módja: zárt borítékban, személyesen
vagy képviselő útján átadni Nagy Noémi bérleménygazdálkodási
ügyintézőnek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,
ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.30),
• helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6.
• határideje: 2018. december 27.
• A helyiség megtekintésére a (28) 529-171-as telefonszámon
Nagy Noémi bérleménygazdálkodási ügyintézővel időpont egyeztethető.

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

December 3-9.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
December 4-16.:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az ország az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére,
fesztiváljára, sporteseményére és kulturális rendezvényére. Jegyvásárlási lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, TicketPro
és a Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer rendezvényére Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban. A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával és Kultú- rautalvánnyal is
(Edenred, Erzsébet-utalvány). BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS Jegyiroda: info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268
Nyitva tartás: hétfő: ZÁRVA kedd-péntek: 11.00-18.00 között NYITVA szombat: 9.00-13.00 között (a rendezvényekhez igazodva előadás
előtt 1 órával NYITVA) vasárnap: ZÁRVA (a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVA)
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hirdetés
+ 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
+ A Szilhát utcában családi ház
két utcára nyíló telekkel eladó tulajdonostól. 06-20-520-1786
+ Gödöllőn Nagyfenyvesben 600

INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! Tel:20/9447025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi építési telek, Egyetem mögött
450nmes, összközműves, 17m
széles, 14,9mós 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:20/772-2429

+ Gödöllő panorámás részén,
fedett kocsibeállóval összekötött, új építésű, Csok-ra alkalmas
kétszintes ikerház n+4 szobával,
saját lekerített telekrésszel eladó!
Irányár: 44,9Mft. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő belvárosában, nagyon
keresett részen, n+4szobás,
jó állapotú családi ház eladó.
Iár:39,2MFT! Tel:20/804-2102
+ Gödöllő központjában 70m2es, újszerű állapotú lakás két kocsibeállóval SÜRGŐSEN eladó!
Irányár: 30.99Mft. Tel: 20/5391988 www.godolloilakas.hu
+ Gödöllőn, Blahán 1000m2s építési telek eladó. ár:18MFt
Tel:20/218-8577

nm-es építési telek eladó. Irányár
14,5 M Ft. Tel.: 0620-3799-654
+ Elcserélném gödöllői, 2szoba
összkomfortos, 2.emeleti, erkélyes, téglaépítésű, egyedi fűtésű
(gázkonvektor), felújított (ajtó,
ablak stb.csere) lakásom (külön
zárható pincerésszel) gödöllői,
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3szobás, jobb állapotú kertes házra értékegyeztetéssel. 06-70-6204102.
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban
egy 80nm-es családi ház 2 utcára nyíló, 960nm-es telken, melyen
fúrt kút található. 40% beépíthető,
3ikerház+ 3üzlet. I.á.: 38 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren egy 69nm-es, 2,5szobás, étkezős, téglából épült, erkélyes öröklakás. I.á.: 27,8 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő legfrekventáltabb
helyén, a kastély mellett egy 2
szintes, nappali- étkező-konyhás,
3szobás, 2fürdőszobás, téglából
épült családi ház 35nm-es pincével, garázzsal 560nm-es telken.
I.á.: 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, földszint+ 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 32,5 mFt 0620-9194870
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+ 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
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban
egy 3 lakásból álló családi ház
saroktelken 3 garázzsal. I.á.: 49
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Isaszegen egy felújított,
2,5 szobás, 80nm-es családi ház.
I.á.: 22,5 mFt 0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Kiadó kertes családi házban
külön bejárattal szoba-konyha
zuhanyzó. Tel: 06-20-253-4344
+ Kertes családi házban külön
házrész kiadó: szoba-konyha,
kamra, fürdőszoba, autóbeálló
1-2 fő részére. 06-20-469-9295
+ Szoba kiadó Gödöllőn háztartási munka fejében (mosás,
takarítás, főzés) becsületes,
megbízható bérlőnek. (Lábadozó
beteget kell ápolni.) Fürdőszoba
használat. Tel: 06-70-306-9584,
e-mail cím: liviagrossen@gmail.
com
+ Gödöllő kertvárosi részén bútorozott kertes családi ház decemberi költözéssel kiadó. Bérleti díj:
100.000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Érd: 06-20-770-3528
ÜZLET, IRODA
+ Szuper áron Gödöllő központjában (Szt. János utca) 18nm-es
felújított IRODA ELADÓ! Programozható padlófűtéssel, mosdóés konyharésszel, parkolóval,
zöldterülettel. Iár:9,9MFt. Érd: 0620-365-4094
+ 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
ÁLLÁS
+ Webshopos hobbimunka, nem-
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zetközi
karrier
lehetőség! 18-30
közötti fiatalokat
keresünk! 06-20777-1122
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába kiemelt fizetéssel PULTOS
LÁNYT, PIZZA SZAKÁCSOT, ill. a
Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT
felveszünk. Tel: 06-70-772-7850
vagy személyesen a helyszínen!
+ Munkaidő pótlékkal több, ill.
egy műszakos munkarendbe
műanyagfeldolgozó gödöllői kft
felvesz NAPPALI BIZTONSÁGI
ŐRT, BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, 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: 06-30-5779661
+ A FORM+ART belsőépítész
stúdió helyszíni és műhelymunkára gödöllői telephelyen keres
kollégákat, asztalosipari tudással,
jogosítvány előny lehet, minden
másra szívesen megtanítunk, ez
nem csak egy munka ez egy életstílus...www.formart.hu. Érdeklődni 06-70-9849000
+ Cégünk felvételre keres FESTŐ és DRYVITOZÓ szakembereket azonnali kezdéssel, kiemelt
bérezéssel. 06-70-397-4089
+ 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 segédmunkásokat keresünk hosszú
távú munkavégzésre, építőiparba. Változó munkaterületeken
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dolgozunk Gödöllőn és környéken. Kiemelt bérezés. Érdeklődni:
+36 (30) 949-3326
+ Műszaki végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk karbantartó, GÉPLAKATOS munkakörre. Nyugdíjasok jelentkezését
is várjuk. Bérezés megegyezés
szerint. Jelentkezni a következő
telefonszámon lehet: 06-30-9457209
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+ TAKARÍTÁSI munkára heti
1x8, vagy 2x4 órában munkatársat felveszünk. Jelentkezni a
következő telefonszámon lehet:
06-30-600-2177

+ Ház takarítására Gödöllőn
személyt keresek heti egy alkalomra. Becsületes, megbízható
legyen. (Órabér.) Tel: 06-70306-9584
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
+ 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. Kerítésfes-
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tés. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 06-30-592-1856, 06-28-

784-752
+ VÍZ-, GÁZ-,
KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 06-30-333-

9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
+ BETEGSÉGEKET KIVÁLTÓ
LELKI OKOK OLDÁSA Gödöllőn ThetaHealing technikával.
Élj kevesebb stresszel hos�szabb ideig - elégedettségi garanciával! Kérj időpontot most:
06-20-367-4274
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi
permetezést vállalok: örökzöldek, gyümölcsfák, gyomirtás,
stb. Mikroszkópos növénybetegségek felderítése. 06-20922-4400
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI
CSERE egész Pest megyében
garanciával, megbízható szakembertől, szolid áron, 48 órán
belül. Ingyenes kiszállással.
0670-418-3032
+ 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.:
Kor-Mon
Nyílászáró
Kft. Gödöllő, Kossuth
L. u. 26. Tel.: 06-30280-9375; 06-30-3984815
+ BETEG TAXI 0-24
Fizetős,
minőségi,
egyedi igényeket és
időpontokat figyelem-
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be véve vállalunk személyre
szabott betegszállítást a nap 24
órájában. Hétvégén is. Tel: 0670-7702-338
+ 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
+ Lakások, házak, irodák, műhelyek takarítását vállalom. 0620-2300-903
+ 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. 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
+ MATEMATIKA korrepetálást,
érettségire és középiskolai felvételire felkészítést vállalok. Nagy
gyakorlattal rendelkező középiskolai tanár. Tel: 06-30-620-1230
ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat
is), régi pénzeket, könyveket,
bizsukat és ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT. Legmagasabb
áron vásárolunk első vevőként!
Tel: 70/942-0806, 20/465-1961
+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órákat, stb. Teljes
hagyatékot első vevőként legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. Üzlet: Bp. IX. ker. Ráday u.
6. Érd: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapha-
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tó CSÁNYI ALMA: Idared, Zöld
és KR-11-es (Jonatán, Starking
keveréke). 150-250 Ft/kg-ig.
Ugyanitt lé és cefre alma: 60-100
Ft/kg-ig. Tel: 06-28-411-298, 0620-4359-650
+ Eladó PIANINO Etyde. I.á.:
130.000 Ft. Érdeklődni: 0620919-4870
+ ÚJ hőszigetelt, élvédett KUTYAHÁZ közepes testméretű
kutya számára eladó. 06-30622-8987
+ Karácsonyi vásár, AKCIÓK a
NATURA DÍSZÁLLATKERESKEDÉSBEN! Adventi vasárnapokon is nyitva: 10-12. Tel: 0620-510-6606 Gödöllő, Patak tér
3. (Rendőrség mögött.)
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) 06-30536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül
a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-,
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-,
Lépesméz, Propolisz,
Virágpor, DIÓBÉL kapható. 3kg fölött házhoz

szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-,
Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913

24 gödöllői Szolgálat

hirdetés

2018. december 4.

Beküldési határidő:
2018. december 13.
Megfejtés: Gödöllőről viszik tovább a magyar településekre karácsony előtt.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Demeter Ildikó, Braunné Héjas Lívia
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Merényi István, Juhász Pál
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
Tóth Jánosné
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Nyikos Endréné, Szulcsán Julianna
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Rektenwald Flóra, Angyal Nikoletta
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!

