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Különleges kiállítás nyílt a Művészetek Házában: a MUZA 40
nevet viselő rendezvénysorozat
nyitányaként főleg képi anyagokat
bemutató kollekciót, valamint pár
tárgyi emléket is a nagyközönség
elé tártak. Hogy miért? Idén ünnepli fennállása 40. évfordulóját
a „Művház”, amit egykoron Petőfi
Sándor Művelődési Központnak
hívtak, majd 2010-ben, készülődve Magyarország 2011-es európai
uniós elnökségére, felújítottak, kibővítettek, és felvette a Művészetek Háza Gödöllő nevet.
Gémesi György polgármester
és Kovács Balázs MUZA-igazgató
köszöntője után Kecskés József,
a „Művház” első igazgatója – aki
a mai napig aktívan részt vesz a
kulturális életben – mutatta be a
tárlatot.
(folytatás a 11. oldalon)
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dr. gémesi györgy:
„terroristákra kidolgozott
programmal hallgattak le”
Szeptember 30-án ünnepeljük az önkormányzatok napját, emlékezve arra, hogy 1990-ben,
ezen a napon rendezték
meg az első szabad önkormányzati választást.
Az évforduló kapcsán
Krizsó Szilvia készített
interjút a Gödöllő NetTv
számára
dr.
Gémesi
György
polgármesterrel az önkormányzatokat érintő folyamatokról,
terveiről és a nemzetközi
szinten is politikai vihart
kavart Pegazus lehallgatási botrányról.
Az interjú teljes terjedelmében szeptember 21-től
tekinthető meg a www.facebook.com/godollonettv
oldalon.
– Csaknem 31 évvel ezelőtt derült ki, hogy mi lesz
az ön életében a következő
pályaív.
– 1990. szeptember 30-án
volt az első magyar szabad
önkormányzati választás.
Ezen indultam, mint önkormányzati képviselő, de akkor még nem tudtam, hogy
polgármester leszek, hiszen
akkor a képviselő-testület
választotta a polgármestert,
erre október 25-én került
sor.
– Nem unja?
– Nem unom, de nagyon
sok mindent nehezen tolerálok: nem az embereket, nem
a problémákat és a megoldandó feladatokat, hanem
azt a környezetet, ami ma

körülveszi az önkormányzatokat – jogszabályban,
politikában, kritikában. Ezt
nagyon nehezen viselem.
Ez nem így volt 1990-ben.
Akkor volt egy egészséges
feladat és forrásmegosztás
az önkormányzatok és az
állam között. A Fidesz akkor nem volt nagy párt, az
SZDSZ-nek volt az együttműködő partnere. Ez volt a
liberális blokk. Ott, abban a
politikai aurában nőttek fel
a fideszes politikusok, akik
ma az országot vezetik.
– Azt mondta, hogy ezek
a körülmények zavarják
önt. De mennyire zavarják?
Annyira, hogy a következő
önkormányzati választáson
már nem is indul és már
nem akarja folytatni polgármesterként? Vagy azért
ennyire nem...
– Már a korom miatt is
el kell, hogy gondolkodjak

azon, meddig szeretném ezt
csinálni. És azt gondolom,
hogy igenis, fel kell építeni egy következő csapatot.
Egy település életében nem
én vagyok a fontos. Én elviszem a hátamon a munkát,
de mellettem ki kell nőjenek,
ott kell legyenek a fiatalok, a
következő generáció. Az a
fantasztikus a lokalitásban,
hogy itt lehet építkezni, tervezni, jövőben gondolkodni. Itt lehet közösségben
gondolkodni. Ezt nem érti
a Fidesz, sajnos. Az politikája nem ez, centralizál, hatalom és pártpolitikát folytat. Nagyon nem bölcs az a
kormány, amelyik lemond a
lokalitásról, arról a felhajtó
erőről, arról az energiáról,
ami ott helyben megvan. Hihetetlen sokat tudunk segíteni: ha feladatokat kapunk,
meg tudjuk csinálni, ha forrásokat kapunk, ha hagynak
önállóan dolgozni és gon-

dolkodni. Sajnos azok, akik
1990-ben az akkori liberális önkormányzati törvényt
megalkották, most 180 fokban más irányba mennek.
– Többször is nyilatkozott
arról, hogy rajta van azon a
bizonyos listán, amin azok
szerepelnek, akiket megfigyeltek. Azt is mondta,
hogy mielőtt látta volna ezt
a listát, már tudta – mert,
hogy volt ilyen érzése korábban is.
– Sejtettem. Több folyamat volt párhuzamosan,
ami erre utalt. 2017-ben
megalakítottunk egy MDF
típusú jobboldali pártot Új
Kezdet néven. Nagyon jó,
felkészült, rutinos polgármesterek jöttek hozzánk.
2017 nyarán már hetvenen
voltunk a 106-ból – annyi
választókörzet van – ám
egyszer csak elkezdtek elolvadni. Nem értettem. El-
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„Ez a város nyolcszor választott meg, és kiállt
mellettem. Nekem itt kell maradnom!”
mentek, az egyik erre hivatkozott, a másik arra. Valaki
valahonnan megtudta, hogy
kik azok a polgármesterek,
akik a környezetünkben
vannak.
Ezzel párhuzamosan zajlott a támadás a Zöld Híd
nevű hulladékgazdálkodási
cég ellen, ami egy 116 önkormányzatot tömörítő társulásnak volt a tulajdona.
Tökéletesen működött és
önfenntartó volt. A társulást 12 évig vittem ingyen.
A tiszteletdíjam havi négyszázezer forint lett volna, de
rögtön az elején azt mondtam: az én polgármesteri
fizetésembe ez bele kell,
hogy férjen. Mivel beleláttam a folyamatokba, folyamatosan jeleztem, hogy
nem jó a magyar hulladékgazdálkodás, hogy az egész
egy hatalmas csőd- és ma is
az. Ellenben amit mi csináltunk, az önfenntartó rendszer volt. A lényeg, hogy ez
sem tetszett a hatalomnak.
– Nem akarom tényleg
megbántani, de maga az Új
Kezdet kezdeményezés…
Be kell valljam, hogy én már
erre nem is emlékeztem. Ez
nekem akkor jött vissza,

mikor kezdtem olvasni a
cikkeket. Tehát nem az volt,
hogy Úr Isten, valami világrengető dologba állt bele és
ezért kell önt támadni!
– Abszolút nem! Nem álltak mögöttünk oligarchák,
nem voltak hatalmas pénzek. Na de azt tudni kell,
hogy én akkor 70 százalékos ismeretséggel bírtam,
a kormányzati felkészültségemet is nagyon támogatták.
A Fidesz mindent mér, és
minden, ami adott esetben
egy harmadik, negyedik lépés után veszélyes lehet az
ő hatalmára, azt csírájában
elfojtja.
Tehát itt volt az Új Kezdet,
és a Zöld Híd. Nézegették a
papírjaimat, a számláimat –
szerintem mindent látnak,
mindent tudnak. És nem találtak fogást. Pedig akkor az
volt a lényege a dolognak –
szerintem az a döntés valahol megszületett –, hogy Gémesit ezzel kell megfogni, rá
kell telepíteni minden olyan
lehetőséget, hogy minden
információt megtudjunk.
– Azt akarták pedzegetni,
hogy mégis megvehető-e?

Ön azt gondolja, hogy ezért
kezdték el megfigyelni?
– Azt tudták, hogy nem
vagyok megvehető. A második az volt, hogy lehet-e
zsarolni? Milyen információk vannak?! Nem hiszik el,
hogy van, aki tiszta kezű!
Nem hiszik el! Számomra ez
a megdöbbentő!
– Ön szerint egyébként a
Pegazus program mögött a
kormánypárt áll?
– Nincs Orbán Viktor
nélkül döntés, ilyen szintű
döntés nincs, de ennél sokkal kisebb döntés sincs. És
amikor most megkérdezte
levéleben egy országgyűlési
képviselő a belügyminisztert, meg a kancelláriaminisztert, hogy igaz-e, hogy
engem lehallgattak, erre
nem volt konkrét válasz.
Nem mondták, hogy nem,
az volt a válasz, hogy minden törvényesen történt.
Minden törvényes. Persze
hogy törvényesen történt,
van a törvény, hogy le lehet a
polgármestereket hallgatni.
És a probléma nem az, hogy
lehallgattak. A Kádár-rendszerben is kattant a telefon,
tudjuk. Az a probléma, hogy

a Pegazussal, a terroristákra kidolgozott programmal
hallgattak le. Mi vagyok
én??? Olyan szinten aláztak
meg ezzel, és olyan szinten
jöttek be a privát szférámba,
ami megbocsáthatatlan.
– Ehhez képest mégsem
mondja azt, hogy akkor
most beáll a Fidesz ellen
gyülekező ellenzéki tömörülésbe és megpróbálja legyőzni azt a rendszert, ami
önt megalázta.
– Mindenkivel találkoztam az ellenzék oldaláról,
mindenki megkeresett. Ez
egyébként
büszkeséggel
tölt el, mert ez azt jelenti,
hogy tisztelnek és tudják
azt, hogy mit tudok, meg
mire vagyok alkalmas. De
nem vállaltam be semmit.
Nem mondom azt, hogy
egy semleges kormányváltás után szakértői feladatot
nem fogok elvállalni, hogyha kell segíteni – természetesen pénz nélkül. De azt
tudom, hogy 2024-ig Gödöllőre esküdtem fel.
Ez a város nyolcadszor
választott meg, és kiállt
mellettem. Nekem itt kell
maradnom!
K-J

keresztül gödöllőn: két keréken, biztonságban
Elkészült a legújabb kerékpáros fejlesztés: most már az arborétumig és a Nemzeti Biodiverzitási Génmegőrzési Központig
(volt KÁTKI) biztonsággal lehet közlekedni. A Sík Sándor és az
Alvég utcában kerékpáros nyomvonal felfestésével jelölték ki a
biciklisek helyét az úttesten, az Isaszegi úton pedig önálló, kétirányú, elválasztott gyalogos és kerékpárút készült. A műszaki
átadás után az „ünnepélyes átadó tekerés” is megtörtént.
Gödöllő kerékpárút-hálózatát kihasználva két ponton lehetett
gyülekezni és veterán kerékpárosok felvezetésével betekerni
a főtérre: a Lear parkolójában Bajkó Norbert alpolgármester
és Mészáros Judit főépítész, az Isaszegi úton Gémesi György
polgármester és Bárdy Péter alpolgármester várta kerékpárosokat. A főtéren Gémesi György és Epres György sportügyi
tanácsnok mondott beszédet.
A fejlesztés Gödöllő Város Önkormányzatának a „Gödöllő
Fenntartható Közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú
főhálózat II. ütem” című, PM_KEREKPARUT_2018/20 azonosítószámú pályázatának támogatásával valósult meg.
(j.)
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Mindenki kap segítséget,
ha akar!
Az elmúlt hetekben többször is téma volt a gödöllői
közösségi oldalakon egyes
hajléktalan személyek közterületi viselkedése. A közterület-felügyelet munkatársainak
több alkalommal is intézkedni
kellett a városközpontban a
padokon élő, ittas férfiakkal
szemben, akik közül egyik
több alkalommal, gyerekek,
családok jelenlétében követett el közszeméremsértést.
Sokan teszik fel a kérdéseket: Miért kell ezt eltűrni az
itt élőknek, illetve, miért nem
biztosítanak ezeknek az embereknek hajléktalan ellátást?
A válasz sokak számára
érthetetlen: A város minden
segítséget megad, ők azonban visszautasítják, a jogszabályok pedig kényszer alkalmazását nem teszik lehetővé.
Mint azt Bajkó Norbert, a
szociális ügyekért felelős alpolgármester lapunknak elmondta, a közterületen életvitelszerűen tartózkodókkal
szemben minden esetben a
jogszabályok
betartásával
járnak el. Ennek, valamint a
szociális szférában dolgozóknak köszönhetően jelenleg
mindössze két olyan személy
van a városban, akik maga-

viseletükkel megbotránkoztatják az itt élőket.
Az egyik férfi nem gödöllői, őt igyekeznek a
településére visszairányítani, a másikkal szemben pedig megindították
a hivatalos eljárást, mivel
már több alkalommal követett el szabálysértést.
Most a bíróság dönt arról, hogy a bírságokat letöltendő szabadságvesztésre váltja.
Az említett személy
egyébként minden segítséget megkapott a városi
szociális ellátó rendszertől.
Mint azt Forrainé Murányi
Judittól, a Forrás Szociális
Segítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjétől megtudtuk,
a hajléktalanszállóról azért
távozott, mert nem volt hajlandó elfogadni és betartani
a szabályokat: ott is ittas volt,
társaival pedig agresszívan
viselkedett.
Bajkó Norbert elmondta,
komoly probléma, hogy a férfi
az orvosi segítséget is visszautasítja, holott feltehetően súlyos fertőző betegsége van.
Emiatt a VÜSZI munkatársainak rendszeresen fertőtleníteni kell azokat a területeket,
utcabútorokat, ahol tartóz-

kodik. Ez alkalmanként akár
100 ezer forintos költséget is
jelenthet a terület méretétől
függően.
Szerencsére a legtöbb nehéz helyzetben lévő személy
elfogadja, él a felajánlott lehetőségekkel. Mint azt a Forrás
vezetője elmondta, a hajléktalanok átmeneti szállása
8 női és 20 férfi férőhellyel
működik, két különálló épületben. A férfiak tíz kétágyas, a
nők négy kétágyas szobában
kapnak elhelyezést, tisztálkodási, mosási, ételmelegítési
és pihenési lehetőség biztosítása mellett. Jelenleg is van
szabad hely. Az itt élő ellátottak közül szinte mindenki rendelkezik jövedelemmel, nagy
részüknek bejelentett mun-

kahelye is van már, az intézményben ugyanis nem csak
fedelet és ellátást kapnak a
rászorulók, hanem a munkavállalásban is segítik őket.
Gödöllő
önkormányzata
éves szinten 30 millió forintot
fordít a hajléktalan-ellátásra.
Ennek eredményeként az elmúlt évek során 12 lakó költözött albérletbe, illeszkedett
vissza a társadalomba.
A közterület-felügyelet és
a rendőrség együttműködve,
kiemelten kezeli a jelenlegi
helyzetet. Kérik a lakosságot,
ha közterületen ilyen problémával találkoznak, jelezzék
a hatóságok felé, mivel csak
ebben az esetben tudnak intézkedni!
J.

Szakmai elismerést kapott dr. Oraveczné dr. Kiss Éva
Rangos szakmai kitüntetést, Magyar
Imre-emlékérmet kapott dr. Oravczené
dr. Kiss Éva diabetológus, aki a gyógyító munka mellett 2018 óta a Magyar
Diabetes Társaság minőségbiztosítási
titkáraként is tevékenykedik. Ennek
keretében 223 hazai szakrendelés
személyi és tárgyi feltételeinek kidolgozásában biztosít tanácsadóként segítséget, társadalmi munkában. Az
elismerést évente egy olyan gyakorló
orvosnak ítélik meg, aki sokat tesz a
közösségért, aki életpályájával kiemelkedő mértékben járul hozzá a társaság

szakmai és szervezeti életének fejlődéséhez.
A
méltatásban
kiemelték, jelentős
szerepe volt többek között a Gödöllői
Cukorbetegek
Egyesülete
megalakulásában.
A jövőben is tervezi, hogy aktívan
részt vesz induló megelőző tanácsadásokban.			
(ny.f.)
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hol intézhetem?
Sokaknak okoz problémát, hová is forduljanak, ha hivatalos ügyeiket kell intézni. Sorozatunkban ebben
kívánunk segíteni. Az önkormányzatinál intézhető és
az állami hatáskörbe tartozó ügyek mellett sok olyan
probléma merül fel a mindennapok során, amik más
intézményekhez, szervezetekhez tartoznak. Most
ezekből válogattunk össze:
Közvilágítási hibabejelentő
Telefonszám: 06-28-520-873
E-mail cím: kozvilagitas@elcotech.hu
Valamennyi a közvilágítással kapcsolatos hibát itt kell
bejelenteni. Amennyiben a hiba egyedinek számít – egylámpaoszlopot érint –, akkor az Elcotech elvégzi a szükséges javítást. Amennyiben szakasz hibáról van szó – több
lámpatestet érintő, összefüggő szakaszon – úgy jelzik az
ELMÜ illetékesei felé. Ilyen hiba esetén ugyanis csak az
ELMÜ jogosult a rendszer javítására.
A 0-24 órában hívható telefonszámon üzenetrögzítő fogadja a hívásokat.
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati iroda: Gödöllő, Dózsa György út 12.,
Telefonszám: 06-28-410-295
E-mail: ugyfelszolgalat@vuszikft.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-18.00, kedd-péntek: 8.0016.00, szombat-vasárnap: zárva

A VÜSZI feladata a városi kezelésben
lévő utak és hidak és csapadék-víz elvezető árkok szakszerű fenntartása és
üzemeltetése. Ezt a feladatot kizárólag a városi tulajdonban lévő, hálózatokon végzik. A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. kezelésében levő országos közutak, valamint a MATE
és egyéb, például bevásárlóközpontok kezelésében lévő
közforgalom előtt megnyitott magánutak fenntartása nem
tartozik a VÜSZI feladatkörébe.
Az útfenntartás mellett a parkok és zöldterületek gondozása, a parkolási rendszer üzemeltetése, a gyepmesteri tevékenység, valamint a városi temető (Dózsa Gy. úti)
fenntartása is a VÜSZI feladatai közé tartozik. (folytatjuk)

Az Önkormányzatnál
intézhető ügyek:
Anyakönyvi ügyek: születés, halálozás, házasság, élettársi
kapcsolat, névmódosítással kapcsolatos ügyek, gyámsági és
gondoksági ügyek (leltárkészítés), települési támogatások;
Helyi adók: telekadó, építményadó, helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, magánszemély kommunális adója; adó és
értékbizonyítványok kiállítása, talajterhelési díjjal kapcsolatos
ügyintézés;
Tanácsi kölcsönnel kapcsolatos ügyek, számlával kapcsolatos ügyek (bérleti díjak, lakbérek, közterület használati díj);
Műszaki (beruházás, üzemeltetés) ügyek, vízgazdálkodási
hatósági ügyek, ipar és kereskedelmi igazgatási ügyek (telep-,
működési engedélyek, szálláshely üzemeltetést engedélye,
vásárok, piacok engedélyezése), környezetvédelmi hatósági
ügyek, birtokvédelmi eljárás, közterület-használati engedélyek,
talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, címrendezéssel közigazgatási bírsággal, hirdetményekkel, társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos eljárások, zenés-, táncos rendezvények engedélyezése, szakhatósági ügyek, közútkezelői,
hulladék-gazdálkodással, települési vízgazdálkodással kapcsolatos feladatok, nyilvántartások;
Gödöllői telkek övezeti előírásaival kapcsolatos - településképi -, és a településrendezési eszközökben meghatározott követelményekről kapcsolatos konzultáció

Állami hatáskörbe
tartozó ügyek:
Ügyfélkapu regisztráció, egyéni vállalkozással
kapcsolatos ügyek, gépjármű-ügyintézés, okmányok kiállítása (útlevél, személyazonosító igazolvány - lakcímigazolvány - vezetői engedély - erkölcsi
bizonyítvány - egyéni vállalkozói igazolvány - hatósági bizonyítvány egyéni vállalkozásnál - törzskönyv - parkolási igazolvány - magyar igazolvány);
Álláskeresési ellátások, családtámogatások,
foglalkoztatással kapcsolatos támogatások, nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézések, álláskeresési
ellátások, közegészségüggyel, járványüggyel kapcsolatos hatósági feladatok, közgyógyellátás iránti
kérelem, áldozatsegítés, állattenyésztéssel kapcsolatos engedélyek, állatvédelemmel kapcsolatos
ügyek, építéshatósági ügyek, fogyasztóvédelem,
gépjárművekkel kapcsolatos ügyek, katasztrófavédelmi hatósági feladatok, környezetvédelemmel
kapcsolatos feladatok, közúti jármű hatósági feladatok, pénzbeli ellátások (Csecsemőgondozási
díj, Gyermekápolási táppénz, Gyermekgondozási
díj iránti kérelem), őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
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nap
Belvárosi napok három
a természettel

Idén is óriási érdeklődés övezte a Nemzetközi Természet és
Környezetvédelmi Fesztivál eseményeit. A szervezők szeptember 10-én pénteken a diákokat, szombaton és vasárnap
pedig a családokat várták az Alsóparkban és a Gödöllői Királyi Kastélyban, ahol valamennyi program és vetítés ingyenes volt.
A Fesztivál fődíját: A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
díját, a Filmszemlék legjobb természet és környezetvédelmi
filmjéért Ljasuk Dimitry vehette át „A Tisza nevében „ című
alkotásáért. Gödöllő Város Különdíját a Misztérium (Titok az
érdi vadonban) című filmért Lázár Miklós kapta.

Fotók: Tatár Attila

Valamennyi korosztály számára jó kikapcsolódást nyújtott a
Belvárosi Művészeti Napok rendezvénysorozata. Péntek este
a Magna cum Laude koncertje nyitotta meg a rendezvénysorozatot, ami szombat reggel sportbemutatókkal várta a mozogni vágyókat, délután pedig többek között Farkasházi Réka
és a Tintanyúl zenekar várta a kisgyermekes családokat. Este
a Mystery Gang, valamint DR.BRS és Király Viktor gondoskodtak a jó hangulatról. A vasárnap este a nosztalgia jegyében telt, a felnőtteket Szenes Iván slágerei repítették vissza az
időben, a népszerű slágereket a Monarchia Operett művészei
szólaltatták meg. A zárókoncerten már ötezres tömeg várta
Korda Györgyöt és Balázs Klárit, akiket le sem akart engedni a
színpadról a tomboló közönség.

Idén is óriási érdeklődés kísérte a Civil Utca rendezvényeit szeptember 11-én. A 14. alkalommal megrendezett eseményen városunk huszonkét alapítványa, egyesülete várta
az érdeklődőket a Várkapitányi lak mellet, az Alsóparkban. Az egésznapos
program során lehetőség volt megismerkedni a különböző szervezetek munkájával, előadások , bemutatók várták a látogatókat.
Beszámolóink több fotóval
a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon
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civil

Összefogás a tisztább
környezetért
A takarítási világnaphoz kapcsolódva hulladékgyűjtési
akciót hirdetett szeptember 17-18-ra a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a Gödöllői Civil Kerekasztal egyesület.
A program során a civil szervezetek tagjai a város különböző pontjain, tizenkét helyszínen közösen
dolgoztak a környezet
tisztábbá, rendezettebbé
tételén.
J

szűrésekkel
az egészségért
Harmadik alkalommal rendezi a Gödöllő Városi Egészség- és Szűrőnap a Magyar Rákellenes Liga Gödöllői
Alapszervezete október 2-án Gödöllő főterén.
A Könnyek helyett… szűrések! mottóval ellátott program
során 10.30-től többek között a témához kapcsolódó előadások, torna és tánc programok várják az érdeklődőket.
A szűrőbuszban lehetőség lesz bőr- és szájüregi rákszűrésre; „InBody” általános állapotfelmérésre.
A helyszínen mindezek mellett reformkonyha, talpállapot vizsgálat, jógázási lehetőség, valamint számtalan az
egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadáson is lehetőség lesz részt venni.
A program részletesen a www.szolgalat.com-on és Facebook oldalunkon olvasható.
(j.)
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Gödöllőiek is köszöntötték Ferenc pápát
Szeptember 12-én hazánkba látogatott Ferenc pápa,
aki a Hősök terén tarott ünnepi szentmisét, ami a Nemzetköz Eucharisztikus Kongresszus záróeseménye volt.
A szertartáson Gödöllőről
is sokan vettek részt, néhányan azonban személyes
szolgáltukkal is hozzájárultak Őszentsége látogatásához.

Papp Fruzsina és Harmati János faresturátorokat különleges feladatokkal
bízták meg: Ők végezték a
kongresszus missziós keresztjének tisztítását és az
ő kezük munkáját dícséri
az a fából készült doboz is,
amelyben a pápának készített ajándékokat átadták.
Mint megtudtuk, a mis�sziós kereszt tölgyfa burkolata az elmúlt
években megtett
utazások
során
besötétedett,
a
két szakembernek
ezt kellet rendbe
hoznia, majd egy
különleges fa doboz
elkészítésére kaptak megbízást. Ez
jelentős kihívás volt
számukra,
mivel
mindössze néhány
nap állt rendelkezésükre. A feketedió-

ból készült doboz belül kék
bársony borítást kapott, kívül
pedig ezüst fogantyúk kerültek rá. Ebbe került a pápa
számára készített kehely és
szentostya tartó tányér.
A vasárnapi pápai szentmisén kétezer fős kórus
szólaltatta meg a szertartá-

son felcsendülő énekeket.
Ebben a Gödöllői Szentháromság Templom kórusának tagjai is részt vettek, a
Gödöllői Városi Vegyeskar
néhány tagjával kiegészülve.
A szentmisén való részvétel
valamennyiük számára meghatározó élmény volt.
KJ
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Szüret
ideje

Szeptember vége sok helyen ma is
egyet jelent a szüret megkezdésével.
Míg a gyerekeknek ez a korlátlan szőlőevést és must ivást jelenti, a felnőtteknek egyszerre munkát, vigasságot
és a saját bor reményét. A szüret idejét
Szent Mihálytól (szeptember 29.) Simon-Júdásig (október 28.) számítja a
néphagyomány.
Hogy ez az időszak milyen fontossággal bírt, jól mutatja, hogy a XVI–
XVII. században ilyenkor a törvénykezést is beszüntették, a bálok azonban
csak a XVIII–XIX. században jelentek
meg.
Napközben dolgoztak: a nők szedték a szőlőt, a férfiak pedig puttonyba
gyűjtötték a termést. A munkát vidém
énekekkel tették kellemessé. Az este
már a mulatságé volt, a szüreti bált
sok helyen látványos, felvonulás előzte meg.
A szüreti mulatságokon a nap végeztével a legtöbb helyen szőlőkoszorút fontak, amit fára, rúdra kötöztek.
és már kezdődhetett is a csőszjáték,
vagy másnéven szőlő lopás. A játékhoz csőszöket és szőlőtolvajokat neveztek ki, s míg a csősznek őriznie
kellett a felaggatott szüreti koszorúkon
lévő szőlőt, a többieknek minél többet
el kellett lopni belőlük.

magazin

A szüret
Gödöllőn
az egykori
Grassalkovich uradalomban is fontos
esemény volt. A földmunkák mellett a
szüret módja is befolyásolta a termés
nagyságát. Az uradalomban eleinte a
taposást alkalmaztak mustnyerésre.
Ilyenkor a szőlőt zúzatlan állapotban
vitték a feldolgozás helyszínére, ahol
egy szedőkádba öntötték, mely kerek
fenekű, abroncsokkal összefogott,
dongás kádáredény volt.
A munka a szőlőfürtök összezúzásával, csömöszölésével kezdődött.
Erre a célra kb. 1 méter hosszú, 3-5
csonkolt ágban végződő cseresznyevagy szilvafahusángot használtak. Ha
a kádban már elég sok letört szőlő volt,
vesszőből font szűrőkas segítségével

kimeregették
a
színlét, és azt
mindjárt hordókba töltötték. Amikor a kasból már
nem tudtak több
lét kimerni, akkor
kitaposták a törkölyt.
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A taposás fő célja a lé kiszorítása
volt. A gödöllői uradalomban lényerésre csak a későbbiekben kezdték el a
szőlőpréseket használni. Az uradalom
egy évi bortermelése 900 és 2300 akó
közt mozgott. Kezdetben főleg vörösbort termeltek, de a fehérbor idővel
egyre inkább előtérbe került.
A község határában a Bontsok nevű
hegy mellett volt az uradalomnak a
présháza és pincéje. A présház három szintből áll, egy földszintből, egy
magasföldszintből és egy emeletből.
Az emelet az uraság és a vendégei pihenőhelyéül szolgált. A földszint volt a
tulajdonképpeni présház, mely helyet
adott a kádak és a prések számára.
A pince több részből áll. Korábban a
pincében
volt egy 400
akós boroshordó is. A
présháznak
a bor tárolása
mellett urasági
mulatóhely
funkciója is
volt. A borok
részben
a
présházban
maradtak,
részben
a
belső
pincékbe,
innen
pedig
a kocsmákba kerültek. Kezelésük a
kulcsár feladatai közé tartozott. Ez egy
kényes hivatal volt, számtalan visszaélési lehetőséggel, melyek leginkább a
fejtés és a feltöltés során keletkeztek.
A présház és a pince ma is áll, magántulajdonban van, időnként azonban
– mint építészeti érdekességet – megnyitják a nagyközönség előtt.
j.

kultúra
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Apasági vizsga
Az anyaság és az
anyákra váró problémák
redszeres és népszerű
beszédtémák, és e témákban bőséges a szakirodalom is. De mi a helyzet
az apákkal? Az ő problé-

máikkal, szülői kihívásaik
kevésbé vannak reflektorfényben, pedig ők sincsenek könnyű helyzetben.
Az apák is naponta szembenéznek a munkahelyi
stesszel, a család fenntartásával
kapcsolatos
nehézségekkel, a belső
és külső elvárásokkal, és
épp úgy meg kell küzdeniük a tévképzetekkel, az
otthonról hozott – ma már
sokszor nem használható mintákkal, internetbölcsességekkel. Egyre

többen
teszik
fel
a
kérdést:
Va n - e
nyitja az apaságnak? Létezik-e apakulcs?
A népszerű tévés,
Süveges
Gergő
maga is négygyermekes apukaként,
írta meg a könyvet,
az apákat figyelve,
velük
beszélgetve, őket segítve,
vágyaikat
megismerve jutott arra a
kö ve tke z t e t é s re ,
hogy a kapcsolódásnak alapvetően
három kulcsa van:
kapcsolódás a tudásban, kapcsolódás a jóakaratban,
kapcsolódás a szövetségben. Az apák
többsége ösztönösen alkalmazza is ezeket a kulcsokat, de ez nem minden
helyzetben elegendő.
Süveges Gergő példákon, apró öleteken keresztül igyekszik segíteni
apatársainak, hogy meghitt, bizalmas és szeretetteljes, mindenki számára
biztonságot adó kapcsolatot tudjanak kialakítani
gyermekeikkel.
(Süveges Gergő:
Apakulcs)

2021. szeptember 21.

Könyvtárak a felhőben
Könyvtárak a felhőben címmel Gödöllőn rendezték meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség városi könyvtár tagozatának szakmai
konferenciáját. A városi könyvtárban megtartott rendezvényen többek között az elmúlt időszakban
felemerült kérdésekről, a pandémia idejének kihívásairól cserélték
ki tapasztalataikat. Ahogy a cím
is sugallja, indén nagy hangsúlyt
helyeztek a virtuális térben való
jelenlétre, és a különböző kommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségekre.
Megtudhattuk, az egyes intézmények hogyan próbálták
fenntartani a működést, az olvasókkal való kapcsolattartást.
Mindezek mellett nagy hangsúlyt helyeztek az olvasás iránti
érdeklődés felkeltésének fontosságára, valamint megismerhették az érdeklődők a „Nincs időm olvasni kihívás” történetét,
ami egy facebookos kezdeményezésből vált országos mozgalommá.
A rendezvényen nagy sikert aratott a gödöllői könyvtárosok
szabadulószobás játéka, a „szabadítsd ki a könyvtárost!”.
a.

Városmarketing díjas lett
a könyvtár programja
Két Városmarketing Gyémántdíjat nyert Gödöllő, a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ „A könyvtár házhoz megy - Házhoz
visszük a könyvet” programjával.
A kezdeményezés, ami a koronavírus-járvány alatt is biztosította,
hogy az olvasókhoz eljussanak a könyvek, COVID-különdíjat is kiérdemelte.
Az elismeréseket szeptember 16-án a Magyar Marketing Szövetség
által szervezett MARKETING SUMMIT HUNGARY 2021 konferencia
keretében adták át. A könyvtár részéről Istók Anna igazgató-helyettes
vette át, aki Szaniszlai Éva könyvtárossal, a program felelősével vett
részt az eseményen.
J.
(Több fotóval a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)
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MUZA 40

(folytatás az 1.oldalról)
A jeles évfordulót négynapos rendezvénysorozattal ünnepelte a Gödöllő. Csütörtöktől vasárnap estig városunk értékteremtő művészei, művészeti csoportjai
várták az érdeklődőket.
A rendezvénysorozat keretében fellépett többek között Benedek Benjamin,
a VitrinBeat, a Leslie Fodor Swing
Unite és a Hot Jazz Band, Potvorszky Anita és Nuszbaum Ferenc. Ismét
megnyitott a Jazz Klub, irodalmi esttel
tisztelgett a 150 éve született Heltai
Jenő előtt a Pécsi Ildikó Színtársulat,
a Gödöllő Tánszínház pedig a János
vitézt mutatta be. A szervezők nem felejtkeztek el a legifjabbakról sem, őket
Benedek Krisztina, a Babos Bábos
Társulat és Kalap Jakab várta.
A rendezvénysorozat keretében újabb
„három” került fel a Művészetek Házában
található Csillagok Falára. A gödöllőiek több
száz beérkezett szavazat alapján Baráth
Emőke és Herczenik Anna operaénekes,
valamint a Talamba ütőegyüttes tagjainak
kéznyomatát örökítették meg az idei esztendőben.
(Több fotóval a szolgalat.com-on és
Facebook-oldalunkon.)
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florárium

Művészek Kertje
Florárium címmel új kiállítás várja az érdeklődőket a
GIM-házban. A falakon újra, ám átgondolva kelnek
életre a múlt század elején működött szecessziós
művésztelep fái, virágai, Körösfői-Kriesch Aladár felesége, Ilka kertje. A GIM-ház fiatal alkotói a művésztelepen készült művek által inspirált kortárs textil kollekciókat vonultatnak fel.
A kiállításon L. Péterfi Csaba, a polgármesteri kabinet vezetője mondott köszöntőt, aki úgy fogalmazott, ez a kiállítás összeköti a múltat
és a jelent. Ezzel egyetértett Keserű Katalin művészettörténész is, aki megnyitó beszédében kiemelte a kiállított művek szemléletbeli újszerűségét.
A kiállítás egyben a Gödöllői Iparművészeti Műhely épületének tervezett felújításához
kapcsolódó támogatói kampánynak is része. A bemutatott alkotások motívumaival elkészült egy különleges, limitált példányszámú, egyedi tervezésű és kivitelezésű kollekció
– füzetek, vászontáskák, kendők, printek, terítők- aminek egyes darabjaihoz támogatói
jegyek megvásárlásával lehet hozzájutni. A kiállítás
kurátora
Hidasi
Zsófia
textilművész.
(Bővebbena
szolgalat.com-on
és Facebookoldalunkon.)

Kincsek a falakon

Az Ars Sacra
Fesztivál keretében nyílt meg
Szentiványi
-Székely Enikő
textilművész
kiállítását a Levendula Galériában. A kiállított alkotások is
olyan tárgyakból készültek,
amikre Szentiványi-Székely
Enikő kincsként
tekintett valami
miatt. Ám ezek
nem önmagukban kincsek,
hanem kinccsé válnak a
hozzájuk kapcsolódó emlékek által, majd új életre kelnek a művész keze nyomán
– hangzott el Pásztor Zsófia

építész, metodista hitoktató
megnyitó beszédében.
(Bővebben, több fotóval
a szolgalat.com-on és
Facebook-oldalunkon)
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Kulturális

Örökség Napja
Gödöllő idén is bekapcsolódott a Kulturális Örökség Napja programsorozatába.
Ebből az alkalomból megnyílt a Bezsilla-villa kapuja az érdeklődők előtt. A nap
folyamán lehetőség volt bepillantani az
épület falai mögé, ahol Dévényi Tamás
Ybl-díjas építész tartott előadást az építtető dr. Bezsilla István ügyvédről és a
maga korában modernnek számító épületről, ami ma a gödöllői cserkészeknek
ad otthont.
KJ
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Gödöllői Iparművészeti Műhely
csoportos textilművészeti kiállítás
A szecessziós gödöllői művésztelep
alkotásaiból inspirálódott kortárs
minta-és struktúrakollekciók

2021. november 7-ig
Az egykori szecessziós gödöllői
művésztelep életében meghatározó
kertkultuszt felelevenítve a művésztelep alkotóinak műveiből inspirálódott, növényi- és virágmotívumokból építkező kortárs
textilkollekciókat mutat be
a kiállítás.

A kiállítás kurátora és a textiltervező
műhely művészeti vezetője I HIDASI
ZSÓFIA textilművész
A kiállítás megtekinthető szombatonként 14-18 óráig, illetve előzetes
bejelentkezés alapján más napokon
is.

Kiállító alkotók I BÁRÁNY
FANNI textiltervező növendék I ÉGER CSENGE
textiltervező hallgató BA
I KECSKÉS FANNI textiltervező hallgató MA I KÖVES RENÁTA textiltervező
hallgató BA I SIPOS LILI
textiltervező hallgató BA I
SZABÓ LILLA LAURA textiltervező hallgató BA I UJVÁRY BERTA textiltervező
hallgató MA

Beküldési határidő:
2021. október 5.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kollárné Fehér Annamária, Fődi Jánosné
A Sisicret ajándékát nyerte: Czakó Lászlóné, Klacsmann Dorottya
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Lados Szilvia
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Bácskai József, Nagy Lászlóné
A Városi Múzeum ajándékát nyerte:
Csizmadia Judit, Legéndi József
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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VIII.

A tavalyi évben sajnos a koronavírus-járvány miatt nem
lehetett megtartani a Gödöllőn már hagyománynak számító Ebugatta pikniket, de
idén napsütés, sok ember
és rengeteg kutya várta az
Alsóparkba kilátogatókat.

Az Ebugatta
TV
által nyolcadik alkalommal szervezett
Ebugatta Kutyás Pikniket,
amire nemcsak Gödöllőről,
hanem más településekről is érkeztek négylábúak
– természetesen a gazdájukkal együtt. A rendezvény
főszervezője,
Petrus Krisztina
elmondta, hogy
az
érdeklődők
száma évről-évre
emelkedik.
A
szervezők
rengeteg
programmal készültek,
kitelepült számos

állatvédő szervezet, állatorvosi vizsgálatot is igénybe
lehetett venni, továbbá válogatni a takarmánygyártók,
a pórázok, hámok és egyéb
kutyafelszerelések bőséges
kínálatából.
De legnagyobb szenzációt
a kutyaszépségverseny
jelentette,
ahol számtalan kategóriában hirdettek győztest
(fajtatiszta
és keverék).
Az
esemény a Gödöllői
Ku-

tyasport Központ (GKSK)
által összeállított programmal zárult. A vidám, humoros kutyabemutató – amibe
a gyerekeket is bevonták –
nagy sikert aratott, mint mindig.
Á.

30 éven belül kipusztulhat a mezei hörcsög
A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) a kihalással fenyegetett fajok vörös
listájára tette a Magyarországon is élő mezei hörcsögöt.
A
populációcsökkenés
hátterében valószínűleg az
alacsony szaporodási ráták
állnak, aminek lehetséges
okai közé tartoznak az állatok
élőhelyeit érintő mezőgazdasági és ipari fejlesztések,
a fényszennyezés és a
globális felmelegedés is.
A jelentés szerint a mezei hörcsögök populációja
75 százalékkal csökkent
az utóbbi időkben a franciaországi Elzász régiójában,
Németországban és egész

Kelet-Európában, mert a
nőstények egyre kevesebb
utódot hoznak világra.
A XX. században általában egy nőstény mezei
hörcsögnek évente 20 kicsinye született, ez a szám
mostanra 5-6-ra csökkent
vissza.
A szakértők szerint ha
nem védjük meg őket, a faj
30 éven belül kipusztulhat a
Földről.
A mezei hörcsög Magyarországon
főként
az
alföldeken, mezőgazdaságilag művelt területeken fordul
elő.
A szervezet legfrissebb
adatai szerint a vizsgált

több mint 120 ezer fajból 32
441-et fenyeget a kihalás
– olvasható a Genf mellet-

ti Gland-ban működő IUCN
honlapján.
Forrás: berek.hu
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120 évvel ezelőtt...
Kicsit álljunk meg az őszi kertrendezések közepette és nézzük meg, mit
írtak 1901-ben a kertészeti szaklapok?! Megmondom őszintén, amikor
az egérrágta, több világháborút megélt újságokat a bolhapiacon megvettem, könyveket tudtam volna Önöknek
teleírni a bennük olvasott érdekességekkel.
Hatalmas tudástár és meglepő módon nagyon sok gondolat egyre másra
újra felbukkan a mai kertszerető emberek kerthez való hozzáállásában, a
kertek rendezésében.
Ezen a héten belepillantunk „A kert”
1901. szeptember havi számába, nagyon érdekes lesz!
A dísznövényekkel kapcsolatosan
ilyenkor már szeptemberi teendők
között javasolták, hogy ideje bevinni
őket, nehogy megfázzanak. Mennyivel
hűvösebbek voltak akkor még a szeptemberek!
A világszemle rovatban Bajorországot emlegetik és az ingyenes közvetítő állomást, melyben a gyümölcster-

mékek eladását segítik. Még ingyenes
mintaküldésre is van lehetőség.
Ausztráliában feltalálták a gyümölcskonzervet kenyéralakban. Ez
egész pontosan azt jelenti, hogy a
gyümölcsöt megtisztítják a nem tápláló alkatrészitől, kenyéralakba sajtolják
és olajjal itatott papírba göngyölik. Olcsóbbnak találták és a szállításban is
nagy segítség, hiszen, lévén nem kell
konzervdobozba tenni, sok súlyt és így
fuvardíjat megtakarítanak. (Vajon létezik ez még? Szerintem nem.)
Szóba kerül még a meztelen csigák
irtása is. A kacsák mellett javasolják
az ágyások mellett két ujjnyi fahamuval vagy mésszel behinteni, de megfogásukra itt-ott frissen meghámozott
fűzfavesszőket is javasolnak, melyet a
csigák nagyon szeretnek.
A citrom (abban az időben czitrom)
tartását is szorgalmazzák és a tartásához érdekes tippel adnak ösztönző
erőt, miszerint, ha három vagy négy
citromot beleszeletelünk a kád vizébe fél órával fürdés előtt, üdítően fog
hatni és a bőrünk
kitűnő simaságot nyer így. De
említést tesznek
arról is, hogy
GÖDÖLLŐI ÁLLATKÓRHÁZ
Nyugat Indiában
(Gödöllő, Szabadság út 21.a HÉV-fordulónál)
szappan
gyanánt használják,
ÁLLATPATIKA
mert a kéz sima
lesz tőle, de a
Hétvégén is nyitva tartó ügyelet
fogakra való jótékony hatásával
Tel: 06-30-943-9898
is promotálták a
tartását.

TURUL

Olvashatunk a középrangú kertekről. Tudják 120 évvel ezelőtt nem finomkodtak a hazánkban elhanyagolt
kertek leírásában. Súlyos, megalázó
kritikával illették a tulajdonost, de a
kertet „ápoló” kertészt is. Azokban az
időkben a hányaveti kerteket nem tolerálták úgy, mint mi manapság, hiszen
kertészként, már a törekvést is értékeljük, jó esetben segítjük az ifjonc kerttulajdonosok fejlődését. Aki kezdő ma
már sokkal több helyre nyúlhat segítségért és szerencsére nyúlnak is. Ez
öröm. Önöknek a kert fejlődése, nekem az Önök fejlődése.
Mert megy ez mindenkinek...
Szép hetet kívánok Önöknek!

Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra
között fogadjuk a beteg állatokat

Bujtás Anikó
www.bujtaskert.hu

Daisy

bundás
Kb. 5 éves ivartalanított kan.
Csodásan sétál pórázon, akár lakásba is
mehet.

döme
5 éves kan. Barátságos, bújós, de csak a
lánykutyákkal van el.

byron
5 éves, ivartalanított kan. Nagyon
barátságos, imádja az embereket.
Csak egyedüli kutyának vihető!

3 éves ivartalanított szuka, nagy
mozgást igénnyel!

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: 06-30-630-3415, naponta 8-20 óráig
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Kriszt Sarolta: 3 arany az u16-os ob-n
ATLÉTIKA:
Győrben rendezték
az új lebonyolítású
U16-os országos bajnokságot. Szeptember
18-19-én gyűltek ös�sze a legfelkészültebb
atléták, hiszen három
területi versenyen kellett kvalifikálniuk magukat a korosztály legjobbjainak, így valóban
színvonalas versenyeket hozott a hétvége.
A Gödöllői Egyetemi
Atlétikai Club összesen hat érmet szerzett. Közülük három
bajnoki címmel gazdagodott Kriszt Sarolta, aki ellentmondást
nem tűrően versenyzett egész hétvégén.
Saci az első nap a 300
méteres gátfutást zse-

belte be 43.70 másodperces új egyéni
csúcsával. A vasárnapi napon először
a 80 méter gát várt
rá, amit 11.53-as idővel nyert meg, majd
egy könnyű futással,
magabiztosan a 300
méteres síkfutást is
megnyerte
39.43as idővel. Egy újabb
emlékezetes hétvége Körmendy Katalin
tanítványának.
Szécsényi-Nagy
Rudolf 5 kilométeres
gyaloglásban hajrázott nagyot, hiszen a
fordulatos versenyen
csupán néhány másodperccel maradt el
az első helyezettől,
így 25:43.39 perces
egyéni csúccsal tel-

jesítve a távot ezüstérmes lett. Halászy
Tamara is hajrá versenyre kényszerült 3000 méteres gyaloglásban, ő a
harmadik helyet tudta megszerezni,
15:47.31 perces idejével, ami egyéni
csúcs. Grünwald Tamásnak is remekült
sikerült időzítenie a formáját, hiszen
gerelyhajításban új egyéni csúccsal,
54.83 méterrel lett bronzérmes ebben
a számban, 300 méteren pedig szintén
egyéni csúcsot elérve, 38.46 másodperc, lett a kilencedik. Szabó Levente
46.40 méterrel gerelyhajításban a döntőbe is bekerült, ahol a hatodik helyen
zárt. Tóth-Sztavridisz Szófia is hatodik
helyet szerzett a 80 méteres gátfutás
döntőjében 12.14-es idővel. Lesták
Veronika 3000 méteres gyaloglásban
lett az ötödik (17:28.17 perc), Lukács
Gabriella pedig ugyanebben a számban végzett a hatodik helyen (17:35.93
perc). Edzők: Körmendy Katalin, Máté
Alpár, Gadanecz György és Kovács
Zoltán.
Forrás/fotó: GEAC

4. hely a csapatbajnokság döntőjében
Szeptember 11-12-én tartották a 2021. év atlétikai csapatbajnokságának döntőjét, aminek szokás szerint idén is
Székesfehérvár adott otthont. A Gödöllői Egyetemi Atlétikai
Club az Ikarus BSE-vel párba állva alkotott közös csapatot.
A mindig lelkes csapat ezúttal
a negyedik helyen fejezte be a
két napos viadalt, mindössze
másfél ponttal lemaradva a dobogó harmadik fokáról. A fiatal,
főleg saját nevelésű atlétákból
álló csapat mindent megtett a
jó helyezésért, akik mellé idén
nem szegődött annyi szerencse.
A csapat tagjai: Nádházy Evelin,
Simon Virág, Dobránszky Laura,
Eszenyi Napsugár, Sulyán Alexa, Németh Nóra, Soos Levente, Ajide Dániel, Pápai Márton,
Szőke-Kiss Jácint, Lesták Ármin,
Bézsenyi Gergely, Matkó Csaba,
Mihály Ádám, Bánovics József,

Szamosi András, Mihajlovic Alex. Edzők: Karakasné Hasznos Jutka, Körmendy Katalin, Máté Alpár, Gadanecz György,
Lőrincz Milán, Kovács Zoltán és Kovács Gábor Krisztián.
Forrás: GEAC

Veretlenül bajnok a Gödöllő

TENISZ:
Befejeződött a 2021. évi tenisz csapatbajnokság. A megyei 1.osztályban induló gödöllői együttes a tavalyi évhez hasonlóan idén is veretlenül lett aranyérmes.
A megyei bajnokcsapat tagjai: Zimonyi Zoltán, Szlivka Zoltán, Romhányi Botond, Prisztóka Csaba, Molnár Szabolcs,
Kláben Dániel, Huszár Zsolt, Hegyi Tamás és Hegyi József.
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gödöllői ezüst a junior világbajnokságon
TÁJFUTÁS:
Szeptember 5-10. között rendezték
meg Törökországban a junior tájfutó vbt. A versenynek gödöllői érdekeltségű
versenyzője is volt, Nagy Péter (képünkön jobbra) gödöllői lakosként és líceumos diákként az ismerkedést a Gödöllői
Kirchhofer József Sportegyesület kezdte, majd budapesti egyesületnél folytatta. A magyar válogatott tagjaként ezen a
versenyen sprint, közép és hosszútávú
futamokon is az élbolyban végzett, a közel 150 versenyző közül: 16-27-21. helyen. A legnagyobb sikert a csapat és az
ő számára az utolsó napi verseny hozta,
ezzel megkoronázva a hét eredményeit.
A váltóban két csapattársával, Bujdosó
Zoltánnal (szintén volt líceumos diák) és
Jónás Ferenccel egymást váltva, izgalmas versenyt futva a 2. helyen sikerült
végezniük. Ezzel az eredménnyel a legsikeresebb junior férfi eredményt sikerült
elérniük a magyar tájékozódási futás eddigi történetében. Az a nap nemcsak a

fiúk számára volt ilyen parádés, hanem
a lány csapat számára is, akik szintén a
dobogó 2. fokára állhattak fel. A magyar

válogatott csapat az éremtáblázat alapján a 2. helyen végzett a világbajnokságon!					
Á.

sikerek itthon és külföldön
cselgáncs:
Brnoban,
nemzetközi versenyen vett
részt Krakóczki Máté,
a Gödöllői Judo Klub
sportolója a serdülő
válogatott tagjaként. A
fiatal sportoló ügyesen,
taktikusan küzdve, öt
meccséből,
négyet
megnyerve 3. helyen
végzett. Máté a versenyt követően még
két napot Csehországban, a helyiek által
szervezett edzőtáborban készült tovább.

Egerben
rendezték a
XXII. Tóth Péter Országos
Rangsorversenyt
Egerben,
amivel
kezdetét vette
az őszi hazai
judo versenyszezon. A Gödöllői Judo Klub hét érmet
hozott el a versenyről.
Eredmények:
Diák B, -41 kg: Baráth
Gergő 1.
Serdülő férfi, -66 kg: Kra-

kóczki Máté 1., Gombkötő
Misa 5.
Diák B, -50 kg: Ivacs Máté
1., Jéga-Szabó Andor 2.
Diák B fiú, 35 kg: Ujvárosi Ákos 3.
Serdülő férfi, -81 kg: Kálmán Bálint 3.
Diák A, +66 kg: Majercsik Márk 3.
JÁ

Fotó: MTI

mészáros eszter: országos csúcs
sportlövészet:
A Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezték a sportlövők országos bajnokságát. A női kisöbű puska 3x40 lövéses összetett versenyszámában az alapversenyben 1170 körrel első Bajos Gitta a döntőt végül
az ötödik helyen fejezte be. A számot a Gödöllői EAC olimpikonja,
Mészáros Eszter nyerte meg 462,6 körös döntős országos rekorddal.
Második lett Dénes Eszter (UTE) 456,9, harmadik pedig Toma Dorina
(UTE) 446,1 körrel. Csapatban az UTE „A” hármasa (Dénes, Toma,
Tarr Vivien) 3474 körrel végzett az élen, a második helyet a Gödöllői
EAC (3430), a harmadikat a Komárom VSE (3428) érdemelte ki.
Jae.
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Lapunk hirdetésfelvétele
szeptember 23-24-én szünetel
kélyes lakás kiadó! Bérleti díj:
120.000.-Ft/hó+ rezsi Tel.:
20/772-2426

INGATLAN
+ Készpénzes ügyfelemnek
keresek földszinti vagy első
emeleti, min. 1.5 szobás, lehetőleg erkélyes lakást! Tel:
0620-539-1988
+ Új építésű Csok-képes ikerházi lakások, magas műszaki tartalommal, 2021.év végi
átadással leköthetőek!! Tel:
20/539-1988
+ Gödöllőn befektetésnek
is kiváló, könnyen kiadható
37 nm-es, 2004-es építésű,
cirkófűtéses, erkélyes, téglalakás kedvező i.áron eladó.
23,5mft Tel.: 20/772-2429
+ Blahán, 629m2-es telken
két házból álló ingatlan eladó!
70m2-es ház két szoba, konyha, fürdő, étkező, a másik
40m2-es házban két szoba
előtér található. Iár:49.5MFt!
Tel: 20/539-1988
+ Gödöllőn, Egyetem téren
II.emeleti, 70m2-es, felújított,
3szobás lakás eladó! Irányár:
43,5Mft Tel: 20/772-2426
+ Családi házat, építési telket
keresek Gödöllőn és környékén ügyfeleim részére, kedvező irodai jutalékkal! Tel:
0620-944-7025
+ Építési telek eladó Versegen. 06-30-2460-111
+ Keresek eladó palota-kerti kétszobás lakást az első
emeletig, vagy liftes, erkélyest a harmadik emeletig.
Tel: 06-30-214-5236
+ Eladom 110 nm-es összkomfortos, gázfűtéses családi házam Jászapátin. Nyaralónak, fiatal nyugdíjasoknak
is kiváló választás. Ár: 10,2 M
Ft. Tel: 06-30-6833-633
+ Gödöllőn, Királytelepen eladó egy 1+2 félszobás földszinti, 51 nm-es, erkélyes társasházi lakás. Konvektoros,
új redőnyös ablakok, a zárt
udvarban parkolási lehető-

ség, saját tároló. 33 M Ft.
Ingatlanosok kérem, ne hívjanak! Tel: 06-70-3925-753
+ Eladó Gödöllőn az OTP-s,
10 emeletes ház 7. emeletén
73 nm-es, 2 nagyerkélyes társasházi öröklakás 39,5 Mftos irányáron. Érd: 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy 600 nm-es építési telek. I.á.: 14,5 MFt. 0620-9194870
+ Eladó Erdőkertes központjában 100nm-es téglából
épült 3 szobás, családi ház
pincerésszel 1000nm-es telken. Iá.: 43MFt. Érd.: 0620919-4870
+ Eladó Turán 70nm-es részben felújított, vert falú parasztház 500nm-es telken.
Iá.: 15,8MFt. Érd.: 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn a Kossuth
Lajos utcában egy 3. emeleti 2+fél szobás, erkélyes, déli
fekvéses társasházi öröklakás. Iá.: 34,5Mft. Érd.: 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn, a Kazinczy lakótelepen egy 73 nmes 3 szobás tégla építésű
földszintes, összkomfortos,
távfűtéses, részben felújított
öröklakás. Iá.: 39,9Mft. Érd.:
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kampis
téren egy téglából épült újszerű, 3 szobás földszinti
öröklakás. Iá.: 54 Mft. Érd.:
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn belvárosi,
50 nm-es, 1+fél szobás nagy
teraszkapcsolatos földszinti
öröklakás. Iá.: 27,5 Mft. Érd.:
0620-919-4870
ALBÉRLET / KIADÓ
+ Gödöllőn nagyon jó helyen
2 és félszobás, II. emeleti, er-

+ Gödöllőn a központban
(HÉV és busz közelében)
2 szobás, bútorozott lakás
kiadó
nemdohányzónak.
120.000 Ft/ hó+ rezsi+ 1 havi
kaució szükséges. 06-70228-4917
+ Kiadó Gödöllőn, a Kazinczy körúton egy 2 szobás,
erkélyes,
gázkonvektoros,
részben bútorozott lakás.
130.000 Ft/hó +rezsi +kaució. Tel: 06-30-600-4029
+ Egy szoba összkomfortos
albérlet kiadó Gödöllőn bútorozottan. Tel: 06-20-2263007
+ 1,5 szobás lakás 1 vagy
2 egyetemista lány részére
kiadó Gödöllőn. Érd: 06-30854-2818
+ Egyedül élő középkorú
hölgynek vagy elvált as�szonynak Gödöllőn családi
házban albérlet kiadó. Albérleti díjat nem kérek. Tel: 0630-273-5283
+ Kiadó Gödöllőn, a
Mátyás király utcában 140nm-es családi ház 800nm-es
saroktelken teraszkapcsolattal, benne
nappali+2 szoba.
200.000Ft/hó+rezsi; 2 hónap
kaució. Érd.: 0620-919-4870
+ Kiadó Veresegyházon a
Bartók Béla úton földszinti, 30nm-es, újonnan épült,
színvonalas, igényes luxuslakás
udvarkapcsolattal
120.000Ft/hó+rezsi; 2 hónap
kaució. Érd.: 0620-919-4870
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Eladó „Peti Bácsi” játékboltja.
Palotakerti üzletsoron
33 nm-es, kön�nyűszerkezetes
faházban 32 éve
üzemelő, bevezetett játékbolt árukészlettel eladó.
Irányár 13,5 millió Ft. Érdeklődni:
06-20-9973-812

+ Irodahelyiségek kiadók
Gödöllő Dózsa György úton.
Parkolóval rendelkeznek, 4
db egyenként kb. 20 nm-es
helyiség, ebből 2 db egybe
nyitható. Érdeklődni telefonon: 06-70-592-6111
ÁLLÁS
+ NYUGDÍJAS kisegítő munkatársat keresünk heti háromszor négy órában, 11-től
15 óráig. Jelentkezni a Borellátó lángososnál lehet (Gödöllő, Szabadság út 18.) 10től 11 óráig.
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára
(reggel 8 órától este kb. 19
óráig) heti több alkalomra,
hosszabb távon. Érd: 06-30577-9661
+
Munkaidő
pótlékkal
műanyag feldolgozó gödöllői kft. felvesz BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, FORGÁCSOLÓT,
KARBANTARTÓT, NAPPALI
BIZTONSÁGI ŐRT és FRÖC�-

CSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT.
Nyugdíjasokat is szívesen
fogadunk. Érd: 06-20-9423112, uzemvezeto@plastexpress.hu www.plastexpress.hu
+ 20 éve működő gödöllői
gumi- és futómű szervizünkbe kollégát keresünk! (A munkavégzéshez biztosítjuk a betanítást.) Bejelentett 8 órás
állás, bérezés megegyezés
szerint! Jelentkezni a +36304666-930-as telefonszámon,
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illetve a papgumi@invitel.hu
e-mail címen lehet.
+ B kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező férfi munkatársat
keresünk temetői munkára.
Jelentkezés
személyesen
fényképes önéletrajzzal: Gödöllő, Dózsa Gy. út 16.sz.
alatt. 06-30-478-3673
+ Gödöllői belsőépítész cég
keres önállóan dolgozni tudó,
nem dohányzó munkatársat,
műhelyi és helyszíni szerelési munkára. Érdeklődni ezen
a telefonszámon lehet: 0670984-9000
+ ÁLLÁSAJÁNLAT! Helyszín:
Kerepes. Betöltendő állások:
Tehergépjármű vezető, Hul-
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munkálatokban való
jártasság. Bérezés
megegyezés
szerint. Jelentkezni a
fritaxlogistic@gmail.com e-mail címen
fényképes önéletrajzzal.
+ Szakképzett szerviztechnikust keresünk kávé, és üdítő
automatákkal foglalkozó cégünkhöz,
teljes
munkaidőben. A munkavégzés helye: Gödöllői
Ipari Park. Feltétel:
Pest megyei, vagy
budapesti lakóhely,
Fordító irodába, (Gödöllő, Körösfői u. 2.)
Elvárások: excel és
word magabiztos felhasználói ismerete, jó
kommunikációs készség, jó szervező képesség. Piacképes fizetés. 4, 6 vagy 8 órás
munkaidő lehetőség.
Jelentkezés: Szakmai
önéletrajz, végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok,
előző munkáltatóktól
referencia levelek megküldésével a julianna.
dudas@gmail.com és
az info@ili.hu email címekre.

ladék szállítási rakodó munkás, Autószerelő, Mezőgazdasági gépszerelő, Lakatos.
Munkáltató: DTKH Nonprofit
Kft (Kerepesi Hulladékkezelő Központ) A fent megjelölt
pozíciókra hosszútávra keresünk megbízható kollégákat.
Végezettség az adott pozícióhoz kapcsolódóan szükséges. Bővebb tájékoztatást
szívesen adunk telefonon,
munkanapokon 8:00:-14:00
óráig a + 36 20 772 0608 telefonszámon, illetve a valko.
norbert@dtkh.hu e-mail címen.
+ Munkatársat keresünk
épület karbantartó, gondnok
munkakörbe Gödöllő Dózsa
György úti telephelyünkre.
Feladatkör: Épületek állagmegóvása, javítása, szerelvényezési
munkálatok,
tereprendezés, külsős alvállalkozók munkáinak koordinálása, anyagbeszerzés. B
kategóriás vezetői engedély
szükséges. Előny: építőipari

műszaki végzettség, jogosítvány. Jelentkezni a munka@
zcaffe.hu e-mail címen lehet,
fényképes önéletrajzzal.
+ Kávé és italautomata töltő,
karbantartót keresünk fiatal
csapatunkba, teljes munkaidőben. Feltétel: Pest megyei, vagy budapesti lakóhely,
jogosítvány.
Munkavégzés
helye: Gödöllői Ipari Park és
a kihelyezett gépek helyszínein. Jelentkezni a munka@
zcaffe.hu e-mail címen lehet,
fényképes önéletrajzzal.
+ FESTŐT KERESEK! Gödöllőn és vonzáskörzetében festő munkatársat
keresek állandó
munkára.
Tel:
06-70-397-4089
+ Oktatás szervező és ügyfélszolgálati kollégát keresünk
azonnali belépéssel az I.L.I.
Nyelviskola és

+ Független fogtechnikus
férfi vagyok. Keresek házvezetői munkára, akár bentlakással is megbízható,
szorgalmas, ereje teljében lévő, csinosnak
mondott, mosolygós,
kedves egyedülálló
hölgyet. Érdeklődni:
061-3203-024, 0628-415-093
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50
nyelven, anyanyelvi,

diplomás, gyakorlott szakfordítókkal, tolmácsokkal! Kedvezményes, áfamentes díjak.
I.L.I. Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 06-20556-2653, 06-20-543-1775,
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ Language Cert akkreditált, nemzetközileg elismert,
egynyelvű nyelvvizsga Gödöllőn az I.L.I. Nyelviskolában! Ugyanitt egyéni és kiscsoportos nyelvtanfolyamok
kedvezményes díjon. Érdeklődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775,
20/556-2653, info@ili.hu
+ KERTGONDOZÁS. Bízza
most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás,
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomir-
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Szada. Elérhetőségek:
0630-592-1856,
zacsekne.danuta@gmail.
com

tás. Rotációs kapálás. Gyepszellőztetés. Metszés. Ágak,
levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kerttakarítás.
Kerítésfestés. Gépi permetezés. Kerti tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-30-747-6090

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek
felújítása.
CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 0630-333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 0670-502-5620

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Irodák: Gödöllő,

+ 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: 06-30-5268532
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék
tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20491-5089
+ Tetőfedő, ács-, bádogos
munkák, javítások, ereszdeszka festés, fakivágás, kéményjavítás, bontás. Érd: 0630-7513-354
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSERE, SZÚNYOGHÁLÓ
készítés, redőnyök motorizálása egész Pest megyében garanciával, megbíz-
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ható szakembertől. Rövid
határidőre. 0670-418-3032
+ BONTÁST vállalunk! A munkavégzés kézzel, ill. elektromos szerszámokkal történik.
Beltérben: válaszfalak és
burkolatok eltávolítása, szerelvények leszerelése, konyha
és a fürdőszoba előkészítése
a felújításhoz. Nyílászárók
kibontása. Kültéren: melléképületek és kerti építmények
teljes körű elbontása. Kerítések és járdák felszedése.
Szolgáltatások: törmelék bezsákolása, kis mennyiség esetén elszállítása. Konténerek
megpakolása. Kulturált munkavégzés. Hívjon bizalommal:
Péter 06-20-266-0104
+ HEGESZTÉSI MUNKÁK!
Kerítések, korlátok fémszerkezetének elkészítését vállaljuk. Nyíló kapuk gyártása és
cseréje. Tel: 06-20-9463-409
+ KERÍTÉSEK készítése és
SZERELÉSE! Drót, fa, fém
kerítések készítése. Kész
kerítésrendszerek felállítása.
Kerítés lécek cseréje. Régi
kerítések BONTÁSÁT VÁLLALJUK. Tel: 06-20-9463-409
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delhetők. A télálló burgonya (Desire) szedését
szeptember 15-én kezdjük, egyéb fajták addig
is kaphatók. Triticale takarmányozási célra vásárolható, ára 8500 Ft.
UNIBOND BT. Gödöllő,
Kőrösi Cs.S. u. 33. Tel:
06-28-432-941, 06-70342-5447

Kötetlen témájú
beszélgetéseket
vállalok értő figyelemmel, hogy
legyen kinek elmondania. 06-20232-4414

+ Bécsi rövidhúros páncéltőkés zongora, 12
db nagyméretű leander,
kastélyból származó 2
db karos és 2db sima
faragott székek eladók.
Tel: 06-20-341-4088
+ Bontott CSERÉPKÁLYHA
és új vendégágy eladó. Érdeklődni délután: 06-20-3984064
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás
területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 0670-559-3918
+ MATEMATIKA korrepetálást, központi felvételire,
érettségire való felkészítést
vállal szakmai tapasztalattal
rendelkező tanárnő. Online
is. Tel: 06-70-408-5253
+ Alsó tagozatos gyerekek
korrepetálását vállalja tapasztalt pedagógus. 06-70555-5690
+
Türelmes,
nyugdíjas
ének-zene szakos tanár, zenész vállal zongora, gitár és
ének tanítást. Rehorovszky
Gábor 06-20-5678-024, gabor.rehorovszky@gmail.com
+ Alsó tagozatos gyermekek
korrepetálását vállalom angolból és egyéb tantárgyakból, valamint rajzfejlesztést
és kreatív játszó foglalkozást
is. 06-20-232-4414
+ ANGOL és NÉMET nyelvtanítás, felkészítés érettségikre, közép- és felsőfokú
nyelvvizsgákra.
Marianna:
06-20-572-0298
EGÉSZSÉG
+ Nincs kinek elmondania a
problémáit? Meghallgatom.

TÁRSKERESŐ
+ 61 éves férfi, korban hozzáillő párját keresi hos�szútávú
kapcsolat
reményében. Tel: 0620-618-3011
+ Társat keresek
belföldi, külföldi utazásokhoz,
illetve
kerékpár és gyalogtúrákhoz,
kulturális
programokhoz.
Nyugdíjas,
özvegy
hölgy vagyok. Tel:
06-70-622-1671
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: 70/9420806, 70/603-7642
+ Étkezési, befőzési lekvár és cefre
szilvák,
valamint
borszőlő,
paprika,
paradicsom előren-

+ 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
EGYÉB
+ 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
+ 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
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