Gödöllői Szolgálat
Végre elérkezett az a pillanat,
amire évtizedek óta vártak a gödöllőiek: ünnepélyesen átadták
a Várkapitányi Lak – korábban
megszokott elnevezését használva Testőrlaktanya – felújított
épületét. A díszszalagot dr. Gémesi György polgármester és
Klaniczay Péter műemlék-felügyelő vágta át.
Az ünnepélyes pillanatokban
sokan meghatódva álltak a szép
földszinti nagyteremben, ugyanis
gyerek- vagy fiatalkori emlékeket
idézett fel a hely. Arról nem is beszélve, hogy a város által szinte
az utolsó pillanatokban visszavásárolt és megmentett épület most
már ismét teljes pompájában díszeleg.
A több évi kitartó munka során
a nettó 433 millió forintos beruházásból 24 milliót NKA-s pályázatból, a többit saját forrásból teremtett elő a város.
(folytatás a 3. oldalon)
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Édesanyja a példaképe

– Tősgyököres gödöllőinek vallja magát, népművészeti inspirációs forrása az egész Galga-mente.
Hogyan merített ebből a
motívumkincsből és hol
találkozott vele először?
– Olyan megtiszteltetés
ért, hogy Sára Ferenccel
közösen rendezhettük meg
az első Galga-menti fesztivált Turán. Az én feladatom
volt a tárgyi és a viseletes
anyagoknak a bemutatása.
Az igazság az, hogy nagyon
féltem, mert még soha nem találkoztam ezzel. Sára Ferenc,
aki a népművészet mestere volt, azt mondta, hogy Szekérke, nem kell semmitől se
félni, mert majd jönnek a tanítók, akik megmutatnak mindent. Így is lett. Nagytarcsáról,
Zsámbokról, Galgamácsáról, Turáról jöttek a
segítségemre. Tanítottak és a gyűjtésben segítettek. Turán ismerkedtem meg Zsiga Éva
nénivel, akitől elleshettem, hogyan rajzolja
fel a turai motívumokat a fehér gyolcsra.
– Mikor és hogyan talált rá az Önt jellemző varrott faliképek technikájára?
– Tulajdonképpen itt találtam rá. A fehér
varrott anyagnak köszönhetem, hogy a varrott textil faliképeknél ezeket az apró ötszirmú fehér virágokat alkalmazom a mai napig. Emellett pedig Kallós Zoltán 1970-ben
megjelent balladás könyve adta az alapot az
elindulásomhoz. 1978-ban készítettem el az
első grafikákat, majd pedig mellette próbáltam a balladás képeket elkészíteni.
– Agrármérnökként végzett, a mezőgazdaságban dolgozott 1989-ig, iparművésszé a munkája mellett önerőből képezte magát. Hogyan zajlott ez le?
– A gödöllői művésztelepre jártam, Remsey Iván vezetésével tanultam rajzolni és
festeni. Az első varrott meseszőnyegemet,
a „Kiskakas gyémánt félkrajcárját” az öcsém
kislányának a születésnapjára készítettem
1970-ben. Gyakorlatilag így kezdődött a meseszőnyegek varrása. Ebben nagyon nagy
segítségemre volt édesanyám, aki megtanított a varrásra. 1984-ben az UNICEF képeslapként kiadta a „Bújj, bújj, zöld ág, zöld

levelecske” című szőnyegem, ami bejárta a
világot.
– Hány féle technikát alkalmaz és melyik áll Önhöz a legközelebb?
– A Kárpát-medence Európában a leggazdagabb a népművészeti anyagban. Elég,

re kerültek a Magyarok Házába, ahol a Kairosz Könyvkiadó egyik vezetője is ott volt és
megkérdezte, hogy hozzájárulok-e ahhoz,
hogy a meseképekből a mesékkel együtt
egy könyvet jelentessenek meg. Így jelent
meg 2010-ben a „Mese, mese, meskete,
minden hétre egy mese”. Majd ennek lett a
folytatása a „Tűzmadár”,
tavaly pedig megjelent a
„Furulyás Palkó”. A meseképek megtalálhatóak a Soproni Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Karának két előadótermében. A Benedek
Elek-könyvek
mellett
kilenc Fésűs Éva-mesekönyvet is illusztráltam.
– Dolgozott a Tessedik Sámuel Anyaotthonban, majd az
idősek otthonában is,
illetve a Petőfi Sándor
Általános Iskolában.
– Igen, az anyaotthon
alapkőletételénél jelen
voltam. Ekkor kért fel
Roszík Ágnes és Roszík Gábor, hogy Suska
Alfrédnével együtt az anyaotthonban lévő
anyáknak tartsunk heti két alkalommal kézműves foglalkozást. Ez 12 és fél évig tartott,
majd aztán, amikor az anyaotthon átalakult idősek otthonává, akkor Bada Mártával
együtt tartottunk heti két alkalommal 70 és
100 év közti embereknek rajzot. A Petőfi iskolában pedig 10 évig tartottam a gyerekeknek kézműves foglalkozást és rajzot.
– Min dolgozik most, milyen kiállításokra készül a közeljövőben?
– Kallós Zoltánnak köszönhetem azt,
hogy elindulhattam ezen a pályán. Úgy gondoltam, hogy szeretnék előtte tisztelegni egy
kiállítással. Előkerestem a régi grafikákat,
amik 1978-ban készültek és ennek kiegészítéseként varrott textil balladás képek lesznek
még láthatóak. Ez a kiállítás jövő februárban
lesz a Székesfehérváron.
Minden egyes munkát csak tisztességgel,
a munkának és az anyagnak a megbecsülésével és a Teremtőben való nagy hinniakarással lehet csinálni.
Az egész életem folyamán, amit csináltam, azt az édesanyámnak köszönhetem. Ő
az én példaképem.
Fotó: Tatár Attila

A 30 perc című tévéműsor eheti vendége Szekeres Erzsébet, Gödöllő
város díszpolgára volt. A textilművésszel a Galga-menti motívumokról, a rá jellemző faliképek technikájáról, az Árpád-házi szentek és
boldogok című művéről, és persze a jövőbeli terveiről beszélgettünk.

Szekeres Erzsébet
ha csak a hímzéskultúrára gondolunk. Más
a sárközi, a mezőségi, a kalocsai, a matyó
hímzés. Van száröltés, láncöltés, Margit-öltés, kolostoröltés. Ezeket mind megtanultam,
illetve önszorgalomból a gobelinszövést is.
– Hogyan születtek az Árpád-házi szentekről és boldogokról készült művei?
– A Magyar Posta különleges alkalmakra
felkér művészeket bélyegtervek készítésére.
2008-ban volt Árpád-házi Szent Erzsébet
születésének a 800., Szent Imre hercegének
pedig az 1000. évfordulója. Ekkor készítettem el Árpád-házi Szent Erzsébet két variációját. Az egyiken a rózsalegenda szerepel,
a másikon pedig, amikor Wartburg várából
menekült. Szent Imre hercegről pedig egy
bélyegblokkot kellett készíteni. Végül nem
az én terveim nyertek, de folytattam a kutatást és Hedvigig bezárólag elkészítettem az
Árpád-házi szenteket. Majd felkerestem Szito Pálnét, aki a békésszentandrási szőnyegszövők vezetője volt és az ottani asszonyok
lesszőtték a szőnyegeket a terveim alapján.
2008-ban aztán a 70. születésnapom a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában be tudtam
mutatni ezeket.
– A textil mellett közismert grafikai
munkássága is. Benedek Elek és Fésűs
Éva mesekönyveket illusztrált...
– Benedek Elek születésének a 150. évfordulójára Felsőzsolca kért fel, hogy készítsek grafikákat, ekkor készítettem el Benedek
Elek 64 meséjének a grafikáját. A kiállítás
nagyon jó sikerült, aztán a művek Budapest-

Jaeger Ákos
(A interjú teljes terjedelmében
a szolgalat.com-on és
a Facebook-oldalunkon olvasható.
A beszélgetés a Gödöllő Net TV Facebook-oldalán tekinthető meg)
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Megújult a várkapitányi lak

Fotók: Tatár Attila

(folytatás az 1. oldalról)
Az átadó elején dr. Gémesi
György köszönetet mondott
mindazoknak, akik hozzájárultak a maguk szakterületén
a csodálatos megújuláshoz:
az önkormányzat részéről
Mészáros Judit főépítésznek
és Varga Gábornak, a Városüzemeltető Iroda vezetőjének; a felújítási munka dandárját végző Belvárosi Építő
Kft-nek, és minden további
szakembernek, akik kicsit is
hozzátettek ehhez.
Ezt követően külön és kiemelten köszönte meg Klaniczay Péter műemlékvédelmi szakembernek több
évtizedes gödöllői munkáját,
legyen szó a Grassalkovich-kastélyról, a Királyi Váróról, a Grassalkovich-filagóriáról és most, a Várkapitányi
Lakról. Ezért Polgármesteri
Ezüstérem Gödöllőért érmet
nyújtott át számára.
A megnyitó után bárki körbejárhatta az épületet, ami
a város egyik kiemelt turisztikai vonzereje lesz. Többek
között a Karácsonyház is itt
kap helyet – az elmúlt két
évhez hasonlóan –, valamint
elegáns rendezvényhelyszín
lesz.
TA

Gödöllő vonzó célpont!
Gödöllő évek óta kiemelt célpontja
a fővárosból kiköltözőknek, valamint
az ország távoli részéből Budapest
közelébe telepedőknek.
A napokban az origo.hu közölt egy
összeállítást, ami a főváros közelében lévő és sokak számára vonzó
településeket gyűjtötte össze több
szempont alapján. Ezek között Gödöllőt két helyen is kiemelték az ös�szeállítás készítői.
Az
internetes
portálon közzétett
felmérés a távolságot és közlekedést,
az infrastruktúrát, a
kulturális hátteret,
no és persze az ingatlan árakat vizsgálta.
„A városok méretével együtt nőnek
a helyi lehetőségek,
beleértve a minden-

napi bevásárláshoz szükséges boltokat, a szórakozási lehetőségeket
és munkahelyeket egyaránt.
„Értelemszerűen, a városi rangú
településeken magasabb életszínvonal várható, tehát az északi szektorban Pilisvörösvár, Szentendre,
Dunakeszi, Göd, Fót, míg keleten
Kistarcsa, Gödöllő és Pécel a népszerű”.
A települések kulturális
életét vizsgálva méginkább kiemelt helyre került
városunk. „Sokat számít,
ha egy város rendelkezik
saját kulturális háttérrel,
ebben Szentendre és Gödöllő a legkiemelkedőbb”
– állítja a cikkben megnevezett szakértő.
A cikk teljes terjedelmében az origo.hu gazdaság
rovatában olvasható.
(ny.f.)

Tiszta udvar,
rendes ház:
Városunkban évek óta
nagy hagyománya van a
Tiszta Udvar–Rendes Ház pályázatnak,
amit idén is
nagy sikerrel rendeztek meg. A
díjátadóra lapzártánk után
került sor a Gödöllő Városi
Könyvtár és Információs
Központban.
A rendezvényen többlakásos társasház kategóriában huszonnégyen,
családi házas kategóriában pedig öten vehettek át
elismerő oklevelet.
A többlakásos kategóriában hatan bronz fokozatú, kilencen ezüst fokozatú

40 díj

oklevelet kaptak, és három
fődíjast hirdetett ki a zsűri.
A családi
házas kategóriában
ketten
vehettek
át tűzzománc táblát is az elismerő oklevél
mellé, és szintén hárman
kaptak fődíjat.
Az idei évben először
meghirdetett legszebb üzletportál/terasz díjat megosztva, két vendéglátóhelynek ítélte oda a zsűri.
A rendezvényről bővebben jövő heti számunkban
olvashatnak, a díjazottak
teljes listája a szolgalat.
com-on olvasható.
(k.j.)
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Képviselő-testületi hírek
Elbúcsúzott a 2014-19-es ciklus testülete
Megtartotta az önkormányzati
választások előtti utolsó ülését a
jelenlegi képviselő-testület. Több
beszámoló, rendeletmódosítás
és a II. félévi munkaterv elfogadása mellett a képviselő-testület
többek között két, a református
egyházat érintő kérdésben is
döntött.
A képviselők még júniusi ülésen
határoztak arról, hogy a Szabadság út 201. sz. alatti ingatlant –
amiben jelenleg az egyházközség
a Gödöllői Református Óvodát
működteti – a Gödöllői Református Egyházközség részére ingyenesen tulajdonba adja. Ehhez
azzal a feltétellel járultak hozzá,
hogy az egyházközség visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz, miszerint 15 évig működteti az óvodát, ez idő alatt az ingatlant nem
idegeníti el és vállalja a tulajdonba adással felmerülő költségeket.
Mivel a szükséges feltételek teljesültek, a testület felhatalmazta a
polgármestert a tulajdonátruházó
megállapodás aláírására.
Szintén döntés született a református templom felújításához
nyújtott támogatásról. Az egyházközösség több forrásból biztosította a munkálatok költségeit, de
nincs elegendő forrásuk, hogy a
munkát befejezzék – derült ki az
előterjesztésből. Ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a
Gödöllői Református Egyházközösség részére az állagmegóvási munkálataihoz 5 millió forint
vissza nem térítendő támogatást
nyújt a fejlesztési tartalék terhére.
Újabb pályázati részvételről is
döntés született. Az emberi erőforrások minisztere a belügymi-
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niszterrel és a pénzügyminiszterrel közösen 2019-ben ismét
pályázatot hirdetett „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címmel. Gödöllő Város
Önkormányzata a Művészetek
Háza Gödöllő Nonprofit Kft. fejlesztésére, eszközbeszerzésére
nyújt be pályázatot, hangtechnikai, informatikai és irodai eszközök beszerzésére.
Lezárult a Gödöllő város településrendezési eszközei (TSZT,
GÉSZ) módosításának véleményezési szakasza. Mint az előterjesztésből kiderült, az ehhez
kapcsolódó lakossági fórumon kizárólag a premontrei területekkel
kapcsolatos észrevételek érkeztek. Tekintve, hogy sem ezen a
fórumon, sem a Premontrei Rend
szervezésében megrendezésre
került későbbi tájékoztató fórumon nem sikerült megnyugtatóan rendezni a területre vonatkozó
szabályozási kérdéseket, további
egyeztetések szükségesek a
konszenzusos megoldás kialakításához. Az önkormányzat a további egyeztetés eredményének
figyelembe vételével tud csak
döntést hozni mind az eredeti,
premontreiek által kezdeményezett, mind az arra vonatkozó lakossági módosítási kérelmekről.
A véleményezési szakasz lezárásáról szóló testületi döntést
követően az eljárás, a premontrei
területen kívüli területre vonatkozóan a dokumentáció véglegesítésével és végső szakmai
véleményezési szakasszal folytatódik.
Bővebben: szolgalat.com,
Facebook-oldal
KJ

Átadták a Gödöllő
Vállalkozója díjakat

Megyeri Péter és Szabadi
Sándor Csaba kapta idén a
Gödöllő Vállalkozója Díjat.
Az eseményen többen Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért elismerést is átvehettek.
A díjakat dr. Gémesi György
polgármester adta át a Művészetek Házában.
Az ünnepség kezdetén Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért elismerést vehetett át
Benkóné Lénárd Mária és
Benkó László, a Kék Virág

2003 Kft. vezetője, Bujtás Anikó, a Bujtás-kert Bt. tulajdonosa, Erőssy Andrea, a Caravella Café ügyvezetője, Koncz
Andrea, a Sissi Fagyizó és
Cukrászda tulajdonosa, valamint Szoboszlai Krisztina,
a Christi’s Choco Csokoládé
Manufaktúra, a PURE. Coffee
and more és az Amici Café Bar
ügyvezetője.
Bővebben: szolgalat.com,
Facebook-oldal
KJ

Modellértékű együttműködés
Veresegyház és Gödöllő között

Hosszútávú együttműködési
megállapodást írt alá Pásztor
Béla, Veresegyház és dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere szeptember 20-án,
Veresegyházon.
A megállapodás célja egy
Gödöllő-Veres térségi gazdaságfejlesztési tengely kialakítása, ami magába foglalja a
két település idegenforgalmi
fejlődésének elősegítését és
rendelkezik a Veresegyházon
épülő fürdő megvalósításának
jövőbeni anyagi támogatásáról, illetve annak ellentételezéséről. Mindezek mellett a megállapodás fontos közös célnak
tűzi ki a térség és a két város
közlekedését könnyítő elkerülő
út megépítését.
A tervek között szerepel,
hogy Gödöllő támogatást nyújt
a Veresegyházon épülő fürdőkomplexumhoz, aminek ellentételezéseként Veres a fürdőhasználatot kedvezményesen
biztosítja a gödöllői lakosok

számára. Ennek mértékéről a
későbbiekben a két település
testületének kell döntenie.
A megállapodás nagy hangsúlyt helyez a kulturális programok összehangolására is,
valamint a civil és az ifjúsági
kapcsolatok erősítésére.
Pásztor Béla kiemelte, fontosnak tartja a települések
közötti együttműködést, mivel
az mindenki számára előny.
Örömének adott hangot, hogy
a kezdeményezés mindkét város képviselő-testületének a
támogatását megkapta.
Gémesi György úgy fogalmazott: Ez a modellértékű
kezdeményezés a gazdasági
erőtérnek a kölcsönös előnyök
mentén történő összekötése,
amiben fontos szerep jut az
egyes települések arculatához
tartozó elemek összekapcsolásának.
Bővebben: szolgalat.com,
Facebook-oldal
KJ
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Zöld Híd miatti feljelentés
„Az ígéret szép szó”
Az önkormányzati választás finisében úgy tűnik, egyre jobban
sűrűsödik a támadás dr. Gémesi
György polgármester ellen. Nem
múlik el hét, hogy ne találkozzunk
a lejárató kampány elemeivel. Így
történt ez a múlt héten is, amikor
megjelent a sajtóban az a hír, miszerint a Pest Megyei Főügyészségen az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke, Fördős Attila (Vác
Fidesz-KDNP-s polgármestere),
ismeretlen tettes ellen feljelentést
tett a Pest Megyei Főügyészségen, a kompenzációs szerződés
kifizetése, a gazdasági társaság
ügyvezetője megválasztásának
módja és javadalmazása, valamint egy multinacionális céggel
kötött szerződés körülményei és
tartalma miatt. A Pesti Srácok
azonban már városunk polgármesterét meg is nevezte és cikket közölt „Szorul a hurok Gémesi körül” címmel.
– Egyáltalán nem lepett meg
a feljelentés, de az se, hogy egyből arra is célzás történt, hogy
ez a vizsgálat lényegében ellenem folyik. Elvégre a választási
kampány közepén vagyunk! –
mondta lapunk megkeresésére
Gémesi György. – Számítottam
rá, hogy valamivel elő fognak

rukkolni, hiszen Vécsey László,
Gödöllő fideszes országgyűlési képviselője ezt korábban már
előre vetítette, amikor az egyik
képviselő-testületi ülésen – a hulladékgazdálkodás helyzetének
megbeszélésekor – bírósági perrel fenyegetett meg.
– Ön többször is elmondta:
a Zöld Hídnál több vizsgálatot
is lefolytattak, és minden rendben találtak.
– Mielőtt felálltam a társulás
éléről, egy független, francia tulajdonú, nemzetközileg akkreditált könyvvizsgáló cég vizsgálta
át, és mindent teljesen rendben
talált. Emellett elkészült egy ombudsmani jelentés is, ami a teljes
magyar
hulladékgazdálkodást
átvilágította, és pontosan azokat
a problémákat írta le, amikről én
korábban beszéltem, megerősítve, hogy nem a Zöld Híd, hanem
az állami döntések és a kukaholding felelős a kialakult helyzetért.
Mindezek mellett a társulás felügyelőbizottsága is elkészítette
a jelentését, ez sem fogalmazott
meg semmi kifogásolni valót.
– A jelenlegi elnök is egy
vizsgálatra hivatkozva tette
meg a feljelentést…
– Fördős Attila, két hónappal
azután, hogy a társulás elnöke
lett, 17 millió forintért megbízott
egy magyar céget, és új vizsgá-

latot kért. Megjegyzem, ez több
mint háromszor annyiba került,
mint a mi független, nemzetközleg akkreditált céggel lefolytatott
vizsgálatunk! A feljelentés kapcsán konkrétumot nem hozott
nyilvánosságra, a sajtóban megjelentek szerint a kompenzációs
szerződés kifizetése, a gazdasági társaság ügyvezetője megválasztása és javadalmazása, valamint egy multinacionális céggel
kötött szerződés körülményeit
és tartalmát vizsgálják, ami több
szempontból is érdekes. Az említett kompenzációs szerződések
lényege, hogy a program sikeréhez földterületet adó településeknek szerződés szerint bérleti díjat
kellett fizetni. Ezeket a kifizetéseket én korábban a társaság
pénzügyi helyzete miatt visszatartottam. Emiatt Balassagyarmat önkormányzata beperelte a
társulást. Ennek eredményeként
született egy másodfokú bírósági

ítélet, ami kötelezte a társulást a
kifizetésre. Az ügyvezető igazgató megválasztásáról a társulás
döntött, ha emiatt feljelenést tesz,
akkor a társulást, és ezen belül
saját magát is feljelenti. A harmadik felvetéssel is társulási döntést
kérdőjelez meg. Miután az ökörtelek-völgyi hulladéklerakó betelt,
nyílt közbeszerzési eljárás keretében nemzetközi tendert írtunk
ki a hulladék lerakásra, amit Gyál
nyert el. Ezt az elnökség és a társulás is tárgyalta és jóváhagyta.
Ennek a feljelentésnek semmi
más célja nincs, mint hogy arra
lehessen utalni – és ez már a
sajtóban meg is történt –, hogy
vizsgálat folyik Gémesi ellen. Lényeg, hogy megtévesszék vele
az embereket. Természetesen
mindennek állok elébe, és mint
mondtam, nem lep meg, nem
történt semmi más, mint egy fenyegetés betartása.
(ny.f.)

Gödöllői Vasútfelújítás
Szeptember 26-ig félpályás lezárás mellett zajlik a forgalom az
Isaszeg és Gödöllő közötti vasúti átjáróban. A gödöllői vasútállomáson is az ütemezés szerint haladnak a munkák, a gyalogosok teljes szélességben használhatják az aluljárót, ami azonban
továbbra is munkaterületnek számít, tehát fokozott figyelemmel
kell közlekedni.
A felújítás jelenlegi szakaszában szinte folyamatosan, napi 24
órában folyik a munka. Emiatt az önkormányzathoz több panasz

is érkezett, mivel a nagy zaj miatt a vasút környékén élők az
éjszakai órákban sem tudnak pihenni.
Az önkormányzat a problémát jelezte a kivitelezőnek, aki ígéretet tett arra, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a nagyobb zajterheléssel járó munkákat a nappali órákra igazítsa.
Jól haladnak a munkák Máriabesnyőn is, ahol lassan kezdi
elnyerni végső formáját a vasútállomás.
(db)
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Testvérvárosi nagycsaládos piknik

A Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete a testvérvárosi pályázaton elnyert
támogatásból az idén egy délvidéki, zentai
nagycsaláddal vette fel a kapcsolatot. A csereprogram első részében egy gödöllői család
fogadta a Zentáról érkező vendégeket. Az
eseményt úgy időzítettük, hogy a látogatás
érintse az államalapítás évfordulójának ünnepségeit is. Így augusztus 18-21. között 4
napra az 5 tagú Djurics-család lett a vendége
a Fészek tag Szilágyi-Hollósy családnak.
A látogatás kitűnő alkalmat teremtett egymás megismerésére, a személyes kapcsolatteremtésre, az eltérő környezetben megélt
nagycsaládos lét bemutatására, valamint Gödöllő és környéke szépségeibe és kulturális
életébe való bepillantásra.

2019. szeptember 24.
hetőségeinket is bemutattuk. Több jó gyakorlatot is megismertettünk a zentaiakkal, illetve
mi is kaptunk ötleteket, jó példákat tőlük (például náluk lokális szinten kapnak lehetőséget
a nagycsaládos kedvezmények igénybevételére közvetlenül a helyi önkormányzattól).
Utolsó nap pedig bemutattuk a vendégeinknek a Civil Házat, ahol a Fészek egyesületünknek van a székhelye, a működtetésre
pedig a várostól is kap jelentős segítséget,
akárcsak az élelmiszermentés programra
(helyiség, szállítójármű, stb. biztosításával).
Gödöllőn a nagycsaládos egyesület és a város közötti kapcsolat példaértékű.
A viszontlátogatásra október végén kerül sor
a tervek szerint, ahol a gödöllői család megismerheti a zentai kulturális és közösségi életet, a helyi viszonyokat, a nagycsaládos lét
lehetőségeit és nehézségeit.
(szilágyi)

A vendégek megismerhették a
Gödöllői Királyi Kastély értekeit, rejtelmeit, valamint bemutattuk a gödöllői és általában véve
az országos nagycsaládos
lehetőségeket, a NOE-tagságból fakadó előnyöket, egyúttal
megismertettük velük a kiemelt
fókuszban lévő élelmiszermentési programunkat. Közösen
kerestük annak a lehetőségét,
hogyan kerülhetne ez bevezetésre a Vajdaságban is, mivel
élelmiszerfelesleg ott is keletkezik és a rászorulók köre még
talán szélesebb is, mint nálunk.
Felejthetetlen
közös élményekKedves Tagok, Mozgáskorlátozottak!
ben volt részünk,
a gazdag prog- A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Göram és a közös döllői területi csoportja következő fogadóóráját október 2-án, szerdán 15-16
beszélgetések óra között tartja.
során sok min- Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23.
dent megtudhat- E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
tunk a vajdasági Telefon: 06 302952456
n a g y c s a l á d o k Weblap: www.mozgasserultek.hu
életéről, a kin- Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
ti viszonyokról, - tagkönyv érvényesítése;
lehetőségekről, - információszolgáltatás ügyintézéséhez
valamint a mi „Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT)
(hazai, gödöllői) parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás
nagycsaládos le-
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A Kismuki Muki tere
Az egykori „Kismukinak”, az
1970-ben megszüntetett és azóta elbontott Gödöllő–Veresegyház vasútvonalnak állított
emléket a Gödöllő Anno Facebook-csoport, aminek tagjai kezdeményezték a kisvasút egykori
váltójának köztéren történő felállítását.
A csoport tagjai a jelenleg zajló vasútfelújítás során akadtak rá

megmaradt váltóra,
és ekkor határozták
el, hogy megmentik
az utókor számára. A 27-es számú
váltó a Blahai Napköziotthon előtti téren kapott helyet.
A rendezvényen
Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója beszélt a Kis-

muki történetéről, amihez Hajdú
Lajos, a Kismuki egykori kalauza szolgált érdekességekkel. Az
egykori vasutas magával hozta
jegykezelőjét, amiben egy síp is
található, amit meg is szólaltatott, felidézve a Kismuki egykori
indításait.
Dr. Gémesi György polgármester a rendezvényen Bara
Lászlónak és Lőrincz Károlynak, akiknek
kiemelkedő
szerepük volt a
váltó megmentésében
és
felállításában
Polgármesteri
Ezüstérem Gödöllőért érmet
adományozott.
Dr. Bucsy
László, a Blaháért Társaság

elnöke egy utcatáblával készült
az ünnepségre amin a „Muki tér”
felirat olvasható.
(j.)

Civil-Duflex művészeti szalon
Első
alkalommal
rendezték meg a Civil-Duflex Művészeti
Szalont a Civil házban. A rendezvény
házigazdája Six Edit,
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület elnöke az eseményen
elmondta, a szalont évente két
alkalommal az őszi és a tavaszi
napéjegyenlőséghez kapcsolódva rendezik meg. A kezdeményezés célja, hogy összekapcsolják
a különböző művészeti ágakat,
és a kulturális programon túl lehetőséget teremtsenek az alkotók és a közönség között a kötetlen formában való találkozásra.
A szalon első alkalmával Six
Edit Danis János EFIAP/p fotóművésszel és Vörös Eszter
Anna művésszel beszélgetett a
témaválasztásról, és arról, hogyan találtak rá arra az útra, mely

irányt szabott művészi elköteleződésüknek. Ezt követően nyitották meg Danis János Néptáncvalóság című fotókiállítását, amin a
Gödöllő Táncegyüttes és utódja,
az Urban Verbunk előadásain
készült fotókkal elvenítette meg
az együttes elmúlt években bemutatott produkcióit.
Az eseményen Gecse Gábor,
a Club Színház tagja, valamint
az Urban Verbunk táncosai közreműködtek. A programot követően a szervezők kötetlen beszélgetésre várták a közönséget.
B
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Titkok

Húsz év telt el
azóta, hogy a
Csokoládé című
regényben megismert bájos és
életvidám Vianne Rocher és
kislánya, Anouk
letelepedett az
apró francia faluban, Lansuenet-ben.
Vianne
azóta
valódi otthonra
lelt, Anouk pedig
kirepült a családi fészekből,
a csokoládébolt azonban a
régi: Vianne és másodszülött lánya, Rosette ugyanúgy
készítik a személyre szabott
édességeket.
Az álmos falucska élete váratlanul ismét felbolydul, amikor
Narcisse, az öreg virágárus
meghal és egy szamócában
gazdag erdőt hagy Rosette-re,
írásbeli gyónását pedig a helyi plébánosra. Az örökséget
más is meg akarja szerezni,
a faluba pedig új lakó érkezik

Morgane Dubois
személyében,
aki üzletet nyit
Narcisse egykori virágboltjának
helyén, a csokoládébolttal szemközt.
Morgene éppen
olyan karizmatikus és varázslatos nő, mint Vianne, az új üzlet
pedig már-már
hátborzongató
módon éppen olyan mágikus
erővel vonzza az embereket,
mint annak idején a csokoládébolt...
Joanne Harris érzelmekben,
színekben és hangulatokban
gazdag regénye méltó a Csokoládé sorozat eddigi darabjaihoz: összetett és magával
ragadó történet barátságról,
kapzsiságról, bosszúról, múltbeli vétkekről és titkokról.
(Joanne Harris: Az epertolvaj)
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(ny.f.)

Gödöllő könyv: újraálmodva

Szeptember 20án a Gödöllői
Városi Könyvtár
és Információs Központban
mutatták be a
nagyközönségnek városunk
méltán közkedvelt
könyvének, a „Gödöllő, képes történeti
könyv” második kiadását, amire
azért volt szükség, mert a 2013-

as első kiadása elfogyott, illetve az az óta eltelt 6 év alatt
nagyon sok minden történt a

városban. A több
mint 300 oldalas
és csaknem 1000
képpel
illusztrált kétnyelvű (magyar, angol)
könyv nem
fotóalbum és nem is történelemkönyv, noha mindkét feltételnek megfelel. A
műben Gödöllő történetét
ismerhetjük meg a kezdetektől napjainkig.
Az első kiadáshoz képest
valódi újdonság, hogy 70
darab videó is található
benne, köztük olyan igazi
ritkaságok, amik az évtizedek során elveszettnek tűntek.
A kiadvány elkészültét rengeteg

hazai és külföldi kutatómunka
előzte meg, így számos fotóés dokumentumritkaságot is
megismerhetünk benne. A bemutatón Újvári Miklós újságíró
beszélgetett a szerkesztőkkel,
L. Péterfi Csabával és Tatár Attilával a könyv létrejöttének körülményeiről. A kiadvány a hét
folyamán már megvásárolható
a Fáma és a Bagoly Könyvesboltban, illetve a Gödöllői Városi Múzeumban. Ára 4500 forint.
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Hegedűs Gyula megérkezett Gödöllőre
A Hegedűs Gyula kiállítás megnyitójával kezdődött meg a
Színházak Éjszakája gödöllői
programja a Művészetek Házában. Az esemény egyben az intézmény új névadó ünnepsége
is volt, 2020-tól ugyanis a kiváló
színész nevét viseli majd a
kulturális központ.
Hegedűs Gyula nemcsak
korának
kiemelkedő
színésze volt, hanem
kormányfőtanácsos
is, aki megkapta a
Budapesti
Színészek Szövetsége
örökös tiszteletbeli
elnöke címet. Máriabesnyői nyaralójában a kor
legnagyobb
színészei
fordultak
meg. 1931.
szeptember 21-én
bekövetkezett
halála után itt helyezték
örök nyugalomra.
Gémesi György és Kovács Balázs,
az intézmény igazgatója a megnyitó
keretében látták el kézjegyükkel a
Hegedűs Gyula Színház és Művészeti Központ alapító okiratát; rajtuk
kívül Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész, Oszvald Marika Kossuth-dí-

és Intézet tudományos
főmunkatársával L. Péterfi Csaba beszélgetett
Hegedűs Gyuláról. En-

jas operetténekes is aláírta az
okiratot.
Kovács Balázs elmondta: a névváltoztatás egy 2013ban elindult folyamat
része, s olyan nevet
akartak választani, ami
kötődik Gödöllőhöz. A
településen számos neves művész megfordult,
sokaknak volt itt nyaralója,
de közülük leginkább Hegedűs
Gyula vallotta magát ide tartozónak, akinek végső nyughelye is itt,
a máriabesnyői temetőben található.
A kiállítás színházi fotók, videó- és
hanganyagok segítségével mutatja
be a kiváló színművész pályáját és
gödöllői emlékeit. A megnyitóhoz
kapcsolódóan Gajdó Tamással, az
Országos Színháztörténeti Múzeum

Szobrászművész, filmszínész,
kalandor, magyarságát
mindvégig
megtartó
művész: Amerigo Tot,
vagyis Tóth Imre.
A világhírű – talán
leghíresebb – magyar származású
szobrászművész egyik monumentális
alkotása, „A
mag apoteózisa”
a
Szent István Egyetemen található. Ki volt ez a
különleges, sokoldalú, magyarságát mindhalálig megtartó művész?
Nemes Péter szobrászművész
hosszas kutatások után vetette papírra az Amerigo - Egy szobrász,
aki meghódította Rómát című életrajzot, ami regényes formában, de
interjúk, cikkek és személyes vis�szaemlékezések alapján tárja az

ami az épület előtt állt, és amit egy
korabeli fotón meg is örökítettek. A
képen Hegedűs Gyula feleségével
és kutyájával látható. A tervek között
szerepel, hogy a padhoz elkészüljön
a színész szobra is. Ennek felállításának kiváló apropója lehet, hogy
jövőre lesz Hegedűs Gyula születésének 150. évfordulója.
nek során az érdeklődők bepillanthattak a színfalak mögé, részletek hang-

olvasó elé a 110
évvel ezelőtt született művész életét.
Október 2-án, 18 órakor a Gödöllői Városi
Könyvtárban ebbe a
különös életútba pillanthatnak be az érdeklődők.
Az est vendége Nemes Péter, az Amerigo című könyv
szerzője és Juhász Anna irodalmár
lesz. A könyvbemutatót két, ritkán
látható film színesíti. Az egyik Huszárik Zoltán 1969-es, 18 perces,
Amerigo Tot című rövidfilmje, a
másik pedig a Szent István Egyetem aulájában „A mag apoteózisa”
felavatásakor készült mozgókép.

(Bővebben:
facebook.com/godollovaros és godollo.hu).

Színházak Éjszakája
A Színházak Éjszakája
hajnali fél egyig vátja az
érdeklődőket a Művészetek Házában. A színházteremben a Garabonciás
Színtársulat
jóvoltából
Molnár Ferenc: Marsall
című egyfelvonásosának

Fotó: Kasztner Nikolett

egy könyv, 1 film, 1 kávé
Amerigo

zottak el a kortársak, Fedák Sári és
Kosztolányi Dezső róla szóló visszaemlékezéseiből. L. Péterfi Csaba elmondta, az emlékkiállítás ezzel nem
ér véget. Bár a művész máriabesnyői villája már nem áll, megmenekült
azonban annak a padnak egy része,

próbájába pillanthattak be az
érdeklődők majd a Gödöllői
Fiatal Művészek Egyesülete vette birtokba a színpadot.
Karinthy Frigyestől a Hamlet
a mellényzsebben és Rejtő
Jenő Rézrúd című vidám jeleneteit mutatták be. Igazi különlegesség volt a „A szabadság

finom érintése” című produkció,
amit az InFusion Trio zenekar,
Moussa Ahmed és Tóth Judit
táncművészek, valamint Vellai
Krisztina artistaművész közreműködésével láthatott a közönség. A Club Színház előadói
pedig a Novo Café-ban léptek
fel.

Fotó: MUZA

Akik inkább a zene kedvéért látogattak el a rendezvényre, azok a
Holdviola és Midlife Chrisis koncertjét hallgathatták. Mindezek
mellett kulisszajárás és színházi
kvíz várta az érdeklődőket.
(A rendezvényről bővebben,
több fotóval a szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.)
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Szófödte tárgyak
Sz. Jánosi Erzsébettől

A
Levendula
Galéria
kiállításai
egyre
több látogatót
vonzanak, a
megnyitókra sokszor
alig
lehet
beférni. Az
ezeken
elhangzó beszédek, sokak számára
épp olyan élményt jelentenek, mint
a bemutatásra kerülő művek megtekintése. Sokszor messzi vidékre
repítenek, máskor elgondolkoztatnak, míg van, amikor segítenek

megérteni a művész szándékát. Sz. Jánosi Erzsébet
most egy különleges kiadvánnyal lepte meg a művészet iránt érdeklődőket:
ötvenhárom megnyitó beszédét olvashatják az adott
kiállításhoz kapcsolódó illusztráció kíséretében.
A Szófedte tárgyak címmel
megjelentetett különleges
„katalógusban”
nem
csak
grafikák, festmények, ékszerek, fotók
vagy épp kerámiák, kaptak
helyet, hanem a
róluk, az alkotókról szóló gondolatok is. Az Erzsébet
Királyné Szálloda
dísztermében megtartott bemutatón dr.
Fogarassy
Csaba,
költő, klímavédő beszélgetett Sz.
Jánosi Erzsébettel. Az eseményt
Langer Ágnes és Dezső Piroska
hegedűjátéka tette teljessé.

Brácsa Extravaganza: különleges
zenei élmény a Királyi Váróban
Mozart, Mascagni, Csajkovszkij, Mendelssohn és Schubert neve hallatán mindenkinek felrémlik egy-egy ismert
dallam. Szinte mindenki el tud dúdolni egy-egy részletet a
Hattyúk tavából, vagy a Varázsfuvolából. De mi a helyzet
akkor, ha a jól ismert dallamok nem a szokott hangszerelésben szólalnak meg? Nos, ilyen különleges élményt ígér
a Brácsa Extravaganza címmel a Királyi Váróban szeptember 27-én megrendezésre kerülő koncert.
Az Operaház művészei – Bartis-Gémesi Gabriella, Babácsi Csaba, Kovács Attila és Török Mátyás – által létrehozott 4Brácsa Quartet olyan zenei összeállítást szólaltat
meg, amely a különböző műfajokon keresztül mutatja be
a hangszer sokszínűségét. A koncert során az operától a
balettzenén át a ragtime-ig terjed zenei paletta, amit a már
két éve együtt dolgozó formáció megszólaltat.
A 4Brácsa Quartet Gödöllőn egy három részből álló műsorral mutatkozik be, az első rész az opera- és balettzenéjé, a második részben romantikus, érzelmes dallamok
csendülnek fel, zárásként pedig a jazz és ragtime világába
repíti a közönséget a négy bárcsaművész. A megszólaltatott művek átiratok, a zeneirodalomban ugyanis kevés
brácsa quartetre írt mű van.
De nem csak ezek számítanak különlegességnek, hanem
maga a formáció is, hazánkban nagy valószínűséggel ők
az egyetlenek, és külföldön is ritkaságszámba megy ez a
zenei összeállítás. A koncert igazi zenei különlegességnek ígérkezi.
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MÚZEUMPEDAGÓGIAI KÜLÖNDÍJ A GÖDÖLLŐI
KASTÉLY IFJÚSÁGI PROJEKTJÉÉRT
Szeptember 23-án az Országos Múzeumpedagógia Évnyitó keretében, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban díjazták az elmúlt
év legkiválóbb múzeumpedagógiai kezdeményezéseit. A Gödöllői Királyi Kastély Múzeumpedagógiai Különdíjat kapott azért a rendhagyó
ifjúsági projektjéért, amelynek eredményeként
2018 novemberében időszaki kiállítást nyitottak
a kastély II. világháború utáni időszakáról, az itt
működő szovjet laktanyáról, tiszti lakásokról és
szociális otthonról.
A kastély szakmai irányításával egy csapat diák
vállalta, hogy felkutatják ennek a 40 évnek a még
fellelhető emlékeit és a korosztályuk számára is
befogadható kiállítást rendeznek belőle. A diákok
a kutató, tervező és kommunikációs csoportban
sokféle képzésben részesültek, s a megnyitóig
összesen 1275 óra munkát fordítottak a projektre, sokan a közösségi szolgálat keretein belül.
Munkájukkal a – közösségi média eszközein keresztül
– nagy szimpátiát és erős támogatást váltottak ki a helyi
lakosokból: sokan (40 tulajdonos) segítették a kiállítást
tárgyakkal és történetekkel. A tárlat idén májusban már
egy magas szakmai elismerést kapott: az Év Kiállítása-pályázaton Különdíjat nyert.

A projekt fontos hozadéka még, hogy volt olyan diák,
akinek a pályaválasztását határozta meg ez az élmény,
volt, aki itt szerzett új barátokat, és többen a megnyitó
után is tovább dolgoztak, dolgoznak a kastélyban: tárlatvezetőként, rendezvényszervezőként, youtuberként
és pályázatíróként.

GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI

MŰHELY

A kiállítás 2019. december 8-ig látható, szeptember
hónapban, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig!
Tárlatvezetés az október 12-én, a Gödöllői Városi
Múzeumban megnyíló Nagy Sándor emlékkiállítással
egybekötve, 2019. október 26-án 10 és 13 óra között.
Támogató I Gödöllő Város Önkormányzata
GIM-HÁZ, 2100 Gödöllő, Körösfői-Kriesch Aladár utca 15–17.
www.gimhaz.hu
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Röplabda – I. Berze Zsófia Emléktorna

Negyedik helyen a Gödöllő
Az NB I-es bajnokságra való
felkészülés egyik fontos állomása volt a Gödöllői RC számára
a szeptember 22-én, Gödöllőn
megrendezésre kerülő I. Berze
Zsófia Emléktorna. A négycsapastos tornán a GRC a negyedik
helyen végzett.
Szabados István tanítványai
mellett a Diósgyőri VTK, a Palota és a TFSE mérte össze erejét
a gödöllői Szent István Egyetem
sportcsarnokában. Az emléktornát a TFSE csapata nyerte, a
második helyen a Palota csapata
végzett, a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára a Diósgyőr állhatott fel, míg a házigazda gödöllőiek a negyedik helyen végeztek.
Az emléktornára való készülődés
apropóján sajtótájékoztatót is tartotta a klub, ahol az idei terveiket ismertették. A klub hitvallása
mostantól az, hogy elsősorban
saját nevelésű játékosoknak –

kiegészítve néhány tehetséges
fiatallal – adnak lehetőséget a
bizonyításra. „Ezt a vonalat szeretné tovább vinni az egyesület
a következő két-három évben
– mondta el Szabados István,
a csapat vezetőedzője. – Ezt a
döntést nem a kényszer szülte,
igazolhattunk volna mi is külföldieket, vagy rutinosabb és idősebb
játékosokat, de úgy határoztunk,
hogy elsősorban a saját nevelésű
röplabdázóinkra építünk.”
A keret 17 tagjából 12 ilyen, a
kivételek egyike az immár harmadik idényét Gödöllőn kezdő
korábbi junior-válogatott Körtvélyessy Réka, illetve a négy
új igazolás: a feladó Schwegler
Stefánia, a center, Kovács Eszter és a két liberó, Faragó Anna
és Horváth Réka. Előbbi Nyíregyházáról, utóbbi a TFSE-től, a
másik két lány pedig az UTE-ból
érkezett.
„Ehhez mérten a célkitűzés is az,
hogy a bajnokságban a 3-5. hely

V. Veterán kerékpár túra és Miénk a pálya!

Kerékpárosoké volt a hétvége

A kerékpárosoké, valamint a
veterán autóké és velocipedeké volt a főszerep Gödöllőn az
elmúlt hétvégén. Szeptember
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21-én városunkat is érintette
az V. Veterán kerékpár túra,
míg másnap a Miénk a pálya!
felkiáltással újra nyeregbe
pattantak kicsik és nagyok,
hogy a mogyoródi Hungaroringen tekerjenek.
A veterán kerékpár túra a budapesti Vajdahunyad várától
indult, majd Pécel és Isaszeg

valamelyikét szerezzük meg,
úgy, hogy azért egy-két kellemes
meglepetést is szeretnénk okozni. Emellett – mivel ezeknek a
játékosoknak a zöme alkotja az
U21-es és az U19-es csapat gerincét is – a két legfelső korosztályban az országos bajnokság
hatos döntőjébe jutás a cél, ami
igaz egyébként a serdülő, a gyerek és a minicsapatra is” – tette
hozzá a szakember.
A Gödöllői RC játékoskerete a
2019–2020-as bajnoki idényre:
Albert Anna (ütő), Bajnóczi Fruzsina (center), Barta Karolina
(feladó), Faragó Anna (liberó),

érintésével a Gödöllői Királyi
Kastélyban és városunk főterén pihentek meg a különleges kerékpárok és veterán
autók. A legkorhűbb ruhában
nyeregbe pattanó női bringás
elismerést és a vele járó oklevelet, illetve Bürgi-bögrét Tarlós Mariann vehette át, míg
Gödöllő város díját, egy városi címerrel ellátott gravírozott
díszüveget a 70. életévében
járó Hartmann Mihály kapta.
A Miénk a pálya! esemény keretein belül a több mint három-

Ferentzi Zoé (ütő), Halla Gréta (átló), Horváth Réka (liberó),
Kovács Eszter (center), Körtvélyessy Réka (ütő), Kump Aliz
(center), Ratkai Panna (ütő),
Saáry Blanka (átló), Schwegler Stefánia (feladó), Sorompó
Kinga (feladó), Tettamanti Virág (center), Tóth Szandra (ütő),
Tóth-Bagi Réka (feladó). A szakmai stáb: Szabados István (vezetőedző), Szalay Attila (másodedző), Kovács Zoltán (erőnléti
edző), ifjabb Árpás Géza (gyúró és sajtós), Kazamér-Szilágyi
Éva (gyógytornász), Nagy Péter
(technikai vezető).
forrás és fotó: www.grcvolley.hu

száz bringás közel egy órán
keresztül tekerhetett a Hungaroringen, ezzel is bizonyítva, hogy a kerékpár több, mint
sporteszköz. Az indulás előtt
adták át a Haraszti úton létesített új kerékpár szakaszt.-tl-

jégre várják a fiatalokat

Megkezdi munkáját a GJSE
Újabb TAO-s sportággal bővül a gödöllői sportpaletta, miután az elmúlt héten megkezdte hivatalosan is a munkáját a Gödöllői Jégkorong
Sportegyesület.
További részletekről Molnár Mihálynál,
az egyesület főtitkáránál lehet érdeklődni
a 06/20-319-19-21-es számon, valamint a
hello@gjse.hu ímél címen.
(fotó illusztráció: bangordailynews.com)
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Atlétika – Országos pályabajnokság

Két gödöllői érem évzárásként
Székesfehérvár rendezték az
idény utolsó szabadtéri országos
pálya bajnokságát, ahol a GEAC
atlétái két érmet szereztek.
Az ifjúsági, serdülő és újonc ös�szetett atlétikai bajnokságon a
gödöllőiek az újonc korosztályban
képviseltették magukat szép sikert elérve. A négy próba verseny
‚A’ verzióján indult (magasugrás,
80 méter gátfutás, távolugrás
és gerelyhajítás) Grünwald Tamás, aki 1387 gyűjtött pontjával
az ötödik helyen végzett. A ’B’
jelzésű variációban (távolugrás,
80 méter gátfutás, 300 méter és

1500 méter) állt rajthoz Balázs
Gergely, aki 1598 pontot gyűjtött, ezzel az összesítés hatodik
helyén végzett. A ’C’ verziót (ötös
ugrás, gerelyhajítás, 60 méter és
súlylökés) hárman is teljesítették
a GEAC atlétái közül: Fodor Péter szerepelt a legjobban, hiszen
2130 pontjával ő lett négy próba
országos bajnoka. Peti végig nagyon céltudatosan és határozottan versenyzett, aminek meg is
lett az eredménye. Kuti Donát,
1290 ponttal a 14., míg Lippai
Csaba 1092 pontjával a 17. lett
ebben a variációban. A csapatból
a legjobb négy eredményt érté-

Labdarúgás – 16 között a megyekupában

Idegenben is megvan az első
Idei első idegenbeli győzelmének örülhetett a Gödöllői
SK a most futó megyei első
osztályú pontvadászatban,
miután 3-2-re nyerni tudott
Törökbálinton Nenad Pozder együttese.
A nyáron feljutó házigazdák
akarata érvényesült az első
félidőben, de a második játékrész már a gödöllőiekről
szólt, így nem érdemtelenül
nyerték meg a párharcot. A
Gödöllői SK hat fordulót követően 10 ponttal a hatodik

helyen áll jelenleg a bajnokságban. A következő fordulóban a listavezető Nagykőrös csapatát fogadja Nenad
Pozder együttese.
Pest megyei I. osztály,
6. forduló: Törökbálinti
TC – Gödöllői SK 2-3 (1-1)
Gödöllői gólok: Mudroch
Mendel (2), Méhes Pál.
Pest megye Kupa – Kön�nyed továbbjutás
Könnyedén, 9-0-ás győzelemmel jutott tovább a Pest

Kézilabda – Holtversenyben élen a GKC

Idegenben is megvan az első
Ismét nyert, ezzel két mérkőzés után pontveszteség nélkül hármas holtversenyben az
élen áll az NB II. Északi-csoportjában a Gödöllői KC.
Bartos Gábor együttese ezúttal a Rákosmenti KSK otthonából távozott győzelemmel, így
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kelve a GEAC-os újonc fiúk 6405
pontot gyűjtve az újoncok között
a második legeredményesebb
klub lett, így mindenki éremmel
a nyakában mehetett haza a versenyről. A lányoknál Tóth-Sztavridisz Szófia a ’B’ variációt (távolugrás, 80
méter gátfutás, 300
méter és
800 méter)
teljesítette
és
1739
ponttal a
13. helyen
zárta.
A felkészítő
edzők
voltak:
Körmendy

Katalin és Máté Alpár.
(A fotón balról jobbra Körmendy
Katalin edző, Balázs Gergely, Kuti
Donát, Lippai Csaba, Grünwald
Tamás, Fodor Péter, Máté Alpár
edző láthatók, a képet Kovács
Gábor Krisztián készítette) -kb-

megye kupa párharcán a
GSK a Zebegény-Gravittax
otthonában, ezzel bejutott
a legjobb 16 közé a csapat.
Pest megye Kupa, 3. forduló: Zebegény-Gavrittex
– Gödöllői SK 0-9 (0-3) Góloszerzők: Méhes Pál (3),
Tóth Benedek (2), Malkócs
Marcell (2), Lédermayer
András, Maródi György.

verte hazai pályán a dobogóra hajtó Tápiógyörgye
együttesét. Az újabb három
ponttal megduplázta eddigi
pontjait a csapat, a hat egységgel jelenleg a 13. helyen
áll a GEAC-FISE a 16 csapatos csoportjukban.
Pest megyei III. osztály
Keleti-csoport, 6. forduló
GEAC-FISE
–
Tápiógyörgye KSK 1-0 (1-0) Gól:
-liSztriskó István.

Hátország – GEAC bravúrpontok

Programajánló

Bravúros győzelmet aratott Pest megyei I. osztály, 7. forduló
az eddig mindössze egy Szeptember 28., szombat 16 óra
győzelmet számláló GEAC Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi SE
a megyei III. osztály hatodik (Táncsics M. úti Sportcentrum)
fordulójában, miután 1-0-ra
Utánpótlás
eredmények,
serdülők NB II. Keleti-csoport: Balassagyarmati Kábel
SE – GKC 12-28, ifjúsági III.
osztály B-csoport: RKSK –
GKC 20-43		
-tt-

holtversenyben áll az élen harmadmagával a csapat.
Férfi NB II.
Északi-csoProgramajánló
port, 2. for- Férfi NB II Északi-csoport, 3. forduló
duló: RákosSzeptember 29., vasárnap 17 óra
menti
KSK Gödöllői KC – Csépe-Salgótarjáni SKC
– Gödöllői KC
(Hajós iskola tornacsarnoka)
27-31 (15-14)

Felhívás

Kedves Sportbarátok! A Gödöllői Városrészek Közötti Amatőr Asztalitenisz Bajnokság 2019/2020 idényre
Várjuk új csapatok jelentkezését is
a hagyományos városrészek közötti amatőr asztalitenisz bajnokságra,
amelyben két csoportban rendezzük
meg a bajnoki fordulókat. Nevezni minimum 5 fős csapattal lehet, megjelölve a csapatkapitányt, névvel, címmel,
igazolt játékosok nem lehetnek az
amatőr csapat tagjai. Kérjük megad-

Sakk: Sikeres bajnoki rajt
A Pest megyei sakk csapatbajnokság első fordulójában a
Herczegh Oszkár csoportban
a GSBE második formációja
nagyarányú győzelmet aratott.
Pest megye I/A osztály, 1. forduló: GSBE II. – Szigetszentmiklós II. 4-1
(A GSBE I-es csapata szabadnapos volt)
-vb-

ni az elérhetőségeket (e-mail, telefonszám). A nevezéseket legfeljebb
2019. szeptember hó 20. napjáig fogadjuk, a gyorfibea@invitel.hu
email címen. Hajrá Gödöllő!
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élő-világ
nagy hatással van
a kutya egészségére,
megrövidíti
élettartamukat”
–
idézte Peter Sandeo bioetika professzort, a tanulmány
társszerzőjét a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő
hírportál. Korábbi tanulmá-

nyok szerint átlagosan 1,3
évvel rövidebb a kövér kutyák
élettartama azokénál, akiknek
korlátozzák étrendjüket.
Miközben a normál súlyú gazdik a jutalomfalatokat a kutya
tanítása céljából használják,
a túlsúlyosak azért, hogy kedveskedjenek az állatoknak,
mint amikor megosztják velük
a szendvics vagy a süti utolsó
falatját kutyájukkal. A szakemberek azt is megvizsgálták, hogyan hat a kasztrálás
vagy a sterilizáció az állatok
súlyára. Kimutatták, hogy a
kasztrált hímeknél háromszor
nagyobb a kockázata a túlsúlynak vagy az elhízásnak,
a nem kasztráltakhoz képest.
A sterilizált nőstényeknél
azonban nem találtak ilyen
összefüggést a súlygyarapodással. Kimutatták ugyanakkor, hogy a nőstény kutyáknál nő az elhízás kockázata,
akár képtelenné tették őket a
fogamzásra, akár nem a nem
kasztrált hím kutyákhoz képest.

teljesen átérje. Megjelölve:
ahol összeér, a faszegélyt kiterítjük és lecsípjük óvatosan
és a kiálló drótokat visszahajt-

lyezzük a cserép köré és gyorskötözővel vagy dróttal rögzítjük, majd óvatosan a végleges
helyére tesszük. A legszebben
akkor mutat az így létrehozott
kis csoportunk, ha a magasabbakat hátra, az alacsonyabbakat előre pakoljuk, így minden
növényünk mutatós lesz.
(Tipp: még nem aktuális, de
a aki földlabdás karácsonyfát vesz majd, ugyanezzel a
módszerrel takarhatja el majd
a cserepet az ünnepi szobában).
Másik apró szépség, amit az
őszi ládákba tehetünk, a most
már sok helyen kapható Erika, melyet kombinálva apró
borostyánnal és mini, lassú
növekedésű
örökzöldekkel
egybeültetve, gyönyörű összhatást érhetünk el szinte bárhol, ahová balkonládát vagy
cserepet tudunk rakni.
Összeültetni nem nehéz, itt is
ügyeljünk a magasságokra,
majd ültetés után folyamatos
vízellátásra és tápanyagutánpótlásra, ahogy a faszegélyes
dézsás növényinkére is, hiszen ők sokkal kisebb helyen
élnek, mint a kerti földbe ültetett társaik.
Jó kertészkedést kívánok erre
a hétre is és továbbra is várjuk
leveleiket!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu

Kövér gazdi, túlsúlyos kutya?
Gyakoribb a túlsúlyos kutya
a kövér gazdiknál, mint a
normál testsúlyú kutyatulajdonosoknál – derítette ki a
Koppenhágai Egyetem állatorvosainak kutatása. A szakemberek kimutatták, hogy
ennek oka részben az, hogy
a gazdik a jutalomfalatokat a
kutya képzésének eszközeként használják, vagy csupán
azért, hogy kedveskedjenek
háziállataiknak. A dán kutatók
módszeresen megvizsgálták
azokat a tényezőket, amelyek
négylábú barátaink túlsúlyát,
elhízását okozzák. Eredmények egyike egyértelmű ös�szefüggést mutatott ki a kutya és tulajdonosa testsúlya
között. A túlsúlyos vagy elhízott kutya több mint kétszer
gyakoribb a túlsúlyos vagy
elhízott gazdák körében, mint
a karcsú, normális súlyú tulajdonosok esetében.

Gyakran az emberek nem
gondolnak arra, hogy kutyájuk súlya problémát okozhat.
Ez vezethet a kutya elhízásához. A túlsúly vagy az elhízás

Őszi kis trükkök
Beköszöntött az ősz, ám ez
nem azt jelenti, hogy már vonulunk be a lakásba, hiszen ha
szerencsénk lesz, akkor még
sokáig élvezhetjük a kert adta
örömöket. Sok helyen ilyenkor
már akciósan is vásárolhatunk
nagyobb dézsás növényeket,
melyeket, ha egyelőre nem is
ültetünk be, akkor is gyönyörű
díszei lehetnek, kertünknek teraszunknak egy kis trükkel.
A fekete cserepekben kapható növények csoportba lerakva nem sem túl szép látvány,
ezért pici plusz munkával ezt
a problémát meg is szüntethetjük úgy, hogy „ruhát varrunk” rá. Szinte mindenkinél,
aki kertet készít magának, a
garázsban mindig van egy-két
tekercs szegély, ami megmaradt az építésből és csak ideoda pakolgatja.

Ezekből a maradék ágyásszegélyekből remek, cserépre
szabott keretet
lehet készíteni,
hogy
nagyon
egyszerűen
fogjuk a vásárolt növényünket és óvatosan
körbe tekerjük
a megmaradt
szegéllyel
a
cserepet, hogy
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juk, hogy ne okozzon sérülést.
Akár le is festhetjük különböző
színűre a szegélydézsánkat,
vagy fapáccal kenhetjük be,
így még időtállóbb lesz vagy
olyan színt is választhatunk,
ami illik a környezetéhez, így
még szebb látványt fog nyújtani akár egy bejárat, akár egy
csoportosan lerakott növényegyüttes.
A festék megszáradása után,
a szegélykeretünket visszahe-
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„vadásztak” a kastélyban

Szeptember 22-én, vasárnap a XII. Vadásznap eseményei zajlottak a Királyi Kastélyban. A kilátogatók „célkeresztjébe“ számtalan
program került, így mindenki „levadászhatta“ a számára legmegfelelőbbet. A tárlatvezetéssel, kiállításokkal, állatbemutatókkal, gyerekprogramokkal, vásárral tűzdelt esemény sokakat vonzott.

nessy: 4 éves, nagytestű, közé- turbó: 8 hónapos, staff keverék
pázsiai juhász, szuka. Emberbarát, kan. Örökmozgó, kutyákkal és emmás kutyákkal nem jön ki.
berekkel egyaránt barátságos.

Nem hiányzik valakinek?
Naponta több tucat képet
láthatunk a közösségi oldalakon és csoportokban
utcán kóborló, vagy épp
legyengült, sérült kutyáról. „Hátha valaki felismeri.”, „Nem hiányzik
valakinek?” olvashatók
a fotók alatt. Nem egyszer előfordul, hogy egy
jószándékú
állatbarát
ideiglenesen befogadja
a kutyát és várja a gazdi
jelentkezését. Nincs ez másképp városunkban sem. Ilyen
esetben a legcélszerűbb, ha
azonnal értesítik a gödöllői
gyepmesteri telep munkatársait, akik a lehető legrövidebb
idő alatt a megadott helyszínre
sietnek.
Minden esetben chipet olvasnak és értesítik a gazdit, és
szükség esetén intézkednek,
hogy a kutya megkapja a szükséges ellátást.

Elsősorban tehát, aki kóbor
kutyát lát vagy befog, hívja
a 70/648-0200-as telefonszámot!
Fontos tudni, hogy az állatorvosi rendelőkben és Gödöllőn,
a Szabadság úti MOL-kútnál is
lehetőség van chip olvasásra,
így oda is vihetik a talált állatot, az intézmény munkatársai
pedig gondoskodnak a kutya
elhelyezéséről.

Cicák gazdit keresnek

Domonyvölgyből 3 hónapos kiscicák gondoskodó gazdit
keresnek.
Tel: 06-20-996-7608.

cseri: Másfél éves kan. Óriási szíve van, ragaszkodó típus. Kutyákkal
jól kijön. Csak olyannak ajánljuk,
aki a falkavezér szerepét átveszi
tőle! A Gyepi legszebb kutyája!

maci: 3 éves, leonbergi keverék
nagyfiú.Egy szeretetbomba, pusziosztó! Imád sétálni pórázon, kistetű
kutyákkal jól elvan.

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
A 2019. október 13-án tartandó önkormányzati képviselők és polgármester választásán közreműködő szavazatszámláló
bizottságok tagjainak eskütétele és felkészítése az alábbiak szerint
történik:
2019. október 7-én (hétfőn) 18 órakor
1-14. sz. szavazatszámláló bizottságok tagjai,
2019. október 8-án (kedden) 18 órakor
15-28. sz. szavazatszámláló bizottságok tagjai részére.
A póttagok bármelyik időpontban részt vehetnek az eskütételen és
felkészítésen.
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ földszinti nagyterme.
Dr. Kiss Árpád sk. jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője

Tájékoztató egészségügyi veszélyes
hulladék elhelyezéséről
A Tormay Károly Egészségügyi Központ tájékoztatja tisztelt betegeit, hogy a 11/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben meghatározott, a járóbetegszakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra
vonatkozó kötelezettségüknek eleget téve a lakosságnál képződött veszélyes hulladékok gyűjtésére alkalmas gyűjtőedényeket biztosítanak kizárólag a rendelet 2§(1) bekezdés 4/b pontja
szerinti hulladékokra (injekciós tű, injekciós fecskendő, tűvel
ellátott injekciós fecskendő, infúziós szerelék) vonatkozóan a
II. sebészeti szakrendelőben. A leadási szándékot a regisztrációnál kell jelezni és az intézmény munkatársa az érdeklődőt a
gyűjtődobozhoz kíséri.
A fentebb említett, gyógyszerhulladéknak minősülő hulladékot
minden hónap első keddjén az alábbi időpontokban lehet
elhelyezni:
2019. október 01. 12 –18 óra között
2019. november 05. 12 –18 óra között
2019. december 03. 12 –18 óra között

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Szeptember 16-22.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Szeptember 23-29.:
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
A Tormay Károly Egészségügyi Központ tájékoztatója
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Betegeinket, hogy a Petőfi S. u.
1-3. szám alatti központi épületben zajló, a tüdőgondozó költöztetésével kapcsolatos kivitelezési munkálatok hamarosan befejeződnek.
Előre láthatóan a költöztetés szeptember 30. és október 1-je között történik. Ezen a két napon a tüdőgyógyászati szakrendelés és
a tüdőszűrés szünetel. A tüdőgondozó működése várhatóan október 2-án délután indul. A kezdés pontos időpontjáról és a rendelési
idők esetleges változásáról a későbbiekben ismételten tájékoztatjuk
a lakosságot. Szeptember 26-án és 27-én a Bőrgyógyászati szakrendelés szünetel, mivel az alagsorból a felújított, végleges helyére
költözik (korábbi nőgyógyászati szakrendelő).
Megértésüket köszönjük!
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Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ
családsegítő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel
út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A családsegítő munkakörébe tartozó feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: • Főiskola, 15/1998 (IV.30.) NM rendelet melléklete szerint • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) • Magyar állampolgárság • Cselekvőképesség, büntetlen előélet • Erkölcsi
bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • családsegítő területen végzett
munka
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló
okirat másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 9.
A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ címére történő
megküldésével (2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: G-343 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
vagy elektronikus úton Forrainé Murányi Judit részére a forras.gazdasagi@vnet.hu e-mail címen keresztül vagy személyesen: Gödöllői Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ, Pest megye, 2100 Gödöllő,
Ganz Ábrahám utca 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.

Történetek a vívó-világbajnokság
pástjáról…
Különleges élménybeszámoló és beszélgetés
Gémesi Csanáddal az PURE. Kávéházban,
2019. szeptember 26-án, csütörtökön, 18 órától.

Házigazda: Juhász Péter,
aki legutóbb Egri Jánost faggatta
egy nagysikerű kávéházi esten.
Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, aki
szeretne bepillantást nyerni egy vívó-világbajnokság
kulisszáiba, egy élsportoló mindennapjaiba!
A csodálatos környezetet és a kiváló vendéglátást a
PURE. Kávézó garantálja.
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Dolgozzon lakásához közel!

Újság, szórólap
terjesztésére
keresek munkájára igényes
személyt. Gödöllői lakost!
A munka végezhető iskola,
nyugdíj illetve munka mellett is.

Jelentkezés: 06/20 495-24-20

INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! Tel:
20/944-7025
+ Szadán, tárolóval összeérő,
CSOK-képes, minőségi új építésű, egyszintes, ikerház központban, n+3 szobával, 450m2-es te-

lekkel eladó! Irányár: 43MFt. Tel:
20/772-2429
+ Új építésű csok képes ikerház
Gödöllőn, egyszintes nagy telekkel eladó! Irányár: 45,9MFt www.
godolloihaz.hu Tel: 20/804-2102
+ Gödöllőn, Kampis téren nagyméretű teremgarázs kiadó! Bérle-

ti díj: 18.000.-Ft/hó. Tel: 20/9447025
+ Gödöllő keresett részén új építésű, extra energiatakarékos n+3
szobás lakás dupla kocsibeállóval eladó! Irányár: 47MFt. Tel:
20/772-2429
+ Központ közelében, 85m2-es
stabil kockaház, 1200m2-es telekkel, N+2szobával jó állapotban
eladó! Iár:41.5MFt!! Tel: 20/5391988
+ Egyetemi parkerdő mellett eladó n+3 szobás, garázsos sorház közel hév, vasútállomáshoz!
Irányár: 49MFt. Tel: 20/804-2102
+ Központban, 4.emeleti, 55m2es, két szobás felújítandó lakás SÜRGŐSEN eladó! Iár:
23.75MFt! Tel: 20/539-1988
+ Gödöllőn, központhoz közel
120m2-es, Csok-képes ikerházi
lakás garázzsal eladó! Irányár:
49,9MFt Tel.: 20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel: 20/944-7025
+ Gödöllőn, központban 750m2es széles telken összközműves,
felújítandó téglaház eladó! Irányár: 40MFt! Tel: 20/539-1988
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 69nm-es felújított, magas földszinti tehermentes lakás.
Irányár: 30,5M Ft. T: 06-70-6196046
+ Gödöllőn az Irtványban 1500
nm-es, bekerített telek gyümölcsfákkal, szőlővel, málnással, 12
nm-es faházzal eladó. Iár: 2 millió
Ft. Érd: 06-30-858-6229, 06-30362-2270
+ 2 db panorámás,
építési telek eladó
Gödöllőn a Boglárka utcában. A telkek egymás mellett
találhatók, 830 és
962 m2 területűek.
Az utcában víz-villany-szennyvíz. A
gázvezeték a keresztutcában
30
m-re. Irányár: 15 és
16 mFt. Érdeklődni:
0630-2105-283.
+ ELADÓ (vagy
elcserélendő) gödöllői, 2szoba ös�szkomfortos, tehermentes jó állapotú
2.emeleti, erkélyes,
téglaépítésű, egye-
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di fűtésű (gázkonvektor) lakásom
(nagy saját zárható pincével)
gödöllői, szadai, isaszegi tehermentes kertes házra. (De érdekel
siófoki, lellei ház is.) Iár: 29.8MFt.
06-70-620-4102
+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában eladó egy 64 nm-es felújított
1.emeleti lakás. Irányár: 32 millió
Ft. Tel: 06-30-291-3394
+ Jászapáti fürdővárosban rendezett környéken eladó egy kétszobás, fürdőszobás, 65 nm-es
családi ház a gyógyfürdőtől pár
percnyire. Ára: 4,6 MFt. Tel: 0620-999-6453
+ Eladó Gödöllő Palotakerti részén parkra néző, 10 emeletes
házban egy 44nm-es, 1 szobás
öröklakás nyílászáró cserével
nagyon kedvező irányáron: 22,3
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.: 48 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi
úton egy 2,5 szobás, összkomfortos, teljesen felújított lakóház
nagy méretű garázzsal, 2300nmes telken. I.á.: 45 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn az Ambrus közben egy 1,5 szobás, felújított, 4.
emeleti öröklakás. I.á.: 26,5 mFt.
06-20-919-4870
+ Eladó 2,5 szobás felújítandó
családi ház Gödöllőn a Radnóti Miklós utcában. I.á.: 27 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő röges részén
most épülő ikerház 109nm-es
alapterülettel/db, nappali +4
szoba, fürdőszoba kulcsra kész
állapotban 1046 nm-es telken.
CSOK és hitel igénybe vehető
az ingatlanra. E.á.: 48,9 mFt/db
0620-919-4870
+ Eladó most épülő, földszintes
ikerházak Gödöllőn a Lázár Vilmos és a Gerle utcában, hitelre
és CSOK-ra alkalmas. I.á.: 52,5
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet
Királyné körúton egy 2,5 szobás,
téglából épült, erkélyes, 3. emeleti öröklakás konvektoros fűtéssel. I.á.: 29,5 mFt 0620-919-4870
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összkomfort, tágas elől,
hátul nagy terasszal 1-2
fő részére azonnal kiadó.
06-30-569-8137
+ Gödöllőn végállomásnál külön bejárattal 1 szoba összkomfortos lakrész
teljesen berendezve internet, autóbeállási lehetőséggel kiadó. 60EFt+
20eFt rezsi. 1 havi kaució
szükséges. 06-30-4691542, 06-28-417-125

+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy 2 helyrajzi számon lévő,
2200nm-es telken lakóház udvar
megjelölésű ingatlan, mely áll
nappali+ 2szoba összkomfortból.
I.á.: 42 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom utcában egy ikerház 440nm-es telekrésszel mely áll nappaliból lent,
tetőtérben 2szoba, erkélyekkel,
terasszal. I.á.: 30 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Zrínyi utcában egy 85nm-es, vegyes építésű, 2,5 szobás családi ház
300nm-es telekrésszel. E.á.: 27

mFt 0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Albérlet max. 2 fő nem dohányzó részére kiadó Máriabesnyőn.
Tel: 06-30-192-3473
+ A Damjanich utcában albérlet kiadó 1-2 fő részére: szoba,
konyha, fürdőszoba, terasz. Díja:
70.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució.
Tel: 06-20-469-9295
+ Központban szoba kiadó egyetemista lány, lányok részére.
(Max 2 fő.) Tel: 06-70-381-2407
+ Gödöllőn, frekventált helyen
családi ház felső szintje, 2 szoba

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Kiadó ÜZLETHELYSÉG/ IRODA Gödöllőn
a Szent János utcában,
18 m2, gyönyörű állapotban, mellékhelyiséggel,
konyharésszel,
egyedi
fűtéssel, parkolóhellyel. 70e Ft/
hó+ rezsi, 2 havi kaució. Érd.:
06703419670
+ Gödöllő központjában – mélygarázsban – kocsibeálló kiadó!
Érd: 06-30-907-9322
+ Patak téri garázssoron hosszútávra garázs kiadó. Tel: 06-30928-5272
ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI
BETEGÁPOLÓT keresünk
Kerepesen nappali munkára (reggel 8 órától este

kb 19 óráig) heti több alkalomra,
hosszabb távon. Érd: 06-30-5779661
+ Munkaidő pótlékkal egy és
több műszakos munkarendbe
műanyag feldolgozó gödöllői kft.
felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat
is szívesen fogadunk. Érd: 06-209423-112, www.plastexpress.hu
+ 19 éve működő műhelyünkbe kollégákat keresünk AUTÓSZERELŐ,
illetve
betanított
SEGÉDMUNKÁS munkakörbe!
Bejelentett 8 órás állás, bérezés
megegyezés szerint! Jelentkezni
a +3630-4666-930-as telefonszámon, illetve a papgumi@invitel.
hu e-mail címen lehet.
+ Kutató cég újpesti mikrobiológiai laboratóriumába LABORATÓRIUMI
ASSZISZTENST,
TECHNIKUST keres. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel a kutatolabor2@
gmail.com e-mail címen.
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+ Vállalom lépcsőházak takarítását heti rendszerességgel, továbbá nagytakarítását. Hétvégi és
ablaktakarítást is vállalok. Számla képes vagyok! 06-70-703-6568
+ Megbízható sofőrt keresek C

hirdetés
jogosítvánnyal 7,5 tonnás
teherautóra Gödöllőn és
környékén árufuvarozásra.
Érd: 06-30-6455-659
+ A Panda autómosó gyakorlott vezetni tudó női és
férfi munkatársat keres.
Kárpit és polír előny. Tel:
06-20-9417-670 Holló Józsefné
+ Heti két-három napra TAKARÍTÓNŐT keresünk gödöllői családi házba vasalással,
rugalmas munkabeosztással. 0670-418-3032
+ Műszaki végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk karbantartó, géplakatos munkakörre,
a gödöllői Ipari parkba (MŰFÉM
Termékgyártó Kft.). Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. Bérezés
megegyezés szerint. Jelentkezni
a következő telefonszámon lehet:
06-70-417-9875
+ Csomagolói munkakörbe munkatársat keresünk a gödöllői Ipari
Parkba (MŰFÉM Termékgyártó
Kft.). Jelentkezni önéletrajzzal
az alábbi emailcímen lehet: mufem@mufem.hu
+ Irodai munkára a gödöllői ipari parkba /Műfém Termékgyártó
Kft./ munkatársat keresünk. Friss
nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a mufem@mufem.hu
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e-mail címen lehet.
+ Takarítónőt keresünk 56 nm-es lakás
takarításához havi 2
alkalomra. Érdeklődés: 06-28-785-638
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50
nyelven, anyanyelvi,
diplomás,
gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.:
06-20-556-2653, 0620-543-1775, 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. Ágak, levelek
elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. Fahasogatás.
Gépi permetezés. Kerítésfestés.
Kerti tavak tisztítása. 06-30-7476090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Tel:
30/592-1856,
30/508-1380,
28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-,
KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK,
GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel:
06-20-9527-289, 06-28-476-229
+ 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
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD
ÉS ELEGED VAN BELŐLE?
Betegségednek lelki okai vannak, melyeket oldani lehet.
Szeretnéd visszanyerni az
uralmat életed felett? Gyere
el Te is egy kezelésemre! Betegségek lelki okait oldom 4
év tapasztalatával Gödöllőn.
További infót, véleményeket
a www.ThetaGodollo.hu oldalamon találsz. A kezelés ára

9900 Ft. Garantálom Neked, hogy
a végén elégedetten távozol. Ellenkező esetben ingyen adom.
Élj kevesebb stresszel hosszabb
ideig! Adsz esélyt magadnak? Ha
igen, KÉRJ IDŐPONTOT MOST:
06-20-367-4274

+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI
CSERE, SZÚNYOGHÁLÓ készítés, redőnyök motorizálása, árnyékolás technika automatizálás
egész Pest megyében garanciával,

megbízható szakembertől. Ingyenes kiszállással. 0670-418-3032
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 0620-491-5089
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES
KERESÉSE – javítása, kamerás
csatornavizsgálat. Vízvezeték cseréje lakásban és udvaron, ásással
is. 06-70-544-4050
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+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-3619679
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ BŐRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS: szerda, csütörtök,
péntek délután 17 órától 19 óráig. Cím: Gödöllő, Köztársaság út
10/A. Bejárat és parkolási lehetőség a Nagy László utcából. Bejelentkezés: 06-28-416-843
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 06-20-532-7275
OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés
és korrepetálás területén jártas
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár.
Tel: 06-70-559-3918
+ Tapasztalt ANGOL tanárként
általános angol órákat, érettségire, középfokú nyelvvizsgákra
felkészítést, korrepetálást, beszédkészség fejlesztést vállalok.
06-20-358-6057
+ MATEMATIKÁBÓL korrepetálást, fejlesztést, felkészítést vállal
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általános iskolai
tanár. Tel: 0670-329-6405
+ Angol társalgási
klub
Gödöllőn, ahol
segítő hozzáállású
anyanyelvűekkel is
beszélhetsz. Ingyenes English
Corner október
2-től kéthetente
szerdán 18:0020:00 óra Civil
Ház, Szabadság út 23. 06-306040-295
TÁRSKERESŐ
+ 60 éves átlagos testalkatú, autóbaleset által mozgássérült, de
önellátó özvegy férfi keres korban
hozzáillő hölgyet szabadidő eltöltéséhez. Rossz egyedül. 06-70504-4438
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
+ Vágni való tyúkok eladók 600 Ft/
db. Házhoz szállítva. Tel: 06-20469-9295
+ Fehér és kék szőlő eladó Gödöllőn. Tel: 06-28-432-588
+ Eladó új állapotú nappali szekrénysor dióbarna, fekete üvegajtókkal, alul 3 fiókkal, átlátszó
üveges vitrinnel. Hossz: 3m,
magasság: 1,5m. Hozzátartozó
komód 2db fekete üvegajtóval,
középen 4db fiókkal. Hossz: 2m,
magasság: 0,7m. Ára: 95.000 Ft+
40.000 Ft. 06-30-9545-917
+ Eladók IKEA BÚTOROK: ágy
matraccal, megkímélt állapotban
(160x200 ára: 20.000Ft), könyves
szekrény (190x80 ára: 14.000Ft),

nyitott sarokszekrény (190x70 a
polcok belső átmérője. 5 db polccal ára: 10.000Ft), konyhai asztal
egyik felel gömbölyített, a szögletes részén alul bortárolóval, hozzá
való 3db bárszékkel ára: 18.000Ft.
2db fekete irodai bőrszék 800Ft/
db. 06-30-9545-917
+ Eladó 2db szárnyas bejárati
ajtó: 200x140 cm, egy szőlődaráló, egy szőlőprés, egy 26-os női
és egy 28-as férfi kerékpár. Tel:
06-70-415-8679
+ INGYEN ELVIHETŐ! Egy kárpitozott heverő és egy nappali
szekrénysor (1 kétajtós, 1 vitrines
rész). Tel: 06-20-561-9414
MÉZ
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor
kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-,
Akác-hárs-, Napraforgóméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas
u.3. 28/417-913
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden tí-

pusú 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
+ 4 db eredeti Suzuki SX4 autóhoz dísztárcsa eladó. 20.000,-Ft.
Érd: 06-30-907-9322
EGYÉB
+ Nagymamát keresünk, aki magányos és egyedül van, szereti a
gyerekeket. Csak komoly szándékkal hívjanak! Tel: 06-31-3286862, 06-31-3174-600
+ Eltartási, illetve életjáradéki
szerződést kötnék olyan idős hölggyel, úrral, akinek kevés a nyugdíja, kiegészítésre van szüksége,
mert nem bír belőle megélni vagy
olyat, aki egyedül érzi magát és
egy kis törődésre vágyik, segítségre orvoshoz, illetve bevásárláshoz stb. Kérem, hívjon bizalommal. 06-70-3818-029
+ Víg kedélyű nyugdíjas nő vállalna idős embereknél könnyebb
bevásárlást, kisebb takarítást,
gyógyszer megíratását, kiváltását,
ebéd hazavitelét és az idős ember
felvidítását. Érd: 06-20-364-0056
+ Eltartási szerződést kötnék segítségre szoruló emberrel, akinek
megkönnyíteném az életét. Tel:
06-70-3615-492
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Beküldési határidő:
2019. október 1.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Tamási Mátyás, Bánhidi József
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Decsov Dávid, Hetényi Károly
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Fődi Jánosné
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Pálmai Tímea Zsanett,
Kusnyarik István
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Centner János, Keményfi Anna
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!

Dolgozzon lakásához közel!
Újság, szórólap
terjesztésére
keresek munkájára igényes
személyt. Gödöllői lakost!
A munka végezhető iskola,
nyugdíj illetve munka mellett is.

Jelentkezés: 06-20/495-2420

