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Fergeteges hangversenyt adott a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar és öt fiatal zongoraművész a Gödöllői Királyi 
Kastélyban október 22-én. A koncert, ami egyben a 
XIX. Liszt Fesztivál nyitóhangversenye volt, a 250 év-
vel ezelőtt született Beethoven előtt tisztelgett.  A két 
zeneszerző kapcsolata egyaránt épül legendákra és 
tényekre - ahogy azt Szilasi Alex, a Liszt Fesztivál ze-
nei igazgatója, a kastély művészeti vezetője a koncert 
elején elmondta.

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar ezen az estén nem 
kisebb feladatra vállalkozott, mint, hogy egy estén szó-
laltatták meg Beethoven mind az öt zongora versenyét. 
A feladatara öt kiváló zongoraművészt kértek fel, Ránki 
Fülöp, Mikulik Márton, Szilasi Dávid, Berecz Mihály és 
Fejérvári Zoltán voltak az est szólistái. A zenekart Hor-
váth Gábor vezényelte.

A két szünettel megtartott koncert a szokottnál jóval 
korábban 18 órakor kezdődött és jóval később, este 10 
után ért véget.

 (Folytatás a 12. oldalon)

Beethoven előtt tisztelgett 
az idei liszt Fesztivál
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– Hogyan sikerült átvészelni a veszélyhely-
zetet? Bár Önöknél azért nem állt meg az 
élet...
– Valóban így volt. Azt gondolom, hogy elég 
gyorsan sikerült reagálnunk. Azok az intézmé-
nyek, vállalkozások, amelyek gyorsan fel tudták 
mérni a helyzetet, megtalálták azokat a formá-
kat, amiben működni tudtak. Mi is így tettük. 
Egyrészt aktívan részt vettünk a város társa-
dalmi szerepvállalásban, másrészt pedig olyan 
könyvtári feladatokat szélesítettünk ki, illetve új 
szolgáltatásokat hoztunk létre, amelynek ered-
ményeként jól tudtunk működni abban az idő-
szakban. Úgyhogy azt gondolom, a maximumot 
hoztuk ki abból az időszakból.
– A koronavírus hazai megjelenése óta a 
könyvtár jó pár videót készített. Melyik volt a 
legsikeresebb?
– Az elsőt még márciusban készítettük, ponto-
san akkor, amikor bezártunk. Számunkra na-
gyon fontos volt az a videó, komoly üzenettel. 
Nálunk is megtépázta a csapatot ez az időszak. 
Sokan otthon maradtak az iskolás gyerekükkel, 
több kollégám dolgozott home officeban, a tár-
saság másik fele pedig a könyvtárban volt. A call 
center is nálunk működött, mi pedig a könyvtári 
szolgáltatásokat végeztük. Azt éreztem akkor, 
hogy nagyon fontos, hogy a csapatot egyben 
tartsuk. Ekkor készült az a bizonyos „Majd egy-
szer újra nyitunk” zenés éneklős videónk, ami 
aztán bejárta az egész országot az online térben 
és nagyon nagy sikere volt. 
Aztán újranyitottunk. Ez szintén óriási mérföldkő 
volt az életünkben, amire nagyon jól fel kellett 
készülnünk. Fontos volt, hogy az olvasóinknak 
úgy tudjuk megnyitni a könyvtárat, hogy az biz-
tonságos, pontosan meghatározható paraméte-
rekkel működjön. Ezért készítettük a „Biztonsá-
gos könyvtár” című videónkat, ami megint csak 
óriási sikert aratott, mert sikerült humoros, tömör, 
újszerű formában összefoglalni azokat a szabá-
lyokat, amivel a könyvtárat használni lehet.
– Mi volt a legnagyobb tanulsága a veszély-
helyzetnek? Van olyan szolgáltatás, amit 
megtartottak?
– Igen, van ilyen. Minden rosszban van vala-
mi jó. Az  egyik ilyen szolgáltatásunk, ami már 

egyébként előtte is 
működött, az a „Könyvet ház-
hoz” szolgáltatás. Ezt főleg 
idős embereknek találtuk ki, 
amit a közösségi szolgálatos gyerekekkel közö-
sen csináltunk. Ennek az a lényege, hogy telefo-
non fel lehetett hívni minket és könyveket, illetve 
újságot, CD-t, DVD-t kérhettek, mi pedig házhoz 
vittük a gyerekekkel. A veszélyhelyzet alatt ezt 
mi magunk csináltuk. Ezen kívül volt egy olyan 
lehetőség, hogy e-mailben előre meg lehetett 
írni nekünk, hogy mit szeretne kikölcsönözni 
az illető, mi pedig másnapra összekészítettük 
a csomagot. Ebből mentettük át az „Ezt kérem” 
szolgáltatást, amire jelenleg is van lehetőség. 
Ezenkívül csináltunk egy chat felületet a honla-
pon, ami azért volt jó, mert így nagyon gyorsan 
tudtunk válaszolni az olvasóink kérdéseire. Ez is 
annyira jól sikerült, hogy ezt a szolgáltatásunkat 
is megtartottuk.
– Az újranyitás óta most már azért eltelt egy 
pár hónap, milyen jelenleg a könyvtár láto-
gatottsága?
– Nagyon erős stábbal készültünk a nyitásra. 
Azt gondoltam, hogy kígyózó sorok fognak áll-
ni a könyvtár ajtaja előtt, merthogy az olvasó-
ink ennyire ragaszkodnak hozzánk és nagyon 
szeretnek ide járni. Hát ez nem így történt, be 
kell, hogy valljam. Egy-másfél hónapba telt, 
mire sikerült mindenkihez eljuttatni az informá-
ciót, hogy nyitva vagyunk, hogy biztonságos a 
könyvtár, minden szabályt betartunk és hogy 
hogyan lehet jól használni a könyvtárat. Körül-
belül szeptember első hetére állt vissza egy vi-
szonylagos normál rend.
– A koronavírus jelentősen felborította a 
könyvtár idei terveit. Mit sikerült megrendez-
ni és mikor valósulhatnak meg az elmaradt 
programok?
– Folyamatos újratervezés volt nálunk is. Az a 
típus vagyok, akit ez annyira nem visel meg, 
hajlamos vagyok mindig újrakezdeni, nem fel-
adni és ugyanilyenek a kollégáim is. Ami ese-
mény elmaradt, azt a nulláról újrakezdtük. Az 
első nagy érvágás az a költészet napi rendez-
vényünk volt, amire Grecsó Krisztián és Szabó 
Balázs voltak a vendégeink. Többszöri, nagyon 
hosszú egyeztetés után végül szeptemberben 

sikerült ezt az eseményt megvalósítani. A többi 
programunk pedig később lesz megtartva. Na-
gyon sok írót, költőt sikerült meggyőzni arról, 
hogy jöjjenek. Úgyhogy november-december 
azt kell hogy mondjam, tele lesz programokkal.
Amire viszont a vírus igazán rányomta a bé-
lyegét, azok a klubfoglalkozásaink. Tizennyolc 
kisközösség működik a könyvtárban, ennek kö-
rülbelül a felével sikerült online tartani a kapcso-
latot. A többi klubunk nagyon megsínylette ezt 
az időszakot. 
– Utazó könyvtáros néven új szolgáltatással 
bővült a könyvtár palettája.
– Szeptember első két hetében sikerült felmér-
nünk azt, hogy azok az osztályok, pedagógusok, 
akik rendszeresen járnak hozzánk könyvtári 
órára, nem jelentkeztek be olyan gyakorisággal. 
Aztán október 1-jén kijöttek az új szabályozá-
sok, amelyek még szigorúbb intézkedéseket kö-
veteltek meg. Éppen ezért azt gondoltuk, hogy 
ha ők nem tudnak hozzánk jönni, akkor sebaj, 
majd mi megyünk hozzájuk. Heti rendszeres-
séggel olyan nyolc-tíz meghívásunk van. Van 
egy gyönyörű könyves bőröndünk, ami tele van 
csodálatos könyvekkel és mindig egy tematikus 
foglalkozással megyünk ki az ovikba, sulikba.
– Az állandó újdonságokhoz, megújuláshoz 
tartozik az is, hogy október 1-jén, pár hóna-
pos szünet után megnyílt a kávézó.
– Nagyon örültem, hogy sikerült új bérlőt ta-
lálnunk a kávézóra. Fehér Renáta, aki átvet-
te a kávézót, nagyon nyitott, kedves, aranyos 
személyiség, akivel jó együtt dolgozni és nem 
utolsó sorban isteni a kávéja. Emellett azért is 
volt fontos, hogy újranyisson a kávézó, mert a 
földszinten egy új közösségi tér került kialakí-
tásra, ami kifejezetten a közösségi együttlétnek, 
a beszélgetéseknek a helyszíne. Illetve ezen a 
téren belül létrehoztunk egy közösség irodát, 
ahol lehetőség van saját gépen (vagy majd a 
későbbiekben a könyvtár informatikai eszköze-
inek használatával) dolgozni, kisebb megbeszé-
léseket tartani.              
              (Jaeger Ákos)

Fóthy Zsuzsanna 

30 perc című műsorunk vendége Fóthy Zsu-
zsanna volt. A Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központ igazgatójával az óriási nép-
szerűségnek örvendő könyvtári videókról, az új 
szolgáltatásokról és a Mi újság? Irodalmi kávézó-
ról beszélgettünk.

Állandó megújulÁs
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Gödöllőn őszinteséGre, jósáGra 
és befoGadásra leltem

– Tavaly tavasszal nevezték ki Leontin 
atya utódjának, hogyan sikerült beillesz-
kednie, hogy telt az elmúlt másfél 
év?
– Egy jó városba és egy jó közösség-
be könnyű beilleszkedni. Az elődeim 
által nagyon jól összekovácsolt kö-
zösség a máriabesnyői. Mindenképp 
meg kell említenem közülük Gáspár 
István atyát, aki motorja volt a jelen-
legi közösségnek, amelyet örökségül 
kaptam. Rendkívül jó munkatársak-
kal dolgozom együtt, de magának a 
városnak is nagyon jó a légköre, tele 
van jóindulatú emberekkel. Azt tudom 
mondani, hogy ha megérkezik az em-
ber Gödöllőre, akkor őszinteségre, jó-
ságra és befogadásra talál.
– Hogyan alakította át az egyház-
község életét és a szertartásokat a 
járvány?
– A jelenlegi helyzetben mindent meg-
tartunk úgy, ahogy eddig is. Egy kivé-
tel volt ez alól, a két búcsú, a két nagy 
lelkieseménye az egyházközségnek. 
Ezeken csak korlátozott számban 
tudtuk fogadni a híveket. A hétközna-
pok során viszont minden szertartást 
megtartunk, természetesen odafi-
gyelve a szabályok betartására. A 
hitoktatás, illetve a kiscsoportos fog-
lalkozások is továbbra is zajlanak.
– Önöknél is elég erős az online jelenlét, 
mennyire fogadták el ezt a hívek?
– Nagyon is! Sőt, szinte elvárás, hogy vasár-
naponként az egyik szentmisét közvetítsük. 
A tavaszi időszakban, amikor zárva voltak 
a templomaink, mindennapos közvetítés 
volt Most azok az idősebb testvéreink, akik 
veszélyeztetve érzik magukat, nagyon örül-
nek ennek a lehetőségnek. Általában ők a 
hétköznapi szentmisékre eljárnak, vasárnap 
viszont otthon maradnak, hogy elkerüljék a 
tömeget. De a vasárnapot, az élő közvetí-
tésnek köszönhetően mégiscsak valami-
lyen formában a saját közösségükkel tudják 
megünnepelni.

– Hogyan élte meg a tavaszi karantént 
papként és magánemberként?
– Az elején kicsit megijedtem, hogy most 
mi lesz, de aztán egy nagyon jó kegyelmi 
időszak lett belőle. Jutott idő arra, hogy egy 
kicsit elmélyítsem a tanulmányaimat, illet-
ve végre volt időm az irodalmi művekre is, 
amiket sajnos egyébként ritkábban tudok 
olvasni. Aztán ahogy jobb lett az idő, jött 
a hobbim, a kerékpározás. Illetve, amikor 
csak tehettem, sokat sétáltam az erdőben a 
kutyámmal. Nagyon jó időszak volt, hiszen 
a körülmények is adottak voltak ahhoz, 
hogy az ember elcsendesedjen és lenyu-
godjon. A minden napos pörgésből, ami 

mindannyiunkat körülvesz, lehetőség volt 
arra, hogy másképp is lehet élni. Többektől 

kaptam arról visszajelzést, hogy ez egy ke-
gyelmi időszak volt.
– Sokat olvashatunk arról, hogy mentá-
lisan mennyire megviselte/megviseli a 
karantén és a jelenlegi járványhelyzet az 
embereket. Lelkivezetőként hogyan tudja 
támogatni a híveket ezen a téren?
– Elősegítjük, impulzusokat adunk az irány-
ba, hogy bizonyos dolgokat más szempont-
ból is lehet nézni. Ne a megszokottságnak 
megfelelően éljünk, hanem nyissuk ki a sze-
münket, a szívünket és a lelkünket annak a 
felfedezésére, hogy milyen más lehetősége-
ket tartogat nekünk a jó Isten. Ezek megle-
petések tudnak lenni. Ha az ember nem lép 

ki önmagából, hanem állandóan csak egy 
malomban őröl és örlődik nap mint nap, ak-
kor szürkévé válik az élete. Ez a fajta szürke 
élet, ha még bezártsággal is párosul, eléggé 
káros tud lenni. Ezért volt igen jelentős eb-
ben az időszakban, hogy kimozduljon ebből 
az ember. Ezért is voltak fontosak az online 
közvetítések, ahol olyan lelki impulzusokat 
próbáltunk adni a napi evangéliumhoz kap-
csolódóan, amelyek az embernek a lelkét 
egy kissé afelé fordítják, hogy milyen jót tar-
togat nekem az Úr ebben a nagyon nehéz 
időszakban.
– Nemrég szentelte fel a máriabesnyői 
vasútállomás Szűz Mária szobrát, ok-
tóber 31-én pedig a Démusz-kereszt új-
raszentelésére kerül sor. Sokan talán 

meglepődnek, hogy a XXI. 
században mennyire fon-
tosak ezek az itt élőknek. 
Papként hogy látja ezt?
– A katolikus keresztény kö-
zösségnek ezek nagyon fon-
tos jelképek, de fontos azok 
utódainak is, akik az eredeti 
szobrokat állították, akár a 
vasútállomásra gondolunk, 
akár a Démusz-keresztre. Ez 
összeköt bennünket a múl-
tunkkal, a jelenünkkel. Töb-
bektől kaptam visszajelzést 
afelől, hogy nagyon örülnek, 
hogy ezek a jelképeink visz-
szakerültek. Biztonságot jel-
képeznek, azt, hogy itthon 
vagyok. Amikor megérkezik 
az ember a vasútállomásra, 
jó látni a szobrot és a mári-
abesnyői bazilikát a mesz-
szeségben. Tudja az ember, 
hogy most már itthon van. 
– Alig egy hónap múlva 

megkezdődik az Advent, hogyan 
tudnak felkészülni Önök az ünne-
pi időszakra, és milyen tanácsot 
tud adni a híveknek az ünnepi ké-

szülődésre a jelenlegi helyzetben?
– Az adventi időszak felkészít bennünket 
karácsony igazi üzenetére. A karácsony egy 
olyan misztérium, amely jelzi Isten irántunk 
való szeretetét és megmutatja, hogy Isten 
milyen alázatos. Nem egy palotában szüle-
tett meg az Úr Jézus, hanem egy barlang-
ban, ott, ahol senki nem várta. Ha ebből a 
szempontból nézem a karácsonyt, akkor 
megértem, mi az adventi időszaknak az 
igazi lelkisége, hogy miről szól igazából az 
advent és a karácsony. Mi Máriabesnyőn 
mindig igyekszünk éppen ezt a szempontot 
követni a gyertyagyújtással és a pásztorjá-
tékkal, amelyeket idén is megtartunk.

(Jaeger Ákos)

2019. tavaszán nevezték ki dr. 
Sztankó Attilát Leontin atya 
utódjának. A Máriabesnyői 
Nagyboldogasszony Bazilika 
plébánosával arról beszél-
gettünk, hogyan sikerült be-
illeszkednie, milyen hatással 
volt a koronavírus-járvány az 
egyházközösség életére és 
persze a Szűz Mária szobor 
újraszentelése is szóba ke-
rült.

Sztankó Attila 
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A Gödöllői Refor-
mátus Templom-
ban, evangélikus 
szertartás szerint 
vettek végső bú-
csút Vass Károlyné, 
Babi nénitől. A nagy 
köztiszteletben álló, 
Gödöllő Város Dísz-
polgára címmel ki-
tüntetett pedagógus 
életének 98. évében 
távozott közülünk. 
A szertartást Albert 
Gábor, a Gödöllői 
Evangélikus Egy-
házközség lelkésze vezette, Gö-
döllő városa nevében dr. Gémesi 
György polgármester búcsúzott. A 
szertartáson Roszík Gábor evan-
gélikus lelkész, a Tessedik Sámu-
el Szeretetotthon – ahol Babi néni 
életének utolsó időszakát töltötte 
– nevében összefoglalt gondola-
tait Albert Gábor tolmácsolta az 
egybegyűlteknek. Egykori iskolája, 
a Petőfi Sándor Általános Iskola, 

valamint volt tanítványai és kollégái 
nevében Lencsés Csaba búcsú-
zott, a barátok nevében pedig Six 
Edit emlékezett.
A búcsúztatás különleges, szemé-
lyes hangvételű volt, a megemléke-
zést az a szeretet járta át, ami Babi 
nénit is egész életében jellemezte.
Albert Gábor lelkész beszédében 
kiemelte: Babi nénire gondolva há-
rom fogalom jut az eszébe: az élet, 
a minőség és a hűség. Babi néni 

maga volt az élet, keresztényien, 
vidáman, küzdelmesen, valamint a 
másokért való élet – Isten ajándé-
kaként.
Minőség: Erre törekedett egész 
életében. Adni lehetett és adni kel-
lett a szavára. Ezt tartotta szem 
előtt a tanításban és később közös-
ség vezetőként.
A hűség: Hűség a családhoz, a 
pedagógus pályához, Gödöllőhöz, 
a nyugdíjasokhoz, az evangélikus 

gyülekezethez és Istenhez.
A barátok nevében vett végső bú-
csút Six Edit, aki Babi néni utolsó 
üzenetét is megosztotta a gyászo-
lókkal: “Mondd meg mindenkinek, 
hogy mindenkire szeretettel gondo-
lok, senki iránt nincs bennem elle-
nérzés, mindenkit szeretek.” 
(Vass Károlyné búcsúztatásáról 
bővebben a szolgalat.com-on és 
Facebook-oldalunkon. 

BaBi néni utolsó üzenete: „mindenkit szeretek.”

Méltósággal emlékeztek meg a 
gödöllőiek az 1956. október 23-án 
kirobbant forradalomról és szabad-
ságharcról, illetve annak gödöllői 
áldozatairól; Balázsovich Andrásról 
és Kiss Antalról.

A program, mint a korábbi eszten-
dőkben, a Bezsilla-villa kertjében 
kezdődött, az ottani kopjafánál, 
ám ezúttal ott a műsor elmaradt. A 
kegyeletüket leróni óhajtók elhelye-
zeték koszorúikat, virágaikat, majd 
elhagyták az egykori rendőrség - 
1956-ban kis időre a Nemzetőrség 
- épületének udvarát. Azt az udvart, 
ahol 1956. október 25-én Balázso-
vich Andrást halálra sebzett egy 

másik magyar ember golyója.
Ünnepi beszédet Bárdy Péter, Gö-
döllő város alpolgármestere mon-
dott, aki többek között felelevenítet-
te a forradalom és szabadságharc 
gödöllői eseményeit. 

Beszédében kitért arra, hogy a 
Bezsilla-villát a tervek szerint a gö-
döllői 802. sz. Szent Korona Cser-
készcsapat, az ország legnagyobb 
cserkészcsapata hamarosan bir-
tokba veheti, s így már nem csak a 
kopjafa és a kertben álló fenyő fog 
tisztelegni 56 emléke előtt, a hely, 
ahol a 17 éves Balázsovich András 
életét adta, végül a fiatalok egyik 
gödöllői központjává válhat. 

Ezt követően a főtéren fiatalok a „...
segítsd meg véreinket...” című mű-
sorukban emlékeztek meg az 56-
os eseményekről. Közreműködtek: 
Bertalan Adrienne, Janurik Tímea, 
Romány Eszter, Gecse Gábor, 
Club Színház művészei. A műsort 

összeállította: Halász Tibor és Ha-
lász-Völgyi Katalin.
A műsor másik részében az Urban 
Verbunk Junior lépett színpadra a 
„Magyar gyerek gyógyítja...” című 
produkciójával. Koreográfusok, 
művészeti igazgatók: Tóth Judit, 
Moussa Ahmed.
Mindkét helyszínen az Ella Attila 
karnagy vezényelte Gödöllői Fúvó-
szenekar zenélt.
A megszokottakhoz hűen, az ok-
tóber 23-ai rendezvény a Dózsa 
György úti temetőben ért véget, 
ahol megkoszorúzták Kiss Antal és 
Balázsovich András sírját.
(Az ünnepségről bővebben, több 
fotóval a szolgalat.com-on és Fa-
cebook-oldalunkon, valamint ott 
olvashatják teljes terjedelmében 
Bárdy Péter alpolgármester ünnepi 
beszédét.) 

’56-ra emlékeztünk 
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Gödöllő Város Képviselő-testülete 
megalakulásának 30. évfordulója 
alkalmából tartottak ünnepséget a 
Királyi Kastély lovardájában októ-
ber 20-án, 17 órakor, amire az ed-
dig megválasztott testületek tagjai 
kaptak meghívást. Az első megvá-
lasztott testület képviselői emlékla-
pot vettek át dr. Gémesi György 
polgármestertől. és dr. Nánási Éva 
címzetes főjegyzőtől.
Az önkormányzati választás első 
fordulóját 1990. szeptember 30-án, 
a másodikat két héttel később tar-
tották. A képviselő-testület alakuló 
ülésére Gödöllőn 1990. október 
20-án, 17 órakor került sor. Akkor 
választották meg a polgármestert, 
a következő ciklusokban pedig már 
közvetlenül a lakosság választott 
városvezetőt.
A megjelent vendégeket dr. Nánási 
Éva, Gödöllő város nyugalmazott 
címzetes főjegyzője köszöntötte.
Dr. Gémesi György polgármester, 
aki október 20-án, napra ponto-
san 30 éve vezeti Gödöllőt, be-

szédében hangsúlyozta: hatalmas 
munkát végzet a város vezetése a 
kezdetek óta, településünkön pedig 
soha nem poltikai, hanem szakmai 
szempontok érvényesültek. Vol-
tak, vannak és lesznek még nehéz 
helyzetek, de összefogással min-
dent meg lehet oldani. Hozzátette: 
a fiataloké a jövő, őket kell „helyzet-
be hozni”.
Ezt követően került sor az 1990-es 
testület tagjainak köszöntésére. Dr. 
Nánási Éva és dr. Gémesi György 

adta át az emléklapokat azoknak, 
akik a fiatal önkormányzati demok-
rácia megszületésénél ott voltak 
városunk képviselő-testületében:
Csaba Antal, Éder Tamás, dr. Fá-
bián Zsolt, Fejes András, dr. Fü-
löp István, Horváth Miklós, Kecs-
kés József, Mészáros György, dr. 
Nacsa János, Pesti Rudolfné, dr. 
Ruda Győző.
Nem tudtak részt venni a keddi ün-
nepségen: Bálványosiné dr. Gelen-
csér Katalin, Baráth István, Csellár 

László, Csontos István, Fischer 
Ernő, Halász Levente, Köles Lász-
ló, dr. Krassay László, Lelkes Lász-
ló, dr. Mészáros Gyula, dr. Odorics 
Ferenc, dr. Pannonhalmi Kálmán, 
Sándorné Pálfalvy Beáta, Szabó 
János, dr. Szepessy Péter, Six 
Edit, dr. Vancsó Ödön, dr. Vámosi 
István, Varga Kálmán is ott volt az 
első testületben.
(A rendezvényről bővebben 
a szolgalat.com-on és Face-
book-oldalunkon olvashatnak.)

Október 22-én tartotta ülését Gödöllő kép-
viselő-testülete. A tanácskozáson többek 
között közbiztonsági, a szociális ellátás-
hoz tartozó, valamint pályázati kérdések-
ben is döntés született. 

A képviselő-testület elfogadta a Gödöllői 
Rendőrkapitányság 2019. évi beszámo-
lóját.
Mint azt Farkas Imre r. ezredes, a Gödöl-
lői Rendőrkapitányság megbízott vezető-
je az ülésen elmondta, tovább csökkent 
a regisztrált elkövetett bűncselekmények 
száma.   A múlt évben volt először, hogy 
városunkban az 1000 főre jutó bűncselek-
mények száma alacsonyabb volt, mint a 
kapitányság illetékességi területén. Eb-
ben jelentős szerep jutott a város közbiz-
tonsági programoknak, fejlesztéseknek.
Ahol nem sikerült előrelépni, az a betöré-
ses lopások száma. Ezek növekedésében 
fontos tényezőt jelentenek a büntetésvég-
rehajtásból szabadult és ismét „munkába 
állt” elkövetők. Mint mondta, ezen a terüle-
ten különösen fontos a rendőrség, a város 
és a lakosság összefogása. Külön kiemel-
te és megköszönte a közterületfelügyelet 
munkáját. Farkas Imre úgy fogalmazott: 
A közterületfelügyelet munkatársai szinte 
rendőri szemmel figyelik a térfigyelő-rend-
szer kameráit és azonnal jeleznek  a ren-
dőrségnek, ha azt szükségesnek látják. A 
munkatársakkal kiváló az együttműködés. 
Ezt azonban nem csak helyben vették 
észre és értékelik nagyra, hanem orszá-

gosan is. Farkas Imre elmondta a rendőr-
ség idén ünnepli fennállásának 100 éves 
jubileumát, s ebből az alkalomból az or-
szágos rendőrfőkapitány megbízásából 
ajándékot adott át Gémesi György polgár-
mesternek a kiváló együttműködésért.
***
Időszakos gyermekfelügyelettel bővült a 
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, 
valamint a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 
szolgáltatása. A képviselő-testület a la-
kossági igényekre reagálva döntött az új 
ellátási forma bevezetéséről, a szabad 
férőhely kapacitások kihasználása érde-
kében. 
Az időszakos gyermekfelügyeletet azok a 
szülők vehetik igénybe november 1-jétől, 
akik részmunkaidőben dolgoznak, mun-
kát keresnek, idegen nyelvet tanulnak, 
átképzésen, iskolarendszerű képzésen 
vesznek részt és gyermekük napközbeni 
felügyeletét nem tudják megoldani.

***
Pályázatokkal összefüggő döntések is 
születtek a képviselő-testület ülésén. Dön-
töttek arról, hogy Gödöllő pályázik illegális 
hulladék felszámolásának támogatására, 
valamint arról, hogy közbeszerzést írnak 
ki a „Gödöllő, Sík Sándor u. - Isaszegi út” 
kerékpárút megépítésére, ami az idén át-
adott alsóparki kerékpárút folytatása.
A képviselő-testület üléséről bővebben 
a szolgalat.com-on és Facebook-olda-
lunkon olvashatnak. 

CoVId-19: NApróL NAprA 
SZIGorúbb SZAbáLyoK

Egyre több a koronavírussal fertőzött beteg és nő a ha-
lálozások száma is. Az elmúlt napokban szigorításokról 
döntött a kormány és az Országgyűlés. Az alábbiakban 
ezeket foglaltuk össze.  A szabadtéri rendezvényeken, 
gyűléseken – beleértve a sportrendezvényeket is - 6 éves 
kor felett mindenki köteles orrot-szájat is takaró maszkot 
viselni. Így érintettek a sportrendezvények résztvevői is, a 
sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és 
ezek segítői kivételével a rendezvény helyszínén. A gyü-
lekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéri gyűlések 
résztvevőinek ugyanígy kötelező a maszk, kivéve a gyű-
lés felszólalóját a felszólalás időtartamára.
Az Országgyűlés hétfőn több ponton módosította a ko-
ronavírus-járvány miatt elrendelhető karanténfajtákkal 
kapcsolatos szabályokat, így például 50 ezer forintról 150 
ezer forintra növelte a hatósági házi karantén megsértése 
miatt kiszabható legmagasabb bírság összegét.    Ennek 
eredményeként a külföldről történő belépéskor nem kell 
külön közigazgatási határozatba foglalni a hatósági házi 
karantén elrendelését, hanem azt a törvény erejénél fog-
va automatikusan meg kell kezdeni. A gyakorlatban ez 
azt jelenti, hogy a Magyarországra érkezőknek a hatá-
rellenőrzést végző rendőrrel kell tudatniuk, hol kívánják 
teljesíteni karanténkötelezettségüket. Ezt követően pedig 
- amennyiben rendelkeznek megfelelő eszközzel - egy 
úgynevezett karanténszoftvert is le kell tölteniük, amely-
nek segítségével a rendőrség ellenőrizheti a hatósági 
házi karantén betartását. Azokban az esetekben, amikor 
a helyszíni ellenőrzés másként nem hajtható végre, a ka-
ranténra kötelezettek kötelesek beengedni a lakásukba a 
rendőröket. A karanténszabályokat megszegőkre 5 ezer-
től 150 ezer forinting terjedő bírság szabható ki, egy jog-
sértő egy nap alatt legfeljebb 600 ezer forintra büntethető.
A fenti változtatások a kihirdetést követő napon lépnek 
hatályba.           (Forrás: kormany.hu, koronavirus.gov.hu)

30 ÉVE ALAKULT MEG GÖDÖLLő 
VÁROS KÉPVISELő-TESTÜLETE

KÉPVISELő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK
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HALOTTAK NAPI 

MEGEMLÉKEZÉS
Gödöllő Város Önkormányzata 

2020. október 30-án, 17 órakor 
halottak napi megemlékezést tart 
a Szabadság téri I. és II. világhá-

borús emlékműnél, ahol emlékmű-
sorral és koszorúzással tisztelgünk a 
két világháborúban elesett áldozatok 

emlékének. A megemlékezésre 
várjuk mindazokat, akik a hősi 

halottakra szeretnének emlékezni 
gyertyagyújtással és virág elhe-
lyezésével. Kérjük, amennyiben 
koszorút kívánnak elhelyezni a 

megemlékezésen, szíveskedjenek 
jelezni október 28-án, 15 óráig, a 
Művészetek Háza Gödöllő Non-

profit Közhasznú Kft. szervezésén 
(hétköznapokon 9-15 óra között), a 
06-70/338-1838-as telefonszámon 
Tábikné Surman Szilviánál. Kérjük, 
szíveskedjenek a koszorúkat 16.30 

óráig a helyszínre eljuttatni! 
Együttműködésüket köszönjük: 

a szervezők.

Az idei évben tovább folytatódik az ötéves program, aminek során évente 200 
új fa, öt év alatt tehát  1000 új fa telepítését jelenti a város különböző területein. 
A múlt évben meghirdetett program nem csak a lakosság tetszését nyerte el: a 
Magyar Marketing Szövetség városmarketing gyémánt díjjal jutalmazta. 
Az önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. szakemberei közösen állapítják 
meg a következő évekre javasolt helyszíneket, mely során igen sok szempon-
tot kell figyelembe venni. A mostani programban elsőbbséget élveznek azok 
a helyszínek, ahol a város, fákkal gazdagabban részeihez képest lényegesen 
kevesebb a növény, valamint azok, ahol az állomány sűrítésével egy terület  
funkcióját kellemesebbé lehet tenni. Előbbire példa lehet egy utca, ahol az utat 
övező zöldsávokban jelenleg nem található fa (új a későbbiekben utca vagy 
városképileg is domináns fasor jeleníthető meg), utóbbira pedig például egy 
játszótér. Jövőbeli cél a fentieken túl a jelenleg idős faállománnyal rendelkező 
területeken gondoskodni az utánpótlásról, hogy az esetlegesen közel azonos 
időben kiöregedő faegyedek helyén ne jelenjenek meg üres, fátlan területek, 
így a város zöldfelületi arculata ne változzon. 
A kiültetésre kerülő fajok kiválasztásnál egyik legfontosabb szempont a közmű-
vek elhelyezkedése, mind a talajszint alatt, mind a levegőben. Főként az utak 
mentén előfordul, hogy látszólag hiába a széles zöldsáv a közművek miatt csak 
korlátozott növekedésű fajtával oldható meg a fásítás, de fontos szempont a 
változatosság is. Ahol erre  lehetőség van,  a nagyobb lombkoronát nevelő fa-
jok kerülnek  kiválasztásra, mint a különböző hársak, juharok, kőrisek, tölgyek, 
vagy platán.

ÚJABB KÉTSZÁZ FA KERÜL A KÖZTERÜLETEKRE

új heLyeN A déMuSZ-KereSZt
A  démusz jános és felesége által 1920-ban állíttatott kőkeresztet a vasútfelújítás munkáit végző 
Swietelsky Vasúttechnika Kft. rézsűrendezési munkák során bontotta el, majd egyeztetve a városi 
múzeummal és az önkormányzati képviselőkkel, az Arany jános utcai sarok közelében lévő (Sza-
badság út 53. szám előtti) zöldterületen kapott új helyet. A kereszt ünnepélyes megáldására október 
31-én, 16 órakor kerül sor. beszédet mondd dr. Gémesi György polgármester és Klement péter ön-
kormányzati képviselő, a keresztet megáldja dr. Sztankó Attila, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony 
Bazilika plébánosa. A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.

toVábbrA IS éLMeZőNybeN A GÖdÖLLőI GIMNáZIuMoK

Megjelenet a 2021 -es középiskolai rangsor. A HVG különszámának összeállítása szerint ismét beke-
rült a legjobb 100 intézmény közé a Török Ignác Gimnázium, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium 
és a Református Líceum. Az összesített eredmények alapján a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, 
Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a 26. helyen áll, a Gödöllői Török 
Ignác Gimnázium a 39., a Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma pedig a 43. a listán. A kétnyelvű 
képzést folytató iskolák között a Török Ignác Gimnázium a 13. Az egyházi iskolák rangsorában is büsz-
kék lehetünk a gödöllői intézményekre. A Premontrei Szent Norbert Gimnázium itt a 3. helyre került, a 
Református Líceum pedig a 7. az eredmények szerint. A HVG különszáma idén különösen fontos sze-
rephez jut a középfokú továbbtanulás előtt állók életében, mivel, ha a járványügyi helyzet nem változik, 
nem lesz lehetőségük az iskoláknak a nagy népszerűségnek örvendő nyílt napok megtartására.  
Az adatok mellett a kiadványban többek között interjút olvashatnak Takácsné Elek Borbálával, a Pre-
montrei Szent Norbert Gimnázium igazgatójával, megtudhatják azt is, melyek a felvételi előtt állók szá-
mára a legfontosabb dátumok. 

Az adventi ünnepi programok szervezői várják azoknak a jelentkezését, 
akik szívesen felajánlanák kivágásra ítélt fenyőjüket a város karácsony-
fájának. A szervezők 8-10 méter magas, egyenes törzsű, körbejárva is 
szép, bármilyen fajta, egészséges fenyőt keresnek erre a célra. Fontos, 
hogy a fa kiemelhető legyen (például ne legyen körülötte villanyveze-
ték). A felalánlott fákat november második felében a helyszínen megte-
kintik, és a kiválasztott fenyőt november utolsó napjaiban vágatják ki és 
szállíttatják a főtérre.
Jelentkezni 8-16 óra között lehet: telefonon: (28) 410 - 295
e-mailen: ugyfelszolgalat@vuszikft.hu

FelhíváS: A vároS kArácSonyFájA
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Az önkormányzat nyertes KE-
HOP-1.2.1-18-2018-00070 azonosító szá-
mú projektjének részeként 2 nagyobb városi 
rendezvényen került felállításra a „KlíMAvál-
tozás most és a jövőben – Te is TEHETSZ 
ELLENE!” elnevezésű KlíMAsátor, ahol az 
érdeklődők megismerkedhettek a klímavál-

tozást érintő problémákkal és azokra nyúj-
tott megoldási javaslatokkal, melyet minden-
ki saját otthonában is alkalmazhat Földünk 
védelme érdekében. Az érdeklődők első 
alkalommal 2019-ben a Gödöllői Belvárosi 
Napokon találkozhattak a MUZA parkolóban 
felállított KlíMAsátorral.
Az idei évben a szep-
tember 11-13. között 
megrendezett Nem-
zetközi Természet- 
és Környezetvédelmi 
Fesztiválon, a klíma-
védelem jegyében 
a KlíMAsátor mellett 
Öko-Labirintus is szí-
nesítette a 3 napos 
rendezvényt, melyre 
a járványhelyzet el-
lenére a három nap 
alatt közel 6000 láto-
gató volt kíváncsi. A 
pénteki napon a helyi iskolák egyes osztá-
lyai látogattak el a rendezvényre, így játékos 
formában ismerkedhettek a klímavédelem 
és az egyéni cselekvések jelentőségével. A 
hétvégén a családoké volt a főszerep.  
A sátorban elhelyezett tájékoztató kiadvá-

nyok és plakátok informálták 
a lakosságot a klímaváltozás 
jövőben is várható – helyi – ha-
tásairól, az ezzel kapcsolatos 
alkalmazkodási lehetőségekről. 
A sátorba látogatóknak lehető-
ségük volt javaslatot is tenni te-

lepülési intézkedésekre, melyek segíthetik 
a klímaváltozással kapcsolatos helyi alkal-
mazkodást.
A sátor egyik legnépszerűbb eleme a Sze-
rencsekerék volt, amit a Szerencsekerék 
kvízt helyesen kitöltők forgathattak meg a 
garantált ökonyereményekért. 

A kisebbek játékos módon ismerkedhettek a 
témával, hogy olyan felnőttek váljanak belő-
lük, akiknek már természetes a környezetük 
védelme. Ennek érdekében színezőkkel, in-
teraktív ökológiai játékokkal várták a sátorba 
érkező gyermekeket.

A számos ökojáték közül nagy sikere volt a 
szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő mág-
neses golyóvezetőnek.
A sátorban korcsoportonként elérhető KlíMA-
TOTÓval mérték fel és tesztelték a lakosság 
tudását a klímaváltozással kapcsolatban. A Klí-
MATOTÓt kitöltők között értékes nyeremények 

kerültek kisorsolásra. A szeren-
csés nyertesek közül a legki-
sebbek fűfejekkel, a kamaszok 
és felnőttek pedig komposztá-
lókkal, illetve facsemetékkel let-
tek gazdagabbak.
Minden sátorba látogató klíma-
tudatos ajándékokkal távozha-
tott, melyek révén a résztvevők 
hazavitték a KlíMAsátor üzene-
tét: „KlíMAváltozás – Te is TE-
HETSZ ELLENE!”
A KlíMAsátor mellett idén a 
gyermekek kipróbálhatták a 
mesés ÖKO-labirintust is, ami 

egy közel 200 négyzetméter nagyságú, me-
netlevéllel teljesíthető, ökojáték állomásokkal 
színesített játékos útvesztő. A gyerekek köré-
ben legkedveltebb játék a komposzt játék, va-
lamint a Magyarország kirakó volt. 

(x)

megvalósult klímavédelmi 
programok gödöllőn, 

a nemzetközi természet- és 
környezetvédelmi Fesztiválon
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Az idén a Gödöllői Királyi Kastély 
ad otthont december 12-én a ju-
bileumi 30. Miss Hungary 2020 
szépségverseny döntőjének. A 
rendezvényen meghatározó lesz 
az évfordulót jelző 30-as szám: 
Hazánk legrégebbi szépségverse-
nyén 30 hölgy mutatkozik be – tini 
és felnőtt kategóriában – és nagy-
létszámú, szakemberekből és tá-
mogatókból álló zsűri dönt arról, ki-
nek a fejére kerüljön a két királynői 
korona, kik képviselhetik hazánkat 
a Miss Hungary szépségkirálynő-
jeként a nemzetközi porondon. 

A rangos megmérettetésen a 
korábbi, hagyományos elemek 
mellett idén jelentős arculatváltás 
is történik, visszafogott, elegáns 
rendezvényt kíván megvalósítani 
a rendezvény szervező csapata. A 
verseny nagy hangsúlyt helyez a 
női szépség, a nőiesség bemuta-
tására, de mindezt a nemzeti érté-
kekkel ötvözve, hogy illeszkedjék 
a helyszínhez, a Gödöllői Királyi 
Kastélyhoz. Mindez egyfajta időu-
tazáson keresztül jelenik meg, 
kiemelve az életmód, az egész-
ség és a természet védelmének 
fontosságát. Ezen fő gondolatok 
mentén szeretnének olyan üzene-
teket eljuttatni a nőkhöz, amiket a 

mindennapokban egyaránt hasz-
nosítani tudnak a fiatalabb és az 
idősebb generáció képviselői is. 
A verseny során Erzsébet királyné 
világa összekapcsolódik a modern 
digitális világgal, mely most egyre 
nagyobb szerep kap a jelenlegi 
helyzetben. 
Mint azt Trejtnar Anita a szerve-
zőcsapat nevében lapunknak el-
mondta, korábban már többször 
járt Gödöllőn, többek között a kas-
tély rendezvényein, az I. Erzsé-
bet bálon és az Erzsébet királyné 
vers- és prózamondó versenyen. 
Tapasztalatai alapján úgy érezte, a 
kastély kiváló helyszíne lehet egy 
színvonalas, új stílusú verseny 
megrendezéséhez. Ám a Miss 

Hungary 2020 nem csak ezzel a 
gödöllői szállal bír. A felnőtt dön-
tősök estélyi ruháit Czédly Móni-
ka és csapata készíti, a kollekciót 
Erzsébet királyné ruhái inspirálták. 
A szervezők mindent megtesznek, 
hogy a hölgyek valóban királynő-
nek érezzék magukat. Október 
közepén a kastélyban Erzsébet 
királyné eredeti ruháinak rekonst-
rukcióiban két napon keresztül fo-
tózták a döntősöket. Összeszokott 
stáb – a jogtulajdonos, fantaszti-
kus fotósok, sminkesek, fodrászok 
- és a kastély segítőkész dolgozói 
is mindent megtettek azért, hogy a 
döntős lányok egy hétvégén át be-
lekóstolhassanak és megszeres-
sék a királynői ruhák és a kastély 

hangulatát. 
A döntő programjában is helyt 
kap Gödöllő. A Délia Szalon, azaz 
Czédly Mónika Sisi korhű ruháinak 
bemutatója mellett Kézér Gabriel-
la a Gödöllő Táncszínházzal egy 
táncjátékot állít színpadra erre az 
alkalomra. 
Gödöllőn nagy szeretettel fogad-
tak bennünket, és nagy öröm szá-
munkra, hogy az önkormányzat és 
a kastély is támogatja az elképze-
léseinket. A Miss Hungary 2020 
döntője a tervek szerint a közön-
ség számára nyitott rendezvény 
lesz, a biztonsági szabályok és 
előírások betartása mellett. Sze-
retnénk, ha minél többen eljön-
nének, és megnéznék a Gödöllői 
Királyi Kastélyt és a Díszteremben 
Erzsébet királyné koronázási ru-
hájának rekonstrukcióját, illetve a 
koronázási ékszerek hiteles máso-
latait is. Biztonságos, színvonalas 
rendezvényre készülünk. Bízunk 
benne, hogy olyan esemény lesz 
a 30. Miss Hungary Gála, amely 
jó hírét viszi Gödöllő városának, a 
Gödöllői Királyi Kastélynak és per-
sze a Miss Hungary versenyének 
is. - mondta a esemény lebonyolí-
tását vállaló szervező.
Fotó: Horwáth Gábor

(k.j.)

Az érdeklődők nagy örömére az 
idén a szokottnál is korábban, már 
október 23-án megnyitotta kapuját 
a Karácsonyház. A látványosság 
idén is a Várkapitányi Lakban vár-
ja az ünnepre készülőket, akik itt 
mindent megtalálnak, ami a díszí-
téshez szükséges, a hagyományos 
kellékektől a legújabb trendekig.
Kruták Zsófia, a Karácsonyház ve-

zetője lapunknak elmondta, az idei 
év divatszíne a kék, de tartja ma-
gát a korábbi rózsaszín is, bár ez 
idén inkább a mályva árnyalatában 
jelenik meg. De mindezek mellett 
az örök klasszikus a piros és zöld 
kombinációja továbbra is sokak 
kedvence. 
A belépőket nem csak a csodála-
tos karácsonyfák kápráztatják el, 

hanem a kü-
lönböző makett 
falvak, erdők, 
sípályák is, 
ahol „zajlik az 
élet”. Ezeknek 
– mint meg-
tudtuk – szinte 
kultuszuk kezd 
kialakulni, s a 
mode l lekke l 
színesített lát-
vány nem csak 
a gyerekeket, 
hanem a férfi látogatókat is lenyű-
gözik. Valószínűleg ők is kedvelni 
fogják az idei év jellegzetes kará-
csonyi figuráját, ami nem más, mint 
a bernáthegyi kutya. Mellette ter-
mészetesen az angyalok, manók 
és rénszarvasok is szép számban 
képviseltetik magukat. 
A látogatók a korábbi években már 
megkedvelték a különböző hangu-
lati beállításokat. Idén minden ed-
diginél több jelenet, hangulatosan 
berendezett tér teremti meg egy 

mesebirodalom helyszíneit. A Kará-
csonyház idén is minden korosztály 
számára vonzó különleges látvány-
világával. Akik szeretnék felkeresni, 
azoknak azonban fel kell készülni 
arra, hogy a járvány miatt egyszer-
re max.  50 főt tudnak fogadni, így 
– főleg hétvégén – hosszabb vára-
kozási időre kell felkészülni. A be-
lépéshez kézfertőtlenítés és maszk 
használata kötelező. (Több fotó a 
szolgalat.com-on és Facebook-ol-
dalunkon)         (j.b.)

30. MISS HUNGARy GÁLA 2020 
GÖDÖLLőN VÁLASZTJÁK MEG A FELNőTT ÉS TINI SZÉPSÉGKIRÁLyNőT

Makettekkel, díszekkel és karácsonyfákkal kápráztat el a 
karácsonház
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Halottainkra emléke-
zünk a követező napok-
ban, s a gödöllői teme-
tőkben lévő sírokon is 
fellobbannak az emlé-
kezés mécsesei. A leg-
többen szeretteik sírján 
gyújtanak ilyenkor gyer-
tyát, ám vannak, akik 
ez idő tájt azokat a han-
tokat is felkeresik, ahol 
olyanok nyugszanak, 
akik valamikor közmeg-
becsülésnek örvendtek.  
Városun temetőiben 
is sok olyan személy 
nyugszik, akik egykor - 
vagy nem is olyan rég - 
nevet szereztek maguk-
nak, dicsőséget hoztak 
hazánkak, vagy váro-
sunknak. Nekik állít emléket a 
„Hírességek a gödöllői temetők-
ben” címmel a napokban elké-
szült kiadvány, ami megismerteti 
az érdeklődőket a Dózsa György 
úti, a máriabesnyői, a premontrei 
és a zsidó temetőben nyugvó 
neves személyekkel: művészek-
kel, pedagógusokkal, egyházi- 
és közéleti személyiségekkel. A 
helytörténeti szempontból hiány-
pótló kiadvány a Gödöllői Érték-
védő Egyesület kezdeménye-

zésére készült el. Megtudhatjuk 
belőle többek között, kiknek a 
sírja része a Nemzeti Sírkertnek, 
és kik azok, akiknek nyughelye 
helyi védettség alá került. Mind-
ezek mellett a gödöllői temetők 
történetét is megismerhetik az 
érdeklődők. 
Az összeállítást Gaálné dr. Mer-
va Mária készítette, a fotók Tatár 
Attila, Balázs Gusztáv és Várjal-
jai János munkái.

(k.j.) 

FeLhíVáS „erZSébet KIráLyNé CSApó 26” 
VIrtuáLIS VerS- éS próZAMoNdó VerSeNyre

Nem szereted a tömeget?
Izgulsz, ha közönség előtt kell szerepelned?
Szeretsz videót forgatni, vágni, szerkeszteni?
Itt a lehetőség, hogy megcsillogtasd tehetségedet!
 
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete,
a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. és
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
„Erzsébet királyné CSAPÓ 26” címmel virtuális vers- és pró-
zamondó versenyt hirdet Gödöllő és környéke fiataljainak.
 
Készíts egy videót, amelyben:
• kedvenc versedet adod elő, vagy
• kedvenc prózarészletedet mondod el, vagy
• kedvenc megzenésített versedet énekled el
akár zárt térben, akár a szabad ég alatt. Légy kreatív!
Az előadás nem haladhatja meg az 5 percet. 
 
A versenyre egy művel nevezhetsz
I. Vers és próza kategóriában (10–20 éves korig)
II. Megzenésített vers kategóriában (10–30 éves korig)
Nevezés és egyben a videó beküldésének határideje: 2020. 
november 11.
A verseny egyfordulós, a beküldött előadásokat a zsűri érté-
keli.

A részletek a www.gvkik.hu oldalon, További információ: a 
könyvtár Facebook- és Instagram-oldalán.

meghívó
A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Ala-
pítvány tisztelettel hív és vár mindenkit az 
alapítvány névadója, a gödöllői művészte-
lep alapítója tiszteletére rendezett esemé-
nyekre.
2020. október 29-én (csütörtök) 17 óra-
kor a Gödöllői Városi Múzeum előtt em-
lékezés és koszorúzás Körösfői-Kriesch Aladár festőművész 
(1863-1920) portrészobránál.
18 órától a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében a Körösöfői-Kri-
esch Aladár Művszeti Díj és Emlékplakett ünnepélyes átadása
díjazottak: Ferenczy Beáta, a Frédéric Chopin Zenei AMI zon-
goratanára, korrepetítora; Albert Janka, a Hochshcule für usic 
und Tanz Köln hallgatója; Albert Julianna, a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem hallgatója, a Magyar Rádió Szimfonikus 
Zenekarának tagja.
A díjakat átadja: Babarczy Tamás, a kuratórium titkára
A díjazottakat méltatják: 
T. Pataki Anikó, a Frédéric Chopin Zenei AMI csellótanára
Béres Ágota, a Frédéric Chopin Zenei AMI hegedűtanára
Ferenczi Anna a Frédéric Chopin Zenei AMI ny. igazgatója
Program:
Az élet és a halál ábrázolása Körösfői-Kriesch Aladár műveiben. 
Előadó: Gaálné dr. Merva Mária irodalomtörténész, a Gödöllői 
Városi Múzeum ny. igazgatója
Az ünnepi műsorban közreműködnek: 
A Frédéric Chopin Zenei AMI Ifjúsági vonószenekara, vezényel: 
Lázárné Nagy Andrea
dr. Ujj Emőke - zongora, Soós Gabriella - zongora, Darányi Lász-
ló - tárogató, Alber Janka-oboa, Albert Julianna - hegedű, Váraly-
lyay Simon - zongora
Tisztelettel és őszinte megbecsüléssel emlékezünk Körösfői 
Lászlóról, az alapítvány létrehozójáráról, a kuratórium elnökéről. 
A belépés díjtalan, adományokat szívesen fogadnak az alapít-
vány tevékenységének támogatására. 
A rendezvényen kép és hangfelvétel készül. 

Közel 30 fős csapat gyűlt össze a Gödöllői Dózsa György úti teme-
tőben október 22-én délután, hogy a Gödöllői Értékvédő Közhasz-
nú Egyesület felhívására, segítve a VÜSZI munkáját, hagyományo-
san közösen végezzenek takarítást a városi temetőben. Az akció 
során a helyi védett sírok környékét tették rendbe. A felhíváshoz 
többek között a Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a Gödöllői Városvédő 
Egyesület, a Kastélybarátok Klubja tagjai, cserkészek és több ma-
gánszemély is csatlakozott. 

TISZTELGÉS GÖDÖLLő 
NEVES HALOTTAI ELőTT

CIVIL ÖSSZEFOGÁS A TEMETőBEN 
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Tizenéves nagykamasz, már 
majdnem felnőtt. Semmi sem ér-
deli, semmi másra nem képes, 
mint a szüleit és a tanárait bosz-
szantani, szinte keresi, hogy mi-
lyen szabályt rúghat fel-legalábbis 
a környezete szerint. Ismerős?  
Ráillik jónéhány „tipikus mai fiatal-
ra”. Szóval, ő az, aki valódi nehéz 
eset, akinek fogalma sincs, hogy 
mit akar, mást sem csinál, mint 
lázad – de azt nagyon. ő Pamuk 
Fanni, aki a mai gimnazisták átla-
gos életét éli, s a felületes szemlé-
lő semmi mást nem lát, ha rá néz: 
mint a lázadó, polgárpukkasztó 
kamaszt. Nem is sejti, hogy ő tu-
lajdonképpen Urara, a haláldé-
mon, akinek nincs más feladata, 

mint az elhunytak lelkeit 
átkísérni a Túloldalra.  
Pedig Pamuk Fanni igenis 
tudja, hogy mit akar, Ura-
ra bőrébe – pontosabban 
ruhájába - akar bújni a 
Conon. Már ez is elfogad-
hatatlan és érthetetlen 
konzervatív családja szá-
mára, az pedig végképp 
kiveri a biztosítékot, hogy 
összebarátkozik a szom-
széd nénivel, és együtt 
kezdenek neki a különleges jel-
mez megvalósításának. De még ő 
is megdöbben, hogy a különleges 
barátság, milyen lavinát indít el, és 
milyen családi titkokról rántja le a 
leplet. 

Miközben készül Urara ruhája, 
Fanni élete gyökeresen megvál-
tozik. Miközben megtanul komp-
romisszumokat kötni, egy halál-
démon bátorságával küzd álmai 

megvalósításáért, 
hogy megtudja az 
igazságot család-
járól, hogy kijavít-
sa a töriből kapott 
év végi karót, és 
hogy segítsen 
Helga néninek 
mindent elrendez-
ni, mielőtt átkel a 
Túloldalra. Nehéz 
eldönteni, hogy ő 

van-e nehezebb helyzetben, vagy 
Urara, aki időközben egyedül száll 
harcba, hogy helyreállítsa a Har-
móniát, amit valaki felborított…
Nem mindennapi könyvvel aján-
dékozza meg az olvasókat Mé-
szöly Ágnes. A provokatív, de 
elgondolkodtató, ám mindvégig 
izgalmas történetet egy lázadó 
kamasz szemén keresztül követ-
hetjük nyomon, hogy a végén jó-
val kevesebb előítélettel, de annál 
több megértéssel forduljunk azok 
felé a fiatalok felé, akikről az em-
bereknek úgy általában „megvan 
a véleményük”.
(Mészöly Ágnes: Fekete nyár) 

A Magyar Festészet Napja alkalmából új tárlat várja a látogatókat a Levendula Galériá-
ban. Október 17-én, délután nyílt meg a „Természetesen“ névre hallgató tárlat, melyen 
tizenkét gödöllői művész (Fazakas-Koszta Tibor, Gál Lehel József, Lőrincz Ferencz, 
Nagy Gábor, Nádas Alexandra, Posztobányi Péter, Ronga Eszter, Szinvai Pál, Veress 
Enéh Erzsébet, Bazsik Anna, Bányai Gizella, Bujdosó Ernő) munkái láthatóak.
A tárlatot Galambos Ádám evangélikus teológus nyitotta meg; a zenei blokkot a Vörös 
Attila Jazzcracft adta.

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

egy haláldémon arca

A Bagoly könyvesbolt tájékoztatja a kedves vásárlókat 
és érdeklődőket, hogy vállalják könyvek házhozszállí-
tástá!  Aki a kialakult járványügyi helyzetben biztonsá-
gosabbnak érzi, vagy akinek segítséget jelent, annak 
ezzel is segítenek. A szállítás ingyenes Gödöllő egész 
területén. tel: (28)-422-196

CSAK terMéSZeteSeN: új KIáLLítáS A LeVeNduLábAN
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A gödöllői Főépítészi Irodával kö-
zösen egynapos építészeti works-
hopot tartott a GIM-házban október 
17-én. Az egész napos 
program témája a tég-
laarchitektúra volt, célja, 
hogy a valódi téglaar-
chitektúra hagyománya 
szerves része maradjon 
a helyi építéskultúrának 
és a helyi köztudatba is 
bekapcsolódjon. 
Délelőtt meghívott építé-
szek tartottak előadáso-
kat a téglaépítészet nemzetközi, 
hazai és helyi vonatkozásairól. 

Az előadásokat a Gödöllői Váro-
si Könyvtár rendezvénytermében 
tartották. Az előadásokat online 
lehetett követni Mészáros Judit 
főépítész Facebook-oldalán. Az 
előadások után meglátogatták a 
Medgyaszay István által tervezett 
gyönyörű téglaarchitektúrájú Nagy 
Sándor-házat.
Délután zárt körű építészeti szak-
mai workshopot tartottak a GIM-
ház kertjében, amelyre közel 70 
építész/építészhallgató jelent-
kezett, elsősorban a BME és a 
MOME építészhallgatói vagy már 
végzett építészek. A workshopra 

most csak 20 főt tudtak fogadni, de 
terveik szerint a jövőben is lesznek 
hasonló témájú workshopok. 

A tervezési gyakorlatot Kruppa 
Gábor építész vezette. A gyakor-
lat keretében egyedi formájú tég-
lapillérek megtervezése és 1:1 
modellezése volt a feladat. A work-
shop apropója a GIM-ház mellék-
épületének tervezett megújítása, 
amelynek keretében egyedi kötésű 
téglapillérek elevenítenék fel a tég-
laarchitektúra helyi hagyományát. 
A workshop keretében 9 különbö-
ző megformálású téglapillér modell 
készült. A gyakorlathoz szükséges 
anyagokat és eszközöket a Kő-
HÁZ Kft. biztosította, aminek a 
szervezők köszönik a támogatást!
(bővebben a szolgalat.com-on 
és Facebook-oldalunkon.)
Fotó: Fülöp dániel

Megérkeztek a mesehősök a 
Gödöllői Városi Múzeumba. A 
debreceni Déri Múzeum ven-
dégkiállításán, olyan magyar 
mesék figuráival találkozhat-
nak a látogatók, akik a legifjabb 
generációtól a legidősebbekig 
mindenkinek mosolyt csalnak 
az arcára.
A Mesés (B)irodalomban töb-
bek között Tv Maci, Mazsola 
Mirr-Murr és barátai, a legki-
sebb ugrifüles és Misi Mókus 
köszönti a betérőket, de talál-
kozhatnak a hétfejű sárkánnyal 
is. A falakról a magyar népme-
sék számos alakja köszön a 
nézelődőre Kovács Noémi mú-

zeumpedagógusnak köszönt-
hetően, a kiállítás ugyanis az ő 
ötlete alapján került Gödöllőre.
A kiállításhoz különböző prog-
ramokkal is készül a Gödöllői 
Városi Múzeum, ezekről bőveb-
ben a múzeum honlapjáról tájé-
kozódhatnak majd. Az időszaki 
kiállítás 2021. márciusáig várja 
az érdeklődőket.

***
NyERTES PÁLyÁZAT SE-
GÍTSÉGÉVEL FEJLESZT-
HET A VÁROSI MÚZEUM

Újabb pályázat siker eredmé-
nyeként, fontos technikai fej-

lesztéssel folytatódhat a Gödöl-
lői Városi Múzeum megújulása. 
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által a Járásszékhelyi 
múzeumok szakmai támogatá-
sára kiírt pályázaton, a Gödöllői 
Városi Múzeum részére Gödöl-
lő Város Önkormányzata „kép-
rács rendszer kiépítésére” 2,5 

millió forintos támogatást nyert.  
A pályázat eredményeként egy 
a jelenleginél sokkal korsze-
rűbb, helytakarékosabb és biz-
tonságosabb tárolórendszert 
alakíthatnak ki képraktárban. A 
fejlesztésre a jövő év folyamán 
kerül sor.

(k.j.)

kultúra

KITÁRULT A MESÉS (B)IRODALOM KAPUJA

TÉGLAARCHITEKTÚRA – ÉPÍTÉSZETI wORKSHOP
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Gyűrődések a levendulá-
ban 

A legtöbb gyerek álmai között 
előkelő helyen szerepel, hogy 
bezárják a sulit. Ám, mint azt mi 
felnőttek tudjuk, nem mindig jó 

a vége, amikor egy álom való-
sággá válik. Ez történik Bercivel 
is. Berci nem mehet iskolába – 
és valljuk be, Berci ennek igen-
csak örül – végre egész nap 

otthon lehet. Aminek mégsem 
örül, az az, hogy mindez egy 
fránya vírus miatt alakult így. 
Ráadásul kiderül, hogy azért 

mégiscsak lesz tanítás, 
csak éppen online, és 
még Mamóval sem le-
het találkozni, mert Ma-
móra most különösen 
vigyázni kell.
A kapcsolattartás 
egyetlen módja a 
grannykype. Hogy mi 
az a grannykype, mi 
az az antikáköpeny, 
mi szükség van ga-
lambokra, sütikre, sőt 
leguánnyálra, és min-
dennek mi köze van a 
vírushoz, kiderül három 
gyerek, Berci, Jusz-
ti és Borka, valamint 
jó néhány varázslatos 
nagyszülő fantasztikus 
kalandjából
Bendl Vera karantén-
meséje a vírus első 
hulláma alatt született, 

és a gyerekszemmel mutatja be 
ezt az időszakot.
A könyv rajzait Remsey Dávid 
készítette.       
       (b.j.)

(Folytatás az 1. oldalról) 

A mindvégig kitartó közönség 
a hangverseny végén szűnni 
nem akaró tapsviharral köszön-
te meg a feledhetetlen élményt, 
amiről sokan úgy vélekedtek: 
A Liszt Fesztivál történetének 
legkiemelkedőbb koncertje volt. 
Kár, hogy a rendezvényen a 
járvány miatt a szokottnál jóval 

kevesebben vehettek részt. Az 
összeállítás és a szólisták sze-
mélye azonban a korábbiaknál 
jobban meg tudta szólítani a 
fiatalokat, akik szép számmal 
képviseltették magukat a kö-
zönség soraiban. 
Beethoven zenéje ezt követően 
is kiemelten szerepelt a feszti-
vál koncertprogramjában. 

(j.k.)

A legmagasabb elismerést érdemelték ki az Urban Verbunk 
junior táncosai a hét végén megrendezett VIII. jászsági Gyer-
mek és Ifjúsági Szólótáncversenyen. Sáp-tóth Sarolta és 
Wágner Szilárd Kiemelt Szólótáncosi Nívódíjjal zárták a meg-
mérettetést.  A versenyen ördöngős füzesi és bukovinai tánc-
cal kápráztatták el a zsűrit. 

Karanténmesét 
illusztrált remsey DáviD

Újabb Urban VerbUnkos 
táncos siker

Beethoven előtt tisztelgett 
az idei liszt fesztivál
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Fóris Katalin textilművész szövött alkotásaival a kollektív emlékezet
vizuális lenyomataira reflektál, évek óta emlékhordozó anyagok, filmne-
gatívok, celluloid rétegek felhasználásával hozza létre műveit. 
A kiállítás válogatást mutat be a művész alkotásaiból, a legújabb mun-
kákra fókuszálva.
Kurátor: hiDAsi zsÓFi textiltervező művész
támogató: gödöllő város Önkormányzata, nemzeti Kulturális Alap
A kiállítás megtekinthető 2021. február 6-ig szombatonként 14-18 órá-
ig, előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.

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

GÖDÖLLŐI 
IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

emléknyomok 
FÓRis KAtAlin textilművész KiállításA 
2020. 09.12 – 2021. 02.06
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Az emberrel ellentétben a kutyák 
ösztönösen tudnak úszni, még-
ha a vizet nem is mindegyikük 
kedveli, de ez a kétlábúaknál is 
így van. Gödöllőn, a Malomtó ut-
cában Várhelyi Dóra vezetésével 
működik a Kutyauszi-dog hotel, 
ami immáron lassan 10 éves 
múltra tekint vissza. De mit is 
takar ez az egyfajta „kutyawell-
ness“, ami sérült és egészséges 
ebeknek egyaránt hasznos? er-
ről beszélgettünk dórival, aki 
másfél éve költöztette át Veres-
egyházról Gödöllőre a Kutyau-
szit.

– Honnan jött az ötlet, hogy ku-
tyauszodát hozz létre, ráadásul 
elsőként az országban?
– Amióta az eszemet tudom, min-
dig volt kutyám; 14 éve, amikor 
az egyikük szalagszakadást szen-
vedett, jobban beleástam magam 
az alternatív rehabilitációs mód-
szerekbe és egy angol fórumon 
találkoztam először a kutyauszoda 
intézményével. Meglepő módon az 
Egyesült Királyságban egy elter-
jedt, jól bevált megoldás volt már 
akkor a hidroterápia a kisállatok 
gyógyításában, rehabilitációjában 
és az egészséges kutyusok lefá-
rasztásában, prevencionális izom-

tömeg növelésében. Ezt látva jött 
az ötlet, és ezt követte egy pár éves 
felkészülés, hogy mind szakmailag, 
mind technikailag megnyithassam 
az első kutyauszodát Magyaror-
szágon.
– A medence miben segít?
– Egyrészt hidroterápiás kezeléssel 
gyógyítjuk az ortopéd problémával 
hozzánk kerülő négylábúakat, más-
részt lemozgatásra, izomtömeg 
növelésre, mentális problémák ke-
zelésére, túlsúly kezelésére, illetve 
általános prevenció céljából egya-
ránt tökéletes mozgatás a kutyák 
úsztatása. 9 év alatt már profesz-
szionális szintre emeltük a kutyák 

vízben való mozgatását. Amellett, 
hogy csodálatos gyógyulásokat 
értünk el a gazdikkal és kutyáikkal 
– szoros együttműködésben az ál-
latorvosokkal – nyilvánvalóvá vált, 
hogy a kutyaúsztatásnak nem csak 
rehabilitációs céllal van létjogosult-
sága. Hangsúlyozom, hogy a meg-
előzés nagyon fontos, hiszen ezzel 
sok későbbi kellemetlenséget lehet 
megelőzni. Manapság már több 
egészséges kutyus látogat minket, 
mint akinek problémája van. Ez na-
gyon jó, mert ebből is látszik, hogy 
a gazdik rájöttek a prevenció fon-
tosságára.
– Minden egészséges kutya sze-
ret úszni?

– Nem, sajnos 
nem minden ku-
tya szeret úszni, 
viszont minden 
kutya tud. Ha 
kicsi korban ta-
lálkozik a víz-
zel, akkor nagy 
probléma nem 
lehet. Felnőtt ku-
tyusoknál igen 
meghatározó a 
kutya fajtája, al-
kata, motivációs, 
mentális múltja, 

háttere. Többségében, ha az első 
néhány alkalommal meg is ijednek 
a kutyusok, idővel megszoktatjuk 
és megszerettetjük velük a vizet és 
a medencés környezetet.
– Mennyi idős kortól járnak hoz-
zátok a négylábúak?
– Már egészen pici kortól fogadunk 
kutyusokat, a 4 hetestől a legöre-
gebb korosztályig (22 éves) meg-
jelentek már nálunk mindenféle és 
fajta ebek. 4 hetesen alomúsztatás-
sal szoktuk kezdeni, akkor még a 
tenyésztő hozza el hozzánk a köly-
köket. Ez az egyik legizgalmasabb, 
legérdekesebb része a munkám-
nak, amit a legjobban szeretek. De 

tavasszal a Kutyauszi Kölyök Klub-
ban a 8-12-16 hetes kutyusokkal is 
fantasztikus együtt dolgozni.
– Mekkora medencéről beszé-
lünk?
– Igen nagyról. Sze-
rintem a 14x6 mé-
teres nagyságával 
ott van a világ élme-
zőnyében. Fedett, 
fűtött, így télen a leg-
nagyobb hidegben is 
28 fokos vízben úsz-
tatunk. 
Veresegyházon az 
első medence 2x 3 
méteres volt, itt va-
lóban „csak” a reha-
bilitáció tudott inkább 
érvényesülni. Majd ezt bővítettük 
és lett egy 5x4 méteres medence a 
kertben. Itt Gödöllőn viszont nagyot 
gondoltunk, és megvalósítottuk az 
igazi kutyauszodát, ahol a valódi 
úszás élményt tudjuk biztosítani. 
Ráadásul a medence nagysága 
abban is segít, hogy egyszerre 
több kutyussal is foglalkozzunk, 
ha a gazdi úgy szeretné, így sok-
kal több mindenkin tudunk segíteni 
egy időben.
– Mennyi ideig tart egy „keze-
lés“?
– Átlagban fél órát vesz igény-
be. Minden kutyára úszómellényt 
adunk, ami egyrészt növeli a biz-
tonságérzetet, másrészt segít ne-
künk „kormányozni“ őket a vízben, 
egyeneseben tartja a gerincet és 
nem befolyásolja az izomtömeg 
növekedést. 
– ugyanilyen fontos részét ké-
pezi a segítségnyújtásnak a dog 
hotel is.
– A napközi és a hotel még csak 
most indult egy éve. Többségében 
a hozzánk úszni járó kutyusok let-
tek a hotel vendégei, mivel a pan-
ziósok és a napközisek is úsznak 
természetesen. Emellett a napi 

séta sem maradhat ki a program-
ból: a vendégek imádják. Az ide 
járó kutyusok ismernek minket, jó a 
kapcsolatunk, így fel sem tűnik ne-
kik, ha a gazdi elmegy. „Idegen” ku-
tyusoknál minden esetben tartunk 
próbanapot, hogy lássuk, hogy tet-
szik neki az itteni lét. Ha azt érez-
zük, hogy a kutyusnak nem jó, több 
ismerkedési időre van szüksége, 
akkor nem erőltetjük, adunk neki 
több időt, hogy megszokjon minket. 
A kutya nem tud beszélni, ha öröm-
mel jön és nem akar hazamenni azt 
mondja el, hogy jól csináltuk.
– Hányan viszitek ezt a vizes bu-
lit?
– Hárman és vannak a külsősök, 
mint fizioterapeuta, állatorvos, stb. 
Meg persze a családom is segít 

mindenben. Így tudunk a hét min-
den napján nyitva lenni. Még az 
ünnepnapokat is szinte töröltük a 
naptárból. Igyekszünk maximálisan 
alkalmazkodni a gazdik időbeosz-
tásához.
– Milyen terveket dédelgetsz?
– Nagyon sok tervem van az elkö-
vetkezendő 2-3 évre. Szeretném 
a maximumot kihozni a helyből 
és a színvonalat is non plus ult-
rára emelni. Annyit elárulhatunk, 
hogy igen hamar bevezetjük a „ho-
zom-viszem” szolgáltatást egy profi 
és nagyon kedves kisállat szállító 
partnerrel. Tervezünk egy profesz-
szionális kisállat kozmetikát és ku-
tya felszerelés boltot. Szeretnénk a 
Dog-Hotelt bővíteni és a napközit 
fajtatematikusan feltölteni és az 
adott fajták, fajtacsoportok igénye-
it (ösztöneit) kielégíteni. Képzések 
terén a vadászfajták részesülnek 
előnyben, mivel én is vizslás va-
gyok, így a hobbimat is belecsem-
pészem a munkába. Előadások-
kal, szemináriumokkal szeretnénk 
majd a tavaszt még színesebbé 
tenni, hogy egy igazán jó kutyás 
közösséget építsünk a Kutyau-
szi-Dog Hotel köré.

Hidroterápia, avagy uszoda kutyáknak gödöllőn
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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

kamilla: 5 év körüli bull, ivartalanított 
kislány. kan kutyákkal jól kijön. minden 
embert, gyereket imád.

döme: 4 éves kan. Barátságos, bújós, de 
csak a lánykutyákkal van el.

nérÓ: 2 éves ivaros kan. nagyon 
igényli a szeretetet, de még fél picit. 
nagy mozgásigényű!

Byron: 5 éves ivaros kan. nagyon 
barátságos, imádja az embereket. 
Csak egyedüli kutyának vihető!

Bár sokan az elmúlással kötik 
össze ezt az évszakot, ezen a 
héten mégis arra bíztatok min-
denkit, hogy kicsit fordítsunk 
ezen a szemléleten és inkább 
tekintsük átmenetnek nyár és 
tél között és használjuk ki en-
nek az évszaknak a növényeit! 
Hiszen csodálatos virágágyakat 
élvezhetünk ilyenkor is és aki-
nek terasza van, azok cserjés 
virágtálakat készíthetnek, me-
lyeket sokáig élvezhetnek. 
Kezdjük mindjárt a kisebb te-
rületekkel rendelkezőkkel, ám 
nagy kertek tulajdonosai a be-
járatokhoz, lépcsők szélére 
ugyanúgy elhelyezhetnek virág-
tálakat, melyek kiemelik a bejá-
ratokat. 
Sok kertészetben lehet magas 
törzsű növényeket, örökzöld 
cserjéket kapni, egyik közülük a 
Madárbirs, mely apró leveleivel 
gyönyörűen díszítenek, később 
apró piros bogyóival is. Mellette 
nagyon jól mutatnak a külön-
böző színű törpe őszirózsák, 

krizantém, kisebb örökzöldek, 
mint például a cukorsüveg fe-
nyő és szőnyegmadárbirs. 
Ez a fajta virágtál évekig műkö-
dőképes marad, amennyiben 
megfelelő tápanyaggal pótoljuk 
a törpe cserjék új hajtásait pe-
dig mindig a felére vágjuk visz-
sza. Tavasszal esetleg egy-egy 
egynyári növénnyel frissíthetjük 
a tálat, így nyáron is élvezhetjük 
a pompás látványt. 
Akik nagyobb kerttel rendel-
keznek és szem előtt van olyan 
terület, amit még nem használ-
tunk ki, illetve egynyári virága-
ink már nem virítanak, ott meg-
kezdhetjük az őszi ágyásunk 
beültetését. 
Sokan ugyan nagy tüskéi mi-
att nem szeretik a tűztövist, 
de kicsire hagyva, szép formát 
adva neki, gyönyörűen mutat 
egy őszi virágágyásban, ahogy 
a díszfüvek is, annak ellenére, 
hogy ilyenkor már felveszik sár-
gás színüket, de ezt használ-
juk ki! Szépen ki tudnak emelni 

egy sárgás, vöröses őszi 
ágyást. A pompás varjúháj 
és a lampionvirág keverve 
fehér őszirózsával, őszi-
fátyollal, margitvirággal 
különleges látványt nyújt 
majd számunkra. 
Nem feltétlenül kell csak 
virágokkal teli ágyást el-
képzelnünk. Ügyesen el-
rendezve, majd később 
metszve cserjékkel is ki-
egészíthetünk egy egy 
részt a kertben. Virító vö-
rös színével a szárnyas 
kecskerágó minden tekin-
tetet odavonz, ki a ker-
tünkbe belép. 

Még jobban kiemelhetjük a virá-
gokkal teli részeket, ha fenyő-
kéreggel takarva díszítjük, igaz 
azzal számolnunk kell, hogy a 
kerti madarak nagyon szeret-
nek benne fürdeni, de lévén a 
kert igen fontos részét képezik, 
ezt nézzük el nekik.
Remélem ezen a héten is kap-
tak egy kis kedvcsinálót, hogy a 
szabadban töltsék az idejüket. 
A munka utáni látvány mindent 
megér majd.  
Jó kertészkedést kívánok!

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.hu

turul 
gÖDÖllői állAtKÓRház
(gödöllő, szabadság út 21.a hév-fordulónál)

állatPatika

Hétvégén is nyitva tartó ügyelet

Tel: 06-30-943-9898

Hétvégi ügyeletünk változott! Szombat 9-13 és vasárnap 15-19 óra 
között fogadjuk a beteg állatokat

Legyen pompás az ősz!
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Október 24-én tudták megtartani 
az egyébként tavasz elején rende-
zendő országos mezei futó bajnok-
ságot, Kecskeméten. Az időjárás 
szerencsére kellemes futó időt ho-
zott az október végi időpontban is. 
A felnőtt férfiak mezőnyében Pápai 
Márton 23 perc 28 másodperc alatt 
futotta le a közel 8 kilométer hosz-
szú távot. Marci ezen a versenyen 
is nagyon jó taktikai érzékkel és a 
mezőnybeli akciókra jól reagálva 
szinte hiba nélkül futott. Ezeknek 
és kiváló futásának is köszönhe-
tően, kisebb meglepetésre a har-
madik pozícióban érkezett be az 
inkább 800 és 1500 méteren re-
meklő atléta. Az ifjúsági fiúk szá-
mára 6 kilométer volt a versenytáv, 
amit négy gödöllői is teljesített, akik 
közül Szőke-Kiss Jácint volt a legy-
gyorsabb. Jácint 19:34 perc alatt 
ért be, mögötte kettő másodperccel 
csapattársa Lesták Ármin követke-
zett. Tóth Benedeknek 20 perc 56 
másodperc volt szükséges a táv 
teljesítéséhez. Jácint a 11., Ármin a 
12., Benedek pedig a 29. helyezést 
ért el, amivel az összesített csapat-

versenyben összesen 52 helyezé-
si pontszámmal a második helyet 
tudták megszerezni. Az ifi fiúknál 
még Galkó Csanád indult, aki éle-
te első versenyén remekül helytállt 
és a 34. helyen ért célba, 21:30-
as idővel.  A serdülő hölgyeknél a 
három kilométeres távot Halászy 
Tamara a 17.-ként teljesítette 11:43 
perc alatt, Szűcs Anna a 42. lett a 
népes mezőnyben. A serdülő fiúkra 
4500 méter várt, ahol Roska Dániel 
14:27 alatt ért végig, ami a 17. hely-
hez volt elég. Balogh Ádám pedig a 
22. lett 14:42-es idővel.  
A legkisebbek számára is rendez-
tek országos futamokat, ahol a 
gyermekek között az U13-as kate-
góriában Ábrahám Zita a nagyon 
bíztató hatodik helyen ért célba az 
1500 méteres távon. Daróczi Petra 
is kiválóan versenyzett és a 20. lett, 
Vancsó Enikő pedig a 26. Így a fia-
tal lányok az ötödik helyen zártak a 
csapatversenyben.
Az atlétákat Gadanecz György és 
Kovács Gábor Krisztián készítették 
fel a versenyre.

(H.B.)

A Mecsekben került sor az idei év utolsó dupla bajnokságára, a normál-
távú és pontbegyűjtő csapat ob-ra, amit a PVSK rendezett. A verseny-
re több, mint 11 négyzetkilométernyi területről készült térkép, amihez a 
Mecsekerdő jóvoltából lézerszkennelt alaptérképek készültek. A terep a 
Pécstől északnyugatra magasodó Jakab-hegy meredek, köves és sok he-
lyen bozótos oldala volt, ami komoly kihívást jelentett a mezőny számára, 
ez alaposan meglátszott a kilométer átlagokon és a győztes időkön.
Ezen a hétvégén az utánpótláskorú versenyzőink nagyszerűen szerepel-

tek és már a szombati egyéni eredmények is sejtetni engedték, hogy si-
került jó formában érkeznünk a megmérettetésre. A fiúknál Foris Máténak 
végre „kijött a lépés” és jó versenyzéssel a dobogó 2. fokára állhatott fel 
az F14-es korcsoportban, míg bátyja Dávid, az F16-os korcsoport 6. még 
bajnoki pontszerző helyet csípte meg.
A női 16-os kategóriában Kiss Kamilla 3. helye talán nem is volt annyira 
meglepő, nem úgy Barta Regina N18-ban elért fantasztikus 3. helyezé-
se. Az egyéni versenyen az N14-es korcsoportba induló, de még csak 12 
éves Vajda Júlia 30. helyezése nagyon örömteli volt. Igaz ez Kiss Ágos-
tonra is, aki szintén 12 évesen a fiúk 14-es korcsoportjának 8. helyét sze-
rezte meg.
Vasárnap a pontbegyűjtő csapat ob-ra került sor, ahol évről-évre jó ered-
ményeket szoktak a gödöllőiek elérni, így volt ez most is.
A női 16-os korcsoportban a Kiss Kamilla - Gyurina Judit- Rahner Anna 
összeállítású csapat a 2. helyet szerezte meg és a női 18-os korcsoport-
ban indult Barta Regina - Kiss Boglárka - Székelyhidi Kata trió a 3. helyen 
végzett.
Bajnoki pontszerző 5. helyet szerezte meg a Balázs Eszter - Jávor Janka 
- Vajda Júlia összeállítású N14-es és a Foris Máté - Kiss Ágoston - Csá-
szár Arzén alkotta F14-es váltónk is.   Az év utolsó országos bajnoksága 
november 21-én, Pusztamaróton kerül megrendezésre.                    (H.B.)

Október 17-én Budapesten rendezték meg hosszú szünet után az idei má-
sodik országos méretű versenyt akrobatikus tornában. A gödöllői egyesület 
versenyzői elképesztő eredményt produkáltak. Összesen nyolc egységünk in-
dult a különböző korosztályokban. Közülük hatan aranyérmet szereztek, egy 
egységünk ezüstérmes lett, egy pedig az előkelő ötödik helyen végzett. Ilyen 
csodálatos eredményt még soha nem értek el versenyzőink.

Eredmények: 
Újonc leány páros: Ábrahám Zita-Ábrahám Zsófia, aranyérem
Újonc leány hármas: Tokai Kitti-Erdős Virág-Boross Janka, aranyérem
Gyermek vegyes páros: Volner Alex-Brandt Kinga, aranyérem
Gyermek leány hármas: willimek Fruzsina-Lutz Helka-Gera Viktória, aranyérem
Gyermek leány hármas: Varga Lili-Nanyista Petra-Misnyovszki Mirtill, 5. hely
youth Vegyes páros: Budai Anna-Deák Viktória-Boross Nóra, ezüstérem
youth Vegyes páros: Varga Levente-Ábrahám Eszter
11-16 Férfi páros: Nagy Dávid-Kőhler Csaba, aranyérem
12-18 Női páros: Brandt Boglárka-Balogh-Czoller Sára

idényvégi geaC-sikerek kemény verseny a meCsekBen

akrobatikus torna: elképesztő gödöllői eredmények

A Pelikán HE október 17-én Gödöllő Város Ön-
kormányzatának támogatásával évadzáró hor-
gászversenyt rendezett tagjai számára. A hűvös, 
esős őszi időjárás ellenére a 15 induló kitartóan 
horgászta végig a négy órás versenyt. Az első 
három helyezett és a legnagyobb halat kifogó 
versenyző az eseményhez illő díjat vehetett át 
a Bárdy Péter alpolgármestertől, továbbá a he-
lyezetteket Gerőfi László, az egyesület elnöke 
tárgyjutalomban részesítette.
Eredmények:
1. helyezett: Nemes Ferenc
2. helyezett: Dvorszki Sándor
3. helyezett: Sie József
Legnagyobb halat kifogó versenyző: Nemes Fe-
renc

pelikán 
horgászverseny
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Mészáros Eszter minden évben 
magasabbra teszi a lécet a ma-
gyar női mezőny számára. Most 
is a saját maga által felállított ta-
valyi légfegyveres rekordot dön-
tötte meg, amikor az UTE pályá-
ján 633.2 kört ért el.

– Nem túlzottan nagy ez az 
eredmény így a légfegyveres 
szezon kezdetén? - kérdeztük 
Szucsák László mesteredzőt.
– Nem hiszem. Az edzésered-
mények és a számítógépes 
elemzések azt mutatják, Eszter-
ben sok van még, nem lőtte tel-
jesen ki magából, amit tud.
– ezek szerint a világcsúcs, 
amely a mostani országos 
csúcstól csak 0,8 körrel jobb, 
nem is elérhetetlen eszter 
számára?

– Úgy gondolom, nem az, de 
számunkra az elsődleges most 
nem a világcsúcs, hanem Eszter 
felkészítése a következő év na-

gyon besűrűsö-
dött nemzetközi 
p rog ram já ra . 
Európa-bajnok-
ság, világkupák, 
junior világbaj-
nokság és ter-
m é s z e t e s e n 
ezek közül is 
kimagaslik az 
olimpia.
– Mindezek 
pont egybees-
nek azzal, hogy 
eszter jövőre 
éret tségiz ik , 
felvételizik...
– Hát igen… 

Nem egyszerű kérdés, hogy 
egy 18 éves élsportoló hogyan 
tudja összeegyeztetni az élet 
más fontos területeit a karrier-

jével. Edzőként természetesen 
azt gondolom, a tehetsége adta 
lehetőséget meg kell ragadnia 
az embernek, ami esetlegesen 
áldozatokkal is jár. De az ilyen 
döntéseknél mindig az a leg-
jobb, ha a legnagyobb szerepet 
a sportoló maga vállalja.

A mostani Budapest Bajnokság 
más szép GEAC eredményeket 
is hozott. Lovász Dorina a felnőtt 
nők között 3., Farkas Ágnes 7. 
lett. A junior fiú puskában pedig 
Klenczner Márton szerzett bron-
zérmet, ugyanitt Vajna Páter 8. A 
fiatalabbaknál ifi lány puskában 
Szász Hanna Rebeka 5., az ifi 
fiú puskások erős mezőnyében 
Lakner Áron, Magyar Bence és 
Havjár Kristóf 12-13-14. helyen 
végzett. 

A Gödöllői EAC vívója, Zászkaliczky Piroska a Magyar Kupa 
idény Budapesten megrendezett első versenyén bronzérmet 
szerzett. A junior női tőrözők egyéni viadala során a csoportküz-
delmeket követően a legjobb mérleggel állt a 38 fős mezőny-
ben, így 1. kiemeltként kezdhette meg a kieséses küzdelmeket, 
ahol végül az elődöntőben szenvedett 15-8-as vereséget a vég-
ső győztes Zsoldosi Karolinától (FTC).
A 19 éves gödöllői sportoló ezt követően újabb érmet gyűjtött 
be. Egy helyezést javítva, immáron a dobogó 2. fokára álhatott 
fel a Magyar Kupa soron következő, második (budapesti) meg-
mérettetésén.

Fotó: facebook.com/godollofencing

Az NB I. két veretlen csapata találkozott az elmúlt hétvége során 
Derecskén. A házigazda DSZC-Eötvös DSE Derecske a Jászbe-
rényt és a Budaörsöt győzte le az első két játéknapon, míg a 
Gödöllői RC csapata a Pécs és a TFSE felett diadalmaskodott.
A két – egyaránt 5 ponttal álló – gárda mérkőzése alatt a játék 
minden elemében jobban teljesített a Gödöllő. A vendégek pon-
tos és erős nyitásai ellen nem volt ellenszerük a derecskeieknek. 
Szalay Attila tanítványai végül mindhárom szettben nagy különb-
séggel múlták felül az ellenfelet. Három lejátszott mérkőzés után 
a Gödöllő az NBI. Liga tabellájának 1. helyén áll, 8 ponttal, 9-2-es 
játszma aránnyal.
NB I. Liga, alapszakasz, 5. forduló: Debreceni SZC-Eötvös DSE 
Derecske – Gödöllői RC 0-3 (11-25, 10-25, 13-25)

Fotó: haon.hu, Kovács péter

Hatalmas országos csúcs, érmek és ígéretes 
fiatalok a légfegyveres Budapest Bajnokságon

Vívás: zászkaliczky piroska 
két éremmel kezdte a magyar 

kupát

röplaBda: TovÁBBra is 
vereTlen a gödöllő
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dr. GyÖrFI beátA ÖNKorMáNyZAtI KépVISeLő 
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy képviselői fogadóórája helyszíne megváltozott, az 

alábbi időpontban és címen tartja: 
Minden hónap első hétfőjén 10-12 óra között, Gödöllő Szilhát u. 4. fsz.

bejelentkezés: tel: +36 20 934 3399  
e-mail: info@drgyorfibeata.hu

beKüLdéSI hAtárIdő: 

2020. NoVeMber 10.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Egri Csaba, Hadi Béláné 
A dűlő borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Molnár Nikolett, Bodzás Balázs  
A happy box (petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: 
Teszáry Mátyás 
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
dr. Tiborfai Zsuzsa, Kamhal Jánosné 
A Mezőgazdasági és Kertészeti áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: 
Régi Ferencné, Szőke Brigitta   

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysor-
soláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai 
úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a 
pontos postai címüket is adják meg!
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páLyáZAtI hIrdetMéNy
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) kétfordulós pályázatot hirdet 
a gödöllői 2865/3 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Gomba utca 1. szám alatti, 
és a 2865/2 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, Gomba utca 3. szám alatti telek 
ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére.  
A pályázat a 2865/3 és 2865/2 helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra kü-
lön-külön és együtt nyújtható be. 
Az ingatlanok irányára: 

1./ Helyrajzi szám: 2865/3, terület: 627 m2, ingatlan- nyilvántartási megnevezés: beépítetlen terü-
let, az ingatlan minimum irányára   mindösszesen: 13.800.000 Ft
2./Helyrajzi szám: 2865/2, terület: 626 m2, ingatlan- nyilvántartási megnevezés: beépítetlen terü-
let, az ingatlan minimum irányára   mindösszesen: 15.000.000 Ft

Az ajánlatok benyújthatók: 2020. november 16. napján 12.00 óráig. 
A pályázati tájékoztató a mellékletből tölthető le.
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai úton, vagy személyesen, 
Gödöllői Polgármesteri Hivatal 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. em. 113. számú iroda, vagy az I. 
em. Jegyzői titkárság címén nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok 
esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést köt. 
A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 10 %-ának megfelelő összegű bánat-
pénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró részére. 
A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes személy esetén igazolni kell 
a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén iga-
zolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében fog-
laltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, ameny-
nyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, 
hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.
Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss Árpád jegyző és Ecseriné 
Grznár Edit vagyongazdálkodási munkatárs biztosít (tel.: 28/529-190, 28/529-237, e-mail: grznar.
edit@godollo.hu). Az ingatlanok Ecseriné Grznár Edittel a 28/529-237-es telefonszámon egyez-
tetett időpontban megtekinthetők.

IDőSZAKOS GyERMEKFELÜGyELET 
LEHETőSÉGE A VÁROSI 

BÖLCSőDÉKBEN

Tisztelt Szülők!
2020. november 1-jétől új szolgáltatással próbá-
lunk segíteni a kisgyermekes szülőknek Gödöllő 
város három bölcsődéjében.
Az időszakos gyermekfelügyelet előre egyezte-
tett időpontokban a bölcsődei szabad férőhelyek 
terhére biztosít nevelést-gondozást a gyermekek 
számára a szülő és a bölcsőde között létrejött 
„Megállapodás” alapján.
A szolgáltatás célja, hogy a gyesen, gyeden 
lévő, aktív keresőtevékenységet nem végző 
édesanyák/édesapák el tudják intézni ügyeiket 
anélkül, hogy a kisgyermeküket magukkal kelljen 
vinni a hivatalokba, áruházakba, vagy akár csak 
elmenjenek fodrászhoz, kozmetikushoz. Segít-
ség lehet a munkakeresés periódusban hogy a 
munka világába visszatérő szülők szabadon el-
juthassanak állásinterjúra, vagy beiratkozhassa-
nak egy tanfolyamra, stb…
Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díj el-
lenében vehető igénybe, melyet Gödöllő Város 
Képviselő-testületének 3/2015. (II. 6.) sz. önkor-
mányzati rendelet szabályoz.
A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban ér-
deklődni, és jelentkezni az alábbi telefonszámo-
kon lehet.

Gödöllői Mesevilág bölcsőde:06-28-410-566
Gödöllői egyesített palotakert bölcsőde: 

06-28-410-906
Mézeskalács ház bölcsőde: 06-28-422-072
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INGATLAN
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő ut-
cában 69 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, 4.emeleti, teljes körű-
en felújított, üres, azonnal köl-
tözhető, világos, panorámás, 
tehermentes lakás tárolóval. Jó 
helyen, jó lakókörnyezetben, jó 
infrastruktúrával. Iár: 34.6 M Ft. 
06-20-554-7982 
+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy 
körúton egy 60 nm-es, jó ál-
lapotú, kétszobás, földszinti, 
erkélyes lakás. Külön fürdő és 
wC, gázkonvektoros fűtés, kö-
zös tároló, hőszigetelt falak, 
hőszigetelt  redőnyös, műanyag 
ablakok. Közös költség 2785 Ft/
hó. Érd: 06-30-601-0543, 06-
20-270-6782
+ KERESEK, eladó belterületi 

építési telket (akár telekmeg-
osztással is) Gödöllőn 800m2-
ig. Tel: 06-70-282-4681 
+ Gödöllőn 1109 nm-es, ösz-
szközműves saroktelken 110 
nm-es, 2 lakásos, konvekto-
ros, cserépkályhás, parkettás, 
felújítandó családi ház külön 
bejárattal, garázzsal, pincével, 
melléképületekkel eladó. Iár: 
35.000.000 Ft. Tel: 06-30-403-
1100, 06-20-940-2699 
+ Eladó Gödöllőn a Szent János 
utcában egy 4.em. 59nm-es, te-
hermentes, 2 szobás, teljesen 
felújított, konvektoros lakás. A 
nyílászárók ki vannak cserélve, 
a lakáshoz közös tároló tartozik. 
Az ár részét képezi az előszo-

ba, fürdőszoba berendezése, 
a konyhabútor, +gardróbszek-
rény. Márciusi költözéssel, iár: 
29,3 M Ft. Tel: 06-70-610-5707
+ Eladó Gödöllőn, Palotakerten 
egy 2 szobás, 3. emeleti, nagy 
erkélyes, felújított, (nyílászárók 
cserélve) panel öröklakás. 28,5 
M Ft. Ingatlanosok kíméljenek! 
Tel: 06-30-749-2720 
+ KERESEK 2 szobás, 1.em. 
erkélyes, egyedi fűtésű lakást 
tégla épületben Gödöllőn 25 
M Ft-ig. Tel: 06-70-2613-437 
(este)
+ 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.: 
26 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.: 48 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 

2erkélyes, 78nm-es, felújított, 
3szobás lifttel rendelkező ház-
ban egy öröklakás. I.á.: 41mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dom-
bon egy 2 helyrajzi számon 
lévő, 2200nm-es telken lakó-
ház udvar megjelölésű ingatlan, 
mely áll nappali+ 2szoba össz-
komfortból. I.á.: 35 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szabad-
ka utcában egy téglaépítésű, 
2szobás, egyedi fűtéses lakás, 
melyben a nyílászárók ki van-
nak cserélve. I.á.: 25,5 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 a Fenyves-
ben egy 600nm-es építési telek. 
I.á.: 14,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi 
dombon egy 160nm összterüle-
tű, 2szintes, nappali+ 3szobás, 
2fürdőszobás, kombi cirkóval 
fűtött családi ház 2db nagy mé-
retű terasszal, garázzsal. I.á.: 
59 mFt 0620-919-4870

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, aki édesanyánk, Akác 
jánosné temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család
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+ Eladó Gödöllőn a Blaháné 
úton kétszer 80nm-es, 3szoba 
összkomfortos, külön bejára-
tú, két utcára néző családi ház 
80nm-es szuterénnel. I.á.: 55 
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi 
részén egy nappali+ 3szobás, 
2fürdőszobás, pincével ren-
delkező családi ház 740nm-es 
telken. Fűtése vegyes tüzelésű 
kazán és fali cirkó. Nyílászárók 
cserélve lettek. A telken mellé-
képület található. I.á.: 51 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a János utcá-
ban egy téglából épült, 2 szobás 
földszinti, erkélyes öröklakás. 
Irányár: 27,9 mFt. 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a Nagy Sán-
dor közben egy 2. emeleti, 2+fél 
szobás teljesen felújított örök-
lakás erkéllyel, saját tárolóval. 
Irányár: 28,8 mFt. 0620-919-
4870
+ Eladó a Kertvárosban egy 
550 nm területű, déli fekvésű 
építési telekrész. Irányár: 14,9 
mFt. 0620-919-4870
+ Eladó Kókán 110 nm alapte-
rületű, 1600 nm-es telken egy 
2+fél szobás családi ház felújí-

tott állapotban. Irányár: 29 mFt. 
0620-919-4870
+ Eladó a Magyar Kázmér köz-
ben egy 2,5 szobás, téglaépíté-
sű, erkélyes öröklakás 28,9 M 
Ft-os irányáron. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szilhát ut-
cában egy kertkapcsolatos nap-
pali + 4 szobás, 2 fürdőszobás, 
160 nm-es társasházi örökla-
kás. Iár: 69 M Ft. 0620-919-
4870
+ Eladó egy 36 nm-es ma-
gasföldszinti, teljesen felújított 
öröklakás a Patak téren 21,5 
millió Ft-os irányárért. 0620-
919-4870
+ Gödöllőn a Szent János utca 
16. sz. alatt, első emeleti 38 
nm-es, egy szobás, erkélyes la-
kás eladó, vagy esetleg kiadó. 
Részletekért kérem hívjon: 06 
20 985 4541 

ALBÉRLET KIADÓ
+ Palotakerten felújított 1+2 fél-
szobás lakás kiadó. Érd: 06-30-
916-3701
+ Gödöllőn, Palotakerten 1 szo-
bás bútorozott földszinti lakás 
hosszútávra kiadó. Érdeklődni: 
06-28-421-135. 
+ Keresek Máriabesnyőn ki-

sebb (1-1,5 szobás), külön be-
járatú, kiadó, összkomfortos 
lakást hosszabb távra egye-
dülállónak. Vezetékes internet 
vagy bevezethetősége szüksé-
ges. Te: +36-20-416-3781

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő 
központjában. Érdeklődni: +36 
30 950 9396 
+ VÁLLALKOZÓ FODRÁ-
SZOKNAK, KOZMETIKUSNAK 
HELy KIADÓ! Havi 50.000 Ft. 
SZOLGÁLTATÓHÁZ Gödöllő, 
Szent János u. 7. Tel: 06-30-
513-6490 
+ Kazinczy garázssoron (busz-
megálló mögött) garázs kiadó 
hosszútávra. Tel: 06-30-9285-
272 

ÁLLÁS
+ 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 műanyag 
feldolgozó gödöllői kft. felvesz 
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, 
SZERSZÁMKÉSZÍTőT, KAR-

BANTARTÓT és FRÖCCSÖN-
Tő GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdí-
jasokat is szívesen fogadunk. 
Érd: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu 
+ 20 éve működő gödöllői 
gumi- és futómű szervizünkbe 
kollégát keresünk! (A munka-
végzéshez biztosítjuk a beta-
nítást.) Bejelentett 8 órás állás, 
bérezés megegyezés szerint! 
Jelentkezni a +3630-4666-930-
as telefonszámon, illetve a pap-
gumi@invitel.hu e-mail címen 
lehet. 
+ Gödöllőn délután 4 órai mun-
kára takarítónőt keresünk. 
Nyugdíjasok előnyben. Tele-
fon: 06/20-548-3364, e-mail: 
1961mead@gmail.com
+ Konyhai gyakorlattal rendel-
kező kézilányt keresünk azon-
nali belépéssel mogyoródi étte-
rembe. 06-30-435-8929
+ Gödöllő és környéki munka-
helyre a Fest-Tamás Kft. felvesz 
szobafestő-mázoló szakmun-
kásokat azonnali kezdéssel. 
Magas bérezés, bejelentett 
munkahely. 2-3 fős brigádok 
jelentkezését is várom. 06-20-
435-9650
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+ Katona mentalitású, önma-
gára és munkájára igényes 
vagyonőrt keresek védelmi és 
recepciósi munkakörbe. Ér-
deklődni telefonon: 06-20-389-
5556 ( kérésére visszahívom )
+ Vállalom Gödöllőn családi 
házak, lakások takarítását a 
mindennapokban, illetve festés 
és lakásfelújítás után is. 06-30-
675-6253

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSO-
LÁS 50 nyelven, anyanyelvi, 
diplomás, gyakorlott szakfor-
dítókkal! Kedvezményes árak. 
I.L.I Fordítóiroda, 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, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfel-
újítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszel-
lőztetés. Metszés. Ágak, leve-
lek elszállítása. Ereszcsatorna 
tisztítás. Kerttakarítás. Kerítés-
festés. Gépi permetezés. Kerti 
tavak tisztítása. Talajfúrás. 06-
30-747-6090 
+ KÖNyVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Sza-
da. Tel: 30/592-1856, 30/508-

1380, 28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, 
régi fűtési rendszerek, vízve-
zetékek felújítása. CIRKÓK, 
GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEK-
TOROK karbantartása felújítá-
sa, javítása. Tel: 06-20-9527-
289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problé-
mája van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép 
szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-
333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Ta-
más 06-70-502-5620

+ GyERMEKFELÜGyELE-
TET VÁLLALOK! Rugalmas 
időbeosztással (akár este 
és hétvégén is) Gödöllőn 
és megbeszélés szerint kör-
nyékén. Keress bizalommal, 
szívesen bemutatkozom bő-
vebben: 06-70-244-1131 
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. 
Vécék tartályok csapok szi-

fonok cseréje. Csatorna kame-
rázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-
491-5089
+ REDőNyJAVÍTÁS, GURT-
NICSERE akár 2 órán belül! Új 
redőny azonnal megrendelhe-
tő! Péter úr, 06-20-3685-888 
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, lomtalanítás. 
Pianínó-, páncélszekrény szál-
lítás. Hétvégén is. NEER TE-
HER 06-70-648-7660
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitele-
zéssel, KőMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VÍZSZERE-
LÉST, TETőJAVÍTÁST! Tel: 
06-70-361-9679 
+ TETőFEDÉS Régi és új te-
tők javítása, tetőszerkezeti 
munkák, tetőfedés, ácsmunka, 
bádogos munka, ereszcsator-
na, Lindab tetőfedés, lécezés, 
fóliázás, ereszdeszkák, ma-
dárdeszkák festése, palaja-
vítások, kúpcserép lekenése, 
leszögelése. Bármilyen kisebb 
javításokat is vállalok. Nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény! 
Érdeklődni: 06-30-526-8532 
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+ Több, mint 25 éves gyakorlat-
tal, leinformálható, jó referenci-
ával rendelkező VÍZ-GÁZ-FŰ-
TÉS SZERELő várja a felújulni 
vágyó fürdőszobák, konyhák, 
nappalik és egyebek jelentke-
zését. Ha fontos, hogy elsőre 
jó legyen! Tel: 06-30-267-0334 
+ ÉPÍTőIPARI KÖLTSÉGVE-
TÉSEK KÉSZÍTÉSE nagy gya-
korlattal. 06-20-595-1100 
+ Tetőfedő és bádogos mun-
kák, javítások, kerti munkák. 
Takarítás, idősek gondozása. 
06-70-271-3728 
+ TETőFEDÉS Régi és új te-
tők javítása, tetőszerkezeti 
munkák, ácsmunka, bádogos 
munka, 
ereszcsatorna, Lindab tetőfe-
dés, lécezés, fóliázás, eresz-
deszkák, madárdeszkák fes-
tése, palajavítások, kúpcserép 
lekenése, leszögelése. Nyug-
díjasoknak 10% kedvezmény! 
Érdeklődni: Szekeres Zoltán 
06-70-6577-921
+ Tetőfedő, bádogos munkák, 
javítások, ereszdeszka festés, 
fakivágás, viakolor, kémény-
bontás, burkolás. Érd: 06-30-
7513-354
+ VASRÁCSOK GyÁRTÁSÁT 
és felszerelését vállaljuk ablak-
ra, ajtóra. Díjtalan felmérés és 
árajánlat készítés. Hívjon biza-
lommal: 06-20-266-0104
+ TELJES LAKÁSFELÚJÍTÁST 
VÁLLALUNK A-tól Z-ig. Tartsa 
egy kézben az összes munka-
folyamatot bontástól a helyre-
állításig: kőműves, burkolás, 
festés, víz, villany, stb. Hívjon 
bizalommal: 06-20-9463-409

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANyOL nyelv-
oktatást vállal FILMSZINK-
RON, könyvfordítás, vizsga-
előkészítés és korrepetálás 
területén jártas FIATAL, ta-
pasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-
559-3918 
+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, 
SPANyOL, OLASZ, MAGyAR, 
mint idegen nyelv, egyéni vagy 
csoportos, nyelvvizsga-felké-
szítő vagy általános nyelvtan-
folyam MINDEN SZINTEN, 
diplomás és anyanyelvi taná-
rokkal kedvezményes óradíjak-
kal. Intézetünk LanguageCert 
angol nyelvvizsgahely. Érdek-

lődni: I.L.I. Kft., 20/543-1775, 
20/556-2653, info@ili.hu 
+ MATEMATIKA – korrepetá-
lást (2.általánostól), emelt- és 
középszintű érettségire való 
felkészítést vállal gödöllői kö-
zépiskolai tanár. 06-20-380-
2268 (du., este hívható)
+ MATEMATIKA korrepetálást, 
központi felvételire, érettségire 
való felkészítést vállal szak-
mai tapasztalattal rendelkező 
tanárnő. Online is. Tel: 06-70-
408-5253 
+ Vállalom alsós tanulók fej-
lesztését, felzárkóztatását, 
valamint kezdő német nyelv 
oktatását játékos, beszédcent-
rikus módszerrel. Tel: 06-70-
320-3081 
+ ANGOL korrepetálást vál-
lalok általános és középisko-
lásoknak. Angol tanár 06-30-
2623-628 

TÁRSKERESő
+ Egyedülálló 60 éves férfi 
korban hozzáillő párját keresi 
hosszú távú kapcsolat remé-
nyében. Hívj bátran! Tel: 06-
20-618-3011 
+ 60 éves, független, életvidám 
nő keresi egészséges, aktív 
életmódot folytató, természet-
kedvelő, nemdohányzó társát 
Gödöllő környékéről. Email cí-
mem: feherrozsa17@citromail.
hu 

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszál-
lással vásárol antik bútoro-
kat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás 
és hiányos darabokat is), régi 
pénzeket, könyveket, bizsu-
kat és ékszereket, borostyánt, 
mindenféle régiséget és HA-
GyATÉKOT. Legmagasabb 
áron vásárolunk első vevőként! 
Tel: 70/942-0806, 70/603-7642
+ „Készülj a hosszú télre ked-
vesem...” Eltartható zöldség- 
és gyümölcsféleségek a tőlünk 
megszokott szolid árakon. Éré-
si időtől függő betakarítás, ami 
„szedd magad” keretében is 
lehetséges. Ízelítő árainkból: 
almafélék ládás tételben 90-
300 Ft/kg, sárgarépa 150 Ft/
kg, burgonyaféleségek, vörös-

hagyma 135 Ft/kg, lila 
és fehér hagyma 200 
Ft/kg, fokhagymák 800-
1500 Ft/kg, mák 1300 
Ft/kg. UNIBOND BT. 
Gödöllő, Kőrösi Cs.S. u. 
33. Tel: 06-28-432-941, 
06-30-406-5898
+ Eladó bontott cserépkályha. 
Érdeklődni 13 óra után: 06-20-
398-4064. 
+ Jó állapotban lévő Zanussi 
felültöltős mosógép, Neumann 
varrógép, meggyszínű kanapé, 
kis hűtő eladó. 06-30-705-1081 
+ Készletből visszamaradt új 
munkáskabát zöld és kék színű 
(gombos és cipzáras) 176/54-
es méret, illetve kantáros mun-
kásnadrág (zöld színű) 176/54-
es méret eladó. Munkáskabát 
1.000 Ft/db, munkásnadrág 
1500 Ft/db. Érd: 06-309-079-
322

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden 
típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, 

szaktanácsadás. Minőségi ak-
kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa 
Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30-536-4300, 28/611-
728 www.akkugodollo.hu 

MÉZ
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet 
közvetlenül a termelőtől! Rep-
ce, Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, 
Napraforgóméz. 720ml-es csa-
varos tetejű befőttes üveget 
cserébe elfogadok. Házhoz 
szállítás. Szabó Méhészet Gö-
döllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a terme-
lőtől, a Ludányi Méhészetből! 
Akác-, Virág-, Hárs-, Geszte-
nye-, Repce krém-, Lépesméz, 
Propolisz, Virágpor és Dióbél 
kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
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PatóCs autóHÁz
2100 gödöllő, rigó u. 10.
+36-28-515-710, skodaertekesites@patocsauto.hu
www.patocsauto.hu


