
A hétvégén rendezték meg a Kul-
turális Örökség Napjai rendez-
vénysorozatot, aminek részeként
Gödöllőn több program is várta
az érdeklődőket. Idén Erzsébet ki-
rályné személye és a reformáció
500. évfordulója adta az esemé-
nyek témáját. A Gödöllői Királyi
Kastélyban, a GIM-házban, vala-
mint az evangélikus és a reformá-
tus templomban várták előadá-
sokkal a látogatókat.

A kastélyban és a GIM-házban a ki-
rályné köré építették a programokat.
Míg a kastélyban az Utazik az Udvar
című időszaki kiállítást tekinthették
meg tárlatvezetéssel az érdeklődők,
a GIM-ben szeptember 16-án Si-
rály-álom címmel rendezték meg a
„…a kék magasba szállok…” című,
Erzsébet királyné tiszteletére rende-
zett zászlókiállítás záróeseményét.

A nagy érdeklődéssel kísért ren-
dezvényen mutatták be a kiállítás ka-
talógusát, amiben a tizennyolc kiállító
művész alkotásai kaptak helyet.
Az eseményen dr. Ujváry Tamás,

a Gödöllői Királyi Kastély igazgatója

mondott köszöntőt, aki többek között
elmondta: Erzsébet királynét kortárs
művészeten keresztül talán legjobban
zászlókon keresztül lehet bemutatni,
mert az a kettősség, az a lobogás, ami
a királyné szellemiségében kidombo-

rodott, azt a zászlók kétoldalú
mivolta fejezi ki a legtökélete-
sebben.
Ezt követően, hasonlóan a

megnyitóhoz, a ma is sokak által
Sisiként emlegetett királyné ver-
seit Bálint Márta Kossuth-díjas
színművész adta elő. A művek-
ről Katona Szabó Erzsébet ko-
rábban úgy fogalmazott: Erzsé-
bet királyné – akinek versei csak
halála után hatvan évvel kerültek
nyilvánosságra – stílusát tekint-
ve, korát megelőzően modern
alkotásokat hagyott ránk.
A rendezvényen a királyné ál-

tal kedvelt természetet Papp Ti-
bor fotográfus, természetfotós előa-
dása jelenítettemeg, aki legkedvesebb
felvételeit vetítette le, kapcsolódva
ahhoz, hogy a királyné mennyire ked-
velte a madarakat, főleg a sirályokat.

(folytatás a 6. oldalon)

Megszépítették a Rönkvárat és környékét szom-
baton a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
kezdeményezésére. (4. oldal)

Gödöllő városa hivatalos formában is jelezte,
hogy meg kívánja pályázni az Európa Kulturális
Fővárosa címet 2023-ban. (5. oldal)

Id. Grózer György lett a női röplabdaNB I-ben sze-
replő gödöllői Penta-GRC új vezetőedzője.

(8. oldal)
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Bartók VilágVerseny
Langer Ágnes
III. díjazott

ZÁSZLÓK, SIRÁLYOK, TEMPLOMOK

Kulturális örökségünk
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része azoknak, akik a múlt hét fo-
lyamán figyelemmel kísérték a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem által
első alkalommal megrendezett Bar-

tók Világversenyt és Fesztivált, ami
Gödöllőnek is dicsőséget hozott.
A nemzetközi versenyen ugyanis

III. díjat kapott Langer Ágnes, a Fré-
déric Chopin Zenei AMI egykori nö-
vendéke. (folyatatás az 5. oldalon)
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A közvilágítási hibákat városunk-
ban kizárólag az EL-MÜ SZOLG
Kft. elérhetőségein lehet bejelente-
ni, ők végzik ugyanis a közvilágítás-
sal kapcsolatos hibaelhárításokat,
valamint ők jelzik a szakaszhibákat
az ELMÜ felé!
Meg kell különböztetni az egyedi
hibát, pl. ha egy lámpa nem vilá-

gít, és a szakaszhibát – amikor egy
utcában több lámpa nem működő-
képes. A bejelentéseket az EL-MÜ
SZOLG Kft. vizsgálja, és intézke-
dik egyedi hiba esetén a javításról,
szakaszhiba esetén pedig továb-
bítja a bejelentést az ELMÜ-nek.
Ez utóbbi esetben ugyanis csak a
hálózat tulajdonos ELMÜ jogosult

intézkedni, a hálózathoz más nem
nyúlhat hozzá. Értelemszerűen az
egyedi hibák javítása gyorsabban
meg szokott történni...
SOKAN SAJNOS TÉVESEN
MÉG A JAVÍTÁSOKAT KORÁB-
BAN VÉGZŐ EUROVILL KFT.
telefonszámát hívják.
FONTOS!
Közvilágítási hibát kizárólag
az alábbi módon és elérhető-
ségeken lehet bejelenteni az
EL-MÜ SZOLG Kft-nek:
Telefonon az éjjel-nappal hívható
számon: 06-28-520-873, Faxon:
06-28-520-879, valamint e-mailen:
kozvilagitas@elmuszolg.hu

Ha nem égnek a lámpák
Az elmúlt időszakban városszerte megszaporodtak a közvilá-
gítási panaszok. Többen is jelezték, hiába jelentik be a prob-
lémát, sokszor hetek telnek el, mire intézkedés történik, sok
esetben a lakosság nem is tudja, hová fordulhat.

Miért kapcsolják ki még sötétben
a lámpákat, nem lehetne-e koráb-
ban be- illetve később kikapcsolni?
– az ősz beköszöntével újra sokak-
ban felmerül ez a kérdés.

Kevesen tudják, de a közvilágítás ki-
és bekapcsolása az ún. közvilágítási
naptár szerint történik, ezt pedig egy
Magyar Szabvány rögzíti, ettől elér-
ni nem lehet, ezt egy – központi jel
alapján vezérelt - automatika intézi.
A közvilágítási naptár egy táblázat,
ami 10 napos ciklusokban határozza
meg a közvilágítás be- és kikapcso-
lásának időpontját az adott területi
körzetben. Ezért ciklusok elején és
végén a közvilágítás be- és kikapcso-
lása óhatatlanul elcsúszik a csillagá-
szati szempontból indokolt időpon-
toktól.
A táblázatot állami szakhatóság,
a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal hagyja jóvá.
Módosítása csak az adott körzetben
érintett valamennyi település egyet-
értése esetén lehetséges, amennyiben
a módosítást az energetikai hivatal is
elfogadja.
A kapcsolójel a villamos hálóza-
ton keresztül vagy hangfrekvenciás
adó-vevőkön érkezik az adott tele-
pülésre, az egyes transzformátorkör-
zetek közvilágítási vezérlőszekré-
nyébe. A vevők között akár 30 perc
különbség is lehet: pl. a budapesti

ELMÜ és az ÉMÁSZ között. Gö-
döllő az ELMÜ vidéki rendszeréhez
tartozik.
A szolgáltató a fentiek alapján és a
közvilágítási lámpatestek darabszá-
ma alapján számlázza az igen nagy

villanyszámlát a városoknak! Sajnos
ezen a szolgáltatóknak és az állam-
nak esze ágában nincs változtatni
több okból sem, de az már egy másik
történet...

KÖZVILÁGÍTÁS: NAPTÁR SZERINT SZABÁLYOZVA

Folyamatosan dolgoznak a
Művészetek Háza és a Petőfi
Sándor Általános Iskola épü-
letének felújításán, amire az
önkormányzat eredményes
pályázatának köszönhetően
kerül sor.

A Művészetek Háza
épülete felső szintje nyí-
lászáróinak cseréje már
megtörtént, jelenleg a tető
szigetelését végzik. Ez
azonban már nem akadá-
lyozza az intézményben
zajló munkát.
A Petőfi Sándor Általá-
nos Iskolában is dolgozik
a kivitelező, amennyi-
ben az időjárás engedi,
a héten kbefejeződik az
épület belső udvari ré-
szének hőszigetelése, s
ezt követően kezdik el az
épület első részének mun-
kálatait. A nyílászárók
cseréje már megtörtént,
a belső javításokat folyamatosan,
az intézmény vezetőjével történő
egyeztetések alapján zajlanak annak
érdekében, hogy a lehető legkevésbé
zavarja az iskola életét.

Mindkét felújítás teljes egészében a
KEHOP-5.2.9-16-2016-00033 azo-
nosítószámú projekt keretében az
Európai Unió és Magyar Állam tá-
mogatásával valósul meg. jk

Jól haladnak a jelenleg zajló nagyszabású útfelújítások a Széchenyi István és
a Hunyadi János utcában. Az előbbi területén a tervek szerint a héten meg-
kezdődik a műszaki átadás. A Hunyadi utcában még zajlik a munka, itt a
hónap végén kerül fel az útfelületre a kopóréteg. Ennek a munkálatai alatt
teljes útzár lesz az utcában, pontos menetéről a városi honlapon és a facebook
oldalon lesz közzétéve értesítés.
Ahét folyamán itt, a Hunyadi utcában, a Radnóti Miklós utcai buszmegállóba

kihelyezésre kerül a busz-
váró is. Ez csak az első
ilyen létesítmény, a kö-
vetkező hónapokban még
összesen tizenhárom meg-
álló válik komfortosabbá
a busszal utazók számára,
ebből nyolcat még az idén
birtokba vehet az utazókö-
zönség. kj

Míg a múlt héten az ELMÜ által a Blaháné úton végzett brutális csonkolás
sokkolta a közvéleményt, a napokban újabb barbár pusztítást végeztek, ez al-
kalommal a Hunyadi János úton, ahol nem csak a fákat, hanem sok helyen a
lakosság által gondozott járda melletti területet is tönkre tették.
A beavatkozás nem csak a lakosságnak és a VÜSZI munkatársainak oko-
zott bosszúságot, hanem a területen útfelújítást végző Colas-nak is, mivel
az otthagyott ágak sok esetben akadályozták a munkavégzést. A cég, annak
érdekében, hogy folytatni tudja a munkát, sok esetben saját maga szállí-
totta el az ELMÜ által levágott és ott heverő növényzetet. Az önkormány-

zat városüze-
meltetési szak-
emberei levél-
ben hívták fel az
ELMÜ figyel-
mét, hogy tartsa
be, a korábbi
megállapodást, és kizárólag szakember felügyelete
mellett végezzék a jövőben a szükséges beavatkozáso-
kat. Barna Dániel, a VÜSZI kertészeti részlegének ve-
zetője lapunknak elmondta, igyekeznek menteni, ami
menthető, a vegetációs időszakot követően a csonkolt
fákon koronaalakítást fognak végezni. bj

nem zavarja az intézmények életét a felújítás

Újabb munkafázisok kezdődtek

VÉGÉHEZ KÖZELEDIK A KÉT
NAGYSZABÁSÚ ÚTFEJLESZTÉS

TOVÁBBI TERÜLETET TARTOLT LE AZ ELMÜ

Több intézményi felújítás is befejeződött az elmúlt időszakban. Az Egye-
sített Szociális Intézmény főépületében és a Mézeskalács Bölcsődében a
szociális helyiségeket újított fel az önkormányzat.
Az ESZI főépületében a lépcsőházi vizesblokkok felújítása zajlott az el-
múlt hetekben, ennek keretében az egyiket akadálymentessé is tették. A
munkálatok során tizenkilenc ablak cseréjére is sor került. A fejlesztés kö-
zel nyolcmillió forintba került.
A Mézeskalács bölcsődében végzett munkálatokra bruttó hétmillió forin-
tot fordított a város, itt egy csoportszobához kapcsolódó gyermek mosdó-
helyiséget alakítottak ki.
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Gödöllő díszpolGáráról is meGemlékeztek

készül az őszi-téli díszítés

Növényváltás

adomány a Gödöllői mentőszolGálatnak MEGHÍVÓ
Gödöllő és Wageningen

testvérvárosi kapcsolatának

25. évfordulója
alkalmából

Gödöllő Város Önkormányzata

konferenciát és kiállítást rendez.

Időpont: 2017. október 6., 16 óra

Helyszín: Művészetek Háza, rendezvény és kiállítóterem

A rendezvényre Gödöllő Város Önkormányzata szeretettel vár
mindenkit, aki az elmúlt huszonöt esztendőben részt vett

a wageningeni kapcsolatépítésében és ápolásában.

A részvételi szándékokat kérjük, jelezzék Kiss Zsuzsannának az
alábbi e-mail címen és telefonszámon:

kiszsuzsanna.godollo@gmail.com, Tel.: 06-28/529-213

Háromszázezer forint értékű adomány
tette lehetővé egy új mentőorvosi táska
beszerzését az Országos Mentőszolgálat
Gödöllői Mentőállomása számára a Ta-
vaszi ajándékkosár című műsor bevéte-
léből. A hagyományos nőnapi műsorból
befolyó összeget a szervező Gödöllői
Lokálpatrióta Klub rendszerint jótékony
célra ajánlja fel.
A balesetek sérültjeinek ellátásában

nagyon fontos és hasznos véroxigén
mérő eszközöket és speciális ollókat is
tartalmazó új mentőorvosi táskát dr. Gé-
mesi György polgármestertől vette át
ma a mentőállomáson dr. Engelbrecht
Imre régióvezető főorvos és Rétfalvi
Tamásmentőápoló, állomásvezető. (lt)

Emlékülést rendezett az Állator-
vostudományi Egyetem (ÁTE) és a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) a haszonállatok
mesterséges termékenyítésének 70.,
az embrió-átültetés 40. évfordulója
alkalmából. Az egyetem aulájában
tartott eseményen mintegy 180 szak-
ember tisztelgett az állattenyésztés-
ben forradalmi változásokat jelentő
biotechnikák eredményei előtt. Kö-
zülük hetvenen kaptak jubileumi elis-
merést, továbbá emlékplakettet vettek
át Gödöllő néhai díszpolgárának, dr.
Mészáros Istvánnak a családtagjai is.
Dr. Mészáros István (1910-2006)

Kossuth-díjas címzetes egyetemi ta-
nár, szaporodásbiológus, a mester-

séges termékenyítés meghonosítója
volt hazánkban, tudományának isko-
lateremtő egyénisége. Az Országos
Mesterséges Termékenyítő Központ

alapítója, első igazgatója, szaporo-
dásbiológiai kutatóbázissá fejlesztője,
megyei főállomások vezetője, szapo-
rítóanyag-bank létesítője volt. (T)

Mint arról korábban beszámoltunk,
lassan körvonalazódnak a már régóta
beharangozott HÉV-fejlesztések.
A kormány döntött a kulcsfontossá-

gú budapesti kötöttpályás közlekedési
projektek – benne a gödöllői HÉV –
előkészítésének központi költségvetési
finanszírozásáról. A Magyar Közlöny
legfrissebb számában közzétett kor-
mányhatározat szerint 1,7 milliárd fo-
rintot a 2017. évi, 4,4 milliárd forintot
a 2018. évi központi költségvetésből
fordítanak a kulcsfontosságú budapesti
kötöttpályás közlekedési beruházások
előkészítésére, az engedélyezési tervek
elkészítésére.
A kormány feladatul adta a nem-

zeti fejlesztési miniszternek, hogy
gondoskodjon a projektek építési en-
gedélyezési tervdokumentációjának

elkészítéséről a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt., aMÁVés a fővárosi ön-
kormányzat bevonásával.
A kormányhatározat mellékletében

szerepel a Budapest–Kelenföld és Fe-
rencváros vasútvonal közötti három
vágányú kapcsolat, a Danubius és
Népliget–Fradiváros elővárosi megál-
lók kialakítása, a déli összekötő vasúti

Duna-híd átépítése, a Budapest–Fe-
rencváros–Kelebia vasútvonal főváro-
si nyomvonal korrekciója, a ráckevei
HÉV fővárosi villamoshálózatba in-
tegrálása, a földalatti rekonstrukciója
és a járműbeszerzése, a gödöllői és a
csömöri HÉV-vonalak felújítása pro-
jektek engedélyezési terveinek elké-
szítése. (ny.f.)

Az ősz beköszöntével lassan megváltozik Gödöllő virágdíszítése. Bár a nyá-
ri színpompás növények még tartják magukat, a hónap végétől fokozatosan
átadják helyüket a téli növényzetnek. A VÜSZI kertészetének munkatársai
megkezdik az ágyások előkészítését, majd többek között árvácskákat és dísz-
káposztákat ültetnek a begóniák és más virágok helyére. A belváros korlátja-
iról és az oszlopokról is begyűjtik majd a hajnali hidegeket már rosszul tűrő
virágokat.
Természetesen nem csak a belvárosi parkokban dolgoznak, hanem a sok-

szor kevésbé szem előtt lévő területein is. Megkezdik a Rákos-patak meder
részének és környezetének kaszálást is. Ez különösen fontos, hiszen a meder
állapota jelentősen befolyásolja a nagyobb őszi esők vizének elvezetését.

(B)

A tervek szerint halad a Városi Mozi előterének átalakítása. A szeptember
elején kezdődött bontás után már jól látszik az új kialakítású belső tér. Az
egyhónapos munkák során új helyre kerül a büfé és a lépcsőt, ami jelentősen
megnagyobbítja a teret, ahol eddig sok esetben nem fértek el a várakozó né-
zők. A falak és a padló is új burkolatot kap, s egy, a 30-as éveket megidéző
Art deco stílusú előtér fogadja majd a közönséget a nyitás után. Az átalakított
térben a jelenleginél több ülőhelyet helyeznek el, a falakra pedig olyan ábrá-
zolás kerül, ami egyaránt megidézi a filmek világát, és a mozi történetét. A
szociális helyiségeket is felújítják, szintén ezt a kort megidézve, ekkor alakí-
tották ki ugyanis a jelenlegi mozitermet.
A nyitásra nem kell sokat várni, októberben már fogadja a látogatókat a

gödöllőiek és a környéken élők kedvenc mozija. (-dz-)

PÉNZT KAPOTT A HÉV-FEJLESZTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

ÁTALAKULÓ MOZI

G

BÜNTETANAV, HAMULASZTAVÁLLALKOZÓ!
Szeptember 29-ig minden vállalkozásnak be kell jelentenie, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe; az idei szerződé-
sen alapuló szolgáltatásnyújtásnál ez már eddig is kötelező volt, most már azonban minden vállalkozásra érvényes.
A NAV mulasztási bírságot szabhat ki, annak, aki ezt elfelejti.
A vállalkozóknak a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, e jogviszony keletkezésének és – ha-

tározott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontját kell megadniuk.
Újonnan alakult vállalkozásoknak a cégbírósági bejegyzéstől számított 15 napon belül, újonnan alakult egyéni

vállalkozóknak a bejelentkezéssel egyidejűleg.
Már létező vállalkozás esetében, ha a székhelyszolgáltatás 2017. január 1-jénél korábban kelt szerződésen alapul

és nem következett be változás 2016. december 31-ét követően az adatokban, akkor a bejelentést 2017. szeptember
29-ig kell megtenni.
Aki székhelyszolgáltatást 2017. január 1-je előtti szerződés alapján veszi igénybe, így korábban nem kellett erre

vonatkozóan bejelentést tennie, de az adatokban változás következett be. (Tehát a változás miatt bejelentési kötele-
zettség keletkezik.)
Cégbejegyzésre kötelezett adózóknak a 17T201T nevű nyomtatványon, míg az egyéni vállalkozóknak a 17T101E

nyomtatványon kell ezt megtenniük.
(ny.f.)
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Tisztelt Ügyvéd Úr!

A társasházi lakásom teraszának beépíté-
sévet szeretném a lakásomat egy szobá-
val bővíteni. Szeretném megkérdezni, hogy
van-e erre lehetőségem és mi a feltétele az
új szoba kialakításának?

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:

Az ön által tervezett terasz beépítés előtt elő-
ször azt kell meghatározni, hogy a tervezett
építési munka elvégzéséhez szükséges-e
építési engedély és amennyiben igen, milyen
feltételeket kell teljesíteni annak megszer-

zéséhez. Ezt a helyszín ismeretében lehet
pontosan meghatározni építész tervező
segítségével, illetve a megfelelő információk
megszerzéséhez szükséges megkeresni a
helyi építéshatóság illetékes ügyintézőjét.
Amennyiben építési engedély köteles a be-
építés, abban az esetben csak ennek meglé-
te esetén kezdhető meg az erkély beépítése.
További feltétel annak meghatározása,
hogy a beépítés miatt szükségessé válik-e
a társasház alapító okiratának módosítása,
illetve a munka az alapító okiratban közös
tulajdonként megjelölt épületberendezésre
történő csatlakozással vagy a közös épület-
rész, épületberendezés műszaki állapotának

megváltozásával jár-e együtt, mert ha igen,
akkor a beépítéshez a társasház és a tulaj-
donostársak hozzájárulása is szükséges.
Amennyiben a lakás hasznos alapterülete is
megváltozik a beépítéssel, akkor az alapító
okirat módosítása valamennyi tulajdonos-
társ hozzájárulásával lehetséges, mert ilyen-
kor jellemzően megváltozik a társasházi kö-
zös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni
hányad mértéke is.
Fentiek alapján az építkezés megkezdése
előtt az előkészítés részeként szükséges a
tervezési feladatokat meghatározni, az eset-
leges társasházi döntéseket megszerezni.

dr. Váczi Árpád ügyvéd
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.

vaczi.arpad@gmail.com

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

Blaháért Társaság szervezésében
szeptember 16-án különleges csalá-
di napot szerveztek az Úrréti tónál.
Ez alkalommal a jóízű beszélgetés
és a közösségépítés mellett az esé-
lyegyenlőségre és az esélyteremtés
gyakorlati megvalósítására, a fogya-
tékkal élők és az egészségesek közti
híd megépítésére helyezték a hang-
súlyt a szervezők.
Pecze Dániel, a városrész önkor-

mányzati képviselője lapunknak el-
mondta, a legtöbben soha nem
gondolunk bele, micsoda kincs
az, hogy valaki oda tud menni,
ahová akar, vagy el tudja mon-
dani azt, amit gondol, és meg
tudja érinteni azt, akit szeret.
A családi délutánon többe kö-
zött egy testi fogyatékkal élő
házaspárt, Zolit és Sacit igye-
keztek kiszakítani a mindennapi

megszokásokból, miszerint ők csak
„kurta” végtagokkal, „kurta” életet
élő emberek.
– Jó volt látni a boldogságot az ar-
cukon, ahogy „suhantunk” a vízen.
Jó volt ott lenni, ahogy a gyerekek
odajöttek segíteni, amikor emeltük
ki Őket a kenuból. Jó volt kilépni a
konvenciókból! – mondta Pecze Dá-
niel, értékelve a rendezvényt.

Újabb Családi délután az Úrréti tavon

BÚCSÚ URBÁN JÁNOSTÓL

Szerettük – szeretjük Jánost, azaz Janit, Urbán Janit.
Így szólítottuk mi, kollégák, és ő mosolyogva fogadta a
becéző elnevezést. Tekintélyes pedagógus volt, a min-
tát a piarista gimnáziumból vette valamelyik elődjétől.
Mindig vasalt ingben, nyakkendőben, zakóban, vagy
köpenyben volt az iskolában. Régi vágású, tiszteletet parancsoló tanár
volt, diákjai is így viszonyultak hozzá. Talán tartottak is tőle dolgozatírás
közben, de megérezték a szigorúság mögött segítőkészségét, szeretetét.
Több mint ötven évig volt a Török Ignác Gimnázium tagja. Élete volt az
iskola. Lelkesedése minden tanári munkára kiterjedt. Hosszú évekig irá-
nyította a felnőttoktatást, a levelező tagozatot. Nagyon sokan jutottak el az
ő iránymutatása alapján az érettségiig.
Tisztelte és becsülte feletteseit, tanította és nevelte diákjait. Kulturálódás,
művelődés, kirándulás, közösségi alkalmak számára mind fontosak voltak.
Munkája elismeréséül felettesei magas kitüntetésben részesítették, ami
még nagyobb lendületet adott munkájához. A tanítás mellett a zene volt a
szenvedélye. Minden zenét szeretett, de az operát különösen. Operabérlete
volt, és kollégáit és diákjait is sokszor segítette hozzá kedvezményes bérle-
tekhez. Nyugdíjazása után éveken át látogatta a Török Ignác Gimnáziumot.
Be-be jött a tanáriba, elbeszélgetett. Később már csak az igazgatói irodába
kopogtatott be, kedveskedve egy-egy üveg borral boldog tanévet, névnapot
vagy új évet kívánt. Legutóbbmár csak az aulában találkoztunk. Fáradt volt,
panaszkodott, de próbálta tréfára fordítani a beszélgetést. De már nem volt
ereje nevetni, inkább csak mosolygott. Azután hazament. Most már végleg
hazament. Emlékét megőrizzük a Török Ignác Gimnáziumban. (TIG)

Szombaton délelőtt a Rönkvár zöldterületének rendbetéte-
lén serénykedtek a környéken lakók, miután a Gödöllői Ér-
tékvédő Közhasznú Egyesület a MOLZöldövezet Program
pályázatán nyert mintegy 600.000 forintot, amiből fákat
szereztek be és téreszközöket újítottak fel.

A Rönkvár játszótér teljes önkormányzati rekonstrukciója
2018-ban valósul meg, ám addig is van bőven mit csinálni.
Ezúttal 13 fát ültettek be, illetve a padok java részét – a
VÜSZI segítségével – felújították és most lefestették.

A dolgos kezű lakókat, akiket dr. Pappné Pintér Csilla
alpolgármester is köszöntött – s aki természetesen be is
kapcsolódott a munkába –, a teendők végeztével a Kalória
vendégelte meg némi harapni valóval.

A SAX-O-FUNK DALÁRA IS SZAVAZHATUNK

A hazai könnyűzenei élet is bővelkedik minőségi versenyekben, most épp
a Jazzy Rádió dalversenye ígér izgalmakat a jazz és a funky kedvelőinek.
Megmérettetés már a finisébe érkezett, s a legjobb tíz szerzemény közé
Csányi István Esztertánc című dalát is beválasztották.
A 10 éves 90.9 Jazzy immár kilencedik alkalommal hirdette meg zenei
pályázatát, aminek eredményeként az elmúlt években már közel három-
száz, kifejezetten a Dalversenyre benevezett produkció került be a rádió
repertoárjába.
A megmérettetésen a közönség is díjaz. A zsűri által kiválasztott 10 leg-
jobb dal közül a hallgatók dönthetik el, ki legyen 2017. közönségdíjas Jaz-
zy dalverseny előadója.
Mint megtudtuk, Csányi István Esztertánc című dala, amit még nem hal-
lott a közönség a Sax-O-Funk október 29-ei koncertjére íródott, amelyen
az egyik vendég a Talamba Ütőegyüttes lesz. Ütőseink természetesen a
közös produkcióra „talambásították” kicsi a művet, mi úgy tűnik, a Jazzy
zsűrijének már elnyerte a tetszését, hiszen bekerült a tízes döntőbe. Most a
hallgatóságon múlik, lesz-e belőle közönségdíjas.
A dalt meghallgatni, és szavazni október 10. éjfélig lehet az alábbi linken:
http://jazzyradio.hu/dalverseny-szavazas

A korábbi évek hagyomá-
nyainak megfelelően idén is
hatalmas érdeklődés mellett
rendezték meg a Nemzeti
Vágtát, amire 72 település –
köztük természetesen váro-
sunk is – nevezett be.

Az elmúlt hétvégén, a Hősök terén
lezajlott eseményen Gödöllőt egy
21 éves ifjú hölgy,NagyAnnabella
Róza képviselte, aki Durcás névre
hallgató lovával próbált minél jobb

eredményt elérni. Lehet, hogy
a paci kissé sértődős kedvé-
ben volt, mert az előfutamban
elért harmadik helyezésük
nem volt elegendő a középfu-
tamba kerüléshez.
Gödöllő azonban nem csak a
versenyben volt jelen, hanem
ahogy a korábbi években,
idén is bemutatkozott a Tu-
risztikai Egyesület Gödöllő,
aminek jóvoltából a rendez-
vény látogatói megismerked-
hettek városunk turisztikai és
kulturális kínálatával.

Gödöllő a vágtán

Szebbé varázsolták a Rönkvár környezetét

Gödöllői dal a Jazzy Rádió Dalversenyében

Köszönjük mindenkinek, akik fájdalmunkban osztoztak és Urbán Jánost
utolsó útjára elkísérték. Urbán család

Fotó: Facebook
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Nem is volt olyan régen, ami-
kor a vegetáriánus jelző hal-
latán legtöbben felhúzták a
szemöldöküket, mások legy-
intettek, megint mások pedig
egyszerűen azzal léptek túl a
jelenségen, hogy majd elmú-
lik, fölösleges vele foglalkozni.
Azóta sok víz lefolyt a Dunán,
s bizony, aki nyomon követi a
táplálkozási szokások, diva-
tok változásait, az egyre több-
féle étrenddel találkozhat.

A vegetáriánus, a vegán, a paleo, a
makrobiotikus - és még jó hosszan
sorolhatnánk a különböző típusokat
– konyhák ma már hatalmas rajon-
gótáborral bírnak. Sokan valamilyen
betegség miatt fordulnak a hagyomá-
nyostól eltérő ételek felé, van, akit
a különlegességük vonz. Tény, ezek
az étkezés irányzatok jelentősen
megkönnyítik azoknak a helyzetét,
akik valamilyen étel érzékenységben
szenvednek, és azt is el kell ismer-
ni, nagyon sokan ezek valamelyiké-
nek köszönhetik, hogy visszanyerték
egészségüket. Közéjük tartozik dr.
Andrási Nóra is, aki saját egészsé-

ge helyreállítása érdekében váltott
a hagyományos konyháról a cukor-,
glutén- és tejtermékmentes étrendre.
Pozitív tapasztalatai alapján először
blogot kezdett el írni, majd szakács-
könyv formájában is megjelentek
recepjei, amik beilleszthetők a 160
gr szénhidrátos inzulinrezisztencia
–étrendhez, a glutén-, a tej- vagy to-
jásmentes étkezéshez, megfelelnek a
vegánok elvárásainak is, de megpró-
bálkozhatnak velük azok is, akik új
ízekre vágynak.
A szerző jól ismeri az étkezési szo-
kások váltása során felmerülő nehéz-
ségeket, épp ezért tippeket ad ahhoz

is, hogyan állítsuk át kamránkat az
új hozzávalókra, hogy az ne terhelje
meg túlságosan a családi költségve-
tést az első időszakban. A tanácsok
figyelembe vételével nem csak a
pénztárcánkat kímélhetjük meg, ha-
nem azt is kivédhetjük, hogy bevásá-
roljunk egy csomó olyan alapanya-
got, ami azután majd hetekig áll a
polcon.
Szerencsére ma már a beszerzés sem
probléma, hiszen a legtöbb üzletlánc
polcán megtalálhatók a néhány éve
még ismeretlennek számító kókuszs-
zsír, eritrit, vagy a sok recept alap-
anyagának számító csicseriborsó és
köles.

A könyv 2016-ban kiadott első kö-
tete a hazai siker után egy rangos
nemzetközi versenyen, a Gourmand
World Cookbook Awards-on a vegán
és diétás könyvek kategóriájában a
harmadik helyezést ért el. Ahogy a
korábbi, a most megjelent második
kötet is azt mutatja be, hogy ez az ét-
kezési forma is ízletes, teljes értékű
egészséges és tápláló ételeket kínál.
(Dr. Andrási Nóra: Mindenmentes 2)

(ny.f.)

Hivatalossá vált Gödöllő indulása
a 2023-as Európa Kulturális Fő-
városa címért. Az önkormányzat
már a múlt év szeptemberében
bejelentette, hogy elindul a színvo-
nalas kulturális élettel bíró váro-
sok versenyében, a múlt héten pe-
dig a szabályoknak megfelelően,
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumánál hivatalos formában is
jelezte indulási szándékát.

Arról, hogy 2023-ban melyik ma-
gyar város nyeri el a megtisztelő
címet, a jövő év folyamán döntenek
Brüsszelben.
A pályázat megjelenése év végén
várható. Körülbelül tíz hónap áll
rendelkezésre az első fordulós anyag
magyar és angol nyelven történő el-
készítésére.
Az így kimunkált komplex anyagot
egy tizenkét fős nemzetközi szakér-

tő testület bírálja el, majd az észre-
vételek kézhezvétele után a máso-
dik fordulóba meghívott városokra
újabb kilenc-tíz hónapos munka vár:
a javaslatok beépítése és a végle-
ges pályázati anyag összeállítása. A
végső döntés 2018 nyarán születhet
meg.

Gödöllőnek sem helyszínek tekinte-
tében sem a programkínálattal nem
jelenthet problémát, hogy megfelel-
jen a „Európa Kulturális Fővárosa
2023” címnek, ami nem csak kötele-
zettségekkel jár majd, hanem hozzá-
rendelt forrással is.
A címet viselő városnak ugyanis
az EU hozzájárulásaként a Meli-
na Mercouri jutalom ítélhető meg
(forrása a Kreatív Európa Program).
Ennek összege jelenleg 1,5 millió
euró, ami kulturális programokra
fordítható.

Legyen Gödöllő Európa Kulturális Fővárosa!

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Ha nagyon megválogatod, mit eszel

(Folytatás az 1. oldalról)

A fiatal hegedűművész csodálatos
teljesítményt nyújtott a megmé-
rettetésen, ahol a videóválogatást
követően hatvanöt fiatal művésszel
jutott tovább a verseny élő fordulói-
ba.
Az elődöntő és a középdöntő után
a kamarazenekari, majd a nagyze-
nekari döntőben mutathatta meg
tudását.
A szombaton este megrendezett
végső döntőben Bartók: 2. hegedű-
verseny, BB 117 című művével állt
a zsűri és a közönség elé.
A vasárnapi gálahangversenyen is
ennek második, Andante tranquil-
lo tételét szólaltatta meg. A III. díj

mellett Langer Ágnesnek ítélték az
Auer Fesztivál, a MÁV Szimfoni-
kus Zenekar, a Magyar Rádió Zenei

Együttesei, az MTVABartók Rádió
és a Papageno Consulting különdí-
ját. A verseny I. díját a francia-hol-
land Cosima Soulez Lariviere

kapta, a II. díjat Ririko Takaginak
(Japán) ítélre a zsűri.

bj

AGömb Alkotócsoport és a Fréderic
Chopin Zenei AMI együttműködé-
séből ezúttal a „Bölcsőtől a koro-
náig – Gödöllő, a
királyné városa”
elnevezésű kulturá-
lis tematikus évhez
kapcsolódóan szü-
lettek új képzőmű-
vészeti alkotások.
Az Összhangban a
negyedik dimenzi-
óban című tárlatot, 12 művész mun-
káit péntek este nyitották meg a ze-
neiskola hangversenytermében.
Az idén a Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar A bécsi klasszikus szimfónia
Magyarországon című CD-je inspi-
rálta a képzőművészeket alkotásra a
kiegyezés koráról. A digitális hang-
hordozón a világon először jelentek
meg Anton Zimmermann és Georg
Druschetzky szimfóniái. Ezek a mű-

vek az 1700-as évek magyarországi
kastélyainak zenekari repertoárjához
tartoztak.
A művészeket és a közönséget Buka
Enikő, a zeneiskola igazgatója kö-
szöntötte.
A Gömb-tagokat ihlető hangfelvéte-
len Bali János zeneművész, docens
(PPKE) vezényelt. A kiállítás meg-
nyitóján rendhagyó zeneirodalmi
előadást tartott, bemutatva a szóban
forgó műveket befogadó kortárs kö-
zönség elvárásait is.
Bárcosi-Dienes Erika művészta-
nár megnyitójában John Steinbecket

idézte, aki szerint „Az időköz furcsa
és ellentmondásokkal teljes jelenség
az emberi lélek számára. Ésszerű

volna feltételezni, hogy az egy hely-
ben topogás ideje, vagyis az ese-
ménytelen idő végtelennek rémlik.
Így kellene lennie, de nincs így. Az

unalmas, eseménytelen idő-
nek egyáltalán nincs is tar-
tama. Az érdekes dolgokkal
telehintett idő, a tragédiáktól
jajongó, örömöktől ujjongó
idő - ez az a korszak, amely
később hosszúnak tűnik fel
az ember emlékezetében. Így
is kell lennie. Az eseményte-
lenségben nincsenek oszlo-

pok, amelyekre ki lehetne feszíteni
az időtartamot. A semmitől a semmi-
ig egyáltalán nincs idő.”
Vajon miként lehet 100-150 év tá-
volából megismerni a Sisi fagylalttá
vált vagy ibolyacsokorrá változott
királynét? Tudunk-e ezzel a múlttal
kapcsolatot teremteni? Nem tudom,
válaszolta saját kérdésére, hiszen
mint Tandori Dezső írta: „az idő zárt
dió nem lehet bekapcsolódni”. De itt
vagyunk mégis ebben a teremben,
ahol 12 ember a kérdezés elszántsá-
gával megteremtett egy-egy kis uni-
verzumot a múltból. lt

gödöllői siker A BArtók világversenyen

Díjeső Langer Ágnesnek

A gömB kiállításA

Alkotások klasszikus kottákból

(Dr. Vigh Andrea, Salvatore Accardo, Langer Ágnes, Ririko Takagi, Cosima
Soulez Lariviere, Qian Zhou) Fotó: Zeneakadémia/Adrián Zoltán
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Mind a kastély, mind a GIM-ház
kiállítása egyben része a „Bölcsőtől a
koronáig – Gödöllő, a királyné váro-
sa” elnevezésű kulturális tematikus
évnek, amellyel a város Erzsébet ki-
rályné születésének 180., és magyar
királynévá való koronázásának 150.
évfordulója alkalmából tiszteleg.

A Kulturális Örökség Napjai má-
sik témája a reformáció 500. évfor-
dulójához kapcsolódott.
Ennek jegyében városunk evan-

gélikus és református temploma is
megnyitotta kapuját a nagyközön-
ség előtt. Az előadások során az ér-
deklődők átfogó képet kaphattak a
reformáció európai és hazai útjáról,
valamint a két gyülekezet és a temp-
lomok történetét is megismerhették.
Mint azt Csobán Pál, a Gödöllői

Református Líceum történelemtaná-
ra a templomban elmondta, a budai
szandzsák összeírásából kiderült,
hogy a 150 éves török uralom alatt
településünkön már protestáns lakos-

ság élt. A törökök általánosságban
nem szóltak bele a vallási kérdések-
be, a hitvitákba, de hallgatólagosan
a protestánsokat támogatták. Úgy
fogalmazott: a török időkben Ma-
gyarország és Erdély a hitéletben és
a művelődésben szinte előtte járt a
nyugatnak. Ebben jelentős szerepük
volt a kint tanuló, úgynevezett pereg-

rinus diákoknak
(mint pl. Szenczi
Molnár Albert),
akik jelentős sze-
repet játszottak a
hazai színvonalas
iskolahálózat ki-
építésében. Ebben
az időszakban jött
létre a debreceni,
a pápai, a sárpos-
pataki, a kolozs-

vári és a nagyenyedi kollégium is.
A gödöllői gyülekezet Debrecenhez
tartozott.
A gyülekezet számára jelentős

csapás volt, amikor a II. világhábo-
rú utáni időszak
egyházüldözése
során az udvar-
ban lévő ha-
tosztályos elemi
népiskolát el-
vették. Amikor
a rendszervál-
tás idején ismét
lehetőség nyílt
arra, hogy az
egyházak isko-

lát működtessenek, azonnal éltek a
visszavétel lehetőségével, s ma már
több mint négyszáz diák jár ide.
Az evangélikus templomban Csa-

ba Zsolt tartott előadást, aki elmond-
ta, a XVIII. században mindössze 40-
50 fő lutheránust tartottak számon a
településen, s később is kisszámú volt
a jelenlét. Csupán a trianoni békedik-
tátum után nőtt meg a gyülekezet szá-
ma, mivel az anyaország határain túli
magyar területekről sokan kerültek át
Magyarországra. 1920 és 1925 között
350 főre nőtt az evangélikus közösség
létszáma. Ez a növekedés tette lehető-
vé és szükségessé a templom építését,
ami gyűjtésből valósult meg.Agödöl-
lői hívek mellett a hazai és külföldi
gyülekezetek is segítették a megvaló-
sítást. 1929-re gyűlt össze a szükséges
pénz, majd a község által adományo-
zott területen 1929. szeptember 15-én
történt meg az alapkő-letétel.
A reformáció évéhez októberben

több program is kapcsolódik majd.
(kj)

XI. alkalommal rendezik meg idén
az Ars Sacra Fesztivált, aminek ke-
retében városunkban is kiállítás és
koncertek várják az érdeklődőket. A
rendezvénysorozat szombaton a Le-
vendula Galéria kiállításával vette
kezdetét.
A „Ne féljetek!” című csoportos

kiállítást Galambos Ádám evangéli-
kus teológus, azAsztali Beszélgetések
Kulturális Alapítvány kuratóriumának

elnöke nyitotta meg, aki emlékez-
tetett arra, hogy az Ars Sacra, azaz
szakrális művészetek hete a 2007-es
katolikus nemzetközi városmisszós
rendezvénysorozat eredményeként. A
szervezők megfogalmazása
szerint a rendezvény célja a
remény jeleinek felmutatása
a kultúrában. A kezdetben öt
múzeum összefogásával el-
indult program mára a hatá-
rokon is túlnőtt, 120 telepü-
lésen 11 műfajból több mint
700 program közül válogat-
hatnak az érdeklődők.

Az Ars Sacra Fesztiválhoz a hét-
végén két koncert is kapcsolódott a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar Ala-
pítvány szervezésében. Szombat este
az Új Advent
Kórustársaság
adott hangver-
senyt a Gödöl-
lői Evangélikus
Templomban
Gyökerek és
Ágak címmel,
mellyel Kodály
Zoltán emléke
előtt tiszteleg-
tek.
Vasárnap a Szentháromság temp-

lomban szintén Kodály Zoltánnak
szenteltékÁcs Dávid László (orgona)
és Ács Ádám József (klarinét) közös
estjét.

Ahét folyamán folytatódnak a fesz-
tivál programjai, a Levendula Galériá-
ban hétfőtől péntekig 17 órakor a ka-
marakoncertek várják az érdeklődőket
Dezső Piroska szervezésében, melye-
ken a Frédéric Chopin Zenei AMI ta-
nárai és növendékei közreműködnek.
Szeptember 24-én este pedig a

Szentháromság templomban Tóth
Rita (orgona) Juniki Spartakus (he-
gedű) és Juniki Anna (ének) szólal-
tatják meg J. S. Bach, Händel, J. Rhe-
inberger és Boelmann műveit.

(ny.f.)

ZásZlók, sirályok, templomok

Kulturális örökségünk

kiállítás és koncertttek

Ars Sacra Fesssztivál

ifjú tehetségek a sZínpadon

XVI. Liszt Fesztivál

Október 20-22. között ismét otthont ad a Liszt Fesztiválnak a Gödöllői
Királyi Kastély. A tizenhatodik alkalommal megrendezésre kerülő ese-
ménysorozat ez alkalommal Jandó Jenő zongoraestjével veszi kezdetét.
A koncertsorozaton idén több a fiatal művész is a közönség elé lép. 21-

én este három ifjú tehetséget, Radnóti Rózát (zongora), Szilasi Dávidot
(zongora) és Dolfin Balázst (cselló) hallhatja a közönség.
A rendezvény záróhangversenyén is egy városunkban jól ismert fiatal

művész, a magyar családi szálakkal rendelkező Kaneko Mijüdzsi ad a
Gödöllői Szimfonikus Zenekarral közös koncertet, melyen Liszt és Csaj-
kovszkij művei hangzanak el. (j)

Radnóti Róza Kaneko Mijüdzsi
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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

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

NEGRÓ: 1,5 éves ivaros kan, kicsit
domináns, kanokkal szoktatható,
pórázon sétál, kanapéra vágyik

BUNDI: 1 éves, ivartalanított kan.
Szeret játszani, domináns, tanítható,
mérete ellenére nem nagy mozgás-
igényű, inkább kinti eb.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

KUTYAKIÁLLÍTÁSOK HÉTVÉGÉJE

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Szeptember 23-án
szombaton
10-12 óráig.

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel:
dr. Michalik László

állatorvos

Telefonszám:
06/20-981-3100

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

ZÉNÓ: 2 éves ivaros kan, középter-
metű kutyákkal kijön, pórázon sétál,
kinti/benti eb.

Kritikus időjárási körülmények
esetén az emberek elmenekülnek,
vagy menedéket keresnek. De va-
jon mit csinálnak a madarak?
Hová mennek, és vajon egy nagy
vihar változtat a vonuló madarak
szokásain?

Amadárfajok különböző stratégiákat
alkalmaznak nagy viharok, mint pl.
a hurrikánok esetén is: elhagyják a
területet, folyamatosan menekülnek
a vihar elől, de az is előfordul, hogy
egyenesen belerepülnek abba, vagy
esetleg egy védett helyen próbálják
átvészelni a viszontagságokat.

A madarak egy része már jóval a
vihar megérkezte előtt elrepülhet
Kutatások bizonyítják, hogy a ma-
darak hallanak az infrahang tarto-
mányban és érzékenyek a légnyomás
változásokra is, ezért már előre érzé-
kelik, ha egy vihar közeleg, főképp,
ha az egy hatalmas hurrikán. A vihar
útjában lévő madarak a saját életút-
juknak megefelelő ismeretek birto-
kában és az évszaknak megfelelően
megváltoztathatják vonulási útvona-
lukat. Például a fehértorkú verébsár-
mányok egy hatalmas vihar közeled-

tével a tavaszi vagy őszi vonulásuk
idejét átütemezik. Érdekességként
kell említeni, hogy a kutatások sze-
rint a faj előbbre hozza az őszi vonu-
lás időpontját, ha a légnyomás csök-
ken (de a hőmérséklet csökkenése
miatt nem), míg a tavaszi vonulásuk
időpontját eltolják ha a hőmérséklet
csökken (de a légnyomáscsökkenés
miatt nem).

Sok madár azt választja, hogy át-
repül a viharon
Egy kutatási projekt keretében kis
pólingokra került műholdas jeladó.
A jeladók segítségével rendkívül
hasznos adatokat kaptunk a mada-
rak viselkedéséről. A „Chinquapin”
nevű madár 2011-ben, a vonulása so-
rán belerepült az Irene hurrikán ve-

szélyes észak-keleti részébe,
ahonnan szerencsésen folytat-
ta útját Kanadából dél-ameri-
kai telelőterülete felé. Ugyan-
ez a madár előző évben a
Colin nevű trópusi vihar pe-
remén repült át, egy másik
jeladós kis póling azonban el-
pusztult ugyanebben a vihar-
ban. A viharok mellett azonban más
veszélyek is fenyegetik a vonuló ma-
darakat. „Machi” és „Goshen”, két
másik jeladós kis póling is átrepült
hurrikánokon 2011-ben („Goshen”
„Chinquapin”-hoz hasonlóan átre-

pült az Irene hurrikán peremterülete-
in). Ez a két madár azonban a vihar
után leszállt megpihenni a Karib szi-
getvilág Guadeloupe szigetén, ahol
mindkettőt néhány órán belül lelőt-

ték. (Ez sajnos gyakran
megtörténik a Guadeloupe
szigeten landoló, hurrikánt
túlélő madarakkal).

Ugyanebben az évben
a „Remény” elnevezé-
sű kis póling belerepült a
Gert nevű trópusi viharba
Új-Skócia partjainál, Ka-
nadában. Elképesztően
erős szembeszélben repült
27 órán keresztül, mind-

össze 11 km/óra sebességgel halad-
va. Amikor sikeresen átrepült a vihar
középpontján, erős hátszelek miatt
hirtelen 145 km/órára nőtt a sebessé-
ge, majd újra kiindulási helyének kö-
zelében landolt, így a megerőltető re-
pülésnek sajnos nem volt sok haszna.

Kisebb vonuló madarak csapdába es-
hetnek a hurrikán belsejében. Ez tör-
tént 2016-ban, amikor egy hatalmas
csapat kéménysarlósfecske került a
Matthew hurrikán középpontjába.
Sok madár sűrű bokrokban, szélár-
nyékos helyeken húzza meg magát.
Különböző odúlakó fajok, mint
például fakopáncsok és papagájok
gyakran faodvakba rejtőznek vihar
esetén. Itt biztonságban átvészelhe-
tik a rossz időt, feltéve, hogy az odút

nem önti el víz, vagy nem hasad szét
a szélben.

Sok madár elpusztul
A korábban már említett kéménysa-
lósfecske csapat egy része, 727 pél-

dány biztosan elpusztult a
viharban, de könnyen lehet,
hogy több ezer másik egyed
is hasonló sorsra jutott. Ka-
nada Québec megyéjében
a kéménysarlósfecske állo-
mány drasztikus, mintegy
50%-os csökkenése kizáró-
lag a Vilma hurrikán hatá-
sának tudható be.
A hurrikánok a kihalás

szélére is sodorhatnak fajokat. Ez
különösen igaz a kisebb szigeteken
élő nem vonuló fajokra, vagy me-
lyek eleve kis számban vannak jelen.
Az 1989-es Hugo hurrikán levonul-
ta után mindössze 22 Puerto Rico-i
amazon papagáj maradt, pedig ezt a
fajt már egyébként is veszélyeztette
életterének csökkenése és az illegális
madárbefogás. A pettyes gezerigót
még súlyosabban érintette a 2005-ös
Vilma és Emily hurrikán, hiszen a

mai napig nem tudjuk biztosan, hogy
fennmaradt-e a faj.
A madarak sokféle módon át tudnak
vészelni olyan nagyméretű viharo-
kat, mint egy hurrikán. Azonban az
emberi tevékenység tovább fokozza
a hurrikánok negatív hatásait, hiszen
a természetes élőhelyek pusztulá-
sával, a vadászattal és az illegális
madárbefogással tovább csökken a
madarak túlélésének esélye.

mme.hu

Mit csinálnak a madarak hurrikán idején?

A tök vagy ahogy egyes vidékeken mondják, a dinka, a disznóólakból
és istállókból lassan, észrevétlenül belopakodott az ínyenckonyhák hátsó
ajtaján. Ősszel és télen az egyik legkedveltebb, könnyen hozzáférhető
csemege.

MIÉRT OLYAN ÉRTÉKES ÉLELMISZERA SÜTŐTÖK?
A sütőtök termése gazdag C-vitaminban, ami támogatja az immunrendszert,
így könnyebben elkerülhetjük az őszi hónapokkal megszaporodó náthás,
meghűléses megbetegedése-
ket.A sütőtökben lévő rostok
segítik az emésztést. A káli-
um pedig szervezetünk fo-
lyadékháztartásának szabá-
lyozásában játszik szerepet.
A sütőtök terméshúsának
kalóriatartalma alacsony,
vitaminban gazdag és egész-
séges. A sütőtök rengeteg
béta-karotint tartalmaz, ez az
anyag adja narancssárga színét. A béta-karotin az egészséges látáshoz nélkü-
lözhetetlen A-vitamin előanyaga, egyben antioxidáns is. Az antioxidánsok a
szív- és érrendszeri-, valamint a daganatos betegségek kialakulásában szere-
pet játszó szabadgyökök ellen hatnak.
MIRE JÓATÖKMAG?
100 g tökmag 500 kalóriát és több mint 45 g zsírt tartalmaz. 20 g tökmag olaj-
tartalma egy evőkanálnyi olajnak felel meg. A tökmagolaj telítetlen zsírsav
aránya igen magas, így ez az értékes növényi olaj megkönnyíti a szervezet
számára a tápanyagok felvételét.

Sütőtök, a vitaminbomba

Kis póling

Puerto Rico-i amazon papagáj

Fehértorkú verébsármány

Kéménysarlósfecske

Az elmúlt hétvégén ismét kutyákkal népesült be az Alsópark területe. Szep-
tember 16-án, szombaton a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület klubki-
állítását láthatták az érdeklődők, míg vasárnap az Angol és Ausztrál Pásztor-
kutya Klub Egyesület speciál klubkiállítása volt látható a helyszínen; utóbbi
már-már hagyományos jelleggel, ugyanis a klub rendszeresen tartja Gödöl-
lőn a rendezvényeit.
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Ezúton közöljük a Belvárosi Na-
pok futóversenyén egyéniben 1-3.
helyen végző diákok és felnőttek
neveit. A 3524 futó közül a Hajós
iskola futói érték el a legtöbb, szám
szerint tíz dobogós helyezést.

Belváros Napok futóverseny 1-3. helye-
zettjei: I. korcsoport lányok: 1. Ábrahám

Zita (Damjanich), 2. Szentgáli Varga Villő
(Erkel), 3. Bálványos Rita (Hajós); fiúk: 1.
Bartha Gellért (Damjanich), 2. Rónay Kris-
tóf (Hajós), 3. Várkonyi Nimród (Hajós).
II. korcsoport lányok: 1. Zsemle Hanna
(Hajós), 2. Kőkös Laura (Hajós), 3. Soós
Noémi (Erkel); fiúk: 1. Tamás Máté (Ha-
jós), 2. Hankó Bence (Szt. Imre), 3. Faze-
kas Soma (Szt. Imre).
III. korcsoport lányok: 1. Belényesi Han-
na (Hajós), 2. Márta Rozi (Damjanich),
3. Kátai Nóra (Damjanich); fiúk: 1. Ros-
ka Dániel (Hajós), 2. Bálint Kristóf (Szt.
Imre), 3. Fekete Csanád (Hajós).
IV. korcsoport lányok: 1. Soós Laura
(Erkel), 2. Daróczi Kata (Petőfi), 3. Kmec

Adél (Líceum); fiúk: 1. Lezsák Lázár (Ha-
jós), 2. Korsós Zoltán (Erkel), 3. Halász
Adrián (Hajós).
V. korcsoport lányok: 1. Hrapan Juli (Er-
kel), 2. Katona Dalma (TIG), 3. Ratkai Pan-
na (TIG); fiúk: 1. Rusz Levente (CEAS),
2. Dányi Máté (Líceum), 3. Kreicz Máté
(Damjanich).
VI. korcsoport lányok: 1. Békési Lea
(Hajós), 2. Ludmán Eszter (Erkel), 3. Nagy
Borbála (Premontrei); fiúk: 1. Hemrich
Róbert (Premontrei), 2. Tóth Roland (Pre-
montrei), 3. Trézsi Richárd (Líceum).
Felnőtt női kategória: 1. Muhari Gabriella
(Montágh), 2. Dobay Ivett (Szt. Imre), 3.
Szalontai Anikó (Waldorf); férfiak: 1. Ver-
bói Zoltán (Hajós), 2. Pitlik Marcel (Pre-
montrei), 3. Csenteri Csaba (Montágh).

-ll-

Belvárosi Napok – FutóverseNy

Hajós: tizen a dobogón

Pont nélkül maradtak az elmúlt
hétvégi fordulókban a gödöllői
labdarúgó csapatok. A megyei
I-ben szereplő Gödöllői SK 2-0-
ra, a megye kettes GEAC 4-3-ra,
míg a harmadik vonalban küzdő
GSK II-Szada 3-1-re kapott ki so-
ros ellenfelétől.

A bajnokság előtt még bajnoki címről
álmodozó Gödöllői SK mérlege hatból
négy, ami ezúttal sajnos nem a győzel-
mek számát jelenti, hanem a pontokét.
Szász Ferenc együttese az elmúlt hét-
végén hazai pályán szenvedett 2-0-s ve-
reséget a Biatorbágy ellen, így az eddig
megszerezhető 18 pontból mindössze
négyet sikerült begyűjteni, ami miatt
lassan el kell engedniük az aranyérem-
ről és a feljutásról szőtt álmaikat.
A GSK hat fordulót követően négy
ponttal a 12. helyen áll a Pest megyei I.
osztályú pontvadászatban.

Pest megyei I., 6. forduló
Gödöllői SK – Viadukt SE-Biatorbágy
0-2 (0-1)

Megyei II. osztály – Gólzápor pont

nélkül

Gólgazdag, de pont nélküli meccsen
van túl a GEAC-SZIE csapata, akik
Piliscsabán kaptak ki 4-3-ra, ezzel el-
szenvedték első vereségüket a megyei
II. osztály Északi-csoportjában. Farkas
Sándor együttese két mérkőzéssel ke-
vesebbet játszva a mezőnynél jelenleg
hat ponttal a kilencedik helyen áll a ta-
bellán.
Pest megyei II. Északi-csoport, 5. for-
duló: Piliscsaba SE – GEAC-SZIE 4-3
(1-0) Gólszerző: Kővári Patrik (3).

Megyei III. osztály – Még nem állt

össze a csapat

Nem igazán állt még össze a játékos ke-
retét tekintve a nyáron jelentős átalaku-
láson áteső GSK II-Szada csapata, akik

ezúttal Mogyoródon kaptak ki 3-1-re.
Az Északkeleti-csoportban vitézkedő
gödöllőiek jelenleg három ponttal a
nyolcadik helyen állnak.
Pest megyei III. Északkeleti-csoport,
4. forduló: Mogyoród KSK – Gödöllői
SK II-Szada 3-1 (0-0) Gól: Szemjanyi-
nov Sándor.

Magyar Kupa – Jánoshalmán át a 64

közé jutásért

A Magyar Kupa főtáblájára jutó Gö-
döllői SK a legjobb 64 közé jutásért a
Bács-Kiskun megyei I. osztályban lis-
tavezető Jánoshalmát kapta ellenfeléül
a sorsoláson. A szeptember 20-ai pár-
harcban városunk csapatának minden
bizonnyal nem lesz egyszerű feladat a
továbbjutás, ráadásul mindezt idegen-
ben kellene megtennie. -tt-

laBdarúgás – poNt Nélküli gödöllői csapatok

Borús focihétvége

Programajánló
Szeptember 24., vasárnap 16 óra

Gödöllői SK II-Szada – Váchartyán KSE
(Táncsics M. Sportcentrum)

Szeptember 24., vasárnap 16 óra
GEAC-SZIE – Erdőkertes SE
(Egyetemi sportpálya)

Három versenyen összesen
16 érmet szereztek az elmúlt
hétvégén a GEAC atlétái. A
Váltó Ob-n két bronz- és egy
ezüstérem, rúdugrásban két
arany-, egy ezüst- és két bron-
zérem, míg az első őszi Sport
XXI egyéni pályaversenyen egy
arany-, két ezüst- és négy bron-
zérem volt a termés.

Az IKARUS Atlétikai Centrumban
megrendezett Váltó-bajnokságon-
négy gödöllői egység állt rajthoz. A
Csernyánszky Sára, Horváth Do-
rottya, Frei Dalma, Pótha Johanna
ifjúsági kvartettet 4x100 m-en 49.89-
es idővel ezüstérmet, míg a 4x400-as
váltóban (4:05,94) bronzérmet szer-
zett. Szintén bronzérmes lett a 4x800

m-es serdülő leány váltó (Németh
Nóra, Katona Dalma, Dobránszky
Laura, Hrapan Júlia), míg a Stefkó
Eszter, Eszenyi Napsugár, Novák
Kíra, Dobránszky Laura alkotta
4x100 m-es serdülő váltó az értékes
ötödik helyet szerezte meg. Edzők:
Körmendy Katalin, Gadanecz
György, Kovács Zoltán.
A GEAC serdülő rúdugrói az auszt-
riai Pottensteinben vettek részt az
UPO-La Herbstmeeting elnevezésű
versenyen, ahol az U16-os korosztály
fiú versenyét Bánovics József nyer-
te 360 cm-rel. Ugyan itt bronzérmes
Bánovics Károly 300 cm-rel, míg
negyedik lett Török Vilmos 300 cm-
es ugrással (egyéni csúcs). Az U16-os
lányoknál aranyérmet nyert Bánovics
Dorottya (320 cm), ezüstérmet szer-

zett Schmutzer Csilla (310 cm, ecs.),
míg bronzérmes lett Lajos Dóra 260
cm-rel. Edző: Szörényi István.
Szeptember 17-én a GEAC és az
IKARUS közös rendezésében került
lebonyolításra az első őszi Sport XXI
egyéni pályaverseny, a Közép- és az
Észak-Magyarország U13 és U11
gyermek korosztályok számára, ahol
az alábbi dobogós helyezések szü-
lettek: Első helyezett lett Belényesi
HannaU13-ban 1000 méteren, máso-
dik lett ugyan ebben a korcsoportban
Viha Borbála 1000 m-en és a 4x50
m-es váltó (Fekete Csanád, Takács
Bálint, Roska Dániel, Csiki Ádám),
míg a harmadik helyen végzett az
U13-nál Kriszt Sarolta 60 m-en és
magasugrásban, valamint az U11-es
korcsoportbanMolnár Mira 60 m-en
és Szabó Levente kislabdahajítás.
Edzők: Kovács Gábor, Körmendy
Katalin. -li-

atlétika – váltó oB, rúdugró viadal, sport XXi pályaverseNy

Három verseny 16 érem
TOBORZÓ -

GYERMEKATLÉTIKA – GEAC
A GEAC atlétika szakosztálya felvé-

telt hirdet 2004-2009-es születésű gyors,
ügyes és erős alkatú gyerekeknek, akik
szívesen sportolnának, versenyeznének.
Jelentkezni lehet szeptember végéig te-
lefonon a 2007-2008-as születésűeknek
Kovács Zoltán edzőnél a 30-6916286,
a 2006-ban születetteknek Körmendy
Katalin edzőnél a 30-3836789, a 2004-
2005-ben születetteknek pedig Kovács
Gábor edzőnél a 30-9480916 telefon-
számon. A legkisebbek (2009) jelentke-
zését a 20-4166571 telefonszámon vár-
juk! Kérjük továbbá, hogy akik Márton
Anita vagy Pars Krisztián nyomdokaiba
szeretnének lépni, keressékMáté Alpár
dobóedzőt a 20-5045889 számon. Ha
szeretné, hogy gyermeke játékosan sok-
oldalú fejlesztést kapjon, akkor várjuk a

sportok királynője csapatába!
www.geac.hu

Az elmúlt hétvégén Egerben vettek
részt a Gödöllői Judo Klub verseny-
zői országos versenyen, ahonnan
két éremmel térhettek haza.

Szádvári Zoltán (a képen versenyzőivel)
tanítványai közül a diák C korosztályban
Krakovszki Máté fantasztikusan menetel-
ve aranyérmes lett, a diák B lány kategóri-
ábanMakádi Liliánának ezüstérem került
a nyakába, míg az A korosztályban Dubis
Botond az ötödik helyet szerezte meg. -lt-

országos dzsúdó verseNy
Eger gödöllői hősei

Az elmúlt héten edzőt váltott a
Penta-Gödöllői RC vezetősége,
akik Idősebb Grózer György irá-
nyításával képzelik el a szebb
és eredményesebb jövőt. (a ké-
pen balra, fotó: grcvolley.hu)

A Borkovits Zoltánt váltó, kilenc év
után Magyarországra visszatérő idő-
sebb Grózer György Németország-
ból tért haza és ül le a gödöllői csapat
kispadjára. Az aktív játékosként sok-
szoros válogatottságig jutó szakember
Németországban és Belgiumban légi-
óskodott és edzősködött az elmúlt év-
tizedben és elmondása szerint nagy re-
ményekkel vág bele a munkába, amely
újdonság lesz a számára is, ugyanis
első ízben lesz női csapata edzői pálya-
futását tekintve. -tt-

röplaBda – új edző, új reméNyek

Idősebb Grózer György a fedélzeten
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET: 06-30/621-2968

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 18-24-ig:

Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Szeptember 25-október 1-ig:

Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

A gödöllői városi piacon megrende-
zett főzőversenyek évről-évre egyre
többeket mozgatnak meg, a kondé-
rok mögött ma már nem csak váro-
sunk lakói, hanem a környező telepü-
léseken élők is szívesen vállalkoznak a megmérettetésre.

2017. október 7-én (szombaton) ismét rajtkőhöz állhatnak a civil mes-
terszakácsok.

Várják olyan vállalkozó szelleműek jelentkezését, akik szívesen megmu-
tatnák főzési tudásukat és úgy gondolják, hogy az általuk készített ételt
kizárólag ők tudják a legízletesebben elkészíteni.
Jelentkezés: 06/30/5030777 telefonon, vagy személyesen Vilhelm Fe-
rencnél a piacon.

Főzőverseny a városi piacon

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ

A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az ország az ország szinte
bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára, sporteseményére és kulturális rendezvényére.

Jegyvásárlási lehetőség lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress,
TicketPro és a Jegymester rendszerein keresztül.

Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer rendezvényére Magyarországon, Csehországban,
Szlovákiában, Lengyelországban.

A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával,
Erzsébet-kártyával és Kultúrautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány).

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

A jogviszony időtartama és for-
mája: A munkakör határozatlan
idejű teljesidős (heti 30 óra) köz-
alkalmazotti-, vagy szabadfoglal-
kozású megbízásos-, illetve sze-
mélyes közreműködői jogviszony
formájában tölthető be.

Amunkakörbe tartozó feladatok:
a szakfeladat kötelezően ellátandó
területéhez tatozó lakosság általá-
nos szemészeti járóbeteg szakellá-
tása.

A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor
utca 1-3.

Illetmény és juttatások: Illet-
ményre és egyéb juttatásokra köz-
alkalmazotti jogviszony esetében
az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) ren-
delkezései az irányadóak. Egyéb
szerződéses jogviszony esetén bé-
rezés megegyezés szerint.

Pályázati alap feltételek:
• szakirányú egyetemi végzettség,
• szemészeti szakvizsga,
• legalább 3 éves szakorvosi szak-
mai gyakorlat,
• legalább 1 év járóbeteg szakrende-
lésen, vagy kórházi szakambulanci-
án szerzett szakmai tapasztalat,

• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• orvosi alkalmasság igazolása.
A fentieket igazoló dokumentu-
mok a pályázati anyag részeként
– a szakmai önéletrajzzal együtt –
nyújtandók be!
A munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően 2017. november 1-től
tölthető be.
Pályázat benyújtható:
• Postai úton, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ címére tör-
ténő megküldéssel.
• Személyesen: Igazgatósági titkár-
ságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca
1-3. 1. emelet).

A munkakör határozatlan idejű, tel-
jes idős közalkalmazotti jogviszony
formában tölthető be.

A munkakörbe tartozó feladatok:
szakképzettségének megfelelő asz-
szisztensi feladatok ellátása, admi-
nisztrálása az intézet Tüdőgondo-
zójában.
Illetményre és egyéb juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv”
(KJT) rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye:Gödöllő,Ady
Endre utca 62.
Pályázati feltételek:

• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi
végzettség,
• legalább 1 éves szakmai gyakor-
lat,
• érvényes működési kártya,
• MESZK tagság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvétel-
hez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeret, egészségügyi
szoftverhasználatban jártasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent a
• röntgen asszisztensi képzettség,

• gödöllői lakóhely.
A fentieket igazoló dokumentumok
a pályázati anyag részeként – a
szakmai önéletrajzzal együtt – fo-
lyamatosan nyújtandók be.

A munkakör a pályázat elbírálását
követően 2017. október 1-től tölt-
hető be.
A munkakörrel kapcsolatosan
érdeklődni lehet dr. Farkas Éva
Gondozóvezető főorvosnál a 06-
28/420-490-es telefonszámon.

Pályázat benyújtható: postai úton,
vagy személyesen, zárt borítékban
a fenti címre.

A munkakör határozatlan idejű, tel-
jes idős közalkalmazotti jogviszony
formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok:
szakképzettségének megfelelő ra-
diológiai (röntgen) asszisztensi
feladatok ellátása, adminisztrálása
az intézet központi radiológiai osz-
tályán.
Illetményre és egyéb juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv”
(KJT) rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye: Gödöllő,
Petőfi Sándor utca 1-3. (I. számú
Szakrendelő).

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi
végzettség,
• röntgen szakasszisztensi oklevél,
• legalább 1 éves szakmai gyakor-
lat,
• érvényes működési kártya,
• MESZK tagság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvétel-
hez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeret, egészségügyi
szoftverhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent a gödöllői lakóhely.

A fentieket igazoló dokumentumok
a pályázati anyag részeként – a
szakmai önéletrajzzal együtt – fo-
lyamatosan nyújtandók be.

A munkakör a pályázat elbírálását
követően 2017. november 1-től
tölthető be.

A munkakörrel kapcsolatosan to-
vábbi tájékoztatás kérhető dr. Palo-
tai Andrea főorvostól, a radiológiai
szakrendelés vezetőjétől.

Pályázat benyújtható: postai úton,
vagy személyesen, zárt borítékban
a fenti címre.

ATormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet

SZEMÉSZ SZAKORVOSI MUNKAKÖR betöltésére

ATormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet
ÁLTALÁNOS ASSZISZTENS MUNKAKÖR betöltésére

ATormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet

RADIOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS MUNKAKÖR betöltésére
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Nőknek és férfiaknak
esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése

és eladása.

2100 Gödöllő, Odray u. 8.
06-28/410-035
06-30/952-9987
info@delia.hu

„A kevesebb néha több”

D’Elia
Szalon

www.delia.hu



INGATLAN
+ Gödöllő blahai részén 1883nmes gazdálkodásra al-
kalmas telken tégla 60nmes házikó sürgősen eladó. Iár
11,8MFt. 20/772-2429
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
20/944-7025
+ Gödöllőn minőségi, új építésű, csok képes ikerházak el-
adók, 4szoba+ nappalis, 123nm hasznos, 400nm-es saját
telekkel. Kulcsrakész ár: 35MFt. 20/772-2429

+ Gödöllőn 3 szoba+ nappalis, új építésű 93nm-es ikerház
eladó 250nm-es telken iár: 30,9M Ft 20/772-2429
+ Gödöllőn Blahán 2szoba+ nappalis 72nmes új építé-
sű önálló ház kulcsrakészen eladó, 760nmes telken. Ár
27,9MFt. 20/772-2429
+ Gödöllőn kertváros felső részén 4szoba+ nappalis, szu-
terénes családi ház 545nmes telken sürgősen eladó. Iár:
29,8MFt. 20/772-2429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft. 20/804-2102
+ Gödöllőn, központban n+3szobás jó állapotú családi
ház eladó. Iár:36.5MFT! 20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es te-
lekkel 30,9MFt-ért. 20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok képes ikerházi lakások el-
adók! Iár:43.5MFt. 20/539-1988
+ Gödöllőn, Kazinczy körúton, 4.em-i, erkélyes lakás el-
adó! Iár:15.8MFt! 20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! 20/539-1988
+ Antalhegy lábánál kifogástalan állapotú, 107m2-es csa-
ládi ház eladó! 36MFt! Tel: 20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves, természetkö-
zeli belterületi építési telek 20nmes téglaházzal eladó!
Iár:8,2MFt. 20/772-2429

+ Szadán Gödöllőhöz közeli ré-
szen szép környezetben, jó fekvé-
sű, 1070m2, gondozott, közműves
építési telek 9,9M-ós irányáron sür-
gősen eladó! 20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban!
Tel.:20/804-2102
+ TELEK ELADÓ: 742 nm, Gödöllő
Blahafürdőn. (Kertes mezőgazdasá-
gi terület.) Nem közműves, villany az
utcában. Tel. este: 061/252-4204
+ Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás,
összkomfortos, felújított, 61 nm-
es LAKÁS a központban, gyönyörű
környezetben eladó. (Egyedi vízóra,
központi fűtés, új nyílászárók; HÉV,
vasút, egyetem pár percre.) Iár: 17,5
M Ft. Érd: 06-20-536-8191
+ Gödöllő Királytelepen felújítandó
családi ház gyönyörű panorámával,
szép kerttel eladó. Tel: 06-20-432-
9665

+ Domonyvölgy, Tulipán utcában HÉTVÉGI HÁZ alpesi
stílusban pincével, 914 nm kerttel eladó. A házban víz,
villany, a kertben fúrt kút, szőlő, gyümölcsfák vannak. Iár:
7,5MFt. Tel: 06-20-542-8437
+ Gödöllőn, Királytelepen 1136 nm-es telken kertes csa-
ládi ház eladó. Komfortos, 3 szobás. Hasznos lakóterület
92 nm + 40 nm lakóépület félkész állapotban. Pince, ga-
rázs, ásott kút is van. Érdeklődni hétvégén: 20/2210-199
+ Kisorosziban, Fenyő út 58.sz. alatti 45nm-es, 2szobás
ház konyhával, fürdővel, pincével csendes környezetben
eladó 900nm-en. 500 méterre a halastó és a golfpálya.
Érd: 06-70-344-1307
+ Gödöllőn, Alma utcában 896 nm-es ősfás telek eladó.
Víz, gáz, villany a telken belül. Csatornázás folyamatban.
Ár: 19,9 M Ft. Érd: 06-30-953-4294
+ Domonyvölgyben 1264 nm-es vegyes beépítésű telek
rajta lévő faházzal eladó. Tel: 06-30-975-9604
+ Gödöllőn, Királytelepen eladó egy földszinti, 65 nm-es,
1+ 2 félszobás, erkélyes, téglaépítésű társasházi lakás
tulajdonostól. Iár: 19,8 M Ft. Tel: 06-20-442-7859
+ KERESÜNK Gödöllőn a Harasztban eladó házat ma-
gánszemélyként. Kérem hívjon: 06-20-9194-500, 06-20-
3491-701
+ Magánszemély KERES megvételre egy másfél szobás
lakást sürgősen Gödöllő központjában vagy környékén.
Tel: 06-20-575-7627
+ Gödöllőn 2 szobás, erkélyes, légkondis, riasztóval fel-
szerelt, jó állapotú, 3. emeleti lakás berendezéssel eladó.
Iár: 17,9 M Ft. Tel: 06-70-945-6473
+ Eladó Gödöllőn a Szent István téren egy 2szobás, fel-
újított, loggiás, egyedi fűtéses társasházi öröklakás. I.á.:
17,9 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Mogyoródon a Szent Jakabi lakóparkban egy
téglából épült, kifogástalan állapotú, nappali+ 3szobás,
földszintes családi ház 140 összalapterületen, garázs-
zsal, téli kerttel, 1168nm-es telken melléképülettel. A
telken szaletli és épített grillező található. I.á.: 44 M Ft.
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy nappali+ 3szobás
családi ház 750nm-es telken. Az ingatlan felújításra szo-
rul, a tető teljesen új. I.á.: 25,5 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Bagon egy nappali+ 2szobás, földszintes üdü-
lőház szuterénnel, cserépkályhával 1200nm-es, panorá-
más telken. I.á.: 2,5 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Kerepes Szilasligeti részén egy 706nm-es építési
telek kerítve, villany, gáz, csatorna a telken belül. I.á.: 11,9
M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Irtványosban egy 1010nm-es, kerí-
tett, külterületi ingatlan. I.á.: 750.000 Ft 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, téglaépíté-
sű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő
egyik legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási lehető-
ség. I.á.: 27,9 M Ft. 0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy nappali, konyha,
fürdőszoba +1 tetőtéri szobás ingatlan fűtött szuterén-
nal. I.á.: 19,8 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a fenyves egyik csendes utcájában egy
2szintes, 2nappali+ 3szobás családi ház 2267nm-es tel-
ken garázzsal, zöldségtárolóval, szaletlival. I.á.: 43,9 M
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy kisméretű lakó-
ház, nyílászárócserével, gázfűtéssel 1094nm-es telken
30m-es utcafronttal. A telek ikerház építésére alkalmas.
I.á.: 17,9 M Ft. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn, külön bejárattal, összkomfortos szuterén la-
kás kiadó. Érd: 30/664-3092
+ Szoba kiadó 1 fő részére konyha és fürdő használattal
bútorozva, gépesítve 55.000 Ft/ hó. Tel: 06-30-555-6794
+ Kiadó egy családi ház Gödöllő-Máriabesnyőn. 100.000
Ft + rezsi. 3 szoba, fürdő, nappali. Kutyával, illetve ha van,
macskával is! 06-70-776-8884
+ Vácszentlászló központjában kiadó egy felújított, két
szobás parasztház. Bútorozott, teljesen felszerelt, fa és
villany fűtésű, gáz palackkal lehet főzni. A házhoz nagy
romantikus kert kapcsolódik. Ár: 50 ezer Ft+rezsi. Két
havi kaució szükséges. Érdeklődni a 0630-2468391es
számon lehet
+ Kiadó Gödöllőn egy bútorozott, háztartási gépekkel
felszerelt 1,5 szobás lakás. Ideális 1-2 egyetemista lány
vagy egy pár részére. Érd: 0630-854-2818

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában, frekventált helyen, 80 m2-es ut-
cafronti összkomfortos üzlethelyiség (iroda, bemutató
terem, rendelő stb.) 2 bejárattal hosszú távra kiadó. Mi-
nimum 1 éves szerződés.(Biztonsági ajtórács, bútorozat-
lan, önálló mérőórák.) Tel: 06-20-944-3356
+ Gödöllő belvárosában a postánál MÉLYGARÁZS bérleti
joga kiadó. Érd: 06-20-943-0746
+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó. Tel: 06-20-9455-583

ÁLLÁS
+ Kutató cég mikrobiológiai kutató munkára gödöllői labo-
ratóriumába keres BIOTECHNOLÓGUST, BIOMÉRNÖKÖT,
BIOLÓGUST (MSc) és LABORATÓRIUMI ASSZISZTENST,
TECHNIKUST. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, moti-
vációs levéllel a kutatolabor2@gmail.com címen.

+ Szadán a Szűcs Fogadója KÉZILÁNYT keres. Érd: 06-
20-943-0746
+ VIRÁGKÖTŐKET keresek gödöllői virágüzletbe. Tel:
20/330-7419
+ VAGYONŐRÖKET keresünk Gödöllői telephely őrzésére!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal vagy telefonon lehet
a következő címen: 0670-945-6079 vagy nortonganz@
gmail.com
+ A Csíkos ABC-be kiemelt fizetéssel BOLTI ELADÓT fel-
veszünk. Tel: 06-70-772-7850 vagy személyesen a hely-
színen!
+ Csíkos Pizzériába FUTÁRT felveszünk. Tel: 06-70-772-
7850
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+ Nemzeti Dohányboltba ELADÓT felveszünk!! Csíkos
ABC Gödöllő, Szőlő u. 10. Tel: 06-70-772-7850
+ Büfébe ügyes kezű munkatársat keresünk. Jelentkezni:
Csíkos Burger 06-70-772-7850 tel. számon lehet.

+ CSOPORTVEZETŐ-MŰVEZETŐ kollégát keresünk.
Szakipari, építőmesteri munkákhoz, elsősorban műgyan-
ta-alapú padlóburkolatok és kapcsolódó szerkezetek ki-
vitelezéséhez keresünk CSOPORTVEZETŐ-MŰVEZETŐ
kollégát. Elvárások: -munkavégzés változó munkahelye-
ken az ország egész területén, -munkavállalók építéshe-
lyi közvetlen irányítása, tevékenységük összehangolása,
felügyelete, -minőség folyamatos ellenőrzése, fizikai
munkában való alkalmi részvétel, -gondoskodik az opti-
mális eszköz- és gépkihasználásról, -az adminisztratív
feladatok naprakész vezetése, -magas szintű, precíz,
önálló munkavégzés, -felelősségteljes hozzáállás, -rugal-
mas, terhelhető személyiség, -B kategóriás jogosítvány.
Előny: -technikusi végzettség, művezetői tanfolyam vagy
szakmunkásvizsga; -művezetésben szerzett tapasztalat.

Amit nyújtunk: -szakmai képzés, -kiemelt
teljesítményarányos bérezés, -folyamatos
munkavégzés. Cégünk telephelye Gödöllő.
Rövid szakmai önéletrajzát kérjük az alla-
s2016if@gmail.com e-mail címre eljuttatni.

+ Speciális területen működő,
gödöllői központú, építő-szaki-
pari cég keres SZAKMUNKÁST
és BETANÍTOTT MUNKÁST, el-
sősorban műgyanta alapú pad-
ló- és falburkolatok, valamint
kapcsolódó szakipari, építő-
mesteri munkák kivitelezésé-
hez, minőségi munkavégzésre
képes szakmunkaerőt (festő,
burkoló, kőműves, lakatos,
gépkezelői alapképzettség) va-
lamint betanított munkaerőt
szakképzettségtől függetlenül
keresünk kiemelt bérezéssel.
Jogosítvány előny szakmai kép-
zést biztosítjuk. Jelentkezőket várunk az or-
szág egész területéről rövid szakmai önélet-
rajzzal. Jelentkezés: allas2016if@gmail.com
+ Belsőépítészeti kivitelezőként ASZTALOS
BESZERELŐ munkatársat keresünk műhely-
és helyszíni munkákra. Nemdohányzó, jogo-
sítvánnyal rendelkező kollégát várunk. Jelent-
kezni telefonon: 06-70-984-900
+ Nemzetközi munkára keresünk SOFŐRT. Ki-
emelt fizetés, nyelvtudás előnyben. Gödöllői
autókereskedésbe keresünk MINDENEST. B.
kat. jogosítvány kötelező. 06-70-618-2979

+ Kistarcsai süteményüzembe betanított munkára női, és
áruszállításra férfi munkaerőt keresünk. Bérezés: nettó
100-120 E Ft. Érd: 06-70-620-8532
+ KILENC SZEMÉLYES KISBUSSZAL hosszútávra munkát
vállalnék. Tel: 06-20-9232-167
+ Német nyelvtudással, műszaki végzettséggel, B kate-
góriás jogosítvánnyal, számítógépes ismerettel értelmes
elfoglaltságot keres friss, fiatalos nyugdíjas 2018. januári
kezdéssel. A válaszokat a Marekim.13@gmail.com címre
kérem, fizetés megjelöléssel.
+ Gödöllői Fürdőszoba Szaküzletünkbe részmunkaidős
TAKARÍTÓNŐT keresünk. Tel: 06-20-965-3955, 28-422-
423

+ Angol, német, francia taná-
rokat keresünk multinacioná-
lis cégnél folyó képzésekhez
Gödöllőn és Kistarcsán a
HÉV mellett, tömbösítve, napi
átlag 4 órában. Fizetés akár
havi 250.000 Ft. Jelentkezés:
info@ili.hu, julianna.dudas@
gmail.com
+ Magánházak takarítására
gyakorlott, megbízható, lel-
kiismeretes munkatársakat
keresek. Munkaidő általában
hétköznaponként 4-6 óra. Je-
lentkezni: 06-20-9232-159
+ A Fővárosi Önkormányzat
Gödöllői Idősek Otthona fel-
vételt hirdet ÁPOLÓI munka-
kör betöltésére. Jelentkezni
a 06-28-410-364/125 tel.
számon, a fonover@idose-
kotthonagodollo.hu email
címen. Bérezés KJT szerint+
Cafeteria.

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, dip-
lomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással,
automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti támrend-
szerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.
kertszabok.hu 20/571-3008
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, ta-
nácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi permetezést vállalok: örök-
zöldek, gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mikroszkópos nö-
vénybetegségek felderítése. 06-20-922-4400
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
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+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. To-
vábbi információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 20/367-4274
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivágás, sö-
vényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés,
gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás.
Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak, levelek el-
szállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. Gépi
permetezés. 06-30-747-6090
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, átadása. Cir-
kók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítá-
sa, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 70/621-6291
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cse-
réje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BUR-
KOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást!
Tel: 06-70-361-9679
+ SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ TAPÉTÁZÓ. Kisebb, nagyobb
szobafestést, mázolást és tapétázást vállalok, ill. keríté-
sek, faházak lakkozását, kültéri festéseket. Hívjon biza-
lommal. Tel: 06-20-484-7182
+ LOCSOLÓMÉRŐ tervezése, kivitelezése garanciával, rö-
vid határidővel. Tel: 06-20-661-7442
+ FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan, szakszerűen, ingyenes
árajánlattal Gödöllő és környékén. 06-20-805-9890
+ Minőség és megbízhatóság! Lakások, házak belső
munkálatait vállaljuk Gödöllőn és vonzáskörzetében, ill.
Budapesten is. Festés, tapétázás, gipszkartonmunka.
Szakképzett munkaerő! Tel: 06-70-397-4089
+ Fáj a háta, dereka vagy ülőmunkát végez? Gerinctorna
tanfolyam indul hétfőn 18.30-19.30 csütörtökön 18.00-
19.00-ig. Érd: Vadász Mónika (gyógytestnevelő) 06-70-

286-5111 www.monamozgas.hu Minden korosztályt sok
szeretettel várok! Az első alkalom ingyenes!

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talp-
masszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontá-
roktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINK-
RON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás
területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-
559-3918
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt-
és középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöl-
lői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segíté-
se is! 20/380-2268 (du., este hívható)
+ FEJLESZTŐPEDAGÓGUSI segítségemet ajánlom a ta-
nulás megsegítésére; figyelem, emlékezet, szövegértés,
diszlexia, logikus gondolkodási területeken. Iskola-előké-
szítéstől, érettségiig. dr. Kiss Katalin 06-20-388-4953
+ Alsó tagozaton tanító pedagógus 1-4. osztályos tanulók
korrepetálását, felkészítését vállalja minden tantárgyból.
Tehetséggondozás, felvételi előkészítés a városközpont-
ban. 06-30-688-9645
+ Német, angol nyelvtanítás, korrepetálás. Tel: 06-30-
996-7990

TÁRSKERESŐ
+ 72 éves özvegy, nemdohányzó hölgy keresi társát.
Szexmániások kíméljenek. 06-20-613-0748

ADÁS-VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírré-
giségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁ-
SÁROLOK. Tel: 28/412-230

+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn terme-
lőtől. Több mint 1.000 közül választhat 30-40 %-os áron.
Szállításba besegítek. Tel: 30/569-8137
+ Kifogástalan állapotban lévő kanapé fotellal, szekrény-
sor kis szépséghibával eladó. Érd: 06-70-701-8736
+ Szőlő zúzó – bogyózó eladó! Keveset használt, elektro-
mos hajtású, magyar „SZEVAFÉM” gyártású. Típusa: ZB-
15E. Ár: 80.000 Ft. Tel: 06-30-414-7483
+ 10 nm-es vásározó sátor + asztalok és krómozott diva-
táru berendezés eladó és egy négyszálas interlock gép-
fej. Érd: 06-20-372-5862

GARÁZSVÁSÁR
+ GARÁZS VÁSÁR szeptember 29-30., okt. 1-jén 9.00–
18.00-ig. Gödöllő Köztársaság út 1. Konyhai eszközök,
informatikai készülékek, TV, bútorok, ruhák, cipők, dísz-
tárgyak.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszere-
lés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minősé-
gi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728 www.akkugodol-
lo.hu

EGYÉB

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészet-
ből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Rep-
ceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cseré-
be elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913
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Beküldési határidő: 
2017. szeptember 26.
A Bagoly könyvesbolt 1000 
Ft-os vásárlási utalványát 
nyerte:
Fonyódi Tivadar, Szent István 
tér 7/2., Veréb István, Erzsé-
bet királyné krt. 10.
A Dűlő Borkereskedés 1000 
Ft-os vásárlási utalványát 
nyerte:
Bárdy Tibor, Paál L. köz 1., Pá-
pai László, Táncsics M. út 34.
A Happy Box 2000 Ft-os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Pap Ádám, Hegy u. 8.
A Városi Múzeum ajándékát 
nyerte:
Fürjes Kálmán, Kaffka M. u. 
3., Haraszti Mercédesz, Bala-
ton u. 7.
A Mezőgazdasági és Kerté-
szeti Áruház 1000 Ft‐os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Bankóné Zsuzsa, Testvérvá-
rosok útja 5., Centner János, 
Öreghegyi u. 6.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsolá- 
son való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár 
e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai című-
ket is megadják! Köszönjük!


