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Ünnepélyes keretek között átadták a 
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Ala-
pítvány idei díját október 29-én este a 
Gödöllői Királyi Kastély dísztermében. Az 
elismerést Benedek Krisztina népi éne-
kes, táncpedagógus, a Damjanich János 
Általános Iskola és a Frédéric Chopin Ze-
nei AMI tanára vehette át.

Az ünnepségre minden évben az egy-
kori gödöllői művésztelep alapítójának 
születésnapján kerül sor. Megemlékeztek 
a nemrég elhunyt Körösfői Lászlóról, az 
alapítvány létrehozójáráról is, aki haláláig 
betöltötte a kuratórium elnöki tisztét.

A megemlékezés hagyományosan Kö-
rösfői-Kriesch Aladár szobránál, koszo-
rúzással vette kezdetét, ahol a művész 
emlékét ápoló szervezetek és intézmé-
nyek tisztelegtek, majd a kastélyban ün-
nepi műsorral és díjátadással folytatódott, 
ahol az ünnepi műsorban többek között a 
kitüntetett gyermekei is közreműködtek.

(folytatás a 6. oldalon) 

DíjátaDással emlékeztek körösfői-kriesch alaDárra
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– Hogyan került a helyi politikába?
– Fogalmazhatunk úgy is, hogy belenőttem. 

Édesapám a Lokálpatrióta Klub egyik alapító-
ja volt. Így aztán gyerekkorom óta részt vet-
tem annak rendezvényein. Az önkormányzati 
képviselőket és az ottani munkát már gyerek-
korom óta követtem 
valamilyen szinten. 
Később aztán, gimna- 
zista és egyetemista 
koromban elkezdett 
érdekelni a helyi poli-
tika. Egyetemistaként 
már több lokálpatrióta 
kampányban is részt 
vettem. 

Idén a polgármester 
megkeresett, hiszen 
tudta, hogy van ilyen 
típusú érdeklődésem, 
hogy vannak olyan 
tapasztalataim, amik 
hasznosak lehetnek a 
város számára. Meg-
kérdezte, hogy elvál-
lalnám-e a képviselő-
jelöltséget, én pedig a 
legnagyobb örömmel 
mondtam igent.

– Édesapja neve gyakorlatilag „foga-
lom” Gödöllőn, tanított a Törökben, majd a 
Premi igazgatója volt. Rengetegen ismer-
ték, szerették. Kicsoda ifjabb Bárdy Péter?

– Született gödöllői vagyok. Az Alvégen jár-
tam óvodába, általános iskolába, majd a Pre-
montreiben érettségiztem. Ezután, szemben 
a családi pedagógusi hagyománnyal, a Cor-
vinus egyetemen végeztem politológus-köz-
gazdász szakon, majd a CEU-n tanultam 
fenntarthatóságot és rendszerpolitikát. Elég 
komoly civil érdeklődésem is van, gimnazis-
ta korom óta több civil szervezet munkájában 
vettem részt.

– A Gödöllőn most előállt helyzet kap-
csán, mint politológus, milyen meglátásai 
vannak?

– Nem szeretnék a független elemző sze-
repében tetszelegni, hiszen Gödöllő város 
alpolgármestere vagyok. Éppen ezért nem 
szeretném kívülről elemezni a helyzetet, 
amikor én is szereplője, megélője, aktív 
formálója vagyok a folyamatoknak. Nagyon 

vártam az alakuló ülést, hiszen ez a 
közös munkának a kezdete. Ehhez 
képest nagyon nagy csalódással 
éltem meg azokat az órákat, a már 
ismert események miatt. Vegyük ezt 
úgy, hogy még a választási kam-
pánynak volt a lecsengése. Bízom 

benne, hogy megnyugszanak a kedélyek és 
békében dolgozhatunk együtt  Gödöllőért. 
Függetlenül attól, hogy mivel értünk egyet 
és mivel nem. A város számára az a fontos, 
hogy megtaláljuk a közös pontokat, hogy 
olyan fejlődési pályán tudjuk tartani Gödöl-
lőt, amilyenen az elmúlt 29 évben is volt. A 

fölösleges összeütközések, a méltatlan pil-
lanatok, mint ami az alakuló ülésen is volt, 
nem segítik azt, hogy Gödöllő a következő 
években is úgy tudjon fejlődni, mint az el-
múlt három évtizedben.

– Meglepte, hogy Gémesi György Önt 
kért fel az alpolgármesteri tisztségre?

– Óriási megtiszteltetés, hogy megkaptam 
a bizalmat. Ez egy főállás, legnagyobb örö-
mömre reggeltől estig Gödöllőért tudok dol-
gozni.

– A polgármester nemcsak, hogy felkér-
te, de a képviselő-testület egyhangúlag 
meg is választotta. Mit gondol erről?

– Már maga a jelölés is nagy megtisztelte-
tés volt, de az, hogy egyhangúlag támogatott 
mindenki, óriási dolog! De ez felelősség is 
egyben, érzem ennek a súlyát. Ennek megfe-
lelően fogom végezni a munkámat a követke-
ző években. Bízom benne, hogy meg tudom 
találni a közös hangot mindenkivel, nemcsak 
a képviselő-testületben, hanem Gödöllőn is. 
Ahogy Gémesi György is nyilatkozta, hogy 34 
ezer gödöllői lakos polgármestere szeretne 

lenni, én is a lehető legőszintébben tudok eh-
hez csatlakozni.

– Mit tart a legnagyobb kihívásnak?
– Ami engem illet, minden új feladat, min-

den új megbízatás, minden új szituáció kihí-
vás számomra. Én eddig a versenyszférában 
dolgoztam, gazdasági területen, elemzőként, 
projektvezetőként. Ehhez képest az alpolgár-
mesteri megbízatás, bár sok mindent fel tu-
dok majd használni a korábbi tapasztalataim-
ból, ez egy egészen más feladat. 

Gödöllő előtt is sok kihívás van. Rövidtávú 
kihívás, hogy ebben az új politikai felállásban 
hogyan tudunk hatékonyan együttműködni, 

hogy a lehető legeredményesebben tudjunk 
Gödöllő fejlődésének érdekében dolgozni. 
Természetesen van a város életében szá-
mos hosszútávú kihívás is. Ilyen például az 
új technikai megoldások beemelése a város 
üzemeltetésébe, illetve fejlesztésébe. Ezt 
szokták smart city, okosváros koncepciónak 
hívni. Egy másik nagyon fontos terület, hogy 
az egyre inkább érződő ökológiai válságra mi-
lyen választ tud adni akár egy nemzet, akár 
egy település. Olyan programokat kell kiala-
kítani, amikkel lépésről-lépésre, hosszú távon 
tudjuk a saját életfeltételeinket biztosítani. Ez 
egy évtizedes léptékű feladat, aminek a meg-
oldását most nekünk kell elkezdeni és véghez 
vinni.

– Lehet már tudni, hogy milyen önkor-
mányzati feladatokat fog ellátni?

– Igen, már egyeztettünk mind Gémesi 
Györggyel, mind Bajkó Norbert alpolgármes-
ter társammal. Bajkó Norberthez fog tartozni 
az egészségügy, a szociális szféra, a közbiz-
tonság, illetve a különböző brüsszeli közvet-
len uniós támogatások becsatornázása. Ő 
ennek a szakértője, hiszen ilyen típusú tanul-
mányokat, kutatásokat folytat itt, a Szent Ist-
ván Egyetemen. Alapvetően ezek lesznek az 
ő feladatai és minden más hozzám fog tartoz-
ni. Tehát a városfejlesztés, városüzemeltetés 
és vagyongazdálkodási feladatok.

– Milyen a kapcsolata a másik alpolgár-
mesterrel, sikerült már megismerkedni-
ük?

– Igen, természetesen az alakuló ülés óta 
számos alkalommal találkoztunk, egyeztet-
tünk. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól 
együtt fogunk tudni működni.

Jaeger Ákos

Bízom Benne, hogy megnyugszanak a kedélyek 
és BékéBen dolgozhatunk 
együtt gödöllőért

30 perc című műsorunk eheti vendé-
ge Bárdy Péter volt. Az október 23-
án, az új képviselő-testület alakuló 

ülésén egyhangúlag megválasztott 

alpolgármesterrel arról beszélget-
tünk, hogyan került a helyi politiká-
ba, mit gondol a Gödöllőn most elő-
állt helyzetről, mit tart a legnagyobb 

kihívásnak és milyen önkormányzati 

feladatokat fog ellátni.

Bárdy Péter
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A téli időszámításra történt áttérés után, 
szinte folyamatos beszédtéma, hogy 
miért nem kapcsolják be reggel és este 
korábban a közvilágítást. Bár lapunk 
már több alkalommal foglalkozott ezzel 
a témával, úgy tűnik, nem árt ismét átte-
kinteni, hogyan működik a közvilágítás 
rendszere. Ez ugyanis rendkívül ösz-
szetett kérdés, ami nem helyben dől el, 
ráadásul a közösségi oldalakon egyre 
több a téves információ. 

A közvilágítás bekapcsolása az ún. 
közvilágítási naptár szerint történik, ezt 
pedig egy Magyar Szabvány rögzíti, et-
től elérni nem lehet. A rendszert – köz-
ponti jel alapján vezérelt – automatika 
működteti. 

A közvilágítási naptár 10 napos cik-
lusokban határozza meg a lámpák be- 
és kikapcsolásának időpontját az adott 
területi körzetben. Ezért a ciklusok 
elején és végén a közvilágítás be- és 
kikapcsolása óhatatlanul elcsúszik a 
csillagászati szempontból indokolt idő-
pontoktól. A táblázatba foglalt időponto-
kat állami szakhatóság, a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
hagyja jóvá. Módosítása csak az adott 
körzetben érintett valamennyi telepü-
lés egyetértése esetén lehetséges, de 
csak abban az esetben, amennyiben a 
módosítást az energetikai hivatal is elfo-

gadja. Nem szabad megfeledkezni arról 
sem, hogy még egy adott településen 
belül is jelentős eltérések  lehetnek a 
fényviszonyokban. Gödöllőn például az 
Alsópark sétánya a fák miatt hamarabb 
borul sötétbe, mint a Dózsa György út. 

Jelenleg a kapcsolójel a villamos há-
lózaton keresztül vagy hangfrekvenciás 
adó-vevőkön érkezik az adott telepü-
lésre, az egyes transzformátorkörzetek 
közvilágítási vezérlőszekrényébe. 

A vevők között pedig akár 30 perc kü-
lönbség is lehet: pl. a budapesti ELMÜ 
és az ÉMÁSZ között. Gödöllő az ELMÜ 
vidéki rendszeréhez tartozik. 

Emellett Budapesten már megindult 
egy új rendszer bevezetése, ami a helyi 
fényviszonyokhoz igazítja a lámpák fel- 
és lekapcsolását. Az önkormányzat és 
az ELMÜ szakemberei már vizsgálják 
ennek a rendszernek a Gödöllőn törté-
nő megvalósíthatóságát.

(k.j.)

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 szolga-
lat.com oldalon, valamint Facebook-oldalunkon 
mindig a legfrissebb hírekkel, interjúkkal és érde-
kességekkel várjuk majd az érdeklődőket, s minde-
zek mellett Gödöllő város weboldalán (godollo.hu) 
és Facebook-oldalán folyamatosan közzétételre 
kerülnek a gödöllőiek számára fontos információk. 

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

A Gödöllői Szolgálat szerkesztősége

KieMeLT viLáGíTáST
KAPnAK A zeBráK 
végéhez közeledik az a program, aminek során vala-
mennyi gödöllői gyalogosátkelőhely kiemelt megvilágí-
tást kap a városunkban zajló közvilágítás korszerűsítés 
részeként. 

ennek során valamennyi gyalogosátkelőhelyet ledes, 
a környezetétől eltérő fehér fénnyel világítják meg. A 
más színhőmérsékletű fény a gépjárművel közlekedők 
számára jobban kiemeli az átkelőt annak környezetéből 
és a gyalogosokat is jobban láthatóvá teszi. 

Ehhez kap-
csolódóan a 
lámpák kör-
n y e z e t é b e n 
– ahol szük-
séges – el-
végzik a fák 
lombkoronájá-
nak alakítását. 
A metszést 
a szüksé-
ges mértékig 
hajtják végre 
annak érde-
kében, hogy 
a lámpát ne ta-
karják az ágak.

közviláGítáS: közpoNtilaG Szabályozva
ki kapcSolja fel a lámpákat?

A közvilágítással kapcsolatos hi-
bákat, észrevételeket az alábbi el-
érhetőségeken lehet bejelenteni: 

Gödöllő város szerződött part-
nere az EL-CO TECH Kft.
Tel:  06-28/520-873
E-mail: kozvilagitas@elcotech.hu
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Premontrei fejlesztések:
Új növények,

rendezetteBB terület

Őszi munkák
a közterületeken

157,2 millió forint állami támo-
gatást nyert Gödöllő város ön-
kormányzata pályázati forrásból  
kerékpárút-fejlesztésre. Gödöllő 
Város Önkormányzata elkötelezett 
a fenntartható közlekedés népsze-
rűsítésében, a kerékpáros infra-
struktúra bővítésében. 

Az elmúlt években több fejlesz-
tés is történt. Legutóbb, 2018-ban 
elkészült az Észak-déli Főhálózat I. 
üteme keretében a Dózsa György 
út mentén északról a Haraszti úttól 
egészen a Sza-
badság térig a 
kerékpárút. A fő-
tér és az Alsópark 
összekötése már 
korábban megtö-
tént, azonban a 
kastélytól, így az 
Alsóparktól délre 
– most még – nin-
csen folytatása a 
kerékpárútnak. A 
nyertes pályázat 
azonban lehető-
séget ad a foly-
tatásra: a projekt 
keretében az I. 
ütem folytatása-
ként tovább délre az Alsóparkon 
át, a Sík Sándor és Alvég utcákat 
érintve az Isaszegi úton az arboré-
tumig készülhet kerékpárút.

Gödöllőn az Alsópark területén 
tervezett kerékpárút a meglévő sé-
tány mellett halad. Az Ady Endre 
sétányon tervezett szakasz célja, 
hogy az épülő városi uszoda is be-
kapcsolásra kerüljön a kerékpárút 

hálózatba. A tervezési terület az 
uszoda telke előtti részig terjed, 
mert az uszoda előtt az állami be-
ruházás keretében készül majd el 
a kerékpárút.

A Sík Sándor és az Alvég utcák-
ra kerékpáros nyom felfestésére 
kerül sor. 

Az Isaszegi útra tervezett kerék-
párút több szakaszból áll, az Alvég 
utcától közös gyalog- és kerékpá-
rút készülhet. 

A kerékpár út Gödöllő határától 

egészen a Haszonállat Génmeg-
őrzési Központig került megterve-
zésre, így a külterületen dolgozók 
számára lehetőséget biztosít a 
kerékpárral történő munkába já-
rásra, az Arborétumba kirándulók-
nak pedig arra, hogy kerékpárral 
is biztonságosan látogathassák a 
természetvédelmi területet.

(k.j.)

Az elmúlt hetekben kicse-
rélődtek a városi közterületek 
virágdíszei. Az ágyásokba és 
a virágládákba a telet is jól 
viselő százszorszépek és ár-
vácskák, valamint az egyre 
népszerűbb díszkáposzták 
kerültek. Az ültetések ha-
marosan befejeződnek, és 
a majd tavasszal pompázó 
hagymások is a földbe kerül-
nek. 

A vÜSzi munkatársai 
megkezdték a lombgyűj-
tést is.

A hullott avar esetében 
azonban nem csak a leve-
lek begyűjtéséről és zsáko-
lásáról kell szót ejtenünk, 

hanem arról is, hogy esős 
csapadékos időben a nagy 
mennyiségű avar a járdán 
ugyanolyan csúszóssá teszi 
a felületet, mint ha azt jég 
borítaná. Épp ezért rendkívül 
fontos a mielőbbi letakarítás 
és  összegyűjtés. Ősszel a 
VÜSZI munkatársai folyama-
tosan végzik a lehullott lomb 
gyűjtését és a csapadék-
víz-elvezető árkok karbantar-
tását ott, ahol az az ő felada-
tuk. Ezt azonban nem csak 
nekik, hanem az ingatlantu-
lajdonosoknak is el kell vé-
gezniük! A járda gondozásá-
ról, tisztántartásáról ugyanis 
annak az ingatlantulajdonos-

nak kell gondos-
kodni, akinek az 
ingatlana előtt ta-
lálható: A magántu-
lajdonok esetében 
az ingatlan tulajdo-
nosának, a társas-
házak esetében a 
közösképviselő-
nek, az üzletek, 
vállalkozások ese-
tében pedig azok 
tu la jdonosainak 
kell gondoskodni a 
járda biztonságos 
járhatóságáról. 

 A hullott avart 
tilos az árokba sö-
pörni, hiszen az 
árkok tisztasága 
rendkívül fontos a 
csapadékvíz elve-
zetés szempontjá-
ból.                   (jb)

faGyöNGymeNteSítéS
Gödöllőn az elmúlt években jelentősen javult a faállo-
mány fagyöngy fertőzöttsége, köszönhetően az évek 
óta zajló mentesítési munkáknak. A napokban meg-
kezdődtek az újabb felmérések a kertvárosi részben, 
az Alsóparkban és a városi temetőben, az idei télen 
ugyanis ezeken a területeken folytatódik majd a prog-
ram. 

Sajnos azonban a szakembereknek nem egyszer 
vissza kell térni a korábban megtisztított részekre, 
mivel a nem önkormányzati területeken is jelentős a 
faállomány fertőzöttsége. Ezeken a részeken azon-
ban a város nem jogosult intézkedni, csupán felszó-
líthatja a terület tulajdonosát, hogy végezze el a fák 
kezelését.  Ezen területek miatt sajnos egyes, már 
rendbe tett területeken számolni kell a visszafertőző-
déssel.     (db)

Újabb pályázati siker
157,2 millió kerékpárútra

Autósok figyelem: itt vAnnAk Az új kötelező díjAk
már csak néhány napjuk maradt a biztosító társaságoknak, hogy no-

vember 11-ig tájékoztassák ügyfeleiket az új kötelező gépjármű-felelős-
ségbiztosítási (kgfb) tarifákról. A díjak átlagosan mintegy 15 százalékkal 
emelkednek. A biztosítót váltóknak legkésőbb december 1-jéig kell fel-
mondaniuk szerződésüket, majd az év végéig kell megkötniük az újat. 

A társaságok jellemzően nagyon sok, (tavaly például közel 100-féle) 
kedvezményt kínáltak a díjak kialakításánál. ezek mindegyike szerepel 
majd november közepétől a mabisz.hu oldalon található díjnavigátoron, 
amelyen valamennyi piaci szereplő aktuális ajánlatai üzleti érdektől men-
tesen hasonlíthatóak össze.

A díjakat a gépjármű-biztosításban érintett 13 társaság a saját üzleti 
stratégiájával összhangban kalkulálja ki, többek között a piaci tendenci-
ák – mint például a folyamatosan növekvő forgalomból következő baleseti 
statisztikák, a szervízdíjak és autó alkatrészárak alakulása – figyelembe 
vételével. 

Ahogy cserélődik a gépjárműállomány, csökken a január 1-i évfordulós 
szerződéssel rendelkezők száma, ma már a forgalomban lévő járművek 
22,89 százaléka tartozik ide, ez azonban a több mint ötmilliós közúti gép-
jármű-állományból még mindig több mint 1,2 milliót, köztük több mint 726 
ezer személygépkocsit érint.

folytatódik a kerékpáros 
infrastuktúra fejlesztése
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iSmét az éGetéSről
Az elmúlt hetekben a különböző közösségi oldalakon egyre-másra olvashatóak a különbö-
ző véleménynyilvánítások az őszhöz már hozzátartozó égetés kapcsán. Az elmúlt években 
országosan is egyre szigorúbbak a rendeletek, sok településen egyáltalán nem engedik az 
avar és az egyéb kerti hulladék égetését. Gödöllő ebben a tekintetben a kevésbé szigorúak 
közé tartozik, bár a zöldhulladék elszállítása folyamatos, heti egyszer – igazodva a lakossági 
igényekhez – engedélyezi a kerti hulladék égetését.  

A helyi rendelet betartásával és némi toleranciával így mindenki számára kezelhetővé válik 
az őszi kertek rendbetétele. A szabályok betartása azonban roppant fontos, és úgy tűnik, 
nem lehet őket elégszer tisztázni. 

Gödöllőn a közterületek és az egyes, közterületnek nem minősülő ingatlanok tisztántartá-
sáról, állagának megóvásáról szóló önkormányzati rendelet szerint a közterületen, valamint 
ingatlanon belül elszáradt növényi hulladékot pénteken 13-tól 18 óráig lehet szabadtéren 
égetni, egyéb időpontokban szigorúan tilos! A még nedves, frissen levágott nyesedéket, el 
nem száradt levelet ne gyújtsuk meg! 

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 terjedő bírsággal sújtható. A rendelet a kerti grillezésre és a tűzön történő 
sütés-főzésre nem vonatkozik, az a tűz állandó felügyelete mellett bármikor végezhető. Per-
sze nem mindenki a kertben szeret sütögetni, a jó idő beköszöntével sokan kerekednek fel, 
hogy erdőben, réten vagy egy tó partján pihenjenek, ahol legtöbbször tábortüzet is gyújta-
nak. A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 

(XII.5.) BM rendelet tartalmazza. Minden sza-
badtéri tűzgyújtás esetében fontos: A szabad-
ban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügye-
let 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. Tájékozódjunk a várható 
időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors to-
vábbterjedésének. A jogszabályok be nem tar-
tása miatt az önkormányzat, a környezetvédel-
mi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot 
szabhat ki.                 (db)

EGyRE TÖBBET
SZELEKTÁLUNK
Napjainkban sokat beszélünk a 
szelektív hulladékgyűjtés fontos-
ságáról. Ebbe beletartozik a kerti 
hulladék gyűjtése is. Úgy tűnik, 
ezt egyre többen tartják fontos-
nak: a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) összefoglaló kiadvá-
nyából – amit a napokban tettek 
közzé – az derül ki, hogy nőtt az 
elkülönítetten gyűjtött települési 
hulladék aránya tavaly, és az el-
szállított szemét csaknem negye-
de hasznosult újra. 

A KSH kiemeli, hogy a közszol-
gáltatás keretében elszállított te-
lepülési hulladék éves mennyisé-
ge Magyarországon 3 millió tonna 
körül mozog. 2013-ig csökkenő 
tendenciát mutatott, azóta évről 
évre kis mértékben nő.

Ezen belül az elkülönítetten 
gyűjtött települési hulladék aránya 
egyre nő, a háztól történő elszállí-
tásnak és a környezettudatosság 
növekedésének köszönhetően.

Tavaly a közszolgáltatás kere-
tében elszállított települési hulla-
dék 16 százaléka volt szelektíven 
gyűjtött, szemben az előző évi 15 
százalékkal.

Forrás: MTi

Ahogy közeledik a december, egyre többen 
kérdezik, mikor lesz már járható a Köztársaság 
úti felüljáró? Nos, a kivitelező Swietelsky Vas-
úttechnika Kft. tájékoztatása szerint jelenleg az 
építmény hatósági forgalomba helyezési eljá-
rása zajlik, s a tervek szerint várhatóan novem-
ber végén vehetik majd birtokba a gépjárművel 
közlekedők és a gyalogosok. Mint megtudtuk, 
az elmúlt napokban sok gyalogos és kerék-
páros hajtott át a laikusok számára késznek 
tűnő építményen. A kivitelező azonban felhívja 
a közlekedők figyelmét, hogy a felüljáró mun-
katerület, arra  felhajtani tilos. Tájékoztatásuk 
szerint a következő időszakban nagyobb hang-
súlyt helyeznek majd az átjárás megakadályo-
zására. 

Szintén sokan kérdezték, mi lesz a sorsa az 
egykori HÉV-állomás jelenleg még álló épületrészének. Mint meg-
tudtuk, ennek bontására később, várhatóan a jövő év elején kerül 
majd sor. Most elsődlegesnek tekintik, hogy minden szükséges 
pályamunkát elvégezzenek a vágányzár megszüntetésre, annak 
érdekében, hogy december 8-án megindulhasson a vasútforga-
lom. Mivel az ütemtervet sikerül tartani, úgy tűnik, jelenleg ennek 

nincs akadálya. Fontos azonban tudni, hogy a vonatközlekedés 
megindulása nem a teljes beruházás végét jelenti. Az utasforga-
lom kiszolgáló létesítményei ezt követően ideiglenes elhelyezést 
kapnak. Az építkezések – például az állomásokon – még jövőre is 
folytatódnak. A munkák teljes befejezésére 2020 végén kerül sor.

KJ

Vasútfelújítás: Még tilos
átMenni a felüljárón!
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(Folytatás az 1. oldalról) 
A Gödöllő Királyi Kastélyban 
Kriesch György, Körösfői-Kri-
esch Aladár unokája előadásá-
val idézték fel a gödöllői mű-
vésztelep alapítójának alakját. 
Ez alkalommal Körösfői-Kri-
esch Aladár és Nagy Sándor 
barátságába pillanthatott be a 
közönség a két művész alkotá-
sain keresztül.
Itt került sor a Körösfői-Kriesch 
Aladár Művészeti-díj és Emlék-
plakett átadására is. Az elisme-
rést Benedek Krisztina részére 
Babarczy Tamás, a kuratórium 
titkára adta át.
A kitüntetettet L. Péterfi Csaba, 
Gödöllő város önkormányzatá-
nak kommunikációs igazgatója 
méltatta, aki kiemelte: Benedek 
Krisztina mindig hű maradt szü-

lőföldjéhez a galgamentéhez, 
hű maradt szeretett városá-
hoz Gödöllőhöz, gyökereink-
hez a magyar népikultúrához. 

Ebből merít 
minden nap 
e l ő a d ó m ű -
vészként, pe-
dagógusként 
és édesanya-
ként is.
I s m e r t e t -
te Benedek 
Krisztina pá-
lyafutását és 
eredménye-
it, valamint 
szólt azokról 
a sikeres nö-

vendékeiről, akik kiváló ered-
ményeket értek el, valamint 
azokról, akik a művészpályán 
találták meg jövőjüket.
A laudációban felelevenített 
egy történetet, ami szerint, ami-
kor Orbán Balázs néprajzkutató 

meglátogatta a Jersey szigetén 
emigrációban élő Victor Hugot, 
az író azt mondta a lelkes és 
tettre kész fiatalembert meg-
ismerve, hogy ötven ilyen em-
berrel sikerre lehetne vinni egy 
forradalmat.
- Victor Hugo szavaival csak 
félig egyetértve, de máshogy 
fogalmazva én úgy gondolom 
50 hasonló emberrel mint Be-

nedek Krisztina, akiben ennyi 
energia, tettvágy, haza és mun-
kaszeretet, valamint az ifjúság, 
a következő generáció szere-
tete és tisztelete megvan, ha 
nem is forradalmat, de biztosan 
egy sokkal jobb jövőt tudnánk 
teremteni – zárta gondolatait L. 
Péterfi Csaba.
A díj átvételét követően Bene-
dek Krisztina megemlékezett 
azokról a tanárokról és művé-
szekről, akik életében meg-
határozó szerepet játszottak. 
Beszédében kiemelte, milyen 
fontos szerep jut a pedagógu-
soknak a gyerekek életében: a 
meghatározó, jó tanárok nem 
csak egyengetik a diákok útját, 
hanem példát is mutatnak szá-
mukra.
Az est ünnepi műsorában 
Annus Réka népi énekes, Szép-
halmi Pál táncművész, valamint 
a Frédéric Chopin AMI egykori 
és mai növendékei Lázár Esz-
ter Margaréta (hárfa), Szentgá-
li-Varga Villő Árnika (hárfa), Be-
nedek Benjámin (zongora), és a 
Cibri énekegyüttes (népi ének) 
közreműködött, valamint Kö-
rösfői Anna, Körösfői-Kriesch 
Aladár dédunokája olvasta fel 
Nagy Sándor írását. 
(A rendezvényről még több 
fotó a szolgalat.com-on és 
Facebook-oldalunkon.) 

Az adventi ünnepi programok szervezői várják 
azoknak a jelentkezését, akik szívesen felajánlanák 
kivágásra ítélt fenyőjüket a 
város karácsonyfájának! A 
szervezők 8-10 méter ma-
gas, egyenes törzsű, kör-
bejárva is szép, bármilyen 
fajta, egészséges fenyőt 
keresnek erre a célra. Fon-
tos, hogy a fa kiemelhető 
legyen (például ne legyen 
körülötte villanyvezeték). 
A felajánlott fákat novem-
ber második felében a 
helyszínen megtekintik, és 
a kiválasztott fenyőt no-
vember utolsó napjaiban 
vágatják ki és szállíttatják 
a főtérre. Jelentkezni 8-16 
óra között lehet: telefonon: 
+36/70/338-1838, e-mailen: 
titkarsag@muza.hu

A világháborúk áldo-
zatairól emlékeztek 
meg október 30-án 
este az I. és a II. vi-
lágháborús emlékmű-
veknél Gödöllő város 
önkormányzata szer-

vezésében. A program a Him-
nusz eléneklésével kezdődött, 
majd Bucsyné Prém Katalin, 
Szabó Arnold és rehorovsz-
ky Gábor adott zenés irodalmi 
műsort. A világégések hőseire 
és áldozataira Gémesi György 
polgármester emlékezett, 
majd a jelenlévők koszorúzás-
sal tisztelegtek a két világhá-
borúban elesett áldozatok em-
léke előtt.

felhívás 
város karácsonyfája

díjátAdássAl emlékeztek körösfői-kriesch AlAdárrA

halottak napi megemlékezés
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Erzsébet-Klubot tartanak 
2019. november 11-én, 
hétfőn, 17 órától a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban.

Erzsébet Bajorföldről ér-
kezett hozzánk, a Wittels-
bach-család hercegnőjé-
ből magyar királyné lett. 
A bajorok és a magyarok 
kapcsolatáról, valamint a 
Sisi-útról lesz szó. Létre-
jötténél ott bábáskodott dr. 
Fábián Zsolt, Gödöllő ko-
rábbi alpolgármestere is, 
aki elmeséli majd, hogyan 
alakult ki együttműködés 
Aichach és Gödöllő között. 

Szó lesz a királyné 
lányáról, aki több-
szörösen Wittels-
bach, férje bajor 
királyi herceg volt, 
leszármazottai ki-
tűnően beszélnek 
magyarul. Gizella 
szerepében Rácz 
Viktória.
Ha minden a terv 
szerint történik, 
megkóstoljuk a ba-
jor kiflit is, az 500 
forintos adomány-
jegy (kávé vagy 
üdítő) a helyszínen 
váltható 16.30-tól.

Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket!

FeLhíváS – LiSzi PriMiSSziMA 2019
eLinduLT A SzAvAzáS

A LISZI Primisszima Díjat az egyesület elnöksége abból a 
célból alapította, hogy elismerje a környezete és közössége 
érdekében áldozatosan tevékenykedő személyek munkáját, 
ezzel is elősegítve a lokálpatrióta értékek népszerűsítését. A 
díj a helyi lakóközösség véleményének bevonásával évente 
egy lakótársunknak adományozható. 

Jelen felhívással azon személyekre várjuk javaslataikat a 
+36/20-823-1408-as telefonszámon, vagy a pelyhe.jozsef@
gmail.com e-mail címen, akik az egyesület működési terü-
letén tevékenyen hozzájárulnak környezetünk fejlődéséhez, 
szépítéséhez, aktívan segítik a közösségi élet erősítését, ön-
zetlen hozzáállásukkal és az egyesületben végzett munká-
jukkal példaként állíthatók közösségünk számára.

A Díj átadására idén is gálavacsora keretében kerül sor, 
melynek részleteiről a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

A cirkusz világa ma is sokakat vonz. A nagy hagyományok-
kal bíró eötvös Cirkusz évek óta rendszeres vendége vá-
rosunknak. A tavaszi fellépés után most késő ősszel ismét 
nagyszabású műsorral érkeznek Gödöllőre. november 15-
től 17-ig a szokásos helyen, a TeSCO mellett várják ennek a 
különleges művészetnek a kedvelőit. 

A 99. évadban járó eötvös cirkusz idén először nyúl vissza 
a gyökereihez, amikor is bemutatják családjuk történetét. 
Fellép a legifjabb generáció, s a hagyományos produkciók, 
mint például a zsonglőrök és akrobaták mellett a XXi. század 
csodái is megjelennek a lézerprodukciónak és az egyedülál-
ló LeShow-nak köszönhetően.

Az előadások pénteken 18 órakor, szombaton 15 és 18 óra-
kor, vasárnap pedig 15 órakor kezdődnek.

 erzsébet-klub
A városi könyvtárbAn

különleges produkciókkAl 
jön Az eötvös cirkusz
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Már az ünnepi ké-
szülődés jegyében 
elindult a III. Mé-
zeskalácsváros 
telekfoglalása a 
Gödöllői Városi 
Könyvtár és Infor-
mációs Központ Mi 
Újság V.An? irodal-
mi kávézójában. A 
főszervező Vajek 
Andrea ebben az 
évben is szeretettel vár mindenkit  a gödöllői mézeskalácsváros alkotói 
közé.
Az „épületek” a könyvtár folyóiratolvasójának könyvespolci kuckóiban 
kapnak helyet éppúgy, mint a múlt évben, s december elején Városépítő 
Fogadáson szeretnék megnyitni a Társasági Művészet Közösségépítő 
kiállítását a könyvtárban. Építeni egyedül is lehet, de jelentkezhetnek 
baráti közösségek, osztályok, családok vagy munkahelyi közösségek is, 
akik elkészítik saját műveiket. Helyrajzi számos (ingyenes) telket foglalni 
november 30-ig lehet a könyvtár Mi újság V.An? irodalmi kávézójában.

Gróf Teleki Pál egykori minisz-
terelnök, főcserkész emléke 
előtt tisztelegtek november 
4-én délben, születésének 
140. évfordulója alkalmából. 
A Teleki Pál Egyesület szer-
vezésében hagyományosan 
a politikus szobránál tartottak 
koszorúzást. Az egyesület ré-
széről dr. Jeney László beszé-
dében külön megemlékezett 
az október 20-án elhunyt dr. 
Fábri Mihályról, a Teleki Pál 
Egyesület korábbi elnökéről. 
Az imát Balogh Péter Piusz, 
premontrei apát mondta el. Az 
esemény ünnepélyességéhez 
Bartek Zsolt tárogatóművész, 
Kristóf Anna, a Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium 9. év-
folyamos diákja, valamint Csepi 
Lajos, a Teleki egyesület tagja 
versmondással járult hozzá.  A 

rendezvényen Gödöllő város 
önkormányzata nevében Bajkó 
Norbert alpolgármester koszo-
rúzott.

gróf teleki pálrA emlékeztek

ismét feléPül 
a mézekalácsváros
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Prima Primissima díjra jelölték Ferdinandy György írót. A rangos elismerésre esé-
lyesek idei névsorát a díj honlapján tették közzé. A magát gödöllőinek valló és 
városunkhoz ma is sok szállal kötődő írót a Magyar irodalom kategóriában vá-
lasztották be a három „Prima” közé.
emellett hagyományosan a magyar színház és filmművészet, magyar képzőművé-
szet, magyar tudomány, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet és épí-
tőművészet, magyar sajtó, magyar sport, magyar népművészet és közművelődés 
és magyar zeneművésze kategóriában hirdettek jelölteket. Közülük az alapítvány 
Kuratóriumának tagjai és a vOSz kibővített elnöksége titkos szavazással választ-
ja ki a Primissimákat, összesen tízet.

Ferdinandy György íróval legutóbb áprilisban találkozhatott a gödöllői közönség, 
a vadnyugati origó és a Fájó holnapok című könyvei bemutatóján. Mint mindig, 
akkor is örömmel elevenítette fel életének itt töltött időszakát, és szeretettel be-
szélt azokról a tanárokról, akik az egykori Premontrei gimnáziumban – ahogy ő 
fogalmazott –, a tantárgyak mellett kitartásra és tisztességre is tanították.
A Primissimák 15, míg a Primák 5 millió forint elismerésben részesülnek. A Kö-
zönségdíjas 15 millió forinttal lesz gazdagabb, a jelölt személye idén is SMS-sza-
vazással dől el.
A közönségszavazás október 31-én kezdődött és december 4-ig tart. A szavaza-
tokat a +36 70 707 7000 számon lehet leadni a jelöltek SMS kódjának beütésével. egy SMS-ben csak egy jelöltre lehet 
szavazni.
A Magyar irodalom kategóriában jelölt Ferdinandy György SMS kódja: 2
egy telefonszámról bármennyi szavazat leadható, azonban a sorsoláson 1 (egyszer) jogosult részt venni az adott tele-
fonszám! a közönség által legtöbb szavazatot kapott Prima a demján Sándor és Örökösei által felajánlott 15 millió fo-
rinttal járó Közönségdíjban részesül.  A szavazók nyereménysorsoláson vesznek részt, amelynek díja 1db (egy darab) 
Mercedes-Benz CLA személygépkocsi.  
A szavazás és a nyereménysorsolás részleteiről bővebben a https://www.primaprimissima.hu/szavazas oldalon olvas-
hatnak.

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
vészhelyzetben

Prima Primissima díj esélyes Ferdinandy GyörGy 

Közel húsz éve már, 
hogy megromlott a vi-
szony Emma Lacasse 
és a nővére között. 
Caroline egy dúsgaz-
dag amerikaihoz ment 
feleségül, és elhagyta 
Franciaországot, míg 
Emma a nagyanyjuk-
kal maradt, aki a vilá-
got jelentette számára. 
Míg ő imádott nagyanyjának szenteli 
életét, Caroline számára az a leg-
fontosabb, hogy ő legyen „New york 
királynője”.  Nagyanyja betegsége 
miatt Emma hatalmas adósságba 
keveredik, halála után pedig kilátás-
talan lesz a helyzete. Miközben mint 
feltörekvő, tehetséges író sikereket 
ér el, úgy tűnik kicsúszik lába alól a 
talaj, adóssága miatt elveszti ottho-
nát. Mivel nem talál más kiutat, nővé-
réhez fordul. Ő azonban nem segít-
séget, hanem üzletet ajánl húgának. 
Emmának New yorkba kell utaznia, 
hogy a párizsi életét és a szerelmét, 
Claude-ot hátrahagyva felkészítse 
az unokahúgát, Isadorát a társasá-
gi életben történő bemutatkozásra. 
Emma és Isadora, aki  tehetséges 
szobrász, egyre szorosabb kapcso-
latba kerül, s eközben egyre inkább 

rádöbben nővére lel-
ketlenségére és ha-
zugságaira. Megismeri 
New york „urainak”  
világát, ahol a pénz, a 
fényűzés és a csillogó 
társasági események 
mögött kegyetlenség, 
erőszak, nyomor, sőt 
gyilkosság is húzódik 
a háttérben. Emma 

minél mélyebbre merül ebben a vi-
lágban, annál gyakrabban kérdője-
lezi meg Caroline cselekedeteit, aki 
ügyes és kegyetlen manipulátorként 
már nem csak a lánya, hanem a 
húga jövőjéről is döntött. Emmának 
rá kell döbbennie, lehet, hogy sosem 
szabadul ki Caroline karmai közül, 
hogy visszatérjen Párizsba művész 
barátaihoz és szerelméhez. Azt pe-
dig végképp nem sejti, Carolie mi-
lyen titkokat őriz. Hogy sikerül-e Em-
mának kitörni a ravaszul megszőtt 
kalitkából, kiderül Belinda Alexandra 
mindvégig izgalmas és fordulatos 
könyvéből. A regény segítségével 
az olvasók egyaránt bepillanthatnak 
Párizs művészeinek mindennapjai-
ba és New york pénzügyi arisztokrá-
ciájának kegyetlen világába. 
      (Belinda Alexandra: A meghívás)
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Különleges koncerttel várta a 
közönséget a Gödöllői Városi 
Fúvószenekar a Gödöllői Királyi 
Kastélyban. A Mindenszenteket 
és a Halottak Napját lezáró, 18 
órakor kezdődő hangversenyen 
az ünnepekhez kapcsolódó 
összeállítás csendült fel.  Az 
est zenei vonalát Julius Fucik 

Requiem című műve adta, majd 
többek között két Ave Maria, va-
laimint Bach Arioso, és Albinoni 
Adagio című műveit is hallhatta 
közönség, valamint az alkalom-
hoz illő filmzenei átiratok szó-
laltak meg. A Gödöllői Városi 
Fúvószenekar ez alkalommal is 
telt ház előtt adott koncertet. 

Gödöllő gazdag kulturális életét 
számtalan koncert színesíti. Az év 
hátralévő része is kiváló zenei él-
ményeket ígér, szinte valamennyi 
műfaj kedvelőinek. Nézzük, miből 
válogathatnak a zenerajongók – 
természetesen a tel-
jesség igénye nélkül. 
November 22-én a 
Királyi Váróban ad 
koncertet   Kovács 
Péter (művészne-
vén Kovax), énekes 
és zongorista, aki 
hosszú évekkel 
ezelőtt érkezett 
Magyarországra, 
Erdélyből. Pár 
éves külföldi és 
hazai „zenélge-
tés” után, sessi-
on zenészként 
folytatta pályafu-
tását, olyan sztárokkal, mint Pres-
ser Gábor (akivel az LGT zene-
karban is játszott) és Zorán, vagy 
említhetnénk Demjén Ferencet is. 
Nem véletlen, hogy a népszerű 
zenész esti koncertjére pillanatok 
alatt elfogytak a jegyek. Szeren-

csére Kovax vállalta a duplázást, 
november 22-én 17 órakor is várja 
a közönséget. 
A december igazi csemegéket 
ígér. Mikulás este, azaz december 
6-án 19 órakor a Margaret Island 
ad koncertet a Művészetek Háza 

színpadán. 

A népszerű zenekar 
a Csend színei turné keretében lép 
fel Gödöllőn. 
Ha a Talamba ünnepel, abból nem 
maradhatnak ki a gödöllőiek sem. 
A Gödöllő jóhírnevét szerte a világ-

ban öregbítő ütőegyüttes idén 20 
esztendős. December 15-én este 
a Művészetek Házában nagysza-
bású koncerttel emlékeznek meg a 
jeles évfordulóról. S, hogy mit tar-
togat a koncert? Az ütőhangszerek 
népes családjából több száz lesz 
látható és hallható a gödöllői Mű-
vészetek Háza színháztermében. 
A Talamba-repertoárból megszó-
lalnak afrikai, latin-amerikai zenék, 
Liszt-, Kodály- és Bartók-darabok, 
de a magyar népdalok, a balkáni 

melódiák, valamint saját szer-
zemények is. A koncerten köz-
reműködik a Quartzbox (ho-
mokanimáció)
Karácsony előtt még két, ün-
nepi hangulatú koncert várja 
az érdeklődőket. December 13-
án Csondor Kata 
„Christmas Special” 
című estje várja a 
jazz klub közönségét 
a Királyi Váróban. Az 
est folyamán a klasz-
szikus karácsonyi dal-
lamok mellett a gos-
pell, a soul és a jazz 
világába kalandozhat 
majd a közönség. De-
cember 16-án ugyan-
itt Homonnay Zsolt 
zongorás koncertje 

szerez majd ünnepi pillanatokat. 
Az esten a városunkban már jól 
ismert és többször fellépett Révész 
Richard működik közre.            (k.j.)

ÉV VÉGI KONCERTKÍNÁLAT 

koncerttel emlékeztek A 
gödöllői fúvósok 
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Abigél levelei címmel mutatta be leg-
újabb produkcióját a Gödöllő Tánc-
színház október 29-én, a  Művészetek 
háza színpadán. A táncelőadás Szabó 
Magda Abigél című híres regényének 
egyfajta újragondolásaként eleve-

nítette fel a népszerű 
történetet, amelyből 
korábban film és szín-
házi előadás is készült. 

A számos zenei stílust felvonultató 
előadás a történetet modern felfogás-
ban tárta a közönség elé. A nagy sike-
rű darab rendező-koreográfusa Kézér 
Gabriella volt.

Újabb tizenkét táncegyüttes jutott 
tovább a Fölszállott a páva idei 
gyerekévadának második felve-
zető adásából pénteken, hogy élő 
adásban is bemutatkozhassanak. 

A táncegyüttesek között az Urban 
Verbunk Kiskamasz csoportjának 
táncosai Tollasbál című produkci-
ójukkal érdemelték ki, hogy folytat-
hassák a rangos versenyt. A zsűri 
tagja Sebestyén Márta, Kossuth-dí-
jas népdalénekes; Salamon Bea 
előadóművész, népi hegedű tanár, 
a népművészet ifjú mestere, a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt birtoko-
sa; Kocsis Enikő Harangozó-dí-
jas koreográfus, táncművész, a 
Szentendre Táncegyüttes, a Győri 
Lippentő és a Fitos Dezső Társu-
lat művészeti vezetője; Eredics 

Gábor Kossuth-díjas népzenész, 
akadémikus, a Vujicsics Együttes 
vezetője, a Zeneakadémia tanára; 
Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas 
koreográfus, táncművész, a Ma-

gyar Nem-
zeti Tánc-
e g y ü t t e s 
művészeti 
igazgatója, 
a Honvéd 
E g y ü t t e s 
igazgatója.
Az Urban 
V e r b u n k 

Kiskamasz csoportja mellett Sá-
pi-Tóth Sarolta és Wágner Szilárd 
szólóban is bemutatkozott és jutott 
el a tv-s válogatóig. A következő 
megmérettetésre november 15-én 
pénteken kerül sor, akkor már élő 
adásban lépnek fel a gödöllői tán-
cos palánták. Az Urban Verbunkkal 
azonban versenyen kívül is talál-
kozhatnak majd a későbbiekben 
a tv nézők: sztárprodukcióként 
ugyanis a Pinokkio című előa-
dás egy részlete is látható lesz a 
Fölszállott a Páva műsorában. 

(k.j.)

Új kiállítás nyílik Álom-Valóság címmel november 16-
án, 17 órakor a Levendula Galériában. Ez alkalommal 
Veress Enéh szobrászművész alkotásai töltik meg kiállí-
tótermet. A különleges művekről így ír Antall István szer-
kesztő-műsorvezető: „A molekuláig csiszolja az anyagot, 
hogy előhívja belőle az időtlenséget. Kőbe, fába, fémbe 
bújik, mi több rejtőzködik, amikor formát bont. Úgy monu-
mentális szob-
rászat ez, hogy 
abszolút nem 
érdekli a mé-
ret. Tenyerén 
hordozza a vi-
lágot, és egy 
kicsit minket is. 
Teszi ezt úgy, 
hogy tartóz-
kodik minden 
m a g a k e l l e -
téstől, szépel-
géstől. Szak-
mai alázata olyan kézenfekvő, hogy esélyünk sincs azt 
észrevenni. Az ő szépségeszménye az évezredek alatt 
lényegivé, szinte tökéletessé pusztuló forma. Mindent 
lesimogat, ami felesleges, egyetlen él, egyetlen törés, 
egyetlen szerszámnyom nem maradhat a felületen, és 
az ujjlenyomatok is belesimulnak belevesznek abba a 
mélységbe, amit a pala, a fa, a bronz hordoz.” A meg-
nyitón Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere mond 
köszöntőt, a kiállítást Orgován Kinga művészettörténész 
nyitja meg. 

Veress enéh álmai

fölszállott A pávA 
folytAssA urbAn verbunk!

Abigél levelei
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GÖDÖLLŐI 
IPARMŰVÉSZETI 

MŰHELY

A kiállítás 2019. 
december 8-ig (az 
őszi nyitvatartási 
rend szerint) minden 
szombaton és vasár-
nap 14 órától 17 órá-
ig látogatható.

Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata

GIM-HÁZ, 2100 Gödöllő, Körösfői-Kriesch Aladár utca 15–17.
Tel: +36 28 419 660; www.gimhaz.hu

Már egy hónap sincs hátra, és beköszönt az advent, 
amikor is minden eddiginél gazdagabb programmal 
várják a gödöllőieket a főtéren. A Művészetek Háza 
szervezésében idén december 1-jétől 22-ig  minden 

nap ünnepi 
műsor segít 
majd lélek-
ben is rá-
hangolódni 
karácsony 
ünnepére. 
A főtéren a 
város kará-
csonyfája és 
az adventi 
vásár mel-
lett hétköz-
nap 16-19 
óra között, 
szombaton 
és vasár-
nap 15 – 19 
óra között 
a gödöllői 

művészek, művészeti csoportok és okta-
tási intézmények, valamint népszerű hazai 
előadók ingyenes koncertjei várják vala-
mennyi korosztály képviselőit. 
A gyerekeknek többek között a Kovácso-
vics Fruzsina, az Apacuka együttes és a 

Kolompos együtt koncertje szerez majd kellemes 
pillanatokat. Bizonyára sokan örülnek majd annak is, 
hogy decem-
ber 6-8-ig itt 
találkozhat-
nak a Miku-
lással, aki egy 
kü lön leges 
h á z i k ó b a n 
várja majd a 
gyerekeket. 
Az Adventi 
M ű v é s z e -
ti Napok és 
Vásár kere-
tében többek 
között olyan népszerű hazai művészek lépnek fel a 
főtéri nagyszínpadon mint Caramel, Gájer Bálint, a 
Sárik Péter Trió és Falusi Mariann, Csonka András 
és a Fool Moon acapella énekegyüttes. A koncertek 
mellett a gyerekeket minden nap kézműves foglalko-
zások várják. Mindezek mellett karácsonyi filmek és 
az Advent Rádió szórakoztatja majd a családokat. 
Valamennyi főtéri program ingyenes lesz. 

November 1-jén a drezdai HELLERAU-ban zajlott le a Mundruczó Kornél és Büki Dóra által 10 éve alapí-
tott Proton Színház A jég című előadásának németországi bemutatója. Az ünnepi alkalomból a regény írója, 
Vlagyimir Szorokin is Drezdába érkezett, hogy eredeti nyelven, azaz oroszul olvasson fel a 2003-ban megje-
lent könyvéből.
A HELLERAU-ban 2019. október 24. – november 2. között rendezték meg a 89/19 – Vorher/Nachher (Előtte/
Utána) fesztivált, amely a berlini fal leomlása óta eltelt időszakot, azon belül is a múltfeldolgozás, a jelen ana-
lízise és a jövővízió témáit vizsgálja művészeti szempontból egy társadalmi átalakulások és átrendeződések 
sújtotta korban. Az idén tízéves Proton Színház nem először szerepel a HELLERAU műsorán, ez az ötödik 
alkalom, hogy részt vettek a fesztiválon, az új igazgató, Carena Schlewitt vezetése alatt azonban ez volt az 
első vendégszereplésük. (forrás: Fidelio)

Ünnepi programok 
egész adventben

drezdábAn mutAtták be A gödöllői mundruczó 
kornél rendezését
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Amíg az idő engedi, várják a 
gödöllői Skateparkba az üze-
meltetők a fiatalokat, akik 13-
19 óra között vehetik igénybe 
a park nyújtotta lehetőségeket.
Az üzemeltetők továbbá arra 
kérik a bérlőket, hogy a bal-
esetek elkerülése végett nyitás 
előtt ne lépjenek be engedély 
nélkül a park területére. 
További információk: www.
facebook.com/Gödöllői Skate-
park oldalon!

skAtepArk gödöllő – bicAjozz, deszkázz, görkorizz

menj a szabadba, amíg még teheted

Az elmúlt héten rendezték meg 
az akrobatikus tornászok fel-
nőtt és junior Európa-bajnok-
ságát az izraeli Holonban, ahol 
a Grassalkovich SE 12-18 éves 
női triójáért is szoríthattunk. A 
Szabó Csilla, Méder Boróka, 
Lőrincz Boglárka (a képen 
az edzővel, fotó: www.fa-
cebbok.com) alkotta hár-
mas a 28. helyen végzett. 

Kőhler Ákos tanítványai 
nagy reményekkel és jó 
formában utaztak az izraeli 
kontinensviadalra. A gödöl-
lői trió statikus gyakorla-
tának bemutatása közben 
sajnos egy hiba becsúszott, 
ami elég volt ahhoz, hogy a 
lányok döntős (nyolc közé 
kerülés) álmai szerte száll-
janak a levegőbe. Nagyon 
komoly levonással bűntet-
ték versenyzőinket a ponto-
zó bírák, aminek „köszön-
hetően” végül a 28. helyen 
fejezték be Eb szereplésü-
ket a lányok.

Remekül szerepelt viszont a 
Grassalkovich SE egykori tor-
násza, Alton Sophie. A 18 éves 
hölgy, Nagy Patrikkal párban a 
felnőttek mezőnyében idulva a 
nyolcadik helyet szerezte meg. 

         -ge- 

AkrobAtikus tornA – európA-bAjnokság
elhibázott gödöllői döntő lány hármasban

Az oroszországi Szocsiba 
rendezték meg az elmúlt hét-
végén a szezonnyitó junior 
egyéni és csapat kard világ-
kupát, ahol a női mezőnyben 
magyar ezüstérem született 
a BVSC-s Szűcs Luca jó-
voltából. A Fekete-tengeri 
üdülővárosban megrendezett 
világversenyen két gödöllői 
vívóért, Bevíz dorottyáért és 
Missurai Pálmáért (a képen, 
fotó: facebook, GEAC Vívó-
szakosztály oldal) szoríthat-
tunk, előbbi a 20., utóbbi a 36. 
helyen végzett.

A női egyéni versenyen 40 
vívó állt pástra. A GEAC ver-
senyzői közül Bevíz Dorottya 
a csoportmeccseket három 
győzelemmel és három vere-
séggel abszolválta, ezzel a 32 
közé jutott, ami végül a vég-
állomást jelentette a számára, 
ugyanis orosz ellenfele 15-8-
ra verte, így összességben a 
középmezőnyben, 20. helyen 
zárta a verseny. Az egy kor-

osztállyal fialabb, még kadet 
korcsoportos Missurai Pálma 
a csoportjában egy győze-
lem mellett négy vereséget 
szedett őssze, ami nem ért 
továbbjutást, ősszesítésben a 
36. helyen végzett.               -li-

vívás – junior kArd világkupA, szocsi

középmezőnyben bevíz dorottya

Lassan véget ér az igencsak 
hosszúra nyúló szabadtéri spor-
tolási lehetőség, már ami a lab-
dajátékok űzését illeti, azaz ha-
marosan terembe kényszerülnek 
a sportolni vágyó városlakók. 
Annak jártunk utána, hogy hol és 
mikor lehet termet bérelni télvíz 
idején Gödöllőn.

A városi terembérléssel kap-
csolatos feladatokat a Gödöllői 
Sport Közalapítvány látja el, így 
elsősorban őket kérdeztük, hogy 

milyen bérlési lehetőséget tudnak 
ajánlani a baráti társaságoknak. 
Amint azt megtudtuk, a termek 
nagy részében egész évben 
egyesületi foglalkozás zajlik a 
hétköznapi, iskolaidő utáni órák-
ban, így idősáv tekintetében főleg 
hétvégén van szabad hely a gö-
döllői iskolák tornatermeiben. Egy 
olyan pálya van, a Hajós iskola 
tornaterme, ami szabvány kézi-
labda pálya mérettel, azaz 20x40 
méterrel rendelkezik, a többi, a 
Petőfi, a Damjanich, az Erkel és 

a Török Ignác Gimnázium tor-
natermei nagyjából kosárlabda 
mérettel bírnak (30x15 m vagy 
egy kicsit nagyobb). Óránként 5 
ezer és 10 ezer forint között lehet 
bérelni a pályákat, attól függően, 
hogy melyik tornaterem szabad 
az adott idősávban. Szabad idő-
pontokkal kapcsolatban a 
gcsani@gmail.com ímél 
címen lehet érdeklődni.
A Táncsics Mihály úti 
Sportcentrum üzemel-
tetői is várják az érdek-
lődő csapatokat a téli 
időszakban a lassan újra 
sátorral befedett műfüves 
pályára, ahol ugyan hét-

köznaponként kora estig egye-
sületi edzések zajlanak, viszont 
az esti órákra, valamint a hétvégi 
szabad időpontokra van még le-
hetőség pályát bérelni. A sport-
centrum bérlésével kapcsolatban 
az rs.godolloisk@gmail.com ímél 
címen lehet érdeklődni.

télen is mozogjon – teremlehetőségek gödöllőn

mikor és hova mehet a városlakó
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Továbbra sem 
jött még össze az 
első siker a Gö-
döllői RC felnőtt 
női csapatának (a 
képen, fotó: www.
grcvolley.hu) az 
ide pontvadászat-
ban, miután az NB 
I. Liga alapszaka-
szának negyedik 
játéknapján, hazai 
pályán a Palota 

Volley ellen is kikapott Szaba-
dos István együttese, ezúttal 
3-2-re.

A fiatal és rutintalan gödöllői 
hölgyek nagyon közel álltak 
ahhoz, hogy megszerezzék 
a bajnokságban az első győ-
zelmüket, 2-1-es szettállás-
nál esély volt a párharc le-
zárására, de a már említett 
rurintalanság és néhány hiba 
miatt visszajött a meccsbe a 
vendég csapat. A lélektani és 
fizikális előnyt ki is használták 
a látogatók és végül nyertek 
3-2-re, így a GRC háza táján 

az ötjátsszmás vereség utáni 
végül „csak” az egy pontnak 
örülhettek. Az újabb vereség-
gel egyébként előzött is a rivá-
lis, így a Gödöllői RC jelenleg 
2 ponttal az NB I. Liga alap-
szakasz-táblázatának hetedik 
helyét foglalja el.
nB i. Liga, alapszakasz, 4. 
forduló: Gödöllői RC – Palota 
Volleyball Sport NKft. 2-3 (-24, 
22, 23, -21, -6)
További, gödöllői érdekelt-
ségű eredmény: 
női nB ii. Kelet „B”-csoport, 
5. forduló: BVSC-Zugló – Gö-
döllői RC U21 1-3         -ll-

röplAbdA – győzelem nélküli pontocskA

a palota ellen sem jött össze

Piliscséven rendezték meg az 
Enduro-cross 2019-es magyar 
bajnokság hetedik, egyben záró 
fordulóját, a gödöllői 1WD Mo-
torsport Egyesület versenyzői két 
kategóriában örülhettek bajnoki 
címnek, míg egyben a második 
helyen végzett versenyzőjük.

 A 2019-es szezonra a hazai en-
duro szakág hétfordulós bajnoki 
sorozatot írt ki, a fordulók hely-
színei voltak: Dunaföldvár, Ács, 
Pécs, Nagytarcs, Bér, Kiskun-
félegyháza és Piliscsév. A sza-
kág sajátossága, hogy ez alatt a 
hosszú idő alatt a legkülönfélébb 
pályákon, terepeken és időjárá-

si viszonyok között versenyez-
tek a motorosok. Idén is kijutott 
mindenféléből, bár most inkább 
a szárazság volt a domináns, 
egyetlen sáros verseny volt eb-
ben az évadban.
2019-ben is szép eredmények-
nek örülhet a gödöllői csapat. Új 
igazoltjuk, Szőke Márk (bal felső 
képen) az I. osztály E2-es kategó-
riában lett a kategória bajnoka, a 
csapat legfiatalabb tagja, Németh 
Bálint a 65 ccm-es kategória leg-
jobbja lett, míg Szekeres zsolt (a 
jobb alsó képen) megbízható ver-
senyzéssel a pontszámítás alap-
ján ezüstérmes helyen végzett 
az I.osztály E1-es géposztályban 
(Fotó: MillerPhotostudio).                        
                                      -li-

motorsport – enduro-cross mAgyAr bAjnokság

bajnoki címek és egy második hely
A forduló előtt három ponttal 
sereghajtó Szentendre láto-
gatott Gödöllőre a megyei 
I. osztályú pontvadászat 
12. játéknapján, így min-
den esélye megvolt Nenad 
Pozder együttesének arra, 
hogy ötmeccses nyeretlen-
ségi sorozatát lezárja, de 
végül, egy csalódást keltő 
0-0-val ki kellett egyeznie a 
GSK-nak.

Nem gondoljuk, hogy kiesé-
si gondjai lesznek az előző 
idényben ezüstérmet szer-
ző Gödöllői SK-nak, viszont 
az idei pontvadászatban 
eddig nem találja régi ön-
magát a csapat. A sereghaj-
tó ellen megvívott mérkőzés 
képe alapján talán közelebb 
állt a győzelemhez a Gödöl-
lő, de az a bizonyos plusz 
ezúttal sem volt meg, így 
újabb értékes pontokat ha-
gyott el a csapat. Az immá-
ron hat meccsesre nyúló 
győzelem nélküli szériának 
köszönhetően a gödöllőiek 
12 ponttal továbbra is a 11. 
helyen állnak a 16 csapatos 
mezőnyben és a kiesés el-
len menekülő csapatok már 
ott lihegnek a GSK nyakán. 
A 14. helyen álló Törökbá-

lintnak 10 pontja van, míg 
a következő hétvégi rivális, 
a Dunavarsány egypontos 
hátrányból fogadja váro-
sunk csapatát majd. 
Pest megyei i. osztály, 
12. forduló: Gödöllői SK – 
Szentendre VSE 0-0

hátország – nyolc pont-
ra a bent maradástól a 
GeAC

Ismét kikapott a GEAC- 
FISE, ezúttal 3-2-re Inár-
cson, ezzel már nyolc pont-
ra távolodtak a még bent 
maradást jelentő 14. helytől 
a jelenleg négy ponttal se-
reghajtó gödöllőiek.
Pest megyei III. Kele-
ti-csoport, 12. forduló
Inárcs VSE – GEAC-FISE 
3-2 (1-1) Gödöllői gólszer-
zők: Kurunczi Dániel, Kap-
debo Lóránd. 

-lt-

lAbdArúgás – A sereghAjtóvAl sem bírt A gsk

közeledő kieső zóna 

Programajánló
Pest megyei III. osztály, 

13. forduló
2019. november 10. vasárnap, 

13:30 óra
GEAC-FISE – Újszilvás KSE

(Egyetemi műfüves pálya)

GÖdÖLLŐi SPOrT KÖzALAPíTvánY – JeLenTKezÉSi FeLhíváS
A Gödöllői Sport Ösztöndíjprogramban való részvételre

2019/2020. tanév 1. félév
A Gödöllői Sport Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Gödöllői Sport Közalapítvány által alapított ösztöndíj, melynek 
célja a Gödöllő Város területén működő egyesületben versenyző és aktív tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező utánpótlás korú 

sportolók támogatása. (maximum 3 fő).
További információért a gcsani@gmail.com ímél címen lehet érdeklődni!

A jelentkezés módja: A kitöltött jelentkezési lapot, valamint a csatolandó mellékleteket aláírva, pdf formátumban a  
godolloisportosztondij@gmail.com címre kell eljuttatni a jelentkezési határidő lejárta előtt.

Jelentkezési (beérkezési) határidő: 2019. november 8.
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Az ebtartás szabályozásá-
val nemcsak a szabadon 
élő állatok számát lehetne 
visszaszorítani, hanem a ku-
tyatámadások és az állatkín-
zások is megelőzhetők len-
nének. Ma Magyarországon 
300 ezer kóbor kutya él, ami 
különösen jelentős annak fé-
nyében, hogy az országban 
összesen 4-5 millió kutya él 
becslések szerint – derült ki 
a Kutyaszemmel 2019 ku-
tatásból. A kóbor ebek szá-
mának visszaszorításában 
jelentős előrelépés lehetne 
a kutyatartás engedélyhez 
kötése, hasonlót nemrég 
Ausztriában vezettek be. Az 
engedéllyel megelőzhető 
lenne a kutyák mérték nélkü-
li szaporulata amennyiben a 
nem tenyésztésre tartott ku-

tyák ivartalanítását előírják. Ez-
zel jelentős előrelépést lehetne 
tenni, ugyanis a Peta állatvédő 
szervezet adatai szerint egy 
nem ivartalanított nőstény ku-
tyának több év alatt rengeteg  
utódja lehet. Ez persze egy el-
méleti szám, hiszen a kóbor ál-
latok ritkán élnek hat évig – ez 
egyébként elég alacsony élet-
kor ahhoz képest, hogy a meg-
felelő tartás mellett a kutyák 
élettartama (fajtától függően) 
tíz év felett alakul. A kutyatar-
tás szabályozásának nemcsak 
a kóbor ebek számának csök-
kentésében lenne szerepe. Az 
állatkínzások, illetve a kutya-
támadások megelőzésében is 
jelentős szerepe lehetne, ha 
csak valóban hozzáértő módon 
lehetne ebet tartani Magyaror-
szágon.

Több minT 300 ezer kóbor kuTya él magyarországon

A feng shui több mint 
ötezer éves tudo-
mány, mely Kínából 
származik. Sokaknak 
a lakás elrendezésé-
ben lehet ismerős ez 
a tudományforma, ám 
a kertekben is lehet 
alkalmazni, bár nem 
egyszerű, ahogy a 
keleti tanok gyakor-
latban való megvaló-
sítása, mert szigorú 
szabályokat kell alkal-
mazni, ennek ellenére 
roppant érdekes, ha 
belemélyedünk. Ha a 
legegyszerűbben sze-
retnénk elmagyaráz-
ni, a feng shui a kert-
ben gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy a kert bi-
zonyos pontjain olyan 
beavatkozásokat vég-
zünk, ami az energiák áramlá-
sára hatással van. Különböző 
szimbólumokat (mint például 
egy napot ábrázoló kép vagy 
kerámia a falon) elhelyezve, 
vitalitást visz a kertbe, de az 
illatokat és azok határait is fel 
lehet használni. Így a tanok 
szerint, ha a bejárathoz leven-
dulát ültetünk, a karrierünket 
segíti, míg a rózsa és annak 
illata a belső lényegünkhöz 
visz közelebb. Amennyiben 

a teraszunkon tartunk üzleti 
megbeszéléseket, a gólyaorr 
teremt ieális légkört ehhez, 
de a kamilla is segít, érdekes 
módon a gyakorlatias gondol-
kodásban. 
A házhoz vezető utak milyen-
sége mindig a személyes élet-
pályánkat szimbolizálja, így 
érdemes nagy hangsúlyt fek-
tetni rá, a tűlevelű növényeink 
pedig a múlttal állnak kapcso-
latban. 

Virágos rétet is érde-
mes kialakítani, mert az 
életünkbe világosságot 
hoz. 
Bármely növényt hasz-
nálhatjuk, mert az al-
kalmazott feng shuiban 
nincs meghatározva 
se jó, se rossz növény, 
csak tudni kell, mit me-
lyik területre teszünk és 
mit szimbolizál. 
A gyerekek területére 
ültetett labdarózsa pél-
dául segíti a fejlődésü-
ket. Az ámbrafa a rang 
és hírnév területén jóté-
kony hatással bír.
A klemátisz a karrier te-
rületére ültetve is jó ha-
tással lehet. 
Érdekes, de ha szigorú hatá-
rokat húzunk a kerten belül is, 
az az életben is szigorú hatá-
rokat fog teremteni, így a lágy 
vonalak sokkal előnyösebbek 
a kertekben. 
A feng shui szerint a madár-
háznak, etetőknek a kertünk 
keleti területén van a legjobb 
helye. 
Nagyon nagy hangsúlyt fek-
tetnek ezekben a kertekben a 
vízre, mert a sugallatok forrá-
sának tartják, de figyelni kell 
arra, hogy ahol állóvíz van, 
ugyanott kell lennie egy fo-

lyóvíznek is, hogy egyensúly 
legyen az aktív és a passzív 
között. Rengeteg érdekesség 
van még e témában és akinek 
felkeltettük az érdeklődését 
javasoljuk Robert Pap-Rena-
te Posch-Feng shui a kertben 
című könyvét, melyből ren-
geteg hasznos dolgot tudhat 
meg ennek a tudománynak a 
kertjeiről, építéséről.
Jó kertészkedést kívánok az 
ősz napokra is és várjuk leve-
leiket. 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu

Kelet és feng shui a Kertben



élő-világ2019. november 5. gödöllői Szolgálat 17

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.

pille: Kilenc hónapos, ivartalaní-
tott kislány. Szereti a gyerekeket, a 
kutyákkal is jól kijön.

MÁGLyAhALÁL fENyEGETI 
A MAGyAR süNöKET: EzÉRT NE 
ÉGEssEN AVART A KERTbEN!

Figyelemfelhívó kampányt indított a sünök védelme érdekében, 
többek között az őszi avarégetéssel kapcsolatban a Fővárosi Állat- 
és Növénykert - tájékoztatott Hanga Zoltán szóvivő.
Kiemelték: az avarégetés „máglyahalállal” fenyegeti a sünöket. Az 
avarégetések egybeesnek ugyanis azzal az időszakkal, amikor 
a sünök telelőhelyet keresnek, és sokszor pont az ilyen avarku-
pacokba vackolják be magukat. A Fővárosi Állat- és Növénykert, 
ahogy minden ősszel, ezúttal is felhívja a figyelmet az avarban 
rejtőző sünökre. Így minden érintettet arra kérnek, hogy avarége-
tés előtt forgassák át az avarkupacokat, hogy biztosan kiderüljön, 
nem rejtőzik-e benne egy téli álomra készülődő sün. Emellett a vá-
rosligeti intézmény az avarégetés helyett mindenkit bíztat az avar 
hasznosítására, komposztálására is.
Az ősz másik kihívása a sünök számára a téli nyugalmi időszakra 
való felkészülés. Ezek az állatok ugyanis késő ősztől kora tava-
szig téli álmot alszanak, nem is annyira a hideg, hanem inkább a 
táplálék szűkössége miatt. A télre való felkészülés jegyében ilyen-
kor annyit esznek, amennyit csak tudnak, hogy elegendő tarta-
lékot halmozzanak fel a szervezetükben a téli álom időszakára. 
A szakembereknek az a tapasztalatuk, hogy november elejére 
legalább 350-400 grammot kell nyomniuk az állatoknak. Ha ezt 
nem érik el, akkor mindenképpen érdemes segíteni nekik – tették 
hozzá. Ezzel együtt kiemelték: a házilagos „sünmentést” senkinek 
sem javasolják. Ráadásul a Magyarországon honos sün termé-
szetvédelmi oltalom alatt áll, így otthoni tartása még akkor is a 
jogszabályokba ütközik, ha az a legjobb szándékból történik. Az 
állatkerti szakemberek így azt javasolják, hogy a segítségre szo-
ruló állatokat inkább az állatkert bemutató mentőközpontjába, a 
„Sünispotályba” vigyék be.

Naponta több 
tucat képet 
láthatunk a kö-
zösségi oldala-
kon és csopor-
tokban utcán 
kóborló, vagy 
épp legyengült, 
sérült kutyáról. 
„Hátha vala-
ki felismeri.”, 
„Nem hiányzik 
valakinek?” ol-
vashatók a fo-
tók alatt. Nem 
egyszer előfordul, hogy egy 
jószándékú állatbarát ideig-
lenesen befogadja a kutyát 
és várja a gazdi jelentkezé-
sét. Nincs ez másképp váro-
sunkban sem. Ilyen esetben 
a legcélszerűbb, ha azonnal 
értesítik a gödöllői gyepmes-
teri telep munkatársait, akik a 
lehető legrövidebb idő alatt a 
megadott helyszínre sietnek. 
Minden esetben chipet ol-
vasnak és értesítik a gazdit, 
és szükség esetén intézked-

nek, hogy a kutya megkapja 
a szükséges ellátást. 
elsősorban tehát, aki kóbor 
kutyát lát vagy befog, hívja 
a 70/648-0200-as telefon-
számot!
Fontos tudni, hogy az ál-
latorvosi rendelőkben és 
Gödöllőn, a Szabadság úti 
MOL-kútnál is lehetőség van 
chip olvasásra, így oda is 
vihetik a talált állatot, az in-
tézmény munkatársai pedig 
gondoskodnak a kutya elhe-
lyezéséről.

nem hiányzik valakinek?

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
November 4-10.: 

Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
November 11-17.: 

sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján 

megalakultak Gödöllőn a nemzetiségi önkormányzatok 
az alábbi személyi összetétellel:  

Gödöllői Lengyel nemzetiégi Önkormányzat:
Szabó László elnök

Mezővári Ottóné elnökhelyettes
Szabó Márk László

Gödöllői német nemzetiégi Önkormányzat
Kaiser Péter elnök

Meizner Sándor elnökhelyettes
Zsiborás József

Benedekné Juhász Katalin
Scherzinger Mária Edit 

Gödöllői roma nemzetiégi Önkormányzat
Balog Gyula elnök

Kubatov János elnökhelyettes
Kolonics Nikoletta

Balogh Gyula 
Baloghné Varga Orsolya Ildikó

Gödöllő, 2019. 10. 31.

   Dr. Kiss Árpád 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
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A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beosztott tűz-
oltó munkakörre felvételt hirdet. Az újonnan érkező tűzoltók a 

gödöllői tűzoltóságon teljesítenek szolgálatot.
Jelentkezési határidő: 2019. 11. 30.

Elvárások:
• magyar állampolgárság;

• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;

• betöltött 18 éves életkor;
• állandó belföldi lakóhely;

• hivatásos szolgálati jogviszony feltételeinek vállalása, azok-
nak történő megfelelés (a beosztás ellátásához szükséges 
egészségi, pszichikai, fizikai, valamint kifogástalan életvitel 

alkalmasság);
• törvény szerinti alkotmányos jogok korlátozásának 

elfogadása.

előnyt jelent:
• „C” kategóriás gépjárművezetői engedély,

Munkavégzés helye: 
Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

(Gödöllő, Szabadság út 28.)
A feltételeknek megfelelő és kiválasztott jelölttel 
Igazgatóságunk felnőttképzési szerződést köt. 

A hallgatók ezt követően egy 5 hónapos, bentlakásos tűzoltó-
képző tanfolyamon vesznek részt.

A szakképzés idejére a beosztott tűzoltói kezdő fizetéshez il-
leszkedő tanulmányi támogatásban részesülnek a hallgatók.

A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások megállapítása 
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú 
tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. tör-

vény és végrehajtási rendeletei alapján történik.
Jelentkezés módja: Személyesen a Gödöllő Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokságon (Gödöllő, Szabadság út 28.) önéletrajz-
zal, és egyidejűleg az állami iskolai végzettséget és a szakmai 

képesítéseket tanúsító okiratok másolatával, telefonon 
a 06-28-528-700 számon 

vagy a godollo.kk@katved.gov.hu email címen 
várják az érdeklődőket.

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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INGATLAN
+ Eladó hibátlan belterületi épí-
tési telek Királytelepen, családi 
háznak, ikerháznak. Víz, villany 
telken belül, 1028 m2, 30% be-
építhetőség. 22,900 000 Ft Tel: 
0620 509 2022
+ Építési telek eladó 13,5 millió 
Ft-ért Szadán (M3 felől), 1600 
m2, villany és gáz a telken be-
lül, felvonulási épülettel, 30% 
beépíthetőség. Tel: 0620 433 
0733
+ Családi ház eladó 19,000,000 
Ft-ért Bagon, 3 szoba, téglaépí-
tés, emelt alapzaton, jó állapo-
tú, száraz pincével, 900 m2-tel-
ken, összközműves, garázzsal. 
Tel: 0620 509 2022
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy 

körúton egy 64 nm-es, földszin-
ti, tehermentes, felújított lakás. 
Érdeklődni 17 óra után a 06-30-
431-4599-es telefonszámon. 
+ Eladó Gödöllőn 70 nm-es ház 
14x100m-es telken fúrt kúttal, 
teljes közművel. Ár: 35 millió. 
Ugyanitt 50-70-es évekbeli BÚ-
TOROK, SZŐNyEGEK, illet-
ve hűtőláda, háztartási gépek 
szintén eladók. Érd: 06-20-221-
3682 
+ Isaszegi 2 szobás, összkom-
fortos, gázos, tehermentes, 
kertes családi házamat elcse-
rélném gödöllői 2 szobás, össz-
komfortos magasföldszinti vagy 
1. emeleti erkélyes lakásra. Ga-
rázs vagy ráfizetés szükséges. 
Érdeklődni du. 17-19-ig.: 06-20-

402-3124
+ Szadán a Margita utcában 
páratlan szépségű természet-
védelmi terület ölelésében 3837 
nm-en fekvő 2 romantikus csalá-
di ház díszparkkal és gazdasági 
udvarral eladó. Aszfaltút Gödöllő 
centrum 5 percre. I.ár: 129 M Ft. 
Érd: 06-20-770-4900
+ Eladó a központhoz közel, 
csendes környezetben a Kazin-
czy körúton, 1.emeleten, 49 nm-
es lakás 2 különálló, parkettás, 
konvektoros fűtésű szobával. 
I.ár: 27,9 M Ft. Tel: 06-30-784-
3622
+ Gödöllőn, Palotakerten 64 nm-
es, két szobás, egyedi fűtésű, jó 
állapotban lévő, per- és teher-
mentes lakás 1/1 tulajdonostól, 
akár azonnali költözéssel (búto-
rozottan vagy anélkül) eladó. Ár: 
29,7 M Ft. Tel: 06-70-311-2791 
+ Eladó Gödöllő boncsoki ré-
szén egy 2szintes, 2nappali+ 
3szobás, 2fürdőszobás, téglá-
ból épült lakóház 120nm össz-
területtel 1000nm-es telken. Az 
ingatlan zártkert megjelölésű, 
kerítve, villannyal ellátva. I.á.: 22 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi 
részén egy 2szintes, 2generá-
ciós, 4szobás, 2konyhás, 2für-
dőszobás családi ház felújítva, 
új tetővel, melléképületekkel 
773nm-es telken. I.á.: 48 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhe-
gyi úton egy 2,5 szobás, ösz-
szkomfortos, 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 röges 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 utcá-
ban egy ikerház 440nm-es telek-
résszel, mely áll nappaliból lent, 
tetőtérben 2szoba erkélyekkel, 
terasszal. I.á.: 30 mFt 0620-919-
4870
+ 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 Szabadság 
úton egy 2. emeleti, 2 szobás, 
erkélyes, teljesen felújított örök-
lakás. I.á.: 28,9 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 Szent János 
utcában egy 4. emeleti, nappa-
li+ 2 félszobássá alakított, fel-
újított öröklakás. I.á.: 29,9 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó egy nappali (40nm) + 2 
szobás teraszkapcsolatos, föld-
szintes, összkomfortos, 2002-
ben épült családi ház 1300nm 
saroktelken. Az ingatlanhoz 
tartozik egy 1 szoba összkom-
fortos apartman, valamint egy 2 
beállásos garázs. I.á.: 64 mFt. 
0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Kertes házban külön bejá-
rattal 70 nm-es, 2 szobás, ösz-
szkomfortos lakás kiadó hosz-
szútávra november 1-től fiatal 
párnak. Külön gázóra. 1 havi 
kaució + rezsi. Tel: 06-30-581-
3827 
+ Szent János utcán, rendezett 
házban 4.emeleti, 2 szobás, 
erkélyes, felújított, konvekto-
ros fűtésű, bútorozatlan lakás 
100.000 Ft + rezsiért kiadó. A 
konyha és a fürdőszoba felsze-
relt. 2 havi kaució szükséges, 
azonnal költözhető. 06-30-467-
3320 
+ Gödöllőn a Szőlő utcában 69 
nm-es, 1+2 félszobás, 1.emeleti 
nagy erkélyes, bútorozatlan la-

kás hosszútávra kiadó. Kisál-
lat, dohányzás nem megen-
gedhető! 06-30-267-8863
+ Kisház kiadó Gödöllőn 1 
(esetleg 2 fő) nem dohányzó 
lakó részére. Érd: 06-20-917-
1828
+ TESCO mellett 3 szoba + 
nappalis kertes családi ház ki-
adó. Érd: 06-70-779-8529

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában a 
Dózsa György úton lévő sza-
lonban műkörmös hely kiadó 
megbízható, önmagára és a 
munkájára igényes körmös 
részére. Érdeklődni napköz-
ben: +36-20-501-2815 
+ Gödöllőn a János u. 23/b alatt 
garázs kiadó hosszútávra. Tel: 
06-30-270-5828
+ Gödöllőn garázs, raktárhelyi-
ség kiadó. Tel: 209455583

ÁLLÁS
+ IDŐSEK GONDOZÁSA! Vál-
lalom idős hölgyek vagy urak 
gondozását, ápolását Gödöllőn 
és környékén eltartási szerző-
dés vagy életjáradéki szerző-
dés 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.
plastexpress.hu 
+ Oktatás szervező és ügyfél-

szolgálati vezető kollégát ke-
resünk azonnali belépéssel. 
Elvárások: excel és word ma-
gabiztos felhasználói ismerete, 
jó kommunikációs és szervező 
képesség. Piacképes fizetés, 
ingyenes nyelvtanfolyam. Je-
lentkezés: Szakmai önéletrajz, 
végzettséget, képesítéseket 
igazoló dokumentumok, előző 
munkáltatóktól referencia leve-
lek megküldésével a julianna.
dudas@gmail.com és az info@
ili.hu email címekre. 
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+ Takarítói munkakörbe munka-
társat keresünk a gödöllői Ipari 
Parkba (MŰFÉM Termékgyártó 
Kft.). Munkaidő heti 1x8 vagy 
2x4 óra. Jelentkezni önéletrajz-
zal az alábbi e-mail címen le-
het: mufem@mufem.hu

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, 
T O L M Á C S O -
LÁS 50 nyelven, 
anyanyelvi, dip-
lomás, gyakorlott 
szakfordítókkal! 
Kedvezményes 
árak. I.L.I Fordí-
tóiroda, Gödöl-
lő, Körösfői u. 2. 
Tel.: 06-20-556-
2653, 06-20-543-
1775, e-mail: 
info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.
com
+ KERTGONDO-
ZÁS. Bízza most 
rám! Fakivágás, 
s ö v é n y v á g á s , 
bozótirtás, fű-
nyírás, fűkaszá-
lás. Füvesítés, 
gyep fe lú j í t ás , 
vegyszeres gyo-
mirtás. Rotációs 
kapálás. Gyep-

szellőztetés. Metszés. Ágak, 
levelek elszállítása. Ereszcsa-
torna tisztítás. Kert takarítás. 
Fahasogatás. Gépi permete-
zés. Kerítésfestés. Kerti tavak 
tisztítása. 06-30-747-6090 
+ KÖNyVELÉS, cégalapítás, 

munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 
28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, 
K Ö Z P O N T I F Ű -
TÉS-SZERELÉS, 
fürdőszobák, régi 
fűtési rendszerek, 
vízvezetékek fel-
újítása. CIRKÓK, 
GÁZKÉSZÜLÉKEK, 
KONVEKTOROK 
karbantartása felújí-
tása, javítása. Tel: 
06-20-9527-289, 
06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES 
problémája van? 
Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép 
szerelés, rendszer és program-
telepítés, vírusirtás garanciával. 
Hétvégén is! Tel: 06-30-333-
9201 
+ KUTyÁUL ÉRZED MAGAD 
ÉS ELEGED VAN BELŐLE? 
Betegségednek lelki okai van-
nak, melyeket oldani lehet. 
Szeretnéd visszanyerni az ural-
mat életed felett? Gyere el Te is 
egy kezelésemre! Betegségek 
lelki okait oldom 4 év tapaszta-
latával Gödöllőn. További infót, 
véleményeket a www.Theta-
Godollo.hu oldalamon találsz. 
A kezelés ára 9900 Ft. Garan-
tálom Neked, hogy a végén 
elégedetten távozol. Ellenkező 
esetben ingyen adom. Élj ke-
vesebb stresszel hosz-
szabb ideig! Adsz esélyt 
magadnak? Ha igen, 
KÉRJ IDŐPONTOT 
MOST: 06-20-367-4274
+ DUGULÁSELHÁRÍ-
TÁS BONTÁS NÉLKÜL. 
Tóth Tamás 06-70-502-
5620
+ LAKÁSOK, IRODÁK 
KÖLTÖZTETÉSE, lom-
talanítás. Pianínó-, pán-
célszekrény szállítás. 
Hétvégén is. NEER TE-
HER 06-70-648-7660

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tar-

tályok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílás-
zárók, ajtók, ablakok javítása. 
-Zárak, zsanérok, javítása, he-
veder zár felszerelése. -Vízsze-
relés: konyha, fürdő, wc. -Bútor-
szerelés: új, meglévő javítása. 
-Laminált padló lerakás. 06-70-
201-1292
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES 
KERESÉSE – javítása, kame-
rás csatornavizsgálat. Vízveze-
ték cseréje lakásban és udva-
ron, ásással is. 06-70-544-4050
+ REDŐNyJAVÍTÁS, GURT-
NICSERE akár 2 órán belül! Új 
redőny azonnal megrendelhető! 
Péter úr, 06-20-3685-888 
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+ TETŐFEDÉS Régi és új te-
tők javítása, tetőszerkezeti 
munkák, tetőfedés, ácsmun-
ka, bádogos munka, eresz-
csatorna, Lindab tetőfedés, 
lécezés, fóliázás, ereszdesz-
kák, madárdeszkák festése, 
palajavítások, kúpcserép le-
kenése, leszögelése. Bár-
milyen kisebb javításokat is 
vállalok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-
30-526-8532 

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

TÁRSKERESŐ
+ 70 évesek figyelem! Tár-
sam keresem 70 évtől, aki-
vel egyben megosztanám a 
Karácsony és az Újév ünnep 
szeretetét. Kalandorok és az 
alkoholisták kíméljenek! Tel: 
06-20-566-5938 

OKTATÁS
+ MATEMATIKA – korrepetá-
lást (2.általánostól), emelt- és 
középszintű érettségire való 
felkészítést vállal gödöllői kö-
zépiskolai tanár. Főiskolások, 
egyetemisták segítése is! 06-
20-380-2268 (du., este hívha-
tó)

ADÁS-VÉTEL

+ RÉGISÉG. Pappné Szil-
via szakbecsüs díjtalan 
kiszállással vásárol antik 
bútorokat, festményeket, 
órákat, mindenféle szob-
rokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos 
darabokat is), régi pénze-
ket, könyveket, bizsukat 
és ékszereket, borostyánt, 
mindenféle régiséget és 
HAGyATÉKOT. Legmaga-
sabb áron vásárolunk első 
vevőként! Tel: 70/942-0806, 
20/465-1961 
+ Eladó 1pár 37-es sí-
bakancs, 1pár 37-es női 
görkorcsolya cipő korcso-
lyával, 1pár 37-es női kor-
csolya cipő korcsolyával, 
1db piros bukósisak, 1db 
piros svájci bicska. Árak 
megegyezés szerint. Tel: 
06-20-5737-621 
+ Eladók műanyag hordók 
(60, 120 l) zárható fedővel, 
34 literes újszerű üvegballo-
nok, új molnárkocsi kerekek, 
tárcsás mosógép, fa iparmű-
vészeti előszobafogas. Tel: 
06-70-3330-496 
+ Eladó 2db 85x200 cm-es jó 
állapotban lévő ágyneműtar-
tós heverő, 1db 90x190 cm-
es új matrac. Érd: 06-30-294-
4847 
+ Eladó Gödöllőn kör alakú 
dohányzóasztal akciós áron 
40.000 Ft helyett 13.000 Ft-
ért. Ugyanitt fenyőfa ágyrács 
eladó idős ember ágyból ki-
esése ellen 10.000 Ft-ért és 
cipős szekrény 10.000 Ft-ért. 
Érd: 30-435-8929

JÁRMŰ, ALKAT-
RÉSZ
+ AKKUMULÁTOR 
minden típusú gép-
járműhöz szaküz-
letünkben vagy 
kiszállítással. Szol-
gáltatásaink: be-
szerelés, bevizsgá-
lás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. 
Minőségi akkuk, 
új akciók. Gödöllő, 
Dózsa Gy. út 50. 
(Temetővel szem-
ben) 06-30-536-
4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.
hu

EGyÉB
+ MÉZET köz-

vetlenül a termelőtől, a Lu-
dányi Méhészetből! Akác-, 
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, 
Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor kapha-
tó. 3kg fölött házhoz szállít-
juk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTAT-
LAN, OMME zárszalagos 

mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Repce, Akác-, Hárs-, 
Akác-hárs-, Napraforgóméz. 
720ml-es csavaros tetejű be-
főttes üveget cserébe elfoga-
dok. Házhoz szállítás. Szabó 
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 
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Beküldési határidő: 
2019. november 19.

Megfejtés:
Így is nevezik novembert.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Szláby Ágnes, Juhász Boglárka

A dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Kujáni Péter, Vajda Zsuzsanna

A happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
Földi Gyöngyi

A városi Múzeum ajándékát nyerte:
Pávicsné Telek Anita, Tóth Dénes 

A Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Kalászi Miklós, Szekeresné Sisa Ibolya 

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


