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A Belvárosi Napokra érkezők 
már birtokba vehetik a Művé-
szetek Háza megújult és ki-
bővült parkolóját, ahol a nyár 
folyamán folyamatosan zajlott 
a munka. A területen száznégy új 
parkolóhelyet létesítettek, kiépí-
tették az ehhez tartozó közvilágí-
tást és a csapadékvíz elvezetést, 
valamint új kijelölt gyalogosátkelő-
hely létesült a bruttó 98.232.836 
forintos beruházás keretében, 
ami a VÜSZI eredménytartaléká-
ból valósult meg. 

A fejlesztés nem csak a Művé-
szetek Háza oldalában lévő terü-
letet érinti, hanem az épülethez 
vezető behajtót is, ahol néhány 
parkolóhely megszűnik, itt ugyan-
is a rendezvényekre busszal 
érkezők számára biztosítanak 
leszállási lehetőséget. A buszok 
ezt követően a MOL-kút mögötti 
területen parkolhatnak, mivel a 
parkolót nem használhatják.

(folytatás a 4. oldalon)
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– Amikor elvállalta ezt a mun-
kát négy és fél évvel ezelőtt, 
számított rá, hogy ekkora fel-
adat lesz? 
– Már akkor is tudtam, hogy ez 
nem egy kötött idejű munkakör, 
és bár félállás, de sok esti vagy 
hétvégi elfoglaltsággal jár. 
Szerencsére a családom ezt 
kezdettől fogva támogatta és 
egész jól viseli. Nagyon sze-
retem ezt csinálni, rendkívül 
színes, sok érdekes emberrel 
és jó üggyel találkozom. Sok a 
kapcsolattartási és szervezési 
feladat, ami mindig is közel állt 
az egyéniségemhez. Én ma-
gam is egy civil szervezetből 
érkeztem, a Gödöllői Waldorf 
iskola fenntartójának, a Weö-
res Sándor OKSZ Egyesület-
nek vagyok a másik „felemmel” 
a munkatársa, az iskolában pe-
dig már húsz éve vagyok jelen 
tanárként és később szülőként is, 
amit ugyancsak szívvel-lélekkel 
csinálok, ezt is nagyon szeretem. 
Itt megtanultam, hogy mekkora 
ereje van az önkéntes munká-
nak, a közösen hozott döntések-
nek és hogy egy szervezet olyan 
lesz, amilyenné mi tesszük. 
– A Civil Pikniken bemutatták 
a gödöllői civil szervezetekről 
legfontosabb információkat 
tartalmazó kiadványt, amiben 
csaknem hetven alapítvány 
és egyesület elérhetőségei ta-
lálhatók meg. Milyen területet 
fednek le ezek a szervezetek?
– Nagyon sokfélét. Említhetjük a 
hagyományőrzést, a kultúrát, a 
turizmust, a szociális szférát, a 
természet- és lakókörnyezettel 
foglalkozókat, az esélyegyenlő-

séget, de létrehoztunk egy olyan 
csoportot is, ami a „generációs 
kapcsolatok” nevet kapta, ide tar-
toznak a családokkal foglalkozó 
vagy egyházakhoz kapcsolódó 
szervezetek és a nyugdíjasok 
is, de a különböző városrészi 
egyesületeknek is szenteltünk 
figyelmet, akik szintén nagy erőt 
jelentenek.
– Van még lefedetlen terület?
– Erre nehéz válaszolni… Inkább 
azt mondanám, hogy az egyes 
részterületeken találunk még fe-
hér foltokat. Érdemes megnézni, 
hogy kik vesznek részt az egye-
sületek munkájában! Gödöllőn 
rendkívül aktív a nyugdíjas kor-
osztály.
Elég erősen jelen van a civil szfé-
rában még a negyvenes-ötvenes 

korosztály, viszont a húsz-har-
minc évesek nagyon hiányoz-
nak...! Az ő megszólításuk és 
bevonásuk jelenti számunkra a 
nagy feladatot. Épp ezért nagyon 
örülök, hogy most a Civil Utcára 
több olyan szervezet is bejelent-
kezett, ahol jelen vannak a fiata-
lok is. 
– Hét végén lesz a Civil Utca. 
Mekkora a rendezvény iránt az 
érdeklődés?
– Közel harminc szervezet jelent-
kezett, így idén is tartjuk az el-
múlt években megszokott rekord 
létszámot. 
– Nagyon sok a régi alapítvány, 
egyesület. De vannak-e újak? 
– Vannak bizony. Nagyon örü-
lünk, hogy hosszú évek óta újra 
képviselteti magát a GATE Zöld 

Klub, először jelenik meg 
a Magyar Rákellenes 
Liga Gödöllői Csoportja, 
akik most szeptember 
első hetében tartják az 
alakuló ülésüket, érde-
kes játékokkal készül 
első alkalommal a Civil 
Utcán a Petőfi Sándor 
Általános Iskoláért Ala-
pítvány is, és kiadvá-
nyaikkal  bemutatkozik 
a Gödöllőn tanulócso-
portot indító Farm-alapú 
Nevelésért Egyesület.
– Tulajdonképpen mi-
ért érdemes oda elláto-
gatni? 
– A Civil Utcán lehetőség 
van a személyes találko-
zókra a szervezetek kép-
viselőivel, első kézből 
lehet hozzájutni fontos 
információkhoz. Termé-
szetesen ezt csak segíti, 
ha az egyes egyesületek 
és alapítványok interak-
tív foglalkozásokkal, ki-
állítással jönnek – mint 
ahogy ezt sokan teszik is 
–, hiszen így jobban ma-
gukhoz tudják vonzani 
az érdeklődőket. Többen 
is készülnek vetélkedők-

kel, gyermekeknek szóló 
kézműves- és egyéb fog-
lalkozásokkal, mint pl. az 
MNA, a Royal Rangers 
vagy az Életmód klub – 
hogy csak párat említsek 

–, a Gödöllői Fészek Nagycsa-
ládos Egyesület pedig most az 
élelmiszermentésre szeretné ki-
emelten felhívni a figyelmet.
– Az élelmiszermentés az el-
múlt időszak talán legnagyobb 
szabású és legsikeresebb civil 
kezdeményezése. Mit tudha-
tunk erről a programról?
– Ez mintegy másfél éve műkö-
dik sikeresen városunkban egye-
lőre a TESCO áruház bevonásá-
val, szoros együttműködésben 
a Magyar Élelmiszerbankkal. 
Teljes mértékben a civilek kez-
deményezésére indult el és ma 
is ők bonyolítják le nagyrészt ön-
kéntes erővel. A lényege, hogy 
ne kerüljön a szemétre az a ha-
talmas élelmiszer mennyiség, 
ami az üzletekben megmarad, 

KecsKés Judit

A civilek közösséget éltetnek
Augusztus végén tartotta 
meg a már hagyományos-
nak számító Civil Pikniket 
a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület. 
A rendezvényen minden ed-
diginél többen vettek részt. 
Kecskés Judittal, az önkor-
mányzat civil referensével 
a városunkban működő ala-
pítványok és egyesületek 
tevékenységéről beszélget-
tünk. 
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de még fogyasztásra alkalmas 
és eljuttassák azokhoz, akiknek 
szükségük van rá. 
– A Civil Pikniken elhangzott, 
hogy a jövőben a Gödöllői Ci-
vil Kerekasztal az eddigieknél 
nagyobb hangsúlyt kíván he-
lyezni a környezetvédelemre. 
– Igen, hiszen mi civilek sokat 
tehetünk ezen a téren is. Már 
a Civil Pikniken is mellőztük a 
műanyag, egyszer használatos 
tányérok, evőeszközök haszná-
latát. Szintén ezt az irányt erősíti, 
hogy a Diverzitás Alapítvány jó-
voltából létrejött egy komposztá-
ló a Civil Ház kertjében, ahol a 
kerti hulladékokat hasznosítani 
tudjuk, és készítettek még külön 
egy diófalomb komposztálót is. A 
környezetvédelem fontos terület, 
amire szeretne a Civil Kerekasz-
tal is odafigyelni. 
– Szintén elhangzott, hogy 
a civilek magukénak érzik a 
Civil Házat, ami teljes kihasz-
náltsággal működik. A törődés 
meg is látszik az épületen és a 
környezetén, gondozott a fű, 
virágok díszítik az ablakokat 
és a kertet.
– Örülök, hogy ez kívülről ér-
kezve is érzékelhető, hiszen ez 
egy nagyon komoly munka és 

összefogás eredménye! Az épü-
letet az önkormányzat ingyene-
sen bocsájtja a civil szervezetek 
rendelkezésére, amit 2016-ban 
gyönyörűen felújított. A házat a 
MUZA üzemelteti, ők biztosítják 
a heti takarítást, és ha karbantar-
tási problémák vannak, azonnal 
intézkednek. Több mint 20 civil 
szervezet és csoport használja 
rendszeresen – van, aki napi, 
van aki heti rendszerességgel, 
és vannak akik alkalomszerűen 
–, a koordinálásukat pedig a Gö-
döllői Civil Kerekasztal Egyesület 
elnöksége végzi. Ilyenkor – ami-
kor több gazdája van valaminek 
–, fennáll a veszélye, hogy a 
használók elkényelmesednek. Itt 
azonban erről nincs szó. 
Arra törekszünk, hogy a szer-
vezetek magukénak érezzék a 
házat és közösen hordozzák az 
állapotának, a kert gondozásá-
nak felelősségét. Szerencsére 
ebben mindnyájan partnerek és 
heti ügyeleti beosztásban sokat 
tesznek azért, hogy rendezett, 
szép legyen az épület és a kör-
nyezet. Ez utóbbiaban szeret-
ném kiemelni a Kertbarátokat és 
az Általános Nyugdíjas Klubot, 
akik anélkül, hogy rendszeres 
használói lennének a háznak, 

nagyon sokat dolgoztak a kert-
ben. Jelentős segítség még a 
Diverzitás Alapítvány állandó 
jelenléte és munkája a házban, 
akik augusztus elején egy külön 
alkalmat is szerveztek a mun-
kálatokra. Feltétlenül szeretném 
még méltatni a Duflex Fotográfi-
ai Stúdiót is, akik a szinte havi 
rendszerességű kiállításaikkal 
egy igazi kulturális környezetet 
hoztak itt létre, de nem sajnálták 
a fáradtságot a kerti munkákban 
sem. 
– Mi a feltétele annak, hogy 
egy szervezet használhassa a 
Civil Házat?
– Az igényeket új szervezetek 
esetében a Civil Kerekasztal el-
nöksége hagyja jóvá, hiszen ők 
koordinálják és felelnek a ház 
használatáért. Politikai és gaz-
dasági tevékenységeknek egy-
általán nem adnak helyet, csakis 
civil szervezeteknek, önkéntes 
csoportoknak van lehetőségük 
a házat igénybe venni. Minden 
olyan szervezetet, egyéni kezde-
ményezést örömmel fogadnak, 
akiknek céljai, törekvései össze-
egyeztethetőek értékrendjükkel, 
hiszen hatalmas erő van a civi-
lekben. Ezek az emberek a saját 
szabadidejüket, saját kapacitásu-

kat adják ajándékba azért, hogy 
szebb és jobb legyen az őket kö-
rülvevő világ, és nem kívülről vár-
ják a megoldásokat. Ennek szép 
példájaként mindenképp szeret-
ném kiemelni a Gödöllői Civil Ke-
rekasztal Egyesület elnökségét 
– Six Edit elnök, Szabó Csaba 
alelnök, dr. Reindl László és 
Szabó Sándor vezetőségi tagok, 
munkájukat segíti Mandevillené 
Keresztényi Gizella, pénztáros 
–, hiszen ők komoly tisztséget 
töltenek be más szervezetek-
ben is munkájuk, családi életük 
mellett, és ezen felül látják el az 
ernyőszervezet vezetésével járó 
feladatokat. Ugyanakkor a civilek 
óriási közösségi erőt jelentenek! 
A városi köztereken sok molinón 
olvashatjuk: „Közösséget épí-
tünk!”, én ezt a civilekre vonat-
kozóan úgy alakítanám át: „Kö-
zösséget éltetünk!”, mert nagyon 
sok jól működő közösségünk van 
– ahogy ezt a Civil Pikniken Six 
Edit és Szabó Csaba is kiemelték 
–, összehasonlítva más települé-
sekkel. Gödöllőn tényleg nagyon 
erős a közösségi élet és ebben a 
civileknek nagyon nagy szerepük 
van! 
Bővebben: szolgalat.com

(k.j.)

Szeptember 3-án megnyílt a Szent 
István Egyetem 2018/2019. tanéve. 
Az intézmény gödöllői aulájában 
megrendezett nyilvános szenátusi 
ülésen részt vett Jakab István, az 
Országgyűlés alelnöke, Németh 

Szilárd miniszterhelyettes, a Hon-
védelmi Minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára. Az új tanévben több mint 
3.200 hallgató kezdte meg felsőfokú 
tanulmányait, mondta ünnepi be-
szédében dr. Tőzsér János rektor. 
Az intézmény a tíz legnépszerűbb 
egyetem közé tartozik Magyarorszá-
gon. A rektor megemlékezett arról, 
hogy a 35 évvel ezelőtti évnyitón 
avatták fel az aulában Amerigo Tot 
örök újjászületést jelképező bronz 
plasztikáját, a Mag apoteózisát. 
– A mai nap is egy kezdet: új hallga-
tóink, új egyetemi polgáraink számá-

ra – emelte ki a rektor. – Évek, talán 
évtizedek múlva derül ki, vajon mi is 
kezdődött számukra ezen a napon. 
Az Amerikai Függetlenségi Nyilatko-
zat kezdeményezőjének, Benjamin 
Franklinnak a szavai azonban ma 

még időszerűbbek, mint két és fél 
évszázaddal ezelőtt: „Te késleked-
hetsz, de az idő nem fog.” Ezért 
javaslom gólyáinknak, hogy minél 
előbb ismerjék fel az egyetemista 
évek nyújtotta szabadság keretei 
között a tanulás, a munka és a szó-
rakozás helyes arányát. Tanuljanak 
akár a világváros Budapest kampu-
szain, a parkos-barokkos Gödöllőn 
vagy a Holt-Körös parti, életvidám 
Szarvason. Az ünnepség után ka-
tonai bemutató és toborzóprogram 
zajlott az Aula épülete előtt.

(l.t.)

Több mint 3200 elsős az egyetemen 
Megkezdődött a 208/2019-es 
tanév, ami a családok jelentős 
részét érinti. Ingyen tankönyv 
ide vagy oda, szeptemberben 
a szülőknek jelentősen bele 
kell nyúlni a pénztárcájukba, 
idén egyes felmérések szerint 
gyermekenként átlagosan öt-
venezer forintba kerülhet az 
iskolakezdés. 

S bár még meg sem meleged-
tek a padban, a diákok máris 
azt számolgatják, mennyi van 
még hátra, nos az utolsó tanítá-
si nap 2019. június 14-én, pén-
teken lesz. 
A tanítási év első féléve 2019. 
január 25-ig tart, az iskolák 
2019. február 1-ig értesítik a 
diákokat és a szülőket az első 
félévben elért eredményekről.

Az őszi szünet előtti utolsó taní-
tási nap 2018. október 26. (pén-
tek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2018. november 5. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2018. december 21. (pén-
tek), a szünet utáni első tanítási 
nap 2019. január 3. (csütörtök).
A tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2019. április 17. 
(szerda), a szünet utáni első 
tanítási nap 2019. április 24. 
(szerda).
A középiskolai felvételi központi 
írásbeli vizsgáit az érintett gim-
náziumokban és szakgimnázi-
umokban 2019. január 19-én 
10 órától, míg a pótló vizsgákat 
2019. január 24-én 14.00-kor 
tartják majd.

A tanárokat mindezek mel-
lett persze az is foglalkoztatja, 
mennyit kell helyettesíteniük, 
lesz-e elég kollégájuk. Bár úgy 
tűnik, a tanév elejére sikerült 
hétszáz körülire csökkenteni a 
hiányzó pedagógusok számát, 
arról nem szabad megfeledkez-
ni, hogy sok helyen a nyugdíja-
sok visszahívásával pótolták a 
hiányzó szaktanárokat. 
A Pedagógusok Szakszerve-
zetének szerint a megoldást a 
pályakezdők béremelése mel-
lett a nyugdíjasok tovább foglal-
koztatásának automatizmusa, 
valamint a végzős hallgatók 
bevonása enyhítheti. (Forrás: 
Eduline) 
(j.k.)

Becsöngettek: Megkezdődött a tanév
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Fácán sor: DMrV-re VárVa

Dupla annyi parkoló a Művészetek Házánál
Főtér

Átadó ünnepség
2018. szeptember 7., 1600

beszédet mond dr. pappné pintér Csilla alpolgármester

Fellépnek:
a gödöllői mesék Háza óvoda tánccsoportja,

monori dominik, rausch blanka, szilágyi gergő,
a salsa mojito tánciskola, valamint

albert gábor és balogh tamás lelkészek

(Folytatás az 1. oldalról)
A parkolási díj nem változik: 
az első másfél óra továbbra is 
tíz forintba kerül, ezt követően 
pedig a városi 240 ft/óra díj lép 
életbe. 
A megújult terület a következő 
hetekben tovább szépül, több 
mint húsz fát ültetnek be. Mint 

megtudtuk, az Alsóparkban is 
nagy számban honos gyertyán, 
tölgy és juhar gazdagítja majd a 
parkolót. Ezeket november 30-
ig ültetik el, a szakemberek a 
növények jobb megeredése ér-
dekében halasztották későbbre 
az ültetést. 

(k.j.)

A környéken élők közül 
már sokan kérdezték, mi-
ért áll a fácán sori csator-
na-átépítés, ami a koráb-
bi kellemetlen állapotokat 
hivatott megszüntetni. Az 
önkormányzati beruhá-
zás ugyan elkészült, de 
mint kiderült, szükséges 
a vízvezeték cseréje is, 
ehhez azonban a DMRV 
engedélyére várt a város.
Az ott lakók rendszere-
sen arra panaszkodtak – okkal –, 
hogy bűz terjeng a Fácán sor és a 
Premontrei utca találkozásánál. Ez 
amiatt volt, hogy a csatorna lejtése 
nem volt elegendő a korábbi építke-
zések nyomán keletkezett szennyvíz-
többlet korrekt elvezetésére, így bűz 
keletkezett a pangó szennyvíz miatt. 
A több mint 20 millió forintos beruhá-
zás megoldja a jobb gravitációs lej-
tést. A beruházás elindult, de kiderült, 
hogy az ivóvízvezeték nem ott van, 
ahol a közműtérképen fel volt tüntet-

ve. Sajnos ezzel nem számolhatott 
senki. A jelenlegi szabályok miatt az 
ivóvízvezeték kiváltását is meg kell 
oldani. A szolgáltató DMRV viszont a 
nagy meleg alatt nem engedélyezte 
a vezeték átépítését, mert ez a mun-
kák alatt vízkorlátozással jár. A káni-
kulának vége, hétfőn folytatódhatott 
a munka, ami a tervezetthez képest 
másfél héttel később fejeződik majd 
be. 
Az önkormányzat mindenki szíves to-
vábbi türelmét kéri.                       (k.j.)

Gödöllőn a Dózsa György 
úton elkészült és 2018. au-
gusztus 12-én átadott kerék-
párút kapcsán a programban 
résztvevők felhívják a gépko-
csival közlekedők figyelmét 

a Dózsa György úti szociá-
lis otthonnál lévő merőleges 
parkolóhelyek biztonságo-
sabb használatára. Felhívják 
a figyelmet arra, hogy a he-
lyekre érdemes tolatva be-
parkolni, mert az növeli a par-

koló forgalmának biztonságát 
azáltal, hogy a kiálló jármű-
vek vezetői jobban belátják 
azt az útfelületet, amelynek 
forgalmába becsatlakoznak.

(b.j.)

A városüzemeltetési szakemberek már megszokták, hogy a hét 
végét követően jelentős mennyiségű illegálisan lerakott hulladék 
kerül a városba, amit – ha rendezett környezetet szeretnénk – 
nem kevés munkával és nem kevés pénzért szednek össze. 
A múlt héten azonban már szombaton több helyen, még a belvá-
rosban is eldobált hulladékba botlottak a lakók.
A Tormay Károly Egészségügyi Központ lépcsőjén, a városi  
piacon és Máriabesnyőn (képünkön) is sok bosszúságot okoztak 
az illegális hulladék lerakók, akik azonban nem fogják büntetlenül 
megúszni köszönhetően a térfigyelő kameráknak és a szemta-
núknak. 
Gödöllő városának éves szinten több tízmillió forintjába kerül az 
illegális hulladék összeszedése. 

Tízmilliókért takarítunk mások után

A BIzToNSáG A LEGfoNToSABB
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A Köztársaság úti felüljáró építésével kapcsolatos szervizút 
(Északi szervizút) építési munkálatai várhatóan szeptember 
15-ig tartanak. Ezen időpontig a Köztársaság út - Nagy Lász-
ló utcai, valamint a Premontrei utcai csomópontok közötti 
szakaszon - várhatóak félpályás lezárások lesznek, jelzőőri 
forgalomirányítással a kivitelezési munkák zavartalan lebo-
nyolítása, valamint a forgalombiztonság fenntartása érdeké-
ben. Az Északi szervizút forgalomba helyezését követően új 
közlekedési rend a kerül bevezetésre az út ezen szakaszán.

főBB foRGALMI REND váLTozáSoK:
• Az Erdész köz a Köztársaság út felől egyirányúsításra kerül.
• A Podmaniczky utca – a felüljáró építési munkálatai miatt – 
a Köztársaság utca irányába lezárásra kerül (zsákutca kerül 
kialakításra). Helyette javasoljuk a Kiss Ernő-Nagy László 
utca útvonalat a Köztársaság út megközelítésére.
• Előreláthatólag a Köztársaság úti felüljáró forgalomba he-
lyezéséig (várhatóan 2019. július 31.) ez a forgalmi rend ma-
rad érvényben.

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2018. szeptember 9-től november 15-ig újabb menetrend módosításra kerül sor, Rákos – 
Isaszeg, valamint Isaszeg – Gödöllő állomások között kell egyes vonatok esetében pótlóbuszokra átszállni. Hogy az átszállásban az 
adott napokon mely vonatok érintettek, a www.mavcsoport.hu oldalon, valamint a www.godollo.hu oldalon találnak részletes tájékoz-
tatást az érdeklődők.

HaMarosan: Újabb Változások a VasÚtálloMáson

Nem csak a vonattal közlekedők helyzete 
nehéz, szeptember első hetében HÉV-vel 
sem könnyű a közlekedés. A MÁV-HÉV 
Zrt. tájékoztatása szerint szeptember 3. és 
2018. szeptember 9. között a H8 sz. HÉV 
módosított menetrend szerint közlekedik. 
A vágányzár időtartama alatt az Örs vezér 
tere felé közlekedő szerelvények Szilasli-
geten és Kerepesen a Gödöllő irányú pe-
ronnál állnak meg.

Szeptember 8-án és 9-én (szombaton és 
vasárnap) a H8-as HÉV megosztott útvo-
nalon – az Örs vezér tere és Cinkota, vala-
mint Kerepes és Gödöllő állomások között 
– közlekedik. Cinkota és Kerepes között 
a H8-as és a H8Y jelzésű pótlóbuszokkal 
utazhatnak – előbbi a kistarcsai kórház, 
utóbbi a csömöri Auchan áruház érintésé-
vel közlekedik mindkét irányban.

Mindezek mellett szeptember 1-jétől új 
jegyvásárlási szabályok léptek életbe a 
HÉV-vonalakon: a Budapest közigazga-
tási határán kívüli megállókban csak előre 
megváltott kiegészítő jeggyel vagy bérlet-
tel lehet felszállni a szerelvényekre. 
jegyet. Olyan, közigazgatási határon kívül 
eső megállónál felszállva, ahol nincs pénz-
tár vagy jegy- és bérletkiadó automata, to-
vábbra is pótdíjazás nélkül lehet megvenni 

a jegyet a HÉV-en.Nem árt tehát a meg-
szokottnál jóval korábban érkezni a megál-
lókba, az automatákból történő kiegészítő 
jegy vásárlás ugyanis cseppet sem nevez-
hető egyszerű és gyors folyamatnak, nem 
volt véletlen, hogy sokan inkább a szerel-
vényen való vásárlást választották. 
Aki ezt elmulasztja, a vonaton csak pótdíj 
fizetése mellett vásárolhat kiegészítő je-
gyet.
Az új szabály szeptember 1-jei hatályba 
lépésétől a hónap végéig tartó türelmi idő-
szakot alkalmaznak; ezen időszak alatt az 
ellenőrök még nem szabnak ki pótdíjat, de 
felhívják a figyelmet az elővételi jegyvásár-
lás kötelezettségére. A főváros közigazga-

tási határán belüli felszállás esetén nincs 
változás: a budapesti megállóktól a köz-
igazgatási határon kívüli megállókig tör-
ténő utazás esetén továbbra is pótdíj nél-
kül lehet megváltani a kiegészítő jegyet, 
amennyiben az utas rendelkezik Budapes-
ten belül érvényes jeggyel vagy bérlettel. 

A BKK felhívja a figyelemet arra, hogy a 
kiegészítő jegyet, bérletet nem csak a fel-
szállás napján és helyén lehet megvenni, 
hanem a jegyautomata biztosítja éjjel-nap-
pal a jegy- és bérletvásárlási lehetőséget. 

(b.j.)

VÁltozÁsok a HéV-Vel Való közlekedésben
Új szabÁlyok!
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A vízzel ismerkedtek meg azok 
a diákok, akik részt vettek a 
Török Ignác Gimnázium, a wa-
geningeni Pantarinj iskola és 
az augsburgi Montessori iskola 
közös, három éven át tartó pro-
jektjében, ami 2015 augusztu-
sában kezdődött és idén, au-

gusztus 31-ével ért véget.  Az 
ehhez kapcsolódó kiállítás a 
tanév első napján, szeptember 
3-án nyílt meg a Török Ignác 
Gimnáziumban. 
„A víz összeköt” címet viselő 
programban résztvevő har-
minchat diák az első évben 
Németországban a víz felhasz-
nálásával ismerkedett, meg-
tekintették például Augsburg 
víztornyát. A második évben 
Magyarországon – többek kö-
zött Gödöllőn – a természeti 
környezet és a természetes 

vizek tanulmányozásával fog-
lalkoztak, elsősorban a Rá-
kos-patakon, az Úrréti tavon 
és a Dunán végeztek vizsgála-
tokat. Idén, a záróévben pedig 
Wageningenben jártak, ahol a 
víz és a művészet kapcsolata 
került a középpontba. 

A diákok mindhárom ország-
ban vizsgálták a vízminőséget 
és a vízivási szokásokat. Bár 
a programban egyszerre har-
minchat diák vett részt, ennél 
jóval több gyereket mozgattak 
meg. A Török Ignác Gimná-
ziumban Harmati Zsuzsa és 
Szedmák Ágnes tanárnők 
vezették a projektet, ami az 
Erasmus program részeként 
valósult meg.                       (b.j.)

A víz összeköt
Lapunk megjelenésével egyidő-
ben, szeptember 4-én a Gödöl-
lői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ Mi Újság V.An? 

kávézójában tartja alakuló ülé-
sét a Magyar Rákellenes Liga 
Gödöllői Alapszervezete.  
A Magyar Rákellenes Liga 1990 
óta civil szervezetként vesz 
részt a rák elleni küzdelemben, 
de eddig Gödöllőn még nem 
voltak jelen. A szervezet a Mi 
Újság V.An? kávézót működtető 
Vajek Andreát kérte fel a gödöl-
lői alapszervezet létrehozására. 
A liga legfontosabb feladatának 
az egészségnevelést, szűrések 
szervezését és népszerűsítését 
tartja.  
Nevükhöz számtalan akció kap-
csolódik, melyek célja a figye-
lemfelhívás a megelőzés és a 
szűrések fontosságára. Kurzu-
sokat szerveznek orvosok, ápo-
lók részére, önkéntes segítőket 

képeznek, a betegeket és hoz-
zátartozóikat szakmai, jogi és 
lelki segítségnyújtással támo-
gatják, rehabilitációjukat pedig 

klubfoglalkozások keretében 
segítik elő. Mindezek mellett 
az egészségügyi intézménye-
ket adománygyűjtésből vásárolt 
eszközökkel támogatják. 
Az országszerte közel 3500 fős 
tagsággal működő szervezet 
ingyenes kiadványokkal, isme-
retterjesztő előadásokkal, vala-
mint helyi és országos sport és 
roadshow eseményekkel vállal-
nak szerepet a pozitív tudatfor-
málásban. 

A Magyar Rákellenes Liga gö-
döllői alapszervezete a meg-
alakulást követően a Belvárosi 
Napokon, a Civil Utcában is 
bemutatkozik és várja az érdek-
lődőket. 

(k.j.)

Két alkalommal is le-
hetőségük lesz a héten 
véradásra a segíteni 
szándékozóknak. A 
Magyar vöröskereszt 
Aszód-Gödöllő körzete 
szervezésében szep-
tember 5-én szerdán 
tartják a hagyományos 
véradó napot, de emellett, 
szeptember 9-én, a Belváro-
si Napok keretében is lesz 
lehetőség a 9 önkéntes se-
gítségre.  
Szeptember 5-én szerdán a 
Művészetek Házában vár-
ják a szervezők a véradókat 
9-től 18 óráig,
Szeptember 9-én pedig a 
Művészetek Háza parkoló-
jában várakozik majd az a 
kamion, ahol 11-től 19 óráig 
lesz lehetőség a véradásra. 

A szervezők azt kérik, hogy 
a vért adni szándékozók 
feltétlenül hozzák maguk-
kal személyi igazolványu-
kat, valamint a lakcím- és 
TAJ-kártyájukat.  
Egyben kérik, hogy lehető-
ségeik szerint segítsenek 
az új véradók toborzásá-
ban, a térítésmentes véradó 
mozgalom népszerűsítésé-
ben azért, hogy minden rá-
szoruló számára biztosítva 
legyen az életmentő, pótol-
hatatlan vér. 

Együtt a rák EllEn 

  VéraDók        FigyeleM!
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Idén hetvenöt esztendeje, hogy 
felállították Máriabesnyőn a 
székelykaput, ami azóta a kegy-
hely szimbólumává vált. Az idő 
azonban rendkívül megviselte 
a létesítményt, s dr. Stella Le-
ontin kanonok, plébános kez-
deményezésére megszületett 
a döntés, a székelykapu felújí-
tásáról,valamint  környezetének 
rendbetételéről.
A munkálatok augusztus 25-

én elkezdődtek, s azokat a 
helyszínen, a kapu elbontása 
nélkül végzik el. A megvalósí-
tást a hívek adományai, a helyi 
vállalkozók és Gödöllő Város 
Önkormányzata által nyújtott 
támogatás teszi lehetővé. 
A tervek szerint a hét végi bú-
csúra már le is kerülhet az áll-
ványzat, utána már anélkül fe-
jezik be az utolsó simításokat.

(k.j.) 

Méltósággal viselt, hosszú be-
tegség után, életének 75. évében 
augusztus 27-én elhunyt Földi 
Péter, a Baromfi Termék Tanács 
(BTT) korábbi mezőgazdasági tit-
kára. 
Földi Péter az első gödöllői ön-
kormányzati képviselő-testület 
Magyar Demokrata Fórum szí-
neiben megválasztott tagja volt 1990-1994-ig, a Gödöllői 
Szolgálat alapítói közét tartozott. 
Földi Péter 1980-tól 1995-ig a Mezőgazdasági és Élel-
mezésügyi (majd Földművelésügyi) Minisztériumban 
dolgozott, majd a BTT mezőgazdasági titkári, illetve a 
Tojásszövetség titkári pozícióját látta el, 2010-től pedig 
szaktanácsadóként vett részt a terméktanács munkájá-
ban.
Szakmai pályafutása során nagy szakmai elhivatottsággal 
szolgálta a magyar baromfi– és tojáságazat ügyét. Mun-
kájának állami, minisztériumi és szakmai elismeréseként 
megkapta a Kiváló Dolgozó, a Mezőgazdaság Kiváló Dol-
gozója, az Újhelyi Imre-díj, az Életfa emlékplakett bronz 
fokozata és a Magyar Baromfi Ágazatért kitüntetéseket. 
Nemzetközileg is elismert szakemberként éveken keresz-
tül képviselte Magyarországot rangos nemzetközi baromfi-
ágazati szakmai szervezetekben.

földi Pétert szeptember 7-én, 11 órakor kísérik utolsó 
útjára a Gödöllői városi Temetőben (Dózsa György út 
35.). 

2018. augusztus 11-én, életének 78. évé-
ben elhunyt Hrustinszki Ferenc, a „Festő”.
Gödöllőn született, iparos családban nőtt 
fel, ahol megtanulta a munka szeretetét és 
négy fiát is ebben a szellemben nevelte. 
Személyiségével olyan családot teremtett 
maga köré, amilyet valamennyien szeret-
nénk: ahol mindenki számíthat a másikra. 
Tevékeny ember volt. Fiatalon igen sok 
sportágban megmérettette magát: röplab-
dázott, vívott, háromtusázott  és síelt. Ő 
készítette az első korcsolyapályákat a városközponti teniszpá-
lyán. Több mint 30 éve élt Szadán, ahol sok közösségi munkát 
vállalt; szeretett szervezkedni, segíteni másokon.
Az állatok szeretete is végig kísérte az életét. Nemzetközi kutya-
kiállításokat és agárversenyeket nyert. 
A legnagyobb szerelem a „lovazás” volt, legyen az hobbilovag-
lás, díjugrató verseny, fogatozás vagy lovas egyleti tevékenység. 
Elmaradhatatlan résztvevője volt a március 15-i gödöllői lovas 
felvonulásoknak is.
Szerette a természetet. Tisza- és napimádó volt. Halála előtt a 
25. tiszai túrán hajózott. Sokat kertészkedett, bíbelődött a virá-
gaival és idős korában naphosszat ült a madarai mellett. 
Nagyon sokan tisztelték és szerették a „Festőt” vagy ahogyan 
gyakran a családja is nevezte: az „Öreget”, aki életében legen-
dává lett. Ebben az is szerepet játszott, hogy nagy baráti kört 
ápolt, köztük 40-50 éves barátság is akadt. 
Augusztus 24-én búcsúztatták. A Vitézi Rend tagjára emlékezve 
állt sorfalat, dr. Bucsy László törzskapitány beszéddel, Bucsyné 
Prém Katalin énekkel vett tőle végső búcsút.   

Megújul 
a Székelykapu

Elhunyt Földi Péter Elhunyt Hrustinszki Ferenc
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100. születésnapját ünnepelte 
Wolf Miklósné, Ilonka néni, 
akit a jeles évforduló alkalmából 
Gémesi György polgármester 
otthonában köszöntött. 
Ilonka néni szerető családja kö-
rében él, 100. születésnapjára 
több, mint húsz fővel gyűlt össze 
a nagy család. Kér gyermeke, 
négy unokája és kilenc déduno-
kája van, akik a mindennapok-

ban is szeretettel veszik körül. 
Úgy fogalmazott, nagyon szép 
élete volt, férjével 54 évig éltek 
boldog házasságban. Most lá-
nya családjával lakik, akik sze-
retettel viselik gondját. 
Ilonka nénit 100. születésnapja 
alkalmából Pataki Pál, a Gödöl-
lői Nyugdíjas Egyesület elnöke 
is köszöntötte. 

(j.k.)

A nagy sikerrel vetíti a Nyerő 
Páros című reality új évadát az 
RTL Klub. 
A hetekig tartó küzdelemben 
több pár méri össze tudását, a 
versenyt az nyeri, aki ismeri tár-
sát, bízik annak döntéseiben, 
és egyaránt ügyesen eligazo-
dik a szerelem útvesztőiben és 

a játékban. A végére kiderül, 
hogy ki lesz a Nyerő Páros.
A játékban ez alkalommal gödöl-
lői versenyzőknek is drukkolha-
tunk, méghozzá a Sánta-Szép-
halmi Júlia táncművész és 
férje, Sánta László színmű-
vész méri össze tudását a többi 
szintén neves versenyzővel.  

„1848/1849 EMLÉKE SzáMoM-
RA GÖDÖLLőN”
Arra vagyunk kíváncsiak:
Melyik az az emlék, benyomás a 
forradalom és szabadságharccal 
kapcsolatban, amely a fiatalban 
maradandó benyomást keltett és 
a mai napig meghatározó az életé-
ben, ha erről az időszakról esik szó. 
Olyan ismertetéseket várunk, amit 
a barátainak is elmondana, bemu-
tatna, amit szeretne másokkal is 
megismertetni. 
ÍRD MEG TÖRTÉNETEDET, 
KIEGÉSZÍTÉSKÉNT KÉSZÍTS 
FOTÓT VAGY RAJZOLJ A LE-
ÍRÁSHOZ!
Ha a fenti témakörben megfogal-
mazott felhívásunk megtetszett, 
akkor úgy tárd elénk, hogy azt 
megértse és megismerje a legjobb 
barátod is, meg az a személy is aki 
tőled távol a „net” előtt ül. A szüle-
id, akikkel minden nap együtt élsz 
vagy akár egy barátod, akinek te 
mesélsz először erről az élményről.   
Bátran fogalmazd meg gondolata-
idat egy rövid leírásban, kiegészí-
tésként fotózz vagy készíts rajzot 
hozzá, és ha akarod egészítsd ki 
akár képzőművészeti alkotással 
(rajz, festmény, batik, tűzzománc, 
linó- és fametszet, stb.), akár egy 
CD-re rögzített alkotással.
Az írásos pályamunkáknál nem 
könyvszagú leírásokat várunk, ha-
nem önálló megfigyeléseket, önálló 
véleményeket, egyéni érzéseidnek 
megfogalmazását (Amennyiben 
lehetőségetek van rá, kérjük digi-

tálisan is küldjétek el pályamunká-
tokat!) 
Az írásos pályaművek terjedelme 
5-10  A/4-es oldal lehet mellékletek-
kel, legalább 1/3 szöveges résszel. 
A pályaművek értékét növelhetik a 
témához kapcsolódó fotók, rajzok, 
térképvázlatok. 
Pályázni egyénileg és csoportosan 
is lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői 
általános iskolás korú tanulók által 
készített alkotásokat várjuk!
A pályázatok elbírálása korcsopor-
tonként külön-külön történik. 
A pályázatokon kérjük olvashatóan 
a pályázó nevének, iskolája nevé-
nek, címének, vagy lakcímének, 
életkorának feltüntetését!
A pályázatok benyújtási határ-
ideje: 2018. szeptember 18.
A határidő lejárta után beérkező 
munkák elbírálására nincs lehető-
ség! Kérjük a határidőt betartani!
Amennyiben a beadott pályázatot 
szeretnétek visszakapni, 
kérjük a pályázati anyagotokon tün-
tessétek ezt fel!
A DÍJAZOTTAKNAK TÖBB ÉRTÉ-
KES NYEREMÉNY KERÜL SZÉT-
OSZTÁSRA.
A pályázat értékelésére  2018 
őszén kerül sor. 
A pályázattal kapcsolatban bő-
vebb felvilágosítás az egyesület-
nél: Gödöllői Városvédő Egyesület 
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel.: 06-20-561-1818, illetve   
azenkedvesgodolloi2018@gmail.
com

PáLYázATI fELHÍváS  

100. SZÜLETÉSNAP Gödöllői lehet a Nyerő Páros? 

Fotókredit: RTL Klub/ Sárosi Zoltán
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Aki bármit is olvasott Sza-
bó Magdától, az ponto-
san tudja, élete hátralévő 
részében keresni fogja 
regényeit, novellás- vagy 
verses köteteit a köny-
vesboltok, antikváriumok 
polcain.
Gazdag életműve szám-
talan kincset rejt ma is, a 
Jaffa Kiadó most ezekből 
állított össze egy könyvre 
valót. Olyan versek és novellák ke-
rültek egymás mellé, amelyek eddig 
kötetben sosem jelentek meg, az ol-
vasók  a hetilapok, magazinok lapjain 
találkozhattak velük. S, hogy az ösz-
szeállítás még különlegesebb legyen, 
mindezek mellé bekerült több levél a 
pályatársaktól, többek között Nemes 
Nagy Ágnestől, Janikovszky Évától, 
Göncz Árpádtól, Hegedűs Gézától; 
valamint két, ma is elgondolkodtató, 
vele készült interjú.Izgalmas összeál-
lítást vehet kezébe az olvasó, hiszen 
Szabó Magda írásai ez alkalommal is 
közelebb visznek bennünket a szer-
zőhöz, bepillantást engednek életébe, 
és jelentős adalékkal szolgálnak arról 
a kilencven esztendőről, ami számá-
ra megadatott. Emberi sorsok rajzo-
lódnak ki, emléket állít szeretteinek, 

kortársainak, bepillantást 
enged legnehezebb dön-
téseibe. Nem véleten, 
hogy könyveit ma is épp 
úgy elkapkodják a köny-
vesboltok polcairól, mint 
régen, s meglehet,  neki 
is jelentős szerepe van 
abban, hogy bár sokszor 
és sokan előrevetítették 
a könyvek halálát, ez a 
jóslat nem igazolódott be. 

Úgy tűnik, jól látta, amikor a könyvben 
közölt 1997-es interjúban a kérdés-
re,  „El tudta korábban lépzelni, hogy 
az emberek egyszer csak leszoknak 
az olvasásról?” kérdésre így vála-
szolt: „...Azt hiszem, a könyv háttérbe 
szorulása csak egyfajta divathullám 
következménye, s ezen a válságon 
éppúgy átlábolunk majd, mint eddig 
mindig a történelmi kataklizmákon.” 
Vannak olyan szerzők, akiknek az írá-
sait olvasva úgy érezzük, vállalnák a 
sorsközösséget, járjunk bárhol és bár-
mikor. Ilyen szerző Szabó Magda is, 
akinek soraiban mindig visszaköszön 
a szülői házból hozott szeretet és em-
berség, és a stabil megingathatatlan 
értékrend, ami kapaszkodót ad a leg-
nehezebb időkben is.  
(Szabó Magda: Nekem a titok kell)

Országosan – így városunkban is 
– augusztus 30-án volt a premierje 
a gödöllői Csuja László által ren-
dezett Virágyvölgy című filmnek. 
A Karlovy Vary-i Nemzetközi Film-
fesztiválon díjnyertes alkotás be-
mutatójára a gödöllői moziban került 
sor telt ház előtt. A történet dióhéjban: 
a külvárosi lakótelepen unatkozó Bi-
anka hirtelen felindulásból ellop egy 
csecsemőt, majd kénytelen otthont 
keresni, azonban senki sem fogadja 
be. Már-már feladná, mikor véletlenül 
találkozik a jószívű, munkásszállón 
élő Lacival, aki segíteni akar az utcán 
rekedt lánynak és eldönti, hogy min-
denáron otthont teremt számukra. 
A bemutató vendége volt Csuja Lász-
ló és a film operatőre, Vass Gergely, 
akik a vetítés után közönségtalálkozón 
vettek részt. L. Péterfi Csaba mode-
rátor közreműködésével a megjelen-
tek néhány érdekességet is megosz-
tottak a közönséggel. Kiderült, hogy 

a forgatás mintegy 26 napot ölelt 
fel, 52 különböző helyszínen, ami 
igen alacsony költségvetést, el-
lenben rendkívül gyors munkát 
vett igénybe. A szereplők kiválo-
gatása sem volt könnyű feladat, 

ugyanis 1000 jelentkező közül kellett 
megtalálni a legmegfelelőbbeket. 
A rendező elmondta, hogy bár a törté-
net picit extrém, mégis megpróbáltak 
a hétköznapi valóság talaján maradni. 
Ezt a szereplőválogatás is bizonyítja, 
ugyanis amatőr színészekkel készült 
a Virágvölgy (a forgatókönyve pedig 
négy évig), akik sokszor önmagukat 
adták ebben a road movie-ban (pél-
dául a kempingben alvó férfi a való 
életben a szóban forgó kemping re-
cepciósa). A két főszereplő sem profi: 
Berényi Bianka Instagram-sztár, az 
EU Cannibal frontembere; Réti Lász-
ló pedig többszörös speciális olimpiai 
korcsolyabajnok.
Bővebben: szolgalat.com

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

Titkok nyomában 

Egy gödöllői filmes filmje Gödöllőn
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Új szolgáltatással bő-
vült a Gödöllői Városi 
Múzeum kínálata. A 
nyár folyamán elké-
szül a „GuideNow” 
nevű mobiltelefonos 
tárlatvezető appliká-
ció, amelynek segít-
ségévek a látogatók a 
kiállításban szereplő 
műtárgyakról a mobil-
telefonjukra telepített 
alkalmazás segítsé-
gével juthatnak infor-
mációhoz.

Az Egy újjáéledt 
közösség – A magyar 
cserkészmozgalom 
története című kiállí-
táshoz csak az app-
likáción, míg további 
kiállításokhoz egyelő-
re csak a tárlók mel-
lett elhelyezett tablet-
ről tájékozódhatnak 
műtárgyaikról.

Az alkalmazást a http://guidenow.eu/home oldalról tölthetik 
le, és a sikeres telepítést követően, az alkalmazáson belül a 
múzeumok közül ki kell választani a Gödöllői Városi Múzeumot. 

A „GuideNow” alkalmazás minden felhasználó számára in-
gyes!

(j.)

A szlovákiai Máriatölgyesen (Dubnica nad Váhom) megrendezett 
nemzetközi folklórfesztiválon lépett fel a Gödöllő Táncegyüttes. Az 
augusztus 24-28. között megrendezett rangos eseményen többek 
között szlovák, cseh, lengyel és spanyol együttesek között ők kép-
viselték Magyarországot a szervezők meghívására. 

A program során a táncegyüttes felnőtt csoportja mutatta be tudá-
sát, a Kárpát-medence különböző tájegységeinek táncaiból adtak 
elő válogatást, s a fesztivál zárórendezvényén is az ő produkció- 
jukat láthatta a közönség. 

A Gödöllő Táncegyüttes gazdag nyári programot tudhat maga 
mögött. A fesztivált megelőzően felléptek Kapolcson, a Művésze-
tek Völgye rendezvényein, valamint Székesfehérváron a Királyi 
hétvége programjában és Veresegyházon, a Mézesvölgyi Fesztivál 
színpadán. Szlovákiából sem haza vezetett az útjuk, táncosaink 
ugyanis edzőtáborral zárták a nyarat.

(k.)

Gödöllőre látogatott az Arany-
busz. A Petőfi Irodalmi Múzeum 
népszerű „járata” szeptember 
3-án és 4-én a Szabadság té-
ren várta az érdeklődőket. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban 2017 májusában nyílt meg 
a 200 éve született Arany Já-
nos előtt tisztelgő, „Önarckép 
álarcokban” című kiállítás, s 
ehhez kapcsolódva készítették 
el azt a buszban kialakított ván-
dorkiállítást, ami már több, mint 
egy éve járja az országot.

A kiállítás 
Arany János 
életművét, éle-
tét, költészetét 
versek, képek, 
relikviamáso-
latok, hang- és 
f i lmfelvételek 
segí tségéve l 
mutatja be. A 
beépített digi-
tális eszközök 

pedig egyaránt lehetőséget 
nyújtanak Arany költészetének 
és pályájának mélyebb megis-
merésére, mint verseinek élve-
zetére, vagy éppen a szórakoz-
tató játékra. 

A busz melletti pihenőben a 
látogatók Arany-köteteket la-
pozgathattak, valamint kvízek, 
és egyéb játékok várták őket. 
Az erősebbek akár  petrencés 
rúddal vagy malomkővel is pró-
bára tehették erejüket.

(ny.f.)

Szeptember 23-án, 16 órakor új interaktív beszélgetős műsor 
indul útjára a Királyi Váróban. a két széken a két házigazda Mé-
száros Beáta és L. Péterfi Csaba faggatja a két szék közé kerülő 
vendéget, aki első alkalommal Csányi István énekes és szaxofo-
nos, a Sax-O-Funk zenekar vezetője lesz. De nem csak beszélgetés, 
hanem különleges, a műsorvezetők és a közönség által adott fel-
adatok is várnak majd a vendégre, aki számára bőséges meglepe-
tésről is gondoskodnak a házigazdák. Mindezeket természetesen 
zenével fűszerezve kapja majd a közönség. A „Két szék között” a 
tervek szerint kéthavonta várja az érdeklődőket.

GödöLLőI sIker szLovákIában

Irodalom, kicsit másként

Mobilos tárlatvezetés

Két szék között
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Szeptember 7-én, hagyományo-
san a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar hangversenyével kezdődik, 
és november végén az Erzsé-
bet királyné vers és prózamon-
dó versennyel zárul a GödöllŐsz 
fesztivál.  A számtalan kulturális 
programot magába foglaló ren-
dezvénysorozat tartalmazza a 
Belvárosi Napokat, az Ars Sacra 
Fesztivált, a Gödöllői Királyi Kas-
télyban október 5-14. között meg-
rendezésre kerülő 20. Jubileumi 
Nemzetközi Hárfafesztivált és a 
Liszt Fesztivált, amire október 19-
22. között kerül sor. 
A városi kulturális csoportokat ösz-
szefogó eseménysorozat egyaránt 
gazdag lesz zenei programok-
ban, kiállításokban és színi előa-
dásokban. Így például az egyik 
kiemelt eseménye szeptember 
15-én Szekeres Erzsébet textilmű-
vész háromhelyszínes (könyvtár 

– Levendula Galé-
ria – Szentháromság 
templom) kiállításso-
rozata, amely egy-
ben az Ars Sacra 
Fesztivál része. De 
izgalmasnak igérke-
zik a Gödöllői Kirá-
lyi Kastély október 
végén megnyíló új, 

„Zárolva - A gödöllői kastély titkos 
élete” című időszaki kiállítása, ami 
a kastélynak abba korszakába ka-
lauzolja el a látogatókat, amikor az 
épületben szovjet katonai laktanya 
és szociális otthon működött. 
A színielőadások között egyaránt 
találunk gödöllői és fővárosi pro-
dukciókat. Így például a Garabon-
ciás Színtársulat Osztrigás Mici 
című előadását október 17-én is-
mét láthatja a közönség. Igazi kü-
lönlegességnek ígérkezik a barokk 
színházban  november november 
16-án bemutatásra kerülő, s emel-
lett 17-én, 22-én és 23-án látható 
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban 
című előadása is. Mindezek mellett 
olyan népszerű fővárosi előadások-
ra is számíthat a gödöllői közönség, 
mint a Madách Színház vendégjáté-
kaként október 31-én bemutatásra 
kerülő Szomorú vasárnap. 
Bővebben: szolgalat.com

A gödöllői Eszenyi Zsombor, 
aki jelenleg a Zeneakadémia 
Különleges Tehetségek osztá-
lyának tanulója, első díjat és két 
különdíjat nyert az Európai Kla-
rinétszövetség Nemzetközi Kla-
rinétversenyén Győrben.

A  rangos megmérettetésre au-
gusztus 28. és 31. között került 
sor a Nemzetközi klarinétfeszti-
vál és -verseny részeként, ahol 
számos nemzetközi hírű szólista 
és együttes zenekari művészei 
léptek fel.         (b.j.)

Eszenyi Zsombor 
győri diadala

ProGramözöNNEl köszöNT bE a

 Az esemény nyilvános, melyen kép- és hangfelvétel készül!

Fotó: Madách Színház
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Már csak néhányat kell aludni, 
és készülhetünk a kétnapos fer-
geteges bulira, azaz a Belvárosi 
Napokra. Szombaton és vasárnap 
egymást váltják a különböző sport 
programok, koncertek, színházi 
előadások, bemutatók és kiállítá-
sok.  Nézzük – dióhéjban – mire is 
számíthatunk. 

A rendezvények idén is az Alsó-
parkban a Művészetek Háza-Vi-
lágfa-Ady sétány által határolt 
területen lesznek. Szombaton a 
nagyszínpadon a GRUND vígszín-
házi fiúzenekar, a Lóci Játszik és 
a Margaret Island szórakoztatja a 
közönséget, míg a NoVo Stage-en 
az UnderSchool és a Helo zep! 
lép fel. A szombat délelőtt a sport, 
a mozgás jegyében telik majd, 
délután pedig ismét megrendezik 
a korábban már nagy sikert ara-
tott szakmák délutánját a Madách 

Imre Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola tanárai és tanulói. 
A Folkudvarban Benedek Kriszti-
na Csodababázója és kézműves 
foglalkozások, népi játékok vár-
ják a gyerekeket, a Civil Utcá-
ban pedig a városi alapítványok 
és egyesületek 
mutatják be 
tevékenységü-
ket. A rendez-
vény egyik lát-
ványos eleme 
lesz a HM Cur-
rus zrt. harc-
és gépjármű 
bemutatója.
A vasárnap 
délelőtt a ku-
tyabarátoké lesz. Az Ebugatta 
Pikniken többek között kutya 
szépségversen és bemutatók vár-
ják az érdeklődőket. 
A vasárnap is bővelkedik zenei 
csemegékben: a nagyszínpadon 
este Kasza Tibor és Geszti Péter 
koncertjére érdemes kilátogatni. 
Geszti Péter egyéniségéből és ze-

nei múltjából adódóan különleges 
élmény vár a közönségre, hiszen 
a Rapülők, a Jazz+Az, a Gringó 
Sztár és a LÉTVÁGY legnépsze-
rűbb dalait hallhatják majd. 
A NoVo Stage-en ezen az estén a 
Deep White Shadow és a Miless 

ad koncertet. Persze a zene mel-
lett számtalan egyéb érdekesség 
várja az érdeklődőket. 
A gyerekek örömére mindkét na-
pon  lesz vidámpark, és kipróbál-
hatják a Royal Rangers ügyessé-
gi játékait is. Szintén mindkét nap 
várja az érdeklődőket a Magyar 
Teátrum Színházi Sátor, ahol iro-

dalmi összeállítások, színi előa-
dások, vetélkedők és koncertek 
közül választhatnak. 

(A részletes program a www.
muza.hu oldalon olvasható.) 

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

TraNszParENs TErEk
2018. június 30 - szeptember 31.

A vizuális művészetek különböző területein alkotó 
művészek a kiállítás alkalmából csoportokat alkottak 
és közös koncepció kidolgozása után hozták létre a metamorfózis gondo-
latkörére reflektáló projektjeiket. 
A helyspecifikus művek az átváltozás folyamatát jelenítik meg kint és bent, 
valóság és képzelet, tér és idő, anyag és forma viszonylatában. Helyszínek: 
Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállítóterme és kertje, Remsey-ház kertje, 
Kálvária belső tere

A kiállítás Gödöllő tematikus évéhez, az Ifjúság évéhez kapcsolódik.
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap

Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

BeLváRoSi NapoK 

Fotó: Geszti Péter Produkció

Fotó: Kasza Tibor Management
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Szeptember első hétvégéjén 
rendezték meg az MTK Lan-
tos Mihály Atlétikai Centru-
mában a pénzdíjas Ifjúsági- 
és Junior Liga döntőt, ahová 
egész éves eredményeik 
alapján kaptak meghívást a 
korosztályuk legkiválóbb at-
létái. A kétnapos megméret-
tetésen a Szörényi István ve-
zette GEAC rúdugró műhely 
vitte a prímet, ők összesen 
egy arany-, két ezüst- és há-
rom bronzérmet nyertek.

A kiváló ugróeredmények mel-
lett nem érheti kritika a Kör-
mendy Katalin edzette futókat 
(három érem) és a Máté Alpár 
irányításával készülő dobókat 
(két érem) sem. A számos re-
mek eredmény felsorolásánál 
feltétlenül ki kell emelni Si-
monváros Csanád rúdugró 
teljesítményét, aki az év utol-
só fontos egyéni versenyét is 
megnyerte és ezzel teljessé 
tette éves érem kollekcióját, 

hiszen mind a felnőtt, mind a 
junior korosztályban minden 
fontosat megnyert a hazai ver-
senyeken. 
Gödöllői eredmények, Juni-
or Liga: Aranyér-
mes: Simonváros 
Csanád rúdugrás 
(481 cm); Ezüs-
térmes: Pótha 
Johanna 200 m 
(25,49), Kond-
rák Réka rúd 
(341 cm), Sch-
lick-Szabó áron 
rúd; Bronzérmes: 
Pótha Johanna 
100 m (12,3), 
C s e n y á n s z - 
ky Sára 400 gát; 
Negyedik hely: 
Szamosi And-
rás 110 gát, Frei 
Dalma 400 gát; 
Ötödik hely: Aji-
de Dániel 110 
gát; Hetedik hely: 
Horváth Doroty-
tya 200 m; Nyol-

cadik hely: Csernyánszky Sára 
400 m, 
Ifjúsági Liga: Ezüstérmes: 
Mihajlovic Alex gerely (59,07 
m); Bronzérmes: Molnár Dá-
niel, Bánovics Dorottya és 
Lajos Dóra rúd, Eszenyi Nap-
sugár gerely (46,67 egyéni 
csúcs); Negyedik hely: Canea 

Zoltán gerely; Ötödik hely: 
Dobránszky Laura 100 gát; 
Hatodik hely: Németh Nóra 
400 gát, Schmutzer Csilla 
rúd, Eszenyi Napsugár disz-
kosz; Hetedik hely: Tóth Gá-
bor 400 m, Dobránszky Laura 
400 gát; Nyolcadik hely: Török 
Vilmos rúd.       -kb-

AtlétikA – korosztályos AtlétikA ligA döntők

kiváló gödöllői helyezések

Szenzációs eredményt ért el a 
Hajós Alfréd általános Iskola 
12 éves tanulója, a TomRacing 
motorversenyzője, Surányi 
Balázs, aki egy versenyhétvé-
gével a felnőtt magyar rövid-
pályás bajnokság vége előtt 
megnyerte a bajnokságot.

A gödöllői fiatalember 2014 óta 
űzi ezt az igen embert próbáló 
és veszélyes technikai sportágat, 
mondhatni édesapja és egyben 
edzője, Surányi Zoltán nyomdo-
kait követve pattant motorra nyolc 
évesen. Az eddig a különböző 
utánpótlás kategóriákban induló 

versenyző technikai hi-
bák és sérülések miatt 
nem tudott kiugró ered-
ményt elérni ez idáig, 
ennek ellenére fejlődé-
se töretlen volt, ami mi-
att az idei év elején úgy 
döntött a csapat, hogy 
kilépve korosztályából, 
a felnőtt mezőnyben 
indítják el Surányi Ba-
lázst  (a képen középen)  
és 125 köbcentiméteres 
motorra ültetik fel. A vál-
tás kiváló döntésnek 
bizonyult, ugyanis az 

idei, hat versenyhétvégéből és 12 
futamból álló MAMI (Magyar Mo-
toros Iskola) felnőtt rövidpályás 
országos bajnokságot egy futam-
mal a vége előtt megnyerte Balu, 
ezzel felnőtt országos bajnok lett 
12 és fél évesen.
A bajnokságból még egy futam 
ugyan hátravan (szeptember 
22-23-án, Örkény Euroringen), 
de az 50 pontos előny már be-
hozhatatlan, ugyanis az eddigi 
10-ből nyolcat megnyerő és ket-
tőn második helyen célba érő 
Balázs riválisai már nem tudnak  
annyi futamgyőzelmet elérni, 

hogy letaszítsák a trónról a gö-
döllői motorost. Az utolsó hétvége 
így sem lesz tét nélküli, ugyanis 
a MAMI Kupát is elhódíthatja a 
TomRacing versenyzője, amihez 
az kell, hogy a jelenleg nyolc pont 
előnnyel vezető ifjonc ne engedje 
maga elé riválisát.
Surányi Balázs édesapját, egy-
ben edzőjét, Surányi Zoltán kér-
tük, hogy foglalja össze röviden 
a siker titkát: – Balu nagyon rá-
érzett a motorozásra és az, hogy 
eddig nem tudott kiugró ered-
ményt elérni, nemcsak rajta múlt. 
Technikai sportágnál előfordulnak 
olyan nem várt helyzetek, amivel, 
mint kis csapat nem tudtunk mit 
kezdeni, valamint egy nagyobb 
sérülés (kulcscsonttörést szen-
vedett) is hátráltatta egy darabig 
a folyamatos munkát. Viszont 
nagyon örülünk annak, 
hogy beérett az a sok 
gyakorlás, amit befek-
tettünk, és amivel most 
felnőtt magyar bajnok-
nak vallhatja magát. 
Abban az esetben, ha 
minden jól alakul, akkor 
akár a kategória kupa-
győzelme is a miénk 

lehet. Ezúton szeretném meg-
köszönni két segítőmnek, Bódis 
Richárdnak és Bereczki Gábor-
nak a munkáját, valamint Balázs 
nagyszüleinek a támogatást, 
mert azt tudni kell, hogy a Tom-
Racing 100 százalékban családi 
pénzből működik.
– Mik a további tervek?
– A legközelebbi terv, hogy a 
MAMI Kupát is elhódítsuk és ez-
zel teljessé tegyük az idei évet, 
valamint a jövőben szeretnénk 
kilépni a nemzetközi porondra. 
Ez utóbbi pénzkérdés, a tárgya-
lások már zajlanak és elég jól 
haladunk ezzel kapcsolatban, de 
nem szeretnék semmit sem elha-
markodottan kijelenteni, úgyhogy 
maradjunk annyiban, hogy ha a 
terveink megvalósulnak, akkor a 
hazai versenysorozat mellett a 
német vagy az olasz bajnoksá-
got céloznánk meg jövőre. Fotók:  
Erdélyi Károly és Kőházi Tamás)

-tt-

Motorsport – MAMi rövidpályás felnőtt bAjnokság

surányi balázs felnőtt magyar bajnok
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Tovább folytatja 
szárnyalását a Gö-
döllői SK a Pest 
megyei I. osztályú 
bajnokságban. Ne-
nad Pozder együt-
tese ezúttal hazai 
pályán verte az 
újonc felsőpakony 
együttesét 5-1-re 
és továbbra is száz 
százalékos mér-
leggel áll három 
fordulót követően 
a bajnokságban, 
ezzel a második 
helyet foglalja el a 
tabellán.

Úgy látszik, hogy a csapat 
védjegyévé kezd válni az idei 
bajnokságban az „erős kez-
dés győzelmet ér” megfelelő, 
miután az első két fordulóban 
és most is gyakorlatilag az 
első tíz percben szerzett előny 
alapozta meg a győzelmet. A 
másodosztályból nyáron fel-
jutó Felsőpakony még szokja 
a magasabb osztály légkörét, 
ugyanis pont nélkül érkezett 
Gödöllőre, és ahogy az ered-
ményből is kitűnik: pont nélkül 
is távozott, miután a gödöl-
lői fiatalok hét perc leforgása 
alatt háromszor is bevették a 
vendégek kapuját. Az első fé-
lidő hajrájában még egyszer 
mattolták a felsőpakonyi ka-
put és annak ellenére, hogy a 
második félidőben visszavett a 

tempóból a csapat (1-1 lett a 
második 45 perc), magabiztos 
játékkal tartotta itthon a három 
pontot, ezzel három fordulót 
követően kilenc ponttal a má-
sodik helyen áll a pontvadá-
szatvóban.
Az előzetesen a biztos bent 
maradást céljául kitűző GSK 
villámrajtja kellemes meglepe-
tés és a folytatás is jól alakul-
hat, miután a szintén még pont 
nélkül álló Százhalombatta 
vendége lesz városunk csapa-
ta a negyedik játéknapon.
Pest megyei I. osztály, 3. for-
duló: Gödöllői SK – Felsőpa-
kony KSK 5-1 (4-0) Gödöllői 
gólszerzők: Tóth-Ilkó Áron 
(2), Maródi György, Milkó Dá-
niel, Méhes Pál Tamás.         
                      -li-

lAbdArúgás – HároMból kilenc

a Gsk ötössel gálázott

Az elmúlt hétvégén rendezték 
meg, immáron hetedik alkalom-
mal az ábrahám-hegyi Triatlon 
versenyt, amelyen a Gödöllői 
Kirchhofer SE versenyzői kö-
zül Scherzinger Mária ezüstér- 
mes lett, míg Benedekné So-
mogyi Brigitta bronzérmet 
szerzett saját korcsoportjában.

Az 50-55 éves korcsoportos ve-
terán I. Spint kategóriában indu-
ló Scherzinger Máriának (a bal 
oldali képen) és a 40-45 éves 
korcsoport szenior I.-ben rajt-
hoz álló  Benedekné Somogyi 
Brigittának (jobb képen) 750 
méter Balatonúszást, 50 kilomé-
ter kerékpározást és 5 kilométer 
futást kellett teljesítenie. A népes 
mezőnyben a második, illetve 
harmadik legjob idővel teljesítő 
gödöllőiek méltán lehetnek büsz-
kék eredményükre.                     -tt-

triAtlon – vii. ábrAHáM-Hegyi triAtlon

Gödöllői triatlon ezüst- és bronzérem
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Egy háztulajdonosról nagyon 
sokat elmond a kertje, főleg az 
első benyomás alapján. Kül-
földön éppen ezért már bevett 
szokás az, hogy külön előkert 
építő kertészek működnek, kü-
lönös gondot fordítva arra, hogy 
a vendégségbe érkezőt vagy 
éppen arra járókat kellemes lát-
vány fogadja. 
Az elhanyagolt előkert nekünk 
sem szívderítő látványosság, 
ha éppen hazaérkezünk, így 
ma könnyen rendbe tartható és 
egyszerű, ám rendezett utca- 
frontot építhetnek. 
Sok minden befolyásolja egy 
előkert kialakíthatóságát, so-
kunk előtt bizony árnyat adó 
fák vannak, járdák, autóbeállók, 
minden olyan, ami a bejutásun-
kat szolgálja. 
Ám ez nem lehet akadálya, 
hogy már az utcáról benézve 
kellemes és rendezett látványt 

nyújtson a kertünk, akkor is, ha 
éppen nem sok időnk van an-
nak fenntartására. 
Nem kell nagy terület ahhoz, 
hogy szépet alkossunk, így 
ha csak kis hellyel rendelke-

zünk, akkor 
a l a c s o n y 
növekedésű cserjéket, évelő 
virágokat ültessünk, melyeket 
könnyen karban tudunk tartani. 
Amennyiben azt szeretnénk, 

hogy télen is mutasson, meg-
tűzdelhetjük pár örökzölddel is, 

A fehér gólyák európai állo-
mánya két “kapun” keresz-
tül hagyja el földrészünket. A 
németországi Weser-folyótól 
nyugatra fészkelők a Gibral-
tári-szoroson átrepülve Nyu-
gat-Afrika partjainál haladnak 
tovább, és Közép-Afrikában 
telelnek. 
A kelet-európai gólyák, s így 
a hazánkban fészkelők is az 
Európát és Ázsiát elválasz-
tó keskeny tengerszoros, a 
Boszporusz felett kelnek át, 
majd Kis-Ázsiát átszelve a 
Földközi-tenger keleti partvi-
dékén haladnak tovább, s a 

Szuezi-öbölnél érik el Afri-
kát.  Innen a Nílus folyását 
követik, majd Ugandán, 
Kenyán, Tanzánián és Zim-
babwén keresztül a Fokföl-
dig vonulnak. Az állomány 
részben a kelet-afrikai sza-
vannákon telel.
A kelet-európai gólyák au-
gusztus közepétől szep-
tember közepéig-végéig 

vonulnak át a Boszporusz fö-
lött. A madarak jelentős része 
a Márvány-tengerhez közel, 
Isztambul belvárosa fölött vo-
nul. Ilyenkor a madármegfi-
gyelők és érdeklődők a város 
ázsiai részén, a Camlica nevű 
hegyen várják a gólyákat. A 
látvány lenyűgöző, hiszen Isz-
tambul egén hatalmas felhők-
ben keringenek a madarak.

Az előkert A tulAjdonos névjegykártyájA

Több tízezer vonuló gólya már átrepült a Boszporusz felett

(folytatás a 17. oldalon)
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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

öcsi: Másfél éves kan kutyus. 
Rendkívül tanulékony, a gyerekkel 
és más kutyákkal is nagyon barát-
ságos.

angyal: Ivartalanított, három 
éves szuka. Nagyon ember- 
és gyerekbarát, imád játszani, 
egy igazi szeretbomba.

kagi: Ivaros, 3 éves kan. 
Nagy termetű, kiváló házőrző 
típus. Okos, emberbarát.

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőr- 
ző, két hét intenzív foglalkozás 
után elfogadja új gazdáját. Olyan 
gazdajelöltek jöhetnek szóba, akik 
kitartóan tudnak foglalkozni vele, 
amíg örökbe adható lesz.

HÉTvÉGÉN IS NYITvA TARTó 

áLLAToRvoSI RENDELő
Szeptember 8-án és 9-én 
(szombaton, vasárnap) 

9-11 óráig 
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc 

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-48-23-058tUrUl 

GÖDÖLLŐI
állatkórház
(Gödöllő, Szabadság út 21. 

a HÉV-fordulónál)

ÁllaTPaTIka

Hétvégén is nyitva  
tartó ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

 Az esemény nyilvános, melyen kép- és hangfelvétel készül!

így a hideg időben is lesz látnivaló az előkertben. A gyomosodás 
és vízmegtartás érdekében hasznos dolog a beültetett növények 
köré lefektetett geotextil, melyet számtalan anyaggal boríthatunk. 
Fenyőkéreggel, ami azonnal díszíti a kertet és egységes képet ad 
neki, a jó illatáról nem is beszélve, különböző kavicsokkal vagy a 
kettő ötvözetével. 
A geotextil remek célt szolgál arra is, hogy ne engedje a rászórt 
anyagokat idővel a földbe süllyedni. 
Amennyiben annyira rossz a talaj, hogy az ültetésre alkalmatlan, 
abban az estben is lehet gyönyörű előkertünk.
A textillel beborítva, majd díszítő anyaggal lefedve, majd arra dé- 
zsákban nevelt növényekkel elhelyezve szintén elfogadható, sőt 
akár mediterrán előkertet is varázsolhatunk.
Növényfuttató rácsokat szúrni dézsákba is lehet, ott is és a ki-
sebb akár nem kúszó növényekkel 
is díszítő hatást érhetünk el. Egy-
egy madáritató elhelyezésével 
még madárbaráttá is tehetjük, az 
amúgy általában kihasználatlan 
területet.
Tengerparti vagy préri  hangulatot 
például mosott kavicsok leszórá-
sával, néhány yuccával ( Yucca 
filomentosa) elültetve pár óra alatt 
egyszerűen varázsolhatunk és utá-
na szinte gondunk se lesz rá. 
Ám a variációk száma szerencsére 
végtelen, így ha további ötletekre 
kíváncsi, akkor bátran keressen 
minket!    www.bujtaskert.iwk.hu
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OrvOsi ügyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

gyógyszertári ügyelet
szeptember 3-9.: 

egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
szeptember 10-16.: 

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

temetkezési ügyeletek
PAX temetkezési  iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
m. szabó és társai temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
ÓZON pAJZS pOLGÁRŐR EGyESÜLET: 06-30/621-2968

beLvárosI JeGYIroda InForMáCIÓ 
 

A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az ország 
szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára, sporteseményé-
re és kulturális rendezvényére. Jegyvásárlási lehetőség az Interticket, Ticket-
portal, TicketExpress, TicketPro és a Jegymester rendszerein keresztül. Online 
jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer rendezvényére magyarországon, 
Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban. A jegyirodában fizethet bank-
kártyával, szép-kártyával, erzsébet-kártyával és kultúrautalvánnyal is (edenred, 

Erzsébet-utalvány). BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS Jegyiroda: 
info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

Nyitva tartás: hétfő: zÁrVa kedd-péntek: 11.00-18.00 között 
NYITVa szombat: 9.00-13.00 között 

(a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVa) vasárnap: 
zÁrVa (a rendezvényekhez igazodva előadás előtt 1 órával NYITVa)

 A
z esem

ény nyilvános, m
elyen kép- és hangfelvétel készül!
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A Gödöllői Királyi Kastély KN Kft. 

MUNKATÁRSAKAT KERES
teremőr és karbantartó feladatok ellátására.

Jelentkezését az 
allaspalyazat@kiralyikastely.hu 

címre várjuk!
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BEKüLDÉSI HATáRIDő: 2018. SzEPTEMBER 11.
A Bagoly könyvesbolt 1000 ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Kőrösi Adrián, Fenyves köz 13/A, Fődi Jánosné, Blaháné út 34.
A Dűlő Borkereskedés 1000 ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Csarnó György, Táncsics M. út 30., Bellus Károly, Szent János u. 14/A
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 ft-os utalványát nyerte: 
Lengyel Roxána, Babati út 10.
A városi Mozi ajándékát nyerte: Tóth Lilla, Rigó u. 39., Gáspár 
Éva, Röges u. 39.
A Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 1000 ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Hlavaty Győző, Szabadság út 163., Tóth Dóra, 
Semmelweis u. 66.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való 
részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen kül-
dik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!


