
Hosszas előkészítés után várható-
an a jövő év tavaszán elkezdődik a
Budapest–Hatvan vonal felújítása.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. tájékoztatása szerint a mun-
kákat több ütemben végeztetik el.
A pontos ütemezésről és a vasúti
forgalomban történő változásokról
a lakosságot részletesen és időben
tájékoztatni fogják.

A munkálatok megkezdéséig már
csak néhány hónap van hátra, így
az előkészületek már javában zajla-
nak: ilyen például a leendő munka-
területen lévő épületek kiürítése. A
komoly európai uniós támogatással
megvalósuló fejlesztés során a nyílt-
vonali szakaszok mellett a Gödöl-
lőhöz tartozó mindhárom állomást
(Gödöllő Állami Telepek, Gödöllő,
Máriabesnyő) jelentősen átépítik,
modernizálják.

Ezek közül a legjelentősebb a vá-
rosi vasútállomás és a HÉV végál-
lomásának összehangolt átalakítása
lesz. Ezt a területet, a NIF tájékoz-
tatása szerint, teljesen átépítik. Új
peronok és perontetők készülnek, a
meglévő állomásépületet – amiben
a jegypénztár és a forgalomirányítás
található – elbontják, helyére új, mo-

dern épület kerül, valamint aluljárót
alakítanak ki. A beruházás részeként
megépül a Köztársaság úti felüljáró,
ami az átadást követően jelentősen
megkönnyíti majd a közlekedést.
A Máriabesnyő megállóhely mű-

emlék jellegű épülete is felújításra
kerül, és nem marad ki a fejlesztés-
ből az Állami Telepek-megálló sem,

igaz, itt csak kisebb volumenű átala-
kításokat terveznek.
Mindhárom állomáson a vonatok

akadálymentesen elérhetők lesznek:
Gödöllőn és Máriabesnyőn liftek
épülnek, Gödöllő Állami telepek ma-
gasperonja, ahogy jelenleg is, szint-
ben lesz megközelíthető a környező
közterületekről. (folytatás a 2. oldalon)

Duplázik, december 8-án és 9-én is színpadra lép
a Talamba és a Hot Jazz Band a Művészetek Házá-
ban. (5. oldal)

Ünnepi istentisztelettel és Luther-rózsa avatással
emlékeztünk a reformáció 500. évfordulójára.

(6. oldal)

A 2017/18-as idény első kardvívó Világkupa-ver-
senyén, Algéria fővárosában a férfi válogatot-
tal Gémesi Csanád bronzérmet szerzett. (8. oldal)
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Halottak Napja

Tisztelgés
A VASÚTVONALLAL EGYÜTT MEGÚJULNAK AZ ÁLLOMÁSOK IS

Tavasszal kezdődnek a munkák
A világháborúk áldozatairól emlé-
keztek meg október 30-án este az I.
és a II. világháborús emlékműveknél
Gödöllő város önkormányzata szer-
vezésében.
A program

a Himnusz
eléneklésével
kezdődö t t ,
majd Bu-
csyné Prém
Katalin,Mé-
száros Beá-
ta, Madará-
szi László és
Rehorovsz-
ky Gábor adott zenés irodalmi mű-
sort.
A világégések hőseire és áldoza-

taira Pelyhe József alpolgármester
emlékezett, majd a jelenlévők koszo-
rúzással tisztelegtek a két világhábo-
rúban elesett áldozatok emléke előtt.
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(Folytatás az 1. oldalról)

ANIF honlapján lévő adatok szerint
a felújítás során olyan vasúti pályát
alakítanak ki, ami 160/120/100
km/h pályasebességű, 22,5 tonna

tengelyterhelésű lesz, amely al-
kalmas akár 750 m hosszú vonatok
közlekedtetésére is. A fejlesztés
során 8750 méter hosszon épülnek
zajárnyékoló falak a pálya mentén,

de új elektronikus biztosítóberen-
dezések, villamos energiaellátás,
térvilágítás, villamos felsővezeték,
távközlés, váltófűtés, szerelvény
előfűtés, vizuális és hangos utastá-
jékoztatás is szerepel a leírásban.

Amunkálatok a vasúti forgalomban
is jelentős korlátozásokat fognak
majd okozni. A forgalomkorláto-
zásokról és vágányzárakról az uta-
sokat és a lakosságot időben rész-

letesen tájékoztatni fogják, amint a
pontos dátumok ismertté válnak.
AGödöllőtől Hatvanig vezető pálya
nyíltvonalán a harminckét kilomé-
ternyi al- és felépítmény teljes cse-
réjét követően körülbelül 57,2 ki-
lométernyi, hatvan kilogramm per
folyóméteres sínt építenek be hézag
nélkül, továbbá összesen három
kilométer hosszon állomási mel-
lékvágányok és a gödöllői HÉV-vá-
gányok al- és felépítménye is meg-
újulnak. Mint az a www.iho.hu
oldalon megjelent tájékoztatásból
kiderül, a fejlesztés soránMáriabes-
nyő és Bag megállóhelyek között
kitérőket építenek be, létrehozva
ezzel Babatpuszta forgalmi kitérőt.
Gödöllőn, Gödöllő HÉV-állomá-
son,Aszódon, valamint Hatvan „A”
elágazásnál korszerűbbre cserélik a
kitérőket, melyek természetesen
számítógép által vezérelt villamos
váltófűtést kapnak. A Gödöllő és
Máriabesnyő között többek között
lecserélik a vonalszakasz teljes fel-
sővezeték-rendszerét is, valamint
optikai kábelt helyeznek el a felső-
vezetéki oszlopsoron.

bj

Megújul a vasútvonal és az álloMások

Tavasszal kezdődnek a munkák
A tervek szerint az év végén, de legkésőbb a jövő év elején el-
készülhet a lámpás csomópont az elmúlt hónapokban felújított
Hunyadi János utca-Mátyás király utca csomópontjában.

A forgalom szabályozására azért van szükség, hogy a nem főútvonalról érke-
ző gépkocsik számára is biztosított legyen a haladás.
A területen főleg a reggel 7-8 óra között, valamint a délutáni csúcsforgalom
idején jelentős a torlódás. Mint megtudtuk, a lámpa beállítását a forgalmi
tapasztalatokhoz igazítják majd, a jelenlegi elképzelések szerint a csúcsidőn
kívül sárga villogóra állítják, hogy ha nem indokolt, ne állítsa le a közleke-
dést.

A felújított és a forgalomnak nemrég átadott Hunyadi János utca új közleke-
dési rendje az elmúlt időszakban jelentős visszhangot váltott ki, a gépjármű-
vel közlekedők egy része ugyanis nehezményezi, hogy az utcában a kiala-
kított kerékpáros fejlesztés miatt nem lehet az út szélén parkolni. Többen is
jelezték, hogy ez a területen lévő üzletek, vállalkozások számára problémát
jelenthet.
Mint megtudtuk, a parkolás megszűnése nem érte váratlanul a területen lakó-
kat, arról ugyanis a lakossági fórumokon tájékoztatást kaptak. Mindemellett
nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a z üzleteknek és vállalkozásoknak
saját területükön kell biztosítaniuk a parkolást vendégeik, ügyfeleik számára,
ez a működési engedélynek is a feltétele.
A szakemberek mindemellett felhívják a figyelmet arra, hogy a behajtókon
van lehetőség megállásra, épp úgy, mint a Dózsa György úton, aminek jelen-
tős részén szintén tilos az út szélén a parkolás!

Parkolásról és forgaloMszabályozásról

Újabb fejlesztés a Hunyadi utcában

A tervek szerint hamarosan megkezdődik
a munka a Körösfői utcában, ahol megújul
a városi temetőként számon tartott Dózsa
György úti temető kerítése. A református
és a katolikus egyház tulajdonában lévő
temetőt határoló kerítés felújítása már a
korábbi években megkezdődött. Most az
önkormányzat a Körösfői utcai részén, a
rendkívül méltatlan állapotban lévő dróthá-
ló helyett betonelemes kerítést építtet. Eh-
hez kapcsolódóan rendezik a gépjárművek
megállását és várakozását is, a Körösfői
utca temető felőli oldalán harminc parko-
lóhelyet alakítanak ki.

SZEBB, RENDEZETTEBB LESZ A TEMETŐ KÖRNYEZETE

Csaknem napra pontosan egy
évvel ezelőtt, 2016. november
8-án megjelent lapunkban je-
lentettük meg azt az írást, ami
a kémények rendszeres kar-
bantartásának fontosságára
hívta fel a figyelmet a kataszt-
rófavédelem tájékoztatása
alapján.

Az akkori írás szomorú aktualitását
az adta, hogy Szadán két kisgyermek
vesztette életét szénmonoxid mérge-
zésben.

A www.katasztrofavedelem.hu ol-
dalon a CO keletkezésének egyik fő
okaként ma is ott szerepel: „Elma-
radt a berendezések karbantartása,
tisztítása, vagy a kéményseprés”. A

kéményseprés tehát életet menthet!
Ennek ellenére a múlt héten a parla-
ment, az államfő vétója ellenére, kor-
mánypárti többséggel, másodszor is
elfogadta a kötelező kéményellenőr-
zés eltörlését.
Az Országgyűlés 117 igen és 58 nem
szavazattal fogadta el a törvényjavas-
latot, így családi házak kéményelle-
nőrzését 2018. januártól a tulajdo-
nosok megrendelésére végezheti el
a katasztrófavédelem, illetve egyes
településeken az önkormányzati
közszolgáltató. Előzőleg a Fidesz

frakcióülése is a kötele-
ző kéményseprés eltörlé-
se mellett állt ki, Gulyás
Gergely, a párt frakci-
óvezetője azzal érvelt,
hogy a statisztikák nem
támasztják alá azokat az
aggodalmakat, hogy így
sok helyen megfeledkez-
nek majd az ellenőrzésről

és a karbantartásról, ami jelentősen
megnöveli az életveszélyes, vagy
épp életet követelő helyzetek kiala-
kulását.
A parlamenti vitában autós hason-

lattal védte meg a kötelező kémény-
seprés eltörlését a törvényalkotási
bizottság előadója. Vas Imre fideszes
politikus azt mondta: az autóknál
a műszaki vizsga lejáratára vagy a
jogosítvány meghosszabbítására se
hívja fel senki a figyelmet.
Erre reagálva ellenzéki oldalról Szil-
ágyi György jobbikos képviselő ki-
jelentette: Ha az autón nincs vizsga,
azzal nem lehet közúti forgalomban
közlekedni, míg a lakóházaknál a jö-
vőben semmiféle ilyesmi előírás nem
lesz. A döntés megdöbbentette a Ké-
ményseprők Országos Szakszerve-
zetét is, amelynek tagjai a parlament
előtt tüntettek, annak érdekében,
hátha ezzel felhívják a figyelmet a
javaslat szakmaiatlanságára. Közle-
ményükben kijelentették, a tűzoltók
védőszentjéhez, Szent Flóriánhoz
fordulnak segítségért, ugyanis már
csak abban bízhatnak, hogy védő-
szentjük vigyáz majd a családok éle-
tére. jk

Lezajlottak a halottak napi megemlékezések, a hét végén rendkívül
sokan látogattak ki szeretteikhez a Dózsa György úti temetőbe. A tisz-
teletadás azonban sokaknak munkát is adott, a VÜSZI munkatársai
az ünnepen is dolgoztak, hogy a temető tiszta és rendezett legyen.

Bár sokan szóvá tették, hogy színig megtelt hulladéktárolókat láttak a
helyszínen, azokat folyamatosan ürítették. Csak november elsején a VÜ-
SZI munkatársai közel harminc köbméter hulladékot szállítottak el a te-
metőből, sokan ugyanis az utolsó pillanatra hagyták szeretteik sírjának
rendbetételét.
Erről a kegyeleti munkáról év közben sokan megfeledkeznek, pedig a
nyughelyek ápolása, gondozása és közvetlen környeztük rendbentartása
a hozzátartozók kötelezettsége. Fontos tudni, hogy a Dózsa György úti
temető, bár városi temetőnek számít, a katolikus és a református egyház
tulajdonában van.
A létesítményben a VÜSZI Nonprofit Kft. egész évben folyamatosan vég-
zi a szükséges karbantartási munkákat, ám üzemeltetési feladata csak a
parcellákon kívüli területekre terjed ki.

sokaknak adott Munkát a kegyeleti ünneP
Halottak napja után is gondozni kell a sírokat

eltörölte a ParlaMent a kötelező kéMény ellenőrzést

Ki nyer ma: Játék a szénmonoxiddal
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Már szervezik a karácsonyi adoMánygűjtést

Mindenkinek legyen szép az ünnep!

noveMber 11-ig Meg kell kapni a tájékoztatást

Valamennyi autósnak: kötelező

deceMber közepe a határidő

Döcögve indul az e-recept
Már csak három hét van hátra, és
megkezdődik az advent, a karácso-
nyi ünnepkör. Ehhez kapcsolódva
a Társadalmi Felzárkóztatási Prog-
ram keretében idén is megszervezik
a korábbi években már megszokott
nagyszabású akciót, aminek célja,
hogy minden rászoruló családban
szebbé varázsolja az ünnepet, és
segítse, hogy az adományok a meg-
felelő helyekre jussanak el.
Az önkormányzat munkatársai,

a civil szervezetek a szociális in-
tézmények. az egyházak képvise-
lői mellé idén csatlakozik a Szent
István Egyetem hallgatói önkor-
mányzata is – tájékoztatta lapunkat
Pecze Dániel (Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub), a Társadalmi Felzár-
kóztatási Kerekasztal munkáját ko-
ordináló önkormányzati képviselő.
Az elmúlt évek gyakorlata iga-
zolta, megfelelő összefogással
és szervezéssel a korábbinál na-
gyobb hatékonysággal végezhetők
a karácsonyt megelőző különböző
gyűjtési akciók, és szélesebb körű,
igazságosabb lehet az elosztás is.
Az adományokat az idei eszten-

dőben az adventi vásár december
3-ai megnyitását követően a Mű-
vészetek Házában, az információs
pultnál, az adománygyűjtő pontnál
veszik át, valamint regisztrálják az
intézmény nyitvatartási idejében.
A szervezők ide várják majd a

kisebb, úgynevezett „cipősdobo-
zokat”, a nagyobb méretű, vagy
mennyiségű adományokról pedig
a szükséges adatok felvétele után a
Forrás Szociális és Gyermekjóléti

Központ munkatársai egyeztetnek
majd. Erre azért van szükség, hogy
elkerüljék a hirtelen egyszerre be-
kerülő nagy mennyiségű adomány
tárolásából adódó problémákat.
A szervezők bíznak benne, hogy

a magánszemélyek mellett a vá-
rosi cégek is kapcsolódnak a kez-
deményezéshez, és idén is sokak
karácsonyát szépíthetik meg az
összefogással. Ehhez azonban arra
is szükség van, hogy tudjanak ar-
ról, ha valaki segítségre szorul. A
program résztvevői összehangolják
a gyűjtést és az adományok szét-

osztását, de csak azokhoz jutnak el,
akikről információval rendelkez-
nek. Épp ezért kérik, hogy ha va-
laki úgy véli, környezetében olyan
személy, család él, akinek szüksége
lenne a segítségre, jelezze az illeté-
kesek felé, vagy a Művészetek Há-
zában az adománygyűjtő pontnál.
Aki ide valamilyen oknál fogva

nem tud eljutni, az a városban mű-
ködő oktatási- és nevelési intézmé-
nyeket is felkeresheti, ahol szintén
átveszik majd az adományokat.

(kj)

November 1-jétől minden magyaror-
szági közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltató köteles használni az úgy-
nevezett elektronikus egészségügyi
szolgáltatási tér (EESZT) rendszerét,
amely számos újdonsággal szolgál.
Pontosabban köteles lenne, ám az
e-recept néven ismertté vált rendszer
még küzd a gyermekbetegségekkel,
amikből azonban december 15-ig ki
kell gyógyulnia.
Az EESZT a betegeket leginkább

érintő és foglalkoztató eleme az e-re-
cept. A kezdeti időszakban – novem-
ber 1-jét követően – is megmaradnak
a papíralapú, eddig ismert vények,
azonban a gyógyszerfelírás már az
új rendszeren keresztül zajlik. Persze
nem mindenhol, az átállást számta-
lan technikai, többek között szoftver
problémák nehezítik, emiatt a Tor-
may Károly Egészségügyi Központ
is – a tervek szerint – csak a hét fo-
lyamán csatlakozik a rendszerhez.

A gödöllői gyógyszertárak már
megismerték a rendszert, ám infor-
mációink szerint nem mindenhol
sikerült a november 1-jei indulás, a
programozási és az egyéb szoftver-
problémák miatt, de van, aki úgy
véli, a rendszer kezelésének kiisme-
réséhez is kell némi idő.
Talán még szerencsésnek is ne-

vezhető, hogy városunkban nem in-
dult be a rendszer az eredetileg kitű-
zött november 1-jével, a múlt héten
ugyanis a legtöbb helyen szinte elle-

hetetlenítette az ellátást a sok prob-
léma, szinte mindenhol jelentősen
megnőtt a várakozási idő.
Hogy miért van szükség a változ-

tatásra? Nos, a hivatalos tájékoztatá-
sok szerint a rendszer fokozza a be-
tegbiztonságot, mivel nem fordulhat
elő a gyógyszerhalmozás, vagy az,
hogy ellentétes hatóanyagú gyógy-
szereket váltson ki a beteg. További
előnye, hogy a személyazonosság
igazolása és taj-azonosítás után már
a recept nélkül is kiváltható a gyógy-
szer saját részre. Ehhez mostanra
minden feltétel adott, így a beveze-
tésnek akadálya nincs.
A közeljövőben pedig mindenki

számára megnyílik az a lehetőség
is, hogy e-személyi igazolvánnyal
kaphassa meg a felírt gyógyszereit.
Ezenkívül továbbra is lehetőség lesz
arra, hogy a hozzátartozók váltsák
ki a beteg gyógyszerét, ehhez az or-
vostól kapott „felírási igazolást” kell

majd bemutatni a patikában. Jövő év
végéig amúgy is kötelező a papírala-
pú vények kiállítása, de ha valaki
kéri, utána is megkapja a hagyomá-
nyos receptet orvosától.
Információink szerint azonban a

rendszernek még egy óriási előnye
van, ellenőrizhetőbbé és nyomon-
követhetőbbé teszi a gyógyszerek
felírása mellett a kezeléseket és a
vizsgálatokat, s ezzel jelentősen
csökkenthető az esetleges visszaélé-
sek száma. (ny.f.)

A biztosítók meghirdették január el-
sejétől élő kötelező gépjármű-fele-
lősségbiztosítási (kgfb) tarifáikat. A
Netrisk előzetes kalkulációi szerint
az átlagdíjak mintegy 15 százalék-
kal – baleseti adó nélkül – 18 ezer
forintra emelkednek. A mintegy
egymillió év végi évfordulós szer-
ződéssel futó személygépkocsiból
várhatóan százezerre kötnek üzem-
ben tartóik új szerződést.
Az átlagdíjak növekedésének

tényleges mértéke az első napok
szerződéskötései alapján válik
egyértelművé, de az szinte biztosnak
látszik, hogy a biztosítók továbbra is
kénytelenek érvényesíteni megugró
kárköltségeiket a tarifáikban. Ez 15
százalék körüli átlagos díjkorrekci-
ót jelenthet az év végi kampányban
érintett autók esetében, de más-más
biztosítónál, akinek ennél kisebb
vagy akár jóval nagyobb mértékben
is változhatnak a díjak.
A most közzétett új tarifák je-

lentősebb strukturális változáso-
kat nem tartalmaznak. A díjemelés
hatását elsősorban azok képesek
kompenzálni, akik kármentesen
vezettek és magasabb bónuszosz-
tályba tartoznak, elektronikus
kommunikációt és díjfizetési mó-
dot, illetve éves díjfizetést vá-
lasztanak. További jó lehetőség a

spórolásra az együttkötési kedvez-
mény kihasználása például casco-
vagy lakásbiztosítás egyidejű meg-
kötésével.
A korábbi évekhez képest fontos

változás, hogy a negyedéves, illetve
éves díjfizetési gyakoriság mellől a
legtöbb biztosító immár elhagyja a
havi fizetési gyakoriság lehetőségét.
Előfordul az is, hogy az alacsonyabb
bónuszszintekhez a korábbinál ki-
sebb kedvezménykulcsok kapcso-
lódnak. Érdekesség, hogy bizonyos
esetekben egyes biztosítóknál akár
több ezer százalékos pótdíjjal is ta-
lálkozhatunk. Ilyen például akkor
fordul elő, ha a gépjárművet közúti
áruszállításra, közúti személyszállí-
tásra vagy betegszállításra is hasz-
nálják.

A meglévő kgfb-szerződések kö-
vetkező évi díjairól a biztosítóknak
legkésőbb 50 nappal az évforduló
előtt, év végi évforduló esetén tehát
november 11-ig kell tájékoztatniuk
ügyfeleiket. Ők ennek ismeretében
december 1-je éjfélig jutathatják
el felmondásukat a biztosítóhoz,
amennyiben a felmondás mellett
döntenek. Az előzetes számítások
szerint ezt a lépést idén mintegy
100 ezer személygépkocsi üzem-
bentartója teszi majd meg. Érdemes
odafigyelni arra, hogy aki díjked-
vezmény fejében korábban az elekt-
ronikus díjkedvezményt választotta,
az ne a postaládájába, hanem az
e-mailcímére várja a biztosítója dí-
jértesítőjét.

(db)

A gödöllői Premontrei Gimnázium a 2014/15-ös tanévben indította be új
képzési formáját, az emelt biológia és kémia óraszámú természettudomá-
nyi tagozatot.Az érdeklődő ál-
talános iskolai diákok számára
hamarosan kedvcsináló szak-
kört indítanak.
November közepétől a ter-

mészettudományok, illetve a
tagozatos képzés iránt érdek-
lődő 8. évfolyamos diákok
részére ingyenes kedvcsináló, előkészítő szakkört hirdet a gimnázium, a
foglalkozásokon érdekes kémiai és biológiai gyakorlatokat, kísérleteket
végeznek majd el tanulók, de természetesen a felvételi követelményekről
is tájékoztatást kaphatnak.
A foglalkozásokat péntek délutánonként rendezik, az első alkalom no-

vember 17-én lesz, 16 és 17 óra között a Premontrei Gimnázium kémia-
termében. További alkalmak: 2017. november 24., december 1., 8., 2018.
január 5., 12., 19. és 26.
Érdeklődni és a szakkörre írásban jelentkezni Kerényi Zoltán biológia

tanárnál a vanittsutnivalo@gmail.com e-mail címen lehet. A diákok és a
szülők a további részletekről a gimnázium honlapján (iskola.premontrei.
hu) tájékozódhatnak. (ny.f.)

kedvcsináló szakkör a preMontreiben

Felkészítő 8. osztályosoknak
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VASS KÁROLYNÉ, BABI NÉNI: 95

A kulturális–művészeti program témái:

Kommunikáció
Az egyén és a közösségi értékek, az emberi kapcsolatok újra fel-
értékelődnek a digitális korszakban. Társadalmunk átalakul, a há-
lózatos működés, kapcsolatrendszer válik meghatározóvá. Kap-
csolatainkat a virtuális valóság, a közösségi média határozza meg,
az emberi kapcsolatok fellazulnak, ha nem erősítjük a személyes
kapcsolódásokat.Anyelvhasználat a közösségi médiahasználat mi-
att átalakul, fogalmazási, nyelvhasználati készségeinket erősíteni
kell.
Életmód, természetközeliség
Egyedülálló természeti környezetbe ágyazottan létezik Gödöllő,
a város körüli erdőgyűrűnek, ligetes városközpontjának, nagy
parkjainak, arborétumának köszönhetően. Ez a gödöllői életfor-
ma meghatározó összetevője, megvalósul természet és ember
harmonikus együttélése az egészséges életmód, környezet, rek-
reáció, sport által.
Generációk
A digitális kor, a hálózatos társadalom velejárója, hogy a generációk eltávolodnak egymástól. Egy városi társada-
lom azonban nem válhat szét, a generációk együttműködése képezi szilárd alapját. Erősíteni szükséges a generáci-
ók találkozását, generációk közötti kapcsolódásokat.
Tudomány, technológia, energia
Gödöllő erőssége a Szent István Egyetem. Különböző karai segíthetik a várost a tudományos, technológiai, energe-
tikai fejlesztésekben, az ökovárosi gondolat megvalósításában. Gödöllő jövőjének kulcsai természeti kincsei: bio-
massza, termál, nap, víz, állat- és növényvilág. Célja az ökováros, az „önfenntartó város” gondolat megvalósítása.

Európa Kulturális Fővárosa 2023

A Cimbali-
bandtól már
megszokhattuk,
hogy évről-év-
re új, meglepő
produkciókkal
ö rvendez t e t i
meg a közön-
séget. Vasárnap
este újabb, több
szempon tbó l
különleges kon-
certet adnak,
amelyben a ma-
gyar népzene
mellett az olasz,
az ír és a cigány
folklór is megjelenik.
– Michel Balatti fuvolaművész régi
jó barátunk, aki évek óta rendszere-
sen meghív bennünket Olaszország-
ba, néhány közös koncertre. Most ő
lesz az egyik vendégünk – árulta el
lapunknak Unger Balázs, a Cimba-
liband vezetője. – Az ő segítségével
varázsoljuk a színpadra az olasz,
valamint az ír zenei világot, amiben
szintén otthonosan mozog.
– Fodor Lászlót, a Hot Jazz Band-
ből azonban nem népzenészként
ismerjük…
– Bizony ő egy újabb, izgalmas stí-
lust, a korai jazzt hozza a színpadra.
Már ebből is látszik, hogy ez egy na-

gyon sokszínű koncert lesz! Régi ál-
munk volt egy közös fellépés, izgal-
mas lesz a mi dalainkat tőle hallani,
és népi hangszereken megszólaltatni
az általa játszott dalokat.
– Az est másik vendége mivel lepi
meg a közönséget?
– Horváth Alexandra a nyár fo-
lyamán már több színpadon (VOLT
Fesztivál, Campus Fesztivál) feltűnt
a Cimbaliband vendégeként, novem-
berben a gödöllői közönség is meg-
ismerheti hátborzongatóan tiszta és
temperamentumos énekhangját. Az
est igazi különlegessége lesz az utol-
só néhány dal, ami közös produkció
lesz. bj

Négy Nép zeNéje egy szíNpadoN

Irány Cimbalitalia!

A Máriabesnyői Nagyboldo-
gasszony Bazilika főbúcsúján
hirdették meg a Boldogasz-
szony évet, dr. Stella Leontin
kanonok, címzetes prépost, a
bazilika plébánosa kezdemé-
nyezésére. A 2018. december
8-ig, a szeplőtelen fogantatás
ünnepéig tartó eseménysoro-
zat számtalan egyházi progra-
mot foglal magába, amelyek
az elmúlt hetekben már meg-
kezdődtek. Hogy mit takar a
kezdeményezés, erről beszél-
gettünk Stella Leontin plébá-
nossal.

– Idén hetven esztendeje annak,
hogy Mindszenty József bíboros,
érsek, Magyarország hercegprímása
1947-ben meghirdette a Boldogasz-
szony, Mária évet, arra emlékezve,
hogy Szent István királyunk halála-
kor felajánlotta a koronát Boldogasz-
szonynak. Mária tisztelete mindmáig
él a magyarok lelkében, és mint égi
édesanyánkra tekintünk rá. Mind-
szenty József döntése egy elég kri-
tikus politikai időszakban született,
amikor szükségesnek tartotta, hogy a
magyar népet spirituálisan felemelje,
jelenét és jövőjét így erősítse meg.
Nagyon sok támadás érte ezért, a ren-
dezvényeket sokan meg akarták hiú-
sítani. De nem sikerült. Országszerte
kongresszusok, zarándoklatok, ün-
nepségek zajlottak ennek keretében.
Nagyon pozitív hatása volt, és vala-
mennyi korosztályt megmozgatta.
– Úgy véli ma is szükség van a lelki
megerősítésre?
– Ez a hetvenedik évforduló kiváló
lehetőség, hogy erre emlékezzünk.
Úgy gondoltam, ha országosan nem
is, de itt, Máriabesnyőn megraga-
dom a lehetőséget és meghirdetem
ezt az évet, abban a reményben, hogy
elindulhat egy lelki, hitbeli megerő-
sítő folyamat. Ma is egy nagyon vi-
tatott korszakban élünk. Sok a prob-
léma, nagy a lelki vákum, spirtiuális

krízisben vagyunk. Keressük a he-
lyünket hová tartozunk, hogy mi ha-
tározza meg jelenünket és jövőnket.
Amikor az ember kétségek között
van, vergődik, keresi a kiutat, akkor
vissza kell nyúlni a gyökerekhez.
Hiszen ha a gyökér erős, akkor jöhet
a vihar, de a fát nem tudja kicsavar-

ni. A gyökeret a magyarság számára
Szent István és Mária jelenti.
– Milyen rendezvények kapcsolód-
nak a Boldogasszony évéhez?
– A programok három alappillére
a lelkiség, a kultúra és a turizmus.
Előadásokkal, koncertekkel várjuk a
híveket, amelyek a lelki és szellemi,
valamint a hitben való megújulást
segítik. Amagyarokra sajnos jellem-
ző a panaszkodás, a negatívumokra
fókuszálás. Egyre több a gyógy-
szereket szedő, depressziós ember.
Szeretném, ha ez az év azt szolgál-
ná, hogy felrázzuk magunkat! Nem
panaszkodni kell, hogy sötétség van,
hanem gyertyát kell gyújtani! Olyan

rövid azt életünk, miért tesszük sok-
szor pokollá, amikor feleennyi ener-
giával mennyországgá is lehet tenni!
És amit nagyon fontosnak tartok:
Azt kell keressük – mindegy milyen
világnézetű, korú, bőrszínű emberről
van szó – ami összeköt bennünket,
nem azt, ami elválaszt. Ennek az útja
a szeretet, a másik elfogadása. Nem a
rosszat, hanem a jót kell feltételezni
a másikról! Nem szabad megfeled-
kezni arról, hogy mindenkinek van
kereszt a vállán! Bizony, sokszor na-
gyon egyoldalúan szemléljük a dol-
gokat…
Máriabesnyő zarándokhely. Szeret-
nénk a hozzánk érkezőket feltölteni
szeretettel, és hozzásegíteni ahhoz,
hogy minőségi lelki életet éljenek.
Ezt szolgálják a koncertek, amihez
kiváló adottságunk van, hiszen a
bazilikának gyönyörű orgonája és
kiváló akusztikája van, valamint
a beszélgetések, amiket szeretnék
ökumenikussá tenni. A programok
ingyenesen látogathatók bárki szá-
mára.
Mindezek mellett újabb, a kegyhe-
lyet bemutató könyvek, prospektu-
sok megjelentetése is szerepel a ter-
veink között. És amit mindenképpen
szeretnék kiemelni, azok a zarándok-
latok. Minden hónapban szervezünk
zarándokutat az egyházközséggel,
amelyeken Mária kegyhelyeket láto-
gatunk meg. Ezek rendkívüli módon
összekovácsolják a közösséget.
Úgy gondolom, a Boldogasszony
évvel, amelybe a búcsúink és ünne-
peink is beletartoznak, egy tartalmas
egyházi évet fogunk megélni. Bízom
benne, hogy sokan csatlakoznak hoz-
zánk, és erősödnek meg általa lélek-
ben és hitben!

jb

Megkezdődtek a BoldogasszoNy év prograMjai

Szeretet és lelki megújulás

A Sisi Baráti Kör szeretettel hívja és várja

2017. november 19-én, vasárnap 13.15-kor Gödöllőn, az Erzsé-
bet-parkban, a királyné szobránál tartandó hagyományos Erzsébet-napi
koszorúzásra. A megjelenteket köszönti: Gaálné dr. Merva Mária, iroda-
lomtörténész, a városi múzeum ny. igazgatója.
Akoszorúzás után 14 órától várjuk a Barokk Színházba, ahol a vendé-
geket dr. Újváry Tamás, a kastély ügyvezető igazgatója köszönti.
– Találkozások címmel dokumentum összeállítás Erzsébet királyné szü-
letésének 180. évfordulója alkalmából. Erzsébet királyné szerepében: Ör-
döghné Vilman Melinda. Közreműködik: Gáspárfalvi Dorka, a Mindenki
c. Oscar-díjas film főszereplője, Mánya Virág és Mészáros Beáta. Narrá-
tor: Suba László. Zongorán közreműködik: Ferenczy Beáta
Összeállította: Szabó Margit. Rendezte: Mészáros Beáta
– A műsort követően Az Erzsébet királyné ruharekonstrukciók kiállítás
megtekintése. Tárlatvezető: Czédly Mónika, a ruhák készítője.

A máriabesnyői Szent Ferenc Közösségi Házban
(2100, Gödöllő, Szabadság út 255.)

2017. NOVEMBER 15-én, szerda este 19 órakor
DR. STELLA LEONTIN kanonok, plébános atya előadást tart

AZ EGYHÁZI ÉV TITKA ÉS SZÉPSÉGE címmel és meglepetéssel.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

November 3-án az önkormányzat nevében Gémesi György polgármester
köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Vass Károlyné Babi nénit, Gö-
döllő Város Díszpolgárát, Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesületének korábbi
elnökét. Szerkesztőségünk is jó erőt és egészséget kíván Babi néninek!
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Könyvajánlót írni cseppet sem köny-
nyű feladat. Bármennyire is szeret
olvasni az ember, nem biztos, hogy
valamennyi könyv a kedvence lesz.
Bár vannak olyan kiadványok, amik
már a kirakatban vagy a pulton szinte
megszólítják az embert és szinte be-
leugranak az ember kezébe, előfor-
dulnak olyanok is, amiket csak azért
olvas el a szerkesztő, mert a kezébe
adják.
A sokéves tapasztalat azonban már
megtanított arra, sokszor attól a
könyvtől kapja az ember a legtöbbet,
amelyiket talán sosem vett volna le
a polcról. Ilyen a Boldogságkönyv
is, amit „Na jó, legyen ez ha nincs
más.” beletörődésével vettem kézbe,
hogy azután az egyik kedvencemmé
váljon.

Valójában sem a fülszöveg, sem a
borító nem árul el sokat arról, miről
is szól a könyv. Színészek, gazdasági
szakemberek, írók, sportolók, köz-
életi személyiségek nevei egymás
után felsorolva, akiket lehet szeret-
ni vagy nem szeretni, ismertek és

kevésbé ismerek. Hogyan kerültek
egymás mellé? M. Kiss Csaba az
előszóban úgy fogalmaz, olyan em-
bereket keresett meg, akik nem üres
celebek, és jól csinálják azt amit csi-
nálnak. Így került egy kötetbe Óno-
di Eszter, Bojár Gábor, Snétberger
Ferenc, Nyári Krisztián, Molnár Pi-
roska, Scherer Péter, Mucsi Zoltán,
Egerszegi Krisztina, Wolf Gábor,
Kemény Dénes, Karafiáth Orsolya,
Schmied Zoltán, Schell Judit, Gre-
csó Krisztián és Bogdán László. Ők

vallanak boldogságról, szo-
morúságról, sikerről, hitről
– az életnek azokról a dolga-
iról, eseményeiről, érzéseiről,
amik számukra meghatározó-

ak, és amikből talán mi, olvasók is
tanulhatunk.
Hogy egy kiváló könyvet kaptam
a kezembe, az már akkor kiderült,
amikor néhány oldal után elkezdtem
felolvasni belőle részleteket a körü-
löttem lévőknek. Azután eljött az a
pont, amikor már alig tudtam leten-
ni. A különböző hátterű, hivatású,
életszemléletű emberek történetei,
küzdelmei, sikerei, hol könnyekig
megnevettető, hol mélyen megren-
dítő vallomásai magukkal ragadják
az olvasót és rákényszerítik, saját
életének, szemléletének értékelésére
– vagy épp átértékelésére.
A kötet közel kétszáz rövid történe-
tet tartalmaz, amelyek rávilágítanak,
nincs recept, nem adhatjuk meg a vá-
laszt arra, hol a boldogság mostaná-
ban. Azt mindenkinek magának kell
megtalálnia. A boldogság nem hely
és pénzfüggő, de ott van mindenütt,
csak ki kell nyitni a szemünket és
észrevenni!
(M. Kiss Csaba: Boldogságkönyv)

kj

Négy elismerést kapott a Club Színház a XIV.
Arany Deszka Országos Minősítő Fesztivá-
lon, Ajkán. A november 3-5. között megtar-
tott eseményre a gödöllői művészeti csoport
az Iglic című előadással nevezett be. Aminő-
sítést az erre jogosult Magyar Szín-Játékos
Szövetség (MSZJSZ) szakemberei végezték,
akik az előadásnak Ezüst deszka díjat (2. he-
lyezés) adományoztak, valamint a Magyar
Szín-Játékos Szövetség Bronz Minősítését,
és a „Színházi formakeresésért” különdíjat is
megkapták. A megmérettetésen a „Legjobb
női alakítás” kategóriában is Gödöllőre került
az egyik díj. A közönségszavazatok alapján –
a 2.helyezettMadarász-Mácsai Mária lett.

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA
Hol a boldogság mostanában?

Club Színházas fesztiválsiker

Mivel nagyon rövid idő alatt
elfogytak a jegyek a Talamba
Ütőegyüttes – Hot Jazz Band
közös koncertre, a szerve-
zők úgy döntöttek, a nagy ér-
deklődésre való tekintettel a
december 8-ai koncert után
december 9-én, szombaton is
színpadra lép a két együttes.

Az Artisjus-días Talamba Ütő-
együttes és a Kossuth-díjas Hot

Jazz Band első közös koncertje
igazi különlegesség lesz, hiszen a
hazai zenei élet két, egyedi világgal
bíró együttese külön-külön is igazi
csemegének számít.

Hogy mi várható a koncerten? A
XX. század amerikai zenéje – pél-
dául Bernstein világhírű West Side
Story-ja erre a koncertre készült,
a Talambára jellemző különleges
hangszerelésben – és a századeleji

magyar slágerek (Karády, Kabos,
Jávor, Latabár filmek zenéje) a Hot
Jazz Bandre jellemző autentikus
hangzásban kerülnek bemutatásra,
de természetesen nem maradnak el
a közös produkciók sem.

A két zenekar már régóta szeretett
volna egy közös estet, s úgy tűnik,
a közönség is jó ötletnek tartja a
kezdeményezést. Bár korábban már
előfordult, hogy mindkét formáció

fellépett ugyanabban
a műsorban, mégis
együtt, most először
állnak színpadra. Mint
megtudtuk, még az
sem kizárt, hogy ez az
est, nem egyszeri kö-
zös muzsikálás lesz,
hanem egy hosszabb
távú együttműködés
első lépéseinek lehet
tanúja a gödöllői kö-
zönség.
A december 9-ei kon-
certre a héten már
megvásárolhatók a
jegyek a Művészetek
Házában! jk

Duplázik a Talamba és a Hot Jazz Band
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Reformáció
500

Ki más is állhatna a Kávéházi Esték előadásának középpontjában Er-
zsébet nap közeledtével, mint Erzsébet királyné, akit a kor legszebb
asszonyaként tartottak számon. Ő egy igazi különc volt, sportolt, fi-
gyelt az alakjára, az étkezésre és szerette a divatot. Igaz, akkor még
nem beszélhettünk igazán a mai értelemben divatról. Stílusa egye-
dülálló volt. És milyen lenne ma Erzsébet királyné, ha élne? Milyen
ruhákat viselne ma?

Mindezekről szó esik majd november 12-én, a következő Kávéházi
Esten, ahol az Erzsébet királyné ruháit újraálmodó és készítő Czédly
Mónikával, Kanizsai Silka Ágnessel a Silka Szalon tulajdonosával és
Juhász Anna irodalmárral, az Erzsébet-év háziasszonyával beszélget
L. Péterfi Csaba. A rendezvényt az NKA támogatja. (ny.f.)

Mészáros Annarózsa fotóiból nyílt kiállítás a Civil
Házban november 5-én. A gödöllői fotóművész a Pa-
rafónia zenekar tagjait mutatja be.
„A zene min-

denkié Egyesü-
let” 1997-ben
alakult azzal a
céllal, hogy az
értelmi fogya-
tékos fiatalokat
is megtanítsa a
közös zenélés
örömére.
A Parafó-

nia zenekar az
Egyesület leg-
jobbjaiból ala-
kult, tagjai egy
speciális mód-
szer, a színes
kotta módszer
segítségével speciális hangszereken adják elő a klasz-
szikusnak számító zeneműveket, sajátos átiratokban.
Mészáros Annarózsa már többször dolgozott a Pa-

rafónia zenekarral, a kiállítás megnyitóján is Kiss Ág-
nes, a zenekar tagja közreműködött.

Fotók: Danis János

Tóth Péter

Városunkban is rangos eseményekkel
emlékeztünk a reformáció 500. évfor-
dulójára. Koncert, előadások, ünnepi
istentiszteletek gazdagították a jubi-
leumot. A több napon át tartó ünnepi
programok október 31-én zárultak.
A reformáció emléknapján a gödöl-

lői evangélikus és református hívek
közös ünnepi istentiszteleten vettek
részt az evangélikus templomban.
Albert Gábor evangélikus lelkész köszöntőjét követő-
en Balogh Tamás református lelkész hirdetett igét, aki
a reformáció 500. évfordulóján Jézus szavait választotta
üzenetnek: Ne féljetek!
Úgy fogalmazott: Jézus arra készítette fel tanítványait,

hogy Isten országával szemben mindig lesz ellenállás, de
azt azt nem tudják elpusztítani, mert Isten országa több,
mint ami kézzel megragadható.
Az ünnepi istentisztelet során Papp Zoltán egyház-

községi felügyelő mondott köszönetet mindazoknak,

akik segítették a jubileumi rendezvények megvalósítását,
valamint dr. Gémesi György polgármester mondott kö-
szöntőt, aki ezt követően Albert Gábor és Balogh Tamás
lelkészekkel átadta a templom előtti terülten kialakított
„Luther-rózsát”, ami Puskás Éva mozaikkészítő művész
alkotását.
Az ünnepi istentiszteleten a református és az evangéli-

kus kórus közösen szolgált.
Városunkban az elmúlt hónapokban már több ese-

ményt rendeztek az évfordulóhoz kapcsolódva, az elmúlt
napokban többek között koncerttel,
előadással emlékeztek meg arról,
hogy Luther Márton 1517. október
31-én, 500 esztendővel ezelőtt jelen-
tette meg tételeit.

(kj)

KÖZÖSEN ÜNNEPELTEK A GYÜLEKEZETEK

Brémábanmutatkoztak be aLe-
vendula Galéria alkotói az Ex-
change Projekt keretében.Ané-
met közönség Fazakas-Koszta

Tibor, Mester Borbála, Szentiványi-Székely Enikő
és Sz. Jánosi Erzsébet munkáit ismerhette meg a
Kunstmix produzentengalerie im Schnoor kiállításán,
amelynek a kurátora LájerVeronika, a MOME jelenleg Brémában élő
tanára volt.
ALevendula Galéria bemutatkozására egy olyan projektnek köszön-

hetően nyílt lehetőség, amelynek fontos része a közös munka, a művek
cseréje. Ennek köszönhetően több olyan alkotást is megismerhetett a
német közönség, amelyek „félkész” állapotban kerültek egyik művész-
től a másikhoz, aki azután befejezte. Az így készített munkák mellett a
gödöllői alkotók önálló műveiből is gazdag anyagot mutattak be.
Az év hátralévő részében a Levendula Galériában még gazdag prog-

ram várja a látogatókat. Jelenleg a Gödöllőn élő és alkotó festőművész
házaspár, aMunkácsy-díjasBujdosóErnő ésBányaiGizella alkotásai.
A kiállítás a magyar festészet napja alkalmából nyílt meg. A „figurá-

ból” újra és újra elvész valami. Az a fonto-
sabb, hogy mi maradt meg, vagy az, ami el-
veszett...? – teszi fel a kérdést Bujdosó Ernő.
Bizony, az élet feltesz nagyon komoly kérdé-
seket. Természetesen a válaszokat nem tud-
juk, de próbáljuk megfejteni – vallja Bányai
Gizella.Akét kiváló művész képeit november
20-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
Ezt követően a tervek szerint november

22-én csíkszeredai művészek munkáiból nyí-
lik kiállítás, december 2-án pedig dr. Ladó Mária és dr. Tóth Ferenc
hintaló gyűjte-
ményének egy
részét mutatják
be a karácsony-
hoz kapcsolódó-
an, amit az ősz-
szel meghirdetett
mese és rajzpá-
lyázatra beérke-
zett munkák egé-
szítenek ki. (db)

FOTÓKIÁLLÍTÁS A CIVIL HÁZBAN

Muzsikusok

Kiállítások
LevenduLa GaLéria: Határokon átíveLő művészeti száLak
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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

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

PAN: Három hónapos keve-
rék kan kölyök és testvéré-
vel, Stannal van együtt. Na-
gyon eleven, két roszcsont.

BIZSU: Egy éves labra-
dor keverék, nagyon játé-
kos, tanítható, gyerekba-
rát kutya.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

November 11-én
szombaton
9-11 óráig.

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk

állatorvos

Telefonszám:
06/20-3855-726

TURUL
GÖDÖLLŐI

ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.

a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

PAMACS: Nyolc hóna-
pos, kistestű szuka. Na-
gyon gazdacentrikus, bú-
jós, szeret fotelben alud-
ni.

Sokan nem tudják, hogy a megfele-
lően takarmányozott, jól tartott lovak
remekül bírják a hideg időjárást. Ha
kielégítő körülményeket biztosítunk
számukra, akár a -20 Celsius fok sem
jelent számukra problémát.
De mit is értünk megfelelő körül-
mények alatt? Természetesen nem
az istálló téliesítése az elsődleges,
hanem a ló fizikai felkészítése takar-
mányozással. Ez amiatt fontos, mivel
lovunk alapvetően a hosszabb szőrzet
növesztésével, illetve izomtömegei-
nek jó vérellátásával tud védekezni a
hideg ellen. Erre csak akkor képes, ha
jó minőségű és elegendő mennyiségű
takarmánnyal látjuk el már az őszi

idők beálltával. Ekkor válik kiemel-
ten fontossá a különböző takarmány-
kiegészítők etetése is. A rossz kondí-
cióban lévő lovak immunrendszere

legyengül, így
nem képesek
védekezni a
k ü l ö n b ö z ő
megbetegedések ellen. Az immun-
rendszer egyik legjobb támogatása
egy komplex vitamin kiegészítő,
ilyen például a Black Horse EquiVit
multivitaminja, de nagyon kedvező
hatású lehet amagas energiát biztosító
Black Horse Power Plus is. Lovaink
számára az egyik leghasznosabb ter-
mészetes takarmány kiegészítő a len-
magolaj, amely amellett, hogy előse-
gíti az emésztést és egészséges fényt
ad a szőrzetnek, növeli a vitalitást és
a teljesítményt – amely sportlovak

esetében különösen fontos
lehet – valamint optimali-
zálja az anyagcserét. Kivá-
ló segítséget nyújt lovának
az őszi, tavaszi szőrváltás
idején.
Serkenti az agyműkö-
dést, ezen kívül könnyű
emészthetősége miatt kü-
lönösen ajánlott vemhes
kancáknak, idősödő vagy

betegségből lábadozó lovak és fiatal
csikók számára.
Támogathatjuk kedvencünk szerve-
zetét azzal is, hogy etetéskor megör-

vendeztetjük őt némi zöldséggel,
vagy gyümölccsel.
Az istállók téliesítésével kapcso-
latban azonban legyünk körülte-
kintőek. Nem megoldás, ha egy
szellőzetlen, a kinti hőmérsék-

letnél jóval melegebb helyiségben
tarjuk lovunkat, hiszen így egy-egy
lovaglás alkalmával jobban kitesszük
őt a hidegnek. Jobb választás, ha csak
egy oldalról nyitott tágas beállót biz-

tosítunk számára. Mivel a hosszabb
szőrzet miatt ilyenkor lassabban szá-
rad meg az állat, ezért ne sajnáljuk az
időt arra, hogy lovaglás után 15-20
percet sétáltassuk kedvencünket.
A Black Horse takarmánykiegészí-
tőit, illetve a minőségi lenmagolajat
keresse üzletünkben (2100 Gödöllő,
Kenyérgyári u. 2.), vagy webáruhá-
zunkban, a www.vetashop.hu olda-
lon.

A lovak átteleltetése
Hazánkban védett helyen szabadban
is megél a kertnek mediterrán han-
gulatot kölcsönző füge. A fikuszok
közül az egyedüli ehető gyümölcsű
növény. Az ültetés utáni első évek-
ben fagyérzékeny, ezért tövét télen
takarni kell. Gyümölcse különleges
módon fejlődik, frissen és aszalva is
tápláló.
A füge gondozása
Meleg, száraz klímán fejlődik meg-
felelően. Legalább 8 órás megvi-

lágítás szükséges számára. A talaj
iránt nem igényes, agyagos és köves
talajon is megél, ha a talaj elegen-
dő meszet tartalmaz. Komposztra,
szerves trágyára gyorsan reagál.
Lassan ható Osmocote műtrágya a
legmegfelelőbb számára, ha konté-
nerben tartjuk. A gyümölcsfejlődés
időszakában meghálálja a rend-
szeres öntözést. A magas talajvizet
nem szereti, nyirkos, vizes talajon
hamar elpusztul. Mínusz 10-15 fo-
kos hőmérsékleten elfagy, de még a
tövig elfagyott bokrok is új
sarjakat hajtanak és a má-
sodik évben teremnek. Ha-
zánkban a füge az első 2-3
évben takarással, védett,
meleg, déli fekvésű helyen
vagy konténerben term-
eszthető. Minden tavasszal,
május elején metsszünk.
5-6 fejlett, egészséges vesz-
szõt hagyjunk meg, amelyek hegyét
néhány cm-re visszacsípjük.

Füge szaporítása
Szaporítása tősarjak szétültetésével
és dugványozással történik. A tősar-
jakat ősszel, lombhullás után vagy
tavasszal, kihajtás előtt ássuk ki. Az
ősszel szedett sarjakat cserépbe ül-
tetjük, tavasszal, rügyfakadás előtt
a már meggyökeresedett növénykét
kihelyezhetjük a szabad földbe és
15-20 cm magasságig betakarjuk
földdel. Ha a szaporítás dugvánnyal
történik, a vesszőket lombhullás
után szedjük, fagymentes helyen,
nedves homokban vagy földbe ver-

meljük el. Tavasszal a vesszőket
20-30 cm-es darabokra vágva úgy
helyezzük el a talajba, hogy a fel-
ső végéből kétujjnyi maradjon ki.
A tősarjakról és dugványokról sza-
porított fügebokrok 3-4 éves koruk
után rendszeresen teremnek.

Mit tegyünk a fagy ellen?
Teleltetése szabadföldben: Gyakran
nem igényel külön beavatkozást,
esetleg talajtakarást. A legszaksze-
rűbben akkor járunk el, ha lomb-
hullás után a fiatal hajtásokat össze-

kötjük, az előre kiásott
árokba lehajlítjuk,
lekampózzuk, majd
szalmával, kukorica-
szárral vagy lombbal,
végül földdel betakar-
juk. Mint a szőlőnél is,
márciusban kerül sor a
nyitásra. Az edényben
nevelt fügét lombhullás
után fagymentes he-
lyen, plusz 5 fokos he-

lyen tartjuk március-áprilisig. Hideg
volt a tél, és elfagyott a füge? Nagy
baj akkor sincs.Az ép törzsöről vagy
végső esetben a gyökérnyakból újra
hajt, de azt tudni kell, hogy, ha elfa-
gyott, az újra kihajtástól számított 3
év múlva terem ismét.

A füge termése
A füge akkor érett, amikor a szár
felőli részen fehéredni kezd és eny-
he nyomásra puhának hat. Rosszul
tárolható. Már csak ezért is inkább

házikertekben terjedt el, ahol 1-2 fát
gondoznak. Nyersen is fogyasztha-
tó. Az érett gyümölcs sok szőlőcuk-
rot is tartalmaz.Nagyon ízletes kom-
pótot, lekvárt, dzsemet, de pálinkát,
bort, sőt ecetet is készíthetünk belő-
le. A friss füge méregtelenítő hatása
jelentős. Kúraszerűen is fogyaszt-
ható 2-3 héten keresztül reggeli, il-
letve délelőtti gyümölcsként. Égési
sebekre, kisebb méretű fekélyekre,
fogínytályogra a felvágott és lefor-
rázott füge gyógyhatású. A fügéből
készített szirup (cukor nélkül) csil-
lapítja a köhögést, gyógyítja a torok
és a mandula panaszokat.

kertlap.hu

A füge

Állatfotókat sokat láttunk már, viszontMáté Bence képei azt a fajta mágiát, azt a különleges történetmesélési szem-
szöget, azt a technikásságot és látványvilágot képes visszaadni, melytől az ember azt érzi, ő is láthatatlanul ott van az
állatok közt. Kérdésfelvető, magával ragadó, varázslatos fotói nem véletlenül kaptak kiemelt szerepet az idei World
Press Photo kiállításán, a Néprajzi Múzeumban. A teljesség igénye nélkül íme néhány kép...

Elképesztően különleges fotókon mutatja meg az
állatok titkos életét Máté Bence
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Sülysápon nyert magabizto-
san, ezúttal 4-0-ra a Gödöllői
SK és elkezdte a felzárkózást
a tabellán. A GEAC nagy po-
fonba szaladt bele hazai pá-
lyán (3-9), míg a GSK II.-Szada
újra megérezhette a győze-
lem ízét (2-1).

Megindult a felzárkózás rögös ös-
vényén a Gödöllői SK, akik ezúttal
a sereghajtó és még pont nélkül álló
Sülysáp otthonából távoztak három
ponttal. Szász Ferenc együttese 13
játéknapot követően 17 pontos és
ezzel már a kilencedik helyen áll a
bajnoki tabellán.

Pest megyei I. osztály, 13. forduló
Sülysápi SE – Gödöllői SK 0-4 (0-
1) Gólszerzők: Pancsuska Tamás
(2), Nagy Tamás (11-esből), Kozio-
rowski Richárd (11-esből).

Hátország – 12 gól a GEAC
meccsén

Nagy zakóba szaladt bele a me-
gyei II. osztály Északi-csoportjá-
ban szereplő GEAC, akik hazai pá-
lyán szenvedtek 9-3-as vereséget a
PILE-Szántó ellen. Farkas Sándor
csapata kilenc ponttal a 12. helyen
áll csoportjában.
A megyei III-ban szereplő GSK
II.-Szada ismét megízlelhette a győ-

zelem ízét. Kerecsényi F. Norbert
együttese hazai pályán verte a Gal-
gagyörk SE-t 2-1-re és jelenleg 9
ponttal a tízedik helyet foglalja el a
csoportban.
Pest megyei II. osztály Északi-cso-
port, 12. forduló
GEAC – PILE-Szántó SE 3-9 (3-4)
Gólszerzők: Kővári Patrik, Simó
Dániel Zoltán, Beregszászi Béla.
Pest megyei III. osztály Északke-
leti csoport, 11. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – Galgagyör-
ki SE 2-1 (1-0) Gólszerzők: Tury
Viktor, Szabó László.

-ll-

Labdarúgás – góLzápor az egyetemi páLyán

Egyenesedik a Gödöllői SK

Programajánló
November 11., szombat 13 óra
Gödöllői SK – Tököl VSK
(Táncsics M. Sportcentrum)

Remekül kezdődött a Gémesi
Csanád, Szilágyi Áron, Szatmári
András, Decsi Tamás alkotta férfi
kardcsapat számára a 2017/2018-
as Világkupa-sorozat, miután az
Algírban megrendezett első kard
csapatversenyen bronzérmet sze-
reztek a mieink.

A 18 indulót felvonultató mezőnyben
a magyar csapat a nyolcaddöntőben
Nagy-Britanniát verte 45:30-ra, majd a ne-
gyeddöntőben az Egyesült Államok csapata
ellen örülhetett 45:36-os sikernek. Gémesi
Csanád az USA ellen vívott a legjobban és
a magyar csapat legeredményesebbje lett
ebben a párharcban. Az elődöntőben ért
véget a menetelés, miután a későbbi ezüs-
térmes olasz csapat ellen 45:34-re kapott ki
a magyar kardcsapat. A bronzmérkőzésen
aztán helyreállt a rend, Iránt 45:44-re ver-
tük, ezzel bronzéremmel nyitotta a csapat-

verseny-sorozatot a Világkupán a magyar
férfi kard formáció.
Férfi kardcsapat Világkupa, Algír, végered-
mény: 1. Németország, 2. Olaszország,
3. Magyarország (Decsi Tamás, Géme-
si Csanád, Szatmári András, Szilágyi
Áron, válogatott edző: Decsi András,
edzők: Decsi István, Gárdos Gábor, Na-
varrete József), 4. Irán.
(fotó: www.hunfencing.hu)

-tl-

VíVás – FérFi Kardcsapat ViLágKupa, aLgír

Csapatbronzzal induló idény
Meglepetésre az elmúlt hét-
végén Budaörsön kapott ki a
Penta-GRC csapata 3:1-re a női
NB I. negyedik játéknapján, így
távolodni látszik az Extraligás
szereplés a gödöllőiek számára.

Id. Grózer György alakulata az erő-
viszonyokat ismerve győzelmi remé-
nyekkel utazhatott el Budaörsre, de
végül fejet kellett hajtani Pest megyei
riválisa előtt. Az első szettben semmi
sem utalt arra, hogy hazai siker szü-
letik, de a folytatásban szettről-szettre
őrölte fel a budaörsi egylet városunk
csapatát, ami gödöllői szempontból
végül 3:1-es vereséget eredményezett.
Az idei szezon lebonyolítása értel-

mében a két, hatcsapatos csoportban
küzdő csapatok első három helyezettje
folytathatja majd az alapszakaszt kö-
vetően az Extraligában a bajnokságot,
míg a csoportok 4-6. helyezettjei az NB
I-es pontvadászatba kapnak
besorolást. A Penta-GRC az
„A” jelzésű csoportban je-
lenleg három ponttal az ötö-
dik helyen áll, ami roppant
távol van az Extraligába ke-
rüléstől jelenleg.
A novemberi folytatás
sem ígérkezik könnyűnek,
ugyanis 11-én a jelenleg
harmadik helyen álló Jász-
berény, majd a bajnoki cím-
védő és a csoportban még

veretlenül listavezető Békéscsaba lá-
togat Gödöllőre (19-én), míg a hónap
zárásaként, november 25-én a második
helyen tanyázó UTE vendége lesz a
Penta-GRC.
NB I., alapszakasz, A-csoport, 4. for-
duló: Budaörsi DSE – Penta-Gödöllői
RC 3-1 (-20, 15, 16, 26) -tt-

röpLabda – budaörsön hajtott Fejet a penta-grc

Távolodni látszó Extraliga

Programajánló
Női Röplabda Magyar Kupa
nyolcaddöntő, 2. mérkőzés
2017 11. 09. csütörtök 19 óra

PENTA-GRC – TFSE
(Török Ignác Gimnázium)

Női Röplabda NB I. A-csoport, 5. forduló
2017 11. 11. szombat 18 óra

PENTA-GRC – JÁSZBERÉNYVT
(Török Ignác Gimnázium)

Bravúrnak tekinthető győzel-
met ért el Bartos Gábor csapata
a forduló előtt még listavezető
Pilisvörösvár otthonában az NB
II. Északi-csoportjának hatodik
játéknapján. A GKSE 29-27-re
nyert idegenben és fellépett a
második helyre a tabellán.

A gödöllői alakulat az első 30 percben
meglepte riválisát agresszív védekezé-
sével és gólra törő játékával, ami végül
az alapja lett a bravúros győzelemnek.
A házigazda a második játékrészre sem
tudott újítani, míg a GKSE taktikus játé-
kot bemutatva a szünetben felhalmozott
négygólos előnyéből kettőt megőrizve
elhozta mindkét pontot a vörösvári-bar-

langból.
A Gödöllői KSE csapata hat fordulót
követően nyolc ponttal csoportjában a
második helyen áll és a következő játék-
napon az egy ponttal a mieink mögött
álló Csömör együttesét fogadja majd.
NB II. Északi-csoport, 6. forduló
Pilisvörösvári KSK – Gödöllői KSE 27-
29 (13-17)
Utánpótlás eredmények, Ifjúságiak:
Pilisvörösvár – Gödöllői KSE 21-32 (9-
15) Serdülők: Veresegyház VSK – Gö-
döllői KSE 19-27 (8-10), Kántor Anikó
SE – Főnix ISE 20-25 (8-12) -li-

KéziLabda – idegenben VitézKedett a gKse

Bravúr a listavezető otthonában

Programajánló
November 11., szombat 16 óra
Gödöllői KSE – Csömöri SSZN
(Hajós iskola tornacsarnoka)

Egyelőre nem a gödöllői terem-
labdarúgókról szól az idei NB
II-es futsal bajnokság Keleti-cso-
portja, miután Baranyai Pál ta-
nítványai az elmúlt heti kettős
meccsnapot is nulla ponttal zár-
ták.

A Covritas Futsal Team Gödöllő fiatal
alakulata előbb a bajnoki címre törő
Csengerhez látogatott és kapott ki 11-3-
ra, majd a verhető kategóriába tartozó
MVFC-Beretttyóújfalu kettőt fogadták

a mieink, itt a szimpatikus vesztes sze-
repe jutott a Gödöllőnek.
A CFT-Gödöllő kilenc játéknapot köve-
tően négy ponttal a 11. helyen áll a 12
csapatos Keleti-csoportban.
NB II., Keleti-csoport, 8-9. forduló:
Csenger Futsal – Covritas Futsal Team
Gödöllő 11-3 (4-0)
Gólszerzők: Gruber Bálint (2), Lovász
Barnabás.
Covritas Futsal Team Gödöllő – MV-
FC-Berettyóújfalu II. 2-4 (1-1)Gólszer-
zők: Varsányi Botond, Magyar Zsolt.-it-

FutsaL – egyeLőre nem a mi éVünK

Gödöllői futsalhét: pont nulla

November első hétvé-
géjén került megren-
dezésre Salgótarján-
ban az Ippon Shobu
Karate- do Magyar baj-
nokság, amelyen a gö-
döllői Saino SE Shoto-
kan karatékái remek
szerepléssel két bron-
zérmet szereztek.

Az Országos bajnokságon négy tradici-
onális stílusszövetség, mintegy 43 egye-

sületének 235 versenyzője mérte össze
tudását. A gödöllői közül négyen értek el

kiemelkedő eredményt, de a többi tatamira
álló versenyző is kitett magáért és minden
dícséretet megérdemel Ács Tibor edzőtől.
A Saino SE versenyzői közül Lauber Zille
(a képen jobbra) és Kelemen Botond sza-
bad küzdelemben (kumite) bronzérmesek
lettek, Ács Julianna formagyakorlatban
(kata) bejutva a döntőbe végül a negyedik
helyen végzett, míg szintén formagyakor-
latban Kelemen András remek szereplés-
sel az 5-8. helyig jutott.
Részt vettek még a bajnokságon és mind-
annyian remekül helyt álltak a rendkívül
erős mezőnyben: Ács Dorottya, Lovász
Nóra, Kelemen Csaba, edző: Ács Tibor.

-át-

Karate – ippon shobu Karate- do magyar bajnoKság

Két gödöllői bronzérem

Október végén ért véget Ep-
lénybenazegyrenagyobbnép-
szerűségnek örvendő Spartan
Race verseny-sorozat, ahol a
gödöllőieket a Kéri Veronika
által vezetett KEVA-Team kép-
viselte. A gödöllői csapat 106
induló közül az előkelő 43. he-
lyen végzett.

A harcosoknak ezen a versenyen 23
km-el 35 akadállyal és 910 méter
szintkülönbséggel kellett megküz-
deni. A célban a Beast verseny utáni
érmeket és a regionális Trifectát kap-
hatták meg, amely az első magyaror-
szági regionális díjátadó is volt egy-
ben. Ez utóbbihoz három versenyt
kellett teljesíteniük a versenyzők-
nek: A Sprint versenyt Veszprémben
(7 km, 22 akadály és 167 m szint), a

kazincbarcikai Super versenyt (14,8
km, 29 akadály és 508 m szint) va-
lamint az eplényi megmérettetést! A
KEVA-Team a sorozat végén 106 in-
duló csapatból az előkelő 43.helyen
végzett!
Kéri Veronika edzőnő így értékelte
az évet: – Büszke vagyok minden
csapattagra, hiszen rengeteg energiát
fektettek bele az edzé-
sekbe és a versenyekbe.
A fizikális felkészülés
mellett fontos volt a
mentális edzés is, ami-
ben szintén sokat lép-
tünk előre. Az ilyen jel-
legű versenyeken fontos
szerepe van a mentális
erőnek is, én már csak
tudom, hiszen az utolsó
verseny előtt egy héttel

futottam le életem első maratoniját
és így is a 100 Elit női indulóból az
55. helyen végezetem. A csapatnak
egy szusszanásnyi ideje marad, de
már most tudják, hogy jövőre egy téli
versenyen már biztosan ott lesznek!
A KEVA-Team tagjai voltak: Bobák
Anita, Nagy Tibor, Hutnik Balázs,
Lengyel Ágnes, Irsik Zsófi, Hel-
tay András, Telek Lóránt, Técsi
Tamás, Cseh Zsanett, Végh Péter,
edző: Kéri Veronika. -ll-

extrém sport – spartan race-sorozat

Középmezőnyben a KEVA-Team

A gödöllői 1WD MSE versenyző-
je, Szekeres Zsolt (a képen) kiváló
szezont tudhat maga mögött a nyílt
Endurocross Bajnokságán I. osztály
E1-es (kisköbcentis) kategóriájá-
ban, ahol a második helyen fejezte
be a 2017-es versenyszezont.

A hét fordulóból álló verseny-sorozat jócs-
kán tartogatott kihívásokat, nehézségeket a
versenyzők számára az áprilistól október
végéig tartó versenyidőszakban. Szekeres
Zsolt az ország egyik legjobb terep moto-
rosa két futamgyőzelem mellett négyszer
második lett, míg egy alkalommal agy-
rázkódással versenyezve az ötödik helyen

ért célba és összesítésben egy szlovák ver-
senyző mögött a második helynek örülhe-
tett. Edzője: Szekeres Sándor.
A nem bajnoki, MAMS Endurocross ka-
tegóriákban az alábbi szép eredményeket
érték még el a gödöllőiek: Hlavacska
Lénárd II. osztály E2: 1 hely; Majoros
Tamás III. osztály E2: 2. hely; Báránkó
Gábor III. osztály E3: 3.hely; Maróthy
Zsolt III. osztály E3: 4.hely. -szv-

motorsport – 2017-es endurocross bajnoKság

Szekeres Zsolt ezüstérmes
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET: 06-30/621-2968

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 6-12-ig:

Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
November 13-19-ig:

Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunka-
idő, heti 15 órás.
A munkavégzés helye: 2100 Gö-
döllő, Ady Endre út 59.
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok: A gondozóintézetben
felnőtt klinikai szakpszichológusi
feladatok ellátása. Egyéni pszichote-
rápia vezetése, pszichodiagnosztika.
Illetmény és juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Egyetem, felnőtt klinikai szakpszi-
chológusi végzettség,
• Pszichiátriai osztályos és/vagy

egyéni pszichoterápiában szerzett
gyakorlat
• Teammunkában jártas és alkalmaz-
kodó személyiség
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
• Magyar állampolgárság, büntetlen
előélet
• Működési nyilvántartásról másolat
• MOK-tagság
Apályázat elbírálásánál előnyt je-
lent:
• Jártasság a pszichiátriai nagy kór-
képek pszichoterápiás támogató se-
gítésében
• Pszichoterápiás végzettség
• Gondozóintézeti gyakorlat

Apályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány, vagy az igény-

lés postai feladását igazoló szelvény,
• Végzettséget és képesítéseket iga-
zoló okiratok másolatai
• Működési nyilvántartásról másolat
• MOK-tagsági igazolás

A munkakör betölthetőségének
időpontja: A munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal be-
tölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: Megjelenést követően folya-
matos.
A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt dr. Kostyál
Anna Gondozóvezető főrvos ad a
28/420-480-as telefonszámon.
Apályázatok benyújtásánakmód-
ja: Postai úton megküldve, vagy
személyesen a Gödöllő, Petőfi Sán-
dor utca 1-3. szám alatti I. számú
Rendelőintézet I. emeletén lévő
igazgatóságra

A Tormay Károly Egészségügyi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.

évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Pszichiátriai Gondozóintézetébe

1 fő felnőtt klinikai SZAKPSZICHOLÓGUS MUNKAKÖR betöltésére.

Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete - a városi díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről - értelmében 2018-ban is szeretnénk átadni a MAGYAR KULTÚRANapja alkalmából a kimagasló tel-
jesítmény vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT

A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (ame-
lyek) kiemelkedő eredményeket értek el:

a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában
és meghonosításában.

“A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy
legfeljebb két személy részesíthető”.

Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő munkáját.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (postai cím:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2017. november 24. (péntek), 12 óra

Szűcs Józsefné sk., a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ

AZöld Híd NKft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy
GÖDÖLLŐN 2017. DECEMBER ELSEJÉTŐL VÁLTOZIK A SZELEKTÍV ÉS A ZÖLDHULLADÉK

GYŰJTÉSI RENDJE, mivel a társaság visszaáll az egyműszakos munkarendre.
2017. november 22-én gyűjtik az idei évben utoljára a zöld hulladékot, ez a szolgáltatás 2018. április elejéig
szünetel. 2017. november 29-én a szelektív hulladékok begyűjtése még a szokásos rend szerint történik.

Az aktuális gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel követni.
Kérjük, hulladékaikat legkésőbb a gyűjtési napon reggel 6:00-ig szíveskedjenek kihelyezni!

További információk: www.zoldhid.hu, ugyfelszolgalat@zoldhid.hu, facebook.com/www.zoldhid.hu

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Gödöllői Fenyőliget Óvoda alapítványa, ami a Gödöllői VI. számú Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány néven ismert, a személyi jövedelemadó 1 százalékából felajánlott összege a 2016. évben
183.224 forint volt.
Az alapítvány a 2015. évi felajánlásból 4.580 forintot tartalékolt a 2016. évre. Így a 2016. évi felajánlással együtt
az alapítvány 187.804 forinttal rendelkezett. Ebből, valamint az alapítvány meglévő összegből 190.000 forintért
három csoport részére „játékkonyhát” vásároltunk. Köszönjük felajánlásaikat és további támogatásukat.

Lajos Mihályné, az Alapítvány képviselője

MŰVÉSZETEK HÁZAGÖDÖLLŐ

ÁLLÁSHIRDETÉS

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI MUNKATÁRS POZÍCIÓBA

Főbb feladatok, munkák:
Számlák, szerződések ellenőrzése, havi jelentések, beszámolók készítése,
eseti jellegű elemzések, kalkulációk elkészítése, Könyvvizsgálati ellenőr-
zésekben való közreműködés

Az álláshoz tartozó elvárások:
Minimum 2 év könyvelői tapasztalat,magas szintű MS Office ismeretek,
különösen MS Excel, pontosság, precizitás, önállóság, rugalmasság, elkö-
telezettség, rendszerszintű gondolkodás

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
Felsőfokú gazdasági végzettség, jó kommunikációs készség.

Szükséges tapasztalat: 2-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás: Középfokú angol nyelvtudás.

Munkavégzés helye: Gödöllő

Előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány, jó kommunikációs képesség,

Jelentkezés módja: Magyar nyelven fényképes önéletrajz és motivációs
levél küldése, bérigény megadásával a hr@muza.hu e-mail címre.

Egyéb információ:Munkába lépés időpontja: 2018. január 1.

Jelentkezési határidő: 2017. november 30.
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Nőknek és férfiaknak
esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése

és eladása.

2100 Gödöllő, Odray u. 8.
06-28/410-035
06-30/952-9987
info@delia.hu

„A kevesebb néha több”

D’Elia
Szalon

www.delia.hu



INGATLAN
+ Kazinczy krt.on 2 szobás, 52nm-es, tégla, konvektoros,
műanyag ablakos, redőnyözött, parkettás szobás, jó álla-
potú, 4.ik em.i lakás sürgősen eladó. iár 16,7m. Tel: 20-
772-2429
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel: 20/944-7025
+ Gödöllőn minőségi, új építésű, csok képes ikerház el-
adó: 4szoba+ nappalis, 127nmes, 375nm-es saját telek-
kel, kulcsrakész ár: 35,9MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn 3szoba+ nappalis, új építésű nettó 93nm-es
ikerház eladó 250nm-es telken: iár: 32,5M Ft Tel: 20/772-
2429
+ Gödöllőn Fenyvesben 1130nm-es, összközműves, két
utcára nyíló építési telek, 130nm körüli bontandó/ felújí-
tandó házzal eladó. Ár 18,2MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő Blahai részén 130nmes, 3szoba+ nappalis, szu-
terénes, garázsos családi ház 740nmes telken eladó. Iár:
26,9MFt Tel:20/772-2429
+ Második emeleti, erkélyes, két szobás, felújítandó
állapotú lakás, szigetelt tömbben eladó Iár:16.6MFt.
Tel:20/804-2102
+ Gödöllőn, központban n+3szobás, jó állapotú családi
ház eladó: Iár:36.5MFT! Tel:20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es te-
lekkel 30,9MFt-ért. Tel:20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok képes ikerházi lakások el-
adók! Iár:43.5Mft. Tel:20/539-1988

+ Gödöllőn, Kazinczy körúton, 4.em-i, erkélyes lakás el-
adó! Iár:18.3MFt! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! Tel:20/539-1988
+ Szadán, panorámás domboldalon új építésű, nappali+3
szobás ikerházak eladók! 34.9MFt! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves, termé-
szetközeli belterületi építési telek 20nmes tégla-
házzal eladó! Iár:8,2MFt. Tel:20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz közeli részen szép környe-
zetben, jó fekvésű, 970m2, gondozott, összköz-
műves építési telek 10,9M-ós irányáron sürgősen
eladó! Tel:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/804-
2102
+ Figyelem! Árcsökkenés! Gödöllőn a Kertváros-
ban felújításra szoruló családi ház sürgősen el-
adó. Tel: 06-20-432-9665
+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy nappali+
3szobás családi ház 750nm-es telken. Az ingat-
lan felújításra szorul, a tető teljesen új. I.á.: 25,5M
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyves egyik csendes utcájá-
ban egy 2szintes, 2nappali+ 3szobás családi ház
2267nm-es telken garázzsal, zöldségtárolóval,
szaletlivel. I.á.: 43,9M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben
egy 100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes,
téglaépítésű lakás bramac cseréppel, egyéb he-
lyiségekkel Gödöllő egyik legjobb helyén. A ház
előtt ingyen parkolási lehetőség. I.á.: 25,9M Ft.
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy nappali,
konyha, fürdőszoba +1 tetőtéri szobás ingatlan
fűtött szuterénnal. I.á.: 19,8M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban egy 2011-ben
épült, nappali+ 2,5 szobás, fürdőszobás (kád+
zuhanyzó) sorházi lakás 97nm alapterületen
100nm-es telekrésszel. Az ingatlanhoz tartozik
fűtött garázs, öntözőrendszer, riasztó, kifogásta-
lan állapotú. I.á.: 45MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy kismé-
retű lakóház, nyílászárócserével, gázfűtéssel

1094nm-es telken, 30m-es utcafronttal.
A telek ikerház építésére alkalmas. I.á.:
17,9M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy új építésű, nappa-
li+ 3szobás, 120nm alapterületű családi
ház kulcsrakész állapotban. I.á.: 35M Ft.
0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy nappali+ 3szobás, új
építésű, kulcsrakész, földszintes családi
ház, mely CSOK igénylésre alkalmas cso-
dálatos panorámával! I.á.: 33M Ft. 0620-
919-4870
+ Eladó Veresegyház központjában egy
csendes mellékutcában egy 2szobás,
földszintes, vegyes építésű családi ház
460nm-es telken. I.á.: 15,8M Ft. 0620-
919-4870
+ Eladó Vácszentlászlón a tóparton egy
2szintes, 80nm-es, nappali, konyha+ te-
tőtéri szoba, fúrt kút, fűtött garázsú in-
gatlan. Az ingatlanhoz tartozik egy fatá-
roló, telepített gyümölcsfák, örökzöldek.
I.á.: 15MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Boncsokban egy
700nm-es zártkerti ingatlan gyümölcs-
fákkal, telepített termőszőlőkkel. I.á.:
1,5M Ft. 0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Palotakerten, 1.em. 2 szobás, napsütöt-
te lakás részben bútorozva kiadó. 75.000
Ft+ rezsi, 2 havi kaució. Azonnal beköl-
tözhető. Tel: 06-30-848-5641 17.00 után
+ Városközponttól kb. 5 percre 62 nm-es,
2 szobás, erkélyes, konvektoros, egyéni
víz, villany, gázórás, 2. emeleti (bútoro-
zatlan), felújított lakás hosszútávra ki-
adó. Tel: 06-30-4972-919

+ Középkorú, szorgalmas, sokat dolgozó pár kiadó LA-
KÁST KERES hosszútávra Gödöllőn. Tel: 06-20-200-1594
+ Gödöllőn az Egyetem téren 3 szobás, konvektoros fűté-
sű lakás egyben vagy külön-külön, szobánként is kiadó.
Vasútállomástól 5 percre. Érd: 06-30-250-4696
+ Gödöllő belvárosában 50 nm-es új lakás alacsony re-
zsivel, zárt gépkocsi parkolóval kiadó. Konyhabútor, hű-
tőszekrény, mosógép a lakásban. Érd: 06-30-250-4696

ÜZLET, IRODA
+ Gödöllő belvárosában, frekventált helyen, 80 m2-es ut-
cafronti összkomfortos üzlethelyiség (iroda, bemutató
terem, rendelő stb.) 2 bejárattal, hosszútávra kiadó (biz-
tonsági ajtórács, önálló mérőórák). Tel: 06-20-944-3356
+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó. Tel: 20-9455-583

ÁLLÁS
+ Belsőépítészeti kivitelezőként ASZTALOS BESZERELŐ
munkatársat keresünk műhely- és helyszíni munkákra.
Nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelkező kollégát vá-
runk. Jelentkezni telefonon: 06-70-984-9000
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+ TERÜLETI KÉPVISELŐT keresek táblagéppel, okostele-
fonnal végezhető munkára. Nemzetközi üzlet, határtalan
lehetőség. 06-20-777-1122 Károlyi Péter
+ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona
felvételt hirdet ÁPOLÓI, FODRÁSZ (fonover@idosekott-
honagodollo.hu) valamint KONYHAI KISEGÍTŐ (elelem@
idosekotthonagodollo.hu) munkakör betöltésére. Jelent-
kezni az e-mail címeken és a 06-28-410-364 tel. számon
lehet.
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába FUTÁRT és PULTOS LÁ-
NYOKAT, ill. gyakorlattal rendelkező PIZZA SZAKÁCSOT
felveszünk. Tel: 06-70-772-7850
+ Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója (2100 Gödöl-
lő, Ady E. stny. 56.) álláshirdetést tesz közzé SZOCIÁLIS
GONDOZÓ és ÁPOLÓ és KISEGÍTŐ munkakör betöltésére.
A pályázati kiírás részleteiről érdeklődni lehet az intéz-
mény igazgatójánál a 06-28/512-405 telefonszámon. A
pályázatokat a szocialisotthon@upcmail.hu címre szí-
veskedjenek küldeni.

+ TAKARITÓNŐI ÁLLÁSRA KÖ-
ZÉPKORÚ HÖLGYET KERESÜNK
HOSSZÚTÁVRA, GÖDÖLLŐI MUN-
KAHELYRE - NAPI 8 ÓRÁRA –
BEJELENTETT ÁLLÁS: ELVÁRÁ-
SOK: HÁZIMUNKÁBAN JÁRTAS
(MOSÁS, VASALÁS, TAKARÍTÁS),
MUNKÁJÁRA IGÉNYES, PRECÍZ,
ÉS GYORS, JOGOSITVÁNNYAL és
saját gépkocsival RENDELKEZŐ,
MEGBÍZHATÓ, NEMDOHÁNYZÓ.
NETTÓ FIZETÉS 160.000,-FT. GÖ-
DÖLLŐ ÉS KÖZVETLEN KÖRZETÉ-
BŐL FÉNYKÉPES BEMUTATKOZÓ
LEVELET VÁRUNK: email: sie-
mens51@freemail.hu
+ A Csíkos ABC-be kiemelt fize-
téssel BOLTI ELADÓT felveszünk.
Tel: 06-70-772-7850 vagy szemé-
lyesen a helyszínen!
+ A Magyar Közút NZRt Gödöllői
Autópálya Mérnöksége keres ÚT
ÜZEMELTETŐ munkakörre hatá-
rozott, 2018. március 15-ig tartó
időszakra olyan munkavállalót,
aki rendelkezik B, C, CE kategóriás
jogosítvánnyal. „Sószóró és hóeke

kezelési” jogosultság előnyt jelent. Keresünk
továbbá 2018. március 15-ig tartó időszakra
HOMLOKRAKODÓ jogosítvánnyal rendelkező
és BETANÍTOTT munkára is munkatársakat.
Érdeklődni lehet: ivanovics.karolyne@kozut.
hu telefonszám: 06-70-376-9003
+ A Békési-Fót Kft PÉNZÜGYI MUNKATÁRSAT
keres Gödöllői telephelyén lévő Renault Már-
kakereskedésébe. A munkakör tartalmazza:
-a kimenő számlák kiállítását, -pénztárkeze-
lést, -a gépjármű értékesítéshez kapcsolódó
okmányirodai ügyintézést, -egyéb adminiszt-
ratív feladatokat. Elvárások: Középfokú vég-
zettség, jogosítvány. Előnyt jelent a pénzügyi,
könyvelői területen lévő tapasztalat. Jelent-
kezni lehet önéletrajzzal a szahulcsik.kata-
lin@bekesi.hu e-mail címen, vagy a 30/9116-
439 telefonszámon.

+ A Haszonállat-génmegőrzési Köz-
pont PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐT
keres teljes munkaidős közalkal-
mazotti jogviszony keretében.
Részletek megtekinthetők a www.
genmegorzes.hu/hagk/allasajan-
latok oldalon.
+ Az iTStudy Kft. gödöllői irodájába
főállású, tanár végzettségű mun-
katársat keres a cég következő
tevékenységeihez: szakképzés, felnőttképzés
elsősorban az informatika területén, digitális
tananyagok, e-learning megoldások, web-ala-
pú alkalmazások fejlesztése, oktatáskutatás,
nemzetközi pályázatok koordinálása. Elvárá-
sok: biztos angol nyelvtudás, magas szintű
digitális készség, jó kommunikációs és írási
készség, kreativitás a tanításban, tananyag-
fejlesztésben, gödöllői vagy közvetlen közeli
lakhely. Önéletrajzot fizetési igény megjelö-
lésével a judit.mezei@itstudy.hu e-mail címre
kérünk.
+ Gödöllői 56 nm-es panellakásba keresünk
rendszeres takarítót heti egy alkalomra. Az
időpontot és óradíjat előzetes egyeztetéssel a
kalkulált időtartalomra kérjük. Tel: 06-28-442-
2098
+ Vagyonőröket keresünk akár beugrónak is
Gödöllői telephely őrzésé-
re! Érdeklődni lehet: ganz.
control@gmail.com vagy
06-30-4598-622

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSO-
LÁS 50 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gö-
döllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bíz-
za most rám! Fakivágás,
sövényvágás, bozótirtás,
fűnyírás, fűkaszálás. Füve-
sítés, gyepfelújítás, vegy-
szeres gyomirtás. Rotációs
kapálás. Gyepszellőztetés.
Metszés, faültetés. Ágak,
levelek elszállítása. Eresz-
csatorna tisztítás. Kert ta-
karítás. Gépi permetezés.
06-30-747-6090

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, ta-
nácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. Tel: 06-20-
9527-289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-
30-333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 06-20-4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. To-
vábbi információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 06-20-367-4274
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+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón,
gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes fel-
mérés. Egyedi franciaágy, ülőgarnitúra elkészítése a kí-
vánt méretben, kivitelben, garanciával. Tel: 20/943-2828
www.facebook.com/butorbarokarpitos
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi permetezést vállalok: örök-
zöldek, gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mikroszkópos nö-
vénybetegségek felderítése. 06-20-922-4400
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 06-70-621-6291
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cse-
réje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-491-5089
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, átadása. Cir-
kók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítá-
sa, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476-229
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási határidővel: -külső
hővédő rolók, -belső fényzáró rolók, -roletták, -energia-
rolók, -redőnyök. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30-398-4815
+ Műanyag párkány AKCIÓ!! UV álló műanyag párkány
kül- és beltérre: 15m-es 1.400Ft/fm; 21cm-es 1.850Ft/
fm; 25cm-es 2.350Ft/fm; 30cm-es 2.540Ft/fm; 40cm-
es 2.800Ft/fm. Gödöllőn belül INGYENES kiszállítással!
Rendelési határidő 1 hét! Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft.
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-4815
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Ké-
szíttesse fel redőnyeit a téli időszakra! Új redőny azonnal

megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
+ Külső és beltéri festő és burkoló munkát

vállalok. A munkák elvégzéséhez az anyagot kedvező
áron biztosítom. Tel: 06-20-9415-284
+ Szenior örömtánc (MOZGÁS+ÖRÖM+AGYTORNA) ked-
den és csütörtökön Gödöllőn a Bio-Fit-ben: www.biofit-
center.hu, tel.: 06-20-9511-138

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasz-
százs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30
év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275

OKTATÁS
+ ANGOL, OROSZ nyelvtanfolyamok minden szinten.
Érettségi, vizsga felkészítés. Bővebb információ: +36-30-
375-6545; www.mencelus.com. Mencelus nyelvstúdió.

TÁRSKERESŐ
+ 67 éves, enyhén molett, dohányzó hölgy társat keres.
(Szexmániások kíméljenek.) Tel: 06-30-258-0163

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron, első
vevőként, bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csil-
lárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csip-

két, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi
tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is.
06-30-308-9148
+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, fest-
ményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órá-
kat, stb. Teljes hagyatékot első vevőként legmagasabb
áron. Kiszállás díjtalan. Érd: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com
+ DIÓ ELADÓ! Saját termésű, növényvédőszer mentes,
tisztított dió eladó! Tel: 06-20-532-4168

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszere-
lés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minősé-
gi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728 www.akkugodol-
lo.hu

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészet-
ből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Rep-
ceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cseré-
be elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. NOVEMBER 15.

Megfejtés: Nemrég ünnepeltük ezt a jeles napot.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hencz Edina, Erzsébet királyné
krt. 28., Bujtás Anikó, Vörösmarty M. u. 14.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kiss Virág, Mátyás király u. 37.,
Konczér Melinda, Dózsa Gy. út 1-3.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Kerekes Orsolya, Szabadság út 15.
AVárosi Mozi ajándékát nyerte: Kertész Klára, Kossuth L. u. 37., Korecz Natália, Dózsa Gy. út 3-7.
AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tatár Nóra, Széche-
nyi I. u. 62., Szívós Istvánné, Kelemen L. u. 19.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elen-
gedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be amegfejtést – a nevükmellett a
pontos postai címüket is megadják! Köszönjük!


