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A palotakerti lakótelepen élők régi igé-
nye volt, hogy a környék biztonságo-
sabbá tétele érdekében kapcsolják be 
a területet a városi közterület-felügyele-
ti rendszerbe. Jó hír a lakóknak, hogy 
a kamerák telepítése napokon belül 
megkezdődik. Emellett kamera kerül a 
Szent János utca–Szőlő utca kereszte-
ződésébe is.

A lakótelep teljes területén 5 hely-
színre 7 kamerát helyeznek el. Ezek kö-
zül öt nagyfelbontású, zoomolható, PTZ 
kamera, valamint két fix berendezést is 
felszerelnek, amik a lakótelepre beve-
zető közutat figyelik. A fejlesztés ered-
ményeként várhatóan csökken majd a 
közterületi szabálysértések száma.

A kamerafelvételeket a jogszabály-
ban előírt időintervallumban, azaz 8 
napig őrzik, ezért fontos, hogy aki bár-
milyen szabálysértést tapasztal, időben 
tegyen bejelentést a rendőrségen és 
keresse fel a városi közterület-felügye-
let és térfelügyeleti központ irodáját a 
felvételek kimentése érdekében!

(folytatás a 4. oldalon)

KameráKKal

a nagyobb
biztonságért montázsunk
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– Fogalmazhatunk úgy, hogy ebbe a gödöl-
lői-wageningeni csoportba előbb belecsöp-
pentem, mint ahogy a két város kapcsolata 
hivatalosra fordult.  Az első kapcsolatfelvétel 
ugyanis a két település egyházi csoportjain 
keresztül történt meg 1989-ben, és mint ifi 
hittanos, 1990-ben ennek keretében utaz-
tam először Wageningenbe egy ökumenikus 
csapattal. Ebből indult el azután az a szál, 
aminek eredményeként 1992-ben hivatalos 
kapcsolat lett a két város között – mesélte 
Szedmák Ágnes.

– Ma már hány szálon fut ez a kapcso-
lat?

– Nem hinném, hogy erre lehet konkrét 
választ adni, hiszen voltak rövidebb ideig 
tartó együttműködések és vannak, amelyek 
a kezdetektől fogva ma is tartanak. llyen a 
civilek és a két város egyetemeinek kapcso-
lata. Amikor Wageningen testvértelepülést 
keresett, akkor az egyik szempont a ha-
sonlóság volt, hogy hasonlóak legyenek az 
adottságai, s ennek egyik pontja volt, hogy 
mindkét városban van egyetem. De közös 
vonás volt az egyházi és a zöldszervezetek 
jelenléte, s ezek mellé kapcsolódtak be az 
iskolák, a sportklubok és a rendőrség.

Szintén fontos pillére lett az együttműkö-
désnek az idősek otthona, a mai Egyesített 
Szociális Intézmény, amit jelentős mérték-
ben támogatnak, Hollandiában ugyanis na-
gyon erős a szociális szféra.

– Érdekes, hogy ez az együttműködés 
a ma is erős egyházi kapcsolatra épült rá. 
Hiszen Hollandiáról elsősorban nem az 
egyház, hanem a liberalizmus jut az em-
berek eszébe…

– Ez is mutatja Hollandia sokszínűségét! 
Ebben a csapatban, nagyon erős igény van 
a hitbeli életre és annak megerősítésére. 
Sokat tanulunk egymástól. Például nekik kö-
szönhetően kapcsolódtunk bele a Coventry-i 
liturgialáncba. A rövid, körülbelül húszperces 
szertartások minden pénteken délben van-
nak a református templomban, s ha lassan 
is, de egyre bővül az a kis közösség, aki itt 

együtt imád-
kozik a világ 
békéjéért.

– Ha átfo-
góan tekint-
jük, az elmúlt 
több mint 
huszonöt év 
alatt hány fő 
kapcsolódott 
be ebbe az 
együttműkö-
désbe?

– Talán 
nem túlzok, 
ha azt mon-
dom, hogy – 
még ha sokan 
vannak, akik 
többször is 
részt vettek a 
közös progra-
mokon – ösz-
szességében 
hat-hét ezerre 
tehető azok-
nak a száma, akik valamilyen formában ré-
szesei voltak ennek az együttműködésnek.

– Ez nagyon nagy szám!
– Így igaz. Ott vannak a művészeti cso-

portok, az oktatási intézmények, a befogadó 
családok, a civilek és még jó hosszan sorol-
hatnám.

– Mennyire érdekli ez a kapcsolat a fia-
talokat és milyen mértékben tudnak ebbe 
bekapcsolódni?

– A résztvevők közel harminc százalékát 
a fiatalok, a diákok teszik ki. Mind a gödöl-
lői, mind a holland gyerekek nagyon érdek-
lődők. Ők nagyon sokat profitálnak ebből, 
egyrészt a nyelvtanulás szempontjából, 
másrészt egymás kultúrájának a megisme-
réséből. Én elsősorban a saját, törökös diák-
jaimról tudok beszélni. Számukra a nyelvta-
nulás miatt nagy vonzerő egy-egy látogatás, 
de büszkén mondhatom, a kulturális prog-

ramok iránt is mindig nagyon érdeklődők és 
aktívan vesznek rajtuk részt. Erről az iskolai 
beszámolóik is tanúskodnak. A holland ke-
rékpáros kultúra pedig külön élmény nekik. 
Képzelheti, milyen, amikor ahhoz szoktak 
hozzá, hogy a Török előtt látnak húsz biciklit, 
a wageningeni gimi kerékpárparkolójában 
meg négyszázat. A középiskola az a szint, 
ahol már a fiatalok érettsége olyan, hogy ér-
demben lehet együttműködni. A Török Ignác 
Gimnázium épp ezért is alakított ki testvéris-
kolai kapcsolatot a wageningeni gimnázium-
mal,  aminek keretében a gyerekek rendsze-
resen utaznak egymás iskolájába, és a két 
intézmény közös nemzetközi projektekben 
vesz részt.

És ami nagyon fontos, hogy a wagenin-
geni gyerekek is nagyon szeretnek Gödöllő-
re jönni. Náluk van egy olyan szabály, hogy 
egy diák egy évben csak egy cserekapcso-

Gödöllő - WaGeninGen

Szedmák Ágnes

SokSzínű éS Sok Szálon futó kapcSolat
Városunk tizenöt testvérvárossal és két partnertelepü-
léssel ápol kapcsolatot. Ezek közül – bátran kijelent-
hetjük – a hollandiai Wageningennel a legszorosabb és 
legintenzívebb az együttműködés. Ma már nem csak a 
városvezetők, hanem a települések különböző intéz-
ményei és szervezetei között is szoros, aktív kapcsolat 
van. Ennek egyik motorja Szedmák Ágnes, a Török Ig-
nác Gimnázium tanára. Vele beszélgettünk a több, mint 
negyed százados kapcsolat tapasztalatairól.
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latban vehet részt. És nagyon sokszor 
mondják a holland kollégák, hogy a gye-
rekek közül sokan Gödöllőt teszik első 
helyre.

– Ez minek köszönhető?
– Nagyon jó híre van ennek a kapcso-

latnak, mert a gyerekeknek jó élményeket 
adunk. Közhely, de nagyon sokat emlege-
tik a magyar vendégszeretetet. De vonzó 
számukra Gödöllő és az ország szépsé-
ge, szeretik a Gödöllői-dombságot, ami 
nekik szinte már hegyvidéknek számít, és 
érdekesnek találják a menzát, ami náluk 
ismeretlen. Hollandiában ugyanis a reg-
geli és az ebéd nem nagyon különbözik, 
ott este esznek meleg ételt. 

– Említette, hogy a Török már önál-
ló kapcsolatot tart fenn. Ezen kívül is 
szövődtek olyan ismeretségek, amik 
túlnőttek a hivatalos kapcsolatokon?

– Hogyne! Nem egy innen kiindult ba-
rátságról tudunk, ahol wageningeniek és 
gödöllőiek együtt töltik a szabadságukat. 
De nekem például kedves élmény volt 
tavaly, hogy a wageningeni polgármes-
ter Magyarországon töltötte a szabadsá-
gát, és persze ennek során „csak úgy” 
Gödöllőt is útba ejtette. És vannak olyan 
wageningeni barátaink is, akik már vala-
mennyire megtanultak magyarul!

– Tudom, hogy nagyon sokszor uta-
zik Wageningenbe és Hollandia más 
városaiba. Mi volt legpozitívabb ta-
pasztalata?

– A boldog Hollandia, a liberalizmus po-
zitív oldala: egymás szeretete, elfogadá-
sa és a miénktől eltérő élettempó. Sokkal 
nagyobb nyugalomban élnek az embe-
rek, és képesek megőrizni a magánélet 
és a szabadidő határát. Náluk például a 
hétvége az szent, az a pihenésé. Többek 
között ez is hozzájárul, hogy a hollandok 
tovább élnek, mint mi, magyarok. Nekem 
sok mély, személyes barátsággá alakult 
kapcsolatom van. Szeretve, befogadva 
érzem ott magam.

– A héten ismét hivatalos látoga-
tásra indul egy gödöllői küldöttség 
Wageningenbe. Milyen programokon 
vesznek részt?

– A több mint hetvenfős delegációban 
számtalan terület – kultúra, oktatás, civi-
lek,  zöldek, stb. – képviselői kaptak he-
lyet. A különböző csoportok szakmai nap 
keretében cserélik ki tapasztalataikat. Ha-
gyományosan lesz bemutató a helyi pia-
con, ahol többek között magyar ételkóstol-
tatóval várjuk az érdeklődőket. Legutóbb 
lángost sütöttünk, most túrós csuszát ké-
szítünk, amit Hollandiában nem ismernek. 
A túrót és a szalonnát innen viszünk. De 
mindezek mellett a résztvevők megismer-
kednek Wageningen nevezetességeivel 
és ellátogatunk Amszterdamba is. Biztos 
vagyok benne, hogy ez az út is sok hasz-
nos szakmai tapasztalatot ad majd a kül-
döttség tagjainak, és remélem, hogy még 
tovább mélyíti a barátságot a két város 
lakói között.

(kj)

Drága lesz a kazáncsere
A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete szerint 500.000 háztartást érint az új szabá-
lyozás, ami szerint kizárólag az ErP minősítéssel ellátott gázkazánok szerelhetők fel. A 
családi házakra már korábban életbe lépett a szabályozás, a gravitációs gyűjtőkéménnyel 
rendelkező társasházak azonban haladékot kaptak, ami a napokban, azaz szeptember 
26-án járt le.  

Ha a 15-30 ezer forintba kerülő általános ellenőrzéskor kiderül, hogy új készüléket kell 
venni, mivel az új szabályozás értelmében ez csak kondenzációs kazán lehet, akár milliós 
tétel is lehet a csere.

A most hatályba lépő 813/2013/EU és a 814/2014/EU kazáncsere-rendeletek szerint 
ráadásul a gyártóknak meg kell szüntetniük a magyar piacon 2017 februárjában megje-
lenő, turbós kazánok helyére kéményátalakítás nélkül felszerelhető Turbo kondenzációs 
ErP kazánok forgalmazását – azaz az előírást 
már ezzel a megoldással sem lehet kijátszani.

A szabályozás komoly gondot jelenthet 
azoknál a fogyasztóknál, akiknél az égéster-
mék-elvezetés gyűjtőkéményen, vagy úgy-
nevezett „Alu” egyedi füstgázelvezetésen 
keresztül történik. Gyűjtőkéménybe ugyanis 
csak azonos típusú készülékek köthetők be, 
így ha az egyik lakó régi típusú kazánja elrom-
lik, akkor az összes lakó köteles vállalni a ka-
záncsere és kéményátalakítás költségét.

A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete 
szerint a hazai társasházak 95 százaléka nem 
rendelkezik megfelelő gyűjtőkéménnyel, azaz 
90 ezer műszakilag problémás kéményt kelle-
ne azonnal lecserélni. Ez 500.000 háztartást 
érint.

(Forrás: Pénzcentrum)

Csak döntés kérdése
a meleg lakás
A múlt héten a hideg időre való tekintettel a bölcsődékben és az óvodákban is beindí-
tották a fűtést. A hirtelen történt nagy lehűlés miatt sok helyen döntöttek a fűtésindítás 
mellett. Amíg ez a családi házaknál egyéni döntés a távfűtéses lakásokban a lakókö-
zösségtől függ, mikor lesznek melegek a radiátorok.  

A Gödöllői Távhő Kft. tájékoztatása szerint 
amennyiben a lakók többsége igényli, a közös 
képviselő jogosult megrendelni a távfűtés bekap-
csolását, ami nincs sem dátumhoz, sem évszak-
hoz kötve. Bár már rég nem létezik a „hivatalos 
fűtési szezon” ami október 15-tel tette lehetővé 
a fűtés indítását, sokakban ma is él ez a téves, 
rossz beidegződés. 

Mint azt Geiger Tibor, a Gödöllői Távhő Kft. 
igazgatója lapunknak elmondta, a fűtést bármikor 
indítani lehet, amennyiben erre megkapják a fel-
kérést.  A lakóknak azon kívül, hogy megbízzák 
a közös képviselőt a feladattal, mindössze arra 
kell figyelniük, hogy ahol termosztatikus radiátor-
szelepek vannak, ott még a fűtés beindítása előtt 
teljesen nyitva (5-ös ) legyen a szelep, ez ugyanis 
megkönnyíti a rendszer légtelenítését és hama-
rabb melegszenek át a fűtőtestek.

(db)
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Tisztelettel meghívjuk
az 1956-os forradalom és szabadságharc
62. évfordulójának tiszteletére rendezett

ünnepi megemlékezésre majd koszorúzásra
IDŐPONT: 

2018. október 23. (kedd) 15 óra
HELYSZÍN: 

Gödöllő város főtere
AZ ÜNNEPSÉGET KÖVETŐEN

koszorúzásra kerül sor a Bezsilla-villánál (szabadság út 9.), 
az egykori Nemzetőrség épületénél, majd 1956 gödöllői hősi 

halottai, Balázsovich andrás és kiss antal sírjánál 
a Dózsa György úti temetőben.

PROGRAM:
Térzene: Gödöllői Városi Fúvószenekar, vezényel Ella Attila

A műsorban közreműködnek a Club Színház művészei, 
művészeti vezető és rendező: Halász Tibor, Halász-Völgyi Csík Katalin

Felhívás koszorúzásra!
az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar köz-
társaság kikiáltásának évfordulója alkalmából koszorúzást tartunk 
2018. október 23-án, kedden, a 15 órakor kezdődő városi ünnepség 
után a Bezsilla-villa (az egykori Nemzetőrség) udvarának bejáratánál. 
(Gödöllő, Szabadság út 9.). A megemlékezésre tisztelettel várjuk Önt 
és családtagjait.
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb 

2018. október 19. (péntek) 15 óráig a Művészetek Háza Gödöllő 
Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a 06-70-338-1838-as telefon-
számon Tábikné Surman Szilviánál, hétköznap 9 és 15 óra között.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érde-

kében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 14 
és 15 óra között a helyszínre (Bezsilla-villa) juttatni, megérkezésüket 
munkatársainknak jelezni.   Megértésüket köszönjük!

(folytatás az 1. oldalról)
A felvételek csak a jogszabályban meghatározott szerveknek 

adhatók ki eljárás lefolytatása végett.
A Palotakert térfelügyeleti kamerákkal való ellátása része volt 

Tóth Tibor (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), a városrész önkormány-
zati képviselője választási programjának is. Mint azt a képviselő 
lapunknak elmondta, a fejlesztés jelentős előrelépés a terület köz-
biztonsága szempontjából, ám a valódi hatékonysághoz elenged-
hetetlen a lakosság partnersége. Épp ezért fontos, hogy az itt élők 
csatlakozzanak a SZEM-hez (Szomszédok Egymásért Mozgalom), 
vagy minél többen segítsék a polgárőrség munkáját. 

A Palotakert mellett kamerát kap a Szent János utca és a Szőlő 
utca kereszteződése is. Itt a berendezés a környék közbiztonságát 
és a közlekedésbiztonság fenntartását szolgálja majd.           (kj)

Szeptember 29-én hajnali kettőkor kigyulladt az Ökörtelek-völgyi Hulladék-
kezelő Központ komposztáló részénél a rostáló gép. A tüzet feltehetően a 
berendezés rossz műszaki állapota okozta, de ennek vizsgálata még folya-
matban van. A tűz átterjedt a komposztra és a kirostált szemétre. Személyi 
sérülés nem történt, a kár viszont jelentős, megközelíti 100 millió forintot. A 
katasztrófavédelem munkatársainak a tüzet reggelre sikerült eloltani. 

Gémesi György, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnö-
ke azt mondta, a mostani eset is mutatja, mennyire leamortizálódott a Zöld 
Híd B.I.G.G. NKft. gépparkja, s ide vezet, hogy az állami „kukaholding” havi 
130 millió forinttal kevesebbet oszt vissza a cég részére, mint amennyire 
szükség lenne a szakszerű, biztonságos munkához.                 (i.)

Október 1-jétől várhatóan november 4-ig felfüggesztette a 
zöldhulladék házhoz menő rendszerben történő begyűjtését a Zöld 
Híd B.I.G.G. NKft. 

Mint arról múlt heti lapunkban is beszámoltunk, a cég járművei 
olyan nagy számban hibásodtak meg és kellett őket kivonni a for-
galomból, hogy a feladatok ellátását kényszerűen újra kellett gon-
dolnia a vezetésnek. Mint az a lakossági tájékoztatólevélből kiderül, 
a legfontosabb, kötelező feladatok ellátására kellett átcsoportosíta-
niuk a még működő gépparkot, ez a vegyesen gyűjtött háztartási 
hulladék begyűjtése, ami közegészségügyi szempontból a legma-
gasabb kockázatot jelenti.

Az átszervezéssel a szelektíven gyűjtött hulladékokat továbbra is 
zavartalanul el tudják szállítani. A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. azt kéri a 
lakosságtól, hogy ne helyezzenek a közterületekre, ingatlanaik elé 
zöldhulladékot!

A felfüggesztés időtartama alatt a gödöllői lakosoknak lehető-
séget biztosítanak nyitvatartási idő alatt a Kerepes-ökörtelekvölgyi 
telephelyen háztartásonként maximum 1,5 m3 zöldhulladék 
(gyűjtőzsákban vagy anélkül) egyéni beszállítással történő, díj-
mentes elhelyezésére. A szolgáltatásra azon magánszemélyek 
jogosultak, akik szerepelnek  a Zöld Híd ügyfélnyilvántartásában, 
valamint felmutatják lakcímkártyájukat, illetve egy évnél nem régeb-
bi hulladékgazdálkodási díj befizetését igazoló dokumentumot.

A Zöld Híd azt javasolja, hogy az összegyűjtött zöldhulladékot 
a későbbi elszállításig az ingatlan területén belül, szabad levegőn 
tárolják. A társaság által forgalmazott, zöldhulladék gyűjtésére rend-
szeresített zsák lebomló, ezért több hetes tárolására nem alkalmas. 
A megvásárolt zsákoknak hűvös, fénytől védett helyet kell biztosí-
tani, csak így garantált, hogy három hónapig megőrizze eredeti mi-
nőségét. Ugyanakkor a cég felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy 
a zöldhulladék közterületen történő elhelyezése illegális hulladék-
lerakásnak számít, s kérik, hogy a zöldhulladékot vegyes hulladék 
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe ne helyezzék bele.

A Zöld Híd honlapján és Facebook-oldalán folyamatosan tájé-
koztatja a lakosságot.         (ny.f.)

KameráKKal a nagyobb 
biztonságért

Zöldhulladék:
EGyElőrE nEM 
VISZIk El

Tűz a hulladékkezelőben
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A Köztársaság úti felüljáró építéséhez kapcsolódó ú.n. észa-
ki szervizút (Premontrei utca–Köztársaság út sarka) átadását  
és forgalomba helyezését követően újabb komoly változások 
történtek a környéken.
A legfrissebb információnk szerint rövidesen lebontják a Pod-
maniczky utca 1. szám alatt található ikerházat, ami miatt 
nemcsak a gépjármű-, hanem a gyalogosforgalmat is a Kiss 
Ernő–Nagy László utca irányába terelik el.

A főbb forgalmirend-változások:
• Az Erdész közt a Köztársaság út felől a Fácán sor irányába 
egyirányúsították.
• A Podmaniczky utcát – a felüljáró építési munkálatai miatt 
– a Köztársaság út felőli végén lezárták, így átmenetileg zsák- 
utca lesz. Helyette a Kiss Ernő – Nagy László utca útvonalon 
lehet megközelíteni a Köztársaság utat.
• Előreláthatólag a Köztársaság úti felüljáró forgalomba helye-
zéséig (várhatóan 2019. július 31.) ez a forgalmi rend marad érvényben.

Mivel a környék lakóinak életét alaposan felbolydította az építkezés, a kivitelezők folyamatosan vizsgálják a forgalmi rend – ha csak 
apróbb mértékűt is – változtatásának lehetőségét, hogy megkönnyítsék a közlekedést. Mint pl. az átjáró felől érkezőknek lehetővé 
tenni a balra kanyarodást az Erdész közbe.

A jelenlegi vasúti menetrend november 15-ig érvényes, ez idő alatt 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 tájékoztatást az érdeklődők.

PodManIcZky uTca:
újabb bonTÁS éS
lEZÁrÁS

Október 1-jén véget ért a 
türelmi időszak, így a Bu-
dapest közigazgatási hatá-
rán kívüli megállókban, ha a 
megállóban van jegyvásár-
lási lehetőség, a HÉV-eken 
már nem váltható menetjegy. 
Érvényes jegy vagy bérlet 
hiányában pedig pótdíjat 
kell fizetniük a jegyvásár-
lást elmulasztó utasoknak. 
A jegyvásárlási szabályok 
szeptember 1-jétől változ-
tak meg, hétfőtől azonban 
már nincs mentség, meg kell 
küzdeni az automatával.

Olyan, a közigazgatási 
határon kívüli megállóban, ahol van pénz-
tár – városunkban, ugye, nincs – vagy jegy-
kiadó automata, csak előre megvásárolt 
menetjeggyel vagy bérlettel lehet felszállni 
a vonatra. Az automata meghibásodása 
esetén változatlanul a vonaton biztosított 
a menetjegyvásárlási lehetőség. Az auto-
maták meghibásodását a BKK Telefonos 
Ügyfélszolgálatán, a 06-1-3255255-ös te-
lefonszámon lehet bejelenteni. A vonaton 
továbbra is pótdíj megfizetése nélkül lehet 
menetjegyet váltani, ha olyan megállóhe-
lyen történik a felszállás, ahol nincs pénztár 
vagy jegykiadó automata. 

Nem árt tehát a szokottnál korábban elin-
dulni, és bizony végigjátszani a többlépcsős 
jegyvásárlási folyamatot, ami valljuk be, 
nem is olyan egyszerű, a fizetéssel együtt 
akár 4-5 percet is igénybe vehet. Nem volt 
véletlen, hogy a legtöbben inkább a HÉV-en 
vásárolták meg jegyüket.

A főváros közigazgatási határán belüli fel-
szállás esetében nincs változás. Budapest-
ről a közigazgatási határon kívülre történő 
utazáskor a vonaton pótdíj megfizetése nél-
kül lehet jegyet váltani, ha az utas a buda-
pesti vonalszakaszra érvényes menetjegy-
gyel vagy bérlettel rendelkezik.          (ny.f.)

Október 1-5. között: a H8-as HÉV 
Cinkota és Kerepes között egy vágá-
nyon közlekedik. Ezeken a napokon 
9-től 14 óráig a vonatok módosított rend 
szerint, Cinkota és Kerepes között egy 
vágányon közlekednek.

Október 1-3. között: a szerelvények 
az Örs vezér tere felé az ellenkező, Gö-
döllő irányú peronok mellett állnak meg 
Kerepestől Ilonatelep megállóig.

Október 4-én és 5-én: a vonatok Gö-
döllő felé az ellenkező, Örs vezér tere 
irányú peronok mellett állnak meg Cin-
kotától Zsófialiget megállóig.

Október 8-12. között: a H8-as HÉV 
Mogyoród és Kerepes között egy vágá-
nyon közlekedik. Ezeken a napokon 9 
órától 14-ig a vonatok módosított rend 
szerint, Mogyoród és Kerepes között egy 
vágányon közlekednek. A szerelvények 
az Örs vezér tere felé az ellenkező, Gö-
döllő irányú peronok mellett állnak meg 
Szilasliget és Kerepes állomásokon.

Az okozott kellemetlenségek miatt az 
utasok megértését kérik!

ForGalMIrEnd-
VÁlToZÁSok
a héV VonalÁn

nEM ÁrT haMarabb IndulnI a héV-hEZ!
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Hagyományosan az Alsó-
parkban rendezték meg a 
Gödöllői Waldorf Iskola 
Mihály-napi családünne-
pét. A szeptember 29-én 
kora délután kezdődött 
rendezvényen Gémesi 
György polgármester 
mondott köszöntőt, aki 
méltatta az intézmény 
hagyományőrző és kö-
zösségépítő munkáját.   A családi 
napon az iskola énekkarai, néptán-
cosai és diákzenekarai adtak mű-
sort, valamint vendégként az Erkel 
Ferenc Általános Iskola kórusa és a 
Frédéric Chopin Zenei AMI népze-
nei tagozatának növendékei léptek 
a közönség elé. A délután folyamán 
számtalan kézműves foglalkozás, 
többek között sárkánykészítés és 
kovácsolás, valamint ügyességi 
próbák várták a vállalkozókedvű-

eket. Természetesen a hagyomá-
nyos sárkányjáték sem maradt el. 
A rendezvényt a Veronaki zenekar 
koncertje zárta.  Az évek óta nagy 
népszerűségnek örvendő program 
az iskola tanárai, diákjai és a szülők, 
valamint a gödöllői Waldorf óvoda 
és a szadai Meseház Waldorf isko-
la közreműködésével valósult meg. 
(A rendezvényről még több fotó 
a szolgalat.com -on és facebook 
oldalunkon.)                              (b.j.)

Gödöllőn közel 200, a Budai 
Campuson és az Ybl Miklós 
Építéstudományi Karon 70, 
Szarvason 20 program vár-
ta péntek délutántól az idei 
Kutatók Éjszakája látogatóit, 
elsősorban az általános is-
kolásokat, hogy első kézből 
ismerkedjen azzal, mivel is 
foglalkoznak a tudományos 
kutatók a laboratóriumaikban. Bő-
ségesen lehetett válogatni a színes, 
illatos és hangos eseményekből, 
amikre fizikai és kémiai kísérletek 
tették fel a koronát. A program gö-
döllői megnyitóján, az aulában dr. 
Ugrósdy György, a Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar dékán-
helyettese köszöntötte a közönsé-
get, majd átadta az óvodásoknak és 
iskolásoknak meghirdetett Múltunk a 
jelenben című rajzpályázat díjait. 
Az óvoda kategóriában Szedő Lilla, 
az általános iskolások 1-4. osztályos 
mezőnyében Angyal Nóra, az 5-8. 
osztályosok között Fazakas Csen-
ge nyerte a pályázatot. Az alsósok 
között különdíjas lett a Teleki József 
Általános Iskola és Szakközépiskola 
1. osztálya valamint Szabó Eszter 
Blanka, Soós Ilona, Esztergály 
Virág Emese, Kovács Boglárka és 
Kaszta Áron. A felsős kategória kü-
löndíjasa Erőss Hajnalka Krisztina.
Elismerő oklevélben részesült a Gö-
döllői Kikelet Óvoda (legtöbb rajz az 

óvoda kategóriában), a Gödöllői Er-
kel Ferenc Általános Iskola (legtöbb 
rajz az általános iskola kategóriá-
ban), Bu Györgyi és Praznovszky 
Tünde felkészítő pedagógusok. 
(A rendezvényről több fotó a szol-
galat.com-on, és faceboook olda-
lunkon.) 

Második alkalommal rendezte meg az 
Agrotrend cégcsoport a Magyaroszág 
Legszebb Birtoka versenyt.  Kertészet 
kategóriában a díj Gödöllőre került, a 
jelöltek közül a Specialmix Kft. kapta 
az elismerő címet.
A Magyarország legszebb birtoka 
versenyt hét kategóriában – álla-
tenyésztő, családi gazdaság, gyü-
möcstermesztő, kertészet, precíziós 
gazdálkodás, szántóföldi növényter-
mesztés és szőlészet-borászat – hir-
dették meg, s rangos szakmai zsűri 
döntött a helyezésekről.  
Mint azt Kisgergelyné Király And-
reától, a Specialmix Kft. vezetőjétől 
megtudtuk, nagy meglepetés volt 
számukra, amikor megtudták, hogy 
valaki jelölte őket a díjra.  A töb fordu-
lós verseny során a hetven főből álló 
zsűri első körben egy részletes doku-
mentum összeállítás alapján szűkített 
a jelöltek számát, majd a döntőben 

több mint húsz fős szakemberekbők 
álló csapat látogatott el a Gödöllő al-
végi határában lévő kertészetbe, ahol   
többek között esztétikai, innovációs, 
fenntarthatósági és környezetvédelmi 
szempontok alapján hozott döntést. A 
díjat szeptember 22-én, Gárdonyban 
adták át. 

KutatóK ÉjszaKája: színeK, 
illatoK, hangoK KavalKádja  

Gödöllőn van 
a leGszebb kertészet

Mihály-napi cSaládünnep

Fotó: Agrotrend
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czédly mónika magyar kézműves remek díjat kapott
Ismét rangos szakmai elisme-
rést kapott Czédly Mónika, 
akinek Erzsébet királyné ruha-
rekonstrukcióit itthon és külföl-
dön számtalan rangos kiállítá-
son láthatta a nagyközönség. A 
múlt évben a koronázási ruha 
hiteles másolatával kápráztatta 
el a nagyközönséget és szak-
mát, szeptember 26-án pedig 
Erzsébet királyné első, 1854-es 
díszmagyar ruhájának rekonst-
rukciójáért vette át a Magyar 
Kézműves Remek díjat.

Mint azt Czédly Mónika lapunk-
nak elmondta, már korábban 
fontos célként tűzte ki maga elé, 
hogy a fiatalokat bevezesse a 
szakmába. Épp ezért ezt a ruhát 
az egyik diákjával közösen ké-
szítette el.
– Zsérczy Kiss Rózsás Roland 
nagyon tehetséges fiatal  diák, 
a Modell Divatiskola növendéke 
aki múlt évben jelentkezett  hoz-
zám szakmai gyakorlatra. Úgy 

gondoltam, mivel őt érdekli ez 
a kor – korábban ő is készített 
egy Erzsébet királyné koronázá-
si ruha másolatot – bevonom a 

munkába.  A most 
díjazott ruhán a 
fátyolra a gyöngy-
hímzést, valamint 
a kötény oldalára 
és a szoknya por-
fogójára ő készí-
tette el.
– Mit tudhatunk 
erről a ruháról?
– Ez Erzsébet ki-
rályné 1854-es 
d í s z m a g y a r j a , 
amit Zsófia főher-
cegnő készíttetett 
Erzsébetnek még 
a házasságkö-
tés alkalmával. 
A császárnénak 
ugyanis rendel-
kezni kellett az 
uralkodóhoz tarto-
zó nemzetek vise-

letével. Az összes protokoláris 
rendezvényen, ahol Erzsébet 
magyar küldöttséget fogadott, 
ezt a ruhát viselte. Első magyar-

országi látogatásakor is ezt hoz-
ta magával, ezt láthatták rajta az 
audienciákon.
– Mikor láthatjuk ezt a ruhát 
Gödöllőn?
– Erre még egy kicsit várni kell.  
Az itt kiállított ruha a napokban 
a veszprémi püspöki palotába 
kerül, ahol a kockás ruhával, a 
lovaglóruhával és Erzsébet ki-
rályné időskori ruhájával lesz 
kiállítva.  Ennek a díszmagyar-
nak egy másik példánya pedig 
az unterwittelsbachi kastélyban 
látható, ami mostantól kezdve, 
mint Magyar Kézműves Remek 
lesz kiállítva, és a magyar kéz-
művességet is hirdeti. 
Czédly Mónika Erzsébet király-
né ruha rekonstrukciói itthon és 
külföldön számos rangos kiállí-
táson szerepeltek és szerepel-
nek, a napokban Olaszország-
ban, a monzai királyi palotában, 
a Gödöllői Királyi Kastély kiállí-
tásának anyagát is gazdagítják.

(k.j.) 

A Duflex Fotográfiai Stúdió - kapcsolódva „AZ IFJÚSÁG ÉVE GÖDÖLLŐN” elnevezésű 2018. évi városi programhoz - a fotózás 
népszerűsítése céljából ifjúsági- és diák fotópályázatot hirdet, az alábbi feltételekkel:
1. A pályázatra Gödöllőn lakó, 1999. január 1. után született, vagy Gödöllőn alap- illetve középfokú tanintézményekbe járó tanulóktól, 
fiataloktól várunk képeket digitális formátumban.

2. A képek tematikája kötetlen. Színes és fekete-fehér képek egyaránt beküldhetők. Egy pályázó maximum hat képpel nevezhet. Előny-
ben részesítjük az újszerű, egyéni látásmódú képeket. 

3. A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben, maximum 2MB/kép, hosszabbik oldaluk minimálisan 3000 pixel lehet. 

4. A képek fájlneve: VezetéknévKeresztnév_Születési éve számmal_Kép_címe
  Például: FotósJózsef_2005_Szép_kép.JPEG

5. A fényképeket elektronikus levél mellékleteként várjuk a duflex2018@gmail.com e-mail címre.

6.Beküldési határidő: 2018. október 15. 
A pályázatok beérkezéséről e-mailben adunk tájékoztatást.

7. A képek pályázatra való beküldésével a pályázó – és kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselője - tudomásul veszi, hogy a 
Duflex Fotográfiai Stúdió a beküldött képeket a szerző nevének feltüntetésével díjmentesen felhasználja közösségi oldalán, az elekt-
ronikus médiában, illetve a sajtóban, kizárólag a pályázat népszerűsítése illetve az eredmények közlése céljából. A pályázat során, a 
tudomására jutott személyes adatokat, kizárólag csak a pályázattal összefüggő célokra használja.

8. A zsűri két korcsoportban, külön értékeli a 2004. január 1. után született és a 1999. január 1. és 2003. december 31. között született 
pályázók képeit.

9. A díjazás korcsoportonként történik. Az I., II. és III. helyezett képeket oklevél- és archív fotóalbum jutalomban részesítjük. A zsűri fenn-
tartja a jogot, hogy megfelelő minőségű kép hiányában visszatarthasson díjat, vagy több érdemes kép esetén legfeljebb további három 
díjat, oklevelet adjon ki. A zsűri döntése végleges, fellebbezésre nincs lehetőség.

10. Zsűritagok: Danis János EFIAP/g, Sz. Opre Mária és Tóth Péter

11. A pályázat eredményéről minden pályázót e-mailben értesítünk, valamint a díjnyertes képek szerzőinek a listáját a Duflex Fotográfiai 
Stúdió Facebook-oldalán is feltüntetjük.

12. A díjazott képeket a Duflex Fotográfiai Stúdió a saját költségén kinyomtattatja, és a Gödöllői Civil Házban az év végi kiállításán be-
mutatja. 

Eredményes fotózást és sikeres pályázást kívánunk!                                                       Duflex Fotográfiai Stúdió, Gödöllő, 30/9227-265

„AZ IFjúSáG ÉVE GÖDÖLLŐN” FOTóPáLYáZAT 2018
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Megújulva és megszépülve 
várja a híveket a máriabesnyői 
kegyhely székelykapuja. 
Az 1943-ban készült létesít-
mény az évek során a kegyhely 
jelképévé vált, ám az idő vas-
foga nem kímélte. A felújítás 
gondos előkészítést követően 
a nyáron kezdődött meg és a 
napokban fejeződött be. A költ-

ségeket az hívek, a helyi vállal-
kozók és az önkormányzat ado-
mányaiból fedezték. 
A megújult székelykaput ok-
tóber 2 -én vasárnap, az ün-
nepi szentmisét követően dr. 
Stella Leontin kanonok, c. 
prépost, a bazilika plébánosa 
fogja megáldani. 

(b.j.)

Szeptember 21-én délután az Or-
szágos Alzheimer Sétához csatla-
kozva a Fővárosi Önkormányzat 
Gödöllői Idősek Otthona Ozory 
házának munkatársai, lakói, hoz-
zátartozók és közösségi szolgá-
latot teljesítő diákok sétáltak az 
idősek otthonától a Városi Könyv-
tárig, hogy felhívják a figyelmet a 
demencia problémájára. Ezt kö-
vetően a Városi Könyvtár adott 
otthont dr. Szabó Lajos egyetemi 
tanár előadásának Út a diagnó-
zistól az idősek otthonáig címmel, 
amelybe hozzátartozók is bekap-
csolódtak.
A hasznos információkon túl-
menően a demenciában érintett 
személyek hozzátartozói megél-
hették, hogy egy közösség tagjai, 
sorstársaiktól, szakemberektől 
tanácsot, mentális támogatást is 

kaphatnak. Demenciában szen-
vedő idősek is résztvevői voltak 
az alkalomnak, ami által a több-
ségi társadalom tagjai tanulhatták 
ennek a problémának a kezelé-
sét, az érintettekkel való kommu-
nikációt, toleranciát. Ez a program 
része a gödöllői Alzheimer klub 
működésének, amely a szellemi 
leépülésben szenvedő időseket 
gondozó családok mentális támo-
gatására, informálására létesült. 
A klubot a főváros fenntartásában 
működő idősek otthonának Ozo-
ry háza működteti. Hathetenként 
megrendezésre kerülő találkozó-
ikon előadások, beszélgetések 
alkalmával igyekeznek segítséget 
nyújtani a gondozó családok, érin-
tettek számára. Bővebb felvilágo-
sítást az ozoryhaz@gmail.com 
email címen kaphatnak         (PSz)

Adományokból megszépülve

ALZHEIMER CAFÉ
KÜLÖNKIADáS
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Vegyünk egy alaphely-
zetet: Az ember kisétál 
a teraszra, jó mélyeket 
lélegez a friss levegő-
ből és körülnéz. Ekkor 
megpillant az ablakpár-
kányon egy levágott 
fület. Hogy kinek a fü-
lét, és hogy kerül oda?  
No, és mi ilyenkor a 
teendő?  Nem, nem fel-
nőttfejjel gondolkozva, 
hanem egy kamaszfiú-
éval!
A regény átlagos, tizen-
hét éves főhőse ezzel a nem át-
lagos helyzettel találja szemben 
magát. Eggyel több füle lesz a 
kelleténél. Megmutassa a szü-
leinek? A tanárának? A plébá-
nosának? A dzsúdóedzőjének? 
Tartsa meg, és nézegesse? Be-
szélgessen vele? Ha már egy ka-
masszal senki se képes normá-
lisan beszélni. A furcsa esetből 
nyomozás lesz, rendőrségi ügy, 
majd ámokfutás, élethalál-harc, 
verseny az idővel. Közben a 
biztosnak hitt háttér összeomlik, 
egy srác áll szemben a világgal, 
keresi a dolgok értelmét, harcol 
Istennel, családjával, a többi em-
berrel, saját kételyeivel.
Mert amellett, hogy menő egy 

levágott fül tulaj-
donosának lenni, 
mindez elég sok 
problémát is fel-
vet. Például nem 
kellene, hogy az 
ősök megtudják, 
lehetőleg ne egye 
meg a kutya stb.  
És mi van azzal, 
akinek hiányzik a 
füle? Vagy nem 
lát? Milyen a világ 
egy vak szemén 
keresztül? Hát ez 

is megtudjuk Lilitől, aki látni nem 
lát, viszont érez, pontosabban 
érzékel. Nem is akárhogy! Egy 
nagyszájú lány, kemény történet-
tel. 
Szóval, ez egy extrém kaland, 
extrém főhösökkel, hiányzó test-
részekkel és kutyákkal. Utazás 
a kamaszok koponyáján belül, 
Lackfi módra. Totál agymenés, 
ami még a kamaszkorú gyereke-
kekkel rendelező szülők számá-
ra is komoly veszélyeket rejt! 
Tömegközlekedési eszközön 
olvasni tilos (Vigyázz röhögés-
veszély!) – autóban vezetés köz-
ben meg egyébként is az!
(Lackfi János: Levágott fül)

(ny.f.)

A Gödöllői Királyi Kastély lovardája adott otthont a Gödöllői Váro-
si Fúvószenekar nyárbúcsúztató koncertjének szeptember 29-én. 
A hangverseny első részében komolyzenei feldolgozások, többek 
között Erkel, Rossini és Williams művei csendültek fel. A második 
részben a könnyűzenei műveké volt a főszerep, latin-amerikai egy-
veleget, az Earth Wind and Fire és Tom Jones dalainak fúvós feldol-
gozásait hallhatta a közönség. 
A koncertet egy ABBA egyveleg zárta, ami egyben ízelítőt adott a 
fúvószenekar októberi ABBA Show című műsorából. A svéd zenekar 
legnagyobb slágereit felvonultató programmal tavasszal két alkalom-
mal lépett színpadra a fúvószenekar, október 20-án és 21-én pedig 
az óriási közönségigény 
miatt ismét műsorra tűzik 
az összeállítást.         (b.j.)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
akarsz egy füle(s)t?

Búcsú a nyártól, fúvós módra Nagy sikert aratott a Talamba Ütő-
együttes abujai fellépése.  A gö-
döllői zenészek egy folklórfesztivál 
keretében mutatkoztak be, a kon-
cert helyszíne a American 
School of Abuja volt. 
Mint azt Zombor Levente, 
a zenekar vezetője lapunk-
nak elmondta, a kiváló in-
tézmény zenetanára Blake 
Panting minden támoga-
tást – többek között az is-
kola hangszereit is – meg-
adott a zenekarnak.  
Az est első részében a Ta-
lamba önállóan lépett a kö-
zönség elé, míg a második részben 
az iskola fúvószenekarával, mind a 
helyi Afri Theatre nevű együttessel 
közös muzsikálással arattak nagy 
sikert. 
Mint megtudtuk, ez utóbbi zenekar-
nak köszönhetően sikerült a három 
nagy nigériai nemzetség (hausa, 
yoruba és ibo) népzenéjével meg-
ismerkedni és elsajátítani belőlük 
egy csipetnyit.  Ezt az anyagot a 
Talamba decemberi gödöllői kon-
certjén hallhatja majd a közönség. 
Zombor Levente örömmel számolt 

be arról, hogy a nagysikerű koncer-
teket követően felmerült annak a le-
hetősége, hogy a jövőben több af-
rikai országban is fellépjenek.  Mint 

mondta, a zenekar köszönetét feje-
zi ki a nigériai magyar nagykövet-
ségnek a meghívásért, és dr. Beer 
Sándor nigériai magyar nagykövet-
nek, aki végigkísérte és segítette a 
Talambát Abujaban.   
Élményeiket – terveik szerint – de-
cemberben a koncert mellett egy 
fotókiállítás keretében is megoszt-
ják majd a gödöllőiekkel. 
(A rendezvényről még több fotó a 
szolgalat.com-on  és facebook ol-
dalunkon) 

(j.k.)

TALAMbA: bEDObOLTáK MAGuKAT 
AZ AFRIKAIAK SZÍVÉbE
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Két nagyszabású rendezvényso-
rozat színesíti a gödöllői kulturális 
életet októberben. Az idén jubiláló, 
huszadik alkalommal megrende-
zésre kerülő Gödöllői Nemzetközi 
Hárfafesztivál október 5-14-ig, a 
XVII. Gödöllői Liszt Fesztivál pedig 
október 18-22 között várja a közön-
séget. 
A Hárfafesztivált október 5-én este 
– a rendezvénysorozatot életre 
hívó – Vigh Andrea Prima- és 
Liszt-díjas hárfaművész koncertje 
nyitja meg.  A kilencnapos rendez-
vény során tizenegy koncertnek és 
bemutatónak ad otthont a kastély.  

A szervezők idén nagy hangsúlyt 
helyeznek a fiataloknak szóló, és 
a fiatalok közreműködésével meg-
valósuló programokra. Így például 
október 6-án és 13-án a fiatal te-
hetségek, valamint a zeneiskolák 
hárfa együttesei mutatkoznak be, 
7-én délelőtt a gyerekeket várják 
hárfa bemutatóval, délután pedig a 
Kezdő Hárfások Tücsökfesztiválját 
rendezik meg. Ezek a koncertek in-
gyenesek, a részvételhez azonban 
regisztrálni kell a jakobikoncertin-
fo@gmail.com e-mail címen.
A fesztiválon mindezek mellett a 
hangszer olyan kiváló művésze-
it hallhatja a közönség, mint Ben 
Creighton Grifiths, Isabelle Mo-
retti, Sasha Boldacev és Jana 
Bousková. 
A koncertek mellett hagyományo-

san ismét lesz hárfakiállítás, ahol 
az érdeklődő felnőttek és gyerekek 
megismerkedhetnek Anne-Marie 
és Gérard David (Svájc), valamint 
a Salvi, a Lyon&Healy és a Camac 
hárfagyárak csodálatos hangsze-
reivel, melyeket a hangversenyek 
előtt és után meg is szólaltathatnak 
az érdeklődők. 
A Liszt Fesztivál is hasonlóan gaz-
dag programmal várja a közönsé-
get. A rendezvénysorozathoz ez al-
kalommal egyházzene pedagógia 
konferencia is kapcsolódik, ennek 
részeként október 18-án a kastély-
kápolnában vesperás nyitja meg. 
Október 19-én, szintén a kápolná-
ban a Tomkins Énekegyüttes ad 
koncertet.
Ez a rendezvény is nagy hangsúlyt 
helyez a fiatal magyar művészek 
bemutatására. Október 20-án este 
a Lovardában Kocsis Krisztiánt, 21-
én a Barokk Színházban Matus-
ka Flórát, Radnóti Rózát, Zhang 
Márkót és Szilasi Dávidot, a Lo-
vardában pedig Ránki Fülöpöt 
hallhatja a közönség. 
A fesztivál zárókoncertjén október 
22-én este Bogányi Gergely, Mo-
csári Károly és Serene lép fel, a 
Concerto Budapest zenekar közre-
működésével.                            (b.j.)

A Nemzetközi Fotóművészeti Szövet-
ség platina fokozatú minősítését ítélték 
meg Danis Jánosnak. A cím megszer-
zését azok az alkotók kaphatják, akik 
az EFIAP, vagyis a kiváló művész fo-
kozat megszerzése után a nemzetközi 
pályázatokon nyolcszáz képpel tudnak 
megjelenni. A platina fokozat a hatodik 
a kilenc szintből álló minősítési skálán, 
hazánkban ezzel a fokozattal Danis 
Jánossal együtt mindössze két fotómű-
vész büszkélkedhet.  

Szeptember 29-
én rendezték 
meg az Olvasás 
Éjszakáját. Az 
írott kultúra érté-
keit felmutató iro-
dalmi és könyves 
fesztivál elsődle-
ges célja, hogy a 
könyves kultúrát, 
az olvasást, mint 
örömforrást mu-
tassa be.
A rendezvényso-
rozatba a Gödöl-
lői Városi Könyv-
tár és Információs 
Központ Mi Újság 
V.An? Kávézója 
is bekapcsoló-
dott.  A hangu-
latos helyszínen 
este hat órától 
várták az olvasás 
szerelmeseit kedvenc könyvük-
kel. A  remek hangulatú esten 
egymást váltották az olvasók, a 
gyerekek és a felnőttek. A részt-

vevők számtalan mese, novella 
és regény részlettel gazdagod-
tak az éjszakába nyúló program 
során.                                 (j.b.)

eGy hónap, két zenei fesztivál 

Éjjeli olvasók

MAGASAbb SZAKMAI MINŐSÍTÉS 
DANIS jáNOSNAK

Jegyek kaphatók: Művészetek Háza Belvárosi Jegyiroda. www.muza.hu

Fotó: Sedliák Pál
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Jehudi Menuhin 1975-ben 
az ENSZ Nemzetközi Zenei 
Tanácsának elnöke volt, ek-
kor döntött úgy, hogy szor-
galmazza egy nemzetközi 
zenei világnap életre hívá-
sát, melynek első számú 
célja lehet, hogy a Föld né-
pei minél közelebb kerülhes-
senek – a zene által is – egy-
máshoz. Ha úgy vesszük, 
egyben ez volt az első, hi-
vatalos „akció”, melyben ha 
közvetetten is, de megkap-
tuk a „világzene” mindmáig 
nehezen megfogalmazható 
definícióját. E jeles napon vi-
lágszerte koncertekkel, elő- 
adásokkal gazdagítják a 
napot. Városunkban hagyo-
mány, hogy október 1-jén a 
Frédéric Chopin Zenei AMI ta-
nárai a kastélyban különleges 
kosztümös koncerttel tiszteleg-

nek a zene, és a legnagyobb 
zeneszerzők előtt. A koncertet 
lapzártánk idején tartják a lovar-
dában. 

A zene világnapja

Október 13-án este, a Művé-
szetek Háza színháztermé-
ben Mozart és Haydn  művei 
csendülnek fel  a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar Remek-
művek Gödöllőn című hang-

versenybérletének előadásán. 
A népszerű bérletsorozat a 
2018/2019-es évadban is négy 
koncerttel várják az érdeklődő-
ket október 13-én, november 
17-én, február 23-án és április 

6-án. 
A jövő heti hangversenyen 
Mozarttól a Cosí fan tut-
te  nyitányát, Haydntól az 
Esz-dúr trombitaversenyt 
és a Nelson misét szólal-
taják meg. Közreműködik 
Molnár Zoltán (trombita), 
Zemlényi Eszter (szop-
rán), Balga Gabriella (alt), 
Megyesi Zoltán (tenor), 
Hámori Szabolcs (basz-
szus), valamint az Új Liszt 
Ferenc Kamarakórus, ka-
rigazgató: Nemes László 
Norbert. Vezényel és a 
műsort vezeti: Cser Ádám 
karmester.

Indul a szIMfonIkus Bérletsorozat
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Lapzártánkkal egyidőben nyílik meg 
Olaszországban, Monzában az a 
kiállítás, amelyen Magyarország 
milánói Főkonzulátusának közben-
járásával és segítségével a Gödöl-
lői Királyi Kastély mutatkozik be. Az 
Erzsébet királyné halálának 120. 
évfordulója alkalmából összeállított 
utazó kiállítás a királyné magyar vo-
natkozásaira fókuszál. A látogatók 
közelebbről megismerhetik Gödöl-
lőt, ami mindig menedéket és ki-
kapcsolódási lehetőséget biztosított 

számára a legboldog-
talanabb éveiben is, 
és a magyar udvartar-
tását, amelynek tagja-
ira minden helyzetben 
számíthatott. 
A kiállításon a király-
né és magyar kör-
nyezetének eredeti, 
személyes tárgyait is 
megtekinthetik a láto-
gatók. Emellett nagy 
érdeklődésre tart-

hatnak számot az öltözködésével 
divatot teremtő Erzsébet ruháinak 
pontos rekonstrukciói, amelyeket 
Czédly Mónika és Kralovánszky 
Mária készítettek. A Herendi Por-
celánmanufaktúra Zrt. által máig 
gyártott Gödöllő-mintás porcelánok 
néhány darabja idézi meg a szá-
mára egykor készített készletet. A 
tárlat a gyerekek részére is tartogat 
felfedeznivalókat, külön mesekuc-
kó készül nekik, játékokat rejtő 
utazóládával, meseszőnyeggel, 
óriás mesekönyvvel. A felnőtteket 
pedig filmes és olvasósarok vár-
ja, ahol további benyomásokat, 
ismereteket szerezhetnek Erzsé-
bet magyarországi kultuszának 
központjáról, a gödöllői kastély-
ról. A bemutatót nagyszabású, 
látványos rendezvény keretében 
Csiszár Jenő milánói főkonzul és 
dr. Ujváry Tamás, a Gödöllői Ki-
rályi Kastély ügyvezető igazgatója 
nyitotta meg október 1-jén. A kiállí-
tást Faludi Ildikó muzeológus ren-
dezte, az installáció Tóth László 
grafikus munkája. A tárlat október 
elsejétől november végéig látható 
Monzában, ezt követően a tervek 
szerint újabb helyszínekre utazik 
majd.              Fotók: Dolányi Péter

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

A GIM-HáZ 2018. október 1-jétől 
október 20-áig ZáRVA TART!

Következő kiállítási programunk: 

KONTRASZTOK / PIXELEK
Pápai Lívia DLA Ferenczy Noémi-díjas, és Tápai Nóra textilművészek 

kiállítása a GIM-Házban

Kiállítás megnyitó: 2018. október 20. szombat 17 óra

Megtekinthető 2019. január 31-ig, szombaton és vasárnap 14 órától 17 
óráig

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

Monzában vendégeskedik a gödöllői királyi kastély

Meghívó
A Gödöllői Török iGnác Gimnázium 

TiszTeleTTel meGhívjA Gödöllő város lAkossáGáT

október 6-án (szoMbat) 11 órára

A Gimnázium melleTTi Török iGnác-szobornál Az ArA-
di vérTAnúk előTT TiszTelGő városi meGemlékezésre.

A koszorúzásrA A Gimnázium porTáján 
leheT jelenTkezni okTóber 6-án 10 óráiG.

Tel.: 06-28/420-380
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Kiváló évet zárt a mindössze 
12 éves Surányi Balázs (a ké-
pen az édesapa-edzővel, Surá-
nyi Zoltánnal, jobbra) motor-
versenyző, aki a néhány héttel 
ezelőtt abszolvált YT 125 kcm-
es kategória magyar bajnoki 
címe mellé begyűjtötte a MAMI 
Magyar Kupát is, teljessé téve 
idei kollekcióját. 

A Hajós iskola tanulója a MAMI 
kupafutamon utolsó versenyhét-
végéjén rajt-cél győzelmet aratva 
ünnepelhetett. Édesapja, egyben 
edzője így konstatálta az újabb 
sikert: „Gratulálok Balu, jöhet a 
felkészülés a spanyol moto5 ver-
senyre!” Mi sem teszünk mást, 
mint hogy gratulálunk és várjuk a 
további sikereket!                   -tt-

Motorsport: bAjnoki cíM Mellé kupAgyőzeleM

surányi Balázs tovább remekel

Bánovics József rúdugrásban 
aranyérmes, míg Soos Levente 
magasugrásban lett ezüstér-
mes a Győrben megrendezett 
Öt Nemzet válogatott viadalán.

A szabadtéri atlétikai verseny-
szezon utolsó jelentős versenyén 
hazánk legjobb serdülő korú ver-
senyzői mellett Csehország, Szlo-
vákia, Szlovénia és Horvátország 
legjobbjai mérték össze tudásu-
kat. A magyar nemzeti csapat 
tagja volt a Gödöllői EAC két ki-
válósága. Bánovics József nem 
csak fizikális, de kiváló mentális 
képességeit is bemutatva 410 
cm-es eredménnyel nyerte meg 
a rúdugrás versenyszámát, míg 
Soos Leventét mindösszesen a 
világranglista vezető tudta maga 
mögé utasítani, és 194 cm-es 
eredménnyel végzett a magasug-

rás második helyén. A két fiú ezzel 
összesen 20 ponttal járult hozzá 
a magyar csapat eredményéhez. 
A csapatok rangsorában a cse-
hek nyertek (447 pont), második 
helyen végzett Magyarország vá-
logatottja (426,5 pont) és a dobo-
gó harmadik fokára állhatott fel a 
szlovén csapat (265).

A gödöllői atléták edzői: Szöré-
nyi István és Kovács Zoltán. (a 
képen a tanítványok és az edzők)

-kb-

AtlétikA – öt neMzet válogAtott viAdAlA

Bánovics arany, soos ezüst

Kettős gödöllői győzelemmel 
rajtolt a röplabdaszezon, miu-
tán a Penta-Gödöllői RC csa-

patai közül az NB II-ben sze-
replő, Szabados István vezette 
női junior gárda és a Wirnhardt 
Oszkár által irányított felnőtt  
fiúcsapat is 3:0-ás győzelem-
mel indította a 2018/19-es baj-
noki szezont.

A hölgyek a Pécsi Horváth Iskola 
RE, míg a fiúk a Sümeg-Dabronc 
otthonából távoztak szettveszte-
ség nélkül. A képen a fiú csapat 

és edzőjük: Álló sor (balról): Wirn- 
hardt Oszkár edző, Kovács Dá-
niel, Wirnhardt Bence, Nagy 
János, Szakter Balázs, Katona 
Ádám, térdelő sor: 
Szénási Lajos, 
Szekeres Bálint, 
Nagy Zsombor. 
(fotó: grcvolley.hu)
NB II., Közép cso-
port, nők, 1. for-
duló: Pécsi Horvát 
Iskola RE – Pen-
ta-Gödöllői RC 0:3 
(-6, -13, -16)

NB II., Nyugati csoport, férfiak, 
1. forduló: Sümeg-Dabronc – 
Penta-Gödöllői RC 0:3 (-26, -13, 
-22)                                           -tl-

röplAbdA – elrAjtolt Az nb ii-es szezon

Kettős siker a másodosztályban

XVII. alkalommal rendezték meg 
a Mini Maraton futóversenyt 
az általános iskolásoknak Gö-
döllőn, amelyre összesen 878, 
2012 és 2003 között született 
fiú és lány nevezett Gödöllőről, 
Pest megyei és megyén túli te-
lepülésekről.

Egyéniben, nyolc korcsoportban, 
fiú és lány kategóriákban díjazta 
az 1-6. helyezetteket a szervező 
Gödöllői Kirchhofer SE. Az idén 
sem maradhatott el az intézmé-
nyek rangsorolása, ebben a kate-
góriában a gödöllői Erkel Ferenc 
Általános Iskola nyerte a versenyt 
59 %-kal, megelőzve a dobogón 
az isaszegi Klapka György Álta-
lános Iskolát (23 %) és a gödöl-
lői Premontrei Gimnáziumot (17 
%). Az eseményen díjat adott át 
többek között Gémesi György 
polgármester, valamint Gémesi 
Csanád, a GEAC válogatott kard-
vívója és Scherzinger Mária, a 
klub versenyzője.

Egyéni eredmények korcso-
portonként, 1-3. helyezettek:

2011-12-es korcsoport, Lá-
nyok: 1. Kutrovits Diana (Ikarus 
BSE), 2. Szekér Dáka (Ikarus), 
3. Nagy Borbála (BEAC); Fiúk: 
1. Nagy Botond (Ikarus), 2. 
Molnár Merse (Hajós), 3. Sza-
bó Máté György (Ikarus)

2010, Lányok: 1. Horváth 
Boglárka (Veresegyház), 2. 
Ábrahám Eszter (Damjanich), 
3. Kovács Boglárka (Erkel); 

Fiúk: 1. Ravasz Gergely (Ikarus), 
2. Pál Tamás (Erkel), 3. Gajdos 
Zétény Zalán (Ikarus)

2009, Lányok: 1. Ábrahám Zita 
(Damjanich), 2. Nonn Viktória 
(Ikarus), 3. Pellegrinni Lilla Anna 
(Isaszeg); Fiúk: 1. Zánkai Zalán 
(Ikarus), 2. Szabó Csanád (Bp.), 
3. Várkonyi Nimród (Hajós)

2008, Lányok: 1. Prutkai Kata, 
2.. Hargitai Zsófia, 3. Szekér Ját-
cint (mindhárom Ikarus); Fiúk: 1. 
Illés László (BEAC), 2. Ferencz 
Ágoston, 3. Székely Ábel (Ikarus)

2007, Lányok: 1. Füsti Molnár 
Zsófia (Hatvan), 2. Huszár Enikő 
(BEAC), 3. Nonn Krisztina (Ika-
rus); Fiúk: 1. Petró Ádám, 2. Sze-
keres Dávid (mindkettő Ikarus), 3. 
Oláh Bátor (Salgótarján)

2006, Lányok: 1. Lajkó Petra 
(Ikarus), 2. Halászi Tamara (Sza-
da), 3. Szűcs Anna (Erkel); Fiúk: 
1. Losonczi István (Törökbálint), 
2. Solymári Máté (Ikarus), 3. Ba-
lázs Gergely (Hatvan)

2005, Lányok: 1. Viha Borbá-
la (Hajós), 2. Belényesi Hanna 
(Bp.), 3. Kátai Nóra (Damjani-
ch); Fiúk: 1. Balogh Ádám (Szt. 
Imre), 2. Kiss Damján József, 3. 
Kolozsi Gábriell (mindkettő Pre-
montrei)

2003-04, Lányok: 1. Kovács 
Gyöngyvirág (Salgótarján), 2. 
Kiss Kamilla (Líceum), 3. Sós 
Livia (Erkel); Fiúk: 1. Szőke Kiss 
Jácint (Erkel), 2. Fülöp Milán (Be-
remend), 3. Lesták Ármin (Bp.)

-tt-

Mini MArAton – Xvii. AlkAloMMAl rendezték Meg

Közel 900 iskolás a rajtnál
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Újabb győzelemmel bizonyítot-
ta a Gödöllői SK csapata, hogy 
számolni kell vele az idei baj-
nokságban: Nenad Pozder le-
génysége ezúttal a tavaly még 
NB III-as Vecsés FC-t múlta 
felül 2-0-ra, ezzel az élre állt a 
GSK a Pest megyei I. osztályú 
pontvadászatban.

A gödöllői fiatalok az eddig leját-
szott hét mérkőzésből hatot meg-
nyertek és mindössze egyszer 
kaptak ki, ezzel 18 pontos a gárda 
és vezeti a tabellát az egy mecs-
csel kevesebbet játszott, bajno-
kaspiráns Dabas-Gyón FC előtt.

Pest megyei I. osztály, 7. fordu-
ló: Gödöllői SK – Vecsés FC 2-0 
(0-0) Gólszerző: Mudroch Men-
del (2).

Hátország – Szoros meccsek, 
gödöllői győzelmek

Szoros meccseket és gödöllői 
győzelmeket hozott a hétvége a 
„hátországban” is. A GEAC 5-4-re 
nyert Albertirsán a megye három-
ban (hétközi elmaradt meccsén 
6-2-re kapott ki Dányban a csa-
pat), míg a GSK II.-Szada for-
máció a Mogyoród KSK-t múlta 
felül 1-0-ra idegenben a negyed- 
osztályban. Az „egyetemisták” 

hat fordulót követően hét 
ponttal a 11., míg a má-
sodik számú GSK-s csa-
pat négy mérkőzés után 
9 ponttal a negyedik he-
lyen áll csoportjában.
Pest megyei III., Ke-
leti csoport, 2. és 7. 
forduló: Albertirsa SE 
– GEAC-SZIE 4-5 (2-4) 
Gödöllői gólszerzők: Vi-

tárius Tamás (3), Gyetván Péter, 
Bor Tamás (öngól).
Dány KSK – Gödöllői EAC-SZIE 
6-2 (2-2) Gödöllői gólszerző: Vi-
tárius Tamás (2).
Pest megyei IV., Keleti csoport, 
5. forduló: Mogyoród KSK – Gö-
döllői SK II.-Szada 0-1 (0-1)
Gólszerző: Kovács Benjamin.

Jótékonysági torna a beteg 
gyerekekért

Szeptember 29-én a Táncsics 
Mihály úti Sportcentrumban jóté-
konysági tornát rendeztek, amin 
az összegyűlt nevezési díjakat, 
valamint az adományokat beteg 
gyerekek megsegítésére ajánlot-
ták fel a szervezők.

A meghirde-
tett eseményre 45 
csapat nevezett öt 
korcsoportban. A 
megnyitón köszön-
tőt mondott Gémesi 
György polgármes-
ter, aki üdvözölte a 
kezdeményezést 
és megköszönte 
többek között Kiss 
László és Pál Ist-
ván ötletgazdáknak 

a szervezést és a lebonyolítást, 
valamint a gödöllői kötődésű Si-
mon Krisztián, az Újpest FC vá-
logatott labdarúgója is.

Az általános iskolás korcso-
portban az alsó tagozatosoknál 
a Pécel I. csapata nyert, a fel-
sősöknél a Gólzsákok formáció-
ja örülhetett tornagyőzelemnek, 
a gimnazistásoknál a Premi elit 
csapata bizonyult a legjobbnak, 
a hölgyeknél a Vegyszerdarálók 
nyakába került az arany, a felnőtt 
férfi mezőnyben a Béta Hímek, 
míg az öregfiúk kategóriában az 
SMP System nyerte a kupát.

-tt-

lAbdArúgás – jótékonysági tornA A beteg gyerekekért

nem volt savanyú a vecsési

PROGRAMAJÁNLÓ
Pest megyei IV. osztály, 6. forduló

Október 6., szombat, 15 óra
GSK II.-Szada – Zsámboki SE

(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Pest megyei III. osztály, 8. forduló

Október 7., vasárnap, 17 óra
GEAC-SZIE – Sülysápi SE
(Egyetemi műfüves pálya)

A vártnál nehezebben, de 
végül 29-26-ra nyert és őrzi 
idei veretlenségét a Gödöllői 
KC a férfi NB II-es bajnokság 
Északi csoportjában.

A gödöllőiek tompább táma-
dójátékának köszönhetően 
egészen a hajráig rohantak 
az eredmény után, de időben 
ébredtek és a végén a maguk 
javára fordították a párharcot, 

ezzel hat pontos és a 2. helyen 
áll a tabellán a GKC.

NB II. Északi csoport, 3. for-
duló: Gödöllői KC – MAFC 29-
26 (12-14)
Utánpótlás eredmények, Ifjú-
ságiak: GKC – MAFC-Moyra 
Budaörs 40-34 (20-20); Serdü-
lők: GKC – Angyalföldi Sportis-
kola 45-17 (21-9)

-ll-

kézilAbdA – őrzi veretlenségét A bArtos „csApAt”

Időben ébredt a GKC

Kiválóan szerepeltek a Contact 
ITF Taekwon-do SE, azaz Kókai 
Zsolt tanítványai a hetedik alka-
lommal megrendezett nemzet-
közi Mightyfist Eagles Kupán, 
ahonnan hat éremmel tértek 
haza a gödöllőiek.

Aranyérmes lett formagyakorlat 
4-6 danban Könczöl Alexandra, 

míg csapat erőtörésben Kókai 
Zsolt, ezüstéremnek örülhetett 
küzdelem 55 kg-ban Nagy Diána 
és formagyakorlat 4-1 Gup-ban 
Lovász Hanna, míg a dobogó har-
madik fokára állhatott fel küzdelem 
50 kg-ban Bordács Sára és for-
magyakorlat 8-5 Gup-ban Hidvégi 
Richárd. Edző: Kókai Zsolt.(fotón 
a Contact ITF csapata)               -li-

küzdősport – vii. MigHtyFist eAgles kupA

Hat taekwondós érem
Egerben rendezték meg a Glo-
bal Powerlifting Committee 
Világbajnokságot, amelyen a 
hivatását tekintve a Gödöllői 
Tűzoltóság főtörzsőrmeste-
reként dolgozó, rutinos ver-
senyzőnek számító Kovács 
Krisztián ezúttal is remekelt. 
A fiatalember a 32 országot és 
1040 versenyzőt felvonultató 
megmérettetésen két kategó-
riában is első helyezést ért el.

Kovács Krisztián (a képen) EQ  
nyílt, -125 kg-os kategóriában, 
és a RAW nyílt -125 kg-os ka-

tegóriában egyaránt 250 kg-os 
guggolással lett első helyezett.

-ll-

erőeMelés – gpc világbAjnokság

Aranyat érő guggolások
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Ősz van, mindenki a kertekben épít, szépít. Sokan most észlelik, hogy túl 
sok a növény, zsúfolt a kert, a kint nyaraló szobanövények olyan nagyot 
nőttek, hogy már nem férnek be a lakásba. A zöldhulladék elszállítása 
miatt gyakrabban dobunk ki olyan növényeket is, amelyek nálunk már 
feleslegesek. Sokunknak vannak olyan növényei is a lakásban, melyek 
lassan kinövik a teret és nem nagyon van hová tenni, de új gazdát keres-
ni nincs időnk neki. 
Az új mozgalom, melyet indítottunk, most lehetőséget ad arra, hogy a fe-
lesleges, megunt vagy túl nagy növényeinknek új tulajdonost találhatunk 
és mi is újabbakkal gazdagodhatunk.  Így nem csak a zöldhulladék meny-
nyiségét csökkenthetjük, de egymásnak is örömet szerezhetünk, hiszen 
lehet, hogy más pont olyan virágokat, bokrot szeretne, amelyet mi már nem 
olyan szívesen látunk vagy esetleg útban van.  A közös kertészkedéstől, a 

növények 
k i c s e r é -
lődésétől 
Gödöllő még parkosabb és virágosabb városképe a cél és reméljük így sok 
barátság is köttetik majd, továbbá a megmentett növényekkel a hulladékot 
is csökkenthetjük, a természetet óvhatjuk, szebbé tehetjük. Bármilyen nö-
vényt le lehet adni, amely be van cserepezve és amennyi cserép növényt 
leadnak, ugyanannyit vihetnek el, így megmarad az egyensúly és minden-
kinek egyformán jut a kertjeibe, otthonaiba újabb zöld növényzet. A közös-
ségi növény-csereberére a növényeket szombati napokon lehet beadni 10 
és 16 óra között a Vörösmarty utca 14-be, ahol szívesen látunk mindenkit 
és ha bizonytalanok egy-egy elvitt növénnyel kapcsolatban, akkor tanácsot 
is adunk hozzá útravalónak. 
Amennyiben valakinek ez az időpont nem jó, akkor telefonos egyeztetés 
után máskor is örömmel fogadjuk a növényeket. Ezt a 06-70-245-42-30-as 
telefonszámon tehetik meg. Szeretettel várunk mindenkit szombatonként!

       www.bujtaskert.iwk.hu

Közösségi Kertészet, 
gödöllői növénycserebere

Bár a fajból hiányzik a könnyed-
ség és az elegancia, alkalmaz-
kodó képessége páratlan.
Ez a közepes termetű  párosujjú 
patás, nagy fejjel, rövid nyakkal, 
erős testtel és durva sörteszerű 
szőrzettel rendelkezik. Nevét a 
fején lévő hat porcos kinövés-
nek köszönheti – ez valószínű-
leg a szem és arc védelmét 
szolgálja, ráadásul  szemfogai 
jellegzetes agyarrá módosultak, 
melyek akár 30 cm hosszúak is 
lehetnek, így különleges külsőt 
adnak az afrikai szavannák jel-
legzetes sertésféléjének.
Hosszú vékony lábaival igen 
gyorsan tud futni, akár 50  
km/h sebességre is képes, s fu-
tás közben bojtos farkát felfelé 
mereszti.
Mivel verejtékmirigyei nincse-
nek, elsősorban a füves sza-
vannák azon részeit részesíti 
előnyben, ahol lehetősége van 
egy kis dagonyázásra, hogy a 
bőrére tapadt sárréteggel,  védje 
testét a nap sugarai és az élős-
ködők ellen.

A felnőtt kanok általában ma-
gányosan élnek, a többi állat 
viszont családi csoportokat al-
kotva kutat táplálék után, mely 
elsősorban fűfélékből, lágyszárú 
növényekből és gumókból áll. 
Rövid nyaka miatt sokszor le 
kell térdelnie a táplálkozáshoz, 
ezért  a csülökízületek védelme 
érdekében speciális csülökpár-
nák alakultak ki  az állat lábán. 
A malacok  170 napi vemhesség 
után jönnek a világra egy fűvel 

bélelt üregben, s  10 napos ko-
ruktól fogva követik anyjukat.
A Nyíregyházi Állatpark új csa-
pata jelenleg 2 ivarérett nőstény-
ből s 1-1- kan süldőből áll, akik a 
hollandiai Arnhem állatkertjéből 
érkeztek, hogy a Nyíregyházi 
Állatpark afrikai bemutatójában 
a sertésféléket képviseljék. A 
konda jó választásnak bizonyult, 
mert a folyamatos aktív mozgá-
sukkal felpezsdítették a fekete 
kontinens élővilágát bemutató 
területet.

Forrás: Nyíregyházi Állatpark, 
fotók: Kohut Árpád

Pumbaa és csapata Nyíregyházán
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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.

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
Október 5-én és 6-án 

(szombaton, vasárnap) 

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

Rendel: 
dr. Varga Ferenc 

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-48-23-058

A tök vagy ahogy egyes vi-
dékeken mondják, a dinka, a 
disznóólakból és istállókból 
lassan, észrevétlenül belopa-
kodott az ínyenckonyhák hát-
só ajtaján. Ősszel és télen az 
egyik legkedveltebb, könnyen 
hozzáférhető csemege.

Miért olyan értékes élelmiszer 
a sütőtök?

A sütőtök termése gazdag C-vi-
taminban, ami támogatja az im-
munrendszert, így könnyebben 
elkerülhetjük az őszi hónapok-
kal megszaporodó náthás, meg-
hűléses megbetegedéseket. A 
sütőtökben lévő rostok segítik 
az emésztést. A kálium pedig 
szervezetünk folyadékháztartá-
sának szabályozásában játszik 
szerepet. A sütőtök terméshú-
sának kalóriatartalma alacsony, 
vitaminban gazdag és egészsé-
ges. A sütőtök rengeteg béta-ka-
rotint tartalmaz, ez az anyag 

adja narancs-
sárga színét. 
A béta-karotin 
az egészséges 
látáshoz nél-
k ü l ö z h e t e t -
len A-vitamin 
e l ő a n y a g a , 

egyben ant-
ioxidáns is. 
Az antioxi-
dánsok a 
szív- és ér-
rendszeri-, 

valamint a daganatos betegsé-
gek kialakulásában szerepet ját-
szó szabadgyökök ellen hatnak.

Mire jó a tökmag?
100 g tökmag 500 kalóriát és 
több mint 45 g zsírt tartalmaz. 
20 g tökmag olajtartalma egy 
evőkanálnyi olajnak felel meg. A 
tökmagolaj telítetlen zsírsav ará-
nya igen magas, így ez az érté-
kes növényi olaj megkönnyíti a 
szervezet számára a tápanya-
gok felvételét.

Sütőtök, a vitaminbomba

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

gyógyszertári ügyelet
Október 1-7.: 

ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Október 8-14.: 

Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

ÁLLÁSHIRDETÉS – Művészetek Háza
RECEPCIÓS POZÍCIÓRA

Elvárások:
Érettségi bizonyítvány, önálló munkavégzés, kreatív probléma-
megoldó készség, jó kommunikációs képesség; Munkaidőkeret 
és rugalmas munkaidő vállalása (rendezvényekhez igazodóan 
hétvégenként is); Office programok felhasználó szintű kezelése; 

Jó fizikai állóképesség, alapfokú angol nyelvtudás.
Amit kínálunk:

Fiatalos, összetartó, profi csapat, szakmai támogatás;
Állás, munka területe(i):

Délutáni recepciós feladatok ellátása, általában hétköznap 
14:00–22:00 között, vagy a rendezvényeinkhez 

igazodva, munkaidőkeretben.
Munkavégzés helye: Gödöllő

Előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány, 
Jelentkezés módja: Magyar nyelven fényképes önéletrajz és 

motivációs levél küldése, bérigény megadásával 
a hr@muza.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 
Munkába lépés tervezett időpontja: 2018. december 1. 

Jelentkezési határidő: 2018. október 15.

JEGYZŐI FOGADÓÓRA

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
dr. Kiss Árpád jegyző 

októberi fogadónapját az alábbi időpontban tartja: 
2018.  október 10-én, 9-12 óráig

Kedves gödöllői Lakosok!
2018. szeptember 19. és november 5. között a kastélypark felső 
részein (Királydombi Pavilon és Pálmaház közti területen a Tessedik 
Sámuel út irányában) forgatások zajlanak. Ebben az időszakban a 
területen kordonokkal irányítjuk látogatóinkat, így a Martinovics utcai, 
Erzsébet parki és a Tessedik úti kapuk közötti közlekedés csak a 

megszokottól eltérő, hosszabb utakon lehetséges. 
Kérjük, hogy közlekedésük megtervezésénél számítsanak az eset-
leges többlet időkre, és tisztelettel kérjük, hogy a helyszínen jelzett 

területekre ne lépjenek be! 
Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Tájékoztatom a kedves betegeimet, 
hogy a Gödöllő, Szabadság út 167. szám alatti 7. számú

háziorvosi körzet rendelési ideje 
2018. szeptember 15-től az alábbiakra módosul:

Hétfő  14.00-19.00
Kedd     8.00-12.00
Szerda   8.00-12.00

Csütörtök 14.00-18.00
Péntek 8.00-11.00

Megértésüket köszönöm!
Tisztelettel: Dr.Kövesi Margit háziorvos sk.

A Gödöllői Királyi Kastély tájékoztatója

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ 
 

A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat 
az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesz-
tiváljára, sporteseményére és kulturális rendezvényére. Jegyvá-
sárlási lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, Ticket-
Pro és a Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés 
több száz jegyiroda több ezer rendezvényére Magyarországon, 

Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban. 
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsé-
bet-kártyával és Kultúrautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utal-

vány). 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)
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A 17 éve sikeresen működő domonyvölgyi Lázár Lovaspark azon-
nali belépéssel munkatársakat keres a következő területekre:

• KARBANTARTÓ • KONYHAI KISEGÍTŐ • TAKARÍTÓ

Versenyképes fizetés, kiváló csapat, gyönyörű környezet.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal 

a lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu e-mail címre 
vagy a 2182 Domonyvölgy, Fenyő u. 47. postacímre vagy 

a +36 30 683 5341-es telefonszámra várjuk az információkat.
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési tel-
ket vennék Gödöllőn! Tel:20/944-
7025
+ Gödöllőn természetközeli ré-
szen, 630nmes, összközműves 
belterületi építési telek 12,5mós 
i.áron eladó. Tel.:20/772-2429 
+ Gödöllőn tárolóval elválasztott, 
kétszintes, bruttó 145m2-es, n+3 
szobás, Csok-képes ikerház el-
adó! Irányár: 38,5Mft. Tel:20/772-
2429
+ Szadán, központhoz közel, n+3 
szobás, egyszintes, Csok-képes 
ikerházfél 400m2-es telekkel el-
adó! Irányár: 36,9Mft. Tel:20/772-
2429
+ Szadán 3szoba+ nappalis, mo-

sókonyhás, bruttó 121nm-es új 
építésű, 1 szintes, kulcsrakész 
állapotú, 2 utcára nyíló ener-
giatakarékos ikerházak eladók 
370nm-es saját telekkel, iár: 36, 
illetve 38MFt. 15cm dryvit, 3 ré-
tegű ablakok, stb. Tel:20/772-
2429
+ Gödöllőn Fenyvesben 1130nm-
es, összközműves, két utcára 
nyíló építési telek, 130nm körü-
li bontandó/ felújítandó házzal 
sürgősen eladó. Iár: 15,5MFt. 
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő panorámás részén, 
fedett kocsibeállóval összekö-
tött, új építésű, Csok-ra alkalmas 
kétszintes ikerház n+4 szobá-
val, saját lekerített telekrésszel 

eladó! Irány-
ár: 44,9Mft. 
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő bel-
v á r o s á b a n , 
nagyon kere-
sett részen, 
n+4szobás jó 
állapotú csalá-
di ház eladó. 
Iá r :39 ,2MFT! 
Tel:20/804-2102
+ Gödöllő köz-
p o n t j á b a n 
43m2-es egy-
szobás, erkélyes, első emeleti 
cirkós lakás eladó! Iár:19.9Mft. 
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, királytelepi részen 
330m2-es telken 86m2-es újsze-
rű ikerház eladó! Iár:43.8MFt! 
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn 3.emeleti 69m2-
es, konvektoros lakás eladó! 
23.7MFt! Tel:20/539-1988
+ Eladó lakást keresek központ-
ban! Tel:20/944-7025
+ Gödöllőn, Blahán panorámás, 
újszerű, dupla komfortos, három-
szintes családi ház eladó. Két 
generáció részére is alkalmas, 
2 állásos garázzsal. Irányár: 
46.000.000,-Ft. 20-432-9665
+ Eladó Szada legszebb részén, 
2003-ban épült, korszerű, 86 m2-
es családi ház + teremgarázs. 
Azonnal költözhető, 870 m2 te-
lek. Irányár: 38.000.000,-Ft. 20-
432-9665
+ Központban, csendes helyen, 
3. emeleti tégla lakás eladó. 53 
m2, erkélyes, 2 szobás. Nyílás-
zárók cserélve, ingyenes parko-
lás. 20.500.000 Ft Tel: 0620-509-
2022
+ Hévízgyörkön, 9.500.000 Ft-
ért, központhoz közel, stabil 
szerkezetű, családi ház eladó. 3 
szobás, nagy konyhával, mellé-
képületekkel. Összközműves, 3 
fázis bevezetve. Tel: 06 20 509-
2022
+ Szőlő utcában, egyszobás gar-
zon eladó, 2. emeleten. Erkélyes, 
a fürdőszoba és wc különálló, 
konvektoros. Parkolás ingyenes. 
Irányár: 15.900.000 Ft 0620/ 423-
6566
+ Gödöllő egyik legjobb részén 
1093 nm-es telken 120 nm-es 
lakható ház eladó. Érd: 06-20-
417-2837 (du. 17-20 h.)
+ Gödöllő zöldövezeti részén, 
kulcsrakész 107nm-es új építé-
sű CSOK képes ikerház eladó, 3 
szoba+ nappali, teljesen különvá-
lasztható 650nm-es telekrésszel, 
tetőtér beépíthetőséggel. Érd: 
06-30-588-5889 
+ Gödöllőn, Blahán eladó 1973-
ban épült tetőtér beépítéses, 
120nm-es, 3szobás, korszerűsí-
tett családi ház 811nm-es telken 
dupla garázzsal. A tetőtér 1996-
ban épült. Fűtése gáz (cirkó). 

Iár:35.9MFt. Tel: 06-30-272-3602 
+ Gödöllő központjában 1.em. 
teljesen felújított lakásomat el-
cserélném értékegyeztetéssel 
kisebb családi házra vagy telek-
re. Haraszt, Kertváros és Alvég 
érdekelne. Érd: 06-20-4989-485 
(de.) 
+ Eladó a Mikszáth Kálmán ut-
cában egy 350 nm-es telken 9 x 
9,5 méteres 70-es években épült 
kockaház. Ár: 26 millió Ft. Infor-
máció: www.mk44.hu 
+ Eladó a Mikszáth Kálmán ut-
cában egy 950 nm-es telken 9 x 
9,5 méteres 70-es években épült 
kockaház. Ár: 35 millió Ft. Infor-
máció: www.mk44.hu 
+ Gödöllőn (Boncsok) eladó egy 
725 nm-es gyümölcsöskert fa-
házzal. Villany, víz az udvarban. 
Iár: 6 M Ft. Tel: 06-70-509-9289 
+ ELADÓ TELKEK! Bag „rózsa-
dombján” a Lázár Vilmos ut-
cában, Aszód város közvetlen 
szomszédságában, kiemelten 
igényes környezetben 2db építé-
si telek eladó! Iár: 7,9 millió Ft/db. 
Tel: 06-30-296-1716 
+ Elcserélném gödöllői, 2szoba 
összkomfortos, 2.emeleti, tégla-
építésű, egyedi fűtésű (gázkon-
vektor), felújított (ajtó, ablak stb.
csere) lakásom külön zárható 
pincerésszel gödöllői, 3szobás, 
jobb állapotú kertes házra érté-
kegyeztetéssel. 06-70-410-2061 
egész nap.
+ Eladó Gödöllőn egy földszinti, 
2szobás, téglából épült, erkélyes, 
új nyílászárós, egyedi fűtéses 
öröklakás. I.á.: 22MFt. 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet 
Parkkal szemben egy 100nm-es, 
2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, 
téglaépítésű lakás bramac cse-
réppel, egyéb helyiségekkel Gö-
döllő egyik legjobb helyén. A ház 
előtt ingyen parkolási lehetőség. 
I.á.: 25,9MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Alvégben 
egy 3szobás, 100nm-es csa-
ládi ház 600nm-es telken. I.á.: 
35,5MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Egyetem 
téren egy 65nm-es, 2,5szobás, 
étkezős, téglából épült, erkélyes 
öröklakás. I.á.: 28,8MFt. 0620-
919-4870
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+ Eladó Gödöllő legfrekventál-
tabb helyén a kastély mellett egy 
2 szintes, nappali-étkező-kony-
hás, 3szobás, 2fürdőszobás, tég-
lából épült családi ház 35nm-es 
pincével, garázzsal 560nm-es 
telken. I.á.: 58,5MFt. 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi ré-
szén egy 2szintes, 2generációs, 
4szobás, 2konyhás, 2fürdőszo-
bás családi ház felújítva, új tető-
vel, melléképületekkel 773nm-es 
telken. I.á.: 44MFt. 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a Hunyadi ut-
cában egy 100nm-es 2,5 szobás, 
téglából épült, összkomfortos, fel-
újított családi ház 496nm-es tel-
ken parkettával, járólappal, kon-
vektoros fűtéssel. Az ingatlanhoz 
tartozik egy pince és egy garázs. 
I.á.: 36mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Hős utcában 
egy most épülő, 2lakásos, nap-
pali+ 5szobás, 2fürdőszobás, 
földszint+ tetőteres családi ház. 
I.á.: 47,9 és 48,9 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János 
utcában egy 60nm-es, 2szobás 
öröklakás. I.á.: 18,9mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Köztársaság 
úton egy 87nm-es, 3szobás, ösz-
szkomfortos öröklakás kertkap-
csolattal, garázzsal. Az ingatlan 
eladási ára 28,5mFt 0620-919-
4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ ALBÉRLET az egyetem mögöt-
ti részen most 10% kedvezmény-
nyel igényesnek kiadó. Azonnal 
elfoglalható. Tel: 06-30-569-8137 
+ Gödöllőn, kertes házban külön 
bejárattal kétszobás, összkom-
fortos, 70nm-es lakás külön gá-
zórával október 1-től bútorozva 
vagy anélkül 2 személy részére 
kiadó. 120.000 Ft+ 1 havi kau-
ció. Ugyanitt külön bejárattal 
szoba-konyha, fürdő október 
1-től kiadó 1-2 személy részére. 
Gázfűtéses, külön óra, csak hosz-
szútávra. 80.000 Ft+ rezsi+ 1havi 
kaució. Tel: 06-30-581-3827, 06-
70-335-1788 
+ Kiadó! Gödöllőn, Kossuth L. 
utcában, 55 nm-es, kétszintes 
lakás kiadó zárt udvari kocsibeál-
lóval. 130Ezer+ rezsi. Érd: 06-70-
415-3847
+ Gödöllőn, Szt. János utcában 
teljesen felújított (ajtó, ablak cse-
re, IKEA konyha, laminált padló, 
új konvektorok, fürdőszoba) 1.em 
74nm-es lakás hosszútávra ki-
adó. Tel
+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcá-
ban felújított, 2,5 szobás, bútoro-
zatlan, 1.em. lakás hosszútávra, 
kedvező áron kiadó családnak/ 
házaspárnak. Tel: 06-20-477-
3063 

ÁLLÁS
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériá-
ba kiemelt fizetéssel PULTOS 
LÁNYT, PIZZA SZAKÁCSOT, ill. 
a Csíkos ABC-be BOLTI ELADÓT 
felveszünk. Tel: 06-70-772-7850 
vagy személyesen a helyszínen! 
+ Munkaidő pótlékkal, több mű-
szakos munkarendbe műanyag-
feldolgozó gödöllői kft felvesz 
betanított munkásokat (tel: 06-
70-325-8729), raktárost, szer-
számkészítőt: 06-70-334-3936, 
www.plastexpress.hu 
+ Webshopos hobbimunka, nem-
zetközi karrier lehetőség! 18-30 
közötti fiatalokat keresünk! 06-
20-777-1122
+ Gödöllőn hétköznapokon 4 
órás délutáni munkára TAKARÍ-
TÓNŐT keresünk. Tel.: 06-70-
391-5176, e-mail: 1961mead@
gmail.com
+ SZAKKÉPZETT BETEGÁPO-
LÓT keresünk Kerepesen nap-
pali munkára (reggel 8 órától este 
kb 19 óráig) heti több alkalomra, 
hosszabb távon. Érd: 06-30-577-
9661 
+ A FORM+ART belsőépítész 
stúdió helyszíni és műhelymun-
kára gödöllői telephelyen keres 
kollégákat, asztalosipari tudás-
sal, jogosítvány előny lehet, min-
den másra szívesen megtaní-
tunk, ez nem csak egy munka ez 
egy életstílus...www.formart.hu. 
Érdeklődni 06-70-9849000 
+ Kiemelt bérezéssel keresünk 
felvételre PULTOST, FELSZOL-
GÁLÓT, MOSOGATÓT, SZAKÁ-
CSOT. Szada – A Szűcs Fogadó-
ja. Érd: 06-20-9430-746 
+ Újság, szórólap terjesztésére 
keresek, munkájára igényes sze-
mélyt. A munka végezhető iskola, 
nyugdíj, illetve munka mellett is. 
Jelentkezés: 06/20 495-2420 
+ Gödöllői benzinkútra keresünk 
SHOPOS - KÚTKEZELŐ mun-
kakörbe nyitott, kommunikatív 
kollégákat. Az ideális jelölt ba-
rátságos, szeret emberekkel fog-
lalkozni, középfokú végzettsége 
van, igényes önmagára és kör-
nyezetére. Amit kínálunk: rugal-
mas munkaidő (nincs éjszaka), 
extra juttatások, rendezett mun-
kajogi feltételek. Szakképzettség 
előnyt jelent. Ha felkeltettük az 
érdeklődésedet, jelentkezésedet 
a gasoline2003bt@gmail.com 
e-mail címre küldheted. 
+ A Gödöllői Erkel Ferenc Általá-
nos Iskola takarító hölgyeket 
keres azonnal munkakezdés-
sel, heti 20 órás (napi 4 óra) 
délutáni 16.3o-től 2o.3o-ig 
tartó munkaidőben. Érdek-
lődni, jelentkezni a 28/513-
025 telefonszámon lehet. 
+ A szadai Meseház Wal-
dorf Óvoda keres délutános 
óvodapedagógust azonnali 
kezdéssel! Részletekért ke-

resse fel honlapunkat, FB olda-
lunkat vagy érdeklődjön az alábbi 
telefonszámon és emailcímen 
06-20-399-8110, mesehazku-
ratorium@gmail.com. (www.
szadaimesehazovi-waldorf.hu, 
https://www.facebook.com/Mese-
hazWaldorfOvoda/
+ Cégünk keres CO-HEGESZTŐ-
KET, LAKATOSOKAT gödöllői, 
illetve jászberényi munkahelyre. 
Kiemelt bérezés: 1500-1700,-
Ft nettó/ óra. Szállás és utazás 
biztosított. Érd: 0670/2062621, 
0670/5087683 
+ ASZTALOS szakmunkást, FES-
TŐT keres kis létszámú faipari 

cég. Tel: 06-30-2745-447, 06-30-
944-9976
+ Gödöllői műhelyünkbe szak-
képzetlen férfi munkaerőt kere-
sünk betanított munkára. Bérezés 
megegyezés szerint. Jelentkezni: 
06-30-466-6930, papandi80@
gmail.com 
+ Cégünk felvételre keres FES-
TŐ és DRYVITOZÓ szakembe-
reket azonnali kezdéssel, kiemelt 
bérezéssel. 06-70-397-4089 
+ KERTÉSZETI MUNKA. Kert-
építő keres heti 2-4 alkalomra se-
gítőt. Érd: 06-20-428-4545
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+ Otthon végezhető csipesz ösz-
szeszerelésre BEDOLGOZÓKAT 
KERESÜNK. Nyugdíjasok jelent-
kezését is várjuk a mufem@mu-
fem.hu e-mail címre. 
+ Kiemelt bérezéssel kere-
sünk épületlakatos szerkezetek 
gyártásához, készítéséhez HE-
GESZTŐ, LAKATOS kollégát. 
Budapest, Őrs vezér tér. 06-30-
340-7115

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! 
Kedvezményes árak. I.L.I For-
dítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 
2. Tel.: 28-511-366, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu, ili.go-
dollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, sövényvágás, 
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. 
Füvesítés, gyepfelújítás, vegy-
szeres gyomirtás. Rotációs kapá-
lás. Gyepszellőztetés. Metszés, 
faültetés. Ágak, levelek elszállítá-
sa. Ereszcsatorna tisztítás. Kert 
takarítás. Gépi permetezés. Kerí-
tésfestés. 06-30-747-6090 
+ KŐMŰVES szakemberek épí-
tőipari munkát vállalnak. Tel: 06-
70-381-8376 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 06-30-592-1856, 06-28-784-
752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízvezeté-
kek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉ-
SZÜLÉKEK, KONVEKTOROK 
karbantartása felújítása, javítása. 
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476-
229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája 
van? Hívjon bizalommal, házhoz 

megyek. Számítógép szerelés, 
rendszer és programtelepítés, ví-
rusirtás garanciával. Hétvégén is! 
Tel: 06-30-333-9201 
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, 
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! 
Tiszta, rendes munka! Tel: 06-20-
4359-650 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BON-
TÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620 
+ BETEGSÉGEKET KIVÁLTÓ 
LELKI OKOK OLDÁSA Gödöllőn 
ThetaHealing technikával. Élj ke-
vesebb stresszel hosszabb ideig 
- elégedettségi garanciával! Kérj 
időpontot most: 06-20-367-4274 
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi 
permetezést vállalok: örökzöldek, 
gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mik-
roszkópos növénybetegségek 
felderítése. 06-20-922-4400
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZ-
TETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-, 
páncélszekrény szállítás. Hétvé-
gén is. NEER TEHER 06-70-648-
7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Vécék tartályok 
csapok szifonok cseréje. Csator-
na kamerázás. VÍZSZERELÉS. 
06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURT-
NICSERE akár 2 órán belül! Új 
redőny azonnal megrendelhető! 
Péter úr, 06-20-3685-888 
+ Velux árnyékolók 1 hetes szál-
lítási határidővel: -külső hővédő 
rolók, -belső fényzáró rolók, -ro-
letták, -stb. Érd.: Kor-Mon Nyílás-
záró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 
26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30-
398-4815
+ TAPÉTÁZÁST, FESTÉS-MÁ-
ZOLÁST vállalok szakmai ta-
pasztalattal, ingyenes felmérés-
sel. 20/325-4944 
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+ VÍZSZIVÁRGÁS-CSŐREPE-
DÉS MŰSZERES KERESÉ-
SE, JAVÍTÁSA. Csőfagyasztás, 
víz-csatorna javítás ásással is. 
06-30-914-3588 
+ PARKETTÁS. Minden, ami par-
ketta! 06-70-505-1177
+ VÍZBEKÖTÉS - SZENNYVÍZ-
BEKÖTÉS - LOCSOLÓMÉRŐ 
tervezése, ügyintézése rövid ha-
táridővel Gödöllőn és környékén 
20-5259163 

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag 
benőtt gombás köröm kezelése, 
ápolása. Talpmasszázs. Óva-
kodjon a feketén dolgozó házaló 
kontároktól! 30 év szakmai háttér. 
Bárándi József 06-20-532-7275 
+ FOGYASZTÓ MASSZÁZS 
fájdalommentesen. Depresszió 
csökkentés, energiatöltés. Érd: 
06-30-294-1945, premiumkilo@
gmail.com 

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelv-
oktatást vállal FILMSZINKRON, 
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés 
és korrepetálás területén jártas 
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. 
Tel: 06-70-559-3918 
+ MATEMATIKA – korrepetálást 
(2.általánostól), emelt- és kö-
zépszintű érettségire való felké-
szítést vállal gödöllői középiskolai 
tanár. Főiskolások, egyetemisták 
segítése is! 06-20-380-2268 (du., 
este hívható)
+ MATEMATIKA korrepetálást, 
központi felvételire, érettségi 
vizsgára felkészítést vállal gya-
korlattal rendelkező tanárnő. Érd: 
06-70-408-5253 

ADÁS-VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRA-
KAT, EXLIBRISEKET, papírré-
giségeket, magyar és külföldi 
bélyeggyűjteményeket VÁSÁRO-
LOK. Tel: 28/412-230 

+ Almásy Kata-
lin becsüs, vá-
sárol legmaga-
sabb áron, első 
vevőként, bú-
torokat (romo-
sat is), festmé-
nyeket, órákat, 
dísztárgyakat, 
porcelánokat, 
s z o b r o k a t , 
könyveket, csil-
lárt, ékszere-
ket, hangszert, 
kitüntetést, régi 
pénzt, csip-
két, bizsukat, 
b o r o s t y á n t , 
h a g y a t é k o t , 
mindenféle régi 
tárgyat díjtalan 
k i szá l l ássa l , 
értékbecslés-
sel hétvégén 
is. 06-30-308-
9148 
+ RÉGISÉG. 
Pappné Szilvia 
szakbecsüs díj-
talan kiszállás-
sal vásárol antik 
bútorokat, fest-
ményeket, órá-
kat, mindenféle 
szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás 
és hiányos da-
rabokat is), régi 
pénzeket, köny-
veket, bizsukat 
és ékszereket, 
b o r o s t y á n t , 
mindenféle ré-
giséget és HA-
G Y A T É K O T. 
Legmagasabb 

áron vásárolunk első vevőként! 
Tel: 70/942-0806, 20/465-1961 
+ Kastélyok berendezéséhez vá-
sárolok bútorokat, festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat, stb. Teljes 
hagyatékot első vevőként leg-
magasabb áron. Kiszállás díjta-
lan. Üzlet: Bp. IX. ker. Ráday u. 
6. Érd: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com 
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK 
kaphatók Gödöllőn termelőtől. 
Több mint 1.000 közül választ-
hat 30-40 %-os áron. Szállításba 
besegítek. Tel: 30/569-8137 
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! 
Érett marhatrágya 60 l-es kisze-
relésben 1000 Ft/zsák. Szállí-
tás megoldható. Rendelhető: 
20/469-9295 
+ AJÁNDÉK, TÁSKA, BIZSU üz-
let nyílt a Gödöllői Piacon! Folya-
matosan megújuló árukészlettel 
és kedvező árakkal várjuk ked-
ves vásárlóinkat! Fülbevalók és 
karkötők már 280 forinttól. Fo-
lyamatos akciók. K-P: 8-16, Szo: 
8-12.
+ Eladó kék színű, nagy kagylós 
madárcsicsergő hangú telefon, 
színes Vestel TV, guruló asztal, 
dohányzó asztal, 16 literes zo-

máncos fazék fedővel. Érd: 06-
70-223-7154

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gépjárműhöz szaküzletünkben 
vagy kiszállítással. Szolgáltatá-
saink: beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanácsadás. 
Minőségi akkuk, új akciók. Gö-
döllő, Dózsa Gy. út 50. (Teme-
tővel szemben) 06-30-536-4300, 
28/611-728 www.akkugodollo.hu 

EGYÉB
+ Kb. 40 m3 homokos föld és né-
hány fatörzs gyökérrel ingyen el-
vihető Gödöllő Blaháné útról. Tel: 
06-20-945-5598 
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL 
kapható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Akác-, 
Hárs-, Akác-hárs-, Repceméz. 
720ml-es csavaros tetejű befőt-
tes üveget cserébe elfogadok. 
Házhoz szállítás. Szabó Méhé-
szet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-
913
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BEKüLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2018. OKTÓBER 9.

Megfejtés: Nemsokára koncertet ad váro-
sunknak ez a népszerű művész.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Szabó Anna, Kamhal Jánosné

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Bokor Tibor, Czakó Lászlóné

A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
Kerekes Zoltán

A Városi Mozi:
dr. Kiss Andrásné; Klacsmann Dorottya

Az Eötvös Cirkusz előadására 2 belépőt 
nyert:
Kocsis Mesike, Brehlik Bence

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy 
a nyereménysorsoláson való részvételhez el-
engedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár 
e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mel-
lett a pontos postai címüket is adják meg!


