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Újabb mérföldkőnek számító, mintegy
18 milliárd forintos fejlesztés fejeződött
be a GlaxoSmithKline (GSK) gödöllői
vakcinagyárában. A most elkészült
létesítményt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Iain Lindsay,
az Egyesült Királyság magyarországi
nagykövete és Christopher Hunley, a
GSK gödöllői vakcinagyártó telephelyének ügyvezető igazgatója adta át.
Az új termelési részleg munkálatai,
több mint két éve kezdődtek meg.
A projekt Gödöllőn több mint 100
új munkahelyet teremt, s 2020-ig lehetővé teszi, hogy a GSK minden
Diphtheria Toxoid és Tetanus Toxoid
terméket egy helyen gyártson majd.
Christopher Hunley, a GSK gödöllői
vakcinagyártó telephelyének ügyvezető igazgatója kiemelte: Az itt gyártott vakcinák világszerte öt percenként
egy gyermek életét mentik meg. Az
ünnepélyes átadáson Gödöllő város
képviseletében dr. Gémesi György
polgármester és Bajkó Norbert alpolgármester vett részt.
(folytatás a 4. oldalon)
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– Csak most, a választás után vált széles
körben ismertté a neve...
– Gödöllői születésű vagyok, a családom is
itt él régóta. Egy kis időre ugyan elhagytam a
várost: dolgoztam Németországban, Liechtensteinben és Svájcban, de mindig visszahúzott a
szívem Gödöllőre; rengeteg élmény köt ide a településhez. Középiskola után a felsőfokú tanulmányaimat is itt végeztem; a Szent István Egyetemen diplomáztam, mint vállalkozásszervező,
később pedig mesterszakos közgazdász
diplomát szereztem üzletvitelből, illetve
HR-managementből. Napjainkban a PhD
megszerzésével foglalkozom.
– Ön A Hely az Érték Városvédő Egyesület színeiben indult az önkormányzati
választáson. Mit lehet erről tudni?
– Henkei Viktória ügyvédjelölt asszony,
továbbá a feleségem és jómagam leültünk
megbeszélni, hogy milyen módon indulhatna Henkei Viktória polgármester-jelöltként.
Az már az elején jól látható volt, hogy az
önmagában nem elegendő, hogy az
ember egyedül indul polgármester-jelöltként, ezért szükség van egy támogató szervezetre és emberekre. Ezt a
közösséget mi közösen, kapcsolataink, ismeretségünk révén építettük fel.
A választás éjszakáján felhívtam Henkei Viktoriát, gratuláltam az elért eredményhez,
mert a Momentumot, az egy-két éve működő
országos pártot is megelőzve végeztünk a voksoláson, ami óriási dolog.
Két számottevő politikai erő van ma Gödöllőn.
Az egyik a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Fidesz-KDNP frakció. Ezen két nagy szerveződés
egymással politikai vitában áll és ebben a vitában vagy egyik, vagy másik rész számára lehet
kedvező döntést hozni. Mi a saját magunk értékrendjét, a saját gondolatainkat csak valamelyik
politikai szereplővel közösen tudjuk érvényre
juttatni. Ez az oka annak, hogy én személyesen
az együttműködést pártjára álltam. Ennek első
lépése arról szólt volna, hogy A Hely az Érték
Városvédő egyesület és a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub (mindkettő helyi civil szerveződés) köt egy
megállapodást a programpontok mentén és elkezdődhet a közös munka Gödöllő megújulásáért. Ez volt a szlogenünk, ez vezérel ma is.
Öt bizottsági helyet és egy alpolgármesteri
tisztséget sikerült a megállapodás keretében
biztosítanunk. Ennél többet egy civil szervezet, néhány hónapos tevékenység után nem
is álmodhat. Értelmezhetetlen számomra az a
helyzet, ami ma a közösségi média felületein
kialakult. Semmi olyan nem történt, ami ellentétes irányba mutatna azokkal a programokkal, amiket megfogalmaztunk. Csak egy példa:
egyetlen programpontban sem szerepelt, hogy

Versenyszférás
önkormányzat a cél
a város működésének fenntartásáért felelős alapdokumentumot nem fogjuk támogatni. Semmi olyan dolog nem történt,
ami ellentétes lenne azokkal az értékekkel, elvekkel, amiket megfogalmaztunk.
Állítólag engem kizártak az egyesületből.
Az alapprobléma az egyesület körül az,
hogy azok a tagok, akik az egyesületben
vannak és azok, akik reprezentálták ezt az egyesületet, nem ugyanazok a személyek. A jelöltek
nem voltak tagjai az egyesületnek. Én szóvá tettem: az első lépés az, hogy akik pénzt, energiát
és bármi egyebet rászántak erre a politikai szerepvállalásra, igen is, legyenek tagok! Mondják
el véleményüket és hallgassuk meg, mit gondolnak. Ez elől Henkei Viktória ügyvédjelölt asszony
elzárkózott, így, sajnos, nagyon nehéz együttműködni.

Bajkó Norbert
– Mikor kezdett el a helyi politikával foglalkozni, és miért indult a választáson?
– A politika érdekes dolog. A közösségi ember
pedig nem lehet közömbös a köz ügyei iránt. A
politika mindig is része volt az életemnek. Amikor kigondoltuk, hogy elindulunk az önkormányzati választáson, akkor a változásra tettük le a
voksukat. De a változást én magam nem úgy
értelmezem, mint a Fidesz, ahol viszonylag erős
kifejezésekkel, követelésekkel fordulnak a polgármester felé. Az együttműködés ott kezdődik,
hogy először tanulunk. A következő időszak a
tanulásé. Megértjük a modellt, és mint rendszerszervezéssel foglalkozó gazdász, már most is
vannak és lesznek is olyan ötleteim, amik lehetővé teszik ennek racionális változtatását. Nekünk
az a dolgunk, hogy Gödöllő érdekeit szolgáljuk,
hogy racionális döntéseket hozzunk; érzelemmentesen, a lehető legnagyobb hasznossággal
– ami a legtöbb ember számára pozitív, érzékelhető, a mindennapokban kézzelfogható eredménnyel kecsegtessen.
– A választás óta sokan vádolják Önt azzal,
hogy átállt Gémesi György oldalára...
– Semmilyen döntést nem hoztam, ami a város érdekével ellentétes volna. Csak reménykedni tudok abban, hogy a jövőben az együttműködés szelleme minden érdekeltet át fog hatni,
s a projektek mentén a Fidesz képviselőivel is
együtt fogunk tudni dolgozni, hiszen programjuk-

ban számos elemmel egyetértek, s megvalósulásukat – a gazdasági feltételek megléte esetén
– akár támogatni is tudnék.
– Miért fogadta el az alpolgármesterséget?
– Röviden: politikai, gyakorlati és, a kihívás
miatt, személyes okokból.
– Sokakban felmerül a kérdés, alpolgármesterként kinek az utasítását hajtja végre?
– A képviselői mandátum egy személyhez
kötött jog. Legutoljára a reformkorban volt olyan
képviselői mandátum, ahol a jelölő szervezet volt
az, amely eldöntötte, hogy a jelölt milyen utasítások szerint végzi a munkáját. Megfogalmazhatunk irányelveket, ezt hívják programnak, amiket
megfogalmaztunk, amiknek a kialakításában
részt vettem. Az az egyesület, amellyel közösen
elértük ezt a kiváló eredményt, sajnos, zsigeri
válaszokban őrlődik és a politikában nem lehet érzelmi alapon döntéseket hozni, mert az
nem vezet minket a jó irányba. Természetes,
hogy kompromisszumokat kell kötni, mert
enélkül nem vezet semmi előre. Egyszerűen szükséges, hogy megértsük a helyzetet,
szükséges, hogy fenntartsuk a működést és
fontos, hogy olyan javaslatot tegyünk, amely
támogatható a többi résztvevő által. Gémesi
György polgármester úrral történt megállapodásunk értelmében fenntartjuk a működést.
Ez a fenntartás ott kezdődött, hogy elfogadtuk
a szervezeti működési szabályzatot, most pedig a költségvetés megtárgyalása következik.
Átbeszéljük a gazdasági folyamatát, hogy hogyan és milyen feltételrendszer mentén képzeljük el a város működését az elkövetkezendő időkben. A bizottságokban meghallgatjuk a
szakemberek véleményét és amikor elmondták,
hogy mit gondolnak, akkor a politikai felhatalmazottak ez alapján hozzák meg a döntéseiket.
– Milyen feladatokat fog ellátni?
– A szociális rendszerek, a közbiztonság és
az egészségügy fog a feladatkörömbe tartozni.
Emellett az uniós források és a Gödöllőre érkező
egyéb beruházások kapcsán látok majd még el
feladatokat. Természetesen nem lehet elválasztani egy határvonallal, hogy ez az én, az pedig
Bárdy Péter alpolgármester kollégámnak a feladatcsoportja. Mindig megbeszéljük majd azokat
az ügyeket, amik előre viszik a város szekerét és
én abban vagyok érdekelt, hogy kiváló, problémamentes kommunikáció és együttműködés legyen köztünk. Alpolgármesterként egy nyugodt,
kiegyensúlyozott, kiszámítható, az emberek számára jól követhető városüzemeltetésben vagyok
érdekelt; ezért is fogok munkálkodni.
– Mit tart a legnagyobb kihívásának?
– A szakmai elhivatottság engem a gazdasági
versenyszférához kötött. Elsősorban azt tanultam, hogy miként kell egy vállalkozást üzemeltetni, gazdaságossá tenni. Ennek az elméleteit
kutatom. És most találkozom egy olyan nézőponttal, ami tőlem idegen, ez pedig az önkormányzat és a közszolgálat, annak működése.
Ha sikerülne a versenyszférának bizonyos szegmenseit az önkormányzati rendszerbe átültetni,
az egy óriási eredmény volna!
Jaeger Ákos
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Képviselő-testületi hírek
Elfogadták Gödöllő új szervezeti és működési szabályzatát
Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete novemberben két rendívüli ülést tartott: november 7-én megalkotta
az új Szervezeti és Működési
Szabályzatát (SZMSZ), november 12-én pedig arról döntöttek,
hogy az önkormányzatot dr.
Gémesi György polgármester
képviseli az Észak-Kelet Pest
és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulásban.
A 2019. november 7-re ös�szehívott ülésen két SZMSZtervezet került a testület elé.
A Gémesi György polgármester által benyújtott előterjesztés
az együttműködés fontosságának szem előtt tartásával készült, és az új SZMSZ-be több
olyan elem is bekerült, amit a
Fidesz-KDNP jelöltjeként bejutott képviselők javasoltak saját
anyagukban.
Így, többek között, a jövőben
a képviselők frakcióban is dolgozhatnak, a választókerületben megválasztott országgyűlési képviselő pedig sürgősségi
indítványt terjeszthet elő.
Az új SZMSZ rendelkezik a
képviselők munkájáról is. Leszögezi: A képviselő köteles a
képviselő-testület munkájában

és a döntéshozatali eljárásban
részt venni. Amennyiben nem
szavaz, köteles a szavazatszámláló gépet kikapcsolni, s
ez esetben távollévőnek minősül.

Az új SZMSZ szerint a képviselő-testület a következő állandó
bizottságokat hozza létre:
a.) Jogi és Ügyrendi Bizottság
b.) Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság
c.) Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
d.) Köznevelési és Közösségfejlesztési Bizottság
e.) Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
f.) Városfejlesztési és Fenntarthatósági Bizottság
g.) Szociális és Családügyi
Bizottság
h.) Egészségügyi Bizottság

Dr. Gémesi György elmondta, szerettek volna létrehozni
egy olyan bizottságot, aminek
a kormányzati kapcsolatok ápolása és lobbizás lett volna a
feladata, ennek a vezetését fel
is ajánlották
Kolozs Csabának
(Fidesz-KDNP),
ő
azonban
nem vállalta
ezt a feladatot.
A
Fidesz-KDNP
színeiben a
testületbe
bejutott képviselők
saját tervezetet terjesztettek elő,
amelyben új bizottsági struktúrát javasoltak, valamint egyes,
a polgármesterhez rendelt feladatok testületi, illetve bizottsági hatáskörbe vételét.
Az előterjesztéshez dr. Kiss
Árpád, Gödöllő város jegyzője
több pontban is törvényességi
észrevételt tett. Emiatt a Jogi
és Ügyrendi Bizottság nem támogatta az előterjesztést. A
képviselő-csoport tagjai ennek
eredményeként új módosító
indítványokat nyújtottak be előterjesztésükhöz, amiket a helyszínen osztottak ki. Az anyag

Végső búcsú dr. fábri mihálytól
A gödöllői városi temetőben nagy részvét
mellett, evangélikus szertartás szerint vettek végső búcsút dr. Fábri Mihálytól november 5-én. A nagy tisztelet övezte tanár,
Gödöllő Város Díszpolgára, mindenki szeretett Miska bácsija 2019. október 20-án,
életének 87. évében hunyt el.
Ravatalánál elsőként dr. Gémesi György
polgármester mondott beszédet.
– Néhány héttel ezelőtt még Doberdóban
vezette idén a harmadik kirándulását mindannyiunk örömére. Szinte az utolsó napig
aktív közéleti szerepvállalásával vett részt
a város közösségének építésében. Több
évtizedes pedagógusi pályafutása nem ért
véget nyugdíjba vonulásával, továbbra is
tanított az iskola falain belül és kívül is. A
szó legnemesebb értelmében tanító volt és
nemcsak elméleti tudást, hanem emberséget is adott magából – fogalmazott a polgármester.
Tanár kollégái nevében Fábián Bertalan, a Török Ignác Gimnázium igazgatója

idézte fel alakját, diákcentrikus, eredményes pedagógiai
módszereit, amelyekkel tanár
kollégái és a diákok körében
is egyaránt kivívta magának a
szeretetet és a tiszteletet.
A tanítványok és a Teleki Pál
Egyesület nevében dr. Jeney
László, az ELTE egyetemi docense búcsúztatta, elevenítette fel egykori tanárához fűződő élményeit - többek között,
ahogy érdeklődését a földrajz
felé fordította - majd később a
közös kirándulások emlékeit.
Dr. Fábri Mihály általános
iskolai tanárként tanított az
Erkel Ferenc Általános Iskolában, a Török Ignác Gimnáziumban és a Gödöllői Premontrei Szent
Norbert Gimnáziumban.
Pedagógiai munkásságát Arany János
Pedagógiai Díjjal, Kiváló Pedagógus cím-

átolvasása után dr. Győrfi Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta Klub),
a Jogi és Ügyrendi Bizottság
vezetője úgy foglalt állást, hogy
annak
áttanulmányozásához
több időre van szükség, ezért
azt mind a bizottság, mind a
testület a későbbiekben tárgyalja, az ennek alapján módosított
SZMSZ előterjesztéssel együtt.
Ezt a Fidesz-KDNP-s képviselők is elfogadták, az elnapolásra azonban nem volt lehetőség, mivel az egyik előterjesztő,
dr. Péterfi Gábor időközben
távozott az ülésről, a jogszabály szerint pedig neki is vissza
kellett volna vonni az előterjesztést. A képviselő-testület végül
6 igen, 8 nem szavazattal elutasította a javaslatot.
A dr. Gémesi György által
benyújtott SZMSZ-t a képviselő-testület 8 igen és 7 nem
szavazattal fogadta el. A rendelet 2019. november 7-én lépett
hatályba.
Az SZMSZ alapján a képviselő-testület zárt ülésen megválasztotta a bizottságok tagjait is.
A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja a zárt ülésről kivonult,
sem képviselőket, sem külsős
tagokat nem delegáltak a bizottságokba. Azok munkájában
csak tanácskozási joggal vesznek részt.		
KJ
mel, és Apáczai
Csere
János
Díjjal
ismerték
el.
Megkapta
a
Magyar Kultúra
Lovagja címet
és a Bárdy Péter Díjat.
Gödöllő
a
Gödöllő Város
Gyermekeiért,
Ifjúságáért Díjjal, a Gödöllő
Városért kitüntetéssel és a
Gödöllő Város
Díszpolgára
címmel ismerte
el tevékenységét.
(k.j.)

(Dr. Fábri Mihály búcsúztatásárról
bővebben a szolgalat.com-on és
Facebook-oldalunkon olvashatnak.)
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Glaxo-Smith-Kline
18 milliárdos fejlesztés
(folytatás az 1. oldalról)
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter az ünnepségen
kulcságazatnak nevezte a gyógyszeripart, s mint mondta, ennek a
befektetői költik a legtöbbet innovációra hazánkban. A most átadott beruházás a GSK magyarországi pozícióját is megerősítette.
A miniszter megköszönte a GSK
munkatársainak az eredményes
munkát, s úgy fogalmazott: egy
cég oda fog beruházni, ahol pozitív
tapasztalatokat szerez.

A fejlesztést Iain Lindsay, az
Egyesült Királyság magyarországi
nagykövete is méltatta, aki kitért
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arra, a GSK az egyik legnagyobb
brit befektető Magyarországon.
Mint mondta, számukra létfontosságú a stabilitás, amit az itteni gazdasági környezet nyújt.
Az eseményen Vécsey László,
Gödöllő országgyűlési képviselője
örömének adott hangot a beruházás kapcsán, ami – mint mondta –
Gödöllőnek is javára válhat.
A fejlesztés eredményeképpen a
magyarországi gyár tevékenysége
kiegészült és a korábbihoz képest
újabb felhasználási területre állít
majd elő Diphtheria Toxoid és
Tetanusz Toxoid
vakcina komponenseket.
A beruházás
megerősíti a gödöllői gyár stratégiai szerepét
a GSK-n belül,
ezen felül a szervezet
jelentős
exportnövekedéssel is számol, amely egyúttal hozzájárul
hazánk gazdasági növekedéséhez
is. A fejlesztést a kormány 1,8 milliárd forinttal támogatta.
(k.)

Titkos létszámstop az államigazgatásban
November 6-tól újra lészámstop van az államigazgatásban és még jónéhány
helyen. Hogy pontosan hol is, azt talán maguk a döntéshozók sem tudják –
mint az kiderült az elmúlt napokban. A titokban bevezetett létszámstopról
egy érintett intézményből kiszivárgott információ alapján értesület a sajtó.
A kormánydöntés az államigazgatás egész szférájára érvényes, sőt, a
kormány irányítása alá tartozó cégekre, a többségi állami tulajdonban lévő
vállalatokra és alapítványokra is, mint például a Magyar Posta, a MÁV, a Volán-társaságok és a BKV. A létszámstop jónéhány napon keresztül sokkolta
az egyébként is katasztrofális állapotban lévő hazai egészségügyet, mígnem – miután cáfolták, hogy a döntés a kórházakra is vonatkozna – visszavonták a rájuk vonatkozó korlátozást.
Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete (MKKSZ) elnöke szerint a titkos létszámstop hátterében az húzódhat meg, hogy a kormány 2020. március 1-jétől a kormányhivatalok újabb
átszervezésére készül. Mint kiderült, a mostani intézkedés nem újdonság a
közigazgatásban dolgozóknak, sajtóforrások szerint ugyanis idén ez már a
harmadik kormányzati létszámstop.
Az ügyben nyilatkozó Gulyás Gergely kancelláriaminiszert szerint a mostani csak a hónap végéig lesz érvényben. Kérdés azonban, mikor jön egy
újabb olyan intézdekés, amit a kormány nem tart fontosnak az állampolgárok orrára kötni – talán nem véletlenül.
A szakszervezetek.hu szerint nagy a baj a kormányhivataloknál. Mint írják, nyáron konkrétan úgy nézett ki, hogy összeomlik a kormányhivatali ügyintézés. Mint arról lapunk is beszámolt, a kormányhivatalok nyitvatartását
rövidítették, mert nem volt elég ember, de volt olyan hivatal, ahol kiírták, hogy
bizonyos ügyeket egyszerűen nem intéznek el egy darabig. A szakszervezeti portál szerint nemrég az egyik településen azért zárt be az okmányiroda,
mert egyetlen ügyintéző maradt. Mindezek mellett a túlóratörvénnyel együtt
egy olyan törvényt is elfogadott a kormány, amely megnöveli a közhivatalnokok munkaidejét.					
(ny.f.)

Ünnepeltek a szociális
szféra dolgozói
Október 12. a szociális munka napja. Ebből az alkalomból
ünnepi program keretében
köszöntötték az Egyesített
Szociális Intézmény munkatársait.

Megható pillanata volt
a rendezvénynek, amikor
Czeglédi Ingridet köszöntötték kollégái.
Az intézmény munkatársainak áldozatos munkáját dr.

A rendezvényen először
Czeglédy Ingrid az intézmény
vezetője oszotta meg gondolatait, majd az önkormányzat
részéről Bajkó Norbert alpolgármester mondott köszönetet a munkatársaknak, akik
– mint ahogy fogalmazott –
nem csak a mindennapokban
állnak helyt, hanem „akkor is
gondozzák hozzátartozóinkat, amikor mi családunk körében pihenünk, ünneplünk.
Szociális munkát végezni jóval több, mint munka. Ez igazi
közszolgálat, élethivatás” –
mondta.
Az ünnepi összeállításban
olyan filmrészletek és zenék
szólaltak meg, amelyek az
egymás iránti odafigyelésre, a szeretet fontosságára
hívták fel a figyelmet. A műsorban Varga Lilla és Tömpe
Gábor közreműködött.

Gémesi György polgármester
és Bajkó Norbert alpolgármester virággal köszönték
meg.
Az Egyesített Szociális Intézmény a gödöllői szociális
ellátás egyik fontos pillére,
ahol jelenleg ötvennégy fő
dolgozik és látja el a betegellátás és az intézmény működtetésének feladatait. Az Ady
Endre sétányon lévő épületében hatvan idős személyt
gondoznak, a blahai idősek
klubjában huszonöt főről, a
Nefelejcs Napköziotthonban
pedig húsz sérült fiatalról gondoskodnak. Az intézmény dolgozóinak feladatai közé tartozik a házigondozás is, ennek
keretében ötven személy
ellátását végzik, s mindezek
mellett százötven fő szociális
étkeztetését is ők oldják meg.
(db)

MEGHÍVÓ
Gödöllő Város Képviselő-testülete
2019. november 21-én (csütörtök), 18.00. órakor
tartandó közmeghallgatására
Helyszín: Gödöllői Török Ignác Gimnázium, aula
Napirend:
Tájékoztató Gödöllő város közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: dr. Gémesi György polgármester
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt
lakossági és más szervezetek képviselőit, hogy a témával kapcsolatos közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a
közmeghallgatáson tegyék fel!
Tájékoztatásul közlöm, hogy a közmeghallgatáson
kép és hangfelvétel készül.
Gödöllő, 2019. november 14.
Tisztelettel:
Dr. Gémesi György,
Gödöllő város polgármestere
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Vasútfejlesztési tudnivalók
A tervek szerint november 20-án, szerdán délelőtt már használhatják a Köztársaság úti felüljárót
a közúti gépjárművek. Ha minden rendben lesz,
szerdán ugyan ideiglenesen átadják a létesítményt,
de az továbbra is munkaterület marad. A felüljárót
egyelőre csak a gépjárművek előtt nyitják meg, a
járdát és a kerékpársávot még nem lehet használni,
ezek várhatóan csak jövőre lesznek használhatóak.
Gyalog és kerékpárral addig a vasútállomáson kialakított aluljárón át lehet közlekedni.
A területen továbbra is folynak munkák, így például a Köztársaság úton, az Erdész köznél gyalogosátkelő-helyet alakítanak ki, ami a jövőben a
felüljáróra való feljutást fogja segíteni.
A vasúti forgalom december eleji megindulása
miatt újabb változásokra kell felkészülniük a vasúttal közlekedőknek és az állomás környékén lakóknak.
A tervek szerint megnyitják a P+R parkoló egy
részét a gépjárművek előtt. Hogy pontosan mekkora területet tud biztosítani a kivitelező, arról még nem született
döntés. A B+R parkoló jelenleg is üzemel.
A jegyvásárlást továbbra is konténeres jegypénztárral és váróval oldják meg. Az ideigleneles létesítményeket az Ady sétányon
lévő két vegyesbolt közötti területen helyezik el, s itt működik
majd, amíg a váróterem el nem készül. Ennek munkálatai már
megkezdődtek. Az épület munkálatai 2020 végére fejeződnek be.
Épp így a jövő évben alakítják ki az aluljáróhoz tartozó liftet is.
Jól haladnak Máriabesnyőn is, itt várhatóan a jövő év tavaszán
ér majd véget a munka. Jelenleg azokat a kiegészítő feladatokat
végzik el, amelyekre a Volánbusz közlekedés miatt van szükség.
KJ

Fotó: Tardy Tamás

Csak korlátozottan
lesz használható
a felüljáró

Zajlik a rézsű elbontása a Szabadság út mellett a Vörösmarty
Mihály utca és a Tisza utca közötti szakaszon. A sürgős beavatkozásra információink szerint azért volt szükség, mert a rézsű,
amivel már korábban is problémák voltak, megcsúszott, s a beavatkozás nélkül a december 8-ai vasúti közlekedés megindulása balesetveszélyes helyzetet eredményezett volna.
A Szabadság út Vörösmarty Mihály utca és a Tisza utca közötti
szakaszán, a vasúti sínek felőli oldalon nyílt csapadékvíz-elvezető árkot alakítanak ki és korlátot építenek.
A terület állami kézben van, így az önkormányzatnak semmilyen hatásköre nincs az ott folyó munkákhoz.

Iparűzési adó: Megszabja a kormány, mire
költheti az önkormányzat?
Az iparűzési adót elsődlegesen a helyi tömegközlekedés finanszírozására kell fordítaniuk az önkormányzatoknak, és ezt a jövőben törvénybe is akarják foglalni. A bejelentés jelentősen sokkolta az önkormányzatokat, hiszen jelenleg ez helyi adó biztosítja
az önkormányzatok szabad mozgásterét, az egyre csökkenő állami források mellett
ebből tudnak fejleszteni.
Persze, ha mindezek után még marad valami, azt másra is költhetik, a kormányzat
jelenlegi szándéka azt már/még nem akadályozza meg.
Az iparűzési adó a települések legfontosabb bevétele, amiből eddig szabadon gazdálkodhattak, ebből valósíthatták meg a fejlesztéseket, vagy támogathatták a kulturális
életet, ha arra volt szükség.
Persze tévedés azt hinni, hogy eddig a települések nem költöttek a helyi közlekedésre. Döntő részben eddig is az önkormányzatok fizették ennek működtetését, de az
állam is részt vállalt a finanszírozásból.
A kormány elképzelése ellentétes az európai gyakorlattal is. Európában ugyanis
a finanszírozás egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban oszlik meg az önkormányzat, az állam és a fogyasztó, vagyis az utasok között.
Gémesi György polgármester a hírre reagálva elmondta, nem tartja szerencsésnek
a politikai erő fitoktatását az önkormányzatok, önkormányzatiság terhére. A kormány
2012 óta folyamatosan csökkenti az önkormányzatok mozgásterét, amit jelenleg az
iparűzési adó biztosít, s ez a forrása a fejlesztéseknek is. Az állam most a helyi tömegközlekedés finanszírozásának problémáját áttolja az önkormányzatra és az eddig szabadon felhasználható forrást jelöli meg hozzá, azt, amiből eddig utakat, járdát lehetett
fejleszteni, vagy például a közvilágítást finanszírozni. Az eddig szabadon felhasználható helyi adó elvonása ahhoz vezethet, hogy egyre jobban csökkennek a településeken élők jogos igényeinek megvalósítási esélyei.				
(k.)

Nem lesz beleszólása az
önkormányzatoknak, mi
épüljön a területükön?
Jelentős felháborodást váltott ki az önkormányzatok körében, hogy a kormány el
akarja venni az építéshatósági feladatokat
és állami szinten akarja meghozni az ide vonatkozó döntéseket.
A bejelentés szerint a szabályozási jogkörök továbbra is az önkormányzatoknál maradnak, az építéshatósági feladatok azonban nem. A kormány szerint hatékonyabb,
ha a döntések állami szinten születnek meg
és nem helyben.
Tény, hogy a jelenleginél sokkal egyszerűbb lesz meghozni a döntést például arról,
hol épüljön sportcsarnok és könnyebben
kaphatnak építési engedélyt a kormányközeli cégek luxusszállodái is – akár a lakosság
tiltakozása ellenére is.
De hogy pontosan mit is jelenthet majd ez
a döntés, és milyen következményekkel jár,
arról lapunk december 3-ai számában bővebben is olvashatnak.
(ny.f.)
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Városszerte folytatódnak a fatelepítések
Városunk kertészeti szakemberei nagy hangsúlyt fektetnek
a faállomány ápolására, fenntartására és folyamatos pótlására. Ez nemcsak a kivágott
egyedek pótlását jelenti, hanem
új növények telepítését azokon
a területeken is, ahol a koros
faállománynak nincs elegendő
utánpótlása.
Idén eddig háromszázötven
fa ültetése történt meg, ebből
ötvenet családok kaptak, ezeket közterületen ültették el és
gondozásukat is vállalták.
Kétszáz facsemetét ültettek
ki a szakemberek az Alsóparkba – köztük több fenyőfélét – az
idős faállomány alá, a többi utak
mentén, parkokban és játszótereken kapott helyet. A kiültetett
növények több mint 80 százaléka megeredt.

A VÜSZI megbízásából novemberben további százötven
fa telepítését végzik el, van ahol
a meglévő fasorok kiegészítése történik meg, mint például
a Kossuth Lajos utcában és
az Alsópark ősi hársfasoránál.
Emellett sor kerül új szakaszok
kialakításra is, így például a
Szabadság út és Kossuth Lajos
utca környékén, vagy a palotakerti bölcsőde előtt, az Alsópark
irányába vezető sétány mellett,
valamint jelentős fapótlásra kerül sor az Ady Endre sétányon
is.
A kiültetésre kerülő fafajok
főként magaskőris, vadgesztenye, hársak, tölgy, de több
más fafaj is helyet kap közöttük. Hogy egy adott helyszínre
milyen kerülhet kiültetésre, azt
meghatározza a közművek és

a vezetékek elhelyezkedése.
A telepítések jövőre is folytatódnak, a tervek szerint elsőként a kevés árnyékkal rendelkező játszótereken, mint a
Szent István tér, Faiskola tér,
Ambrus köz vagy a Csokonai
utcai játszótér területén, valamint új fasorokat létesítenek a Batthyány utcában az
Iskola utca – Turul utca közti
szakaszon, Máriabesnyőn a
Szabadság út mentén és a
Tessedik Sámuel utcában.
A lakosságnak továbbra is
lehetősége van bekapcsolódni a faültetési programba, a
VÜSZI örömmel fogadja az
önkéntes jelentkezőket, akik
vállalják, hogy nemcsak elültetnek egy-egy fát, hanem
gondozzák is azt.
(b.)

Az őszi munkák mellett
a télre készül a VÜSZI
A kellemes őszi időjárás kedvez a
közterületi munkáknak. Az elmúlt
hetekben elkészült az Isaszegi
úti járda újabb szakasza. A járdafelújítás során a mellette lévő
nyílt csapadékvíz-elvezető árok
tisztítására és mélyítésére is sor
került.
A Gábor Áron utcában a keresztfolyókák javítása és cseréje
adott munkát a VÜSZI munkatársainak.
Mindezek mellett nagy gondot
fordítanak az őszi feladatok ellátására is. Folyamatosan végzik

a lombgyűjtést és a vízelvezető
árkok, folyókák tisztítását a biztonságos csapadékvíz elvezetés
biztosítása érdekében.
November második felében
pedig már a téli feladatokra való
felkészülés is zajlik. A szükséges csúszásmentesítő anyagok
beszerzése már megtörtént, így
nem okozhat gondot, ha fagyosra
fordul az idő. A téli munkákat egy
újonnan vásárolt teherautó is segíti majd.
(j.)

Figyelem! Változik a szelektív
Hulladék gyűjtési rendje
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit
Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllőn
2019. december 1-jétől megváltozik a szelektív hulladék
gyűjtési rendje.

2019. december 18-án a
SZELEKTÍV 1 utcáiban,
2019. december 25-én a
SZELEKTÍV 2 utcáiban és így
tovább.

A következő gyűjtési alkalom 2019. december 4-én
KIZÁRÓLAG a SZELEKTÍV 1
utcáiban lesz!
A SZELEKTÍV 2 gyűjtési rendhez tartozó utcákban
2019. december 11-én lesz a
következő szelektív gyűjtés.
Ezt követően kéthetente történik mindkét településrészen
(SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív hulladékok begyűjtése,
tehát:

A kommunális és a szelektív hulladék gyűjtési napjait
az alább feltüntetett gyűjtési
naptárban tudják figyelemmel
követni. Kérjük, hulladékaikat
legkésőbb a gyűjtési napon
reggel 6:00-ig szíveskedjenek
kihelyezni!
A gyűjtési rendhez tartozó utcalistát megtalálható
www.zoldhid.hu honlapján.
(KJ)
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Újabb támadás az alternatív
oktatási formák ellen
az iskoláknak egyenként kellene az oktatásért felelős miniszterhez fordulniuk és
a miniszter egyenként dönthetne belátása szerint, hogy melyik Waldorf maradhat
meg 2020 szeptemberétől.
Bár az EMMI állítja, nem kell bezárni
a Waldorf-iskolákat, csupán az alternatív intézmények nyilvántartásba vételére
vonatkozó szabályozás módosul, mind a
waldorfos, mind az egyéb alternatív oktatásban érintett intézmények borúlátóak.
„A Javaslat ELTÖRLI az alternatív kerettantervekre, óvodai programokra vonatkozó, 2003 óta létező szabályozást,
amely biztosította az alternatív pedagógiai tanterv szerint működő iskolák, óvodák
számára, hogy törvényben meghatározott
körben az általánostól eltérő sajátosságaFotó: Skoda Mercédesz

A Waldorf és az egyéb alternatív iskolák
feje felett rendre megkondul a vészharang, valahányszor a kormány javaslatára módosítják a közoktatásról szóló
törvényt. A Palkovics László innovációs
miniszter által benyújtott törvénymódosítások lényegében megszüntetnék az alternatív tantervek alapján tartott oktatást
Magyarországon és helyette csak egyéni
engedélyek alapján volna mód eltérni az
előírásoktól.
A javaslat alapján április 1-jéig minden
alternatív iskolának fennmaradási engedélyt kell kérnie az oktatásért felelős minisztertől, aki saját belátása szerint dönthet az intézményről. Az az iskola, amelyik
nem kér engedélyt a túlélésre, annak automatikusan be kell zárnia.

MEGHÍVÓ
a GÖDÖLLŐI LENGYEL
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
testületének
2019. november 27-én (szerdán) 16.30 órakor
tartandó
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA.
A közmeghallgatás helye: Gödöllő, Palotakert
2. szám
alatti lengyel nyelvoktató terem
A közmeghallgatáson feltehetik közérdekű, a
Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
testületéhez címzett kérdéseiket.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Gödöllő, 2019. november 18.
Szabó László sk.
GLNÖ elnöke

MEGHÍVÓ
a GÖDÖLLŐI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
testületének
2019. december 2-án (hétfőn) 15.00 órakor
tartandó
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA.
Az ülés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal
(Szabadság tér 6.) I. emeleti tárgyalója
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek
képviselőit, hogy önkormányzatunk munkáját
érintő kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel!

A Gödöllői Waldorf Iskola
(Képünk illusztráció)

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete szerint a döntés a Waldorf-iskolákkal együtt mintegy 80 iskolát veszélyeztet. Eddig a Waldorf-iskolák szervezete az
összes intézményükre érvényes alternatív kerettantervet fogadtathatott el a kormánnyal, de ezt a lehetőséget Palkovics
az új javaslatával megszüntetné. Helyette

ikat kerettantervben, óvodapedagógiai
programjukban megjelenítsék, az alternatív pedagógiák köznevelési rendszerben
való elismertsége ezzel MEGSZŰNIK.” –
áll a Magyar Waldorf Szövetség által november 12-én megjelentetett anyagban,
amely a waldorf.hu oldalon is olvasható.
(k.j.)

Gödöllői Szolgálat megjelenés
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és Partnereinket,
hogy a Gödöllői Szolgálat idén
december 3-án és 17-én jelenik meg.
A téli szünetet követő 2020. évi első megjelenés
időpontja: 2020. január 21.
Ezt követően ismét visszatér
a 2 hetenkénti megjelenési rend.
A hirdetések felvétele
december 16-től január 6-ig szünetel!
Nyitás: 2020. január 7.

Gödöllő, 2019. november 18.
Balog Gyula sk.
GRoNÖ elnöke

MEGHÍVÓ
a GÖDÖLLŐI NÉMET
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
testületének
2019. december 2-án (hétfőn) 16.00 órakor
tartandó
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA.
A közmeghallgatás helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal
(Szabadság tér 6.) I. emeleti tárgyalója
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek
képviselőit, hogy önkormányzatunk munkáját
érintő kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Gödöllő, 2019. november 18.
Kaiser Péter sk.
GNNÖ elnöke
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Magyar Kémiaoktatásért díjat kapott
a Török Ignác Gimnázium tanára
Öt kémiatanár – köztük Kalocsai
Ottó, a Gödöllői Török Ignác tanára – vehette át kiemelkedő szakmai
munkásságáért a Magyar Kémiaoktatásért díjat a Magyar Tudományos Akadémián. Az elismerést a
Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma
évente ítéli oda olyan középiskolai
és általános iskolai kémiatanároknak, akik évtizedeken át tartó
áldozatos munkájukkal jelentősen
hozzájárulnak a magas színvonalú
szakképzéshez, kiemelt figyelmet
fordítanak a kémia oktatására,
megszerettetésére, valamint a tehetséges diákok felkarolására.
A díjat 1999-ben adták át először
az általános-, a közép és szakközépiskolai, valamint szakgimnáziumi kémia¬tanároknak. Olyan pedagógusoknak, akik a jövő számára
képzik a természettudományokkal,
közöttük kémiával foglalkozó fiatalokat, akik igyekeznek a tudomány
szépségét, a tudás értékét átadni,
és mindeközben becsületre, szépre és jóra nevelni.
A Richter Gedeon Nyrt. kiemelt

figyelemmel kíséri a magyar oktatás helyzetét, mivel vallja, hogy a
nemzetgazdaság versenyképességének alakulása nagymértékben
függ az oktatás színvonalátó és az
innovációs eredmények legfőbb
motorja a jól képzett szakemberek
teljesítménye. A társaság kötelességének érzi, hogy lehetőségeihez
mérten folytassa támogató tevékenységét ezen a területen.

Színes programok a Petőfi Iskolában
Az őszi pedagógiai
nap keretében Gödöllő környéki iskolavezetők vendégeskedtek a Petőfi Sándor
Általános Iskolában.
Arra voltak kíváncsiak, hogyan működik
a mindennapokban
egy Örökös Ökoiskola. A Petőfi sulisok
büszkék arra, hogy
bemutathattuk ökoprogramjaikat, a rönkjátszóteret, a
szabadtéri tornapályát, az iskolakertet, megoszthatták tapasztalataikat és a bevált jó ötleteiket,
gyakorlataikat. A vendégek betekintettek egy technikaórába a 2. a
osztályban, a 4. b és a 3. a osztályosok pedig viccesen előadták,

mit is kell tudni a vándorsólyomról, a foltos szalamandráról és az
eurázsiai hiúzról. A felnőttek és a
gyerekek is remekül érezték magukat ezen a napon.
A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola 2009-ben nyerte el
először az Ökoiskola címet, majd
2016 óta már Örökös Ökoiskolaként
működik. Az évek
során
igyekeztek
ellesni a már más
intézményekben
működő jó gyakorlatokat, és a Petőfi
sulis pedagógusok
lelkesedésének és
kreativitásának kö-

szönhetően újabbakat alakítottak
ki. A Petőfi iskolánkban minden
tanévben októberben rendezik meg az Egészségnapot.
Ezen a napon nem a tanításé
a főszerep, hanem az osztályok, az alsó és a felső tagozat
különböző programokon, állomásokon vesznek részt, ahol
az egészséges táplálkozástól
kezdve az elsősegélynyújtáson át, a sportig minden idevonatkozó témakör fellelhető.
Igyekeznek olyan programokat biztosítani, melyek a mai
világban időszerűek, a fenntarthatóságra és az egészséges életmódra nevelnek, és
természetesen minden korosztály számára érdekesek. A
programok sokszínűsége abban
is rejlik, hogy bevonják a szülőket,
pedagógusokat, külső kapcsolataikat egyaránt. Az egész iskola
területét felhasználják (udvar,
tantermek, folyosók, tornaterem)
arra, hogy a gyerekek számára
izgalmasabb és kihívásokkal teli
legyen ez a nap.
Vannak évről évre visszatérő jól
bevált programok, de a szervezők igyekeznek minden évben

színesebbé tenni az iskolai programokat.
Az iskola erőssége – és ezért
eredményesek
ökoiskolaként
is – a csapatmunka. A gyerekek
az éves keretjáték keretében

csapatokban dolgoznak, különböző feladatokat oldanak meg.
Csapatonként több évfolyamról
találhatóak a tanulók. Megtanulnak együttműködni, segíteni a
másikat, hiszen a felsős segíti az
alsóst, a jobb képességű a gyengébbet. A szülőket is bevonják az
iskola életébe, akik szívesen támogatják programjaikat, aktívan
csatlakoznak a rendezvényekhez.
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Kiemelkedő sikerek a gödöllői postagalambászoknál
Gödöllő aktív civil életének
széles palettáján egy izgalmas színfolt a Magyar Postagalamb Sport A40 Egyesület,
melynek tagjai szívvel-lélekkel hódolnak szenvedélyüknek, a postagalambászkodásnak. Sokan ismerik őket,
de azt talán kevesen tudják,
hogy szervezett formában
már 70 éve működnek városunkban és különböző versenyeken, bajnokságokon
évről évre jelentős sikereket
érnek el. Az idei év azonban felülmúlja az eddigieket,
és két tagjuk is kemelkedő
eredményt ért el a nyáron
megrendezett
Közép-Magyarországi
bajnokságon:
Maszlag Attila 2. helyen,
Klotz Attila pedig 3. helyen
végzett galambjaival a négy
utas hosszú távú versenyen.
Ennek a kuriozitásnak számító
hobbinak nagyon sok fortélya
van és nagy kötöttséggel jár,
hiszen az állatok gondozása,
versenyekre való felkészítése napi szintű feladatokat ró
a postagalambászokra. Talán
ennek is köszönhető, hogy az
egyesület tagjai inkább nyugdí-

felengedésével emelik az ünnepélyes alkalmak fényét.
Hogy mivel tudják elérni ezeket
a kiemelkedő eredményeket,
mi mindennel jár a postagalambászkodás, hogyan zajlik
a verseny és miben segíti őket
az egyesület – megtudhatjuk az
online felületen közzétett interjúból, amit Kecskés Judit civil
referens készített az egyesület
elnökével, Maszlag Attilával.

jasok és ez a tevékenység nem
örvend nagy népszerűségnek a
fiatalok körében. Az egyesület
városunkban több alkalommal
is megmutatkozott már, előadásokat tartanak az óvodástól
egészen a nyugdíjas korosztályig és jeles eseményekre hívják őket, amikor is a galambok

– Lassan az év végéhez közeledünk, hogyan értékeled az
évet, milyen sikereket értél,
illetve ért el a gödöllői Postagalamb Egyesület az idén?
– Mindenekelőtt az egyesület
eredményeiről van szó, mert
nélküle nem érnénk el semmit.
Természetesen mindenki maga
galambászkodik otthon, de az
egyesületben élünk közösségi
életet, ami tömöríti a sok hasonló érdeklődésű embert, a sok
megszállottat. Amióta galambászom, 24 éve ilyen komoly sikereket még nem értünk el, mint
idén! Van egy ún. Közép-Magyarországi bajnokság, ami kb.
500 tenyésztőt foglal magába,
5-6000 galamb versenyezik

Édes, mézes kiállítás

ilyenkor. Ez 4 előre kiírt útból
áll: Radeburg, Halle, Halle 2 és
Lipcse, az én dúctávomból mérve ez 580, 680, 680 és 650 km.
A versenyekre kéthetente került
sor a nyári időszakban, a felengedéseket a Youtube-on is meg
lehet nézni. Ezen a bajnokságon
a 10-es csapatból a 3 leggyorsabb befutó galambot nézték,
a beérkezők első 25 %-ában. A
versenyt egy dél-pesti tenyésztő nyerte, én lettem a második,
és egy egyesületi társam, Klotz
Attila lett tőlünk a harmadik, két
dobogós helyezés is az 500 nevezőből! Voltak már szép eredményeink és én is nyertem már
országos bajnokságot, de hogy
két gödöllői is egy ilyen rangos,
hosszú távon nyerjen, nem volt
még! Abszolút a gyorsaság számított a négy távon, teljesen a
csúcson kellett járatni a galambokat 7 hétvégén keresztül! Ami
még érdekes, hogy ugyanezzel
a négy úttal, egy másfajta ös�szesítésben kerületi szinten pedig én lettem a bajnok, itt 70-80
galambász között.
(Az interjú teljes terjedelmében
a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon olvasható.)

Kedves Tagok,
Mozgáskorlátozottak!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja decemberben 2 alkalomra hívja
tagjait. Szokásos havonkénti fogadóóráját december 4-én, szerdán, 15 és 16 óra között
tartja. Valamint szeretettel vár minden mozgáskorlátozottat december 11-én 15 órakor
adventi műsoros összejövetelére, melyre finom házi kínálni valókat örömmel elfogadunk.
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő, Szabadság út
23.

Gyermek rajzkiállítással emlékezett meg a Gödöllői Méhészegyesület
megalapításának
100. évfordulójáról. Mint az a
megnyitón elhangzott, a felhívásra a gyerekek nagyon sok
kiváló rajzot küldtek be, ezért a
szervezők úgy döntöttek, minden ifjú alkotót megajándékoznak. A számtalan beküldött rajz
közül a legjobbnak Gosztom
Evelin 13 éves tanuló munkáját
választották. A beérkezett pályamunkákból a Művészetek Háza
Ficak galériájában rendeztek kiállítást,

Nem kötelező, de segítség a szervezéshez,
ha az alábbi elérhetőségeken visszajelzitek
részvételeteket adventi összejövetelünkre.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06/30-295-2456
Weblap: www.mozgasserultek.hu

amit november 15-én mézkóstolással
egybekötve nyitottak meg.

Amiben fogadó órán tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
– tagkönyv érvényesítése;
– információszolgáltatás ügyintézéséhez
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT)
parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény,
autószerzési támogatás
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gyümölcsfákat ültetett
a Bahá’í Közösség
Közös bolygónk védelmében egyre több ember tesz gyakorlati lépéseket fák ültetésével. Egy civil
akció keretében a klímavédelmi
faültetés párosult a régi, elfeledett
gyümölcsfajták megmentésével.
Magyarországon szerencsére több

elültetett alma, körte, szilva, kajszi
és őszibarack gyümölcsoltványokat. Az ültetett fák megvédésére a
karókat a VÜSZI biztosította, melynek főkertészével, Barna Dániellel
közösen jelölték ki a területet. Az
eseményen részt vett dr. Pappné

mint ezer alma- és körtefajtát gyűjtött össze pórszombati Tündérkertjében Kovács Gyula és ezekből
31 értékes fajta került ültetésre
Gödöllőn, a Szőlő utca 30. és a
Rákos-patak közötti parkban november 9-én. A faültetést a Bahá’í
Közösség szervezte a bahá’í hit
hírnöke, a Báb születésének 200.
évfordulójára. Az emberiség és a
vallások egységét hirdető, legfiatalabb világvallás már két évtizede
van jelen Gödöllőn. A jó hangulatú
faültetésben barátaikkal együtt, kb
35-en vettek részt. A szombat délelőtti programon többségben voltak
a serdülők és a gyerekek, ezzel is
hasznos szolgálati lehetőséget és
környezeti nevelést teremtve a fiatal generációnak.
A gödöllői székhelyű GreenDependent Intézet „TreeDependent – fákkal felelősen” programjának keretében a K&H Bank adományozta az

Pintér Csilla önkormányzati képviselő és Kecskés Judit civil referens
is.
A gödöllői eseménnyel egyidőben,
a 10 millió Fa civil kezdeményezés
keretében az ország 66 településén, 305 helyszínen 6101 fát ültettek el a még csak négyhónapos
civil szerveződés nulladik évi próbaültetése során.
Ugyan régi magyar hagyomány,
hogy közterületen is voltak gyümölcsfák, melyekből bárki fogyaszthatott, ez most ismét kezd
terjedni Nyugat-Európában. Mint
érdekesség, Gödöllő innovatív
szellemiségét is erősítheti ez a
kezdeményezés. Az előkészítés
során a helyben lakók is örömüket
fejezték ki, szívből reméljük, hogy
a gondozásban, a nyári szárazság
ideje alatt a locsolásban számíthatunk majd közreműködésükre!
Dr. Seress Zoltán

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

A szakmával ismerkedtek a Madách
iskola vegyész tanulói
Iskolánk
vegyészképzésben részvevő tanulói a 11.
évfolyam befejezése után
140 órás, nyári összefüggő szakmai gyakorlaton
ismerkedtek a szakmával.
A gyakorlati hely igényei és
a tanuló egyéni motivációja alapján választottuk ki a
tanulók számára a legmegfelelőbb
helyet. Diákjaink így a vegyipar
különböző területein fejleszthették
tovább ismereteiket, többnyire laboratóriumokban tevékenykedtek,
de megtapasztalhatták az üzemi
területen végzett feladatok sokszínűségét is. Dolgoztak gyógyszergyárakban, vizsgálhatták a víz
jellemző paramétereit, részt vállaltak gabona minősítésben, segítették az egyetemi kutatómunkát.
A diákok a gyakorlatot követően
részletesen beszámoltak a végzett
munkáról, a tevékenység közben
gyűjtött tapasztalataikról. Mindegyikük véleménye megegyezett abban, hogy mind szakmailag, mind
emberileg sokat tanultak ez alatt az
egy hónap alatt. A vegyipari cégek
szívesen vállalnak nyári gyakornok
tanulót, hiszen a jól képzett vegyész
számukra is kincs. Arról kérdeztünk

szakembereket, miért tartják fontosnak, hogy a diákok éppen az ő
cégüknél szerezzenek gyakorlatot.
Győrfi Tamás, a Food Base Kft
ügyvezető igazgatója válaszában
kiemelte, ezek a munkák azért is
nagyon fontosak, mert egyre kevesebb a vegyész.
Pasiák Andrea, a HUMAN BioPlazma Kft. feldolgozó üzemvezetője
szerint az így szerzett élmények,
tapasztalatok akár döntő hatást is
gyakorolhatnak a leendő vegyész
további szakmai pályafutására,
Buda Sarolta HR munkatárs pedig
arra hívta fel a figyelmet, hogy így a
diákok a későbbi pályaválasztás során már több és pontosabb információ birtokában tudnak döntést hozni.
Szabadszállási, Ágnes, vegyészképzés koordinátor
(Bővebben a szolgalat. com-on
és Facebook-oldalunkon)
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Tortaremekekkel
tisztelegtek erzsébet
királyné emléke előtt

November 9-én rendezték meg az első Royal Cake országos és nemzetközi torta- és cukrászati artisztika versenyt
a Gödöllői Királyi Kastélyban. A rendezvényen természetesen
elsődleges
szempont volt, hogy
az alkotások Erzsébet királyné emléke
előtt tisztelegjenek.
Városunkat ketten is
képviselték, igen szép
eredménnyel.
Balázsné Oroszi Mónika
eddigi nyolc aranya
és négy ezüstje mellé most bronzéremet
gyűjtött, míg Kolozs
Gabriella a Hobbi dísztorta kategóriában kimagasló teljesítményéért
vehetett át elismerést. A kiállítást
több ezren látogatták meg, ahol
szakmai bemutatókkal is emelték
a rendezvény színvonalát. (b.n)

Erzsébet királyné névünnepén
Erzsébet királyné szobránál gyűltek össze a gödöllőiek és az ország más pontjairól érkező tisztelői, hogy a hagyományokat
folytatva megemlékezzenek a magyarok szeretett királynéjáról Erzsébet nap, vagyis, ahogy egykor
nevezték névünnepe alkalmából.
A rendezvényen Kiss Erzsébet,
a Sisi Baráti Kör elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Bányai Júlia, a Sisi Baráti Kör titkára
a Vasárnapi Újságban megjelent
beszámolók alapján elevenítette
fel, hogyan tisztelegtek egykor a
királyné előtt a gödöllőiek névnapja alkalmából, valamint, hogyan
ünnepelt a királyi család a kastély
falai között. A beszámolókból kiderült, mivel lepték meg gyermekei
és unokái a királynét.
A rendezvény végén a résztvevő szervezetek képviselői és sok
magánszemély helyezte el az emlékezés virágait a királyné Erzsé-

bet-parkban lévő szobrának lábánál. Gödöllő város önkormányzata
nevében dr. Gémesi György polgármester és Bárdy Péter alpolgármester koszorúzott.
(j.)
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Blues Kocsma 30: rengeteg fellépővel
2019. november 22-én
ismét Blues Kocsma
lesz a Trafo Clubban.
Az 1989-ben életre hívott esemény idén szép
kerek évfordulóhoz érkezett. Ezzel kapcsolatban osztott meg velünk
pár információt Lőrincz
Károly énekes.
– Ki gondolta volna,
hogy az indulástól számítva 30 év múlva is
lesz Blues Kocsma Gödöllőn!? Már-már egy
osztálytalálkozó jellegét ölti az esemény évről-évre, hiszen generációk sokasága nőt fel a
legendás klubban.
–Mára szinte csak te maradtál az eredeti tagságból…
– Nekem ez valami küldetés
vagy hitvallás. Úgy alakult,
hogy jomagam tartom kézben
ezt az évenkénti eseményt.
Amíg lesz töltés, lendület, addig gurul a szekér. Sokan már
nem érnek rá ezzel foglalkozni vagy nincs hozzá kedvük.
Fontos, hogy aki muzsikál,
annak legyen valamilyen kö-

tödése a városhoz.
– Kicsit más lett mára ez a
koncertezés, mint akkor?
– Többen ma is aktívan muzsikálunk, de az, amit akkor
átéltünk (beleértve a közönséget is), hatalmas és meghatározó élmény volt. Kéthetente játszottunk és csak plakát,
szájhagyomány útján terjedt
a Blues Kocsma híre. Nem
volt se mobiltelefon (még vonalas is alig), se internet. Így

Márton napi hagyományok
A Márton napi néphagyományok
felelevenítése egyre népszerűbb
mind a felnőttek, mind a gyerekek
körében. Míg az érettebb korúak
leginkább a libalakomáknak hódolnak ilyentájt, a kisebbek a lámpáskészítés terén jeleskednek. Nincs
ez másként városunkban sem.
Márton nap a Gödöllői Mesék
Háza Óvodában
A projekt keretében Márton napjához kötődő néphagyományokkal
ismerkedtek az óvodás gyermekek. A jeles naphoz kapcsolódó
hiedelmek felelevenítése, megbeszélése volt a témája a Márton na-

pot megelőző két hétnek. Egyedi
ötletek alapján
és kivitelezéssel
készítettek lámpásokat, a jeles
nap szimbólumainak
megjelenítésével a
csoportok.
Szent
Márton
életéről és történetéről készült, a
Szombathelyi Szent Márton Templom fényfestését tekintették meg az
épület falára vetítve. Közös lámpás felvonulásra került sor a szülők közreműködésével az óvodán
belül, majd „manó”
keresésbe fogtak a
gyermekek a lámpásaik segítségével
az óvodaudvaron.
A szülőkkel való
aktív kapcsolattartás, a közösen átélt
élmények, tapasztalások öröme, az
otthon-óvoda kapcsolat erősítése va-

is ott volt átlagban
2-300 ember hétvégenként, és teljesen
kulturáltan, minden
probléma nélkül szórakozott a tömeg,
1989-1992 között.
– Hogy alakul a mostani
buli?
– E kerek évfordulóra is megpróbáltunk
an�nyi régi arcot felkérni,
amennyit
lehetett. Így fellép
a GOOD MORNING GÖDÖLLŐ
ROCK BAND (Gilián Gabi, Végh
Miki, Vidák Robi,
Kozma Tomi, Me-

gyesi Bali és Lőrincz Kari). Ott
lesz a SZABÓ CSALÁD, a JIM
BEAM BLUES BAND, az ASPHALT HORSEMEN és sok-sok
vendég, többek között Lukács
Csilla, Szabó Attila, Varga Lilla, Tömpe Gábor, Szőke Zoltán, stb stb! Kihagyhatatlan
időutazás Gödöllőn! Lesz 30
forintos sör is!

lósult meg. Márton napi „libazsíros”
kenyérrel kínálták a résztvevőket
az óvoda dolgozói a nap zárásaként.

meg – ezek sorában is az egyik
legszebb és legmeghittebb Szent
Márton-ünnepe. Így november 11én gondos szülői kezek által díszbe
öltözötten várta most is az iskola a
késő délután gyülekező diákokat,
akik a maguk által készített lámpásaikkal vonultak végig szüleikkel,
tanítóikkal együtt az épület mögötti
területen a mécsesekkel, kiarakott úton, melyek utat mutattak a
novemberi sötétségben. Ezen végighaladva Márton életének főbb
mozzanatait megvilágított képek
jelenítették meg, melyek elvezettek
a kis színpadhoz, ahol a szervező
második osztály szülői közössége
egy zenével aláfestett színdarabot
mutatott be Szent Márton életéből.
Az út ezután visszavezetett az iskola udvarán rakott – most is magával
ragadó – hatalmas tűzhöz, ahol közös énekszóval mindenki megoszthatta egymással pogácsáját, mint
Márton a köpenyét a koldussal, a
testvériesség, önzetlenség példájaként. Hamarosan, november 23án szombaton 14 órától kerül megrendezésre az iskola következő
hagyományos, nagyszabású programja, az Őszi Bazár, melyre nagy
szeretettel várnak minden kedves
érdeklődőt!
Kecskés Judit

„...Lámpácskámat neked adom,
világítson, mint csillagom” –
Szent Márton ünnepe a Waldorf
iskolában
A mélyen átélt ünnep mindig megemeli lelkünket, segít felülkerekedni a dolgos, sűrű hétköznapokon és
erőt ad az előttünk álló kihívásokhoz, a mindennapi feladatokhoz. A
gyermekek számára pedig az Évkör visszatérő ünnepeinek ritmusa
biztonságot, kapaszkodót jelent a
világban történő eligazodáshoz.
Ennek szellemében a Waldorf iskolákban különös jelentőséggel
bírnak az ünnepek, melyeket mindig nagy odaadással rendeznek
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

A nők soha semmiről sem tudnak
Az alig 17 éves Sharon
Conwayre csodálatos
élet vár, hiszen kedvese és nemsokára
megszülető gyermekének apja, Lenny Scott
rajongásig
szereti.
Lenny sikeres az üzleti
életben, kiváló pártfogókkal bír, s mindezek
mellett piszok jóvágású. Az már
más kérdés, hogy Lenny tehetségét
nem az egyetemen vagy egy jónevű
cégnél kamatoztatja, hanem a londoni alvilágban, amelynek az egyik
legígéretesebb ifjú pénzbehajtója.
Sharon élete olyan, mint egy gyönyörű álom. Szerető férj, szép család, saját otthon és egyre bővülő
jólmenő vállalkozás. Sharon nem is
sejti, mekkora árat kell majd mindezért fizetnie. Hiába dugja homokba
a fejét, hiába nem kérdez semmit

és nem vesz tudomást
férje egyre sötétebb
üzleteiről, előbb-utóbb
minden piszkos titok
kiderül. A tökéletes
családi élet illúzióját
Lenny brutális halála
darabokra zúzza. És
amikor Sharon úgy
gondolja, sikerült az
életét ismét felépíteni, ismét át kell
élnie, hogy mindent elveszít.Sharonnak csak egyvalami marad: az
elégtétel. A krimi brit királynője, Martina Cole szédületes tempót diktáló
új regényében egy kegyetlen világ
különböző arcait ismerhetik meg az
olvasók. Bepillanthatnak a mindenre elszánt, saját törvényeik szerint
élő bűnözők életébe, és megismerhetik azt az arcukat is, amit otthonra
tartogatnak.
(Martina Cole: Elégtétel)

Dedikálás a Bagoly könyvesvoltban
Neves vendége lesz november 22-én (pénteken)
a Bagoly Könyvesboltnak. A Petőfi Sándor tér
14.szám alatt lévő üzletben 15.30-tól 16.30-ig
Leslie L. Lawrence dedikálja legújabb, Donovan
ezredes piros kabátja I-II. című könyvét. Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várnak

Gödöllői művészek szemével a 30 éve ledöntött „Fal”
Különleges kiállításon mutatkozhatott be Katona-Szabó Erzsébet
és Orosz István Kölnben. 30 évvel ezelőtt omlott le a berlini fal,
erre emlékezve nyílt kiállítása DD
55 Galéria szervezésében, amire
a GIM-ház két művésze is meghívást kapott a galéria gödöllői
származású tulajdonosától Dudás Dezsőtől.
A csoportos kiállításon Katona-Szabó Erzsébet bőrből készült műveit ismerhette meg a
német közönség, valamennyi alkotás a fal témáját dolgozta fel. A

nemzetközi elismeréseket hozott.
A Fal készítése során megmaradt
bőranyagból évekkel később egy
kiállításra
természetművészeti jellegű munkákat készítettem
a gödöllői kortárs művésztelep
kertjébe. Az időjárás, az eső, a
napsütés, a szél festői nyomokat
hagyott a bőrcsíkokon, így mikor
azok végleges alkalmazására
sor került a Faltöredékek–Sóhajok sorozat anyagaként, rádöbbentem, hogy az idő lenyoma-

két nagyobb mű, a Falrészlet és a
Tetőkertek mellett Faltöredékek,
sóhajok címmel kisebb művek is
helyet kaptak.
Katona-Szabó Erzsébet a kiállítás katalógusában így vall munkáiról: „A 2002–2003-as években
megszületett a Fal című művem,
amely monumentális méretű (közel ötven négyzetméter) alkotás.
Egy végtelen történet szekvenciája, akár naplóként is értelmezhető lenne. A mű országos és

tait látom. Látható és láthatatlan
nyomokat, mint amilyeneket az
emberi szenvedés és öröm hagy
a környező világon. Az emlékek,
amelyek, bár idővel elhalványulnak, akkor is megmaradnak, ha
nem beszélünk róluk, ahogy a bőr
is megőrzi az egykor élt állat es�-

szenciáját. Mindenki érzi ezt, aki
bőrt hord, vagy abból dolgozik.
A Faltöredékek–Sóhajok bőrsorozat emléket állít a berlini fal lebontásának, annak a szimbolikus
pillanatnak, amikor Európa keleti
és nyugati megosztottsága drámaian véget ért.”
Orosz István grafikus többek
között két ikonikus plakátjával
mutatkozott be a tárlaton. A rendszerváltás jelképének számító
Tavaris konyec mellett a Berlin
című alkotását láthatja a közönség.
(k.j.)

2019. november 19.

Olvadó jégkristályok
Újabb IRKA alkotó könyvbemutatójára került sor a
Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központban november 7-én. Ez
alkalommal
Feketéné
Bencsik Julianna most
megjelent Olvadó jégkristályok című könyvét vehették kézbe az érdeklődők.
A szerző korábbi írásai önéletrajzi
alapúak, megtörtént eseményeket
dolgoztak fel, ez a regénye azonban fikció, bár ez sem nélkülözi a

személyes tapasztalatokat – derült
ki az Istók Anna vezette beszélgetésből. A négy főszereplős regény
nem csupán szerelmi történet, hanem lélektani utazás is, amelynek
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során fájdalmas titokról hull le a
lepel, hogy gyökeresen megváltoztassa Balázs, Krisztina, Zsuzsa és
a mindvégig szemlélőként jelenlévő Kati néni életét. Vajon ki,
hogyan képes megküzdeni
az új helyzetekkel, a nemvárt
fordulatokkal és múlt kísérteteivel? Boldogságot vagy
újabb tragédiákat hoznak a
holnapok hőseinknek?
A történetből természetesen
nem hiányozhatnak a tájleírások, a Feketéné Bencsik
Julianna számára oly kedves Körös-vidék és a Mátra
szépségei itt is magukkal ragadják az olvasót. A könyv borítóját a
szintén IRKA-tag Kolozs Kitti Anna
tervezte.
(k.j.)

Pörkefölde
mesében és képeken
Múlt hét csütörtökön a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ folyóirat-olvasójában megnyílt Remsey
Dávid
grafikusművész-illusztrátor kiállítása, aminek
alapjául a Borbáth Péter író
és Remsey Dávid alkotópáros „Sündör és Niru, Együtt a
Pörkeföldre” című meseregényének bemutatója szolgált.
A kötetet Guba Anna művészettörténész – aki egyszerre
édesanya és óvodapedagógus is – mutatta
be a szép számú
érdeklődő
közönségnek.
A
megszokott
bemutatóktól
eltérően, ezúttal a közönség
bevonásával interaktívvá tették
az estét. A zenét Nagy Márton
(Panda)
„szolgáltatta”.

Álom és valóság
a levendulában
Új
kiállítás
nyílt
Álom-Valóság címmel
november 16-án a Levendula
Galériában.
Ez alkalommal Veress
Enéh szobrászművész
alkotásai töltötték meg
a kiállítótermet; no
meg a galéria is csordultig volt érdeklődőkkel, akiknek egy része

kénytelen volt az utcáról
követni az eseményeket a
helyhiány miatt. Veress Enéh
kőbe, fába, fémbe bújtatott
alkotásait Orgován Kinga
művészettörténész méltatta, aki egyben a tárlatot is

megnyitotta.
Az
eseményen Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere
mondott köszöntőt.
Az est fényét emelte, hogy a művészt
köszöntötték közelgő fél évszádados
születésnapja alkalmából, aminek pontos időpontja november 20. lesz.
Az eseményt a
Levendula Galéria
kiállításaira jellemző tombola zárta,
ahol egy-két műalkotás „landolt“ a
szerencsés megjelentek kezében.

Így lehet szavazni a Prima
Primissima közönségdíjasára
Prima Primissima díjra jelölték
Ferdinandy György írót. A rangos
elismerésre esélyesek idei névsorát a díj honlapján tették közzé. A
magát gödöllőinek valló és városunkhoz ma is sok szállal kötődő
írót a Magyar Irodalom kategóriában választották be a három „Prima” közé.
A közönségszavazás október 31én kezdődött és december 4-ig
tart. A szavazatokat a +36-70-7077000-as számon lehet leadni a jelöltek SMS kódjának beütésével.
Egy SMS-ben csak egy jelöltre lehet szavazni.
A Magyar Irodalom kategóriában jelölt Ferdinandy György
SMS kódja: 2
Egy telefonszámról bármennyi szavazat leadható, azonban
a sorsoláson 1 (egyszer) jogosult részt venni az adott telefonszám! A szavazás és a nyereménysorsolás részleteiről
bővebben a www.primaprimissima.hu/szavazas oldalon olvashatnak.
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Fölszállott a páva

Középdöntőben az Urban Verbunk

Fergeteges produkcióval jutott
tovább az Urban Verbunk Kiskamasz csoportja a Fölszállott
a páva idei gyerekévadának
középdöntőjébe. Tóth Judit és
Moussa Ahmed tanítványai
nagy sikert arattak a Karikára

legények, és az Ördöngös füzesi című koreográfiával.
A zsűri tagjai nem csak a tánc
intenzitását emelték ki, hanem
a gyerekek tánctudását is kimagaslónak nevezték.
Mint azt Tóth Judit lapunknak
elmondta, a gyerekek a középdöntőben bukovinai táncokkal lépnek majd
színpadra.
Az Urban Verbunkkal
azonban nem csak
a
középdöntőben
találkozhatnak majd
a Fölszállott a páva
nézői, hanem a november 22-ei televíziós adásban is. Itt
nem versenyzőként,
hanem mint sztárprodukció
lépnek
majd színpadra. Ebben az adásban a Pinokkio című előadás
egy részletét mutatják be.

Remekművek Rossinitől,
Webertől és Prokofjevtől
A Művészetek Háza színháztermében adott nagysikerű
koncertet a Gödöllői Szimfonikus Zenekar november 16án. A Remekművek Gödöllőn
hangversenybérlet sorozat „A
romantikától a XX. századig”
című estjén Rossini, Weber és
Prokofjev műveit hallhatta a közönség.
Az est szólistája egy fiatal, ám

máris nagyon sikeres gödöllői
előadó volt: Eszenyi Zsombor,
a Zeneakadémia növendéke,
aki a Fréderic Chopin Zenei
AMI-ban kezdte zenei tanulmányait, több hazai és nemzetközi verseny győztese. Ezen az
estén a Gödöllői Szimfonikus
Zenekarral közösen Weber fmoll klarinétversenyét (op. 73)
szólaltatták meg. A koncert mo-

derátorai ezen az estén Barta
Katalin és Horváth Gábor karmester voltak.
A zenekar következő nagykoncertje december 7-én lesz
a Királyi Kastély lovardájában. A hagyományos adventi
hangversenyen ez alkalommal a következőket hallhatja
a közönség: Massenet: Thais
- Meditation – a szólista Juniki Spartakus hegedűművész
lesz, majd Francis Poulenc:
Gloria című műve csendül fel,
szólót énekel Schnöller Szabina (szoprán).
(Fotó: Váraljai János)
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Los Angelesben díjazták
a gödöllői Csuja László filmjét
Kihirdették a Los
Angelesi magyar
filmfesztivál díjazottjait. Az eredménynek mi gödöllőiek is örülhettünk,
hiszen a legjobb
dokumentumfilm
díjával Csuja László Kilenc hónap
háború című filmjét
tüntette ki a zsűri.
A filmet Gödöllőn, a városi moziban tavasszal közönségtalálkozóval egybekötve láthatta a közönség.
A Kilenc hónap háború egy kárpátaljai magyar fiú történetét meséli el az ukrán-orosz fegyveres
konfliktus árnyékában. Jani (24)
úgy érzi, hogy édesanyja gyerekként kezeli és megfojtja a szeretetével, ezért úgy dönt, hogy nem
menekül a katonai behívó elől,
hanem az életét is kockára teszi,
csak megtapasztalhassa férfierejét. Hamarosan a háború első vonalában találja magát, ahol olyan
élmények érik, amelyek egy életre
megváltoztatják. A film arra keresi
a választ, hogy a háború és a ka-

tonaság vajon tényleg alkalmas-e
arra, hogy egy fiú férfivá váljon. A
film korábban elnyerte a Sarajevói
Filmfesztiválon a zsűri különdíját, s
ez volt a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál
nyitófilmje is.

Szeretetből született képek
Győriné Tóth Mária festményeiből és kézműves munkáiból nyílt kiállítás a Művészetek
Háza galéiájában.
Győriné Tóth Mária gyermekkora óta fest, ám munkáit most
mutatja be első alkalommal nyilvánosság
előtt. A kiállítást megnyitó L. Péterfi Csaba egy mesevilághoz
hasonlította a képek
hangulatát. Mint mondta, a színes, vidám
alkotások örömet és
szeretetet sugároznak,
visszaadják azt a melegséget, ami Mária
családját is jellemzi.

– A festészet számomra mostanra a kapcsolatokról, a kapcsolódásokról szól – mondta
Győriné Tóth Mária, aki elmondta, hogyan vált élete részévé a
festés és a kézműveskedés.

Kitért arra is, hogy a
különböző technikák
használatával hogyan
születik meg egy-egy
alkotás, hogyan derül ki, “mi kívánkozik
az alapra”. Mint
mondta,
sokan
kedvelik azokat a
képeket, amik az
általa kikísérletezett gipsz-homok
technikával
készülnek, s amiket
bátran lehet tapogatni, símogatni.
A tárlaton, a kiállító gyermekeiből
álló Mányai Duó
adott zenés szolgálatot. A megnyitót is áthatotta az a szeretet, amit
Győriné Tóth Mária képei közvetítenek.
(A kiállításról még több
fotó a szolgalat.comon és Facebook-oldalunkon)
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Sztárvendégek és családi programok az Adventi Művészeti Napokon
Minden eddiginél gazdagabb
programmal várják a gödöllőieket a főtéren az adventi időszakban. A Művészetek Háza
szervezésében december 1-jén
17 órakor nyílik meg az Adventi Művészeti Napok, aminek
során december 22-ig minden

nap színes családi programok
várják a gödöllőieket és a városunkba látogatókat a főtéren. A
színpadi műsorok hétfőtől csütörtökig 18 órakor kezdődnek,
pénteken, szombaton és vasár-

nap. A város karácsonyfája és
az adventi vásár mellett hétköznap 16-19 óra között, pénteken,
szombaton és vasárnap pedig
15 órától várják a gödöllői művészek, művészeti csoportok, valamint népszerű hazai előadók
a közönséget. Az Adventi Művészeti Napok
programjai
mindenki
számára ingyenesek.
A gyerekeknek többek
között a Kovácsovics
Fruzsina,
az Apacuka
és a Kolompos együttes
koncertje
szerez majd
kellemes pillanatokat. A
kicsit számára sok izgalmat ígér a december 6-8-ig tartó időszak, ekkor
ugyanis mindhárom napon 1519 óráig találkozhatnak a Mikulással, akinek egyébként külön
birodalma lesz a főtéren.

Az Adventi Ünnepi napok keretében érkezik meg a főtérre
december 15-én este 17 órakor a betlehemi békeláng, amit
azután innen bárki tovább vihet
otthonába.
Az ünnepi programok sorában
olyan hazai sztárvendégek adnak koncertet, mint Caramel,
Gájer Bálint, a Sárik Péter Trió
és Falusi Mariann, Csonka
András a Fool Moon acapella
énekegyüttes, Opitz Barbi és
Szekeres
Adrien.
A
koncertek mellett a
gyerekeket
minden nap
kézműves
foglalkozások várják.
Mindezek
mellett karácsonyi filmek
és az Advent
Rádió szórakoztatja
majd a családokat.
Te r m é s z e tesen
az

adventi vásár forgatagában
válogathatunk majd a finom falatokból és a kézműves portékákból.
Az Adventi Művészeti Napok
részletes programja már elérhető a Művészetek Háza Gödöllő honlapján a www.muza.
hu oldalon.
fotók: forrás: szekeresadrien.hu
forrás: gajerbalint.hu

Ünnepi programok Benedek Krisztinával
Benedek Krisztina nem tétlenkedett az elmúlt
hónapokban. Különböző gyermekeknek és
szülőknek szóló foglalkozásai folyamatosan
nagy sikert aratnak, ami nem csak az igényes
és hiteles megközelítésnek köszönhető, hanem a folyamatos megújulásnak is.
Az egyik ilyen népszerű foglalkozás a Kerekítő. Az ehhez kapcsolódó könyvek nagy
sikert aratnak a gyermekes szülők körében.
Hogy mekkora iránta az érdeklődés, azt jól
mutatja, hogy a legutóbb megjelent Kerekítő
Évkerék című kiadvány, pillanatok alatt elfogyott, olyannyira, hogy már az utánnyomás
készül.
A kiadványt december 3-án, a Gödöllői Városi Könyvtárban is megismerhetik az érdeklődők. A kisgyermekesek számára rendhagyó
időpontban, 10.30-kor kezdődik a rendezvény, ahol természetesen a Kerekítő Évkerékhez hozzá is juthatnak az érdeklődők.
A kiadványhoz Benedek Krisztina negyvenhat népdalt énekelt fel, ezek egyébként a
Móra Kiadó oldaláról le is tölthetők.
A foglalkozások egyébként tovább bővülnek. Benedek Krisztina a Művészetek Házában december 21-én Hívd apát is!
címmel az apukákat is várja a Családi Kerekítőbe.

2019. november 19.
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150 éve született
Nagy Sándor emlékkonferencia

A Gödöllői Városi Múzeum 2019-ben ünnepli Nagy
Sándor festő- és iparművész születésének 150.
évfordulóját. Tavasszal a város aluljárójának kifestésekor a gödöllői művésztelep jeles mesterének
alkotásai adtak ihletet a diákok munkájához, majd
szeptember 14-én emlékező kiállítás nyílt a Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában, ami 2019.
december 8-ig látogatható. A múzeum épületében
október 12-én nyílt meg Nagy Sándor 150 címmel
kiállításunk, amely a művész 1920 utáni, elsősorban
egyházi megrendelésre készült munkáit is bemutatja.
A kiállításhoz katalógus készült.
2019. november 22-én, 9 órai kezdettel, az évfordulóhoz kapcsolódóan tudományos konferenciát szerveznek, ahol 16 előadást meghallgatva tudhatunk meg
többet Nagy Sándor életéről és művészetéről. Nagy
Sándort elsősorban művészettörténeti szakirodalomból és képző- és iparművészeti kiállításokon ismerhetjük meg, a konferencián művészettörténészek mellett
történészek, helytörténészek, néprajzkutató, könyvtáros, építészmérnök, irodalomtörténészek, művész és
plébános-esperes, valamint múzeumpedagógus is

számot ad arról, hogy miként jelenik meg Nagy
Sándor: az országos cserkészetben, az ex librisekben, illusztrációkban, a kortárs művészetben,
Veszprém és Gödöllő helytörténetében, egy plébániatemplom mindennapjaiban. Művészettörténeti és néprajzi kutatásokban újabb megközelítésekkel találkozhatunk. Végül elhangzik, hogy
miként tudjuk átadni tudásunkat a legkisebbeknek a Gödöllői Városi Múzeumban.
A konferenciára mindenkit szeretettel várnak, ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni lehet a gmuzeum.g@gmail.com
email címen.
Időpont: 2019. november 22.
Helyszín: Erzsébet Királyné Szálloda díszterme.
Gödöllő, Dózsa György út 2.
A helyszín akadálymentesen megközelíthető.
Őriné Nagy Cecília művészettörténész
(Gödöllői Városi Múzeum)

Frédéric Chopin Zenei AMI
programjai
November 20. szerda 16.00: Váray-Major Zsófia
(zongora), Váray Péter (gordonka) és Váray Domonkos (zongora) hangversenye
November 21. csütörtök 17.00: Kicsinyek hangversenye – A zongora tanszak rendezvénye
November 22. péntek 17.00: Radnainé Puer Judit
(zongora) növendékeinek hangversenye
November 23. szombat 10.30: Horváth Judit (zongora) növendékeinek hangversenye
November 28. csütörtök 17.00: A zongora tanszak
kiemelt hangversenye
November 29. péntek 17.00: Tóthné Pataki Anikó
(gordonka) növendékeinek hangversenye
November 30. szombat 11.00: Kósáné Szabó Beáta (gitár) növendékeinek hangversenye

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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Madáretetés télen

Téli időszakban az itthon áttelelő madarak etetése nagyon
fontos, segítségünkkel megmenthetjük a természetben élő
szárnyas barátainkat. Aki már
jártas a témában az tudja, hogy
november végén kezdődik az

etetési szezon, ami egészen az
utolsó tavaszi fagyokig tart. Körültekintőnek kell lennünk, mert
ha rosszul csináljuk, akkor több
kárt okozhatunk, mint amen�nyi segítséget nyújtanánk. Az
aranyszabály az, hogy csak az

énekesmadarakat etessük, és
őket is csak az etetési szezonban. Hazánkban körülbelül 50
madárfaj, többségében énekesmadarak látogatják kertjeink,
erkélyeink etetőit. A madarak
száma legfőképpen az időjárástól függ. Madáretetőt számos helyen vásárolhatunk,
de akár mi magunk is elkészíthetjük. Ne készítsünk
etetőt furnérból, mert a madarak megehetik az összeillesztésnél használt ragasztót! Ez lehet egy takaros kis
házikó, konzervdoboz, tálca
vagy egy műanyagpalack is,
a lényeg, hogy fedett legyen
és az eleség száraz maradjon. Macskáktól és egyéb ragadozóktól védett helyre rakjuk. Eleségnek rakhatunk nekik
napraforgómagot, kölest, diót,
állati zsiradékot, és almát is. A
sózott és cukrozott magvakat
mindenképpen
kerüljük. A víz is elengedhetetlen számukra,

Legendák és kerttervezés

Most, hogy beköszönt a hidegebb idő, jövő tavaszig bőven van ideje az embernek
átgondolni, mit is kezdjen a
kertjével, hogyan alakítsa át,
esetleg milyen növényekkel
bővítse.
Sok növénynek hatalmas történelmi háttere, legendája is
van, mely az évszázadok során pont ezek miatt került be
a kertekbe és használjuk mai
napig is. Érdekesebb a kertet
úgy újra tervezni, hogy ezeket

a legendákat ismerjük,
mert
személyesebb
kötődést és tudást is
ad majd a kertünk.
Ilyen például a rózsa,
amely a virágok királynője” kifejezést bódító illatától megihletve
alkotta meg Szapphó
görög költőnő időszámításunk előtt 600ban. Ezt a címet a
rózsától – különleges
tulajdonságainak köszönhetően – a mai
napig sem tudta
semmilyen más
növény elvitatni.
A rózsát az ös�szes növény közül a legrégebb
óta nemesített
növénynek tartják. Az első rózsák hozzávetőleg 25 millió évvel ezelőtt jelentek meg
Közép-Ázsiában. A fenséges virágok gyorsan
eljutottak Kínába, Japánba, Indiába, Európába és a földközi-tengeri térségbe. A rózsa
számos kultúrában játszott fontos szerepet,
mítoszok, legendák és
mesék visszatérő motívuma. A lelkes rózsater-

mesztő rómaiaknál e nemes
növény igen nagy rangot adott
tulajdonosának. Hírhedt orgiáikon a vendégek dekadens
rózsaszirom- és rózsaolajfürdőt vettek, így ruházva fel
a virágok királynőjét ama kétes hírnévvel, mely a rózsát
a „bujaság virágává” avatta.
A rózsa mennyei illatától és
elbűvölő virágaitól lenyűgözve a rózsanemesítők
folyamatosan hozzák létre a
növény újabb és újabb változatait. Ma a rózsának több

2019. november 19.
ami folyamatos cserére szorul,
nehogy befagyjon a hidegben.
A legtöbb madár nem szívesen
eszik egy teljesen nyílt terület
közepén, nagyobb biztonságban érzik magukat, ha a közelben van néhány bokor vagy fa,
ahová veszélyt érzékelve szétrebbenhetnek. Ha a gondosan
összeválogatott eleség ellenére
se jelennek meg a kirakott etetőn a madarak, akkor próbáljunk meg másik helyet keresni
neki. Figyelembe kell vennünk
azt is, hogy ha tollas barátaink
odaszoktak az etetőhöz, akkor
a szezon végéig folyamatosan
etetnünk kell őket, mert számítani fognak ránk. Az állattartással kapcsolatos felszereléseket
és kiegészítőket keresse üzletünkben (2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.) és webáruházunkban (www.vetashop.hu).

mint 30.000 fajtája létezik.
Futórózsák minden fajtája, ha
a kertünkbe kerül, az iszalaggal ( klemátisz) remek együttest hoznak létre, nem nyomják el egymást szépségükben
sem és kiemelt dísze lehet

bármely kertnek.
A rózsa arisztokratikus jellege
a legjobban akkor mutatkozik
meg, ha kék virágokkal tűzdeljük meg, így zsálya és a
macskamenta például kiemeli
eleganciáját, optikailag pedig
a kisebb kerteket nagyobbnak mutatja. A kék virágok
egyébként is emelkedetté,
elegánssá tesznek egy kertet,
használjuk bátran ezeket a
színeket!
Jó kertészkedést kívánok és
várjuk továbbra is leveleiket!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu
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A világ legfontosabb élőlényeivé nyilvánították a méheket
Nem kérdés, hogy óvnunk-vigyáznunk kell a méhekre, erre hívta fel a figyelmet a Földfigyelő Intézet, a The Earthwatch Institute is,
aminek munkatársai az egész világ
legfontosabb élőlényének nevezték a méheket.
Bármennyire is hihetetlen, be kell
látnunk, hogy az, amit teszünk,
egyáltalán nem jó, a Földfigyelő
Intézet munkatársai nem csupán
a világ legfontosabb élőlényeinek
nevezték a méheket, hanem kijelentették azt is, hogy sajnos a beporzó rovarok mára veszélyeztetett
fajjá váltak, és a kihalás szélére
sodródtak. Elképesztő adat, a leg-

frissebb
tanulmányok azt mutatják,
hogy a Földön található méhek közel
kilencven százaléka
eltűnt. Ennek több
oka is van, de a legnagyobb szerepet a
hihetetlen mértékű
erdőírtás, a fészkek számára biztonságos helyek eltűnése, a virágos növények egyre
nagyobb hiánya és természetesen
a növényvédőszerek esztelen,
kontroll nélküli használata játssza.
A világ mezőgazdaságának het-

Tudományos generációk találkozása
a Szent István Egyetemen

November 8-án a Szent István Egyetem tradicionális rendezvényét, a Szent István Előadást idén dr. Csányi Sándor profes�szor, a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Vadvilág Megőrzési Intézet igazgatója tiszteletére rendezték meg. Dr.
Csányi Sándor a Vadgazdálkodási adatbázisok fejlesztésének
nehézségei és a használat
szépségei című előadásában kifejtette, hogy munkatársaival negyedszázaddal
ezelőtt kezdték meg az Országos
Vadgazdálkodási
Adattár fejlesztését; mára
létrejött egy olyan adatbázis,
ami korábban sosem volt
hozzáférhető: 25 év számszerű adatai és térképi információi egy koherens rendszerben,
ami más adatbázisokkal is összekapcsolható. Dr. Heltai Miklós,
a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar megbízott dékánja a Vadgazdálkodási adatok felhasználása ragadozó fajok védelme érdekében címmel tartott értekezést. A Magyarországon
előforduló 16 emlős ragadozó fajból 7 faj vadászható, 9 pedig
törvényi védelmet élvez. Egyetlen vadászható faj esetében sem
tapasztalható sem az állomány, sem az elterjedési terület csökkenése, ráadásul az állományváltozások az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatai alapján nyomon követhetőek. A rendezvényen Schally Gergely okleveles vadgazda mérnök, predoktor,
a Vadvilág Megőrzési Intézet tudományos segédmunkatársa Térinformatika a vadgazdálkodásban címmel tartott előadást.

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.

ven százaléka a méhektől függ
(tehát száz termékből hetven
előállításához szükség van a
méhekre), de a virágos növények
fő beporzói is a méhek. A növények
több mint nyolcvan százaléka igényel idegenmegporzást, és ezek
nyolcvan százalékát a méhek porozhatják be. Nézzünk pár számot,
ami még jobban rávilágít a méhek
tevékenységére: a háziméhek
és a többi beporzó által termelt
nyereséget a mezőgazdaságban
összesen évi 153 milliárd euróra
becsülik a nyugati országokban, a
háziméh a marha és a sertés után
a harmadik legnagyobb hasznot
hozó élőlény. A beporzás mellett pedig hasznosítjuk a mézet, a

pille: Kilenc hónapos, ivartalanított kislány. Szereti a gyerekeket, a
kutyákkal is jól kijön.
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virágport, a méhviaszt, a méhpempőt, és még a propoliszt is.
Albert Einsteinnek tulajdonítják
azt az idézetet, mely szerint: ha a
méhek eltűnnek a Föld színéről,
akkor az emberiség mindössze
négy évvel éli túl őket. Mi pedig
csak azért teszünk, hogy a méhek
minél hamarabb eltűnjenek a
világból…A méhek fogyásának
legjelentősebb oka a mezőgazdasági termények folyamatos,
ész nélküli permetezése.
Persze, permetezni kell, mert
rengeteg a kártevő, viszont ezzel
veszélyeztetjük a méheket. Mégis a
megoldás abban rejlik, hogy csökkentjük a toxikus növényvédőszerek használatát, vagy legalábbis
egyre inkább rátérünk azon szerekre, amik nem veszélyeztetik a
méheket (igen, léteznek ilyenek).
Másik megoldás az, hogy folyamatos kutatásokat végzünk a méhek
védelmében, egészségügyi vizsgálatokat, állapotfelméréseket végzünk, és megtesszük a szükséges
megőrzési intézkedéseket. Tegyünk közösen azért, hogy legyen
a méheknek is holnap, tegyünk
meg mindent még ma, mivel tényleg az utolsó lehetőségeinket kell
kihasználnunk!

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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Vívás – Olimpiai kvalifikációs Kard Világkupa, Kairó

Csapatezüsttel már fél lábbal az olimpián Gémesi Csanád
Kimagaslóan teljesített a kairói
olimpiai kvalifikációs Világkupán
és fél lábbal már a tokiói olimpián érezheti magát a Gémesi
Csanád (a kép bal szélén, fotó:
www.hunfencing.hu), Decsi Tamás, Iliász Nikolász, Szatmári
András összetételű magyar férfi
kardcsapat, akik a koreaiak mögött a második helyen végeztek
Egyiptomban.
Az egyiptomi vk-n, a 26 csapatos
mezőnyben a nyolcaddöntőben

Grúziát győzték le a mieink 4540-re, a negyeddöntőben Irán következett, akiket 45-39-re vertek
Csanádék, majd az elődöntőben
az olaszok sem okoztak gondot,
őket 45-37 arányban múlta felül
kard csapatunk. A döntőben jött a
jelenleg a világ legerősebb válogatottjának számító Korea, akiket
szintén sikerült megszorongatni,
ám végül 45-41-re az ázsiaiak
nyertek.
A jól megérdemelt ezüstérem
mellé már kis túlzással lehet

Sportfejlesztés – Alapkő letétel

Elindult az asztalitenisz csarnok építése
Az elmúlt héten, ünnepélyes keretek között sor került a Dózsa
György úton, a városüzemeltetés
területén létesítendő asztalitenisz
csarnok alapkőletételére.
Az eseményen a meghívott vendégek előtt mondott beszédet

Atlétika – Mezei Futó Magyar Liga verseny

GEAC dupla Salgótarjánban

November 17-én rendezték a
Mezei Futó Magyar Liga harmadik fordulóját és egyben a Sport
XXI. Észak-Magyarországi Régió
mezei futó fordulóját is Salgótarjánban. Ez utóbbi megmérette-

lázs).

tésen az U11-ben
és az U13-ban is
a Gödöllői EAC
legfiatalabb atlétái
nyerték a csapatversenyt (fotón a
csapatok, készítette: Kriszt Ba-

Az U11-es korosztályban, egyéniben Ábrahám Zita (2009) a
lányok között az első helyen
végzett, Daróczi Petra (2009)

nyomtatni a nyári olimpiai játékokra a repülőjegyeket, ugyanis
a magyar férfi kardcsapat tokiói
kvótáját az elkövetkező fél év versenyein már csak egy teljesen extrém eredménysor hiúsíthatná meg, ami
a jelenlegi erőviszonyokat
ismerve szinte lehetetlen.
Gémesi Csanád még a
verseny előtt úgy nyilatkozott újságunknak, hogy
szinte biztos abban, hogy
meglesz a csapatkvalifi-

lesz a csarnok – az önkormányzat 25 millió forinttal támogatja.
		
-ll-

pedig a harmadik lett. Gadanecz
György és Kovács Gábor Krisztián tanítványai a SzentgáliVarga Villő, Pellegrini Lilianna,
Daróczi Petra, Ábrahám Zita,
Juhász Levente, Szabó Emil,
Barczi Csanád, Pál Tamás ös�szetételű csapattal nyerték a csapatversenyt.
Az U13-as korosztályban is voltak
egyéni sikerek. A lányoknál Lökös Laura (2008), míg a fiúknál
Fazakas Soma (2007) lett második. A csapatversenyt az U13-ban
is sikerült megnyernie a GEACnak. Kovács Zoltán tanítványai
a következő összetételben érték
el a sikert: Nagy Zsuzsanna, Ko-

vács Lili, Pénzes Dóra, Lökös
Laura, Fazakas Soma, Pásztor
Mátyás, Győrffy-Molnár Milán,
Ferencz Ágoston.
A Mezei Liga sorozat harmadik
fordulójában az ifjúsági fiúknál
Szőke-Kiss Jácint a nyolcadik,
pontszerző helyen érkezett be
a négy és fél kilométeres távon.
Edzőtársa Lesták Ármin a 9. pozíciót szerezte meg, Tóth Benedek pedig a 22. lett. Az újonc-serdülő lányoknál a még mindig
újonc korú Halászy Tamara a 22.
helyen ért célba a 3000 méteres
távon. A versenyzőket Gadanecz
György készítette fel a versenyre.		
-kgklett egyéniben. Szucsák László
tanítványai csapatban is remekeltek, jutalmuk egy-egy csapatarany lett.
-li-

Hat gödöllői sportlövő érem

A TIG-DSE versenyzői közül az

káció Tokióra, így elsősorban azt
emelte ki a közeljövőt illetően,
hogy két célja van: megtartani
csapattagságát és az ötkarikás
játékokig hátralévő világversenyeken úgy vívni, hogy egyéniben is meglegyen a lehetősége a
kijutásra.
-tl-

a város részéről dr. Gémesi
György polgármester, Bartha
Tibor, a Gödöllői SK asztalitenisz-szakosztályának vezetője,
valamint Nátrán Roland (a bal
oldali képen), a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke. A
több mint 100 millió forintos beruházást (jobbra a látványterv) –
amely munkálatai már zajlanak
és előre láthatóan decemberre
már szerkezetkész állapotban

Sportlövészet – Olimpiai reménységek junior versenye

November 8-10. között rendezték
meg, immáron XXV. alkalommal
a szlovákiai Nyitrán az éves nemzetközi junior sportlövő versenyt.
A 33 főből álló népes magyar
delegációban természetesen ott
volt a 2020-as tokiói olimpiaiára már kvótát szerző Mészáros
Eszter (a bal oldali fotón), valamint a szintén gödöllői Klenczner Márton (a középső képen)
és Lovász Dorina (a jobb oldali
képen) is.

2019. november 19.

ifjúsági korcsoportban Mészáros
Eszter arany-, Klenczner Márton ezüstérmes, míg a junioroknál Lovász Dorina bronzérmes
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Röplabda – Továbbra is győzelem nélkül a női felnőtt

Pontos debreceni vereség
Debrecenbe látogattak és értek
el pontot érő, 3-2-es vereséget,
majd az egyetemi csarnok beázása miatt Újpesten fogadták a
Budaörs együttesét, akiktől 3-1es vereséget szenvedett Szabados István együttese.

Újabb két mérkőzésen van túl a
Gödöllői RC női felnőtt csapata, akik az NB I. Ligában előbb

A hajdúsági megyeszékhelyen
volt nagyobb esélye a GRC-nek
idei első győzelme megszerzésére, de a 2-0-s szettelőny sem
volt elég, ugyanis a tabella utolsó
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helyén álló házigazdák fordíta- 3-2 (-19, -21, 19, 23, 12)
ni tudtak és végül megnyerték a 6. forduló: Gödöllői RC – Budaörsi DSE 1-3 (-15, -10, 13, -15)
párharcot.
A Budaörs ellen jöhetett volna További GRC-s eredmények:
a javítás, de a születésnapját U21/NB II-es bajnokság, Kelet
néhány nappal ezelőtt ünnep- B-csoport, nők, alapszakasz, 6.
lő gödöllői center, Kump Alíz (a forduló: Hercules SE – Gödöllői
képen, fotó: facebbok) és csapat- RC 0-3
társai 3-1-re kikaptak, így a GRC U21/NB II-es bajnokság, Kelet
hat játéknap után három ponttal A-csoport, férfiak, alapszaa hetedik helyen áll a nyolccsa- kasz, 5. forduló: Gödöllői RC –
-llpatos alapszakasz tabelláján és Szegedi RSE 3-1
már csak a mieink nem
Programajánló
nyertek meccset.
NB I. Liga, alapszakasz 7. forduló
NB I. Liga, alapszakasz, 2019. november 23. szombat, 18 óra
5. forduló: Debreceni SZC
Gödöllői RC– Diósgyőri VTK-FUX
Eötvös DSE – Gödöllői RC
(Egyetemi sportcsarnok)

Labdarúgás – Idegenben ért véget a rossz sorozat

Akrobatikus torna – XVI. Grassalkovich Kupa

Nem javult a gödöllőiek helyzete

Kilenc gödöllői formáció a dobogón

Nem javult a Gödöllői SK helyzete a megyei I. osztályú bajnokságban. Dunavarsányban
ugyan végre lezárta hosszú,
hatmeccses nyeretlenségi sorozatát a csapat egy 1-0-s sikerrel, a hazai, Nagykáta elleni
párharcot viszont elveszítette
Nenad Pozder együttese 2-1re, így továbbra is a 11. helyen
áll a GSK a tabellán.

Hátország – Kapaszkodik a
GEAC
Kapaszkodik a sereghajtó
GEAC a megyei III. osztály
Keleti-csoportjában.
Papp
György együttese Albertirsán
ugyan kikapott 3-1-re, de a
szintén kieső zónában található Újszilvást sikerült 2-0-ra
felülmúlni. A 14. játéknapot követően hét pontos a csapat, így
már csak öt egység a hátrány
a jelenleg bent maradó helyen
álló újszilvásiak mögött.
Pest megyei III. osztály Keleti-csoport, 13. forduló: Gödöllői EAC-FISE – Újszilvás
KSE 2-0 (0-0) Góllövők: Portella Bálint, Busai Bence.
14. forduló: Albertirsa SE –
Gödöllői EAC-FISE 3-1 (1-1)
GEAC gólszerzője: Busai
Bence.		
-lt-

A jelenleg 15 ponttal a 11. helyen álló gödölliek az őszi utolsó
fordulóban nagy erőpróba előtt
állnak, ugyanis a listavezető
Viadukt SE Biatorbágy vendégei lesznek.
Pest megyei I. osztály,
13.
forduló:
FémalkDunavarsány – Gödöllői SK
0-1 (0-0) Gólszerző: Pancsuska Tamás.
14. forduló: Gödöllői SK
Programajánló
– Nagykáta SE 1-2 (1Pest megyei III. osztály, 15. forduló
1) Gödöllői gólszerző: 2019. november 24. vasárnap, 17 óra
Mudroch Mendel.
GEAC-FISE – Tápiószőlős KSE
(Egyetemi műfüves pálya)

Sakk – Visszafogott eredmények
A Gödöllői Sakkbarátok Egyesületének csapatai visszafogott teljesítményt nyújtottak a legutóbbi
fordulókban, mérlekük: egy döntetlen és három vereség.

NB II. Erkel-csoport, 3-4. ford:
GSBE I. – Honvéd ASE 3-9, Fóti
SE – GSBE I. 7-5
A Pest megyei I/A, 3-4. ford.:
Alag-D.keszi – GSBE II. 2,5-2,5,
GSBE II.– Szigetszentmárton 0-5

Kézilabda – Két meccs, 86 dobott gól

Félszáz GKC gól, negyedik hely
Kiválóan teljesített hazai mérkőzésein a Gödöllői KC az NB
II. Északi-csoportjának elmúlt
két fordulójában. Bartos Gábor együttese előbb a Mikolik
Handball School csapatát verte 50-34-re, majd a Cunder TU
Kézisuli együttesét múlta felül

36-29 arányban.
A két meccsen 86 találatig jutó
gödöllői alakulat 12 ponttal a
negyedik helyen áll csoportjában.
NB II. Északi-csoport, 7. forduló: Gödöllői KC – Mikolik

Az elmúlt hétvégén rendezték
meg a Damjanich János Általános
Iskola tornatermében, immáron
XVI. alkalommal a Grassalkovich
Kupa akrobatikus torna versenyt,
amelyre ezúttal 12 egyesület, közel 200 utánpótlás korú versenyzője nevezett a különböző korcsoportokban.
Az eseményt dr. Gémesi György
polgármester, valamint a a szervezők részéről Kőhler Ákos
nyitották meg. A házigazda Grassalkovich SE (a képen a gödöllői csapat, fotó: Kőhler Ákos) tíz
formációval képviseltette magát
a versenyen, amelyen kilenc egység állhatott dobogóra.
A GSE párosai, illetve trió csapatai küzül a Boross Janka, Vorel
Kamilla, Tokai Kitti alkotta újonc
leány hármas, a Kalmár Máté,
Uray Márton újonc fiú páros,
Handball School 50-34 (2814), 8. forduló: GKC – Cunder TU Kézisuli 36-29 (19-9)
Utánpótlás
eredmények,
ifjúságiak (NB II. B-csoport):
GKC – Cunder TU Kézisuli
32-25; GKC – Grundfos Tatabánya KC II. 37-40
Serdülők (NB I/B. Keleti-csoport): Gödöllői KC – FTC KN
Kft. II 25-25; Gödöllői KC –
Ceglédi KKSE 28-20
-tt-

az Ábrahám
Eszter, Varga
Levente youth
vegyes páros,
illetve a 11-16
leány
páros
kategóriában
induló
Balogh-Czoller
Sára, Brandt
Boglárka duó
szerzett aranyérmet.
Második helyezést értek el a
Grassalkovich Kupán a gyermek
kategóriában szőnyegre lépő leány hármas (Kiss Léna, Nagyista Petra, Varga Lili), a Brandt
Kinga, Nemes Márton alkotta
vegyes páros, valamint az újonc
kategóriában rajthoz álló Ábrahám Zita, Ábrahám Zsófia alkotta duó, míg a dobogó harmadik
fokára állhatott fel a gyermek korcsoportban a Gera Viktória, Lutz
Helka, Villimek Fruzsina, illetve
a youth kategóriában a Boross
Nóra, Budai Anna, Deák Viktória alkotta triók.
Kőhler Ákos tanítványai közül
ezúttal nem ért el érmes helyezést az ifi-felnőtt II-ben induló
Árki Bianka, Májer Orsolya,
Márta Bianka alkotta formáció.
			
-li-
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FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés
Gödöllő Város Képviselő-testülete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről valamint a polgármesteri
tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló önkormányzati
rendeletekkel módosított 1996. évi 12. (VI.3.) sz. önkormányzati rendeletében szabályozta GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés
adományozásának rendjét.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város
fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két
személy és egy közösség részesíthető.
A kitüntetés átadására 2020. március 15-én rendezett városi
ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület
munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre vagy
szervezetekre akit (akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2019-ben.
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (postai cím: 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 6.) és/vagy
e-mailben a simon.edina@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2019. december 6. (péntek) 12 óra
Molnár Gergely sk., a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottság elnöke

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete - a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről - értelmében 2020-ben is szeretnénk átadni a MAGYAR
KULTÚRA Napja alkalmából a kimagasló teljesítmény vagy a
huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési
munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában,
korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában.
„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy
személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb két
személy részesíthető”.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést
előkészítő munkáját.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (postai cím: 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 6.) és/vagy a simon.edina@godollo.hu e-mail
címre megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2019. december 6. (péntek) 12 óra
Molnár Gergely sk., a Kulturális, Ifjúsági és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottság elnöke

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

November 18-24.:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
November 25-december 1.:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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

Hirdetmény
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal felajánlja eladásra leselejtezett, elavult – működő, illetve működésképtelen – számítástechnikai eszközöket: monitorokat, számítógépeket, nyomtatókat
szakértő által megállapított áron.
Időpontja: 2019. november 21., csütörtök, 14-től 15 óráig
Helye: Gödöllő, Szabadság tér 6., garázs
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Állatgondozó munkatársat keresünk+

A VÜSZI Nonprofit Kft parkolási ellenőr munkatársat keres

Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság
gyepmesteri telepére keres kutyákat szerető, hozzájuk értő,
lelkiismeretes, fizikai munkát is végezni tudó

Gödöllői székhelyű, városüzemeltetéssel foglalkozó társaság keres parkolási ellenőr munkatársat, teljes munkaidős foglalkoztatásban

állatgondozó munkatársat.
feladatai:
a kutyák napi szintű gondozása, élelmezése, tisztántartása,
futtatása a telepen;
örökbefogadással kapcsolatban az érdeklődők fogadása, segítségség nyújtás a megfelelő kutya kiválasztásában, adminisztratív feladatok lebonyolítása;
kapcsolattartás a telep vezetőjével, állatorvossal, elhullott állatok begyűjtőjével;
lakossági bejelentések fogadása és a felmerült problémák kezelése;
elkóborolt állatok befogása, telephelyre szállítása,
a telep takarítási, karbantartási, üzemeltetési feladatainak ellátása;
óvodás és iskolás csoportok fogadása, bemutatók tartásában
való közreműködés.
elvárások:
megfelelő gyakorlat állatgondozási területen,
B kategóriájú gépjármű vezetői engedély
előny:
gyakorlat gyepmesteri telepen, vagy állatmenhelyen;
gyakorlat kutya képzéssel foglalkozó iskolában, állatorvosi
rendelőben
munkavégzés helye:
Gödöllő, Körösi Csoma Sándor utca
jelentkezés:
Önéletrajzát a titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk,fizetési
igény megjelölésével 2019. december 6-ig.

feladata: Gödöllő város parkoló zónáiban a gépjárművek jogos várakozásának ellenőrzése; parkolójegy nélküli gépkocsikról pótdíj-nyomtatás
készítése; parkolójegy-váltó automaták ellenőrzése és ürítése
elvárások: minimum 8 általános iskolai végzettség; felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; felelősségvállalás, önálló munkavégzés,
megbízhatóság, terhelhetőség; jó kommunikációs képesség
előny: helyismeret; szakmai tapasztalat parkolási ellenőr területen
gépjárművezetői engedély B kategória
Jelentkezés:
önéletrajzot a titkarsag@vuszikft.hu címre várjuk
2019. november 28-ig, fizetési igény megjelölésével.

Kiadók a GÖDÖLLŐI VÁROSI PIAC
területén az alábbi helyiségek:
1. csarnokban lévő 1 db. üzlet
2. emeleti részen 1 db. irodahelyiség
Érdeklődni lehet a GÖDÖLLŐI VÁROSI PIAC KFT ügyvezető
igazgatójánál, Fekete Zoltánnál, az alábbi elérhetőségeken:
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő,
Szabadság út 3.
Telefon: 06-28/422-019; 06-30/503-0777
e-mail: gpiac@invitel.hu
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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.

INGATLAN
+ Szadán a Margita utcában
páratlan szépségű természetvédelmi terület ölelésében 3837
nm-en fekvő 2 romantikus családi ház díszparkkal és gazdasági udvarral eladó. Aszfaltút
Gödöllő centrum 5 percre. I.ár:
129 M Ft. Érd: 06-20-770-4900
+ Eladó 47 m2-es 2 szobás téglaépítésű lakás Gödöllőn a Szabadka utcában. Fűtés egyedi
gázkonvektoros. 2 m2-es tárolóval rendelkezik. Iár: 25,5 MFt.
+36303880622

+ Tulajdonostól eladó kétszobás, erkélyes, első emeleti
lakás Gödöllőn a Szt. István
téren. Ára: 30 millió Ft. Ingatlanosok kíméljenek! Tel: 06-30851-4252
+ Eladó Kistarcsán a Vereckei
lakóparkban egy 53 nm-es,
magasföldszinti, cirkófűtéses,
jó állapotú, tehermentes lakás.
Érdeklődni 8-19 óráig a 06-70576-9351-es telefonszámon.
+ Gödöllőn, Blahán az Akácfa utcában 1581 nm-es, rendezett, szép telken 4 szobás,

Jelentkezés: 06/20 495-24-20

összkomfortos, téglából épült,
hőszigetelt, tehermentes családi ház eladó. I.ár: 60 M Ft. Érd:
06-20-573-2256
+ 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,

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

2019. november 19.
+ 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 lakóház 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

hirdetés
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság úton egy 2. emeleti, 2
szobás, erkélyes, teljesen
felújított öröklakás. I.á.: 28,9
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy 4. emeleti,
nappali+ 2félszobássá alakított, felújított öröklakás. I.á.:
29,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó egy nappali (40nm)
+2szobás teraszkapcsolatos,
földszintes, összkomfortos,
2002-ben épült családi ház
1300nm saroktelken. Az ingatlanhoz tartozik egy 1 szoba összkomfortos apartman,
valamint egy 2 beállásos garázs. I.á.: 64 mFt. 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Napsugár
utcában egy 80 nm-es, teraszkapcsolatos,
könnyűszerkezetes 3 szobás családi ház
kerítve, 974 nm-es telken. Az
ingatlan fűtése vegyes tüzeléses kazánról van biztosítva.
I.á.: 22 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Boncsoki

dűlőben egy művelési ág alól
kivont 2 szintes nyaraló 1500
nm-es telken. Víz a telken, villany, gáz bevezethető. I.á.: 11,9
mFt 0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ 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
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+ Kisház kiadó Gödöllőn 1
(esetleg 2 fő) nem dohányzó
lakó részére. Érd: 06-20-9171828
+ TESCO mellett 3 szoba +
nappalis kertes családi ház kiadó. Érd: 06-70-779-8529
+ Albérlet kiadó: 1 szoba ös�szkomfortos, bútorozott családi
ház kiadó nagy telekkel! 60.000
Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució
szükséges. Tel: 06-20-5441761
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+ 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
+ Gödöllőn, frekventált helyen
családi ház felső szintje, 2 szoba összkomfort, tágas elől, hátul nagy terasszal 1-2 fő részére
azonnal kiadó. 06-30-569-8137
+ Városközponthoz közel, lakótelepi, 2 szobás, bútorozott,
4.em. lakás fiatal párnak kiadó.
Tel: 06-20-665-9002
+ Kiadó Gödöllőn a busz pályaudvarral szemben 2 szobás, 53
nm-es, erkélyes bútorozatlan
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lakás. Érd: 06-30-932-7880
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában a
Dózsa György úton lévő szalonban műkörmös hely kiadó
megbízható, önmagára és a
munkájára igényes körmös részére. Érdeklődni napközben:
+36-20-501-2815
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

+ 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: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu
+ A Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat Nevelőszülői Hálózata nevelőszülőket
keres Gödöllő, illetve Gödöllő
Járás
területéről.
Olyan
elhivatott
emberek jelentkezését várjuk, akik
szívesen vállalnák,
hogy állami gondoskodásban
élő
gyermekeket a családjukba fogadva,
szeretetben neveljék őket. Elérhetőségeink: e-mail: neveloszulo.tessedik@gmail.com telefon:
06-20/294-7545
+ A Tessedik Sámuel Evangélikus Idősek Otthona tálaló
konyhába elsősorban nyugdíjas konyhai munkavállalót keres. Érdeklődni: tessediksamuel1@gmail.com vagy telefonon:
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0620/8247620.
+ Tessedik Sámuel Evangélikus
Nevelőszülői Hálózat pályázatot hirdet 1 fő nevelőszülői tanácsadó munkakör betöltésére.
Munkába állás várható kezdete:
november. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, vagy teljes
munkaidőben. A munkavégzés
helye: Gödöllő, Berente I. u. 11.
a hálózat telephelyén és terepen. Bérezés: Kjt. szerint. Pályázati feltételek: - 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet az irányadók.
- B kategóriás jogosítvány. A pá-

lyázati kiírással kapcsolatosan
további információt Karácsony
Teréz nyújt, a 06204376574-es
telefonszámon. Az önéletrajzokat a terkakaracsony@gmail.
com email címre várjuk.
+ ABLAKPUCOLÁST, TAKARÍTÁST vállalok Gödöllőn és környékén. Érd: 06-20-912-5343
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SZOLGÁLTATÁS
+ A Tessedik Sámuel Evangélikus Alapszolgáltatási Központ az alábbi ellátásaival áll
Gödöllőn élő idős emberek
szolgálatában: Idősek Napközi
Otthona: nyitva tartási idő H-P
8.00-16.00, Szociális étkeztetés
és 24 órás otthoni távfelügyelet
Jelzőrendszeres Házi segítség
nyújtás keretében. A szolgáltatások térítés kötelesek. Bővebb
felvilágosítást a tessediksamuel1@gmail.com vagy telefonon:
0620/7703528
+ 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.
Kerítésfestés. Kerti tavak tisztítása. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada.
Tel: 30/592-1856, 30/5081380, 28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása.

CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel: 0620-9527-289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és program-
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telepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 06-30-3339201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620
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+ 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
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MOST: 06-20-3674274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás.
Pianínó-,
páncélszekrény szállítás.
Hétvégén is. NEER
TEHER 06-70-6487660
+ Velux árnyékolók
1 hetes szállítási
határidővel: -külső
hővédő rolók, -belső fényzáró rolók,
-roletták, -stb. Érd.:
Kor-Mon Nyílászáró
Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.:
06-30-280-9375; 0630-398-4815
+ Műanyag és alu
redőnyök, fix, rolós, nyíló szúnyoghálók, harmonika ajtók,
reluxák 2-3 hetes gyártási határidővel! Kor-Mon Nyílászáró
Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26.
Tel.: 06-30-398-48-15, 06-28423-739. Web: www.kormon.
hu; Email: kormon@invitel.hu
+ ASZTALOS mester vállal
nyílászárók állapotfelmérését,
beállítását, lehetőség szerinti
javítását. Kiss József: 06-30210-4853
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje.

Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílászárók, ajtók, ablakok javítása.
-Zárak, zsanérok, javítása, heveder zár felszerelése. -Vízszerelés: konyha, fürdő, wc. -Bútorszerelés: új, meglévő javítása.
-Laminált padló lerakás. 06-70201-1292
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES
KERESÉSE – javítása, kamerás csatornavizsgálat. Vízvezeték cseréje lakásban és udvaron, ásással is. 06-70-544-4050
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák, tetőfedés, ácsmunka, bádogos munka, ereszcsatorna,
Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdesz-

2019. november 19.
kák festése, palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése.
Bármilyen kisebb javításokat is
vállalok. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény! Érdeklődni: 0630-526-8532
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem,
szemölcs,
bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmas�százs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30
év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275
TÁRSKERESŐ
+ 70 évesek figyelem! Férfi
társam keresem 70 évtől, akivel egyben megosztanám a
Karácsony és az Újév ünnep
szeretetét. Kalandorok és az
alkoholisták kíméljenek! Tel: 0620-566-5938
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OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való
felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások,
egyetemisták segítése is! 0620-380-2268 (du., este hívható)
+ ANGOL OKTATÁS. Elsősorban haladóknak beszédközpontú, üzleti angol és levelezés,
külföldi munkavállalásra felké-
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szítés, állásinterjú/ prezentáció,
előadás előkészítése, társalgás. 06-70-200-2911
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
+ Eladó 2db 85x200 cm-es jó
állapotban lévő ágyneműtartós
heverő, 1db 90x190 cm-es új
matrac. Érd: 06-30-294-4847
+ 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
+ Eladó egy eredeti 6 személyes HERENDI étkészlet (23
db) szolid mintázattal. Csodás
karácsonyi ajándék lehet. Ár:
178.000 Ft. Tel: 0650-109-5264
+ KERTÉSZKEDŐK
FIGYELEM!
Most
még a régi áron! Érett
marhatrágya 60 l-es
kiszerelésben 1000
Ft/zsák.
Szállítás
megoldható. Rendelhető: 06-20-469-9295
MÉZ, ALMA
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől,
a Ludányi Méhé-
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szetből! 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
+ ALMAVÁSÁR Csányi alma
eladó: ÉDES (KR-11-es) és
ZÖLDALMA 150-200 Ft/kg.
Ugyanitt LÉ ALMA 100 Ft/kg.
Tel: 06-20-4359-650
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden
típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30-536-4300,
28/611-728
www.akkugodollo.hu
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Beküldési határidő:
2019. december 3.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Lencsés János, Pongrácz Márta
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Román Zoltán, Vincéné Pálfalvi Erika
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Balás Edit
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Várhegyi Ágnes,Tóbiás Ágnes
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Őry Zsófia, Lenkey János
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton,
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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