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új helyen a megújult
démusz-kereszt
Ismét Gödöllő és Máriabesnyő határán áll a megújult Démusz-kereszt. A
Démusz János és felesége által 1920ban állíttatott kőkeresztet a vasútfelújítás munkáit végző Swietelsky Vasúttechnika Kft. rézsűrendezési munkák
során bontotta el, majd egyeztetve a
városi múzeummal és az önkormányzati képviselőkkel, az Arany János utcai sarok közelében lévő (Szabadság
út 53. szám előtti) zöldterületen kapott
új helyet.
A kereszt ünnepélyes megáldására
október 31-én került sor, pontosan 100
esztendővel annak felállítása után.
Mint azt Mészáros Judit főépítész
elmondta, az útszéli keresztek egykor,
a Magyar Katolikus Lexikon szerint,

határokat jelöltek, s a tájékozódást segítették, de szolgálták a lelki eligazodást is. A legtöbbet a hívek állították,
éppen úgy, ahogyan a Démusz-keresztet is.
Az eseményen beszédet mondott
dr. Gémesi György polgármester, aki
felhívta rá a figyelmet, hogy az elmúlt
években városunkban több útmenti
kereszt és szobor is felújításra került.
Úgy fogalmazott: Annak a városnak,
amelyik ezeket az értékeit nem adja
az enyészetnek, hanem felújítja és
előtérbe állítja, lelki, szellemi életének
a középpontjába teszi, nemcsak múltja és jelene, hanem jövője is van.
(folytatás a 7.oldalon)
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30 éve

gödöllő polgármestere
1990. október 20-án választották meg először polgármesternek dr. Gémesi
Györgyöt, aki 30 éve vezeti
Gödöllő városát. A három
évtized eseményeiről beszélgettünk a polgármesterrel.

gáltatásokat, amik az önkormányzat
feladatai.
– A Lokálpatrióta Klub megalakulása óta rengeteget változott a világ, a
klub filozófiájában változott valami?
– Semmi nem változott! Bármilyen
párt is legyen hatalmon, a lokalitásnak
mindig lesz jelentősége. A kérdés, ezt
miként tudjuk megélni, mennyire tolakszik be a politika a helyi közösségekbe,
mennyire igyekszik a helyi közösségeket kisajátítani.

Dr. Gémesi
– 1990-ben mindenféle tapasztalat nélkül, gyakorlatilag a műtőasztal mellől
került a polgármesteri székbe. Mibe volt
a legnehezebb beletanulnia?
– 90-ben nem az én megválasztásom volt
a lényeg, hanem az önkormányzat megalakulása. Történelmi pillanat volt Gödöllő
életében is. Hosszú évtizedek után először
volt önkormányzati választás. Választottak
egy testületet, amely megválasztotta a polgármestert. Valóban a műtőasztal mellől
jöttem el, nem ismertem az önkormányzati
rendszert, a törvény is új volt. Fogalmam
sem volt, hogy tulajdonképpen mi a különbség a polgármesteri hivatal és az önkormányzat között. Az volt a szerencsém,
hogy rendkívül jó szakemberek voltak a
városházán. A későbbi jegyzőasszony, dr.
Nánási Éva segített abban, hogy ezeket a
dolgokat megtanuljam és hogy megértsem,
hogy mi a különbség a választott testület,
az önkormányzat, illetve a polgármesteri
hivatal, az előkészítő és végrehajtó szervezet között. Aztán szép lassan beletanultam,
hogy mi a polgármester feladata és mi a hivatalé, mert ez két külön rendszer, persze
harmonikusan együtt dolgozva.
– Akkor mi a polgármester feladata?
– Tulajdonképpen a polgármester feladata az irányítás, a jegyzőé a vezetés. Nagyon leegyszerűsítve: ha beülünk egy au-

tóba, a polgármester
az anyósülésen ül és
onnan mondja a volánnál ülő jegyzőnek,
hogy merre menjünk.
Tehát a polgármester
feladata az irányítás,
de ettől függetlenül
persze az operatív munkákba is bekapcsolódik. A döntések előkészítésében és
végrehajtásában van a irányító szerepe. Jó
együttműködéssel születhetnek meg olyan
döntések, amelyekkel a közösség fejlődik,
fejlesztések valósulnak meg, vagyis jól működik a város.
– Az első ciklusában az MDF jelöltjeként, 1994-től viszont már a Lokálpatrióta Klub színeiben indulva választották
meg Gödöllő polgármesterének, tavaly
immár nyolcadik alkalommal. Mit jelent
önnek a Lokálpatrióta Klub?
– 1992-ben döntöttünk úgy, megalapítjuk
a Lokálpatrióta Klubot, azzal a céllal, hogy
kivonjuk a város vezetését, irányítását,
működtetését a napi pártpolitikából. A klub
keretein belül próbáltuk integrálni a valóban lokálpatrióta gödöllőieket mindenféle
pártállástól függetlenül. Ez a kezdetekben
is így volt és most így van. A Lokálpatrióta Klub számomra ezt jelenti, hogy a napi
pártpolitikától független, a helyi közösségi
értékeket ápoló, alkotó és teremtő összetartó erő. A döntések meghozatalánál fontos, mindig legyen benne az a szellemiség,
hogy mi Gödöllőnek dolgozunk és nem politikai pártoknak. Mi, lokálpatrióták ennek a
városnak a közösségét próbáljuk építeni,
erősíteni és nekik biztosítani azokat a szol-

György

A szellemiség nem változott, én magam
sem változtam. Igaz, hogy tagja voltam
az MDF-nek, később ügyvezető elnöke,
alelnöke, parlamenti képviselője, de mindig szét tudtam választani a napi politikai
küzdelmeket, a helyi érdekek, értékek képviseletétől. Most pedig már nincs is ezzel
gond, hiszen nem vagyok egyetlen politikai
pártnak sem tagja. Nyilván figyelem a politikát, ami alakítja a mi mozgásterünket is,
de az alapértékek nem változhatnak. Gödöllőn nem külső erők mondják meg, hogy
mit kell tenni. Nem azt kell csinálni, amit a
politikai érdekek diktálnak, hanem azt, amit
a közösség érdeke diktál.
Sajnos ma, aki hatalmon van, azt akarja,
hogy minden döntést rendeljünk alá az ő érdekeinek. Én ebben nem vagyok partner és
nem is leszek! Ugyanannak a szellemiséget
képviselem, amivel 30 évvel ezelőtt elindultam a választáson. Nem én változtam meg,
nem én mentem más irányba.
– Hogyan változott a kapcsolata a gödöllőiekkel az elmúlt 30 évben?
– Abszolút nem változott, gyerekkorom
óta itt élek, ide jártam iskolába. Nekem Gödöllő az otthonom, itt él a családom legnagyobb része. Nekem itt minden utca, minden épület emlék. Valamit üzen, valamilyen
formában kötődik az életemhez. Amiben
megváltozott a hozzáállásom, nyilván nagy
feladat működtetni a várost, az emberek
igényeit megpróbálni kiszolgálni, hogy ők
tényleg otthonuknak tudják tekinteni Gödöllőt. Ezek a feladatok egy picit átrendezik az
ember gondolatait, de összességében nem
változtatják meg. A kötődést nem változtatják meg. Azt a stílust, szellemiséget, gondol-
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kodásmódot, hogy az emberek a fontosak
számomra és a velük való kapcsolattartás.
Rengeteg rendezvényen vagyok ott, nagyon
sok helyen találkozom az emberekkel, tanulok, kérdezek tőlük. Nem tudok minden
problémát megoldani, nem is lehetséges.
De azt, hogy értsem az illető gondolkodását, kötődését, a szándékait legyen ő idős,
középkorú vagy fiatal, ahhoz nekem ott kell
lennem az utcán, a rendezvényeken. Találkozni kell velük, nem pedig elbújni és egy
irodából irányítani. Az életből kell irányítani.
– 1990-ben gondolta volna, hogy még
2020-ban is polgármester lesz?
– Nem úgy indultam el, hogy meddig
leszek polgármester. Sőt, az első periódusban úgy gondoltam, hogy majd vis�szamegyek a kórházba operálni. Hiszen
nekem az a hivatásom. Hiányzik persze a
sebészet, az adrenalin, a műtő, a betegek,
de nem bántam meg azt, hogy itt vagyok.

Közélet
helyben, mi marad meg az államnak, men�nyi pénzt adnak a feladatok elvégzéséhez
és hogyan tudunk együttműködni. Elindult
az önkormányzati rendszer, az akkor joggal
volt nevezhető önkormányzati rendszernek.
A lokalitásnak mindig megvolt és meg lesz
az értelme. A kormánynak az önkormányzatoktól való idei forráselvonása a pandémiára hivatkozva nem volt indokolt. Számos
európai országban az állam többlettámogatást nyújtott az önkormányzatoknak, hogy
a feladatokat el tudják látni, a járvány miatt
a szükséges feladatokat biztosítani tudják.
Magyarországon ez úgy történt, hogy a kormány elvett az önkormányzatoktól pénzeket, például a gépjárműadót. Úgy próbálunk
ezen a pénzügyi nehézségen segíteni, hogy
az Európai Unió által Magyarországnak adott
2200-2300 milliárd forintnak a felét kérjük az
önkormányzatoknak, lakosságához mérten
arányosan. Ez Gödöllőnek ötmilliárd forin-
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A költségvetésünk egészen másképp néz
ki, mint amikor a választási kampány előtt
a programot írtuk. Elég sok minden változni fog, de néhány dolog biztosan nem.
Lesz infrastruktúra-fejlesztés, befejezzük
a beruházásokat (a sportlétesítményeket,
a városháza építését), folytatódnak a kerékpárút építések és aztán meglátjuk, hogy
mennyiben tudjuk erősíteni a gödöllői gazdaságot. A város akkor tud folyamatosan,
zavartalanul működni, ha vannak bevételei.
Ezeket a bevételeket most egy picit megnyírbálták, de örömmel jelentem, hogy két
koreai cég is Gödöllőre jön. Ezek nagy beruházások lesznek, de számos kis- és középvállalkozás is keresi a helyét Gödöllőn.
Megyünk tovább a 2024-ig kijelölt úton.
Hogy utána mi lesz, azt csak a jó Isten tudja. Mennyi erőt, hitet és kiket ad majd segítőknek mellém. Esetleg a jövő szempontjából olyanokat, akik tovább tudják vinni a

„A város egy emberi közösség. Egy olyan közösség, amely értéket teremt, értéket alkot, ápol
és közvetít. Az ő erősödésük nagyon fontos. Sokkal fontosabb, mint egy hatalmas építkezés
vagy beruházás.”
1994-ben, amikor véget ért a ciklus, a közösség és az erősödő Lokálpatrióta Klub
kérte, hogy folytassam. A családommal,
barátaimmal egyeztetve ezt végül meg is
tettem, hiszen mindannyian arra biztattak,
hogy menjek tovább. A harmadik ciklusnál
nem kellett biztatni, nem vacilláltam, hanem az volt a cél, amíg vannak feladatok,
amíg fontosnak érzem magam, amíg tudok
tenni a városért, addig csinálom tovább.
– A városban számos helyen van
„Szeretem Gödöllőt” plakát, amelyen ismertebb helyiek mondják el, hogy mit jelent nekik a település. Önnek mit jelent?
– Tiszta szívből és lélekkel szeretem én
is Gödöllőt. Időnként azért vannak problémák, mint a legtöbb házasságban. Mert a
város egy emberi közösség. Egy olyan közösség, amely értéket teremt, értéket alkot,
ápol és közvetít. Az ő erősödésük nagyon
fontos. Sokkal fontosabb, mint egy hatalmas építkezés vagy beruházás. Csinálhatunk bármiféle fejlesztést, ha ők rosszul
érzik magukat Gödöllőn, akkor nem fognak
bizalommal hozzánk fordulni.
Ha az emberek jól érzik magukat és azt
mondják, hogy ez az én városom, az én
utcám, az én kastélyom, ha ez az érzés
kialakul a többségben, akkor feltehetően
nem csináltuk rosszul a munkánkat. Érdemes tovább folytatni. Ez a lényege ennek a
szolgálatnak.
– Láthattuk, hogy idén több döntéssel
is az önkormányzatokat sújtotta a kormány, 30 év alatt mennyit változott az
önkormányzatiság?
– Az önkormányzatiságot 1990-ben egy
nagyon jó törvény indította el. A törvény leírta, hogy mi a különbség a központi és a helyi
hatalom között, valamint a kettő viszonyát.
Leírta, hogy milyen feladatokat hagynak

Az 1990-94-es
ciklus utolsó testületi
ülésén

tot jelentene, amiből meg tudnánk oldani a
lemaradásainkat, a vírus okozta bevételkieséseket. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége támogatja ezt a kezdeményezést.
Együtt kellene működni, mert akkor tudunk jobbak lenni. Vannak feladatok, amelyek helyben sokkal jobban és hatékonyabban oldhatók meg. Számos olyan dolog
van, ami most nagyon rossz irányba megy
az önkormányzatiság szempontjából. Az
önkormányzatokra támaszkodnia kellene
egy kormánynak.
– A 30 éves évforduló kapcsán beszéltünk a múltról, de mik a jövőbeli tervei?
– Lezárult 30 év, volt egy gyönyörűszép
rendezvény a Királyi Kastély lovardájában. Mindenkit meghívtam, aki eddig képviselő, alpolgármester, intézményvezető
volt. Megálltunk egy picit és ünnepeltünk,
de másnap folytattuk a munkát. A járvány
sok feladatot ad, de bízunk abban, hogy
ez hamarosan véget fog érni. A következő
négy évnek nagyjából megvannak a tervei.

Lokálpatrióta Klub értékeit, mert ezen már
nem csak gondolkodni, hanem tenni is kell
érte.
Végül szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki az elmúlt 30 évhez bármit is hozzátett. Szeretném megköszönni
az ellenfeleimnek is, hogy kihozták belőlem
a jót, hogy munkára inspiráltak, hogy nem
kényelmesedhettem el. A tavalyi választás
volt a legkeményebb ebből a szempontból,
de ez újra arra ösztönöz, hogy dolgozzak. A
30 év alatt nyilván sok hibát követtem el én
is és a csapatom is. Természetesen vannak
olyan dolgok, amit már másképp csinálna
az ember, de ezen nem szabad sokat rágódni, menni kell előre. Az a lényeg, hogy
Gödöllő továbbra is dobogós helyen legyen
saját kategóriájában a legélhetőbb városok
között. Most a második helyen vagyunk a
járási székhelyek között. Célozzuk meg az
elsőt, de ha dobogósok maradunk, én azzal
is elégedett leszek.
Jaeger Ákos
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ismét rendkívüli jogrend van érvényben
ezek az új intézkedések
November 4-től a koronavírus-járvány
miatt veszélyhelyzetet hirdetett a kormány és rendkívüli jogrendet vezetett
be, majd november 9-én Orbán Viktor
miniszterelnök szigorú szabályok bevezetéséről adott tájékoztatást, amelyek
november 10-én éjfélkor lépnek életbe.
Ezek jelenleg 30 napig érvényesek, de
szükség esetén meghosszabbítják. Lapzártánk után, kedden dönt a parlament
arról, hogy 90 napra megadja-e a kormánynak a rendkívüli felhatalmazást.
A miniszterelnök az alábbiakat jelentette be
hétfőn:
• este 8 és hajnal 5 között kijárási tilalom
lesz, felmentés csak a munkába, illetve a
munkából hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges;
• minden gyülekezés tilos;
• az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges, az üzemi étkezdék
nyitva maradhatnak;
• az üzletek, fodrászatok, egyéb kiskereskedelmi szolgáltatók 19 órakor bezárnak, hogy nyolcra mindenki hazaérjen;

• a szállodák nem fogadhatnak turistákat, csak üzleti vendégeket;
• általános rendezvénytilalom lesz;
• családi összejöveteleken, magánrendezvényeken maximum 10-en
vehetnek részt;
• esküvők lagzi nélkül tarthatók,
minimális létszámmal, az egyházi és
a polgári szertartásokon csak a szertartáshoz szükséges személyek, a tanúk, a szülők és a testvérek vehetnek részt;
• a temetéseken maximum 50 fő vehet
részt;
• zártkapus sportesemények lesznek;
• a szabadidős létesítményeket, fitneszterem, fedett uszoda, múzeumok, színházak, állatkerek, zárva kell tartani;
• szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos;
• online formában működhet a felsőoktatás, a kollégiumokat be kell zárni;
• a középiskolákban, nyolcadik osztály
fölött digitális oktatás lesz;
• a bölcsődék, óvodák és általános iskolák
a 14 év alattiak számára nyitva maradnak;

• a kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat, óvónőket, bölcsődei dolgozókat hetente tesztelni kell;
• a szállodáknál a zárás utáni első 30
napban a november 8-ig történt foglalásokat, illetve azok 80 százalékát az állam
megtéríti. Ennek feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el, és a munkavállalók megkapják a fizetésüket;
• az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a dolgozóik után erre a 30
napra nem kell járulékot fizetni. Az állam
a munkavállalók bérének a felét megtéríti,
feltétel, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el és megkapják a munkabérüket.
(BDz)

bezárnak a városi kulturális intézmények

gödöllői tudnivalók

December 31-ig bezár
a Művészetek Háza, a
Királyi Váró a Gödöllői
Városi könyvtár és Információs Központ, a
Gödöllői Városi Múzeum, a GIM-ház és a Civil Ház. Erről a miniszterelnök bejelentését
követően született döntés – a részletes és
pontos szabályok a Magyar Közlönyben
történő megjelenés után válnak ismertté.
A kirdetett veszélyhelyzet a polgármesternek
adja át a képviselő-testület által gyakorolt jogokat – a tavaszi helyzethez hasonlóan.
A Művészetek Házában minden rendezvény elmarad és bezár a NoVo Café is.
Egyedül az ott zajló táncművészeti oktatás
folytatódik iskolai keretek között.

Bár a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs
Központ is bezár, az online kölcsönzés – ahogy a
járvány első hulláma alatt
– elérhető lesz. Az intézmény több szolgáltatását is
elérhetővé teszi online, erről bővebben lapunk 11. oldalán olvashatnak.
Év végéig zárva tart a Táncsics Mihály úti
sporttelep is.
Az óvodák és a bölcsődék esetében az
eddigi, szeptember 1-jétől érvényes szabályok maradnak érvényben. Az óvodákban
továbbra is érvényes a „zsiliprendszer”, és
csak egészséges gyermeket fogadnak, őket
is csak testhőmérséklet-mérés után. Egy
gyerekkel csak egy felnőtt lehet a reggeli belépésnél és a távozáskor. A maszk használata kötelező!

A bölcsődékben is csak az egészséges
gyermekeket fogadják és itt is kötelező a
testhőmérséklet-mérés és a járványügyi szabályok betartása, amiről minden szülő írásban értesítést kapott.
A miniszterelnöki bejelentés szerint tesztelni kell az óvodai, bölcsődei dolgozókat, ám
ennek módja még nem ismert, mint ahogy
az sem, hogy ennek a költsége kit terhel –
ebben is a Magyar Közlönyben megjelenő
szabályokat fogja követni az önkormányzat.
A Polgármesteri Hivatal esetében továbbra is működik az ügyfélszolgálat, de kérik,
hogy akinek az ügye online és írásban is intézhető, az ezt a lehetőséget válassza!
Az Egyesített Szociális Intézményben
továbbra is érvényes a már korábban bevezetett kijárási és a látogatási tilalom. A
bentlakóknak a kapcsolattartást telefonon
és online biztosítják, és csomag küldésére is
van lehetőség.
Lapzártánk idején a rendeletek még nem
jelentek meg a Magyar Közlönyben. A városi
döntések ezután lesznek véglegesek, ezekről a városi honlapon és a Facebook-oldalon
folyamatos lesz a tájékoztatás.
KJ
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csendes lesz az idei advent
Elmaradnak idén az adventi programok.
Mivel a szabályok sem a rendezvények,
sem a vásár megtartását nem teszik lehetővé, így az idén csendesebb ünnepre
készülhetünk. Természetesen a főtéren
most is állni fog a város karácsonyfája,
és az ünnepi díszkivilágítás sem marad
el.
Ez az ünnepi készülődés inkább a befeléfordulásról és az egymásrafigyelésről
szól majd.
Elmaradnak a polgármesteri, az alpolgármesteri és a jegyzői fogadóórák
Gödöllő Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi
György polgármester, Bárdy Péter alpolgármester, Bajkó Norbert alpolgármester és dr.
Kiss Árpád jegyző novemberi és decemberi
fogadónapjai a járványügyi helyzetre való
tekintettel elmaradnak.
Azok, akik a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez vagy a jegyzőhöz szeretnének fordulni, ezt írásban tehetik meg.
Kérjük, hogy a kérdéseket, észrevételeket a pmh@godollo.hu e-mailcímre juttassák el, a közlemény rovatba írják be:
„polgármesteri”, „alpolgármesteri” illetve
„jegyzői” fogadónap.
Megértésüket köszönjük!
Alkalmazkodik a helyzethez a Tormay
Károly Egészségügyi Központ

Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a
járványidőszak alatt az intézmény orvosai
és szakdolgozói is nemcsak megbetegedhetnek, de akár járványügyi elkülönítés,
megfigyelés vagy hatósági házi karanténba is kerülhetnek, amely adott esetben
az ellátások átmeneti leállását is eredményezheti.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az intézmény működésével kapcsolatos minden
aktuális tudnivalót közzétesznek a www.
tormay.hu weboldalon.
A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatói
A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt gépjárműhasználókat, hogy 2020. november 4-től a Kormány 479/2020. (XI. 3.)
kormányrendelet 8. §-ával összhangban,
Gödöllő Város közterületein a társaságuk
által üzemeltetett fizetőparkoló övezetekben – a vírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel – a parkolásért nem kell díjat fizetni.

hétfő: 12-18 óra
keddtől péntekig: 8-14 óra
Mivel az ügyfelek és a VÜSZI munktársai
egészségének védelme érdekében nyitvatartási idő alatt az ügyfélszolgálati fogadótérben kizárólag 1 ügyfél tartózkodhat,
ezért kérik, hogy bejelentéseiket lehetőség
szerint a 28/410-295 telefonszámon, vagy
az ugyfelszolgalat@vuszikft.hu e-mail címen tegyék meg!
A VÜSZI Nonprofit Kft. kéri és köszöni
ügyfeleinek megértését!
Zárva a kastély is

***

Nem befolyásolja jelenleg a Tormay Károly Egészségügyi Központban folyó betegellátást a járványhelyzet miatti orvos- és
szakdolgozó átirányítás. Az intézmény
Tüdőgondozó szervezeti egységéből eddig
egy szakdolgozót rendeltek ki a Bajcsy-Zsilinszky Kórházba, egy hónappal ezelőtt. Az
ő helyettesítését átszervezéssel oldották
meg, a működés azóta is zökkenőmentes.
Dr. Dunai György, az intézmény igazgatója úgy fogalmazott, amennyiben újabb kirendelésekre kerülne sor, vagy megbetegedés miatt esne ki valamelyik munkatársuk,
akkor alkalmazkodni fognak a helyzethez
és a betegellátás biztosítása érdekében elvégzik a szükséges átszervezéseket.

A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a koronavírus járványra és a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a VÜSZI Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati
irodájának nyitvatartása 2020.november 9.
napjától az alábbiak szerint változik:

Bezárta kapuját a látogatók előtt a Gödöllői Királyi Kastély. Az intézmény egyelőre november 11. és december 10. között
nem fogadja a vendégeket, és elmaradnak
a korábban meghirdetett programok is. A
tudnivalókról a www.kiralyikastely.hu honlapon és Facebook-oldalukon tájékoztatják
az érdeklődőket.		
(kj)
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Vasútfelújítás

Alakul az állomásépület

A terveknek megfelelően haladnak a munkák a
vasútállomáson és környékén. Igaz, az Állomás út és
az Ady sétány csatlakozásánál továbbra is terelésre
és forgalomkorlátozásra kell számítani, de több területen már elkezdődtek a műszaki átadások.
A Köztársaság úti felüljárónál jelenleg a hatósági
végleges forgalomba helyezés zajlik, ennek lezárulását követően kerülhet majd sor arra, hogy hivatalosan átadják a létesítmény kerékpáros sávját és a
gyalogosoknak a járdát.
Jól haladnak a peronokon végzett munkák is, és
látványosan alakul az épület előtti terület is, ahol már
megkezdődött a növények telepítése.
(k.j.)

Újabb koreai cég választotta a Gödöllői Üzleti Parkot

2020-ban rekordgyorsasággal, mintegy 5 hónap alatt döntötte el
a dél-koreai ILJIN Csoport, hogy megvásárol egy 7 hektáros területet az Üzleti Parkban. Az üzlet szeptember közepén megkötésre került, és azonnal elkezdődtek a terepalakítási munkálatok
a területen, amelyek mostanra véget értek. Jelenleg a tűzszerészeti, környezetgeokémiai és régészeti feltáró munkák zajlanak.
Az ILJIN cégcsoport képviselői, valamint az állami HIPA Magyar
Befektetési Támogatási Ügynökség a nyár folyamán folytatott
tárgyalásokat Gödöllő Város Önkormányzatával. A
megbeszéléseken a cég bemutatta a fejlesztési terveket, a város vezetői pedig bemutatták a várost, a
helyi gazdasági életet, külön kitérve a befektetőbarát helyi adópolitikára. A tárgyaláson Gödöllő önkormányzata részéről dr. Gémesi György polgármester,
Bárdy Péter alpolgármester, Bajkó Norbert alpolgármester és dr. Kiss Árpád jegyző vettek részt.
Az ILJIN csoport 1967-ben jött létre nagyfeszültségű elektromos átviteli berendezések gyártására.
A kábelek és egyéb nagyfeszültségű berendezések
gyártása mellett az ILJIN Csoport kibővült az elektromos rendszerek és kommunikációs berendezések
speciális anyagainak és alkatrészeinek gyártásával

is. Mára Dél-Korea 50. és 60. legnagyobb vállalata közé került.
A vállalat a szintetikus gyémántok egyik legnagyobb gyártója is.
Magyarországon, Gödöllőn több fázisban fognak fejleszteni,
az elsőben egy olyan gyárat építenek, amelyben az ideszállított
hengerelt réz fóliát darabolják, csomagolják és szállítják az akkumulátorkatód-gyártó cégek számára. A további fejlesztéseket,
melyekre majd 2-3 év múlva kerülhet sor, az első gyár üzleti sikerétől teszik függővé.					
(k.j.)

Folytatódik a 200 új fa évente program
Az idei évben tovább folytatódik az ötéves program, aminek során évente 200 új fa, öt év alatt
tehát 1000 új fa telepítését jelenti a város különböző területein. A múlt évben meghirdetett
program nemcsak a lakosság tetszését nyerte el: a Magyar Marketing Szövetség városmarketing gyémánt díjjal jutalmazta.
Az idei évi helyszínek között megkezdődik Máriabesnyőn a Szabadság út mentén kialakítandó fasor első ütemének telepítése, fasort kap a Tessedik Sámuel utca, új fákat telepít a
VÜSZI a blahai napközis tábor területére és a Hegy utcai buszforduló környezetébe.
Szinte minden évben van civil társulások által
kezdeményezett faültetési program is, melyek
kiegészítik a városi telepítéseket, ilyen valósult
meg tavaly a Szőlő utcai játszótéren, idén pedig
a Szabadság úton az autóbusz-pályaudvar és
a bútoráruház közötti területen. Ide a GSK-nak
köszönhetően kerültek kiültetésre a fák, ők vállalták a növények locsolását is.
A városüzemeltető társaság által történt fatelepítések segítenek megőrizni Gödöllő zöld
arculatát, mely program a tervek szerint 5 év
után is folytatódik.			
(ny.f.)

Keressük a város
karácsonyfáját!

A VÜSZI Nonprofit Kft. várja 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: 28/410-295 vagy
e-mailben:
ugyfelszolgalat@
vuszikft.hu
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gróf teleki pálra emlékeztek
November 6-án Jerzy Snopek lengyel nagykövet részvételével
került sor a gróf Teleki Pál szobránál rendezett városi megemlékezésre. A hagyományosan a Teleki Pál Egyesület szervezésében megtartott ünnepségen egy hársfát ültettek el annak
emlékére, hogy az egyesület éppen 30 évvel ezelőtt alakult
meg városunkban.
A máriabesnyői temetőben nyugvó egykori miniszterelnök
születésnapjára minden évben megemlékeznek a Teleki téren
álló mellszobornál. A 141 évvel ezelőtt született egykori földrajztudós emlékművét idén nemcsak a városunk szervezetei
koszorúzták meg, hanem a lengyel delegáció is. 110 évvel
ezelőtt, 1920 augusztusában ugyanis, Teleki Pál első miniszterelnöksége idején, csak Magyarország nyújtott segítséget
fegyverek, lőszerek és alkatrészek formájában a Szovjetunió
által megtámadott Lengyelországnak – a támogatásnak köszönhetően a szabadságukért küzdő lengyelek vissza tudták
szorítani a Vörös Hadsereget.
A most 30 éves Teleki Pál Egyesület részéről a kezdeményező Mészáros Piroska elnökségi tag és Kis Antal titkár ültette el a téren a hársfát.					
TA

halottak napján
A világháborúk áldozatairól emlékeztek meg október
30-án este az I. és a II. világháborús emlékműveknél Gödöllő város önkormányzata szervezésében. A
program a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd
Madarászi László és Rehorovszky Gábor adott zenés,
irodalmi műsort.
A világégések hőseire és áldozataira Bajkó Norbert alpolgármester emlékezett, aki többek között elmondta:
A halottak napja nem az elhunytakról, inkább az itt maradt emberekről, emlékekről szól... Minden évben ez
egy olyan nap, amikor megállunk, ki röviden, ki hos�szabban, s felidézzük, mit tanultunk, mitől lettünk olyan
emberek amilyenek. Mely értéket kaptuk otthonról,
mivel egészítettük ki azt. A tanítás, a tanulás azonban
nem állhat meg itt, csak akkor van értelme, ha mi magunk is továbbadjuk a tanultakat. Higgyék el, ezek a
pillanatok teszik szebbé az életet, összetartóvá a családot, és sikeressé a nemzetet. A sikeresség alapja a
közös értékeinkben rejlik, a múlt ismeretében, az ös�szefogás erejében, az együttműködés képességében.
Ezt követően a jelenlévők koszorúzással tisztelegtek a
két világháborúban elesett áldozatok emléke előtt.
(A rendezvényről bővebben a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon, ugyanitt olvasható teljes terjedelmében Bajkó Norbert alpolgármester beszéde.)
REM

új helyen a megújult démusz-kereszt
(folytatás az 1. oldalról)
A kereszt történetén Klement Péter önkormányzati képviselő ismertette a Gödöllő és Vidéke 1920. november 7-én megjelent cikkét idézve, s egyúttal bemutatva
az állíttató Démusz János életútját is. Végül személyes élményeit osztotta meg, s
kijelentette: nagyöröm számára, hogy a
kereszt, amit régi helyén az elmúlt évtizedekben benőttek a bokrok, ismét látható
és jelzi Gödöllő és Máriabesnyő határát.

A rendezvényen Mészáros Judit
megköszönte a Swietelsky Vasúttechnika Kft-nek, hogy nem csak
az áthelyezést, hanem a felújítást is
vállalták. A munkát a Varga és Fiai
Kft. végezte.
A keresztet dr. Sztankó Attila,
a Máriabesnyői Nagyboldogas�szony Bazilika plébánosa áldotta
meg.
(JÁ)

elhunyt
marcel hendrickx
85 éves korában elhunyt Marcel Hendrickx,
a
belgiumi
Turnhout, Gödöllő testvérvárosának egykori
polgármestere, akinek
elévülhetetlen érdemei
voltak abban, hogy a
rendszerváltás
után
Gödöllő szoros együttműködést tudott kialakítani Turnhouttal. Az antwerpeni régióhoz
tartozó kisvárosnak Marcel Hendrickx 1995
és 2008 között volt a vezetője.
Érdekesség, hogy 2009 és 2015 között a
tournhouti labdarúgóklub elnöke volt. Marcel
Hendrickx maga is kultúraszerető ember volt,
rendszeresen látogatott Gödöllőre; tavaly tavasszal például a GIM-házban Katona Szabó
Erzsébet kiállítás-megnyitóján is részt vett.
Nagyon szerette Gödöllőt, a gödöllői embereket. Isten nyugosztalja!		
(t.a.)
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A bolygó a mi otthonunk!
megvalósult klímavédelmi
program Gödöllőn
Naponta szembesülünk a klímaváltozással
járó problémákkal, az egyre melegebb nyarakkal, szélsőségesebb időjárással, új állatfajok
megjelenésével. Fontos, hogy már gyerekkorban megtanítsuk, mit is jelent mindez ránk és a
környezetünkre nézve, mit és hogyan tehetünk
mi azért, hogy a káros folyamatokat lassítsuk,
környezetünket élhetőbbé tegyük. Sokkal egyszerűbb továbbvinni egy, a gyermekkorban
kialakult jó gyakorlatot, mint berögződött szokásokat felnőttként megváltoztatni. Az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a gyerekek, akiknél már ilyen korán elkezdik a „zöld”
oktatást, később sokkal könnyebben építik be
a saját, felnőtt fogyasztói életükbe például a
szelektív hulladékgyűjtést, a tudatos vásárlást
és kevésbé érzik ezt tehernek, mint azok, akik
felnőttként kezdenek bele a környezettudatos
életmódváltásba.
A Hajós Alfréd Általános Iskolában, a 3. és 4.
évfolyam részére októberben megrendezésre
került Föld 21 - Bolygóbarát Életmód Oktatási program keretein belül a diákok rendhagyó
környezetórán vehettek részt. A projekt Gödöllő Város Önkormányzatának nyertes KEHOP-1.2.1-18-2018-00070 azonosító számú
pályázatának keretein belül, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósulhatott
meg.
A tanulók interaktív előadások és játékos foglalkozások keretében bővíthették tudásukat a tu-

datos- és környezetbarát életmód lehetőségeiről. Drámapedagógus vezetésével a befogadó
hangulat megteremtése érdekében a program
egy székfoglalós játékkal indult. Ezt követte
egy rövid prezentáció, amiben a gyerekek a
korcsoportuknak megfelelő szinten ismerhették meg a klímaválság, a globális felmelegedés gyökérproblémáját, azaz a természetes
életmódtól való elszakadás következményeit:
globális klímaválság, túlnépesedés, illetve a
mai kor civilizációs problémái és betegségei.
Ezt követően az alsós diákok egy rövid mesevideóban találkozhattak Glóbival, a Föld bolygóval, akin keresztül megismerhették a bolygó
jelenlegi állapotát, a környezetszennyezést és
a lehetséges megoldásokat. A videó cselek-

vésre szólít fel, motiválja
a gyerekeket arra, hogy
összefogjanak, akarjanak tenni a bolygó megmentéséért.
A Föld megmentése
játéban az előzőekben
elhangzottak alapján a
diákok csoportbontásban találták ki, majd játszották el a Föld megmentését, miközben az
osztály többi tagja igyekezett kitalálni, hogy
mire gondolt az adott csoport.
A szerepjátékok közben a tanulók felfedezték,
hogy mekkora felelősséggel tartozhatnak ők maguk a jövőjükért!
A 2 órás program második felében
a problémák megismerése, azok
következményeinek feltárása után
az előadó átvezette a diákokat a
megoldások világába.
A tudatos vásárlók 12 pontjának levetítése után közösen feldolgozták
a hallottakat és interaktív beszélgetés keretein belül kiemelték a gyakorlatba átültethető információkat
(megújuló energiaforrások, energiatakarékosság, környezetkímélő
életmód, újrahasznosítás, parkosítás, zöld építkezés, zöld közlekedés, zöld oktatás).
Az ezt követő szituációs játék
segített tudatosítani a diákokban az életmódjukat, azt, hogy
hol tartanak a tudatos életmód
felé haladásban, s mit tehetnének még. Az élet szövedéke
játék rávilágít, hogy minden
mindennel kapcsolatban áll, s
büntetlenül, avagy nyomtalanul
semmit nem tudunk eltüntetni
a rendszerből, valahol, valakik
vagy valami meg fogja érezni,
s hiányként fogja detektálni azt.
A program zárása a Tudatos
életmód drámapedagógiai játék volt, melyben a tudatos fogyasztói megoldások álltak szemben a pazarló
fogyasztói szokásokkal. A diákok kisebb csoportokban érveltek, összegyűjtöttek előnyöket, hátrányokat, hogy a pazarló fogyasztókat
meggyőzzék a tudatos vásárlás előnyeiről.
Az oktatási program végén a résztvevők osztály- és egyéni ajándékkal lettek gazdagabbak.
Közös gondoskodást igénylő virág került az
osztályba, illetve egy nagy méretű éves öröknaptár, kiemelve az adott hónap környezetvédelmi jeles napját, ezzel is felhívva a figyelmet
a mindennapi klímatudatos cselekvési lehetőségekre. Az egészséges életmódot népszerűsítve minden résztvevő kapott egy bioalmát is.
A gyerekek legjobban a maguk által elültethe-

tő, virágmagocskát rejtő különböző színű és
formájú magbonbonnak örültek.
Az előadást követő egy hetes ökotudatos szemléletmódot népszerűsítő kiállítás keretein belül 3

roll-up kínált lehetőséget az ismeretek további
elmélyítésére, valamint lehetővé tette, hogy az
oktatási program üzenete az iskola minden diákjához és pedagógusához eljusson.		
		
(x)
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gáltatásaik”?
– A környékén egyesületünk honosította meg a túrázás legnépszerűbb és legnagyobb tömegeket
megmozgató formáját, a teljesít-

„Ötpróba” versenyrendezői közé,
ami az ország legrégebbi és legnagyobb szabadidősport sorozata.
– Mára viszont szinte az egész
országot bejárták…
– Pontosan. Az ország jelentősebb
kiránduló helyeit is megismertük,
de túráztunk a Magas-Tátrában,
a Szlovák Paradicsomban, az Al-

ménytúrázást. Évente három gyalogos, négy kerékpáros teljesítménytúrát és egy városismereti
túrát rendezünk. Legnépszerűbb
a február eleji Téli Margita teljesítménytúránk, ami nemcsak gyalogos, hanem egyben futóverseny is,
melyet külön díjazunk. Az éjszakai
gyalogos teljesítménytúránk különlegessége, hogy az egész útvonalat fényvisszaverős szalagokkal
jelöljük ki, amivel lecsökkentjük az
eltévedés lehetőségét, ráadásul
nagyon látványosak a messziről
világító jelzések. A négy kerékpáros teljesítménytúránkon pedig a
környékbeli településeket járjuk
be. Időközben csatlakoztunk az

pokban, és nekem a legszebb és a
legnagyobb kihívás volt az Erdélyi
Király hegység, a Padis. Nyaranta
több napos kerékpáros vándortúrával meglátogattuk az osztrák,
szlovák, lengyel, szerb, ukrán és
lengyel testvérvárosainkat is. Végigcsináltuk az „Ország Kerülő
Kerékpáros vándortúrát”, ami 3300
km hosszú volt és szinte hazánk
összes nevezetességét fel kellett
keresnünk. Sok egy és többnapos
gyalogos és kerékpáros túrát szervezünk nemcsak az országban,
hanem a határainkon túl is. Nagy
sikere van a „Mi Hazajáró” túráinknak.
– A Margita Kupa túrasorozatról

25 éves a Margita
1995. november 7-én alakult meg
a „Margita 344,2” Turisztikai és
Sport Egyesület. Névadójuk stílusosan a Gödöllői-dombság legmagasabb pontjának a neve és annak
tengerszint feletti magassága. A
civil szervezet fő tevékenysége a
természetjárás – elsősorban gyalogos, kerékpáros és vízi túrázás,
teljesítménytúrázás – és a szabadidősportok művelése, az ilyen
jellegű rendezvények szervezése,
népszerűsítése. A jubileum kapcsán beszélgettünk Pálffy Tiborral,
az egyesület elnökével.
– Honnan jött az ötlet, hogy létrehozzanak egy kifejezetten szabadidősporttal foglalkozó civil
szervezetet?
– Nem hivatalos formában korábban már kettő ilyen is működött
Gödöllőn. Az egyiket Varga András
barátom vezette, a másikat én; a
fúzió révén pedig hivatalos formában is egyesületté váltunk. Az alakuló ülésen a taglétszámunk már
50 volt; az eredeti tagok közül mára
hárman maradtunk, Beke Ildikó,
Spányik Anna és jómagam.
– Jelenleg mekkora a tagság?
– Olyan 70 körül mozog, a legfiatalabb tagunk nyolc, a legidősebb
nyolcvan éves.
– Melyek a legnépszerűbb „szol-

mit érdemes tudni?
– 2003 óta minden évben meghirdetjük a „Margita kupa” túrasorozatot. Ezzel ösztönözzük a jelentkezőket, hogy ne csak egy-egy
alkalommal induljanak a rendezvényeinken, hanem rendszeresen
visszatérő vendégeink legyenek.
A teljesített túrák számától függően
kis, közepes vagy nagy kupát vehetnek át a nevezők. Többek között
ezért az ötletért kaptuk meg a Magyar Szabadidősport Szövetségtől
a „Lakosság Sportjáért” kitüntetést.
Emellett megalakulásunk óta négyszer kaptuk meg „Pest megye Legeredményesebb Szabadidősport
Egyesülete” címet, amire nagyon
büszkék vagyunk.
– Milyen volt az idei év?
– Sajnos a koronavírus-járvány
miatt nem úgy alakult, ahogy előre
elterveztük, ahogy ezt a 25 éves
egyesület megérdemelte volna. A
nyolc országos rendezvényünkből
csak hármat tudtunk megtartani,
így a „Margita Kupa” tekintélyén is
csorba esett. Sok túrát kellett lemondanunk, elhalasztanunk.
– Mit hoz a jövő?
– Remélhetőleg szépet és jót. Most
a legkiemelkedőbb figyelmet a fiatalításra kell fordítani, mert a csapat
kezd kissé kiöregedni és sajnos a
fiataloknak egyéb csábító és kevésbé fárasztó lehetőségek vonzóbbnak bizonyulnak.
(A teljes interjú a szolgalat.comon olvasható)

Újabb lépés a Civil Ház
környezetének megszépüléséhez
Október 23-án önkéntes
erővel sikerült felújítani a már jó ideje erősen
megrongálódott oldalsó
kerítését a Civil Háznak.
Az
Önkormányzatnak
külön erre a célra nyújtott támogatásából Szabó
Csaba – a Gödöllői Civil
Kerekasztal
Egyesület
újonnan megválasztott elnöke – kerítés paneleket
vásárolt, amit a Megújult
Nemzedékért Alapítvány
járművével szállított a
helyszínre. A felszereléshez csatlakozott Seress
Zoltán – a GdCKE ugyancsak újonnan megválsaztott elnökhelyettese –,
valamint a Honvéd Nyugdíjas klub vezetője, Lányi
Aladár és két lelkes tagja,
Reményi Gyuláné és Reményi Gyula. Munkájuk

elmarad a
koszorúzás
A járványhelyzetre való tekintettel – az utolsó percig bizakodva – a Sisi Baráti Kör azt
a fájdalmas döntést hozta,
hogy 2020-ban – a hagyományainknak megfelelően az
Erzsébet parkban történő koszorúzást – nem rendezzük
meg.
eredménye méltó környezetet biztosít a Gödöllői
Kertbarátkör és a házat
használó szervezetek által szépen gondozott kert
körül, nagy köszönet érte!
Mindeközben
Bódis
Emese vezetésével vis�-

szakerültek a tavasszal
átültetett és kihelyezett
szobanövények a házba,
otthonossá, szebbé varázsolva a termeket. Az önkéntesek önzetlen munkáját a GdCKE asszonyai
finom ebéddel hálálták

meg, a közös összefogással végzett munka ismét egy szép példája a civilség erejének és a Civil
Ház megbecsülésének.
Kecskés Judit
civil referens

Remélve azt, hogy 2021-ben
az Erzsébet-szobornál találkozunk.
Üdvözlettel, jó egészséget kívánva:
Kiss Erzsébet
Sisi Baráti Kör elnöke
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Egy motiváló sorozat, avagy mitől sikeresek
a gödöllői vállalkozó nők
Különleges projektet indított Facebook-oldalán Merkl
Kinga gödöllői fotós. Tizenkét olyan nőt mutat be, akik
sikeres vállalkozóként állnak
helyt a mindennapokban. A
fotókhoz interjúsorozat kapcsolódik, amelyben munkájukról és arról faggatja őket,
milyen kihívást jelent nőként
helyt állni a vállalkozói szférában. A résztvevőket hetente, egyenként mutatja be. Arra
voltunk kíváncsiak, hogyan
született meg ez a különleges
projekt.
– A nők, azon belül is a dolgozó
anyák mindig központi szerepet töltöttek be az életemben,
mivel hasonló élethelyzetben
vagyok. Foglalkoztatott, hogy
ki hogy oldja meg, hogy a különböző szerepeknek megfeleljenek. Márciusban csináltam
egy önbizalomnövelő fotózást
nőknek és láttam, hogy mennyit
jelentett nekik ez a fotózás, sok
élettörténettel találkoztam a fotózás alatt. Aztán pont beütött a

COVID, ezért felfüggesztettem
ezt a fotózást. Szeptember környékén láttam egy fotósorozatot nőkről és továbbgondoltam
a témát. Így született meg a
projekt. Részben szerettem volna a történeteikkel bátorítani,
motiválni másokat, illetve nekik
segíteni azzal, hogy bemutatom
őket a saját felületemen.
– Miért csak nőket állított

reflektorfénybe?
– Eredetileg a SZIE-n végeztem andragógia szakon. A szakdolgozatom
témája is „A nők munkaerőpiaci helyzete” volt, ez a
terület mindig érdekelt.
– Mi alapján válogatta
össze a sorozat tizenkét
tagját ?
– Egyeseket már korábban ismertem, másokat
úgy ajánlottak az ismerősök. Közülük választottam
ki tizenkettőt, akik az élet
különböző területein tevékenykednek. Van közöttük
művész, kávézó tulajdonos, reflexológus, edző,
pénzügyi tanácsadó, családi-és
gyermekfodrászat tulajdonos,
hogy csak néhányat emeljek ki.
– Hogyan fogadták a megkeresést?
– Nagyon örültek a lehetőségnek és meglepődtek, hogy miért
pont őket választottam. Csak
egy valaki volt, aki nemet mondott a felkérésre.
– Tizenkét sikeres nő, az élet

Új életre kelt a régi épület
Szinvonalas szolgáltatással bővül az
egyetemi városrész, miután átadták
a Kútház Kávézót, ahol dr. Gémesi
György polgármester, dr. Gyuricza Csaba, a Szent István Egyetem rektora és
Balogh Piusz atya, premontrei apát
mondott beszédet.
Újabb minőségi és igényes szolgáltatással bővült Gödöllő kínálata - hangsúlyozta Gyuricza Csaba. Gémesi György is
örömét fejezte ki, hogy gödöllői fiatalok
vágnak bele egy ilyen magas színvonalú szolgáltatásba; arról nem is beszélve,
hogy nemcsak a város, de a szűkebb
környezet is gazdagodott, hiszen az
egykor valóban kútháznak kitalált épület
újjáéledt – az ugyancsak gödöllői Guba
Sándor tervei alapján.

Ez a kávézó-cukrászda-fagyizó-reggeliző kiváló jelképe az összefogásnak,
hiszen egy nagyon lepusztult épület újult
meg: az épület maga az egyetemé, az
földterület egyik fele a premontrei apátságé, a másik pedig Gödöllő városáé - fogalmazott dr. Máthé László
társtulajdonos. Elmondta, szándékaik szerint ez a béke szigete lesz,
ahol mindenkit szeretettel várnak.
A Kútház cukrásztermékeit, péksüteményeit és szendvicseit mind
városunkban készítik minőségi
alapanyagokból.
A rövid átadó végén Balogh Piusz
atya megszentelte az épületet.
Fotók: Tatár Attila

más-más területéről. Az interjúk alapján hogy látja, mi a
közös bennük?
– Az alázat és a szenvedély a
munkájuk és mások iránt, és
egyikük sincs elszálva - ahogy
mondani szokták.
– És mi a közös önben és a
megkérdezettekben?
– Sok a párhuzam az övék és az
én pályám között. Például, hogy
nem azon a területen értünk el
sikereket, amelyen elindultunk,
hanem azon, ami korábban a
hobbink volt.
– Tervezi folytatni a sorozatot?
– Elképzelhető, mert nagyon
sok pozitív visszajelzést kaptam, és érdekelnek az új kihívások is. Nemrég például az
egyik résztvevőnek a férje azt
kérdezte: „És mikor jövünk mi,
férfiak?” Megígértem, átgondolom az ötletet.
A fotó- és interjúsorozat a www.
facebook.com/merklkingaphotography oldalon követhető
nyomon.

Civil élet
Gödöllőn: ahogy
a Duflex látja

Talán nincs is olyan
rendezvénye
városunknak, ahol a Duflex
fotósai ne lennének
jelen. Legyen hivatalos ünnepség, kiállításmegnyitó vagy a civil
program,
dokumentum
értékű munkájuknak köszönhetően megmarad az
utókornak. A Civil Házban
Danis János és Tóth Péter
azon képekből készített kiállítást, amelyek városunk
civil szervezeteit mutatják

be. A képek a gödöllői alapítványok és egyesületek
mindennapjait, fontosabb
eseményeit örökítik meg,
de ugyanakkor átfogó képet adnak arról, milyen sok
területre terjed ki a működésük.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Mi lenne ha…
Minden tettünk döntések sorozata. Hogy
leveszünk-e egy könyvet a polcról vagy sem,
hogy elolvassuk-e vagy
csak
belelapozunk,
hogy fejezetenként ismerkedünk az olvasmánnyal, vagy átadjuk
magunkat a történetnek
és akár egyszuszra végig olvassuk az egész
történetet. És mi lenne, ha a könyv szereplői is maguk
dönthetnének arról, hogyan folytatódjon a történet? Mint a virtuális
világban…
Nagy Ádám, Trencsényi László és
Veszprémi Attila nem kisebb feladatra vállalkozott, mint, hogy a magyar irodalom egyik klasszikusát,
a Pál utcai fiúk történetét adja az
olvasó kezébe úgy, hogy ő alakíthatja az eseményeket Nemecsek
Ernő bőrébe bújva.
Törvényszerű, hogy Ernőnek meg
kell halnia? Vagy választhat más
utat is? Mi történik, ha a Pál utcaiak
helyett a vörösingesek mellé áll?

Nos, bátran kijelenthetjük, sokak számára meghökkentő és
formabontó könyvet
kap az olvasó, ami
számtalan kérdést felvet - főleg az idősebb
korosztály tagjaiban,
akiknek Molnár Ferenc remekműve sokkal többet jelent, mint
egy
kötelezőolvasmány. Ha azonban
belegondolunk, mi is beleképzeltük
magunkat a szereplők bőrébe, és
bizony, mi is szívesen átírtuk volna
a történetet!
Egy biztos, ez játékos verzió, az
új megközelítés közelebb hozza
a grundért küzdőket a mai gyerekekhez, és azokat is az eredeti mű
elolvasására ösztönöz, akik elsősorban az irodalom dolgozat miatti szükségszerűségből vesznek
kezükbe egy-egy kötelező olvasmányt.
(Nagy Ádám – Trencsényi László
– Veszprémi Attila: A Pál utcai küldetés”

A Bagoly könyvesbolt tájékoztatja a kedves vásárlókat
és érdeklődőket, hogy vállalják könyvek házhozszállítását! Aki a kialakult járványügyi helyzetben biztonságosabbnak érzi, vagy akinek segítséget jelent, annak
ezzel is segítenek. A szállítás ingyenes Gödöllő egész
területén. Tel: (28)-422-196

Felhőből a könyvtárba
Könyvtárunk szerdától személyesen
nem látogatható, de szolgáltatásaink nagy része továbbra is olvasóink
rendelkezésére áll. Lehetőség van a
honlapon keresztüli beiratkozásra, az
online könyvrendelésre, kérjük, hogy
éljenek a lehetőséggel, és rendeljenek könyvet, újságot, filmeket házhoz! Az alábbi lehetőségeink közül
választhatnak:
Ezt kérem!
Az Ezt kérem! szolgáltatást azoknak
ajánljuk, akik pontosan tudják, hogy
milyen könyvet, CD-t, DVD-t, hangoskönyvet vagy magazint szeretnének
kölcsönözni, és el tudnak érte jönni
a könyvtár regisztrációjára. Könnyű,
mert csak elküldi e-mailben az eztkerem@gvkik.hu e-mail-címre a kölcsönözni kívánt listát, és mi a következő
munkanapra összekészítjük önnek.
Gyors, mert már másnap a regisztráción megkapja az összekészített
csomagot. A további információkat
honlapunkon a Kölcsönzés kikészíté-
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se menüpontban (www.gvkik.hu/nyitooldal/kolcsonzes_kikeszitese.html)
olvashatják.
Könyvet házhoz
Könyvet házhoz szolgáltatásunkat
azoknak ajánljuk, akik akadályoztatva
vannak abban, hogy bármikor betérjenek hozzánk. Könyvet, CD-t, DVD-t,
hangoskönyvet vagy magazint készítünk össze önnek, és házhoz is
szállítjuk. Évszaktól független, mert
mi télen-nyáron, esőben-fagyban
elvisszük önnek a vágyott olvasni-,
nézni- vagy hallgatnivalókat. Internettől független, mert telefonon is megkereshet bennünket, hogy elmondja,
milyen csomagot állítsunk össze önnek. Meglepetésnek is kiváló, mert
lehetőségük van arra is, hogy családtagjaiknak, szüleiknek, nagyszüleiknek, könyvet rendeljenek házhoz. A
További információkat honlapunkon a
Könyvet házhoz menüpontban (www.
gvkik.hu/nyitooldal/konyvet_hazhoz.
html) találják.

Egy színpad, nyolc nő
Nagy sikerrel mutatta be a Garabonciás színtársulat Robert
Thomas Nyolc nő című darabját. Bár ez egy igazi „női darab”
ugyanakkor igazi klasszikus krimi, aminek során nyolc nő
együtt kezd nyomozni, ki lehet közülük a gyilkos. Persze hamar kiderül, hogy mindenkinek van valami takargatni valója,
és lett is volna oka a gyilkosságra…

Mivel az előadás már korlátozott nézőszám mellett zajlott, bízunk benne, hogy a későbbiekben lesz lehetőség arra, hogy
akiknek most nem sikerült, megnézhesse! A darabot Mészáros Beáta rendezte.
Online beiratkozás
November 2-tól új szolgáltatásokkal
jelentkezik a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ. Olvasóink számára szeretnénk gyorsabb és
egyszerűbb beiratkozási lehetőséget
biztosítani, ezért létrehoztuk az online
beiratkozási felületet. Egyszerűbb,
mert nem kell a helyszínen bajlódnia
a beiratkozási lap kitöltésével.
Kényelmesebb, mert otthon a számítógép előtt ülve csak begépeli adatait,
aztán egy rövid látogatás a könyvtárban, és máris olvasóink között köszönthetjük.
Gyorsabb, mert nem kell végig várnia, amíg kollégáink rögzítik az adatait, egy rövid személyes egyeztetésre
lesz szükség a könyvtárban.
További információkat és az új beiratkozási felületet – 14 év alatti és 14 év
feletti olvasóink számára honlapunkon (www.gvkik.hu) találják.

Ötletláda a honlapon
Újdonsággal jelentkezünk azon olvasóinknak is, akik szeretnék velünk
megosztani a könyvtárban folyó munkával, szolgáltatásokkal kapcsolatos
tapasztalataikat. Számukra hoztuk
létre az Észrevételek, ötletláda felületet, ahol bátran kifejthetik véleményüket. Dicsérhet, ha elégedett a könyvtárban folyó munkával, a könyvek
választékával vagy az éppen aktuális dekorációval. Ötletet adhat, hogy
mivel tudnánk még komfortosabbá,
jobbá, izgalmasabbá tenni a nálunk
töltött időt. Panaszkodhat, ha könyvtárunkban valamivel nem elégedett,
valamivel nem ért egyet, vagy a véleménye szerint nem működik tökéletesen.
További információkat és az Észrevételek, ötletláda felületet honlapunkon
(www.gvkik.hu) találják.
Várjuk az online megrendeléseiket!
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Útmutató versek
Kettős könyvbemutató helyszíne volt a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ. Pataki Pál „Az évek peregnek” című verseskötetét eredetileg tavasszal tervezték bemutatni, ám a koronavírus első hulláma közbeszólt. Most is sokan drukkoltak, nehogy
másodszor is el kelljen halasztani az eseményt, pláne, hogy idő-

közben egy újabb kötet is megjelent. Így „Az évek peregnek” mellett a „Szolgálatra születtünk” című könyv is elkészült, azokkal a
versekkel, amelyek az elmúlt hónapokban születtek.
A bemutatón Gémesi György polgármester mondott köszöntőt,
majd a méltatások mellett a kötetekben szereplő versek közül is
megismerhettek néhányat a jelenlévők.
Többen is kiemelték: az írások legnagyobb érdeme, hogy azokra

Állami elismerés
Baráth Emőkének
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az értékekre hívja fel
a figyelmet, amelyek
rohanó világunkban
háttérbe szorulnak.
A szeretet, a jóság, a
másokért való tenni
akarás, az emberek
és Isten szolgálata
az, ami a most megjelent
kötetekben
lévő verseket jellemzi.
Pataki Pál a rendezvényen úgy fogalmazott: Ma különösen
fontos, hogy igazak
és jók legyünk, mert
ezek az erények
egyre inkább feledésbe
merülnek.
Napjaink
emberei
sokszor a negatív
dolgokat látják meg,
ezeket az érzéseket
erősítik magukban.
-Isten mindenkinek
adott
talentumot,
amit jóra kell használni. Ha verseimmel valakit megszólítok, már nem éltem hiába
– mondta.
Hogy versei milyen sokakat megszólítanak, arról sokat megtudhattunk a bemutatón. Az útmutató gondolatokra napjainkban sokaknak szükségük van, és sokan – főleg az idősebb korosztály tagjai
– találják meg általuk a lelki békét.
Pataki Pál, 68 évesen indult el azon az úton, aminek eredményeként már több, mint tíz kötetben jelentek meg írásai. Célját jól foglalják össze Mit szeretnék című versének sorai: „Egy parányi fény
lenni, és világítani,/ Mint szentjánosbogár fényt adni!”
(k.j.)

Ezüstérmes lett a Talamba
New Yorkban
A világ egyik leghíresebb koncerthelyszíne, a New York-i
Carnegie Hall által
meghirdetett Manhattan Nemzetközi Zenei
Versenyen a Talamba
különdíjat kapott. A
koronavírus-járvány
miatt a versenyt online
rendezték meg.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
emléknapja alkalmából tartott ünnepségen állami kitüntetéseket adtak át Budapesten. A kitüntetettek között volt Baráth
Emőke operanénekes is, aki kiemelkedő
tevékenységéért a Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben
részesült. Fotó: Raffay Zsófia

A versenyt még januárban hirdették meg,
amire a Talamba az
egyik gödöllői koncertfelvételt küldte be
- árulta el lapunknak
Zombor Levente, az
együttes vezetője. Februárban kapták meg az értesítést, miszerint beválogatták őket a versenybe. Óriási öröm volt számukra, amikor néhány napja megérkezett a hír, miszerint a
szakmai zsűri Ezüst Díjjal ismerte el előadásukat, amelyen Liszt, Magyar Rapszódia című
művét szólaltatták meg, saját átiratukban.
Az indoklásban a zsűri kiemelte az előadás kiemelkedő zeneiségét, a művek egyedi, sajátos
értelmezését, a magas technikai felkészültséget és a magas szakmai színvonalat.
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Hárman kaptak idén Körösfői díjat
Ünnepélyes keretek között adták
át a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány díját október
29-én este a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében.
Az elismerést idén Ferenczy Beáta, a Frédéric Chopin Zenei AMI
zongoratanára,
korrepetítora;
Albert Janka, a Hochshcule für
Music und Tanz Köln hallgatója
és Albert Julianna, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem hallgatója, a Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekarának tagja kapta. Ferenczy Beáta külföldi tartózkodása
miatt egy későbbi időpontban veszi majd át a díjat. Az ünnepségre
minden évben az egykori gödöllői
művésztelep alapítójának születésnapján kerül sor.
A program során Gaálné dr. Merva Mária irodalomtörténész tartott
előadást Körösfői-Kriesch Aladár
művészetéről, melyben az élet
és a halál ábrázolását mutatta be.
Az ünnepi műsorban ez alkalommal a Frédéric Chopin Zenei
AMI Ifjúsági Vonószenekara –
vezényelt Lázárné Nagy Andrea,

valamint dr. Ujj
Emőke,
Soós
Gabriella, Darányi
László és Váral�lyay Simon közreműködtek, de a
közönség hallhatta a
díjazottakat is: Albert
Janka és Albert Julianna Bach zenéjével köszönte meg
az elismerést.
A megemlékezés hagyományosan Körösfői-Kriesch Aladár

Álmodó vizeken
November 4-én délután nyílt
meg dr. Vizúr János és Kércz
Tibor „Álmodó vizek” című fotókiállítása a Művészetek Háza
konferenciatermében. A rendezvényen köszöntőt mondott
Gémesi György polgármester,
a tárlatot Danis János EFIAP/p
fotóművész nyitotta meg.
Dr. Vizúr János és Kércz Tibor
(polgári foglalkozásuk pszichiáter, illetve vegyészmérnök) hos�-

szú évek óta foglalkoznak természetfotózással,
mindkettőjüket
számos
hazai és nemzetközi díjjal
ismerték már el. A Művészetek Házában látható
fotók a vizet ötféle oldalról
mutatják meg: a dinamikus, folyton mozgó-válto-

zó közeget, a halmazállapotait
váltogató anyagot, a világ képét
visszatükröző felületet, az
önmagán túlmutató absztrakt látványt, valamint az
éltető elemet és életteret.
A két fotóművész most itt
kiállított alkotásaiból a Kossuth Kiadó gondozásában
egy 164 oldalas művészi
fotóalbum is megjelent
2019-ben.

szobránál, koszorúzással
vette
kezdetét, ahol
a művész emlékét
ápoló
szervezetek
és intézmények
tisztelegtek. Gödöllő város
Önkormányzata nevében Bajkó
Norber alpolgármester és Molnár
Gergely képviselő koszorúzott.
			

(b.j.)
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Hogyan csalogathatok a kertembe több cinegét?
A (szén-, kék-, barát-) cinege a kertek leggyakoribb énekesmadara. Hűséges madár, mert nálunk
fészkel, itt költi ki fiókáit és
tölti a telet is.
Tavasszal élénk „nyitni
kék” dalával figyelmezteti
a szőlősgazdákat, hogy
kezdjék meg a tavaszi
munkát. Kikelettől őszig
pusztítja a hernyókat, a
levéltetveket, az atkákat
és a bogarakat és ezzel
nagy segítséget nyújt a
kertésznek a kártevő rovarok elleni védekezésben. Élénk anyagcseréjük
következtében naponta a
saját súlyával azonos tömegű
rovart képes összegyűjteni és
elfogyasztani.

Ellenszolgálatként a madárbarát kertész mesterséges odúkat akaszt fel a fák ágára; ezek
nyílása ne legyen nagyobb 32

mm átmérőnél, nehogy a verebek is be tudjanak költözni!
Egyébként a cinegék szívesen
raknak fészket farakásokban,

készítsünk madáretetőt egyszerűen!
Variációk madáretetőre! Elő a
barkácsdobozzal és készítsünk
együtt klasszikus és frappáns
madáretetőt! A szárnyas vendégek imádni fogják!
Mivel etessük a madarakat?
Tehetünk egy-két marok szotyit
vagy egy jól meghízlalt szalonnát a párkányra, de ha olyan
szerencsés csillagzat alatt születtünk, hogy erkélyünk is van,
akkor semmiképpen se hagyjuk ki a saját kezűleg készített
madáretetők munka közbeni és
munka utáni varázsát: előbbi
remek alkalmat szolgáltat arra,
hogy a párunkkal, családunkkal,
barátainkkal közösen töltsük az
időt, majd a remekmű elkészülte
után a számtalan kis szárnyas
vendég egészen a tavasz közeledtéig nap mint nap meghálálja
szorgalmunkat, nyilván eleség
kíséretében sokkal hálásabbak
a madárlesőkkel.
Kényeztessük az újdonsült „háziállatainkat” szalonnával, napraforgóval és speciálisan madaraknak készült magkeverékkel,
hiszen ezek a kis szárnyasok
kedvencei közé tartoznak. Egy
érdekesség a csemegék mellé:
nem ajánlott azonban a kenyérbél felkínálása a madárkáknak,
ugyanis ez a fajta elemózsia
bélgyulladást okozhat a kismadaraknak.
A gyors és egyszerű lehetőségek tárháza kimeríthetetlen,

nézzünk meg a különlegesebbek közül kettőt!
Madáretető kosárból
A legkézenfekvőbb
megoldás és a kevésbé
kreatívak
kedvence lehet a
kosáretető. Elkészítése nagyon egyszerű, ám a végeredmény annál
látványosabb. Nincs szükségünk szerszámokra, csupán be
kell szereznünk egy egyszerű,

régi kosarat a padlásról vagy a
szekrény tetejéről – amennyiben
egyik felsorolt eszközzel sem
rendelkezünk, irány a piac vagy

faodvakban, sőt még a levelesládában is.
Késő ősztől tavaszig viszont a
cinegék szorulnak rá az ember
segítségére: etetni kell őket.
Mégpedig rendszeresen, mert
a terített asztalhoz szokott madarak a hideg, havas időszakban éhen pusztulnak, ha nem
találnak táplálékot az etetőben.
Legkedvesebb eledelük az
olajos magok: napraforgó,
köles, muhar, fénymag, de kicsik és nagyok számára nagy
mulatság megfigyelni, hogy
miképpen enyhítik éhségüket
a zsinórra felfüggesztett madárkalácsból. (Készítés: vásároljon a hentesboltban faggyút,
olvassza fel, keverje el magvakkal és lehűlés közben formáljon belőle kis gombócokat.)
valamelyik kézműves butik – továbbá egy maroknyi eleséget a
felsoroltak közül.
Ha ezek megvannak, nincs
más dolog hátra, mint kibélelni
a kosárka alját valamivel, ami
megakadályozza, hogy az adott
esetben apró magvacskát szétpotyogjanak a fonott vessző
résein keresztül. Ezt követően
vágj unk le egy darab madzagot,
kössük a kosár fülére és egy
egyszerű mozdulattal akasszuk
az erkély vagy párkány egy kiálló részére.
Kókuszlak
Elő a fantáziával, és készítsünk
egy szuper kuckót a madárkáknak, hozzuk el nekik a trópusokat télvíz idején. Szükségünk
van tehát egy kókuszra, majd
egy lyukra, a dió elején – természetesen ez nézőpont kérdése
– szerencsés, ha ez a lyuk egy
picit nagyobb, így a madárkák
könnyen meg tudnak állni
falatozás közben. Érdemes
figyelni arra, hogy szépen
csiszoljuk le, nehogy elvágjuk az érzékeny lábacskájukat – a karcolást könnyen
megelőzhetjük egy smirglipapírral, aztán a kókuszdió tetejére fúrjunk két lyukat, lehetőleg a két szélére,
majd bújtassunk át rajta
egy erősebb madzagot,
végül akasszuk fel az elkészült etetőt. Már csak az utolsó
lépés van hátra: eleséggel megtölteni és várni az érkezőket!
haziallat.hu
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Százhúsz évvel ezelőtt
Majdnem egy éve már szó volt
a régi idők kertészetéről, mely
szorosan kapcsolódik sokszor a
történelem alakulásához is.
Ezen a héten a több, mint száz
évvel ezelőtt kiadott szaklapokba kukkantunk bele, mit tanácsolnak novemberre a kertészkedőknek.
Elsőként kiemelt figyelmet kapott már akkor is az őszi földmunka (történetesen az ásás) a
kertekben, melyről úgy tartották,
hogy felér egy fél trágyázással
és megbocsáthatatlan mulasztásnak tartották. Nézzük meg
az okokat, amelyek a mai napig
örök érvényűek.
A kert őszi felásásával a gyomoktól megszabadítjuk a talajt
gyökerestől, a betört, rothadást
okozó karók maradványaitól és
kiirthatunk számos férget, bábot,
amelyik kiforgatva a hidegben
elpusztulnak. Nem elhanyagolható az a pozitív hatás sem, ami
napjainkban is sok gondot okoz,
az pedig az ásással orvosolha-

tó vízelvezetés. Az ásással utat
nyitunk a csapadéknak és levegőnek a talaj belsejébe, így
a talajt a mélyebb rétegekben
is porhanyítani tudja tavaszig a
fagy.
Ennyi előny mellett a tavaszi
munkákat is hamarabb kezdhetjük meg.
1900-ban úgy tartották a szaklap szerint, hogy az őszi ásás
nem olyan, mint a tavaszi, mert
tavasszal porhanyósra ássuk,
ősszel viszont csak hantokra
és azt nem törjük szét, a fent
említett okok miatt. A hantokkal
a fagy úgyis elbánik, tavasszal
szinte nyomuk sem lesz. És ha
már ásunk, akkor érdemes a
trágyázást is összekötni ezzel
a művelettel, ugyanis a leforgatott trágya a tél alatt megkorhad,
ellenben ha csak tavasszal forgatjuk be, akkor csak következő
évben nyeri el a megfelelő hatást. Ma persze a teljesen előkészített trágyákkal ez kicsit elavult gondolat, de van, aki a régi

TURUL

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

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva tartó ügyelet
Tel: 06-30-943-9898
Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra
között fogadjuk a beteg állatokat

kamilla: 5 év körüli bull, ivartalanított
kislány. Kan kutyákkal jól kijön. Minden
embert, gyereket imád.

Döme: 4 éves kan. Barátságos, bújós, de
csak a lánykutyákkal van el.

módszer szerint dolgozik,
annak hasznos lehet ez.
Gyümölcsfák kérdésében
is sok érdekességet olvashatunk 1900 november
15-én. A fa adta termés viszonzásául visszaadjuk az
erejét hígtrágya locsolással, no nem a közvetlenül
a törzs tövébe, hanem egy
kb. a törzstől, kör alakban
ásott körárokba öntve.
A kártevők ellen is védekezhetünk ebben az időszakban!
A fa töve körül ássuk fel
egy méternyi kerületben
a földet és szórjuk meg a
rögöket oltatlan mésszel.

Byron: 5 éves ivaros kan. Nagyon
barátságos, imádja az embereket.
Csak egyedüli kutyának vihető!

Már ezzel is rengeteg kártevőt
pusztítunk el!
Ezután terítsünk le nagyobb
textilt vagy fóliát a fa köré és kotorjuk le kéregtisztítóval felülről
lefelé dolgozva. A lap szerint a
lekotort kérget el kell elégetni,
ma már ezzel sokan vitatkoznának, de a komposztba semmiképpen ne tegyük!
Ilyen és ehhez hasonló jó tanácsokkal láttak el bennünket
1900-ban és bár sajnos véges
a hely, de remélem sok érdekes
dologgal lettek ezen a héten is
gazdagabbak.
Jó kertészkedést kívánok!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

NérÓ: 2 éves ivaros kan. Nagyon
igényli a szeretetet, de még fél picit.
Nagy mozgásigényű!

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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Három nyeretlen mérkőzés után újra
nyert a Gödöllő
Az előző fordulóban a listavezető Nagykáta ellen elért bravúros döntetlen után Hevesi
Tamás fiai a Felsőpakonyi KSE
gárdáját fogadták itthon. A Táncsics Mihály úti Sportcentrum
közönsége előtt a vendégek
szerezték meg a vezetést a
26. percben egy védelmi megingást követően. Ez azonban
egy cseppet sem zavarta meg
a gödöllőieket. Nem kellett sokat várni a válaszra, négy perc
elteltével Koziorowski fejesével
máris 1:1 állt az eredményjelzőn. A félidőt követően már érvényesült a hazai bikák akarata, számos helyzetet dolgoztak
ki. Míg a 77. percben Mudroch
Mendel egy begyakorolt szögletvariációból
veszélyesen
ívelte be a labdát a bal oldalról,
amely végül a hálóban kötött

ki. A vendég kapus közreműködésének is köszönhetően
megszületett gól győztesnek
bizonyult, mivel ezt követően
újabb találat nem született.
Pest megyei I. osztályú bajnok-

ság, 12. forduló: Gödöllői SK –
Felsőpakonyi KSE 2-1 (1-1)
Hazai gólszerzők: 30.p Koziorowski Richárd, 77.p Mudroch
Mendel.
A bajnoki mezőnyhöz képest

eggyel kevesebb találkozót
lejátszva, 11 mérkőzés alapján
a Gödöllő együttese 19 ponttal
a tabella 7. helyén áll.		
-HBFotó: Horváth Balázs

Őszi GEAC-os éremgyűjtögetés Vácott
Még nem ért véget a szabadtéri versenyidény, ugyanis a
gyermek korosztály számára
Vácott rendezték meg a Sport
XXI-es alapprogram pályaversenyének második fordulóját.

ro, Rákos Szofi, Almási Krisztián, Menyhárt Viola és Hollókői
Szofi összeállításban szerepeltek. A nap folyamán sprintváltó,
távolugrás, súlylökés, gátváltó,
rúdugrás és kislabdahajítás,

60 méteres síkfutásban, távolugrásban, hármasugrásban,
diszkoszvetésben,
kislabdahajításban és 1200 méteres
akadályfutásban mérték össze
tudásukat a csapatok. Az ös�-

re hallgató csapat, amelynek
tagjai voltak: Krakóczki Bence,
Szautner Kolos, Bobos Ádám,
Sebe László, Batiz Zarah, Ábrahám Zita, Nagy Juli és Pálházy Nóra. Ötödik helyet tudta

valamint 800 méteres futás
versenyszámok vártak rájuk,
amit olyan jól teljesítettek,
hogy az összesített versenyben a harmadik helyet sikerült
megszereznie a csapatnak.
Az U13-as korosztályban ös�szesen három csapattal tudott
kiállni a GEAC. A délután folyamán 8x50 méteres váltóban,

szesített
csapatversenyben
második helyet tudták megszerezni Kovács Zoltán tanítványai: Menyhárt Olivér, Szabó
Soma, Győrffy-Molnár Milán,
Demeter Korina, Mészáros Flóra, Lőkös Laura, Pénzes Dóra
és Nagy Zsuzsanna. A dobogó
harmadik fokára állhatott fel a
GEAC Medvék fantázia név-

megszerezni a GEAC Varjú
csapat, amit a következő versenyzők alkottak: Andó Patrik,
Juhász Levente, Szabó Emil,
Németh Ábel, Volentics Violetta, Klotz Fruzsina, Daróczi Petra és Pellegrini Lilianna.
Edzők: Kovács Zoltán és Kovács Gábor Krisztián		
-kgk-

Fotó: GEAC Atlétika

Az Észak-Magyarország régiójában szereplő Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club összesen
32 fővel képviseltette magát az
U11-es és U13-as korosztály
számára rendezett megmérettetésen. A 11 éven aluli gödöllői versenyzők a Rácz-Szabó
Hunor, Gyurán Ádám, Molnár
Levente, Pellegrini Alessand-

2020. november 10.

gödöllői Szolgálat 17

sport

Két ezüstéremmel kezdték a szezont
a GEAC kardozói

Közel 8 hónap szünet után a
felnőtt kard mezőny számára
is újra indult a szezon. Ennek
megfelelően a GEAC versenyzői is visszatértek a pástra.
November első szombatján, a
Magyar Kupa idényt nyitó állomásán, Budapesten a meglehetősen nagy, 56 fős rajtlista
mezőnyében 5 gödöllői induló
is feltűnt. A versenyre Decsi
Tamás kivételével a teljes magyar felnőtt és junior mezőny
nevezett. A gödöllői színeket
képviselők közül Gémesi Csanád érte el a legnagyobb sikert.

kel. A GEAC felnőtt férfi kardozói először a KVSE-vel vívtak
egy könnyebb csatát, majd
jött az UTE fiatalabb csapata.
Velük egy meglepően szoros
küzdelem következett, viszont
izgalmas hajrával, ezután pedig egy elegáns befejezéssel
győzedelmeskedtek a fiúk. A
döntőben a Szilágyi Áron vezetésével felálló Vasassal szemben az estüstérmet hozta el a
GEAC együttese (Gémesi Csanád, Gémesi Bence, Gémesi
Huba és Kecskeméti Áron).
			
-HBFotó: hunfencing.hu

A csoportkört követően
egyre jobb vívást mutatva a döntőig menetelt.
Navarrete József edző
tanítványát ott is végül
csak Szilágyi Áron tudta megállítani. A Vasas
olimpiai bajnoka 15-6-ra
múlta felül a fináléban
válogatott csapattársát,
Gémesit.
Másnap a csapatversennyel folytatódtak a
küzdelmek ugyanazon
a helyszínen. Méghozzá
hasonló gödöllői sikerek-

Judo: Megszületett az első idei érem gödöllői részről
dig megszüleOrszágos bajnokságot
Püspök Zsombor
tett az első idei
rendeztek Egerben az
bajnoki érem is.
elmúlt hétvége során a
Püspök ZsomDiák „A” (12 évesek) és
bor a dobogó
a Diák „B” (11 évesek)
második fokára
korcsoportos
judósok
állhatott fel kaszámára. Futó Gábor és
tegóriájában
Szádvári Zoltán edzők
Mindezt megáltal vezetett Gödölelőzően,
egy
lői Judo Klubot három
héttel
korábversenyző képviselte.
ban, a Győrben
A Diák „B” 50 kg-os kalebonyolított
tegóriájában Záborszki
serdülő „B” (13
Sebestyén 5. helyezést
évesek) koroszért el. Mestere, Futó
tályú országos
Gábor szerint kicsit nabajnokságon
gyobb szerencsével és
is volt gödöllői
figyelemmel akár az
induló. Krakóéremszerzés is sikerülczki Máté a 60
hetett volna. A Diák „A”
kg-osok mező+66kg-os súlycsoportjában Kálmán Bálint helyezetlenül végzett, nyében az 5. helyen végzett,
azonban a gödöllői versenyző volt a leg- éppen lemaradva a dobogó
könnyebb a nehézsúlyú mezőnyben. A legalsó fokáról.
-HBDiák „A” -66kg-os judokák viadalában peFotó: Szádvári Zoltán

Záborszki Sebestyén
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A Gödöllői Királyi Kastély Taggyűlésének határozatai
5/2018 (05.28.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyhangú szavazással megállapítja, hogy a Taggyűlés összehívását szabályszerű volt, a Taggyűlés határozatképes, a taggyűlésen meghozott határozatokat a tagok érvényesnek fogadják el.
6/2018 (05.28.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyhangú szavazással megválasztja a 2018. május 28.-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr Gémesi György urat, jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Simon Zsuzsanna úrhölgyet, jegyzőkönyv
hitelesítőnek Kéri Zoltán urat.
7/2018 (05.28.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
egyhangú szavazással elfogadja a 2018. május 28.-i taggyűlés
napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontokat az
alábbiak szerint:
Napirendi pontok:
1. A Társaság 2017. évi beszámolójának megtárgyalása
2. A Hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetésével kapcsolatos kérdések
3. Egyebek
8/2018 (05.28.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
megtárgyalta a Társaság 2017. évi beszámolóját, közhasznúsági
mellékletét és a kapcsolódó dokumentumokat (üzleti jelentés).

A Taggyűlés megismerte a beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.
A Taggyűlés a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
2017. évi éves beszámolóját, a közhasznúsági mellékletét és
könyvvizsgálói jelentését +70.611 e forint adózott eredménnyel,
7.631.632 e forint mérlegfőösszeggel elfogadja. Ezzel együtt a
Taggyűlés elfogadja a 2017. évi 70.611 e forint adózott eredmény
eredménytartalékba helyezését.
9/2018 (05.28.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel jóváhagyja a Társaság ügyvezetője által előterjesztett Szervezeti és Működési
Szabályzatot.
Készült az írásbeli szavazólapok alapján.
10/2018 (06.21.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése
írásbeli szavazás útján, egyhangú döntéssel felhatalmazza a
Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy az Országos Magyar Vadászkamara kérésére a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum üzemeltetésével kapcsolatban a Társaság és az Országos Magyar Vadászkamara között
2017. december 28-án kötött megállapodás 2018. július 1. napjától meghosszabbításra kerüljön, mely szerint a Társaság havi
13 millió Ft + ÁFA vállalkozási díj ellenében vállalja a Vadászati
Múzeum üzemeltetését.
Készült az írásbeli szavazólapok alapján.

Beküldési határidő:
2020. november 24.
Megfejtés:
Paul Verlaine versének címe
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
György József, Sziráki Marcell
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Tóth B. László, Pintér Ildikó
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os
utalványát nyerte:
Kozák Lászlóné
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Erdei Györgyi, Kelemen Andrásné
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Korhely Istvánné, Spányik Anna
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy
a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár
emailben küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj
Gödöllő város képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség
hivatalos jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj
adományozásának rendjét.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díj adományozható azoknak a magyar
vagy nem magyar személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki,
példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT díjban évente legfeljebb két személy és
egy közösség részesíthető.
A díj átadására 2021. 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 díj odaítélésére 2021-ben.
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen e-mailben a simon.edina@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2020. november 27. (péntek) 12 óra
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Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet
November 9-15.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
November 16-22.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
November 23-29.:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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

Molnár Gergely sk., a Kulturális, Ifjúsági
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

FELHÍVÁS - GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díj
Gödöllő város képviselő-testülete a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos
jelvényének viseléséről szóló 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendeletében szabályozza GÖDÖLLŐ KULTURÁJÁÉRT díj adományozásának rendjét.
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 évente legfeljebb egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb
két személy részesíthető.
A díj átadására 2021. január 22-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 díj odaítélésére 2021-ben.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a simon.edina@godollo.hu e-mail címre megküldeni.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2020. november 27. (péntek) 12 óra
Molnár Gergely sk., a Kulturális, Ifjúsági
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

Fenyőliget Óvoda 1 százalék
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Fenyőliget Óvoda alapítványa, mely a „Gödöllői VI. számú Óvoda Gyermekeiért Alapítvány”, a személyi jövedelemadó 1 százalékából felajánlott összege a 2019. évben 257.790 Ft volt.
Az alapítvány a teljes összeget 1 db udvari játékeszköz
vásárlására és telepítésére használta fel.
Köszönjük felajánlásaikat és korábbi támogatásukat!
Lajos Mihályné, az alapítvány képviselője
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INGATLAN
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában
69 nm-es, 2,5 szobás, erkélyes,
4.emeleti, teljes körűen felújított,
üres, azonnal költözhető, világos,
panorámás, tehermentes lakás
tárolóval. Jó helyen, jó lakókörnyezetben, jó infrastruktúrával. Iár:
34.6 M Ft. 06-20-554-7982
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 60 nm-es, jó állapotú,
kétszobás, földszinti, erkélyes lakás. Külön fürdő és WC, gázkonvektoros fűtés, közös tároló, hőszigetelt falak, hőszigetelt redőnyös,

hirdetés

műanyag ablakok. Közös költség
2785 Ft/hó. Érd: 06-30-601-0543,
06-20-270-6782
+ KERESEK, eladó belterületi építési telket (akár telekmegosztással
is) Gödöllőn 800m2-ig. Tel: 06-70282-4681
+ Eladó Gödöllőn a Szent János
utcában egy 4.em. 59nm-es, tehermentes, 2 szobás, teljesen felújított,
konvektoros lakás. A nyílászárók ki
vannak cserélve, a lakáshoz közös
tároló tartozik. Az ár részét képezi
az előszoba, fürdőszoba berendezése, a konyhabútor, +gardróbszekrény. Márciusi költözéssel, iár:
28,8 M Ft. Tel: 06-70-610-5707

+ Eladó Gödöllőn, Palotakerten
egy 2 szobás, 3. emeleti, nagy erkélyes, felújított, (nyílászárók cserélve) panel öröklakás. 28,5 M Ft.
Ingatlanosok kíméljenek! Tel: 0630-749-2720
+ Palotakerten, 10 emeletes házban 61 nm-es, 1+ 2 félszobás,
klímás, DNY-i fekvésű, erkélyes,
felújítandó lakás eladó. Iár: 28,8 M
Ft. Ingatlanosok kíméljenek! Érd:
06-70-507-2631
+ Eladó 47 m2-es 2 szobás téglaépítésű lakás Gödöllőn a Szabadka utcában. Fűtés egyedi gázkonvektoros. 2 m2-es tárolóval
rendelkezik. iár: 26,8 M Ft. +36303880-622
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén
egy 2szintes, 2nappali+ 3szobás,
2fürdőszobás, téglából épült lakóház 120nm összterülettel 1000nmes telken. Az ingatlan zártkert
megjelölésű, kerítve, villannyal ellátva. I.á.: 26 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.: 48 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2erkélyes,
78nm-es, felújított, 3szobás lifttel
rendelkező házban egy öröklakás.
I.á.: 41mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy 2 helyrajzi számon lévő,
2200nm-es telken lakóház udvar
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megjelölésű ingatlan, mely áll nappali+ 2szoba összkomfortból. I.á.:
35 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadka utcában egy téglaépítésű, 2szobás,
egyedi fűtéses lakás, melyben a
nyílászárók ki vannak cserélve.
I.á.: 25,5 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 Fenyvesben
egy 600nm-es építési telek. I.á.:
14,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi
dombon egy 160nm összterületű, 2szintes, nappali+ 3szobás,
2fürdőszobás, kombi cirkóval fűtött családi ház 2db nagy méretű
terasszal, garázzsal. I.á.: 59 mFt
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné úton
kétszer 80nm-es, 3szoba ös�szkomfortos, külön bejáratú, két
utcára néző családi ház 80nm-es
szuterénnel. I.á.: 55 mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén
egy nappali+ 3szobás, 2fürdőszobás, pincével rendelkező családi
ház 740nm-es telken. Fűtése vegyes tüzelésű kazán és fali cirkó.
Nyílászárók cserélve lettek. A telken melléképület található. I.á.: 51
mFt 0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllőn a János utcában
egy téglából épült, 2 szobás földszinti, erkélyes öröklakás. Irányár:
27,9 mFt. 0620-919-4870
+ Eladó a Kertvárosban egy 550
nm területű, déli fekvésű építési
telekrész. Irányár: 14,9 mFt. 0620919-4870
+ Eladó Kókán 110 nm alapterületű,
1600 nm-es telken egy 2+fél szobás családi ház felújított állapotban.
Irányár: 29 mFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szilhát utcában
egy kertkapcsolatos nappali + 4
szobás, 2 fürdőszobás, 160 nm-es
társasházi öröklakás. Iár: 69 M Ft.
0620-919-4870
+ Eladó egy 36 nm-es magasföldszinti, teljesen felújított öröklakás
a Patak téren 21,5 millió Ft-os irányárért. 0620-919-4870
+ Gödöllőn a Szent János utca 16.
sz. alatt, első emeleti 38 nm-es, egy
szobás, erkélyes lakás eladó, vagy
esetleg kiadó. Részletekért kérem
hívjon: 06 20 985 4541
ALBÉRLET KIADÓ
+ Palotakerten felújított 1+2 félszobás lakás kiadó. Érd: 06-30-9163701
+ Gödöllőn, Királytelepen 1,5 szobás kertes ház kiadó. Érdeklődni
lehet egész nap: 06-20-9912-406
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában. Érdeklődni: +36 30 950
9396

hirdetés
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+ VÁLLALKOZÓ FODRÁSZOKNAK, KOZMETIKUSNAK HELY
KIADÓ! Havi 50.000 Ft. SZOLGÁLTATÓHÁZ Gödöllő, Szent János u. 7. Tel: 06-30-513-6490
+ Kazinczy garázssoron (buszmegálló mögött) garázs kiadó hosszútávra. Tel: 06-30-9285-272
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 műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat
is szívesen fogadunk. Érd: 0620-9423-112, www.plastexpress.
hu
+ Gödöllő és környéki munkahelyre a Fest-Tamás Kft. felvesz
szobafestő-mázoló szakmunkásokat azonnali kezdéssel. Magas
bérezés, bejelentett munkahely.
2-3 fős brigádok jelentkezését is
várom. 06-20-435-9650
+ Konyhai gyakorlattal rendelkező kézilányt keresünk azonnali
belépéssel mogyoródi étterembe. 06-30-435-8929
+ Gödöllőn délután 4 órai munkára takarítónőt keresünk. Nyugdíjasok előnyben. Telefon: 06/20-

548-3364, e-mail: 1961mead@
gmail.com
+ Katona mentalitású, önmagára
és munkájára igényes vagyonőrt
keresek védelmi és recepciósi
munkakörbe. Érdeklődni telefonon: 06-20-389-5556 ( kérésére
visszahívom )
+ Takarító munkakörbe heti 2x4
órára munkatársat keresünk,
lehet nyugdíjas is. A munkavégzés helye: Gödöllői Ipari Park
(MŰFÉM Termékgyártó Kft.). Jelentkezni önéletrajzzal az alábbi
e-mail címen lehet: mufem@mufem.hu
+ Veresegyházi telephelyünkre
keresünk raktárost, árukezelésre
és bizonylatolásra SAP programban. Feltétel: targoncakezelői
jogosítvány, számítógép-használat magabiztos ismerete, B kat.
jogosítvány, raktáros munkakörben szerzett tapasztalat. Jelentkezés: 06-30-836-0707

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20543-1775, e-mail: info@ili.hu, 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. Kerttakarítás. Kerítésfestés. Gépi permetezés. Kerti tavak tisztítása.
Talajfúrás. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 30/5921856, 30/508-1380, 28/784-752
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+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK,
KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
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van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 06-30-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70502-5620
+
GYERMEKFELÜGYELETET

VÁLLALOK! Rugalmas időbeosztással (akár este és hétvégén is)
Gödöllőn és megbeszélés szerint
környékén. Keress bizalommal,
szívesen bemutatkozom bővebben: 06-70-244-1131
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-,
páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70-6487660
+ ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉSEK KÉSZÍTÉSE nagy gyakorlattal. 06-20-595-1100
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 0620-491-5089
+ 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, madárdeszkák festése,
palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb
javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-526-8532
+ VÍZSZERELÉS. Csapok, szifonok, WC-k, WC-tartályok, zuhanytálcák stb. cseréje. Új vezetékek kiépítése, régiek cseréje. Hétvégén
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is hívható: 06-20-412-0524
+ Több, mint 25 éves gyakorlattal, leinformálható, jó referenciával rendelkező VÍZ-GÁZ-FŰTÉS
SZERELŐ várja a felújulni vágyó
fürdőszobák, konyhák, nappalik és
egyebek jelentkezését. Ha fontos,
hogy elsőre jó legyen! Tel: 06-30267-0334
+ Tetőfedő és bádogos munkák,
javítások, kerti munkák. Takarítás,
idősek gondozása. 06-70-2713728
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák,
ácsmunka, bádogos munka,
ereszcsatorna, Lindab tetőfedés,
lécezés, fóliázás, ereszdeszkák,
madárdeszkák festése, palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Érdeklődni: Szekeres
Zoltán 06-70-6577-921
+ TELJES LAKÁSFELÚJÍTÁST
VÁLLALUNK A-tól Z-ig. Tartsa egy
kézben az összes munkafolyamatot bontástól a helyreállításig:
kőműves, burkolás, festés, víz,
villany, stb. Hívjon bizalommal: 0620-9463-409
OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés
és korrepetálás területén jártas
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel:
06-70-559-3918
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+ MATEMATIKA – korrepetálást
(2.általánostól), emelt- és középszintű érettségire való felkészítést vállal
gödöllői középiskolai tanár. 06-20380-2268 (du., este hívható)
+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, MAGYAR, mint idegen nyelv, egyéni vagy csoportos,
nyelvvizsga-felkészítő vagy általános
nyelvtanfolyam MINDEN SZINTEN,
diplomás tanárokkal kedvezményes
óradíjakkal. Intézetünk LanguageCert angol nyelvvizsgahely. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 20/5562653, info@ili.hu
+ ANGOL korrepetálást vállalok általános és középiskolásoknak. Angol
tanár 06-30-2623-628
+ Vállalom alsós tanulók fejlesztését,
felzárkóztatását, valamint kezdő német nyelv oktatását játékos, beszédcentrikus módszerrel. Tel: 06-70-3203081
+ Tapasztalt ANGOL tanárként általános angol órákat, érettségire, középfokú nyelvvizsgákra felkészítést,
korrepetálást, beszédkészség fejlesztést vállalok online is: flora.nagyfalusi@gmail.com 06-20-358-6057
TÁRSKERESŐ
+ Egyedülálló 60 éves férfi korban
hozzáillő párját keresi hosszú távú
kapcsolat reményében. Hívj bátran!
Tel: 06-20-618-3011
+ 63 éves ember hosszútávra társat
keres 67 éves korig. Lakás megoldható. 06-20-9912-406
UTAZÁS
+ A megszokott igényességhez híven
megtartjuk évzáró kirándulásunkat.
Disznótorossal a Mátra alján Domoszló, Eger dec.11-én, indulás 7
órakor. Részvételi díj: 11.900 Ft/fő
Befizetés: nov. 13-án a Műv-házban
14-16 óra között. Jelentkezés: Ondrik
Pálné: 06-30-3111-422
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,
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mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk
első vevőként! Tel: 70/942-0806,
70/603-7642
+ „Készülj a hosszú télre kedvesem...” Eltartható zöldség- és gyümölcsféleségek a tőlünk megszokott
szolid árakon. Érési időtől függő betakarítás, ami „szedd magad” keretében is lehetséges. Ízelítő árainkból:
almafélék ládás tételben 90-300 Ft/
kg, sárgarépa 150 Ft/kg, burgonyaféleségek, vöröshagyma 135 Ft/kg,
lila és fehér hagyma 200 Ft/kg, fokhagymák 800-1500 Ft/kg, mák 1300
Ft/kg. UNIBOND BT. Gödöllő, Kőrösi
Cs.S. u. 33. Tel: 06-28-432-941, 0630-406-5898
+ Jó állapotban lévő Zanussi felültöltős mosógép, Neumann varrógép,
meggyszínű kanapé, kis hűtő eladó.
06-30-705-1081
+ Egészséges étkezéshez ajánlom
Zepter ART MIX új állapotú készüléket. Tel: 06-70-268-2459
+ Bio kitojt tyúkok eladók Gödöllőn,
750 Ft/db. Érd: Futás Lajos: 06-302323-140
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM!
Most még a régi áron! Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 1000 Ft/
zsák. Szállítás megoldható. Rendelhető: 06-20-469-9295
+ Eladó egy jó állapotban lévő nádból készült hintaszék (10.E Ft), és
egy kétégős fehér színű, vezetékes
gáztűzhely (7.E Ft). Érd: 06-20359-2524
+ Készletből visszamaradt 20 db
új munkáskabát zöld és kék színű
(gombos és cipzáras) 176/54 és
56-os méret 1.000 Ft/db eladó.
Továbbá 2db 160x230-as méretű
szőnyeg 3500,-Ft/db eladó. Érd:
06-309-079-322
+ Négy fűtési szezonban – csak
fával – üzemeltetett 22 kW-os, vegyestüzelésű kazán tartozékokkal
együtt eladó. Irányár 110.000 Ft. Gödöllő 06-70-658-7988
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) 06-30-5364300, 28/611-728 www.akkugodollo.
hu
MÉZ
+
Vásároljon
HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-, Hárs-,
Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-
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es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-,
Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-,
Lépesméz, Propolisz, Virágpor és Dióbél kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
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PATÓCS AUTÓHÁZ

2100 Gödöllő, Rigó u. 10.
+36-28-515-710, skodaertekesites@patocsauto.hu
www.patocsauto.hu

