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Megalakult az új képviselő-testület

Október 23-án délelőtt a Művészetek Házában alakult meg Gödöllő város önkormányzatának új képviselő-testülete. Az ünnepi
ülésen elsőként a képviselők, majd dr. Gémesi György polgármester tette le esküjét,
aki nyolcadik ciklusát kezdi meg a polgármesteri székben.

Megválasztották az alpolgármestereket
is: Bárdy Pétert és Bajkó Norbert kapott
bizalmat. A nemzeti ünnepünkön megtartott alakuló testületi ülésen dr. Szőke Pál
a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választás hivatalos végeredményét.
Az alakuló ülés a képviselő-testület ünnepi

eseménye, amit a korábbi gyakorlatot követve, most is a nagynyilvánosság előtt tartottak meg. Ez alkalommal azonban, nem
az ünnepélyesség jellemezte, hanem a Fidesz-KNDP színekben bejutott képviselők
kísérőinek méltatlan magatartása.
(folytatás a 3. oldalon)
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Gémesi György: Harmincnégyezer gödöllői lakos
polgármestere szeretnék lenni
Nyolcadik alkalommal esküdhetett fel dr. Gémesi
György, Gödöllő város polgármestere a város szolgálatára. Ez alkalomból kérdeztük a közeli és távlati
terveiről, valamint arról, hogyan értékeli a kampányt.
– Milyen érzés volt nyolcadik
alkalommal is elmondania
polgármesteri esküjét?
– Először is szeretném itt is
megköszönni mindenkinek a
támogatását, a leadott szavazatát. Felemelő érzés, hogy a
következő öt évre is bizalmat
szavaztak nekem. Természetesen tudom jól, hogy vannak,
akik máshogyan gondolkodtak, mást személyt szerettek
volna látni a polgármesteri
székben, de én a teljes gödöllői lakosságot szeretném képviselni. A kampánynak vége,
és most az elsődleges cél,
hogy a biztonságos működést
megteremtsük, mert Gödöllőnek működnie kell. Vége a
lejárató kampánynak, most az
építkezésé a szerep és én erre
várok, erre hívok mindenkit.
– Mondhatjuk azt, hogy az
ünnepi alakuló ülés nem erről szólt?
– Az első olyan ülés volt az életem során, ahol ilyesmi megtörtént. Tény az, hogy országosan is felfokozott hangulat
uralkodik. Nagyon sajnálom,
hogy ma Magyarországon kialakult ez a gyűlöletkampány.
Az alakuló ülésen is ennek lehettünk tanúi. Nem azzal van
a baj, hogy ha valaki kinyilvánítja a tetszését tapssal vagy
éljenzéssel, de a bekiabálás,
a fütyülés, a fújolás eddig ismeretlen volt ebben a városban. Inkább egy focimeccsre
jellemző ez a fajta viselkedés.
Én magam is megdöbbentem.
Leginkább azon, hogy az egyik
képviselőtársam
gyermekei
is így cselekedtek. Pontosan
láttam őket, és azt, ahogy viselkednek. Több alkalommal
is figyelmeztetnem kellett a

közönségben ülőket, hogy
tartsuk meg méltóságunkat.
Remélem, hogy ez a fajta akció és viselkedés csak erre az
egy napra korlátozódott és a
jövőben nem fog megismétlődni. Mindig azt mondtam, hogy
Gödöllő a béke szigete az országban, és szeretném, ha az
is maradna. Jómagam ezen fogok dolgozni továbbra is.
– Bár Önt is több alkalommal
lefütyülték, a legnagyobb
ellenszenvet, ha lehet így
mondani, az váltotta ki, hogy
a Hely az Érték Városvédő
Egyesület listán bejutott
képviselőjét javasolta alpolgármesternek.
– Két alpolgármesterre tettem
javaslatot, az egyik Bárdy Péter, a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub képviselője, illetve Bajkó
Norbert. Nem titok, mindenkivel egyeztettem az alakuló
ülés előtt és megkérdeztem,
ki hogyan szeretne együttműködni. Kolozs Csabával két
alkalommal találkoztam, egyszer Török Sándorral érkezett,
egyszer pedig Kocsi Tamással.
Bajkó Norbert listán bejutott
képviselő, rajta kívül Kolozs
Csaba jutott be a Fidesz-KDNP részéről, Molnár Gergely
és Jeney László a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub részéről.
Ugyanolyan
mandátummal
rendelkezik mind a négy fő. A
Fidesz delegáltjai sajnálatosan
még a jogi és ügyrendi bizottságba sem voltak hajlandóak
delegálni azt a négy főt, amiben megegyeztünk.
A polgármester hatásköre alpolgármestert javasolni. Lehet
javasolni a képviselő-testület
tagjai közül, de lehet külsős
alpolgármester is, erre is volt
már példa egyébként, és lehet társadalmi funkciós alpolgármester is. De, hogy mondjak egy példát erre, a magyar
parlamentben számos olyan
személy ül, aki nulla szavazatot kapott, hiszen nem indult a
választáson, csak a pártlistán
szerepelt a neve. A magyar

kormány
tagjai
között is számos
személy van, aki
nem tagja az országgyűlésnek,
mégis a miniszterelnök munkatársa.
Erre a miniszterelnöknek van jogköre, hogy megválassza, kivel kíván
együtt dolgozni.
Én a képviselő-testület tagjai
közül választottam
meg a helyetteseimet. Mondhatni,
egyfajta
koalíciót hozott létre a
két egyesület. Ez
nem idegen a magyar politikában.
Te r m é s z e t e s e n
fontos számomra, hogy egy
biztonságosan működő testületünk és egy biztonságosan
működő városunk legyen.
– A Gödöllői Lokálpatrióta
Klub jelentősen veszített a
képviselők számából. Hogy
látja, működőképes lesz a
testület?
– Jelenleg négy területi képviselőnk, két listás képviselőnk,
illetve személyemben a polgármester képviseli a Gödöllői
Lokálpatrióta Klubot. Ez hét
fő. A Fidesz-KDNP szintén hét
képviselővel, és a Hely az Érték Városvédő Egyesület egy
képviselővel van jelen. Azt
gondolom, ha közös a cél, és
valójában nem bomlasztani,
rombolni szeretnének, hanem
Gödöllő érdekét képviselni, akkor nem lesz gond. Természetesen több egyeztetést vesz ez
majd igénybe. Azt is látni kell,
hogy engem és a Lokálpatrióta
képviselőjelöltjeimet négy oldalról érte támadás. Egyrészt
a Fidesz-KDNP részéről, a
baloldal részéről és egy egyesület részéről. Pluszban hozzá
kell tennem, hogy a képviselőim közül, akik szeptemberig,
mint még Lokálpatrióták ültek
bent a testületben, májusban

bejelentették, nem indulnak.
Volt, aki ugyan beígérte, hogy
segíteni fog és támogatja az új
jelöltet, de aztán nagyon hirtelen a másik oldalon tűnt fel,
és mindent megtett, hogy engem lejárasson. Azt gondolom,
ezt magával kell rendeznie.
Igaz, megtehette volna, hogy
szemtől szembe elmondja a
problémáját, de ezt soha nem
tette meg, pedig többször is
leültem vele. Megértettem, elfogadom a lépését. Nekem az
a dolgom, hogy ne visszafelé
menjek és ne visszafelé nézzek. Megkaptam a bizalmat és
elkezdtem, illetve folytatom a
munkát. Ehhez van most két új
alpolgármesterem, illetve van
egy testület, valamint egy hivatali apparátus, akiknek vezetője a jegyző. Mint mondtam,
én 34.000 gödöllői lakos polgármestere szeretnék lenni.
Bennem nincsen se harag, se
gyűlölet, se bosszúvágy. Soha
nem is volt. Nekem Gödöllő a
fontos. Ennek a városnak és
az itt élőknek szolgálok immár
29 éve, és nekik köszönhetően
a következő öt évben is. Nekem nemcsak szlogen, hogy
Gödöllő az életem.
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Megalakult az új képviselő-testület
(Folytatás az 1. oldalról)
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 12§ (2) bekezdés alapján polgármester az a jelölt lesz,
aki a legtöbb szavazatot kapta.
A hivatalos adatok ismertetését
követően dr. Szőke Pál átadta
a megbízólevelet dr. Gémesi
Györgynek, aki immár nyolcadik ciklusát kezdhette meg polgármesterként.
Az egyéni választókerületekben
megválasztott képviselőK:
1. sz. egyéni választókerületben: Klement Péter (Fidesz-KNDP), 2. sz. evk: Kocsi
Tamás (Fidesz-KDNP), 3. sz.
evk: Máthé László (Fidesz-KDNP), 4. sz. evk: dr. Péterfi Gábor (Fidesz-KDNP), 5. sz. evk:
dr. Györfi Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), 6. sz. evk:
Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), 7. sz. evk: dr.
Pappné Pintér Csilla (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub), 8. sz. evk:
Epres György (Fidesz-KDNP),
9. sz. evk: Török Sándor (Fidesz-KDNP), 10. sz. evk: Bárdy Péter (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub).
Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők: Kolozs Csaba (Fidesz-KDNP), dr.
Jeney László, Molnár Gergely
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub),
Bajkó Norbert (Hely az Érték
Városvédő Egyesület.
A települési nemzetiségi önkormányzatok választásának
eredményeként Gödöllőn roma,
lengyel és német nemzetiségi
önkormányzat alakulhat:
A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat tagjai: Szabó László, Mezővári Ottóné és Szabó
Márk
A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai: Scherczinger
Mária, Meizner Sándor, Kaiser
Péter, Benedekné Juhász Katalin és Zsiborás József.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai: Balogh Gyula,
Balog Gyula, Kubatov János,
Kolonics Nikolett és Baloghné
Varga Orsolya Ildikó.
Gémesi György Reményik
Sándor Imádság című versével kezdte köszöntő beszédét,
majd többek között kijelentette:

„Továbbra is az a hitvallásom,
hogy ez egy város, ahol nem
a politikai pártok csatározását
kell előtérbe helyezni a hatalom megszerzéséért vagy adott
esetben meggyengítéséért, hanem azért a harmincnégyezer
emberért dolgozni, aki itt él és
most azt várja, hogy közöttünk
párbeszéd legyen; együttműködés annak érdekében, hogy
a dolgok menjenek tovább. Én
természetesen – mint azt többször elmondtam – erre a pár-

beszédre, erre az együttműködésre nyitott vagyok” – mondta
Gödöllő polgármestere.
I. alpolgármesternek Gémesi
György Bárdy Pétert jelölte, akit
a testület 15 igen szavazattal
támogatott. II. alpolgármesternek pedig Bajkó Norbertet, őt a
képviselő-testület 8 igen szavazattal, 7 nem ellenében választotta meg.
Az eskütételt követően Bárdy
Péter megköszönte minden-

kinek a támogatást. Kiemelte, több mint gesztusértékűnek tartja, hogy
a képviselő-testület konszenzussal
választotta
meg, ebben a közös munka iránti nyitottságot és az
együttműködés szándékát látja. Azon lesz, hogy
ez a jövőben is megmaradjon. Bárdy Péter az
önkormányzatiságot hazánk egyik alappillérének
nevezte.
Bajkó Norbert kiemelte,
tudja, hogy nehéz feladatra vállalkozik, hiszen a
mérleg nyelvének lenni a képviselő-testületben, és a folytonosság, a működés fenntartása
nem egyszerű. Ezért döntött
úgy, hogy elvállalja a megbízást. Az együttműködés egy
határozott program mentén jött
létre, amin jelenleg is dolgoznak. Kijelentette: ehhez számít
a Fidesz segítségére is.
(A képviselő-testület üléséről
részletesen a szolgalat.comon és Facebook-oldalunkon
olvashatnak)

Bábszínház
A képviselő-testület megalakulásakor a Művészetek Háza színháztermében az érdeklődők,
barátok és hozzátartozók is jelen lehettek a nyilvános ülésen, ahol sor került a megbízólevelek átvételére, valamint a képviselők, a polgármester és az alpolgármesterek eskütételére.
Bár a képviselő-testületi üléseken nem jellemző, ilyen ünnepi pillanatokban elfogadott a közönség részről történő tetszésnyilvánítás: tapssal köszönteni azokat, akiket a város polgárai
képviseletükkel megbíztak. Tapsolni lehet, sőt, még az is a véleménnyilvánítás egy formája,
ha az általunk kevésbé szimpatikus személyek esetében ezt mellőzzük - bár meg kell jegyezni, ők is a választópolgároktól kaptak bizalmat.
Ám úgy tűnik, ezt a Fidesz-KDNP-és képviselők elfelejtették megmondani gyermekeiknek és
unokáiknak, épp úgy, mint ahogy az alapvető viselkedési normák is valahogy kimaradhattak a
nevelésükből. Mással nem igazán magyarázhatók azok a megnyilvásulásaik - bekiabálások,
fütyülések, az alpolágrmesterek eskütétele alatt a színpadnak való hátatfordítás - amelyeknek az online közvetítésnek köszönhetően nem csak a teremben ülők lehettek tanúi, hanem
bárki, aki az interneten látta a közvetítést.
Nos, igencsak megdöbbentő volt, ahogyan a kis- és fiatalkorú gyermekek viselkedtek, miközben apukájuk, vagy nagypapájuk épp képviselőként vett részt az első ülésen.
Vagy nem is olyan megdöbbentő? Hiszen mit várhatunk azoktól, akiknek szülei, vagy épp
nagyszülei semmi más szándékkal nem ültek be az alakuló ülésre, mint, hogy megakadályozzák a testület megalakulását és annak munkáját?!
Mi mással lenne ugyanis magyarázható, hogy a Fidesz-KDNP-s képviselők már az alakulóülés
napirendjének elfogadását is bojkottálták: egyszerűen nem szavaztak -mintha ott sem lettek
volna.
Pedig ott voltak. Mint ahogy ott volt Vécsey László, Gödöllő Fidesz-KDNP-s országgyűlési
képviselője is, aki az ülést megelőzően már ott várta őket a Művészetek Házánál, majd azután
árgus szemekkel figyelte minden cselekedetüket...
(Szerkesztőségünk véleménye az alakuló ülésről)
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tisztelgés 1956 hősei előtt
Koszorúzással és zenés irodalmi összeállítással emlékeztek és tisztelegtek a gödöllőiek az 1956-os forradalom és szabadságharc
kitörésének 63. évfordulójára a Bezsilla-villánál, az egykori Nemzetőrség épületének udvarán lévő kopjafánál. Megemlékeztek arról
is, hogy 1989. október 23. óta ez a jeles nap
kettős nemzeti ünnep: a forradalom kitörésének évfordulója és a Magyar Köztársaság
1989. évi kikiáltásának napja.
A Gödöllői Városi Fúvószenekar műsora
után Németh Kristóf színművész szavalta
el Márai Sándor Mennyből az angyal című
versét, majd Gémesi György polgármester
osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel. Ezt követően a „Valami történik
velünk“ című zenés, irodalmi összeállítást
tekinthették meg a résztvevők. A műsorban
közreműködött Szabó Arnold színművész,
Rehorovszky Gábor (szintetizátor), Berkó Dominik (szaxofon) és Mészáros Beáta, a Garabonciás Színtársulat vezetője és a produkció
létrehozója. Az ünnepség a koszorúzást követően a Dózsa György úti temetőben folytatódott, ahol Kiss Antal és Balázsovich András
– a forradalom két gödöllői áldozatának – sírjánál tisztelegtek az egybegyűltek.
KJ
Gémesi György ünnepi beszéde:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm önöket az 1956. október 23-ai
forradalomra való emlékezés alkalmából itt, az
egykori rendőrség épülete előtt, azon a helyen,
ahol 1956. október 25-én Balázsovich Andrást
17 évesen érte a halálos lövés. Gödöllői fiatalok október 25-én követelték az épület kerítése előtt a bebörtönzött egyetemisták kiadását,
amikor András átmászott a kerítésen és bejutott ide, az épület elé. Bemenni viszont nem tudott, így visszafelé tartott, amikor az épületből
eldördült a gyilkos fegyver, ami hátulról találta
el a 17 éves fegyvertelen fiatalembert. Nem
tudjuk, ki lőtt onnan, bentről. Nem tudjuk, mi
késztette arra, hogy egy védtelen fiatalt lelőjön
hátulról, egy akkor megroggyant hatalom védelmében.Vajon tudta-e, hogy mit és kiket véd
a barikád másik oldalán? Mi, ma 63 év távlatából lassan tisztán látjuk a sokszor meghamisított, elferdített, eltitkolt tényeket. De hány
és hány hátbatámadásnak, árulásnak, hamis
vádnak kellett megtörténnie ehhez a tisztánlátáshoz. Még ma sem ismerhetjük meg annak
a rendszernek, annak a politikai hatalomnak
a kiszolgálóit, akik közül a rendszerváltás idején sokan újra a politikai „élbolyba“ kerültek.
Nekem, 1956-ban születettnek ma már nem
tisztem és feladatom ítéletet mondani emberi
sorsok felett, de azt ki kell mondanom, hogy
a hatalom megszerzésének és megtartásának
eszközei azóta sem változtak; annak ellenére,
hogy én még mindig hiszek abban, hogy lehet
tisztességesen csinálni. És ebben a hitemben
megrendíthetetlen vagyok. Talán ennek a naivitásnak tűnő hitnek az egyik szimbóluma ez a
mellettem lévő gyönyörű fenyő, amit 1992-ben
ültettünk, néhai Pesti Rudolf 1956-os gödöllői
nemzetőr javaslatára az 1956-os hősök emlékére. Ez a fenyő az egyik szimbóluma a gödöllői szabadságnak. És mint látják, életerős,
gyönyörű örökzöld. Legyen ez így ezután is!
„Ha értelem ád a dolgoknak irányt és nem
tömegek, Ha a közhaszon az A a saját haszon,
a B és nem viszont” – mondta a legnagyobb

Bővebben:
www.szolgalat.com,
illetve a Facebook-oldalunkon

magyar, Széchenyi István. Sajnos, ezek máig
aktuálisak, de reméljük, hogy mától egy végrehajtandó politikai program részeként megvalósul ebben az országban. A lényeg, hogy
a haza lett a fő cél és nem a párt. Nem gyakorolhatja ugyanaz a testület a vezetést és a
kontrollt. Ha a közhaszon az A és a saját haszon a B...” – mondta a Magyar Televízió kommentátora harminc évvel ezelőtt, 1989. október 23-án délben, mielőtt elhangzott Szűrös
Mátyástól, az akkori ideiglenes köztársaság
elnöktől, hogy „A mai naptól, 1989. október
23-ától országunk államformája és neve Magyar Köztársaság”. A bejelentést a Parlament
előtt lévő százezres tömeg hatalmas ovációval
fogadta. Bevallom, én is, bár nem voltam ott,
de izgalommal néztem az akkori állami televízióban az adást. Harminc éve, harminchárom
évesen azt mondtam: végre, végre, végre.
Ugyan az „ideiglenesen“ hazánkban állomásozó szovjet csapatok még itt voltak, de
pezsgett az ország. Ellenzéki kerekasztal, első
szabad parlamenti választások és első szabad
önkormányzati választások. Egy év elteltével,
október 23-án mondtam megválasztott, naív
polgármesterként az első beszédemet itt, Gödöllőn, az első világháborús szobor előtt. Nem
emlékszem mit mondtam, csak az a fantasztikus érzés maradt meg a szívemben, ami azóta is bennem van, ez pedig a SZABADSÁG
érzése. Valami ilyet érezhettek akkor, 56-ban
azok, akik mertek szembeszállni a hatalommal, akik nem féltek kimondani: ELÉG volt!
Nekem könnyű volt, nekik kegyetlen nehéz.
Őket leverték és megtorolták, én feladatot,
lehetőséget kaptam. Igaz, néhány nap múlva
friss, tapasztalatlan polgármesterként ért az
akkori ellenzék által is szervezett taxisblokád,
de túléltük. Megkaptam a lehetőséget a szolgálatra, amit azóta is végzek. Végzek tiszta
szívvel, tiszta lélekkel és tiszta kézzel. Végzek
a harminc évvel ezelőtt és végzek Széchenyi
István által megfogalmazottak szellemében
a bennem lévő alapértékek alapján, amiben
nem változtam és nem is fogok. Természetesen figyelembe veszem a kor változásait és ki-

hívásait, de én ugyanaz az ember vagyok, aki
1990. október 23-án tiszta szívvel és lélekkel,
a szabadság érzésével mondta el emlékező
gondolatait, igaz, ma már nem azzal a naivitással. Én nem változtam meg, pontosabban
nem én változtam meg.
A köztársaság kikiáltásának harminc éves
távlatából sokszor felmerül a kérdés, vajon ezt
akartuk-e? Hova jutottunk politikailag, gazdaságilag, morálisan abban a szabadságban,
aminek szele sokunkat megérintett akkor. Vajon aktuálisak-e Széchenyi István gondolatai,
hogy a „közhaszon az A és a saját haszon a B
és nem viszont”? A választ önökre bízom.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kérem, nézzék el nekem, hogy a mai ünnepi gondolataimban számos személyes érzést
és gondolatot osztottam meg önökkel, de az
önök bizalmából ma esküdtem fel nyolcadszor
a város szolgálatára. Az önök bizalma mérhetetlen megtiszteltetés, egyben komoly kihívás
és felelősség. Kihívás és felelősség az elmúlt
hónapok után és az eredmény ismeretében.
Ma velem együtt 14 képviselő is letette a város szolgálatára esküjét. Ennek szellemében
kell közösen a város működését, fejlődését,
békéjét és nyugalmát biztosítanunk. Biztos
vagyok abban, hogy a város minden képviselője ennek az eskünek a szellemében kezd
neki ötéves képviselői munkájának, aminek
eredménye a város biztonságos működése,
nyugalma, békéje és töretlen fejlődése. Ahogy
harminc évvel ezelőtt a magyar televízió kommentátora mondta: „a lényeg, hogy a haza lett
a fő cél és nem a párt”. Én úgy mondanám,
hogy a lényeg, hogy Gödöllő a fontos, nem a
párt. És ha így lesz, higgyék el mindannyian,
hogy megérinti önöket is a szabadság érzése,
mint engem annak idején. A szabadságé, amiért 1956-ban is küzdöttek a hazafiak, és ami itt
van most is Gödöllőn a SZABADSÁG városában, ahol a mellettem lévő fenyő továbbra is
ennek az egyik szimbóluma.
Isten áldja Magyarországot, Isten áldja Gödöllőt, Isten áldja Önöket!
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November végére tervezik
a felüljáró átadását
A terveknek megfelelően zajlanak a vasútfejlesztési munkák. A forgalmi rendben a Köztársaság úti felüljáró forgalomba helyezéséig
már nem várható újabb változás.
A felüljáró hatósági forgalomba helyezési eljárása már elindult, a tervek szerint várhatóan november végén vehetik majd birtokba a
gépjárművel közlekedők és a gyalogosok.
Mint megtudtuk, a kivitelező most azt tarja elsődlegesnek, hogy minden szükséges pályamunkát elvégezzenek a vágányzár megszüntetésre, annak érdekében, hogy december
8-án megindulhasson a vasútforgalom. Mivel
az ütemtervet sikerül tartani, úgy tűnik, jelenleg ennek nincs akadálya.
Fontos azonban tudni, hogy a vonatközlekedés megindulása, nem a teljes beruházás
végét jelenti. Az utasforgalom kiszolgáló
létesítményei ezt követően ideiglenes elhelyezést kapnak. Az építkezések – például az
állomásokon – még jövőre is folytatódnak. A
munkák teljes befejezésére 2020 végén kerül
sor.

Ünnepi látogatási rend
a városi temetőben
A hét végén sokan látogatnak el a temetőkbe,
hogy halottaikra emlékezzenek. A korábbi évek
tapasztalatai alapján a
Dózsa György úti városi
temetőben a látogatói
igények figyelembevételével változik a látogatás
módja.
A VÜSZI tájékoztatása
szerint november 1-jén
délelőtt a látogatottság
függvényében és a behajtási díj megfizetése mellett engedélyezik a gépkocsival történő behajtást. A délután folyamán azonban csak az erre jogosult rokkantkártyával rendelkezők számára lesz biztosítva
ez a lehetőség.
A temetőben gépjátművel tartózkodni 16 óráig lehet, a sírok 20 óráig látogathatók.
November 2-án és 3-án 9-15 óra között lesz lehetőség a gépkocsival való behajtásra, a
korábban már említett feltételek mellett.
Az ünnepek alatt a rendőrség és a polgárőrség közösen segíti majd, hogy a látogatók méltó módon emlékezhessenek szeretteikre. Fontos azonban, hogy mindenki vigyázzon értékeire!
Az elmúlt napokban a VÜSZI elvégezte a temetőben a közterületek karbantartási munkáit.
Felhívják azonban a figyelmet arra, hogy a sírokat a hozzátartozóknak kell rendbentartani.
A VÜSZI kéri a tisztelt hozzátartozókat, hogy a sírok rendbetételét időben végezzék el, azt
ne hagyják az utolsó pillanatokra!

Értesítés
Gödöllő Város Önkormányzata

2019. október 30-án
(szerdán) 17 órakor

Halottak napi
megemlékezést
tart
a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél,
ahol emlékműsorral és
koszorúzással tisztelgünk
a két világháborúban elesett
áldozatok emlékének.
A megemlékezésre
várjuk mindazokat,
akik a hősi halottakra
szeretnének emlékezni
gyertyagyújtással és
virág elhelyezésével.
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Érdekes előadásokat tartogat
a Nyugdíjasok Akadémiája
Már csak két hónap van hátra az idei esztendőből, a Nyugdíjasok Akadémiája azonban még gazdag programkínálatot tartogat
az idősebb korosztály számára.
November 8-án, 16 órakor Online egészség(ügy) címmel dr. Dunai György, a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatója
az új egészségügyi informatikai rendszerről és annak működéséről tart előadást az érdeklődőknek.
November 22-én Gémesi Csanád vívóval találkozhatnak az érdeklődők. Gémesi Csanád gyerekkorában ismerkedett meg a
vívással, családjában édesapja és nagybátyja is vívott, testvérei is a sport kiválóságai közé tartoznak. Sport pályafutása során
többek között 2014-ben, a madridi világkupán ezüstérmes lett, a 2014-es vívó-Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, csakúgy mint a kazanyi világbajnokságon. A 2017-es lipcsei világbajnokságon csapatban ezüstérmes lett. 2018-ban az újvidéki Európa-bajnokságon csapatban aranyérmet nyert. A beszélgetésre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
December 6-án Benedek Krisztina várja az érdeklődőket a Szent Miklóstól a Luca boszorkáig című előadásával, amelynek során
az adventi időszak néphagyományaiba enged bepillantást. Mindezek mellett megtudhatják, hogyan lett Szent Miklósból Télapó
és az északi vidékekről rénszarvas szánnal repülő rajzfilmhős, és azt is mivel kenték be nagyanyáink a kilincset a boszorkányok
ellen.
A Gödöllői Akadémia II. félévi programja december 30-án hagyományosan a Nyugdíjasok Szilveszteri Mulatságágával zárja a
2019.évet.

Felhívás
város karácsonyfája
Az
adventi
ünnepi programok szervezői várják
azoknak
a
jelentkezését,
akik
szívesen felajánlanák kivágásra ítélt
fenyőjüket a
város karácsonyfájának! A szervezők
8-10
méter
magas,
egyenes törzsű,
körbejárva
is szép, bármilyen fajta,
egészséges
fenyőt
keresnek erre
a célra. Fontos, hogy a
fa
kiemelhető legyen
(például ne
legyen körülötte villanyvezeték). A
felajánlott
fákat
november második
felében a helyszínen megtekintik, és a kiválasztott fenyőt
november utolsó napjaiban vágatják ki és szállíttatják
a főtérre. Jelentkezni 8-16 óra között lehet: telefonon:
+36/70/338-1838, e-mailen: titkarsag@muza.hu

Elhunyt dr. Fábri Mihály

A gyászoló család és a Teleki
Pál Egyesület szomorúan tudatja, hogy dr. Fábri Mihály tanárt, Gödöllő város díszpolgárát, aki október 20-án, 86 éves
korában hunyt el, 2019. november 5-én 15 órakor az evangélikus egyház szertartása szerint
helyezik örök nyugalomra a
Dózsa György úti városi temetőben. Tisztelettel kérik, hogy
akik szeretnék kegyeletüket
leróni, a temetésre ne hozzanak koszorút, hanem egy szál
virággal búcsúzzanak.

MEGHÍVÓ

Teleki Pál születésének 140. évfordulója alkalmából
2019. november 4-én (hétfőn), 12 órai kezdettel tartjuk koszorúzással egybekötött megemlékezésünket
szobránál, a Gróf Teleki Pál téren.
A Művészetek Házától 11.25-kor, a Premontrei Gimnázium elől 11.35-kor díjmentes különbusz indul a térre, majd a megemlékezés után vissza. Az autóbuszra
ezeken kívül a közbeeső buszmegállókban is fel lehet
szállni.
A megemlékezésre tisztelettel hívjuk és várjuk Teleki Pál
minden tisztelőjét!
a Teleki Pál Egyesület Elnöksége
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Civilek Gödöllőn
Gödöllőn, a Belvárosi Napok
keretén belül, már 12. alkalommal kerül megrendezésre a Civil
Utca. Szeptember 7-8–án, jórészt
szombaton, de többekkel vasár-

környezeti, kulturális, szociális és
számos más területen látnak el
társadalmi feladatokat.
Egy város – és egy társadalom
is – akkor erős, ha minél több civil

nap is itt találkozhatnak a gödöllőiek azon civil szervezetek közül,
amelyek itt élnek és tevékenykednek városunkban és munkájukkal,
programjaikkal színesítik Gödöllő
és annak lakóinak életét.
Előreláthatólag közel 30 gödöllői
civil szervezet egy-egy standot
felállítva ismertető anyagaikat mutatják be, csalogató programokkal
igyekeznek megismertetni szervezetük célját és tevékenységét a
látogatókkal. Az érdeklődőknek lehetőségük van aktívan résztvenni
a szervezetek életében, programjaikban. Ha megtetszik egy-egy
szervezet munkája, kapcsolódhatnak hozzá bátran.
A Civil Utcán megjelenő szervezetek koordinálását a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület
fogja össze. Jelenleg 23 gödöllői civil egyesület, alapítvány és
magánszemély tagja ennek az
ernyőszervezetnek, de rajtuk kívül más szervezetek is képviseltetik magukat a rendezvényen.
Az aktív egyesületek mindegyike
egyenként is jelentős szerepet
játszik Gödöllő civil életében. A Civil Utcán megjelenő szervezetek

kezdeményezés kap teret, mert a
tudatos civilséggel bíró emberek
és a város működtetése egymást
erősítő tevékenység lehet. Gödöllő ebből a szempontból kiemelkedő helyet foglal el, mert egyre
erősebb a civil tevékenység, egyre több olyan program valósulhat
meg, amit a civil szerveztek hoznak létre. Tehát a közösségeknek
igenis nagy ereje van, csak tenni
kell érte és nem várni másra, egy
„jó gazdára”, aki csinálja helyettünk. A saját felelősségünk az,
hogy milyen társadalmi környezetet hozunk létre magunk körül.
Az, hogy egy adott helyen mi,
polgárok mennyire vagyunk boldogak és mennyire vagyunk aktív
és elégedett tagja egy társadalomnak, vagy közösségnek, az
a mi felelősségünk is. Az, hogy
az önszerveződött közösségeink
meddig szolgálnak a mi megelégedésünkre az az itt lakók felelőssége. Gödöllőnek szüksége van
civil szervezetekre és a Civil Utca
remek alkalom arra, hogy kapcsolódjunk a programjaikhoz.
Szabó Csaba,a Gödöllői Civil
Kerekasztal Egyesület alelnöke

Kedves Tagok, Mozgáskorlátozottak!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja következő fogadóóráját november 6-án,
szerdán, 15. és 16. között tartja.
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út 23.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06 302952456
Weblap: www.mozgasserultek.hu
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
- tagkönyv érvényesítése;
- információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT)
parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény, autószerzési támogatás
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Mesevilágba repíti a látogatókat a Karácsonyház

A megszokottnál kicsit korábban, már október 26-án megnyitotta kapuját a Karácsonyház. A Gödöllő látványosságának számító létesítmény ismét a megújult Várkapitányi lakban várja az érdeklődőket. A Karácsonyházban
a látogatók nem csak hozzájuthatnak az ünnephez kapcsolódó dekorációs kellékekhez, hanem ajándékötletet
is meríthetnek, és a hagyományos díszítések mellett, megismerhetik a legújabb karácsonyi trendeket is. Ahogy a korábbi években, idén is számtalan látványos, a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt a karácsonyi történetek világába repítő díszlet várja a vendégeket. A diótörők, jegesmedvék és
rénszarvasok mellett kisvonat kanyarog, de a Mikulás szánja is ott repül a karácsonyfák között. Ahogy a korábbi években, az épület előtt idén is forog
a monarchia korát megidéző karusszel, s akik a nézelődésben elfáradtak, karácsonyi csemegéket kóstolhatnak a felállított faházakban.

A múlt ünnepei: Halloween, Mindenszentek, Halottak napja
Hagyományokban gazdag napok
elé nézünk, hiszen október 31., november 1.és november 2. egyaránt
jeles nap. Míg a Mindenszentek és
a Halottak Napja inkább az emlékezés és az elmélkedés időszaka,
a Halloween mindezek mellett a vidámságra is lehetőséget ad.
A két novemberi ünnep hazánkban
régi gyökerekkel rendelkezik, míg
október utolsó napját elsősorban a
fiatalok tartják számon, és sokakból heves ellenállást vált ki. Ám
nem árt tudni, ennek hagyományai
is a régi időkbe nyúlnak vissza, és
szorosan kapcsolódik a mindenszentekhez és a halottak napjához.
A Halloween az uróbbi években
egyre népszerűbb. Jelentése Mindenszentek estéje, eredeti formája
„All hallows evening”. Elnevezése
IV. Gergely pápához kötődik, aki
a pogány hagyományokat ötvözte
a kereszténnyel. A kelták ugyanis
úgy tartották, hogy az óév utolsó
napján, október 31-én az elhunyt

lelkek a családjaikhoz
hazalátogatnak.
Egy másik
változat szerint október
utolsó napján a legvékonyabb a
választóvonal az élők
és a holtak
világa
között. Az eltávozott lelkek ilyenkor
útra kelnek, megpróbálnak vis�szatérni a világba, és addig barangolnak, míg meg nem találják régi
lakhelyüket.
Mivel az emberek féltek a ros�sz szellemektől és a démonoktól,
az ünnepség kezdetén hatalmas
máglyákat gyújtottak, áldozatokkal kedveskedtek isteneiknek. Az
ijesztő jelmezekkel pedig az ártó
lelkeket akarták elijeszteni falvaik-

ból.
A Mindenszentek (latinul: Festum
omnium sanctorum), azoknak az
üdvözülteknek a közös ünnepe,
akiket nem avattak szentté, illetve akik nem kaptak külön napot a
naptárban. Ez a Halottak napjának
vigíliája, azaz ünnepi előestéje.
November 1-jét, mint Mindenszentek napját először Angliában és Írországban kezdték el ünnepelni a
700-as években, de a megemléke-

zés napjaként 741-ben, III. Gergely
pápa idején jelent meg először.
Egyetemes ünneppé 844-ben, IV.
Gergely pápasága alatt vált. Az ünnep eredeti dátuma május 13. volt,
de még a VIII. században november 1-jére tették át, ami a kelták
régi népi újesztendejének napja.
A Halottak napját 998 óta tartják november 2-án. Ez az ünnep
összefügg azzal a századvégi
szorongásos hangulattal, mely
1000-re a világvégét várta. Ilyen
elképzelések mellett igyekeztek
a halottakkal, az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. A
sírokon gyertyát gyújtottak, hogy
„szegény, fázós lelkek annak fényénél melengethessék magukat“.
A november 2-ai Halottak napja
ötlete Sz. Odiló clunyi apáttól (9621048) ered. Az ünnepet a XIV.
századtól vette át Róma. A néphit
szerint ilyenkor hazalátogatnak
a halottak:a gyertyák fényénél a
„véletlenül kiszabadult lelkecskék”
újra visszatalálhatnak a sírba, nem
kísértenek, és nem nyugtalanítják
az élőket.
(b.j.)
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Egészséges és finom
De sokszor halljuk,
hogy a magas vérnyomás népbetegség!
Legyünk
őszinték!
Komolyan vesszük?
Hát…
Nos…Tulajdonképpen…
És
magyarázkodunk.
A
legtöbben talán nem
is tudják mennyi a vérnyomásuk. Ha kiderül,
hogy magas, a legegyszerűbb gyógymódot alkalmazzák: beszedik, amit az orvos felírt
és folytatják úgy, ahogy korábban.
Az életmódváltás, a mozgás és a
táplálkozás változtatása sokszor fel
sem merül. Tényleg, miért nem?
Mert sokba kerül, mert nincs rá idő,
mert azok az ételek, amiket enni kellene nem finomak, és sorolhatnánk
tovább az érveket. Nos, az úgynevezett DASH-diéta rácáfol erre. A
DASH elnevezés a magas vérnyomás megállításának dietetikai megközelítését jelenő angol kifejezésből
eredő betűszó. Az Alexandra kiadó
most megjelent könyvében felsorolt
recepteket olvasva az ember szíve
szerint egyből a konyhába sietne.
Az értrend lényege ez esetben is teljes kiörlésű gabonák, zöldségek és

gyümölcsök és zsírszegény tejtermékek
előtérbe helyezése,
valamint a vöröshúsok
és az édességek háttérbe szorítása. Ezért
talán sokaknak meglepő, hogy a könyvben
lévő receptek között
a marha és a sertés
húsból készült ételek
is helyet kaptak, épp
úgy, mint a vegetáriánus és a vegán
receptek. A hangsúly a mértéken
van, a diéta lényegében semmit
nem tilt, inkább ajánl. A könyvben
huszonegy napos DASH -étrendmintát találnak az érdeklődők a hozzá tartozó receptekkel és rengeteg
vásárlási jótanáccsal, és sok-sok
érdekességgel. Mindezek mellett
persze a magasvérnyomással és
annak kezelésével kapcsolatban is
számtalan hasznos információt tartalmaz a kiadvány, aminek tanácsai
sokat segíthetnek a megelőzésben
is. De ezt a könyvet azoknak is
bátran ajánljuk, akik szeretnének új
ízeket kipróbálni, egészségesebbé
tenni a mindennapok étkezéseit.
(Jennifer Koslo: Vérnyomáscsökkentés - 21 napos DASH-diéta)

SAX-O-FUNK: Stenque
Nagy sikerrel mutatta be a
Művészetek Háza színháztermében legújabb, Stenque
című albumát Csányi István
együttese, a SAX-O-FUNK
október 27-én. Az élvonalbeli
muzsikusokból álló zenekarnak ez a második albuma,
amelyen ismét a funk, a jazz,
a líra, valamint latin dallamok
szólalnak meg, és amit ismét
Gödöllőn hallhatott először
a nagyközönség. A műfaj
kedvelőinek ez alkalommal is
fergeteges zenei élményben
volt részük, amelyhez a SAXO-FUNK mellett Csányi István zenész barátai, Lombos
Márton, valamint a Gödöllőn
már több nagysikerű koncertet adó Micheller Myrtill, és a
Révész Richárd Latin Trió is
hozzájárult. A közös produkciók, a magával ragadó előadásmód, no és persze Csányi István egyénisége, már
lényegében előre garantálta
a sikert.
Fotó: Molek Csaba
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Barta Katalint tartja egyik
meghatározó tanárának Baráth Emőke
Baráth Emőke énekművész
nemrég vette át az Opus Klassik-díjat, ebből az alkalomból
készített interjút vele a prae.
hu. A beszélgetésben az énekesnő a pályaválasztásáról és
a gödöllői zeneiskolás évekről
is vall. Mint elmondta, csellózni és hárfázni tanult, és csak a
Zeneakadémián dőlt el, hogy

énekszanon folytatja tanulmányait.
„Az ének mindig életem része volt.
Kórusban énekeltem, népdaléneklési versenyre jártam. Aztán szórakozásból elkezdtem énekelni, és
egyre komolyabbá vált. Nem akartam igazán énekesnő lenni. Inkább
a zongora, sőt a muzikológia érdekelt. Egy darabig kórusban vagy kamaraegyüttesben akartam énekelni.
Kvázi mindegy volt, hogyan, csak
legyen jelen az életemben.
Prae.hu: – Volt valami meghatározó

pillanat vagy személy, aki mégis a
komoly éneklés felé vitt?
– Barta Katalin a gödöllői zeneiskolában volt a zongoratanárom
hétéves koromtól 17 éves koromig,
ő nagyon meghatározó volt az életemben. Amikor a gimnáziumot
otthagytam a Konzervatóriumért,
ő adott nekem támaszt, hogy ezt
a cserét végig tudjam csinálni. Az
énekfelvételin is ott volt, ő kísért –
fogta a kezemet. Nem volt egyszerű
17 évesen egy teljesen új világba
belecsöppenni. Ő zeneileg is sokat
segített, formált rajtam, megtanította
az alapvető stílusbeli szabályokat.
Nem is volt igazán énektanárom, aki
támogatott volna. Aztán Hormai Józsefhez kerültem, ő alapozta meg a
Konziban a tudásomat, utána Pászthy Júlia lett a tanárom a Zeneakadémián” - emlékezik vissza Baráth
Emőke.
(Forrás: prae.hu)

Ünnepi koncert: egyházi
zene fúvós előadásban
Különleges koncerttel várja a közönséget a Gödöllői Városi Fúvószenekar november 3-án este a
Gödöllői Királyi Kastélyban. A Mindenszenteket és a Halottak Napját
lezáró, 18 órakor kezdődő hangversenyen az ünnepekhez kapcsolódó
összeállítás csendül fel.

Az est zenei vonalát Julius Fucik
Requiem című műve adja. A szerző által kifejezetten fúvószenekarra
írt darab igazi különlegességnek
számít. Emellett többek között két
Ave Maria, valaimint Bach Arioso,

és Albinoni Adagio című műveit is
hallhatja majd a közönség és természetesen nem maradnak el a filmzenei átiratok sem. A Gödöllői Városi Fúvószenekarra kemény munka
vár a következő hetekben. Az adventi időszakban kétszer is hallhatjuk majd őket: november végén a
gödöllői tűzoltóság
adventi gyertyagyújtásának műsorában
működnek
közre,
decemberben pedig a főtéren adnak
majd koncertet az
ünnepi programok
részeként. Mindezek
mellett már készül a
2020-as programjuk,
amelynek során többek között egy tavaszi koncert, egy
csehországi verseny, valamint a
Gödöllőn kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi fúvószenekari
fesztivál vár a zenekarra.
(Képünk illusztráció)
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Eurobalkan Zenei utazás
a Cimbalibanddel
November 10-én
este
2019-ben
utoljára játszik a
MUZA-ban Cimbaliband, aminek
tagjaitól
megszoktuk,
hogy
mindig
valami
különlegességgel rukolnak elő.
Nem lesz ez másként most sem:
az Unger Balázs
vezette zenekar
egy eddig nem
hallott produkciót
állít
színpadra,
egyedi körítéssel.
18-tól a rendezvényre Kultúra+
regisztrációval
érkező vendégek
nem csak koncertélményben gazdagodhatnak,
hanem részt vehetnek a Horváth
Gergely (Klasszik Rádió) által
vezetett Lemezjátszó esten is,
amelynek során a bakelitekről a
Balkán gyöngyszemei szólalnak
meg, a házigazda pedig a balkáni

népek szellemiségéről beszélget
majd vendégeivel.
19 órától a Színházteremben az
Eurobalkan című produkció várja
a közönséget, ahol a Cimbaliband
és vendége a Balkansambel koncertje ígér különleges élményt.

Színházi csemegék
Az év hátralévő részében is gazdag színházi programmal várja a látogatókat a Művészetek
Háza. A kínálatban a felnőttek
és a gyerekek egyaránt találnak
maguknak érdekes és szórakoztató előadást. A bemutatók egy
része a karácsonyi ráhangoló-

dást segíti. Íme egy kis ízelítő, a
gazdag programból.
November 8-án egy korábban
már nagy sikerrel bemutatott
előadást tűznek műsorra. A Fórum színház és a Művészetek
Háza közös produkcióját láthatják az érdeklődők. Ron Hutchinson A Forgatókönyv című

darabja 1939-ben játszódik
Hollywoodban, ahol a filmgyár
nagyhatalmú főnöke épp lefúj
egy forgatást. Kirúgja a forgatókönyvírót és a rendezőt,
hogy két vadonatúj emberrel álljon neki a munkának,
amire mindössze néhány
napjuk van. A feladat
nem kisebb: az eredeti
regény alapján felidézzék, eljátsszák a készülő történet alakjait
és elkészítsék a forgatókönyvet. A film pedig
nem más, mint az Elfújta a szél...
Bár a fergeteges vígjáték cselekménye
kitalált történeten
alapul, szereplői viszont élő személyek voltak, s bárminemű egyezés a valósággal nem
csupán a véletlen műve.
A darabban többek között Szerednyei Bélát és
Csonka Andrást láthatja
a közönség.
November 30-án a Ró-

zsavölgyi Szalon előadását állítják színpada: Neil Labute : Valami Csaj(ok) című műve igazi
csemege lesz. A történet főhőse
egy középkorú férfi, aki nősülni
készül, s elhatározza, végigjárja
az élete nagy szerelmeit. Valamennyiükkel hasonló szállodai

szobában találkozik, más-más
városokban. A találkozások
azonban ráébresztik: a nők sokkal többet értek-érnek nála, s
egy elrontott, gyáva élettel kell
szembenéznie a végén… Az
előadás különlegessége, hogy
a komédia négy különböző női
karakterét ugyanaz a színésznő,
Pokorny Lia alakítja. A férfi szerepében Őze Áron látható.
A karácsonyról, a szeretetről
szól Jókai Mór, Melyiket a kilenc közül című elbeszélése. A
történet talán a mai általános iskolások is ismerik: Pest városában él János mester, a szegény
csizmadia, kilenc gyermekével.
Karácsony reggelén János különös ajánlatot kap a felettük élő
gazdag házi úrtól: ha gyámsága
alá veheti a varga egyik fiát, a
kiválasztott gyermeket tanult,
gazdag úrrá teszi. A mindennapi
betevőért harcoló családfőnek
az atyai szív legnehezebb döntését kell meghoznia: melyiket
adja a kilenc közül?
Hogy végül milyen döntés születik, az kiderül a december 8-ai
előadásból, ami nem csak a
gyerekek számára mutatja meg,
mit is jelent a szó: szeretet.

2019. október 29.
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A turisták számára is vonzóak
Erzsébet királyé ruhái

Czédly Mónika Erzsébet királyné ruharekonstrukciói már idegenforgalmi látványosságnak
számítanak Horvátországban. A travelo.hu turisztikai portál Abbáziát, mint úticélt bemutató
írásában külön felhívja a figyelmet a kiállításra.
„Amennyiben még az idén vagy jövő tavasszal
meglátogatja Opatiját, semmiképp ne hagyja ki a magyar
ruhatervező Czédly Mónika,
Erzsébet királyné emlékkiállítását, amely az Angol parkban
álló, felújított múzeum épületében várja a látogatókat.
A kiállítás a helyiek számára is
érdekesség, mivel eddig csak
feltételezték, hogy Erzsébet királyné járt Abbáziában. A kiállításra külön kutatást is végzett
Czédly Mónika, és a korabeli
újságokból kiderült, hogy ha
csak átutazóban is, de Sisi valóban megfordult a városban.
A ruháinak tökéletes mását,

több emeleten lehet megnézni.
A kézzel kidolgozott darabok
között találunk fekete selyemből készült estélyit, merészebb
bordó darabot, és hófehér,
csipkével díszített ruhát, ami
a mai menyasszonyi ruhákra
hasonlít. Az is kiderült, hogy
olykor visszafogottabb, kockás
ruhát is hordott a királyné„ – olvasható az ajánlóban.
A különleges, nagysikerű kiállítást egyébként azok is megtekinthetik, akiknek nincs lehetőségük elutazni a tengerparti
városba, Káli-Rozmis Barbara
Erzsébet királyné kutató ugyanis filmet készített, amelyen Czédly Mónika tervező vezetésével mutatják be a kiállítást. Az Erzsébet királyné ruhái Abbáziában című összeállítás a
YouTubeon is megtekinthető.
Fotók: Travelo/Cérna Lenke

GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI

MŰHELY

A kiállítás 2019.
december 8-ig (az
őszi
nyitvatartási
rend szerint) minden
szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig látogatható.
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
GIM-HÁZ, 2100 Gödöllő, Körösfői-Kriesch Aladár utca 15–17.
Tel: +36 28 419 660; www.gimhaz.hu
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Atlétika – Mezei Liga verseny

Bíztató GEAC eredmények
Ugyan a dobogóra ezúttal
nem sikerült felállni, ennek
ellenére bíztató eredményeket értek el a GEAC atlétái a
Nemesvámoson megrendezett Mezei Liga verseny második fordulójában.
A Gödöllői Egyetemi Atlétikai

Club atlétái ezúttal Nemesvámoson tették próbára magukat a Mezei Liga második
fordulójában. A balácai villagazdaság igazán különleges
helyszíne volt a versenynek,
ahol a szervezők sok kanyaros, technikás pályát alakítottak ki. Bíztató eredmények

Vívás – Felnőtt kard Magyar Kupa

Két gödöllői bronzérem

Harmadik helyen végzett a
Gémesi Bence, Mészáros
Áron, Gémesi Csanád, alkotta gödöllői kardcsapat a
felnőtt kard Magyar Kupa első
fordulóján az MTK Budapest
és az UTE csapatai mögött,
míg egyéniben Gémesi Csanád lett bronzérmes.

Az elmúlt hétvégén rendezték
meg Budapesten a férfi kard
Magyar Kupa első fordulóját,
ahonnan a GEAC vívói sem
hiányozhattak.
Egyéniben
Gémesi Csanád teljesített a
legjobban, remek vívásának
jutalma egy bronzérem lett. A
további gödöllői vívó közül Gémesi Bence az ötödik, Papp

Küzdősport – SKDUN Shotokan Karate világbajnokság

Szűcs Tibor: két vb-érem

Október második hétvégéjén,
a csehországi Karlovy Varyban rendezték meg az ezévi
SKDUN Shotokan Karate Világszövetség által szervezett
világbajnokságot, ahol a gödöllői Szűcs Tibor (a képen
középen, fotó: Szűcs Tibor)
két kategóriában is a dobogóra állhatott.

A gödöllői karate mester a veterán, 60 év fölötti korcsoportban állt tatamira, ahol formagyakorlatban, 14 induló közül
aranyérmet szerzett, míg küzdelemben 11 fő közül az előkelő harmadik helyen végzett.
A világbajnoki aranyhoz há-

rom gyakorlatot kellet bemutatni, ez alapján döntötték el a bírák a végső
sorrendet.
Szűcs Tibor így értékelte
a versenyen elért eredményét: – Nagyon fontos
visszajelzés ez a számomra, főleg annak fényében,
hogy ilyen népes mezőny
még ez idáig nem volt a
világbajnokságokon.
Az
európai és ázsiai versenyzők mellett, többek között
az USA-ból és Indiából is
jöttek versenyzők. Köszönöm a tanítványaimnak és
a családomnak a segítsé-liget.

születtek az ifjúsági fiúk 5000
méteres távján, ahol Szőke-Kiss Jácint az ötödik helyen ért célba 16:19 percet
futva, az elég erős mezőnyben. Edzőtársa az egy évvel fiatalabb Lesták Ármin
szintén bíztató eredményt ért
el (16:41 perc), hiszen Ő a
hetedik helyet tudta megszerezni. Tóth Benedek is helyt
állt ezen a távon a 15. pozíciót szerezve meg.

Máté a 30., Mészáros Áron a
39., Tresó Mátyás a 41., míg
Grossó Márkó Andor a 45.
lett az 52 fős mezőnyben.
Csapatban, a Gémesi Bence,
Mészáros Áron, Gémesi Csanád alkotta GEAC formáció
hét csapat közül ért el harmadik helyezést (a fotón, kép:
www.hunfencing.hu).
A hölgyeknél egyéniben Bevíz
Dorottya állt pástra, aki a 29
fős mezőnyben a 22. helyet
-llérte el. 		

2019. október 29.
Halászy Tamara a gyalogló versenyek után ismét futásban próbálta ki magát.
Az Újonc-Serdülő lányoknál
3000 méter volt a verseny
táv, ahol Tamara a középmezőny elejében tudott a célba
érkezni, 11:56 perces ideje a
15. helyhez volt elég. A sportolókat Gadanecz György
készítette fel a versenyre.
-kb-

2019. október 29.
Röplabda – Háromszettes vereségek hete

A Balatonfüred is kemény dió volt
párharc. Az U21-es
csapatok is hasonló
vereségbe szaladtak bele, míg a Magyar Kupában az
MTK is ilyen arányban abszolválta a
nyolcaddöntő első
felvonását.

Az NB I. Liga alapszakaszának harmadik játéknapján
Balatonfüredre utazott a Gödöllői RC, bízva idénybeli
első sikerében, de csalódniuk
kellett Szabados István tanítványainak, ugyanis 3-0-s hazai győzelemmel végződött a

Az őszi nyárban a
Balaton felé vette az
irányt a Gödöllői RC,
na persze nem fürdőzni mentek a lányok, ugyanis ismét
komoly erőpróba várt rájuk. A
Szent Benedek RA Balatonfüred csapata ellen kísérelte meg a GRC megszerezni
idei első győzelmét, de végül
a rutintalanság, valamint a

Labdarúgás – Pontatlan hétvége

Hullámvasúton a Gödöllői SK
Nem várt, 5-0-ás zakóba
szaladt bele a Gödöllői SK
a Pest megyei I. osztályú
labdarúgó bajnokság 11.
játéknapján, az újabb vereséggel már csak a 11. helyen áll a csapat.

Nenad Pozder együttese lejtmenetben van, ezt
szerette volna megállítani
egy bravúr győzelemmel,
ugyanis a jelenlegi Dunakeszi lényegesen jobb játékerőt képvisel. A hullám-

gödöllői Szolgálat 15

sport

vasútból való kiszállás nem
sikerült, miután a vendégek
5-0-ra nyerni tudtak Gödöllőn, ezzel már ötmeccsesre
nyúlt a GSK nyeretlenségi
sorozata. A Gödöllői SK 11
ponttal a 11. helyet foglalja
el jelenleg a tabellán.
A következő játéknapon
talán véget érhet a mélyrepülés, ugyanis a sereghajtó Szentendre VSE látogat
majd a Táncsics Mihály úti
Sportcentrumba.

számos technikai hiba sima
hazai győzelmet eredményezett. A Gödöllői RC csapata
egy ponttal jelenleg a hatodik
helyen áll a nyolc csapatot
számláló alapszakaszban.
NB I. Liga, alapszakasz, 3.
forduló: Szent Benedek RA
Balatonfüred – Gödöllői RC
3-0 (13, 13, 22)

A vártnál is simábban alakult a
Gödöllői RC – MTK Budapest,
Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzése, miután
a kék-fehérek magabiztos játékkal verték 3-0-ra a gödöllői
fiatalokat. A lapzártánk után
befejeződött visszavágó már
csak formalitás, ki lehet jelenteni, hogy az idei kupasorozat a 16 között ért véget a
GRC-nek (a képen, fotó: www.
grcvolley.hu).
Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
Gödöllői RC – MTK Budapest
0-3 (-6, -12, -12)
-li			

További, gödöllői érdekeltségű mérkőzések
Női U21 NB II. Kelet B-csoport, alapszakasz, 4. forduló
Gödöllői RC – FATUM Nyíregyháza 0-3 (-15, -21, -19)
Férfi U21 NB II. Kelet A-csoport, alapszakasz, 3.
forduló: Gödöllői RC –
Programajánló
Vegyész RC KazincbarciNB I. Liga alapszakasz, 4. forduló
ka I. 0-3 (-18, -12, -16)
Magyar Kupa – Lejátszották…

2019. november 2. szombat, 18 óra
Gödöllői RC – Palota
(Egyetemi sportcsanok)

Pest megyei I. osztály, 11.
forduló: Gödöllői SK – VS
Dunakeszi 0-5 (0-4)
Hátország – Pontlevonás
után sereghajtó a GEAC
Kimondottan rossz héten
van túl a GEAC-FISE csapata, akik nem elég, hogy
hazai pályán kikaptak a
Dány KSK-tól a megyei III.
osztályú bajnokság Keleti-csoportjában, de a kötelezően versenyeztető utánpótlás, Bozsikos csapatok
nem kiállása miatt a szövetség három pont levonással
is sújtotta az „egyetemistá-

kat”. Papp György együttese ennek ismeretében
az eddig megszerzett hét
pontjával a csoport utolsó,
16. helyére csúszott vissza.
Pest megyei III. osztály
Keleti-csoport, 11. forduló
Gödöllői EAC-FISE – Dány
KSK 0-2 (0-1)
-tt-

Programajánló

Pest megyei I. osztály,
12. forduló
2019. november 2. szombat,
13:30 óra
Gödöllői SK – Szentendre VSE
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Skatepark Gödöllő – Őszi szünetben is

Tánc – BME Tíztánc Felező Gála

Menj a szabadba, amíg még teheted

Jól ropta a Kovács, Zauer duó

Az őszi szünetben is várják a
gödöllői Skateparkba az üzemeltetők a fiatalokat, akik 1319 óra között vehetik igénybe
a park nyújtotta lehetőségeket.

Az üzemeltetők továbbá arra
kérik a bérlőket, hogy a balesetek elkerülése végett nyitás előtt ne lépjenek be engedély nélkül a park területére.
Legutóbbi információink szerint október 28-án
12 óra tájékán egy
fiatalember kísérelt
meg átugrani a kerítésen, de pechjére
a landolásnál olyan
szerencsétlenül
esett, hogy eltörött a
kulcscsontja, mentők szállították el.
További információk: www.facebook.
com/Gödöllői Skatepark oldalon!

A gödöllői Kovács Kristóf és
táncpartnere, Zauer Dóra (a
képen) első helynek örülhetett
a BME Tíztánc felező Gáláján,
amely a hazai egyetemek közötti táncverseny egyik rangosabb
versenyének számít. A fiatalember az ELTE képviseletében ’B’
kategóriában ért el első helyet.
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hétig tart. Egy alom
akár 5-6 egyedből is
állhat. Bujkálásban
profik, ezért nem
biztos, hogy konkrétan
velük találkozunk, sokkal inkább a nyomokkal,
amiket hátra hagynak,
például ürülék, amely
egy sötét rizsszemre
hasonlít, megrágott étel,
kellemetlen vizeletszag.
A leghatékonyabb megelőzési módszer az, ha
van háziállatunk, akár
kutya vagy macska, aki
szívesen egerészik. Ha
megtörtént a baj és sikerült a kis kártevőnek befészkelnie
magát, akkor a legelső teendőnk
a behatolási pont megkeresése
legyen. Ami nem egyszerű feladat. Számos irtási módszer létezik,
például rugós csapda, méreg, ultrahangos egérriasztó, élve-befogó csapda, amellyel humánosabb
módon tudjuk kiűzni a betolakodót
a házból. A csapdába elhelyezett csalétek lehet sajt,
dió vagy szalonna. Amen�nyiben házilag nem boldo-

2019. október 29.

Betolakodók a háznál
A rossz idő közeledtével elég gyakori, hogy nem várt vendég költözik
be sokak otthonába. A rágcsálók,
mint például az egér és a
patkány, ahogy megérzik
az időváltozást útra kelnek, hogy megtalálják akár
a legkisebb lyukat, ahova
bekuckózhatnak a hideg
elől. Fokozott figyelmet kell
fordítanunk a védekezésre
és a megelőzésre, hiszen
rendkívül kártékonyak és
fertőzőek lehetnek, főleg
a patkányok. Nem csak
az ételbe ehetnek bele,
hanem a kábeleket is tönkretehetik, amivel akár tüzet
is okozhatnak. Autónkban
is súlyos kárt tud tenni,
ha befészkel a motorháztető alá.
Rengeteg betegséget hordoznak,
ürülékük felerősítheti az allergiát
és az asztmát is. Általában az egérnek két fajtájával találkozhatunk
otthonunkban, a güzüegérrel és a
házi egérrel. A patkány fajtái közül

a vándorpatkány a legrosszabb,
mivel ők a földbe vájt furatokban
tanyáznak és sokkal nehezebb

őket kiirtani. Ezek a rágcsálók kolóniában élnek, tehát ha eggyel találkozunk, akkor biztosak lehetünk
benne, hogy nincs egyedül. Rendkívül szaporák, főleg az egerek.
Már 2 hónapos koruktól ivarérettek
és a vemhesség csupán három

Vége a kerti nyaralásnak
Sajnos, akármilyen kegyes volt
hozzánk eddig ez az ősz, lassan beköszönt a hideg idő és
bár a kertben mindig van feladat, a kint nyaraló szobanövényeinket most már téli helyükre
kell szállítsuk, hogy a nagy kerti nyaralás után ne menjenek
tönkre.
Mielőtt bevisszük őket a lakásba, érdemes a leveleiket slag-

gal átmosni, így szép tisztán,
pormentesen vihetjük be teleltetni őket. Hogy a lakásban
is szépen mutassanak nyáron
megerősödött növényeink, a
cserepeiket is érdemes letörölgetni vagy még gyorsan átültetni őket, ha törött a cserép vagy
nagyon kinőtte a helyét nyáron
a növányünk.
Sok növény, ami kint a kertben
félárnyékban
volt, azt most
télre szűrt napfényhez
kell
állítsuk.
Szűrt
napfényt jelent
egy laza szövésű
függöny
mögötti rész is,
de ha van megszokott téli helye
a szobanövényinknek, ahol jól
érzik magukat,
akkor nem kell
bolygatni őket,
a legjobb, ha
ugyanoda tes�szük
vissza,
ahonnan tavas�szal kivittük.
Azzal feltétlenül
számolnunk kell,

hogy a nyári kint tartózkodás
alatt sokkal nagyobb páratartalomban volt részük, mint bent a
lakásban és a téli fűtés kezdetével ez a páratartalom csak csök-

kenni fog. Ezt mindenképpen
pótolni kell, hiszen a szobanövényeink túlnyomó többsége a
trópusokról származik, így az
ottani feltételeket megközelítőleg legalább imitálnunk kell.
Nem egy bonyolult feladat a
páratartalom növelése, csupán

gulunk az irtással, akkor felkereshetünk számos kártevőirtó céget,
akik segítenek megoldani a problémát. Az állattartással kapcsolatos
felszereléseket és kiegészítőket
keresse üzletünkben (2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.) és webáruházunkban (www.vetashop.hu).

rendszerességet kell bevezetnünk.
Ahogy a fűtésünk már rendszeresen megy, egy kézi növényspriccelővel menjünk egy
kört a lakásban és a szobanövényeinkleveleit permetezzük
meg. Apró dolog, de nagyon
sokat segítünk nekik ezzel, kiemelten hasznos a sokunknál megtalálható
Kislevelű fikusz ( Ficus
benjamina) leveleinek,
ami sokszor a téli száraz levegő miatt elkezdi
hullajtani a leveleit. A
legtöbb téli levélhullajtás oka egyébként nem
csak nála, de a legtöbb
szobanövényünknél is
ez. Fontos, hogy soha
nem szabad jéghideg
vízzel ezt a műveletet
végezni, hanem egy
napos, langyos állott
vízzel tegyük ezt lehetőség szerint, különben
a növényünk megfázik.
Ezzel a művelettel és a
téli megfelelő locsolással ugyanolyan jól fogják bent
is érezni magukat kedvenceink,
mint a kerti nyaralás alatt.
Jó kertészkedést kívánok és
várjuk leveleiket!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu
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Szemkápráztató az
őszi daruvonulás

Egyik legszebb őszi látványosság a daruk vonulása a lemenő nap fényében. Idén is már több mint 150.000 daru gyüleketik a sekély vizes éjszakázóhelyen. A hortobágyi puszta egyik leglátványosabb természeti eseménye az őszi daruvonulás. A daru a világ egyik legnagyobb testű röpképes
madara, vonulási útvonalainak egyike Magyarország felett vezet. Az egyik
legnagyobb darugyülekező hely pedig a Hortobágyi Nemzeti Park területén van. A nemzeti park természetvédelmi őrei végzik minden évben
a számlálást. „158 740 példány darut számoltak a Hortobágyi Nemzeti Parkban!” – írják a Hortobágyi Nemzeti Park Facebook-oldalán. „Ez a
szám megközelíti a tavalyi 160 ezres rekordot, de még idén van esély akár
túlszárnyalni azt, hiszen az időjárás kedvezőnek ígérkezik a következő napokban. A természetvédelmi őrök heti rendszerességgel veszik számba a
darvakat a háborítatlan éjszakázóhelyeken, így pontos képet kapunk ezen
nemes madarak mozgalmairól.”

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.
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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.

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!

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.

maci: 3 éves, leonbergi keverék
nagyfiú. Egy szeretetbomba, pusziosztó! Imád sétálni pórázon, kistestű 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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Orvosi ügyelet

FELHÍVÁS

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

jogi ügyintéző munkakörre

Gyógyszertári ügyelet

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal jogi végzettséggel és közigazgatási gyakorlattal rendelkező munkatársat keres
jogi ügyintéző munkakörre.
Képesítési előírás: Felsőoktatásban szerzett jogi,
közszolgálati szakképzettség.
Munkaköri alapfeladat: önkormányzati szerződések, okiratok,
nyilatkozatok előkészítése, helyi rendeletek, jogszabályok kodifikálása, önkormányzati ügyekben jogi szakértői közreműködés
és képviselet.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján, illetve megegyezés szerint.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy
postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve
(Dr. Kiss Árpád jegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2019. 10. 31.
Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

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

Október 28- november 3.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
November 4-10.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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 BELVÁROSI JEGYIRODA
NYITVA TARTÁSA
2019. OKTÓBER 1-TŐL:
KEDD-PÉNTEK: 11.00 – 18.00 KÖZÖTT NYITVA
SZOMBAT: 9.00 – 13.00 KÖZÖTT NYITVA
VASÁRNAP, HÉTFŐ: ZÁRVA
EBÉDIDŐ: 13.00 – 13.30
RENDEZVÉNYEKHEZ IGAZODVA ELŐADÁS ELŐTT
1 ÓRÁVAL NYITVA
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Dolgozzon lakásához közel!

Újság, szórólap
terjesztésére

INGATLAN
+ Eladó Gödöllőn 70 nm-es ház
14x100m-es telken fúrt kúttal,
teljes közművel. Ár: 35 millió.
Ugyanitt 50-70-es évekbeli BÚTOROK, SZŐNYEGEK, illetve hűtőláda, háztartási gépek
szintén eladók. Érd: 06-20-2213682
+ Isaszegi 2 szobás, összkomfortos, gázos, tehermentes,
kertes családi házamat elcserélném gödöllői 2 szobás, összkomfortos magasföldszinti vagy
1. emeleti erkélyes lakásra. Ga-

rázs vagy ráfizetés szükséges.
Érdeklődni du. 17-19-ig.: 06-20402-3124
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén egy 2szintes, 2nappali+
3szobás, 2fürdőszobás, téglából épült lakóház 120nm összterülettel 1000nm-es telken. Az
ingatlan zártkert megjelölésű,
kerítve, villannyal ellátva. I.á.:
22 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi
részén egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva,

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

Jelentkezés: 06/20 495-24-20

új tetővel, melléképületekkel
773nm-es telken. I.á.: 48 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi úton egy 2,5 szobás, összkomfortos, teljesen felújított lakóház nagy méretű garázzsal,
2300nm-es telken. I.á.: 45 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Domonyvölgyben egy
5260nm-es, 6 telekre felosztott
zártkerti ingatlan. A telkek darabonként 2,5 mFt-ért megvásárolhatóak. Érd.: 06-20-9194870
+ Eladó 2,5 szobás felújítandó
családi ház Gödöllőn a Radnóti Miklós utcában. I.á.: 27 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő rögesi 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 a blahai dombon egy 2 helyrajzi számon
lévő, 2200nm-es telken lakó-

ház udvar megjelölésű ingatlan,
mely áll nappali+ 2szoba összkomfortból. I.á.: 42 mFt 0620919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom
utcában egy ikerház 440nm-es
telekrésszel mely áll nappaliból
lent, tetőtérben 2szoba, erkélyekkel, terasszal. I.á.: 30 mFt
0620-919-4870
+ 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
+ Eladó Gödöllőn a Harasztban egy téglából épült 88nm
földszinti és 64nm-es tetőtéri
alapterületű, nappali+ 4szobás,
2fürdőszobás családi ház, mely
2008-ban teljes felújítást kapott.
Az udvaron dupla fedett kocsibeálló+ garázs található. Beépített konyhabútorok a ház részét
képezik, padló és részben radiátoros fűtésű. Nappaliból nagy
teraszkapcsolat nyílik a kertre.
I.á.: 58 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság
úton egy 2. emeleti, 2 szobás,
erkélyes, teljesen felújított öröklakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-9194870
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ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn garázs, raktárhelyiség kiadó. Tel: 209455583
+ Gödöllő – Palotakerten albérlet kiadó hosszútávra. Bővebb
tájékoztatás 18.00 után a 0630-916-3701 telefonon.
+ Kertes házban külön bejárattal 70 nm-es, 2 szobás, ös�szkomfortos lakás kiadó hos�szútávra november 1-től fiatal
párnak. Külön gázóra. 1 havi
kaució + rezsi. Tel: 06-30-5813827
+ Kiadó Gödöllőn a Hegy utcai
buszfordulónál lévő nappali + 2
szobás, erkélyes lakás kocsibeállási lehetőséggel: 179.000 Ft/
hó + alacsony rezsivel. Érd: 0670-658-7338
+ Szent János utcán, rendezett
házban 4.emeleti, 2 szobás,
erkélyes, felújított, konvektoros fűtésű, bútorozatlan lakás
100.000 Ft + rezsiért kiadó. A
konyha és a fürdőszoba felszerelt. 2 havi kaució szükséges,
azonnal költözhető. 06-30-4673320
+ Gödöllőn a Szőlő utcában 69
nm-es, 1+2 félszobás, 1.emeleti
nagy erkélyes, bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó. Kisállat,
dohányzás nem megengedhető! 06-30-267-8863
ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel
8 órától este kb 19 óráig) heti
több alkalomra, hosszabb távon. Érd: 06-30-577-9661
+ IDŐSEK GONDOZÁSA! Vállalom idős hölgyek vagy urak
gondozását, ápolását Gödöllőn
és környékén eltartási szerződés vagy életjáradéki szerződés ellenében. Tel: 0670/8505571
+ Munkaidő pótlékkal egy és
több műszakos munkarendbe
műanyag feldolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖN-

hirdetés
TŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat is szívesen fogadunk.
Érd: 06-20-9423-112, 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.
+ Takarító felvétel. Az Erkel
Színház csapatába keresünk kollégákat. Bejelentve,
Br. 250.000Ft alapbérrel, bérlet
támogatással. Budapest VIII.
kerület. Elérhetőség: +3630520-9024
+ HÁZVEZETŐNŐT keresek:
takarítás, mosogatás, vasalás.
+36-70-277-0000
+ Magániskola azonnali belépéssel TANÍTÓT keres. Jelentkezni a hangvarsuli@gmail.
com e-mail címen önéletrajzzal
és diploma másolattal lehet. Érdeklődni a 06-30-5002-457 telefonszámon lehet.
+ Oktatás szervező és ügyfélszolgálati vezető kollégát keresünk azonnali belépéssel.
Elvárások: excel és word magabiztos felhasználói ismerete,
jó kommunikációs és szervező
képesség.
Piacképes
fizetés, ingyenes nyelvtanfolyam. Jelentkezés:
Szakmai önéletrajz, végzettséget, képesítéseket
igazoló dokumentumok,
előző
munkáltatóktól
referencia levelek megküldésével a julianna.dudas@gmail.com és az info@ili.
hu email címekre
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu,
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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. Kerítés-

+ 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

festés. Kerti tavak tisztítása.
06-30-747-6090
+ 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, GÁZ-

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
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, páncélszekrény szállí-

KÉSZÜLÉKEK, 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: 06-30-3339201

tás. Hétvégén is. NEER TEHER
06-70-648-7660
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI
CSERE, SZÚNYOGHÁLÓ készítés, redőnyök motorizálása,
árnyékolás technika automatizálás egész Pest megyében
garanciával, megbízható szakembertől. Ingyenes kiszállással. 0670-418-3032
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varon, ásással is.
06-70-544-4050
+ Azonnali kezdéssel
vállalok
HÁZÉPÍTÉST
teljes kivitelezéssel,
KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel:
06-70-361-9679
+
REDŐNYJAVÍTÁS,
GURTNICSERE
akár
2 órán belül! Új
redőny
azonnal
megrendelhető!
Péter úr, 06-203685-888
+
TETŐFEDÉS
Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák, tetőfedés,
ácsmunka,
bádogos
munka,
ereszcsatorna, Lindab tetőfedés,
lécezés,
fóliázás,
ereszdeszkák, madárdeszkák festése, palajavítások, kúpcserép
lekenése, leszögelése.
Bármilyen kisebb javításokat is vállalok.
Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-526-8532
EGÉSZSÉG,

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES
KERESÉSE – javítása, kamerás csatornavizsgálat. Vízvezeték cseréje lakásban és ud-

TESTÁ-

POLÁS
+ 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

OKTATÁS
+ MATEMATIKA –
korrepetálást (2.általánostól), emeltés
középszintű
érettségire való felkészítést vállal gödöllői középiskolai
tanár. Főiskolások,
egyetemisták segítése is! 06-20-3802268 (du., este hívható)
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
+ Fogorvosok figyelem! Kedvező áron teljes fogászati rendelő felszerelése (kezelő egység, kompresszor, leszívó, fali
röntgen, stb.), és jó minőségű,
új állapotú mosogató betét és
mosdó (fém) eladó. Tel: 06-70306-9584 Gödöllő
+ Eladó Gödöllőn kör alakú
dohányzóasztal akciós áron
40.000 Ft helyett 13.000 Ft-ért.
Ugyanitt fenyőfa ágyrács eladó
idős ember ágyból kiesése ellen
10.000 Ft-ért és cipősszekrény
10.000 Ft-ért. Érd: 30-435-8929
MÉZ
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhé-

2019. október 29.

szetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-, Repce krém-, Lé-

pesméz, 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
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30-536-4300,
28/611-728
www.akkugodollo.hu
+ Eladó Gödöllőn egy négykerekű, 2 akkumulátoros, alig
használt elektromos moped Invacare LEO típusú, piros színű
ROBOGÓ. Vételár: megegyezés alapján. Tel: 06-28-411-707
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Beküldési határidő:
2019. november 5.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Tötös Franciska, Géczy Katalin
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Forró Lászlóné, Nagypál Anita Flóra
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Ladvenicza Henriett
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Rutsch Richárd, Wèber Ferenc
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Urbán Réka, Kissné Bukor Gyöngyi
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton,
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!

2019. október 29.

