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Három kiállítással ünnepelte Gödöllő 
a Magyar Festészet Napját. A rendez-
vénysorozat a Művészetek Házában 
kezdődött, ahol Vadász Endrére, a 
XX. század első felének kiemelke-
dő és népszerű, ám a háború után 
méltatlanul elfeledett alkotójára em-
lékeztek a munkásságát bemutató 
kiállítással. Ezt követően a Levendu-
la Galériába várták az érdeklődőket, 
ahol a korábbi években is rendszere-
sen megemlékeztek a festészet ün-
nepéről. Ez alkalommal Bajkó Dániel 
műveiből rendeztek kiállítást. A zá-
róeseményen igazi különlegességben 
lehetett része az érdeklődőknek: Boda 
Anikó festőművész erre az alkalomra 
megnyitotta a közönség előtt az Ara-
dy-villában berendezett műtermét. A 
helyszínek között retró busz segítette 
a közlekedést. 

A Magyar Festészet Napjáról  2002 
óta emlékeznek meg hazánkban. A 
szervezők október 18-át, a festők vé-
dőszentjének, Szent Lukácsnak a név-
napját választották ki az ünnepre.

(folytatás a 11. oldalon) 
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Október közepén már egyre több lakás-
ban indítják be a fűtést,  a gáz- vagy 
vegyes tüzelésű kazánt. Ahol eddig 
elmaradt a karbantartás, a lakók azzal 
szembesülhetnek, hogy a fűtőberen-
dezés nem megfelelően működik vagy 
éppen üzemképtelen. A gázkazánok 
esetében a tartós üzem előtt elenged-
hetetlen az égőtér és a hőcserélő tisztí-
tása. Ellenkező esetben a por ráéghet a 
hőcserélőre, emiatt a kazán hatásfoka 
romlik, tökéletlen égés jön létre, mind- 
ez előbb-utóbb a kazán leállásához, 
rosszabb esetben akár szén-mo-
noxid-mérgezéshez is vezethet.

Ma már a hazai háztartások jelentős 
részében van szén-monoxid-érzékelő, 
a tapasztalatok azt mutatják, hogy eze-
ken a helyeken kevesebben és kisebb 
fokban sérülnek meg. A lakástüzek ese-
tében is csökkenteni lehet a sérülés 
kockázatát, ennek érdekében célszerű 
minél több otthonban füstérzékelőt el-
helyezni. Egy időben jelző berendezés 
emberéleteket és anyagi javakat ment-
het meg. A téli üzemmódra való átállás 
előtt fontos szakemberrel ellenőriztetni 
a gázszelepek, ventilátorok és a kering-
tető szivattyúk működését, és a bizton-
sághoz a füstelvezetők, kémények vizs-
gálata is nélkülözhetetlen.

Vegyes tüzelésű kazánok esetében 
tilos háztartási hulladékkal, lakkozott, 
festett vagy nedves fával fűteni, mert 
ezek amellett, hogy mérgező gázokat 

bocsátanak ki és 
ezzel a környe-
zetet károsítják, 
fokozzák a ké-
ményben a kát-
rány és a korom 
lerakódását is. 
A kémény belső 
falára lerakódott 
vastag korom- és kátrányréteg a fűtés 
hatására izzani kezd, akár meg is gyul-
ladhat, ami lakástűzhöz vezethet.

A statisztikák egyértelműen azt mu-
tatják, hogy a fűtési időszakban meg-
emelkedik a lakástüzek száma, míg 
naponta átlagosan tizenhathoz riasztják 
a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit, 
de a fűtési időszakban meg is duplá-
zódhat ez a szám.

A szezon elején a kémények állapo-
tával is foglalkozni kell, ha még nem 
ellenőrizte szakember a füstelvezetőt, 
még nem késő kihívni. A családi há-
zakba a kéményseprő nem megy auto-
matikusan, az állampolgár által foglalt 
időpontban végzi el az ingyenes elle-
nőrzést és tisztítást. A kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 
linken lehet időpontot foglalni, vagy a 
1818-as telefonszámon, a 9.1-es me-
nüpontban. A katasztrófavédelem ké-
ményseprői tizenhét megye 2672 tele-
pülésén látják el a kéményellenőrzési 
és tisztítási tevékenységet a lakosság 
körében.        (katasztrofavedelem.hu)

Gödöllői SzolGálat:
Novembertől kétheteNte
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat és partnereinket, 
hogy a Gödöllői Szolgálat nyomtatott formában, a 
november 5-ei lapszámot követően kéthetente ke-
rül a postaládákba.

Bár a megjelenés ritkul, a lap oldalszámának 
bővítése továbbra is lehetőséget ad arra, hogy 

azokhoz is 
minden in-
formációt el-
juttassunk, 
akik a papír 
alapú tájé-
k o z t a t á s t 
r é s z e s í t i k 
előnyben. 

T e r m é -
szetesen ez 
nem jelenti, 
hogy olva-
sóink lema-
radnak a 
legfrissebb 

hírekről, hiszen lapunk online felületén, a szolgalat.
com oldalon, valamint facebook oldalunkon mindig 
a legfrissebb hírekkel, interjúkkal és érdekessé-
gekkel várjuk majd az érdeklődőket, s mindezek 
mellett Gödöllő város weboldalán (godollo.hu) és 
Facebook-oldalán folyamatosan közzétételre ke-
rülnek a gödöllőiek számára fontos információk. 

Kövessenek bennünket minden nap a szolgalat.
com-on és a Facebookon! 

A Gödöllői Szolgálat szerkesztősége

ÉrteSítÉS
Gödöllő Város Önkormányzata

2019. október 30-án (szerdán) 17 órakor
Halottak napi megemlékezést

tart

a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, 
ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk 

a két világháborúban elesett áldozatok emlékének.

A megemlékezésre várjuk mindazokat, 
akik a hősi halottakra szeretnének emlékezni 

gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.

Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a meg-
emlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 28-án 12 

óráig, a Művészetek Háza Gödöllőnél 
(hétköznapokon 9-16 óra között), a 06-70/338-1838-as 

telefonszámon Tábinkné Surman Szilviánál.

Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 16.30 óráig a hely-
színre eljuttatni!

Megértésüket köszönjük!

Piaci iGéNyekNek meGfelelő Gyakorlati 
oktatáS a Szie JózSefmaJori taNüzemébeN

Átadták a Józsefmajori Tanüzem felújított épületét és ezzel egy 
időben befejeződött a tanüzem átalakítása, modernizálása, mely al-
kalmas őshonos állatfajok, főleg szőke mangalica tartására, gene-
tikai értékeinek megőrzésére. A közel 100 millió forintos beruházás 
a Szent István Egyetem által elnyert EFOP-3.4.3-16-2016-00012 
számú Európai Uniós projekt keretében valósult meg. 

A Józsefmajori Tanüzem a Szent István Egyetem mezőgazdasá-
gi gyakorlati oktatásának egyik kiemelt helyszíne, mely korábban 
a tejtermelést és a tejelő szarvasmarha tartását mutatta be, üzemi 
méretét tekintve családi mintagazdaságként. Közel 80 Holstein-fríz 
tehén és szaporulata alkotta a telep állatállományát. 

A gyakorlati képzőhely fejlesztése révén az egyetem minőségi, 
piacképes képzést tud biztosítani a hallgatóinak azáltal, hogy élethű 
körülményeket teremt és többrétű szakmai tartalommal megtöltött 
gyakorlat lehetőségét nyújtja.

A beruházás során a meglévő irodaépületet átalakították, egyik 
emeleti szárnyát diákszállónak alakították át, illetve betonoszlopos 
és dróthálós kerítéssel vették körbe a telepet. Felújították a telepi 
fúrt kutat és a hozzákapcsolódó víz- és csatornarendszert, valamint 
a fiaztató istálló elektromos hálózatát, emellett trágyatárolót építet-
tek. Továbbá modernizálták és bővítették a meglévő kamerarend-
szert az istállókban és a telepen, oktatás és vagyonvédelem céljá-
ból.                (SZIe)

a fűtés során is fontos a biztonság



közélet2019. október 22. gödöllői Szolgálat 3

Megdöbbenéssel és fájda-
lommal értesültünk, hogy 
2019. október 20-án, életének 
87. évében elhunyt dr. Fábri 
Mihály tanár úr, Gödöllő Vá-
ros Díszpolgára, mindenki 
szeretett és tisztelt Miska bá-
csija.

Általános iskolai tanárként taní-
tott az Erkel Ferenc iskolában, 
majd 1995-ig a gödöllői Török 
Ignác Gimnáziumban középis-
kolai tanárként, majd ezt követő-
en óraadóként dolgozott. 1992-
től a Gödöllői Premontrei Szent 
Norbert Gimnázium tanára volt. 

1962-67 között az aszódi, 
majd a gödöllői járás közmű-
velődési felügyelője, 1970-től 
1976-ig a gödöllői városi tanács 
művelődésügyi osztályvezetője, 
1976-tól a Pest megyei Tanács 
Művelődésügyi Osztályának fel-
nőttoktatási vezető szakfelügye-
lője volt. Két évtizeden keresztül 
tagja a Magyar Földrajzi Társa-
ság országos választmányának, 
és tevékenykedett a Magyar Pe-
dagógiai Társaság Pest megyei 
titkáraként. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem gyakorlatve-
zető tanára volt. 

Felnőttoktatási vezető-
ként hitte és vallotta, hogy 
a felnőttoktatásnak nélkü-
lözhetetlen szerepe van az 
emberek élet- és pályakor-
rekcióiban. Sokat igyeke-
zett tenni azért, hogy a te-
hetségek a haza számára 
ne vesszenek el azért, mert 
életük kezdeti szakaszában 
nem jó pályát választhattak. 
Ha erejük, kitartásuk van, 
kapjanak a társadalomtól 
lehetőséget arra, hogy tovább-
lépjenek és magasabb szinten 
szolgálják a közösséget.

1979-ben alapította meg 
tanítványaival a Történe-
lem-földrajz (Tö-Fö) szakkört, 
aminek tagjaival meglátogat-
ták a történelmi Magyaror-
szág minden jelentős hely-
színét, és megismerkedtek 
a földrajzi szépségekkel. 
Volt tanítványai városunk és 
az ország intézményeiben, 
munkahelyein töltenek be fe-
lelősségteljes állásokat.

Tagja volt a gödöllői evan-
gélikus egyházközség közös-
ségének, valamint alapítója 
és haláláig elnöke a Teleki 
Pál Egyesületnek. Munkás-

ságát magas kitüntetésekkel 
ismerték el. Megkapta Pest me-
gye legmagasabb pedagógiai 

kitüntetését, az Arany János Pe-
dagógiai Díjat (1980); a Kiváló 
Pedagógus címet (1988); a leg-
magasabb országos pedagógiai 
kitüntetést, az Apáczai Csere 
János Díjat (2004). Gödöllő vá-
rosa korábban  a Gödöllő Város 
Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat 
(2000) és a Gödöllő Városért 
kitüntetést (2006) adományozta 
számára. 2008-ban a Magyar 
Kultúra Lovagjává avatták, 2009 
-ben pedig megkapta a Gödöllő 
Város Díszpolgára kitüntető cí-
met. 2018-ban elsőként vehette 
át a Bárdy Péter Díjat.

Dr. Fábri Mihályt Gödöllő Vá-
ros Önkormányzata saját halott-
jának tekinti.

(k.j.)

Október 21-én, lapzártánkkal 
egyidőben a Dózsa György úti 
temetőben kísérték utolsó út-
jára  Körösfői Lászlót. Gödöllő 
egykori országgyűlési képvi-
selője, aki több cikluson át ön-
kormányzati képviselő is volt, 
életének 86. évében, október 
4-én hunyt el. 

Körösfői László elemi isko-
lába Gödöllőn járt. Középisko-
lai tanulmányait – a szülõi ház 
katolikus indíttatásának megfe-
lelõen – a helyi Premontrei Gim-
náziumban kezdte. Az iskola ál-
lamosítása után az Állami Ady 
Endre Gimnáziumban tanult, 
majd 1951-ben a mátyásföldi 
Corvin Mátyás Gimnáziumban 
érettségizett.

1958-ban szerzett diplomát 
a budapesti Építõipari és Köz-
lekedési Mûszaki Egyetemen, 
majd 1963-ban elvégezte a 
BME mérnök-tanári szakát is. 
1958-tól huszonhárom évig a 

gödöllõi 202. sz. Ma-
dách Imre Ipari Szak-
munkásképzõ Intézet 
és Szakközépiskola 
mérnök-tanáraként dol-
gozott. 1981-1990 kö-
zött az iskola igazga-
tóhelyettese, 1990-tõl 
1994-ig óraadó. 1976 
és 1982 között óraadó-

ként a BME Tanárképzõ Intéze-
tében didaktikát és szakmód-
szertant tanított.

1981-től egy évtizeden ke-
resztül a gödöllői női röplab-
dacsapat edzőjeként tevékeny-
kedett, majd a Gödöllői RC 
megalapításában is tevékenyen 
részt vett, amelynek évtizede-
ken keresztül elnökségi tagja, 
majd tiszteletbeli elnöke volt. Az 
ő elnöksége alatt szerepelt utol-
jára a magyar férfi röplabda-vá-
logatott az Európa-bajnoksá-
gon. Nevéhez kapcsolódik a 
Körösfői Kriesch Aladár Művé-
szeti Alapítvány létrehozása, 
amely a neves művész emléké-
nek ápolása mellett a művészet 
bármely ágában tehetséges 
gödöllői fiataloknak és a művé-
szeti oktatást kiemelkedő szín-
vonalon végző tanároknak az 
elismerését tűzte ki célul.

Körösfői Lászlótól Gödöllő 
Város Önkormányzata, a Ma-
gyar Röplabda Szövetség és a 
gödöllői kulturális élet képvise-
letében búcsúztak tisztelői.

(db)

elhunyt dr. fábri mihály

végső búcsú
körösfői lászlótól
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Premontrei fejlesztések:
Új növények,

rendezettebb terület

Az elmúlt években meg-
szokhattuk, hogy váro-
sunk középfokú oktatási 
intézményei rendre elő-
kelő helyen szerepelnek 
az oktatási intézmények 
országos rangsorában. 
Nincs ez másként most 
sem. A múlt évtől már 
nem csak a HVG, ha-
nem a legjobbiskola.hu 
weboldal is fontos mér-
cének számít.

A HVG immáron hete-
dik alkalommal készítette 
el hazánk oktatási intéz-
ményeinek „százas listá-
ját”. A legjobb rangsorban 

ismét helyet kapott a Török Ignác Gimnázium, 
a Premontrei Iskolaközpont és a Gödöllői Re-
formátus Líceum is. A felmérésnél az érettsé-
gi, a kompetencia eredményeket, valamint a 
továbbtanulást vették figyelembe. Az iskolá-
kat bemutató adatoknál idén azt is fontosnak 
tartották megjegyezni, mennyi mestertanár 

oktat az adott in-
tézményben. 

Az országos 
összesítésben 
a Premontrei Is-
kolaközpont a 
32. helyet érde-
melte ki. A leg-
jobb helyezést 
a matematika 
érettségi tekin-
tetében könyvel-
heti el az intét-
mény, ebből a 
25., míg törté-
nelemből a 27. 

helyre került. A diákoknak 7 százaléka 
tanul tovább külföldi felsőoktatásban. 

Az egyházi gimnáziumok sorában országo-
san a negyedik helyre került az intézmény. 

A Török Ignác Gimnázium a 46. a rangos 
listán. A legjobb helyet a nyelvi érettségi 
sorában érte el, itt a 30., valamint  matema-
tika kompetencia listán a 44., a külföldön 
továbbtanulók aránya 10 százalék. 

A kéttannyelvű képzést (is) folytató in-
tézmények sorában azonban listavezető  a 
Gödöllői Török Ignác Gimnázium - az intéz-
mény a tavalyi kilencedik helyről ugrott a 
dobogó tetejére. 

A Gödöllői Református Líceumot idén a 
76. helyre sorolták. 

Csaknem a HVG rangsorával egyidőben 
készült el a legjobbiskola.hu weboldal fel-
mérése is, ahol az érettségi és komptencia-
mérés alapján állították össze a listát. 

Eszerint a Török Ignác Gimnázium 8 
osztályos képzése országosan a 73., míg a 
4.évfolyamos a 85. helyre került. 

Az oldal a Premontrei Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei 

Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Kollégiumot a 48. helyre sorolja a 8. osz-
tályos képzés alapján, míg a 4 osztályost a 
71. helyre teszi. 

A Református Líceum 6. osztályos gim-
náziuma a 134.helyre, míg a 4 évfolyamos 
a 144. helyre került.

(ny.f.)

A magyar-holland kapcsolatok fejlesztéséért, a Gödöllő és Wagenin-
gen közötti testvérvárosi kötelékek erősítésével szolgáló, több évti-
zedes tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagke-
reszt kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök Geert 
van Rumundnak, Wageningen polgármesterének. Az elismerést dr. 
Kocsis András hágai magyar nagykövet adta át. Dr. Gémesi György, 
Gödöllő város polgármestere levélben és telefonon is gratulált test-
vérvárosunk vezetőjének a magas rangú kitüntetéshez.

(ny.f.)

itt a tél: leGalábbiS 
az időSzámítáS SzeriNt

Vasárnap beköszönt a téli időszámítás, 
október 27-én hajnalban 3.00 órakor 2.00 
órára kell visszaállítani az órát, és majd 
csak 2020. március 29-én térünk vissza a 
nyári rendszerhez.

A nyári és téli időszámítást elsősorban energiamegtakarí-
tási okok miatt vezették be, mára azonban sok ellenzője lett. 
Ők azzal érvelnek, hogy (részben a szórakoztató elektronikai 
termékek, részben a klímaberendezések miatt) ma már annyi 
elektromos áramot fogyasztunk a háztartásokban, hogy telje-
sen feleslegessé vált a téli és a nyári időszámítás.

Az Európai Parlament döntése alapján 2021-től megszűn-
het az évenkénti kétszeri átállás.

A javaslat támogatói szerint az Európai Unióban egysége-
sen márciusban, valamint októberben esedékes óraátállítás 
káros hatással van az egészségre, az elérhető energiameg-
takarítás viszont ezzel szemben elenyésző. 

Ám úgy tűnik az eltörlés sem lesz egyszerű, az egyes or-
szágoknak dönteni kell arról, hogy a nyári vagy a téli menet-
rendet kívánják követni. Az eltéréseket pedig össze kell majd 
hangolni, hiszen ezek  a közlekedésben és az üzleti életben 
is komoly problémák forrásai lehetnek. 

J.

iSmét a leGJobbak között a Gödöllői GimNáziumok

maGyar érdemreNd lovaGkereSztJével 
tüNtették ki waGeNiNGeN PolGármeSterét
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éGetéS: SziGorúak a Szabályok
Beköszöntött az ősz, ami a kertvárosi területeken sok esetben egyet jelent 
az égetéssel, ami nem kis bosszúságot okoz a lakosság jelentős részének. 
Bár a helyi rendelet lehetővé teszi a kerti hulladékoknak a szabályok be-
tartásával történő elégetését, vannak, akik igencsak félreértelmezik ezt a 
lehetőséget, ezért nem árt tisztázni, mit is enged a szabályozás. Gödöllőn 
a közterületek és az egyes, közterületnek nem minősülő ingatlanok tisz-
tántartásáról, állagának megóvásáról szóló önkormányzati rendelet sze-
rint a közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi hulladékot 
pénteken 13-tól 18 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban 
szigorúan tilos! A rendelet azt is leszögezi: „Háztartási és egyéb hulladék 
(műanyag, műanyaggal bevont kábel, rongy, gumi stb.) égetése tilos!” A 
rendelet megsértése esetén a szabálysértő 5000-től 200.000 forintig ter-
jedő bírsággal sújtható. A rendelet a kerti grillezésre és a tűzön történő sü-
tés-főzésre nem vonatkozik, az a tűz állandó felügyelete mellett bármikor 
végezhető. Persze nem mindenki a kertben szeret sütögetni, a jó idő bekö-
szöntével sokan kerekednek fel, hogy erdőben, réten vagy egy tó partján 
pihenjenek, ahol legtöbbször tábortüzet is gyújtanak. A szabadtéri tűzgyúj-
tás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) 
BM rendelet tartalmazza. Minden szabadtéri tűzgyújtás esetében fontos: A 
szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden 
esetben gondoskodjunk megfelelő oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a 

tűz oltására alkalmas kéziszerszám és 
csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát 
felügyelet alatt tudunk tartani. Tájéko-
zódjunk a várható időjárásról, mert a 
szél kedvez a tűz gyors továbbterjedé-
sének. A jogszabályok be nem tartása 
miatt az önkormányzat, a környezetvé-
delmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság 
bírságot szabhat ki.              KJ

Bár az időjárás napközben még szinte nyárias, a termé-
szetet nem csapja be, egyre több falevél kerül a földre. 
A hullott avar szép látvány, nem szabad azonban megfe-
ledkezni arról, hogy komoly gondokat is okozhat. A nagy 
mennyiségű avar a járdán esős időben ugyanolyan csú-
szóssá teszi a felületet, mint ha azt jég borítaná. Épp 
ezért rendkívül fontos a mielőbbi összegyűjtés. Ősszel a 
VÜSZI munkatársai folyamatosan végzik a lehullott lomb 
gyűjtését és a csapadékvíz-elvezető árkok karbantartá-
sát ott, ahol az az ő feladatuk. Ezt azonban nem csak 
nekik, hanem az ingatlantulajdonosoknak is el kell vé-
gezniük! A járda gondozásáról, tisztántartásáról ugyanis 
annak az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodni, aki-
nek az ingatlana előtt található. A hullott avart tilos az 
árokba söpörni, hiszen az árkok tisztasága rendkívül 
fontos a csapadékvíz elvezetés szempontjából. Minde-
mellett szintén a fenti rendelet szól a kerítés és az úttest 
közötti nyílt ároknak a tisztántartásáról, gyommentesíté-
séről, ami ugyancsak az ingatlantulajdonosok feladata! 
Bár a hullott avart zöldhulladékként, lombgyűjtő zsák-
ban elszállítják a Zöld Híd munkatársai, sajnos, ma is 
sokan vannak, akik az égetés mellett döntenek. Ezt a 
vonatkozó önkormányzati rendelet szerint akár közterü-
leten, akár ingatlanon belül teszik, kizárólag pénteken 
13-tól 18 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpon-
tokban szigorúan tilos. Nem árt szem előtt tartani, hogy 
a rendeletek megsértése jelentős pénzbírságot vonhat 
maga után!         (db)

Az ütemezésnek megfelelően haladnak a vasútfelújítási munkák. 
Az elmúlt hetekben a területen bevezetett új forgalmi rendet meg-
szokták az erre közlekedők. A lakossági visszajelzések alapján a 
kivitelező módosított a forgalmat szabályozó lámpa beállításán, 
és az elmúlt napok tapasztalatai alapján úgy tűnik, sikerült egy 
megfelelő, a forgalom haladását legkevésbé lassító ütemezést 
bevezetni. 

Mint megtudtuk, szintén több lakossági észrevétel érkezett a 
Köztársaság úti gyalogos közlekedéssel kapcsolatban. A kivitele-
ző elmondta: felhívták az itt dolgozó alvállalkozó figyelmét, hogy 
gondoskodjon a járda megfelelő járhatóságáról. 

Az állomásépület építése mellett a HÉV-végállomás kialakítá-
sa is folyamatban van; zajlik a régi HÉV-jegypénztár épületének 
bontása. A kivitelező Swietelsky Vasúttechnika Kft-től kapott tá-
jékoztatás szerint a HÉV meghosszabbított vágányai mintegy 4 
méterrel kerülnek közelebb a MÁV-vonalhoz, ahol egy közös pe-
ron mellett találkoznak majd.

Nagy erőkkel dolgoznak a máriabesnyői városrészben is, 
ahol a 3-as főút mellett továbbra is zajlanak a rézsűrendezési 
munkák. Ennek részeként a múlt héten elbontották a munkate-
rületen lévő Démusz-feszületet. Az 1920-ban felállított kereszt 
darabjait biztonságba helyezték, s a munkálatok végeztével – 
várhatóan a jövő évben – ismét felállítják. Végleges helyéről a 
későbbiekben születik döntés. Mivel a feszület eredetileg sem 
itt állt, megvizsgálják, honnan került a ma ismert helyére. Új 
helyének kijelölésénél a lakossági észrevételeket is figyelembe 
veszik majd.

A kivitelező és az önkormányzat igyekszik a keresztnek olyan 
helyet találni, ahol nem  csak biztonságosan megközelíthető, ha-
nem a feszület helytörténeti jelentőségének is megfelel.

Egyre nagyobb területen készül a vasút mellett a zajvédő fal. 
A visszajelzések alapján az építmény kicsit megosztja a lakossá-
got. Amíg sokan örömmel fogadják, hogy jelentősen csökken a 
vasúti közlekedés által okozott zajterhelés, addig mások az átlát-
hatóságot sajnálják. Nem árt tudni, szabályok írják elő mekkora 
lehet a vasút mellett a zajszint, ehhez pedig szükséges a zajvédő 
fal kialakítása. Azokon a szakaszokon, ahol a zajvédő fal a házak 
közelében fut, az önkormányzat a MÁV-val egyeztetett módon 
növénytelepítést tervez.            (kj)

Vasútfelújítás: az önkormányzat
nöVényeket is telepít a falaknál

Ne hagyjuNk levelet 
a járdáN!
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Aki rendszeresen betér a Civil Ház-
ba, annak is a nagytermébe, alig 
hogy megszokta a falakat díszítő 
remek fotókat, már újabb képek-
ben gyönyörködhet. Október 20-án 
nyitotta meg ugyanis a Duflex Fo-
tográfiai Stúdió az idei kilencedik 
kiállítását „Képek a természetből” 
címmel a GödöllŐsz programso-
rozat keretében. Színes tollú ma-
darak, pillangók, medvék, szarva-
sok – de más egzotikus állatok is 
lencsevégre kerültek a Stúdió öt 
tagjának jóvoltából: Danis János 
EFIAP/p fotóművész, egyben a 
Duflex művészeti vezetője; Zala 

Péter, aki hazánkon túl távoli föld-
részekről is magával hozta fotóit; 
a közelmúltban nemzetközi AFIAP 
fokozatú művészdiplomával kitün-
tetett Pető István, valamint a Stúdió 
két fiatal tagja, Liptai Réka és Fülöp 
Melinda Zsófia. A nagy érdeklődés 

övezte kiállítást Szabó Csaba, a 
Gödöllői Civil Kerekasztal Egye-
sület alelnöke nyitotta meg, aki 
kiemelte a természeti értékek, az 
állatvilág iránti tisztelet fontosságát. 
Ezt követően Danis János külön 
köszöntötte a rangos elismerés-

ben részesült Pető 
Istvánt és mesélt a 
természetfotózás 
„lépéseiről”, arról 
a kitartóan fárad-
ságos munkáról, 
amit az állatvilágról 
készített fotókban 
gyönyörködő lai-
kus mit sem sejt. 
A természetfotós 
ugyanis nemcsak egyszerűen ki-
megy a természetbe és fotókat ké-
szít, ismernie kell a lényeget és kel-
lő elszántsággal kell rendelkeznie 

a várakozáshoz. Egy-egy remek 
pillanatot az állatvilágból sokszor 
hosszas órák rejtekekben töltött vá-
rakozása előz meg, dacolva a nem 
igazán komfortos körülményekkel. 
Az igazán nagy élményt nyújtó 
fotókon a saját természeti kör-
nyezetükben fényképezett állatok 

valamilyen akció során kerültek 
megörökítésre – szinte valamennyi 
ilyen ezen a legújabb kiállításon. 
Mindenki számára megszívlelendő 

a természetfotósok alap-
kitétetele, „etikai kóde-
xe”: ne árts a természet-
nek, tartsd tiszteletben 
az életmódjukat, ne vál-
toztasd meg a valósá-
got! A kiállítás egyúttal a 
Duflex sokoldalúságáról 
is árulkodik: emberáb-
rázolások, művészeti 
felvételek, lírai jellegű 
képek – mind-mind a 
repertoárjukba tartoz-

nak. Változatos kiállításaiknak kö-
szönhetően a Civil Ház az elmúlt 
években igazi kultúrális tér lett, 
mely művészi környezetet teremt a 
házat használó civil szervezetek és 
csoportok számára tevékenysége-
ik, programjaik megvalósításához.

(Kecskés Judit, civil referens)

képek a természetből 
újabb duflex kiállítás a Civil házbaN

A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány szeretettel meghív minden érdeklődőt az Alapítvány névadója, a Gödöllői Mű-
vésztelep alapítója tiszteletére rendezett eseményekre.

2019. OKTóBER 29-ÉN (KEDDEN) 17 óRAKOR a  
Gödöllői Városi Múzeum előtt emlékezés és koszorúzás 
Körösfői-Kriesch Aladár festőművész portrészobra előtt.
17.30-kor a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében a  
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti díj és Emlékplakett 
ünnepélyes átadása Benedek Krisztina népi énekes, 
táncpedagógus, a Damjanich János Általános Iskola és a  
Frédéric Chopin Zenei AMI tanára részére.
A díjat átadja: Babarczy Tamás, a kuratórium titkára
Laudáció: L. Péterfi Csaba, kommunikációs igazgató

PROGRAM:
Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy Sándor Barátsága
Előadó: Kriesch György, Körösfői-Kriesch Aladár unokája

KÖZREMűKÖDNEK:
Annus Réka népi énekes, Széphalmi Pál táncművész, a Frédéric Chopin AMI egykori és mai növendékei (Lázár Eszter Mar-
garéta-hárfa, Szentgáli-Varga Villő Árnika-hárfa, Benedek Benjámin-zongora, Cibri énekegyüttes-népi ének)
Nagy Sándor írását Körösfői Anna, Körösfői-Kriesch Aladár dédunokája olvassa fel.

Tisztelettel és őszinte megbecsüléssel emlékezünk Körösfői Lászlóra, az alapítvány létrehozójára, a kuratórium elnökére. 

MEGHÍVÓ – Körösfői-KriEscH AlAdár MűVészEti AlApÍtVány
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Az október fontos hónap a vakok 
és gyengénlátók számára. Ezt 
a hónapot a látás hónapjaként 
is emlegetik, amikor különböző 
programokkal hívják fel a figyel-
met a szem egészségére, a jó 
látás, valamint a látássérültekkel 
való törődés fontosságára.  Köz-
ponti eleme október 15-e, a Fe-
hér Bot Napja. Ennek alkalmából 

diákoknak tartottak előadást a 
Gödöllő és Térsége Látássérült-
jeinek Egyesülete tagjai a Civil 
Házban. 

A program során Kiss János, az 
egyesület elnöke többek között 
a csökkentlátás fokozatairól be-
szélt, valamint felhívta a figyelmet 
azokra a problémákra, amik azo-
kat fenyegetik, akik elhanyagolják 
a szükséges szemüveghordást. 

Kitért  olyan – sokak számára ne-
héz – kérdésekre is, mint például 
mire érdemes odafigyelni, ha vak 
emberrel találkozunk, hogyan és 
mikor ajánljuk fel segítségünket. 
A részt vevő diákok mindezek 
mellett megismerhettek és ki-
próbálhattak olyan eszközöket 
is, amiket a látássérültek hasz-
nálnak. A speciális számológép, 

üvegnyitó vagy épp tűkészlet so-
kak számára teszi egyszerűbbé a 
mindennapi teendőket. A gyere-
kek megtudhatták azt is, hogyan 

kell hasz-
nálni a fehér 
botot, és ho-
gyan segítik 
a vakvezető 
kutyák gaz-
dájuk közle-
kedését. 
G ö d ö l l ő n 
az elmúlt 
időszakban 
több olyan 
fejlesztésre 
is sor került, 
ami a látás-

sérültek számára teszi könnyeb-
bé a közlekedést. Legutóbb a 
város főterének átalakítása során 
kerültek a burkolatba olyan ele-
mek, amelyek vezetőként segítik 
a területen való áthaladást.  

(b.j.)

a fehér bot Napja 
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DUFLEX 
iFjúsági FotópáLyázat 2019
A Duflex Fotográfiai Stúdió a fotózás népszerűsítése céljá-
ból idén is meghirdeti ifjúsági és diák fotópályázatát.

• A pályázatra 2000. január 1. után született, Gödöllőn alap és 
középfokú tanintézményekbe járó tanulóktól, illetve Gödöllőn 
lakó fiataloktól várunk képeket digitális formátumban két kate-
góriában:

A: Kötetlen tÉMA       B: terMÉSZetFotó

• Színes vagy fekete-fehér képek egyaránt beküldhetők. Előny-
ben részesítjük az újszerű, egyéni látásmódú képeket. 
• Kötetlen kategóriában megengedett bármilyen képmódosí-
tás. Természetfotó kategóriában csak képkivágás, szín- és tó-
nusbeállítás végezhető.
• Egy pályázó kategóriánként maximum négy képpel, össze-
sen maximum nyolc képpel nevezhet. A képek hosszabbik ol-
dala minimálisan 2000 pixel legyen. 
• A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben, maximum 3MB/
kép
• A képek elnevezése: Kategória_BeküldőNeve_Születési éve 
számmal_Kép címe
Például: B_FotósJózsef_2005_Szép kép. JPEG
• A képeket elektronikus levélben kérjük beküldeni a: 
duflex2018@gmail.com email címre.
• A beküldött képekről listát kérünk mellékelni, ami tartalmazza 
a képek címét, a beküldő nevét, születési évét és email címét
• Beküldési határidő: 2019. október 31.
• A beérkezett pályázatokról válasz-email értesítést küldünk. 
• A pályázatra való nevezéssel, a képek beküldésével a pá-
lyázó és kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselő-
je tudomásul veszi, hogy kizárólag a pályázat népszerűsítése 
illetve az eredmények közlése céljából a Duflex a beküldött 
képeket a szerző nevének feltüntetésével díjmentesen fel-
használja közösségi oldalán, az elektronikus médiában, illetve 
a sajtóban. A pályázat során a Duflex tudomására jutott sze-
mélyes adatokat kizárólag csak a pályázat céljára használjuk. 
• Zsűritagok: Danis János EFIAP/p, Pető István és Tóth Péter
• A zsűri két korosztályban külön értékeli a 2005. január 1. után 
született és a 2000. január 1. és 2004. december 31. között 
született pályázók képeit.
• Díjazás: kategóriánként I. II. és III. helyezett képeket oklevél 
és archív fotóalbum díjazásban részesítjük. A zsűri fenntartja 
a jogot, hogy megfelelő minőségű kép hiányában visszatart-
hasson díjat, vagy több érdemes kép esetén kategóriánként 
maximum három további díjat, oklevelet adjon ki.
• A pályázat eredményéről minden pályázónak email értesítést 
küldünk és a Duflex Facebook-oldalán közöljük a díjnyertes 
képek listáját.
• A díjazott képeket a Duflex költségén kinyomtatjuk és a Duflex 
év végi kiállításán a Gödöllői Civil Házban bemutatjuk.

Eredményes fotózást és sikeres pályázást kívánunk!
DUFLEX Fotográfiai Stúdió, Gödöllő, tel.: 30/922-7265.

Gödöllői klíma-klub, legközelebb október 29-én!

Októberben folytatódik a klíma-klub keretein belül a beszélge-
téssorozat, melynek címe: „Zöld életmód Gödöllőn: mindenki 
másképp csinálja, de hogyan?”
Minden alkalommal más-más téma kerül a fókuszba, amelyet 
meghívott gödöllői vendégeinkkel alaposan körüljárunk, előbb 
kerekasztal-beszélgetés formájában, majd a résztvevőkkel kö-
zösen is.

októberi témánk a zöld és etikus gondolkodásmód.
Hol találkozik ez a két terület? Egyáltalán, elválasztható egy-
mástól a környezeti és a társadalmi felelősség kérdése? Milyen 
sikeres projektek működnek Gödöllőn és Gödöllőn kívül, ame-
lyek hatékonyan tudják ötvözni a zöld és etikus, társadalmilag 
felelős gondolkodást?

Meghívott beszélgetőtársak:
• Szabó Csaba – élelmiszermentés Gödöllőn
• Mihály Edina – GreenDependent, TreeDependent – Fákkal 
felelősen program
• Moderátor: Vadovics Kristóf, a Gödöllői klíma-klub alapítója

Várunk mindenkit október 29-én, 17 órától a Civil Házba (Gö-
döllő, Szabadság út 23.), a klub hagyományinak megfelelően 
teával, sütivel. A beszélgetés 17.30-tól kezdődik. 
A részvétel mindenki számára nyitott és ingyenes! 

klimaklub.greendependent.org

www.facebook.com/Godolloiklimaklub

MEGHÍVó

Teleki Pál születésének 140. évfordulója alkalmából 
2019. november 4-én (hétfőn), 12 órai kezdettel tart-
juk koszorúzással egybekötött megemlékezésünket 
szobránál, a Gróf teleki Pál téren.
A Művészetek Házától 11.25-kor, a Premontrei Gim-
názium elől 11.35-kor díjmentes különbusz indul a tér-
re, majd a megemlékezés után vissza. Az autóbuszra 
ezeken kívül a közbeeső buszmegállókban is fel lehet 
szállni.
A megemlékezésre tisztelettel hívjuk és várjuk Teleki Pál 
minden tisztelőjét!

a Teleki Pál Egyesület Elnöksége
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Színes rendezvénysoro-
zattal ünnepelte átadásá-
nak első évfordulóját a Ka-
maszHíd. A Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs 
Központ fiatal olvasóinak 
kedvenc létesítményét egy 
évvel ezelőtt adták át, a ko-
rábbi – már funkcióját vesz-

tett – infohíd átala-
kításával.  
Az új közösségi tér 
a fiatalokat számta-
lan szolgáltatással 
és számukra vonzó 
időtöltési lehető-
séggel várja, amit 
egyre többen ki is 

h a s z -
n á l -
nak. A 
k ö n y v -
tár ifjúsági ré-
szénél kialakí-
tott létesítmény 
nemcsak mint 
olvasó, hanem 
mint közösségi 
tér is kiválóan 

működik. A különféle olva-
sóközösségek, angol be-
szélgetős klub, sakk-kör, 
anime klub stb. kiváló he-
lyet kapott itt. 
Az évfordu-
lón színes 
p r o g r a m o k 

várták az ifjú olvasókat. Az 
udvaron a Petőfi Sándor 
Általános Iskola diákjai tar-

totta bemutatót, a 
KamaszHídon töb-
bek között Kolozs 
Kitti könyvborítói-
ból nyílt kiállítás. 
A nap „sztárven-
dége” Vecsei H. 
Miklós színmű-
vész volt, akivel az 
IrKA – a könyvtár 
íróköre – kama-
szok számára in-
dított kurzusainak 
tagjai beszélget-

tek. A kora délutántól estig 
tartó születésnapi program-
hoz természetesen a torta is 
hozzátartozott.              (k.j.)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
csendes démonok

SzületéSnapot ünnepelt a KamaSzHíd

Frankfurt, 1963. Az 
egész sajtó a közelgő 
Auschwitz-perrel fog-
lalkozik, amikor a fia-
tal tolmácslányt, Eva  
Bruhnst egy lengyel 
tanú kihallgatásához 
hívják a bíróságra. Eva 
zavartan fordítja a ta-
núvallomást, de képte-
len értelmezni a hallot-
takat. Amikor a szüleit 
kérdezi a témáról, ők kitérnek a vá-
lasz elől, s Eva vőlegényével együtt 
hevesen ellenzik, hogy lányuk részt 
vegyen a perben. 
A következő hetekben Eva előtt egy 
megdöbbentő és ismeretlen világ 
tárul fel: bírákkal és vádlottakkal ta-
lálkozik, és mindenekelőtt az egykori 
foglyokkal, akiknek megrázó beszá-
molói átformálják a fiatal lány érdek-
lődését és jellemét. 
Eva még kisgyermek volt azokban 
az években, amikor az auschwitzi 
táborban naponta több ezer embert 
küldtek a halálba. Szülei, ha szóba 
jön ez az időszak, igyekeznek elte-
relni róla a szót, inkább a múlt lezá-
rására törekszenek. Nincs ez más-
ként vőlegénye családjában sem. A 
per azonban nemcsak a láger túl-

élőinek sebeit tépi fel, 
hanem azokét is, akik 
a szeme előtt zajlottak 
a szörnyűségek, de 
nem tudtak vagy nem 
akartak tudni róluk.  
A per során Evából 
különös, a gyermek-
kor homályába veszett 
emlékképek törnek 
elő, amelyek saját és 
vőlegénye családját is 

arra kényszerítik, nézzenek szembe 
a múlt démonjaival.
A Német Ház láttató erővel mutatja 
be a háború utáni Németországot, 
miközben hiteles képet fest az em-
beri kapcsolatokról. Bár a regény 
cseppet sem nevezhető könnyű ol-
vasmánynak, a mindvégig jelenlévő 
szinte pattanásig feszült írás nem 
engedi el az olvasót, aki nemcsak 
az áldozatokat és a bűnösöket is-
merheti meg, hanem azt is, hogyan 
élték meg mindezt a német kisem-
berek, és hogyan képesek/vagy 
nem képesek feldolgozni a borzal-
makat, hogyan hatott mindez életük 
további – csak látszatra zavartalan 
– folyására. 

(Annette Hess: A Német Ház) 
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Idén is gazdag és színvonalas 
koncertekkel várta az érdeklődő-
ket a lapzártánk idején még zajló 
Liszt Fesztivál. A rangos zenei 
események sorában október 18-
án este a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar adott hangversenyt. 
A Királyi Kastély Lovardájában 
Liszt A-dúr és Esz-dúr zongora-

versenye, valamint a Haláltánc 
csendült fel. 
Az est nem csupán a Liszt Ferenc 
születésének évfordulójára emlé-
kező fesztivál része volt, hanem 
a japán-magyar diplomáciai kap-
csolatok felvételének 150. évfor-
dulója alkalmából rendezett Ja-
pán-Magyar Emlékév eseménye 

is. A jeles évforduló al-
kalmából a koncerten Ya-
sushi Akutagawa: Trinita 
Sinfonica című művét is 
megszólaltatták a gödöl-
lői szimfonikusok. Az est 
szólistája Kaneko Miyu-
ji zongoraművész volt, 
a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekart Ebihara Hikaru 
karmester vezényelte. 
(Fotó: Váraljai János)

(Folytatás az 1. oldalról) 
A Művészetek Házában megnyílt 
kiállítás Vadász Endre emléke előtt 
tiszteleg, akinek fájdalmasan rövid 
élete itt, Gödöllőn ért véget. 1944. 

június 3-án zsidó származása mi-
att ide szállították munkatárborba, 
ahol másnap véget vetett életének; 
felesége egy nappal később követ-
te őt a halálba. A tárlat festményeit, 

különlegesség-
nek számító ex 
libriseit és mese-
könyv illusztráció-
it egyaránt bemu-
tatja. A megnyitón 
L. Péterfi Csaba, 
a tárlat rendező-
je elmondta, bár 
a kiállítás kap-
csolódik a holo-
kauszt 75. évfor-

dulójához, mégsem a 
tragédiára helyezték 
a hangsúlyt, hanem 
Vadász Endre színes 
egyéniségére és élet-
szeretetére, ami alko-
tásain is tükröződik. 
A tárlatot Guba Anna 
művészettörténész 
nyitotta meg. Közre-
működött a Swing My-

stic zenekar 
és Benedek 
Krisztina, akik 
zenével és da-
lokkal a idéz-
ték meg azt az 
életszeretetet, 
ami Vadász Endrét is jellemezte. 
A következő megnyitóra a Levendu-
la Galériában került sor, ahol Bajkó 
Dániel alkotásait mutatták be. A fia-
tal művész munkáin fontos szerep-
hez jutnak a vonalak, a foltok, s az 
apró darabokból álló tér megbontá-
sa teszi feszülté a képeket. Megnyi-
tó beszédében Posztobányi Péter 
festőművész kiemelte Bajkó Dáni-
el színhasználatát 
térhatású képein, 
melyeken érdekes 
ellentéteket képez-
nek a hideg és me-
leg színek a nyírfa 
motívumokkal. Az 
eseményt Vörös At-
tila szaxofonjátéka 
tette teljessé.
A rendezvénysoro-

zat utolsó állomása Máriabesnyőn 
volt. Boda Anikó műtermében nem 
csupán alkotásait csodálhatták 
meg, hanem a művész különleges 
előadása keretében az alkotás fo-
lyamatába is bepillantást nyerhettek 
az érdeklődők, akik a művekkel, a 
témaválasztással kapcsolatos kér-
déseikre is választ kaptak. 

(b.j.)

A MAgyAr Festészet NApjA

Zongoraversenyek és japán 

zenemű a Liszt FesztiváLon
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A legjobb fiatal énekművész kategóriában díjazták a gö-
döllői Baráth emőkét. Az opus Klassik a korábbi eCHo 
Klassik utóddíja, így az egyik legrangosabb elismerésnek 
számít.

Baráth emőke, a fiatal magyar szoprán debütáló albumá-
val, amely az erato kiadásában jelent meg, meghódítja a 
német zenei világot – olvasható a díj honlapján az indok-
lásban. Az énekesnőről azt írják, meredeken felfelé ívelő 
karrierjét elsősorban a barokk repertoárnak, illetve Mo-
zart, Mahler és Mendelssohn műveinek szenteli. A díjat 
októberben adták át Berlinben.                  (Forrás: Fidelio) 

Remek hírrel szolgálhatunk a swing 
és a jazz kedvelőinek. Napokon 
belül megjelenik Fodor László al-
buma, aminek zenei anyagát janu-
árban már hallhatta a közönség az 
Erzsébet Királyné Szállodában; ott 
mutatkozott ugyanis be a Leslie Fo-
dor Swing Unit. Nem kell azonban 

megijedni, a Kossuth-díjas klarinét-
művész nem szakított a Hot Jazz 
Banddal, mindössze annyi történt, 
hogy egy új formációval készítette 
el első, Tonight Leslie Fodor swing 
Unit című szólóalbumát.
– Ez a zenekar kilencven százalék-
ban azért jött létre, hogy elkészítsük 
ezt a lemezt – mondta megkeresé-
sünkre Fodor László, aki kiváló ze-
nészeket gyűjtött maga mellé. 
Az Amadinda Ütőegyüttesen ke-
resztül megismerkedtünk Holló Au-
rél vibrafonossal, aki ösztönösen, 
virtuózan, remekül játssza ezt a 
műfajt, bár ő korábban nem foglal-
kozott a múlt század 20-30-40-es 
éveinek zenéjével. A lemez anyaga 
ebből a korból származik.  
Anno Benny Goodman a bigband-
muzsikálás mellett alapított egy 
quartettet vibrafon, klarinét, dob és 
zongora formációban. A lemez szá-
mai között ilyen előadói apparátus is 
szerepel, tisztelegve a nagy elődök 
előtt, de duó, trió, quintett és oktett 
felállásban is találhatók hangszere-
lések. Többek között Charlie Christi-
an, Fats Waller és George Gershwin 
slágereiből válogattunk, valamint 
egy Holló Auréllal közös szerzemé-
nyünk is hallható a korongon. Meg-
szólaltatunk olyan slágereket, mint 
a Sweet Georgia Brown, az Airmail 
Special vagy például a Body and 
Soul és a Memories of You, amiket 
Goodman is sokat játszott.
– Kiket hallhatunk még a zene-
karban?
– Rajtam kívül még két klarinétos, 
Dennert Árpád és Mátrai Zoltán 
hallható a lemez zárószámában. 
Holló Aurél – akit már említettem 
– hat számban van jelen, vibrafo-

nozik és két dalban xilofonozik. Két 
vendégzongoristánk Korb Attila és 
Nagy Iván. A Hot Jazz Band alapja 
a kísérőzenekar: Galbács István do-
bol, Szabó Lóránt gitározik, Juhász 
Zoltán pedig bőgőn játszik. 
– Mikor és hol hallhatja a zene-
kart a közönség?

– Erre elég nehéz vála-
szolni, hiszen mint emlí-
tettem, az elsődleges cél 
a lemez megvalósítása 
volt. Persze, ha felkérnek 
bennünket, szívesen me-
gyünk játszani, ez azon-
ban nem könnyű, hiszen 
mindannyiunknak nagyon 
sok fellépése van. Szóval 
ez még a jövő zenéje. De 
azt elmondhatom, hogy a 
jövő év elején mindenkép-

pen szeretnénk itt Gödöllőn meg-
ajándékozni a közönséget egy kon-
certtel. Ez az album ugyanis nem 

jöhetett volna létre a műfaj gödöl-
lői rajongóinak a támogatása nél-
kül. A januári koncertünknek nem 
titkolt célja volt, hogy megteremt-
sük a lemez pénzügyi hátterét. 
Nagyon sokan eljöttek és ezzel 
támogattak minket, amiért szeret-
nék köszönetet mondani. Szintén 
meg kell hogy köszönjem Gödöllő 
önkormányzatának támogatását. 
A koncert bevételét a lemezre tud-
tuk fordítani. 
– Hogyan juthatnak hozzá a mű-
faj kedvelői az albumhoz? 
– Megvásárolható lesz a Hot Jazz 
Band koncerteken, valamint meg-
rendelhető e-mailben a fodorkon-
cert@gmail.com címen.
(A teljes cikk a szolgalat.com-on 
és Facebook-oldalunkon olvas-
ható)

jazz slágerek a leslie 
fodor swiNg uNit albumáN 

baráth emőkét választották  a 
legjobb fiatal éNekművészNek
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GÖDÖLLŐI 
IPARMŰVÉSZETI 

MŰHELY

A kiállítás megtekinthető 2019. december 8-ig, minden szombaton és 
vasárnap 14 órától 17 óráig. 
A Gödöllői Városi Múzeum és a GIM-Ház közös szervezésében, Őri-
né Nagy Cecília művészettörténész, a kiállítás kurátora a két helyszí-
nen szakmai vezetés(eke)t tart.
Találkozás (időpont): 2019. október 26-án (szombaton) 10 óra, Gö-
döllői Városi Múzeum.
Helyszínek: Gödöllői Városi Múzeum (Szabadság tér 5.), és GIM-Ház 
(Körösfői utca 15-17.). 
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
GIM-HÁZ, 2100 Gödöllő, Körösfői-Kriesch Aladár utca 15–17.
tel: +36 28 419 660; www.gimhaz.hu 

2019. október 23-án a GIM-HÁZ zárva tart!

A gödöllői kastély népszerű mesehőse, herceg 
Egérváry Elemér újabb kalandokkal jelentke-
zett – a mesekönyvek után most papírszínház 
formájában.
A japán eredetű papírszínház (kamishibai) a 
történetmesélés különleges eszköze. A me-
sét illusztráló nagyméretű képeket a mesélő 
egyenként húzza ki a színházat jelző fakeret-
ből. A képek váltakozása a diavetítéshez ha-
sonló, közösségi élményt nyújt, de a gyere-
kekkel szemben ülő mesélőnek jóval nagyobb 
teret enged a játékra, a hallgatósággal való 
együttműködésre; ugyanakkor nemcsak szó-
rakoztató, hanem több területen fejlesztő ha-
tású is.  
A Meglepetés a kastélyban című új mesét 
október 12-én, a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
keretében ismerhették meg a gyerekek Kas-
sa Melinda múzeumpedagógus előadásában.  

A színház után közös 
kézműveskedésre is 
lehetőség volt: saját 
papíregereket vihettek 
haza emlékbe a részt-
vevők. 
A kastély múzeumpe-
dagógusai 4-7 éve-
seknek ajánlják ezt a 
45-60 perces foglalko-
zást, amivel szívesen 
ellátogatnak óvodákba 
és könyvtárakba is! 
További információ: 
muzeumpedagogia@
kiralyikastely.hu 

Meglepetés a kastélyban 
papírszínház-MesebeMutató



2019. október 22.14 gödöllői Szolgálat Sport

Vegyesen kezdődött a sze-
zon a Gödöllői Sakkbarátok 
számára, akik az NB II-ben 
Vácott tudtak nyerni, míg a 
Pest megyei bajnokságban 
egy vereség és egy győze-
lem volt a mérleg.

A GSBE első csapata idén 
is az NB II. Erkel-csoport-
jában szerepel, a csapat 
számára a második játék-
nappal kezdődött a szezon 
a Váci SE vendégeként. A 
12 partiból álló párharcot 
reznák Attiláék 8,5-3,5 

arányban nyerték meg, a 
megszerzett kettő ponttal a 
hetedik helyen áll a GSBE 
I-es csapata a tabellán. 

A klub második számú 
csapata a Pest megyei I/A 
osztályban az első fordu-
lóban a Szigetszentmiklós 
kettes számú csapatát ver-
te 4-1-re, majd a Váci SE II. 
ellen kapott ki ugyan ilyen 
arányban. A GSBE másod 

formációja öt ponttal jelen-
leg a negyedik helyen áll 
csoportjában.
nB II. erkel-csoport, 2. 
forduló: Váci SE – Gödöllői 
SBE 3,5-8,5
Pest megye I/A, 1-2. for-
duló: Gödöllői SBE II. – 
Szigetszentmiklós II. 4-1
Váci SE II. – Gödöllői SBE 
II. 4-1

-vb-

sAkk – elkezdődött A szezon
két győzelemmel induló csapatbajnokság

A szlovéniai Bre-
zicában rendezték 
meg a 2019-es IBFF 
világbajnokságot, 
ahol a gödöllői Kuz-
ma Ádám (a bal ol-
dali képen középen, 
fotók: Facebook) 
első helynek örülhe-
tett Fitness modell 
kategóriában, meg-
védve ezzel vb-cí-
mét.

A Kuzma Team 
Coach edzője 
mindvégig maga-
biztosan mozgott 
a színpadon, ahol 
számos riválisát 
maga mögé utasít-
va lett világbajnok 
a Mr. Fitness mo-
dell kategóriában, 
idén már másod-
szor. A szlovéni-
ai világversenyen Simányi 
Katalin (a jobb oldali képen 
elöl) is színpadra állhatott, aki 
a Bikini modell kategóriában 
méretette meg magát. Az eu-

rópai, dél-amerikai, 
illetve dél-afrikai 
vetélytársakkal te-
letűzdelt mezőny-
ben a legjobb hat 
versenyző közé be-
kerülve végül leg-
jobb magyarként az 
előkelő hatodik he-
lyet szerezte meg.

A klub verseny-
zői számára nem 

ért véget még az idei szezon, 
ugyanis szűk egy hónap múl-
va Olaszországban vesznek 
részt az NBBUI Amatőr Olim-
pián.                            -tl-

Fittness – ibFF világbAjnokság 

kuzma ádám ismét világbajnok

Elindultak az idei országos és 
megyei asztalitenisz-bajnok-
ságok, ahol az utóbbi évektől 
eltérően „csak” három gödöl-
lői csapat küzd a jobbnál jobb 
helyezések eléréséért a fel-
nőtt férfi pontvadászatokban. 

A Gödöllői SK férfi csapatai kö-
zül az egyes számú formáció 
az országos II. osztály, azaz 
az NB II. Észak-keleti cso-
portjában küzd az ellenfelek-
kel. A GSK I. legutóbb a Váci 
Reménység SE első csapatát 
verte 11-7-re idegenben és 

jelenleg három meccset köve-
tően két győzelemmel és egy 
vereséggel, 7 ponttal a negye-
dik helyen áll. 
A második számú alakulat 
ugyan ebben az osztályban, 
de a Dél-keleti csoportban vív-
ja meccseit. A GSK II. a Jász-
kun Volán SC I-et verte 12-6-ra 
(kettő győzelem, egy vereség) 
az elmúlt hétvégén, ezzel hét 
pontos a csapat és a hetedik 

helyen áll jelenleg a tabellán. 
A Gödöllői SK harmadik csa-
pata a Pest megyei I/A osztály-
ban szerepel, ahol öt meccset 
követően 13 ponttal (négy 
győzelem, egy vereség) áll 
az élen. Egyetlen vereségét 
éppen az elmúlt fordulóban 
szenvedte el a hármas számú 
formáció hazai pályán 11-7-re, 
az ellenfél az Eurokapu SE 
Szentendre II. volt.        -li-

Junior férfi és női kardban, 
egyéniben és csapatban ren-
deztek Magyar Kupa-fordulót 
az elmúlt hétvégén, ame-
lyen gödöllői siker is szüle-
tett, ugyanis a nőknél a Bata 
Édua, Bevíz Dorottya, Mis-
surai Pálma (a képen, fotó: 
www.hunfencing.hu) alkotta 
trió lett aranyérmes.

A Bokody Ákos, navarrete 
József edzők irányítása alatt 
pallérozódó GEAC-os hölgyek 
az MK második fordulójában 
hét csapat közül végeztek az 
élen, a döntőben a Debrecent 
verték magabiztosan 45-24-
re. A fiúk csapatversenyén is 
jól teljesítettek a gödöllőiek, itt 
a kilenccsapatos mezőnyben 
a negyedik helyen végzett a 
GEAC junior kard csapata. 
Csapattagok voltak: Grosso 
Márkó Andor, Kecskeméti 

Áron, Papp Máté, tresó Má-
tyás.

Egyéniben a hölgyeknél 
Missurai Pálma a 10., Bevíz 
Dorottya 11., valamint Bata 
Édua a 19. helyen végzett a 
44 fős mezőnyben, míg fiúk 
65 fős mezőnyében Papp 
Máté a 25., Kecskeméti Áron 
az 53., Grosso Márkó Andor 
a 60., Tresó Mátyás a 61. he-
lyen végzett a kupasorozat 
második fordulójában.          
                      -lt-

vívás – junior kArd MAgyAr kupA
első helyen a Geac női csapata

AsztAlitenisz – bAjnoki körkép 
három csapat a vérkeringésben
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A Pest megyei I. osztályú 
pontvadászat 10. játéknap-
ján Vecsésen lépett pályára 
a Gödöllői SK a pontszer-
zés reményében, ami ez-
úttal sem sikerült, miután 
Pozder Nenad együttese 
4-2-re kikapott.

Volt min javítaniuk a gö-
döllői fiataloknak, ugyanis 
Vecsésre úgy utaztak el, 
hogy az előző három fordu-
lóban mindössze egy pon-
tot szereztek. A fordulatos 
párharcot hozó találkozón 

tóth-Ilkó Áron góljai tar-
tották „meccsben” a csa-
patot, de végül a házigaz-
dák örülhettek, így a GSK 
ismét pont nélkül maradt, 
négy meccsre nyújtva ez-
zel nyeretlenségi szériáját, 
ami legutóbb még az előző 
bajnokságban, idén febru-
árban fordult elő.
A Gödöllő 10 fordulót köve-
tően 11 ponttal a 10. helyen 
áll a tabellán és legköze-
lebb a jelenleg harmadik 
helyen álló VS Dunakeszit 
fogadja.

Pest megyei I. osztály, 
10. forduló: Vecsési FC – 
Gödöllői SK 4-2 (2-1) GSK 
gólszerző: Tóth-Ilkó Áron 
(2).

Hátország – Pontrabló 
GeAC
Fontos pontot szerzett a 
GEAC-FISE csapata az 
elmúlt játéknapon, 
miután a hasonló-
an a tabella hátsó 
feléhez tartozó Gal-
gahévíz otthoná-
ból tért haza Papp 
György együttese 
2-2-es döntetlennel. 
A GEAC 10 pont-
tal a 12. helyen áll 

a megyei III. osztály Kele-
ti-csoportjában.
Pest megyei III. osztály 
Keleti-csoport, 10. fordu-
ló: Galgahévíz SK – Gödöl-
lői EAC-FISE 2-2 (0-0)
Gödöllői góllövők: Kha-
nyile Lindokuhle Justice, 
Kapdebo Lóránd.

-ll-

lAbdArúgás – távolodó élMezőny
vecsésen sem nyert a Gödöllői Sk

Programajánló
Pest megyei I. osztály, 11. forduló

2019. október 26., szombat, 13:30
Gödöllői SK – VS Dunakeszi

(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Pest megyei III. osztály, 11. forduló

2019. október 27., vasárnap, 17 óra
GEAC-FISE – Dány KSK
(Egyetemi műfüves pálya)

Öt fordulóval a bajnoki szezon 
megkezdése után nem illik ilyet 
kijelenteni, de tény: a papírformá-
nak megfelelően nyerni tudott a 
Gödöllői KC a Budapest Honvéd 
SE otthonában, ezzel továbbra is 
tapad Bartos Gábor együttese 
az élbolyra.

Mindvégig kézben tartva a pár-
harcot, fokozatosan őrölte fel a 
hazaiak ellenállását a Gödöllő, 
így magabiztosnak mondható 
győzelmet zsebeltek be a mie-
ink. A GKC hat fordulót követően 

nyolc ponttal a bajnoki tabella 
ötödik helyét foglalja el az NB II. 
Északi-csoportjában, egy pontra 
a dobogót érő helyezéstől.
Férfi nB II. Északi-csoport, 6. 
forduló: Budapesti Honvéd SE – 
Gödöllői KC 29-35 (13-15)

női bajnokság – A gödöllői 
Hucskó Diána az élen

A GKC női felnőtt csapata a Bu-
dapest bajnokság I. osztályá-
ban szerepel az idén, a hölgyek 
is már hat fordulón vannak túl, 

legutóbb a BVSC-Zugló csapa-
tát fogadták, amelytől 38-20-ra 
kaptak ki. Női csapatunk két 
győzelemmel és négy vere-
séggel, négy pontot gyűjt-
ve a 10. helyet foglalja el a 
12 csapatos mezőnyben. A 
csapat gólgyárosa, Hucskó  
Diána (a képen, fotó: mksz.
hu) 40 gólt szerzett eddig, 
amivel vezeti a csoport gól-
lövő listáját. Részletes ered-
mények: www.mksz.hu olda-
lon megtekinthetők.

Utánpótlás eredmények, 
ifjúságiak (nB II. B-cso-
port): Solymári SC – Gödöl-
lői KC 34-45 (21-17); Ser-

dülők (nB I/B. Keleti-csoport): 
Budapesti Honvéd SE – Gödöllői 
KC 40-37 (20-19)                 -li-

kézilAbdA – tApAd A gkC Az élMezőnyhöz

Papírforma Gkc-győzelem

Az első győzelemre még 
ugyan várni kell, de az első 
pontja már megszületett a Gö-
döllői RC NB I. Ligában sze-
replő női csapatának, miután a 
TFSE elleni 3:2-es hazai vere-
ség egy pontot ért.

A szezon második fordulójában 
hazai pályán fogadta a Gödöl-
lői RC csapata a Testnevelési 
Egyetem csapatát. Szabados 
István tanítványai mindvégig 
kiélezett küzdelemre késztet-
ték a jelenleg jobb erőkből álló 
vendégeket, a párharc egé-
szen öt játszmáig zajlott és 
ugyan a végén a TFSE örül-
hetett, a gödöllőiek is büszkék 
lehetnek, ráadásul egy pontot 
ért a vereség. A megszerzett 
első pontjával a gödöllői tini 
lányok a nyolccsapatos NB I. 
Liga alapszakaszának hatodik 
helyét foglalják el.

nB I. liga, alapszakasz, 2. 
forduló: Gödöllői RC – TFSE 
2:3 (-22, 22, 23, -18, -10)

Utánpótlás bajnokságok – 
Két meccs, egy pont
A lányok a Kispest SE ellen 
kaptak ki 3:0-ra, míg a fiúk 
pontot érő, 3:2-es vereséget 
szenvedtek Miskolcon az U21-
es bajnokság elmúlt hétvégi já-
téknapjain. A Kelet B-csoport-
jában szereplő hölgyek három 
játéknap után négy ponttal az 
ötödik helyen állnak a tabellán, 
míg a fiúk két forduló után a 
Kelet A-csoport hatodik helyét 
foglalják el egy ponttal.
női U21 nB II. Kelet B-cso-
port, alapszakasz 3. forduló
Kispest SE – Gödöllői RC 3:0
Férfi U21 nB II. Kelet A-cso-
port, alapszakasz 2. forduló
MEAFC-Miskolc U21 – Gödöl-
lői RC 3:2         -tt-

röplAbdA – Az első győzeleMre várvA
Pontot érő vereség a tfSe ellen

Október 12-ei hétvégén, a fő-
városi MOM Kulturális Köz-
pontban rendezték meg a 
Fitparádé 2019 elnevezésű 
multisport fesztivált, ahol a 
gödöllői Tűzoltóság főtör-
zsörmester tűzoltója, Kovács 
Krisztián (a képen, fotó: Csá-
ki István) a Louie Koncz Clas-
sic International Bodybuilding 
First Time versenyen Body-
building kategóriában ezüstér-
mes lett.

A sportembert eddig az erő-
emelés világából és az ott elért 
kiváló eredményei után ismer-
hettük meg, ebből egy kicsit 
kiszakadva, az idei Fitparádé 
égisze alatt megrendezett test- 
építőversenyre első ízben 
nevezett be. Az eseményre 
február óta készülő Kovács 
Krisztián kitekintése a testépí-
tők világába igazán jól sikerült, 

ezt bizonyítja a kategóriájában 
elért második helyezése. 
                                 -il-

FitpArádé 2019 – gödöllői tűzoltó A dobogón

kovács krisztián ezüstérme
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Október 17-én 11 gödöllői 
iskola (általános és közép) 
diákjainak részvételével a 
gyepmesteri telep kerítése új 
„köntösbe öltözött”. A tanulók 
a rendelkezésre álló falfelü-
leteket – a hely rendeltetésé-
nek megfelelően – kutyás és 
macskás képekkel festették 
tele. Az akció onnan indult, 
hogy a Gödöllői Városi Múze-
um kezdeményezésére a he-
lyi iskolák tanulói időről-időre 
kifestik a városközpontban 

található aluljárót. Ennek kap-
csán érkezett felkérés a men-
hely felől a múzeum irányába, 
hogy ezt a fajta városszépítést 

fogják össze és terjesszék ki a 
gyepmesteri telepre is. A nap 
folyamán a fiatalok a festés 
mellett természetesen meg-

látogatták a menhely négylá-
bú lakót is. (Több fotó: Fa-
cebook.com/godollovaros; 
szolgalat.com)

Megszépült a Menhely

Amikor egy kert kész van, akkor 
csak időszakosan van kész, hi-
szen minden évszakban változik, 
mindig új arcát mutatja és a lel-
kes kerttulajdonosok is szívesen 
csempésznek bele új dolgokat. 
Most, hogy beköszöntött az ősz 
és a tökszezon, úton-útfélen kü-
lönböző dísztökökkel találkozha-
tunk.
Őszi elemként most őket „építjük” 
be a kertekbe, balkonokra. 
Arról már olvashattak, hogyan 
lehet akár egy pad is díszítőelem 
egy kertben, de nem sokan alkal-
mazzák a terméseket, mint díszí-
tőelemeket. 
A nagyobb tökök pedig erre tö-

kéletesen alkalmasak. Az őszi 
virágágyak pompás, időszakos 
kiegészítője lehet a nagyobbra 
nőtt tökök beszúrása a különbö-
ző őszi virágaink közé. Remekül 
mutatnak a krizantém csoportok 
vagy árvácskák között is. Ér-
demes esetleg többet venni és 
szabálytalan alakban elrendez-
ni a növényeink között, így még 
természetesebb hatást nyújt, de 
remek kontrasztot alkot a törpe 
örökzöldek között is. 
Másik nagyszerű felhasználása, 
hogy maga a tök lesz a virág-
kaspó és ha megfelelő hideg lesz, 
akkor hosszú hetekig díszítheti a 
kertünket, teraszunkat. 

Ehhez nem kell mást tennünk, 
csupán a tök tetejét levágni és 
a húsát kikaparni a magokkal 
együtt. (Azokat megszárítva és 
jövőre elültetve már saját tököt 
is tudunk termeszteni.) Érdemes 

a tök alját kifúrni, hogy a fe-
lesleges öntözővíz távozni 
tudjon és ne rohadjon meg 
hamar az ideiglenes csere-
pünk. Tovább fog tartani, ha 
a kivájt belsőbe nemcsak a 
cserepet állítjuk bele, hanem 
körülötte kibéleljük virágföld-
del. A tökszezonunk végén 
pedig két választásunk van. 
Vagy a tökcseréppel együtt 
ültetjük ki a földbe vagy anél-
kül, a tökünket pedig a kom-

posztálóba tesszük. Akárhogy is 
teszünk, mind a két mód tökéle-
tes lesz. Aki nem szeretne virágot 
ültetni, ő tehet bele fenyő vagy 
tiszafa ágakat, de apró cserepes 
örökzöldeket is. 
Aki nem rendelkezik kerttel, nekik 
a kicsi dísztököket ajánlom, ame-
lyeket a balkonládában vagy a 
terasz kosarában elhelyezve gyö-
nyörű díszként örvendeztet meg 
minket hosszú heteken át. 
A bejáratoknál elhelyezett kis tök-
csoportok is barátságossá teszik 
a bejáratunkat, kiegészítve apró 
kosarakkal vagy bármivel, ami a 
szemünknek tetsző dolog.  Kis 
sámlira téve lépcsőzetesen, vi-
rágokkal, örökzöld ágakkal pedig 
nagyon szép, őszi kerti elemet tu-
dunk így kialakítani. 
Jó kertészkedést a hétre és to-
vábbra is várjuk leveleiket! 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu

a sokoLDaLú tök 
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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

nessy: 4 éves, nagytestű, közé-
pázsiai juhász, szuka. Emberbarát, 
más kutyákkal nem jön ki.

turbó: 8 hónapos, staff keverék 
kan. Örökmozgó, kutyákkal és em-
berekkel egyaránt barátságos.

maci: 3 éves, leonbergi keverék 
nagyfiú. Egy szeretetbomba, puszi-
osztó! Imád sétálni pórázon, kistes-
tű kutyákkal jól elvan.

cseri: Másfél éves kan. Óriási szí-
ve van, ragaszkodó típus. Kutyákkal 
jól kijön. Csak olyannak ajánljuk, 
aki a falkavezér szerepét átveszi 
tőle! A Gyepi legszebb kutyája!

HogyAN védjük Meg A kölyökMAcskát Az élősködőktől?

A cicáknak rendszeres belső és 
külső élősködő elleni kezelé-
sekre van szükségük. Leggya-
koribb külső parazita a bolha, 
a fülrühatka és a kullancs, bel-
ső pedig a féreg. Legjobb, ha 
ezektől inkább megóvni próbál-
juk őket. A kölyökmacskák legy-
gyakoribb bélférge az orsófé-
reg, ami ráadásul az embert is 
megfertőzheti. A cicák az anya-
tejjel veszik fel a parazita lárvá-
it, ami aztán vándorol a szerve-
zetükben. A férgek a macska 

vékonybelében laknak, ahol 
mikroszkopikus méretű petéket 
raknak a bélsárba, amelyek a 
külvilágra kerülve két hétig ér-
nek, majd évekig fertőzőképe-
sek maradhatnak. Ezért az első 
féreghajtást úgy kell ütemezni, 
hogy az lehetőleg megelőzze a 
cicákban az első kifejlett férgek 
megjelenését és a peteürítést.
A cicákat három hetes életkor-
ban ajánlott először féregtele-
níteni, kifejlett fonalférgek ellen 
hatékony szerrel. Ezt követően 

2-3 hetente kell újra kezelni 
őket legalább 3 hónapos korig.
Ha az anyamacskát nem keze-
lik bolha ellen, akkor előfordul-
hat, hogy a kicsinyeit azonnal 
megfertőzi. A bolhairtó szerek 
általában nem használhatóak 
a szoptató, vemhes anyákon 
és az újszülött kiscicákon. Az 
egyetlen javasolható termék a 
Frontline spray, amivel az anya-
macskát és a kicsinyeit is be 

lehet fújni havonta. Hat hetes 
életkortól használhatóak a spot-
on (felcseppentendő) készít-
mények, amelyek a bolhákat, 
a fülrühatkákat és a különböző 
fonalférgeket, köztük az orsó-
férget is elpusztítják. Ebben az 
életkorban tanácsos ugyanis 
megkezdeni a rendszeres, ha-
vonkénti bolha elleni kezelése-
ket.

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

gyógyszertári ügyelet
Október 21-27.: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Október 28- november 3.: 

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

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

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

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

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

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

ÓZon pajZS polGárőr eGyeSÜleT: 06-30/621-2968
KöZTerÜleT-felÜGyeleT: 06 28/529-169

FELHÍVÁS 

jogi ügyintéző munkakörre

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal jogi végzettséggel és közigazga-
tási gyakorlattal rendelkező munkatársat keres 

joGI üGyIntÉZő MUnKAKörre.
Képesítési előírás: Felsőoktatásban szerzett jogi, 

közszolgálati szakképzettség.
Munkaköri alapfeladat: önkormányzati szerződések, okiratok, 
nyilatkozatok előkészítése, helyi rendeletek, jogszabályok kodifiká-

lása, önkormányzati ügyekben jogi szakértői közreműködés 
és képviselet.

Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény alapján, illetve megegyezés szerint.

A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy 
postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve 

(Dr. Kiss Árpád jegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2019. 10. 31.

Dr. Kiss Árpád sk. jegyző
A BELVÁROSI JEGYIRODA 

NYITVA TARTÁSA
2019. OKTóBER 1-TŐL:

KEDD-PÉNTEK: 11.00 – 18.00 KÖZÖTT NYITVA
SZOMBAT: 9.00 – 13.00 KÖZÖTT NYITVA

VASÁRNAP, HÉTFŐ: ZÁRVA
EBÉDIDŐ: 13.00 – 13.30

RENDEZVÉNYEKHEZ IGAZODVA ELŐADÁS ELŐTT 
1 óRÁVAL NYITVA

dolGozzoN lakáSához közel!
úJSáG, SzórólaP terJeSztéSére 

keresek munkájára igényes 
személyt. Gödöllői lakost! 
a munka végezhető iskola, 

nyugdíj illetve munka mellett is. 

Jelentkezés: 06/20 495-24-20
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Magyarországon júniustól 
Gödöllőn is megkezdte mű-
ködését a csemegefutar.hu 
élelmiszer házhozszállítási 
szolgáltatás, melynek kö-
szönhetően minden lakosunk 
számára elérhetővé válik egy 
gyors, korszerű és takarékos 
bevásárlási forma.  

– Hogy jött létre a vállalko-
zás?
– 32 évvel ezelőtt kezdtem el 
élelmiszer kereskedelemmel 
foglalkozni. Hosszú ideig dol-
goztam multicégnél, majd hazai 
üzletláncnál, sőt vállalkozóként 
is.  Beosztások tekintetében 
is megjártam a ranglétra ösz-
szes fokát, eladó pénztárostól, 
egészen az ügyvezető szintig, 
eközben kiváló tanítóktól, ve-
zetőktől tanulhattam. 2017-ben, 
tanulmányozva a fogyasztói 
szokásokat, az értékesítési 
trendek alakulását és az inter-
netes kereskedelem térnyeré-
sét, munkatárasammal közösen 
fogalmazódott meg bennünk 
egy gondolat, egy házhozszál-
lítási stratégia, ami különbözik 
a már piacon jelenlévő résztve-
vőktől.
– Miben különböztök a kon-
kurenciátoktól, hiszen már 
többen foglalkoznak házhoz-
szállítással?
– Fontos tudni, hogy mi nem 
egy webáruházat hoztunk létre, 
hanem egy élelmiszer házhoz-
szállítási szolgáltatást nyújtunk! 
Nálunk a rendelés leadható 
a csemegefutár.hu holnapon 
keresztül elektronikusan és te-
lefonon a 06 1 700 22 55-ös 
telefonszámon. A beérkezett 
igényeket azonnal feldolgoz-
zuk, majd összekészítés után 
rögtön szállítjuk. Futuráinknál 
bármely fizetési eszköz (kész-
pénz, bakkártya, utalvány) elfo-
gadott. Tehát akár fél órán be-
lül kiszállításra kerül a vásárolt 
termék. 
– Mennyibe kerül ez a szol-
gáltatás?
– A termék árán felül minden 
egyes kiszállítás egységesen 
500 Ft-ba kerül. Minimum ren-
delési összeg nincs, akár egy 
doboz gyufát is kiszállítunk, ha 
arra van a vevőnek igénye. 

– Miért éri ez meg a vásárló-
nak? 
– A mai rohanó világban nagyon 
felértékelődött a szabadidő. A 
szlogenünk ezért is a „spórolj 
időt”. Egy hagyományos vásár-
lásnál a vevő beül a kocsijába, 
elmegy a boltba, bepakolja a 

kosarába a megvásárolt termé-
ket, majd kipakolja a pénztár-
nál, majd újra visszapakolja a 
táskába, újra belül az autójába, 
majd otthon kipakolja. Ezt az 
időt, amit a vásárlásra fordít, 
nyugodt, boldog családi körben 
is töltheti. A szállítási költség 
sem jelent plusz kiadást, hiszen 
a jelenlegi 400-500 forint/literes 
üzemanyag árak mellett, egy hi-
deg autó kétszeri beindítása és 
pár km megtétele ugyanekkora 
költség. Ezzel az emberek nem 
számolnak, mert nem azonnal 
kiadás, 

– Milyen célcsoportnak ked-
vez a szolgáltatás leginkább? 
– Szinte mindenkinek.
– Mire alapozzátok ezt, tudnál 

konkrét pél-
dát mondani?
– Üzleti tevé-
k e n y s é g e i m 
mellett, lakóhe-
lyemen elnőke 
vagyok az érdi 
nagycsaládo-
sok egyesüle-
tének, valamint 
három gyer-
meket nevelek. 
F e l e s é g e m -
mel együtt sok 
időt töltünk az 
idősebb gene-
ráció társasá-
gában is, így 
nagyon közel-

ről látjuk, milyen gondot jelen-
het egy egyszerű bevásárlás, 
valamint az egymással töltött 
idő hiánya.
Nézzük a konkrét példákat! 
Az elmúlt évben leginkább az 
alábbiak miatt vették igénybe 
szolgáltatásunkat:

Egy baráti összejövetel alkal-
mával nem lehet többé problé-
ma a kifogyó étel, vagy italkész-
let, hiszen, csak egy telefon, 
pár virtuális gombnyomás és 
szolgáltatásunkkal máris pótol-
ható minden.  
Kisgyermekes szülőknek sok-
szor okoz gondot a boltba való 
eljutás, a kicsikkel való vásár-
lás, főleg ott, ahol több gyermek 
is van. Anyuka vagy apuka szin-
te logisztikussá válik, hiszen az 
egyik csemetét úszni viszik, a 
másikat a zeneiskolába, stb. 
Nehéz mindent összehangol-

ni, alig van idő az együttlétre. 
Ha azt az időt megspórolják 
és a családdal töltik, amit más-
kor vásárlásra fordítanak, már 

nyertek. Mindannyian ismerjük 
azt a helyzetet, amikor gyerme-
künk minden második polcon 
lévő dolgot a magáénak sze-
retné.  Nehéz nemet mondani, 
így sok nem tervezett áru kerül 
a kosárba. Ha valaki igénybe 
veszi a szolgáltatásunkat, csak 
azt a terméket kapja, amit iga-
zán szeretne, átgondolt döntést 
hozhat, ezzel pénzt spórolhat, 
valamint a végösszeg alaku-
lását is folyamatosan nyomon 
követheti. 
A naponta dolgozni járó felnőt-
tek a hazaúton telefonon, vagy 
akár mobilinternet segítségével 
elintézhetik a napi bevásárlást, 
és a megrendelt termékeket 
hazaérkezésük után kézhez is 
kapják. Nem kell külön időt for-
dítaniuk még sorban állásra is.
Talán a nyugdíjasoknak a leg-
nehezebb a napi bevásárlás 
megoldása, mivel sem fizikai 
erővel sem olyan mobilitással 
nem rendelkeznek, hogy a leg-
nagyobb választékhoz a meg-
felelő árakon hozzájussanak. 
Kénytelenek szíveséget kérni 
másoktól, hogy eljussanak egy 
szupermarketbe. Elsősorban az 
ő számukra hoztuk létre a te-
lefonos rendelési lehetőséget, 
hiszen ők, nehezebben tájéko-
zódnak az internet világában, 
viszont telefonon, könnyen, 
egyszerűen megoldhatják a be-
vásárlás problémáját.
Sorolhatnék még számtalan 
lehetőséget, mint például in-
tézmények, üzemek, vendég-
látóhelyek, rendelései... Azt hi-
szem, nem túloztam, amikor azt 
mondtam, minden célcsoport 
számára korrekt, vonzó lehető-
séget kínálunk. 
– Mik az elmúlt év tapasztala-
tai?
– Erről beszéljen egy pár vásár-
lói visszajelzés:
„Köszönöm a gyors, pontos 
szállítást. Nagyon örülök a le-
hetőségnek, a kedves, intelli-
gens ügyintézésnek”
„Valóban gyors kiszállítás, ba-
rátságos, kedves hozzáállás, 
gratulálok és köszönöm”
– Köszönöm, szépen a tájé-
koztatót és örülünk, hogy Gö-
döllő városát választottátok a 
szolgáltatásotokhoz.          (x)

spórolj időt!
beszélgetés bogatin attilával, a Csemege futár kft. ügyvezetőjével
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INGATLAN
+ ELADó Gödöllő központjában 
2szoba összkomfortos, teher-
mentes jó állapotú 2.emeleti, 
erkélyes, téglaépítésű, egyedi 
fűtésű (gázkonvektor) lakásom 
(saját nagy zárható pincével) jó 
szomszédokkal, tehermentes, 
alkuképes. Iár: 29,5MFt. 06-70-
620-4102
+ Isaszegi 2 szobás, összkom-
fortos, gázos, tehermentes, ker-
tes családi házamat elcserélném 
gödöllői 2 szobás, összkomfortos 
1.-2. emeleti erkélyes lakásra. 
Garázs vagy ráfizetés szüksé-
ges. Érdeklődni du. 17-19-ig.: 06-
20-402-3124
+ Eladó 57 nm-es gödöllői, 2.em. 

összkomfortos lakás. Busz, vo-
nat, iskola, óvoda, centrum 2 
percre. Érd: 06-70-397-2879
+ Eladó Gödöllő boncsoki részén 
egy 2szintes, 2nappali+ 3szo-
bás, 2fürdőszobás, téglából épült 
lakóház 120nm összterülettel 
1000nm-es telken. Az ingatlan 
zártkert megjelölésű, kerítve, vil-
lannyal ellátva. I.á.: 22 mFt 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.: 48 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi 

úton egy 2,5 szobás, összkom-
fortos, teljesen felújított lakóház 
nagy méretű garázzsal, 2300nm-
es telken. I.á.: 45 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Domonyvölgyben egy 
5260nm-es, 6 telekre felosztott 
zártkerti ingatlan. A telkek dara-
bonként 2,5 mFt-ért megvásárol-
hatóak. Érd.: 06-20-919-4870
+ Eladó 2,5 szobás felújítandó 
családi ház Gödöllőn a Radnó-
ti Miklós utcában. I.á.: 27 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő rögesi részén 
most épülő ikerház 109nm-es 
alapterülettel/db, nappali+4 szo-
ba, fürdőszoba kulcsra kész 
állapotban 1046 nm-es telken. 
CSOK és hitel igénybe vehető 

az ingatlanra. E.á.: 48,9 mFt/db 
0620-919-4870
+ Eladó most épülő, földszintes 
ikerházak Gödöllőn a Lázár Vil-
mos és a Gerle utcában, hitelre 
és CSOK-ra alkalmas. I.á.: 52,5 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dom-
bon egy 2 helyrajzi számon lévő, 
2200nm-es telken lakóház udvar 
megjelölésű ingatlan, mely áll 
nappali+ 2szoba összkomfortból. 
I.á.: 42 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom ut-
cában egy ikerház 440nm-es 
telekrésszel mely áll nappaliból 
lent, tetőtérben 2szoba, erkélyek-
kel, terasszal. I.á.: 30 mFt 0620-
919-4870

dolgozzon lakásához közel!

úJSáG, SzórólaP 
terJeSztéSére 

keresek munkájára igényes 
személyt. Gödöllői lakost! 
a munka végezhető iskola, 

nyugdíj illetve munka mellett is. 
Jelentkezés: 06/20 495-24-20
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+ Eladó Gödöllőn a Zrínyi utcá-
ban egy 85nm-es, vegyes épí-
tésű, 2,5 szobás családi ház 
300nm-es telekrésszel. E.á.: 27 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Harasztban 
egy téglából épült 88nm földszinti 
és 64nm-es tetőtéri alapterületű, 
nappali+ 4szobás, 2fürdőszobás 
családi ház, mely 2008-ban tel-
jes felújítást kapott. Az udvaron 
dupla fedett kocsibeálló+ garázs 
található. Beépített konyhabúto-
rok a ház részét képezik, padló 
és részben radiátoros fűtésű. 
Nappaliból nagy teraszkapcsolat 
nyílik a kertre. I.á.: 58 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabadság 
úton egy 2. emeleti, 2 szobás, 
erkélyes, teljesen felújított örök-
lakás. I.á.: 28,9 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn 70 nm-es ház 
14x100m-es telken fúrt kúttal, 
teljes közművel. Ár: 35 millió. 
Ugyanitt 50-70-es évekbeli BÚ-
TOROK, SZŐNYEGEK, illetve 

hűtőláda, háztartási gépek szin-
tén eladók. Érd: 06-20-221-3682 

ALBÉRLET KIADó
+ Gödöllőn garázs, raktárhelyi-
ség kiadó. Tel: 209455583
+ Központban 1 szobás, össz-
komfortos lakás azonnali költö-
zéssel kiadó: 06-30-307-7314
+ Gödöllő – Palotakerten albérlet 
kiadó hosszútávra. Bővebb tájé-
koztatás 18.00 után a 06-30-916-
3701 telefonon. 
+ Kertes házban külön bejárattal 
70 nm-es, 2 szobás, összkomfor-
tos lakás kiadó hosszútávra no-
vember 1-től fiatal párnak. Külön 
gázóra. 1 havi kaució + rezsi. Tel: 
06-30-581-3827 
+ Gödöllő központjában 63 nm-
es, első emeleti, összkomfortos, 
önálló mérőórákkal rendelkező, 
bútorozott lakás liftes házban ki-
adó. Tel: 06-30-272-8158

ÁLLÁS
+ IDŐSEK GONDOZÁSA! Válla-
lom idős hölgyek vagy urak gon-

dozását, ápolását Gödöllőn és 
környékén eltartási szerződés 
vagy életjáradéki szerződés 
ellenében. Tel: 0670/850-5571
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLóT keresünk Kere-
pesen nappali munkára (reggel 
8 órától este kb 19 óráig) heti 
több alkalomra, hosszabb tá-
von. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal egy és 
több műszakos munkarendbe 
műanyag feldolgozó gödöl-
lői kft. felvesz BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KAR-
BANTARTóT és FRÖCCSÖN-
TŐ GÉPBEÁLLÍTóT. Nyugdí-
jasokat is szívesen fogadunk. 

Érd: 06-20-9423-112, www.plas-
texpress.hu 
+ 19 éve működő műhelyünk-
be kollégákat keresünk AUTó-
SZERELŐ, illetve betanított 
SEGÉDMUNKÁS munkakörbe! 
Bejelentett 8 órás állás, bérezés 
megegyezés szerint! Jelentkezni 
a +3630-4666-930-as telefon-
számon, illetve a papgumi@invi-
tel.hu e-mail címen lehet. 
+ A Panda autómosó gyakorlott 
vezetni tudó női és férfi munka-
társat keres. Kárpit és polír előny. 
Tel: 06-20-9417-670 Holló Jó-
zsefné

+ Takarító felvétel. Az Erkel Szín-
ház csapatába keresünk kollé-
gákat. Bejelentve, Br. 250.000Ft 
alapbérrel, bérlet támogatással. 
Budapest VIII. kerület. Elérhető-
ség: +3630-520-9024 
+ Gödöllő környéki munkára elő-
készítő munkásokat keresünk. 
Főleg földmunkára. Tel: 06-20-
9355-177, 06-20-2101-408
+ HÁZVEZETŐNŐT keresek: 
takarítás, mosogatás, vasalás. 
+36-70-277-0000
+ ANTEA Kft. temető üzemel-
tetéshez munkatársat keres 
csapatába. Jelentkezés a nagy-
tarcsai vagy a csömöri teme-
tőben személyesen vagy a 
+36(30)6386848 számon lehet-
séges. Önéletrajzot office@an-
tea.hu címre kérjük küldeni. 
+ Magániskola azonnali belépés-
sel TANÍTóT keres. Jelentkezni 
a hangvarsuli@gmail.com e-mail 
címen önéletrajzzal és diploma 
másolattal lehet. Érdeklődni a 
06-30-5002-457 telefonszámon 
lehet. 
+ Kőműves mester és csapata 
munkát vállal. 06-70-381-8376 

SZOLGÁLTATÁS
+ VILLANYSZERELÉS 06-70-
573-4183
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+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! 
Kedvezményes árak. I.L.I For-
dítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-
543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza 
most rám! Fakivágás, sövényvá-

gás, bozótirtás, fű-
nyírás, fűkaszálás. 
Füvesítés, gyep-
felújítás, vegy-
szeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. 
Gyepszellőztetés. 
Metszés. Ágak, le-
velek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisz-
títás. Kert takarí-
tás. Fahasogatás. 
Gépi permetezés. 
Kerítésfestés. Kerti 
tavak tisztítása. 06-
30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, 
cégalapítás, mun-
k a b é r s z á m f e j -
tés, tanácsadás. 
Irodák: Gödöl-
lő, Szada. Tel: 
3 0 / 5 9 2 - 1 8 5 6 , 
3 0 / 5 0 8 - 1 3 8 0 , 
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. 
S z á m í -
t ó g é p 
szerelés, 
rendszer 
és prog-
r a m t e -
lepí tés, 
vírusirtás 
g a r a n -
c i á v a l . 
H é t v é -
gén is! 
Tel: 06-
30-333-
9201 
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD 
ÉS ELEGED VAN BELŐLE? Be-
tegségednek lelki okai vannak, 
melyeket oldani lehet. Szeretnéd 
visszanyerni az uralmat életed 
felett? Gyere el Te is egy keze-
lésemre! Betegségek lelki okait 
oldom 4 év tapasztalatá-
val Gödöllőn. További in-
fót, véleményeket a www.
ThetaGodollo.hu olda-
lamon találsz. A kezelés 
ára 9900 Ft. Garantálom 
Neked, hogy a végén elé-
gedetten távozol. Ellenke-
ző esetben ingyen adom. 
Élj kevesebb stresszel 
hosszabb ideig! Adsz 
esélyt magadnak? Ha 
igen, KÉRJ IDŐPONTOT 
MOST: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK 
KÖLTÖZTETÉSE, lomta-
lanítás. Pianínó-, páncél-
szekrény szállítás. Hét-
végén is. NEER TEHER 
06-70-648-7660
+ REDŐNYJAVÍTÁS, 
GURTNI CSERE, SZÚ-
NYOGHÁLó készítés, re-
dőnyök motorizálása, ár-
nyékolás technika automatizálás 
egész Pest megyében garanci-
ával, megbízható szakembertől. 
Ingyenes kiszállással. 0670-418-
3032
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089
+ VÍZSZIVÁRGÁS MűSZERES 
KERESÉSE – javítása, kamerás 
csatornavizsgálat. Vízvezeték 
cseréje lakásban és udvaron, 
ásással is. 06-70-544-4050
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitele-
zéssel, KŐMűVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, 
TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-361-
9679 
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURT-
NICSERE akár 2 órán belül! Új 

redőny azonnal megrendelhető! 
Péter úr, 06-20-3685-888 
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők 
javítása, tetőszerkezeti munkák, 
tetőfedés, ácsmunka, bádogos 
munka, ereszcsatorna, Lind-
ab tetőfedés, lécezés, fóliázás, 
ereszdeszkák, madárdeszkák 

festése, palajavítások, kúp-
cserép lekenése, leszögelése. 
Bármilyen kisebb javításokat is 
vállalok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-
526-8532 
+ Kőműves mester és csapata 
munkát vállal. 06-70-381-8376 
+ FUVAROZÁST, lomtalanítást, 
teljes lakás kiürítést a pincétől a 
padlásig vállalok, illetve fakivá-
gást, fűnyírást, bozótirtást elszál-
lítással. Tel: 06-30-232-1060

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
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OKTATÁS
+ Tapasztalt ANGOL tanár-
ként általános angol órá-
kat, érettségire, középfokú 
nyelvvizsgákra felkészítést, 
korrepetálást, beszédkész-
ség fejlesztést vállalok. 06-
20-358-6057 
+ MATEMATIKA – korre-
petálást (2.általánostól), 
emelt- és középszintű 
érettségire való felkészí-
tést vállal gödöllői közép-
iskolai tanár. Főiskolások, 
egyetemisták segítése is! 
06-20-380-2268 (du., este 
hívható)
+ MATEMATIKA korrepetá-
lást, érettségire, felvételire 
felkészítést (felső tagozato-
soknak is) vállalok. Közép-
iskolai matematika tanár. 
Tel: 06-30-620-1230 
+ ANGOL korrepetálást vállal álta-
lános és középiskolás diákoknak 
angol tanár: 06-30-262-3628 

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szak-
becsüs díjtalan kiszállással vásá-
rol antik bútorokat, festményeket, 
órákat, mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hi-
ányos darabokat is), régi pénzeket, 
könyveket, bizsukat és ékszereket, 

borostyánt, mindenféle régiséget 
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! Tel: 
70/942-0806, 20/465-1961 
+ Eladó: porszívó (új, Zanussi), 
csillár (kovácsoltvas), éjjeli lámpa 
(pergamen ernyővel), falióra, dí-
szpárnák (szűrhímzéses filc), 2db 
szőnyeg, kerámia elefánt. Tel: 06-
70-701-1945 (18h után)
+ Eladó Gödöllőn kör alakú do-
hányzóasztal akciós áron 40.000 
Ft helyett 13.000 Ft-ért. Ugyanitt 

fenyőfa ágyrács eladó idős ember 
ágyból kiesése ellen 10.000 Ft-ért 
és cipősszekrény 10.000 Ft-ért. 
Érd: 30-435-8929
+ Fogorvosok figyelem! Kedvező 
áron teljes fogászati rendelő felsze-
relése (kezelő egység, kompresz-
szor, leszívó, fali röntgen, stb.), és 
jó minőségű, új állapotú mosogató 
betét és mosdó (fém) eladó. Tel: 
06-70-306-9584 Gödöllő

MÉZ
+ MÉZET közvetlenül a termelő-
től, a Ludányi Méhészetből! Akác-, 
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce 
krém-, Lépesméz, Propolisz, Vi-
rágpor kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet közvet-
lenül a termelőtől! Repce, Akác-, 
Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 
720ml-es csavaros tetejű befőtte-
süveget cserébe elfogadok. Ház-

hoz szállítás. Szabó Méhészet Gö-
döllő, Lovas u.3. 28/417-913 

JÁRMű, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típu-
sú gépjárműhöz szaküzletünkben 
vagy kiszállítással. Szolgáltatá-
saink: beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanácsadás. Mi-
nőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, 
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 
+ Eladó Gödöllőn egy négykerekű, 
2 akkumulátoros, alig használt 
elektromos moped Invacare LEO 
típusú, piros színű ROBOGó. Vé-
telár: megegyezés alapján. Tel: 06-
28-411-707 
+ Eladó egy FORD EDGE turbó 
diesel: 180 lóerős, 6 fokozatú, ma-
nuális váltó, összkerekes, vonóhor-
gos SUV (2016.szept.) 29.100 km-
rel. Érd: 06-70-397-2879
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beküldéSi határidő:
2019. október 29.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát 
nyerte: Pusztaszeri Tiborné, Selmeci Zsolt
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Bagyinka Pálné, Spányik Anna
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Bokorné Kozma 
Julianna
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Papalexin Diemandisz, 
Haraszti Adrián
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Dóczyné Kodó Ottilia, Rétfalvi Jenőné
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorso-
láson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, 
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos pos-
tai címüket is adják meg!


