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Gödöllőt sem kímélte a vasárnapi orkán, fákat
döntött ki, ágakat tört le a szél.
(2. oldal)
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Junior Prima díjat kapott Moussa Ahmed, a
Gödöllő Táncegyüttes művészeti vezetője.
(5. oldal)

A Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé jutásért
fogadta a Gödöllői SK az NB I-es Újpest FC együttesét.

MEGMENEKÜLT ÉS KÍVÜLRŐL MEGSZÉPÜLT

Ünnepi programok

Átadták a Várkapitányi lakot
Átadták a külsőleg teljesen megújult Várkapitányi lakot – közismertebb nevén Testőrlaktanyát – október 27-én. Az épületen három
fázisban végzett munkáknak köszönhetően a műemlék megmenekült a pusztulástól és még szebbé
teszi Gödöllő városképét.

Az átadón Gémesi György polgármester ismertette az épület történetét,
valamint azt a folyamatot, ami azóta
zajlott le, hogy 2010-ben az önkormányzat megvásárolta az ingatlant a
korábbi tulajdonostól annak érdekében, hogy megmentse a pusztulástól.
Mint emlékeztetett, amikor a kastély
felújítása megindult, a város azzal
a gondolattal vitte be Várkapitányi
lakot apportként az akkori Kastély
Kht-ba, mert úgy vélte, így lehetőség lesz a felújítására. Ez azonban
nem így történt, az épület magán-

tulajdonba került, s csak 2010-ben,
hosszú folyamat részeként tudta a
város mintegy hetvenmillió forintért
visszavásárolni. A képviselő-testület
a szakaszos helyreállítást saját forrás-

ból kezdte meg, amihez három pályázat során a Nemzeti Kulturális Alaptól
összesen 16 millió forint támogatást
kapott. Mint elhangzott, a teljes projektköltségek eddig 210 millió forintot

(8. oldal)

Reformáció 500

tesznek ki, ami magába foglalja
az I. ütemben megtörtént alapozás megerősítését, a II. ütemben
lezajlott tető újraépítését és a
fafödémek helyreállítását, valamint a III. ütemben elvégzett
szerkezeti erősítéseket és a homlokzat helyreállítását. Ennek részeként visszakerült a helyére az
épület jellegzetessége, a fa loggia is. A munka nem ért véget,
jövőre a belső terek helyreállításával és a díszítő falfestmények
restaurálásával folytatódik. A
rendezvényen Gémesi György
és Mészáros Judit főépítész köszönetet mondtak mindazoknak
akik az elmúlt években munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az
épület megmeneküljön a pusztulástól
és megtörténhessen a szakszerű helyreállítás.
(folytatás a 6. oldalon)

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar
koncertjével kezdődött az a jubileumi ünnepségsorozat, amivel a
reformáció 500. évfordulójára emlékezünk. Városunkban az elmúlt
hónapokban már több eseményt rendeztek az évfordulóhoz kapcsolódva, most, a jeles dátum környékén
többek között koncerttel, ünnepi Istentisztelettel, emlékeznek az evangélikus, a református és a katolikus
keresztények, hogy Luther Márton
1517. október 31-én, 500 esztendővel ezelőtt jelentette meg tételeit. A
„95 tétel” vitaindító központi témája
a megtérés, a bűnbánat, és hogy az
egyház igazi kincse az evangélium.
A mű biblikus alapokról közelítette
meg a kor olyan jelentős kérdését,
mint a búcsúcédulák árusítása, és a
püspökök és a pápa hatásköre.
Az ünnepi rendezvényeket nyitó
koncerten Mendelssohn művei hang(folytatás a 6. oldalon)
zottak el.
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PUSZTÍTOTT A VIHAR

Orkán erejű szél söpört végig hazánkon vasárnap, ami nem kímélte városunkat sem, több helyen fákat döntött
ki, ágakat tört le, valamint megrongálta a főtéren az egykori városháza helyét körbevevő kerítést.
A viharos, helyenként több mint 100
km/ órás lökésekkel kísért szél okozta
károk miatt vasárnap egy ideig nem
közlekedett a HÉV, délután pedig valamennyi városi parkot és a Szabadság teret is le kellett zárni a gyalogos-

forgalom elől. A szél a legnagyobb
pusztítást a Szent János utcában és az
Alsóparkban végezte.
A lakótelepeken nem csak a növényzetben tett kárt, több helyen felborította és elmozdította a helyükről a
hulladékgyűjtő edényeket is. A Dózsa
György úti temetőben is sok problémát okozott a vihar. Halottak napja közeledtével a szokottnál is több a mécses,
a virág és a koszorú, amiket sok síron felborított, vagy lefújt a szél.

VÁLTOZIK A HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE
A Zöld Híd Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint már csak egy hónapig érvényes a jelenlegi hulladékgyűjtési rend, december elsejétől mind a szelektív, mind a zöldhulladék gyűjtési rendje
megváltozik, mivel a társaság visszaáll az egyműszakos munkarendre.
A zöldhulladékot idén november 22-én gyűjtik be utoljára, ez a szolgáltatás 2018. április elejéig szünetel. 2017. november 29-én a szelektív hulladékok begyűjtése még a szokásos rend szerint történik, utána azonban ketté bontják a
programot, az utcákat „szelektív 1” és „szelektív 2” jelöléssel látják el, és heti váltásban viszik majd el a kihelyezett
hulladékot. Ez azt jelenti a háztartások számára, hogy kéthetente lesz majd gyűjtés. Az utcák beosztását a www. zoldhid.hu oldalon teszi közzé a társaság. A Zöld Híd NZrt. kéri, hogy a hulladékot legkésőbb a gyűjtési napon reggel 6
óráig helyezzék ki!

FOLYAMATOSAK A FEJLESZTÉSEK
Bár lassan téliesre fordul az idő, még
mindig zajlanak a közterületi munkák, több építés is folytatódik a következő hetekben.
Mint arról nemrég beszámoltunk, a
Hunyadi János utca Radnóti Miklós
utca buszmegállójába kihelyezték
az első fedett, paddal ellátott várót.

sabbá városunk megállóit.
Az elmúlt években a város jelentős
erőket fordított arra, hogy a városi
temetőként számon tartott, a református- és a katolikus egyház tulajdonában lévő Dózsa György úti temető
területe minél rendezettebb legyen.
Ennek érdekében folyamatosan meg-

A következő hetekben a tervek szerint ilyen létesítmények kerülnek az
Iskola utcai, a Damjanich János utca,
a Tisza utcai, a Rét utcai megállókba, valamint a máriabesnyői postánál
lévő, a kastély előtti, és a Járási Hivatal előtti megállóhelyekre.
Az idei programot követően jövőre
újabb várók teszik majd komforto-

újult a létesítmény korábban rossz állapotban lévő kerítése is. A következő hetekben újabb szakaszt tesznek
rendbe, hamarosan megkezdődik a
Körösfői utcai részen a betonelemes
kerítés megépítése. A részletekről az
érintett lakosokat tájékoztatni fogják.
jb

KÉSZÜLÜNK A TÉLRE
A városi közterületek karbantartóinak sok feladatuk van az
évszakváltások idején. Nincs ez másként mos sem. Hamarosan beköszöntenek a fagyok, s addigra be kell fejezni a növényzet cseréjét és számtalan téliesítést.
A sokak által kedvelt ugrálókutat már elzárták, s november elsején üzemen
kívül helyezik a szökőkutat is.
A VÜSZI kertészeti részlegének munkatársai nagy erőkkel dolgoznak,
hogy mindenhová időben kiültessék a fagytűrő növényeket, és a földbe
kerüljenek a hagymások is, amik majd a tavasz hírnökei lesznek jövőre.
Mindemellett új területeket is szépítenek. Növény dekorációt kap a Petőfi
téren a Bajcsy-Zsilinszky Endre-Lumniczer Sándor és Kossuth Lajos utca
csomópontjában lévő útelválasztó is, ami még szebbé teszi az elmúlt időszakban jelentős fejlesztésekkel rendezett területet.

NE HAGYJUK A LEVELEKET A JÁRDÁN!
A hétvégi erős szél sok helyen
megfosztotta a levelektől a
fákat. A hullott avar szép látvány, nem szabad azonban
megfeledkezni arról, hogy komoly gondokat is okozhat.

TOVÁBB ÉRVÉNYESEK A DIÁKBÉRLETEK
Az őszi szünet miatt egy nappal meghosszabbítják az októberre szóló vasúti és autóbuszos tanuló havibérletek érvényességi idejét. A MÁV-START, a GYSEV, és a Volánok helyközi járatain e bérleteket november
5. helyett november 6-án, 24 óráig használhatják a diákok.
Az oktatási intézményekben október 30-tól november 3-ig tart az őszi szünet. A bevált gyakorlatot követve a közlekedési tárca engedélyezte a helyközi közösségi közlekedési szolgáltatók október hónapra szóló tanulóbérletei
érvényességének meghosszabbítását a szünet utáni első tanítási napra.
Az intézkedéssel a novemberi tanuló és dolgozó bérleteket eltérő időben válthatják meg az utasok, így a jegypénztáraknál rövidülnek a sorok, és az autóbuszok fedélzetén sem alakul ki torlódás. A megoldás további előnye, hogy
a diákoknak nem kell az őszi szünet idején gondoskodniuk a bérletvásárlásról, megvárhatják ezzel az első tanítási
napot.

A nagy mennyiségű avar a járdán
esős időben épp olyan csúszóssá
teszi a felületet, mint ha azt jég borítaná. Épp ezért rendkívül fontos
a mielőbbi összegyűjtés. Ősszel a
VÜSZI munkatársai folyamatosan
végzik a lehullott lomb gyűjtését és a
csapadékvíz-elvezető árkok karbantartását ott, ahol az az ő feladatuk.
Ezt azonban nem csak nekik, hanem
az ingatlantulajdonosoknak is el kell
végezniük! A járda gondozásáról,
tisztántartásáról, ugyanis annak az
ingatlan tulajdonosnak kell gondoskodni, akinek az ingatlana előtt található.

37/2017.

A hullott avart tilos az árokba söpörni, hiszen az árkok tisztasága rendkívül fontos a csapadékvíz elvezetés
szempontjából.
Mindemellett szintén a fenti rendelet szól a kerítés és az úttest közötti nyílt ároknak a tisztántartásáról,
gyommentesítéséről, ami ugyancsak
az ingatlantulajdonosok feladata!
Bár a hullott avart zöldhulladékként,
lombgyűjtő zsákban elszállítják a
Zöld Híd munkatársai, sajnos, ma is
sokan vannak, akik az égetés mellett
döntenek.
Ezt a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint akár közterületen, akár
ingatlanon belül teszik, kizárólag
pénteken 13-tól 18 óráig lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban
szigorúan tilos.
Nem árt szem előtt tartani, hogy a
rendeletek megsértése jelentős pénzbírságot vonhat maga után!
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TörTénelmileg is jelenTős gödöllő és laxenburg kapcsolaTa

dönTöTT az alkoTmánybíróság

Húsz éves a testvérvárosi megállapodás

Vagy nyugdíj vagy munka

20 évvel ezelőtt, 1997. október 26-án az Osztrák Köztársaság nemzeti ünnepén
került aláírásra a Gödöllő
és Laxenburg közötti testvérvárosi megállapodás. Az
aláírás évfordulóján osztrák
testvérvárosunkban rendeztek ünnepséget.

Nem ütközik az alaptörvénybe, hogy
az állami szférában dolgozók nyugdíját szüneteltetik – erről október 27-én
döntött az Alkotmánybíróság.
A most alkotmányosnak talált szabályozás 2013-tól írta elő, hogy a
közszférában nem lehet egyszerre fizetést és nyugdíjat is kapni. A
nyugdíjtörvény szerint a közalkalmazotti jogviszonyban nyugdíjasként továbbfoglalkoztatottaknak le
kell mondaniuk az öregségi nyugdíjilletményük melletti egyidejű folyósításáról. A rendelkezés a magánszektorban dolgozókat nem érinti és
a közszolgák között is különbséget
tesz: például közalkalmazottakra,
kormánytisztviselőkre, köztisztviselőkre, bírákra, ügyészekre, igazságügyi alkalmazottakra vonatkozik.
Korábban a strasbourgi székhelyű
Emberi Jogok Európai Bírósága is
hasonló döntést hozott egy magyar
ügyben. Az Alkotmánybíróság most
nyilvánosságra hozott határozatában kimondta, hogy mivel a nyugdíj szüneteltetéséről van szó, nem
pedig a nyugdíjjogosultság végleges
elvesztéséről, ezért a jog lényege
nem sérül. A korlátozás átmeneti
jellegű, a nyugdíj folyósítása foly-

Mint ahogyan azt Heinrick
Schneider, Laxenburg egykori
polgármestere és Erich Kussbach,
Ausztria korábbi Magyarországra
akkreditált nagykövete elmondta,
ez a megállapodás történelmi pillanatnak minősült, hiszen ez volt az
első ilyen jellegű együttműködés a
két ország között, mely települések
között köttetett.
Az azóta eltelt húsz év alatt sok
minden változott a világban és Európában is, de mind a mai napig
elmondható, hogy az akkori megállapodás hatással volt mindkét országra. Ma már természetesen több
száz hasonló jellegű kapcsolat létezik és így sajnos sokszor feledésbe

merülnek a legelső lépések. A mi
feladatunk is, hogy ezt életben tartsuk – hangzott el az ünnepségen.
Robert Dienst, Laxenburg jelenlegi polgármestere elismerő oklevélben részesítette az elmúlt húsz évben végzett munkájáért dr. Gémesi
Györgyöt, Gödöllő polgármesterét, dr. Fábián Zsolt egykori alpolgármestert, Henrick Schneider
nyugalmazott polgármestert, Erick

Kussbach nagykövetet (aki egyben
laxenburgi lakos is) és Susanne
Feichtinger egykori képviselőt, a
testvérvárosi kapcsolat összefogóját, aki idén Gödöllő Városáért kitüntetésben is részesült.
Az ünnepségen a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, valamint a Laxenburgi Zeneiskola növendékei
léptek fel.

sokaknak ingyenes az influenza elleni védőolTás

Több szempontból fontos a megelőzés
Az influenza elleni védőoltás fontosságára hívja fel a
figyelmet a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási
Hivatala nemrég kiadott tájékozatójában. Az oltást sokan,
így a hatvan év felettiek és az
egyes krónikus megbetegedéssel küzdők, valamint jónéhány
más csoport ingyenesen megkaphatja.
Az őszi-téli időszakban gyakoriak a
légúti megbetegedések zárt közösségekben, a lakosság körében szétszórtan, vagy kifejezetten járványos
formában. E betegségeket egyes baktériumokon kívül 5 víruscsalád mintegy 175 tagja képes kiváltani. Ezeket
gyakran influenzának nevezik, azon
téves elgondolás alapján, hogy ez egy
gyűjtőnév a hűléses, lázas, hurutos tünetekkel járó betegségek jelölésére.
Az igazi influenza az influenzavírusok
által okozott gyakran súlyos lefolyású,
illetve szövődményekkel járó légúti
megbetegedés. A legjellemzőbb tünetek: láz, fejfájás, köhögés, torokgyulladás, ízületi, illetve izomfájdalom,
általános levertség, fáradékonyság. A
magas láz a csecsemők, az idősek és
a tartós betegségben szenvedők számára veszélyes: megterheli a szívet,
a tüdőt, felboríthatja az anyagcserét
(cukorbetegség), de ronthatja a vese,
máj- és vérképzőszervi betegségben
szenvedők állapotát is. Gyakrabban
lépnek fel szövődmények hörghurut,
tüdőgyulladás a krónikus betegségekben szenvedőknél, az időseknél és a
dohányosoknál.
A betegség megelőzése szempontjából
fontos, hogy a járványos időszakban
kerülni kell a zárt helyeket, a tömeget.
A beteg pár napig maradjon otthon. A

megelőzés másik, és leghatékonyabb
módja az időben megkapott védőoltás.
Ebben az évben is lehetőség nyílik a
60 éven felüliek, valamint életkortól
függetlenül egyes krónikus betegségben szenvedő személyek térítésmentes influenza elleni védőoltására. Az
influenza elleni oltásnak az a célja,
hogy egyéni védelmet nyújtson azoknak, akiknél egy esetleges influenzavírus-fertőzés súlyos lefolyású, illetve
szövődményekkel járó lehet.
Kiknek ajánlott az influenza elleni
védőoltás?
Minden 60 évesnél idősebb személynek, továbbá életkortól függetlenül
a krónikus légzőszervi betegségben
szenvedőknek, pl. asztmás betegeknek, szív-, érrendszeri betegségben
szenvedőknek, cukorbetegnek, krónikus máj- és vesebetegeknek, daganatos vagy más betegség miatt csökkent
védekezőképességű személyeknek, illetve várandósok és gyermekvállalást
tervezők.
A védőoltás beadásának pontos időpontjáról a háziorvosától tájékozódhat.
A kórokozó változékonysága miatt
minden évben új oltóanyagot állítanak elő és az oltást is minden évben

újra be kell adatni. A hazai influenza
vakcina élő vírust nem tartalmaz, így
megbetegedést nem okozhat. Az oltást
követően csak igen ritkán lépnek fel
olyan nem kívánt mellékhatások, mint
láz, fejfájás. Helyi reakció (bőrpír,
duzzanat az injekció helyén) az oltottak mintegy 20%-ánál jelentkeznek,
de ezek a reakciók általában enyhék és
1-2 napon belül elmúlnak.
A térítésmentes oltások mellett gyógyszertárakban vényre beszerezhető az
influenza elleni oltóanyag. Az influenza elleni széleskörű védekezés érdekében fontos, hogy minél nagyobb
számú oltásra kerüljön sor.
Az influenza az egyetlen klasszikus
vírusfertőzés, amely még napjainkban
is világjárványokat képes létrehozni, s
amely 1-3 évenként országokra, vagy
egy-egy földrészre kiterjedő olyan járványokat okoz, amelyekben viszonylag rövid idő alatt igen nagyszámú
megbetegedés fordul elő.
Az elmúlt évek csendesebb időszakait inkább vihar előtti csendnek, mint
kedvező előjelnek kell tekinteni, mivel minél több csendesebb járványt
élünk át, annál közelebb kerülünk egy
új világjárvány kialakulásához – áll a
tájékoztatóban.

tatódik, amikor az érintett személy
elhagyja az állami munkáját.
Az AB úgy foglalt állást, hogy az állami nyugdíj funkciója a megélhetés
biztosítása, és ameddig tart az állami foglalkoztatás, addig megszűnik
a nyugdíjfizetés célja. Az érintett
pedig maga dönthet, hogy az állami
szolgálat megszüntetését és nyugdíja folyósítását vagy inkább a munkaviszonyban maradást és nyugdíja
szüneteltetését választja.
Az AB álláspontja szerint a támadott szabályozás nem ütközik a hátrányos megkülönböztetés tilalmába, mivel a szabályozás különböző
tulajdonságokkal bíró alanyi körre
állapít meg eltérő rendelkezéseket.
Az érvelése szerint, bár mind az állami, mind pedig a magánszektor
alkalmazottai a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszerhez
kapcsolódnak, ez önmagában nem
jelenti azt, hogy hasonló helyzetben vannak. Míg ugyanis az állam
jellemzően állami feladatot, haszonszerzésre törekvés nélkül lát el, addig a magángazdaság munkaadói
más szervezeti és pénzügyi feltételek között tevékenykednek.
Az AB határozatának teljes szövege
a testület honlapján olvasható.

legjobb munkahely címeT kapoTT a glaxo
A GSK magyarországi szervezetei már több alkalommal sikeresen
vettek részt a „Legjobb Munkahely
Program” felmérésben, de a vállalat
gödöllői vakcinagyártó telephelye,
a GlaxoSmithKline Biologicals Kft.
most először nyerte el ezt a címet
– áll a cég által kiadott sajtóközleményben.
„A szívünk mélyén mindig is éreztük, hogy egy jó munkahelyen dolgozunk, idén azonban úgy döntöttünk
részt veszünk az AON Hewitt cég
értékelésében és nagy örömünkre az
érzéseink be is igazolódtak. Munkatársaink elmondták, hogy szeretnek
nálunk dolgozni, és a visszajelzések
alapján úgy gondolják, hogy a gödöllői GSK egy megbízható, családias,

így nagy öröm számunkra, hogy
mind a régóta itt dolgozó kollégák,
mind pedig az újonnan érkezők jól
érzik magukat és úgy gondolják,
hogy a GSK a legjobb munkahely”
– mondta Christopher Hunley, a
GlaxoSmithKline Biologicals Kft.
telephely vezetője.
A legjobb munkahely elismerés a
szervezet munkatársainak visszajelzése alapján kerül átadásra, ugyanakkor az „Aon Legjobb Munkahelyek Program” program tapasztalatai
alapján a munkahelyi elégedettség
összefüggésben áll a vállalat büszkeségre okot adó szakmai tevékenységével és az üzleti eredményeivel is,
amely a GSK vakcinagyára esetében
is tetten érhető.

befogadó, támogató, rugalmas és
biztonságos munkahely, ahol hosszú
távra terveznek. Azért is nagy elismerés ez a díj számunkra, mert két
nagyszabású projektet is elnyertünk
a GSK hálózatán belül, amelyeknek
köszönhetően többek között a létszámunk is folyamatosan növekszik,

A GSK egy vezető vakcinagyártó
vállalat. A gödöllői telephelye élvonalbeli termelést folytat, hiszen a
gyár kulcsszerepet játszik a tisztított
diftéria és tetanusz antigének előállításában, amelyeket az egész világon
használnak több vakcina összetevőjeként.
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Tisztelgés Teleki Pál emléke előtt

Gödöllő, az élhető kisváros
– a kisváros mint vonzó életforma, a jólét és kényelem forrása,
kistérségi húzóerő
– kulturális kínálat, közösségi hovatartozás, identitás, elérhető szolgáltatások, magas minőségű épített környezet, kreatív
bázis
– a lokálpatriotizmus fejlődése
A családnak, mint a társadalom alapegységének erősödése.
– a kulturális, művészeti kínálat fókuszában a család áll
– átalakuló szülő–gyerek kapcsolat
– társadalmi felelősségvállalás és befogadás
Gödöllői Királyi Kastély
– Magyarország legnagyobb barokk kastélya, meghatározó
kulturális helyszín, Barokk Színházával, királydombi pavilonjával, a Kastélyparkkal, lovardájával.
– A kastély a város emblematikus épülete, a magyar történelem lenyomatát képviseli a Grassalkovichoktól a 2011-es
EU-elnökségen átívelően.
– Erzsébet királyné, korának modern gondolkodású királynéja
példa napjainkban is
Szent István Egyetem
– 15.000 hallgató, 1500 külföldi, multikulturális környezet, 200 intézményes felsőoktatási kapcsolat
– tudományos, technológia fejlesztések
– ismeretterjesztő programok a lakosság felé, együttműködés óvodákkal, iskolákkal

Gróf Teleki Pál egykori miniszterelnökre, főcserkészre emlékeztek pénteken
délelőtt, születésének 138. évfordulóján a gödöllőiek.
A rendezvényre hagyományosan az egykori államfő szobránál került sor. A
Teleki Pál Egyesület szervezésében megtartott megemlékezésen a Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákjai zenés-verses összeállítással tisztelegtek, majd a résztvevők Albert Gábor evangélikus lelkész vezetésével mondtak közös imát.
Az ünnepség végén a város és a civil szervezetek képviselői elhelyezték az
emlékezés virágait a szobornál. Gödöllő város önkormányzata nevében dr.
Pappné Pintér Csilla és Lantai Csaba alpolgármesterek, a Teleki család
nevében pedig Teleki Pál unokájának, Teleki Gézának özvegye, és az egykori
miniszterelnök dédunokája koszorúzott.
(B.L.)

Gödöllői Gasztronómia, nemzetközi színvonalon

Tíz éves a Solier
menü kínálattal várja a vendégeket.
– Mi változott ezalatt a tíz év alatt,
és mi az, ami az állandóságot képviseli?
– Az állandóságot jelenti a magas
minőség, ebből nem engedünk, és
az innováció. Igyekszünk a legújabb
trendeket behozni mind a sütemények terén, mind az étterem kínálatában, valamint megújítani, a mai

szerzünk be. Hogy mi változott? A
kínálat. Hiszen aki gyakran megfordul nálunk, az jól tudja, mindig talál
újdonságot.
– Van olyan, ami töretlen népszerűségnek örvend?
– A cukrásztermékek között a Solier
krémes és a triplacsoki torta, az étteremben pedig – igaz, itt mindig a
szezonhoz igazítjuk a kínálatot – a

elvárásokhoz igazítani a klasszikus
ízeket.
Sok régi munkatársunk van. Fodor
Sándor séfünk a kezdetektől velünk
dolgozik, de a cukrászdában is vannak olyan kollégák, akik már 5-6
éve erősítik a csapatot. Egyre több
azok száma is, akik nálunk tanulták
ki a szakmát, és utána itt is maradtak. Változatlan az a törekvésünk is,
hogy amit lehet, helyi termelőktől,
valamint a környékbeli régiókból

gödöllői töltött csirkecomb az, ami
nagy sláger, de ezt is igyekszünk különböző változatokban, a szezonhoz
igazítva elkészíteni.
– Mit keresnek leginkább a vendégeitek?
– Kezdetben – mivel vidéki étterem
vagyunk – a klasszikus hazai ételek
iránt volt nagyobb az érdeklődés,
de ma már a menük, és a tematikus
vacsorák jelentik a legnagyobb vonzerőt. Ez utóbbiak a borvacsorákból

Fotó: Váraljai János

November 7-én ünnepli megnyitásának 10. évfordulóját a Solier
cukrászat és étterem, ami az elmúlt
években városunk gasztronómiájának egyik meghatározójává vált.
Különleges és magas minőséget képviselő termékeivel a Solier csapata
hamar meghódította a közönséget, s
ma már nem csak a gödöllőiek jönnek ide szívesen, hanem a régióból
és a fővárosból is. Gödöllőn elsőként
vállalták a kockázatot, hogy a nemzetközi trendeket követő ételekkel és
ízekkel, ám a hazai fogyasztók számára megfizethető árakkal szólítsák
meg vendégeiket. Az első évtizedről beszélgettünk Szoljár Csabával, a
Solier vezetőjével.
– Ha jól emlékszem az első veled
készült interjúra, gyermekkori álmod volt egy saját cukrászda, ami
magas minőségű, de elérhető áru
finomságokkal várja a vendégeket,
s amikor ez megvalósult, tovább
álmodtál, és így jött létre a mai Solier.
– Így igaz. Az első cukrászdánk
Óbudán volt, de szerettünk volna továbblépni, a vendéglátás szélesebb
skáláját felkínálni kávéházzal, étteremmel, tematikus vacsorákkal. Ehhez kerestünk és találtunk helyet itt
Gödöllőn. Ma is a cukrászda képezi
a létesítmény gerincét, de hozzáerősödött az étterem, ami rendszeresen
megújuló, az évszakokhoz igazodó

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportjának
következő fogadóórája november 8-án, 16-17 óra között lesz.
A szokásos ügyintézés mellett várom azokat, akik szeretnék szabadidős foglalkozásukat ebben a közösségben klubszerűen folytatni (társasjáték, kártya, sakk, zenehallgatás, kézimunka témakörben)
Jöjjenek el és közösen kialakítjuk!
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
Decemberben megtartjuk szokásos adventi összejövetelünket. Várom visszajelzéseiket a részvételről.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com, telefon: +36302952456
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni: tagkönyv érvényesítése; információszolgáltatás
„Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatások” (LÁT); autószerzési támogatás igénylése ügyintézéséhez; segédeszköz beszerzésben való segítségnyújtás; parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény
igénylésének feltételei, sorstársi tanácsadás, információs szolgálat mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékossággal élők számára, kirándulások, rendezvények szervezése, stb.

indultak ki, mi pedig továbbgondoltuk őket, hiszen miért is ne kapcsolhatnánk egy menüsort például a
pálinkához, vagy a sörhöz? De ha a
népszerű termékekről esik szó, meg
kell említeni a tematikus évekhez
kapcsolódó tortáinkat is, amelyek
közül a Sisi, a Ferenc József, a Mária
Terézia, a Blaha Lujza és a Gödöllő
torta ma is a sláger termékek közé
tartozik. Hogy mit szeretnek, vagy
min változtassunk, arról évente kétszer megkérdezzük a vendégeinket.
Mivel tudjuk, hogy sokan nyitottak
az újdonságokra, mindig próbálunk
még különlegesebb, izgalmasabb süteményeket bevezetni. És figyelembe
vesszük az igényeket is.
– Más a trend és más az igény?
– Attól, hogy valami megjelenik
a nemzetközi porondon, nem feltétlenül tükrözik a közízlést. Ezeket igyekszünk hozzácsiszolni a
nagyközönség elvárásaihoz. De itt
inkább arra gondolok, hogy egyre többen vannak a különböző étel
érzékenységgel küzdő vendégeink ,
akiket szintén szeretnénk kiszolgálni. Igyekszünk az ő elvárásaiknak is
eleget tenni.
– A gazdag kínálattal, a napi menüvel és a különleges tematikus
vacsorákkal elég széles kört igyekeztek megszólítani. Kik választanak titeket, ha egy jó sütiről vagy
vacsoráról van szó?
– A mi közönségünk elsősorban a minőség érzékeny vendégekből tevődik
össze . Egyébként a cukrászdában
a vendégeknek csaknem a hatvan

százaléka gödöllői, a többiek pedig
a város 30-40 km-es körzetében élnek. Az étteremben a helyi vendégek
aránya alacsonyabb, de ami érdekes,
sokan járnak ki Budapestről.
– Számomra kicsit meglepő volt,
hogy a honlapotokon sok receptet
megosztotok az érdeklődőkkel…
– Miért ne tennénk! Örülök neki, ha
a nálunk elfogyasztott ételek megjelennek a családok étrendjében, és az
sem zavar, ha más kínálatában találkozom velük. A Mária Terézia tortát
például már viszontláttam egy pesti
cukrászdában! Szerintem ez elismerés.
– Hogyan ünnepelitek meg a 10.
születésnapotokat?
– Mindenképpen meglepjük valami
különleges akcióval a vendégeinket,
de hogy mivel, az még legyen titok.
– Az ünneplés után pedig, ha jól
sejtem igencsak sok munka vár rátok, hiszen jön az év vége…
– Már most készülünk a karácsonyra,
a hagyományos bejglik és sütemények mellett idén is az ünnepi ízekhez igazodó újdonságokkal várjuk
majd a vendégeinket. De zajlanak a
szilveszteri előkészületek is, azokat,
akik nálunk szeretnék búcsúztatni az
évet és köszönteni 2018-at fergeteges
bulival, és finom ételekkel várjuk!
– És ha már a jövőről beszélünk:
Mit terveztek a következő tíz évre?
– Maradunk a már megkezdett úton.
Továbbra is a minőséget tartjuk szem
előtt, ahogy azt a vendégeink már
megszokták és elvárják. Mi pedig
őket várjuk!
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történelem és szenvedély táncBAn elmesélve

Sisi – az érzelmek asszonya

Egyszerre kislány, ideál, megtört nő, feleség és anya. Ő Sisi, aki szinte gyermekfejjel lett császárné. Kortársai részben irigyelték, részben
csodálták, s míg világszerte rajongtak érte, Bécsben inkább megvetették. Neve napjainkban is más-más érzelmet vált ki az emberekből, bár
Magyarországon leginkább rajongás övezi, kultusza ma is töretlen.
Életéről már készült film és musical, most a Gödöllő Táncszínház művészeinek előadásában a mozgás művészetével elevenednek meg életének
főbb állomásai.
A Gödöllő Táncszínház november 11-én mutatja be Sisi cimű előadását,
kapcsolódva a „Bölcsőtől a koronáig – Gödöllő, a királyné városa” elnevezésű kulturális tematikus évhez.
Az előadás során nem Sisi életére, hanem azon keresztül lelkiségére helyezik a hangsúlyt, érzelmi oldala kerül előtérbe – árulta el lapunk kérdésére
Vajda Gyöngyvér, a Gödöllő Táncszínház vezetője. Megismerhetjük a
gyermek, az ifjú feleség és az anya érzelemvilágát, mindezeket a történelmi szempontból jelentős eseményekhez és személyekhez kapcsolva.
A táncjáték során a monarchia korának zenéje mellett modern és újszerűm
megnyilvánulások is helyet kapnak. Az előadás látványtervezője Ardai
Tamás, a koreográfusok Kézér Gabriella és Vajda Gyöngyvér.

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Fészeklakó történetek
Ki ne szeretné azokat a meséket,
amelyeknek állatok a szereplői?
Hátha még azok a történetek igazak is lehetnek! Lázár Ervin klaszszikusa, az Öregapó madarai épp
ilyen történetek gyűjteménye.
Jozsó és Gyuszkó madarakhoz
kötődő kalandjai, a régi, békés tanyasi mindennapokat idézik meg,
azt a világot, aminek maradványait ma már féltve őrizzük, és olyan
madarakkal ismerteti meg a gyerekeket, amelyekről talán még sohasem hallottak.
Azt hiszem, nem tévedünk nagyot,
hogy lappantyút még a felnőttek közül is kevesen láttak, de azzal sem
sokan dicsekedhetnek, hogy ökörszemet vagy királykát pillantottak
meg sétájuk során. Még vidéken
sem, nemhogy a városokban! Sokan
még a verébre is rácsodálkoznak.
Ha sorra vennénk, mennyit is tudunk
a madarakról, bizony szomorú sta-

tisztika születhetne. Pedig milyen jó
lenne tudni, milyen madaraktól hangosak az erdők, a parkok!
A ma megcsodált, különlegesnek
tekintett tollasok nagyapáink számára még társak voltak. Hogy miben?
Nos, a történetekből kiderül. Mert
hiába tölt sok időt Jozsó és Gyuszkó
a tanyán, ők sem tudják például, miben is különbözik pontosan a füsti-,
a molnár- és a partifecske. De nem

tudják a választ arra
sem,
kártékony-e,
vagy hasznos madár a
varjú és a seregély.
Nagyapó azonban tudja, mint ahogyan azt is, miért nem szabad bántani
a baglyokat és a kakukkot.
Csodálatos madarak veszik őt körül.
Régen ez a csivitelő, surrogó, füttyös
világ része volt a vidéki ember életének. Hogy újra az legyen, rajtunk
is múlik. Hogy vigyázunk-e a tollas
csodákra.
Aki elolvassa Lázár Ervin csodálatos történeteit, nem csak irodalmi
élménnyel gazdagodik, hanem jelentős tudással is. A Móra kiadó szépen
illusztrált kiadványa nem csak a madarak megjelenését, hanem viselkedésüket, szokásaikat is megismerteti
az olvasókkal egy-egy történetbe
foglalva.
Akár a szülővel, vagy a nagyszülővel közösen veszi kézbe a gyermek
a könyvet, akár önállóan vág neki az
olvasásnak, mindenképp meghatározó élményben lesz része.
(Lázár Ervin: Öregapó madarai)
(ny.f.)

elismerés A tehetségnek és A tehetséggondozónAk

Eszenyi Zsombor

elismerést minden évben október
29-én, Körösfői-Kriesch Aladár, a
Gödöllői Művésztelep egyik megalapítójának születésnapján adják át.

A vasárnap délutáni rendezvény
a Városi Múzeum előtti Körösfői-Kriesch-szobornál kezdődött.
Pontosabban a múzeum előterében, mert a viharos időjárás nem
tette lehetővé a szabadban való
megemlékezést. Darányi László
tárogatómuzsikájának felvezetője
után a megjelenteket Kecskés József köszöntötte, majd
Körösfői László, a művész
unokája, az alapítvány kuratóriumának elnöke mondott
rövid beszédet. Ezt követően
helyezték el a szobornál a koszorúkat.
Hagyományosan a Grassalkovich-kastély dísztermében
került sor az alapítvány ünnepi estjére, amelynek első
részében Kriesch György, a művész unokája tartott előadást “A
középkori freskótechnika XX. századi megújítója: Körösfői-Kriesch

Népművészet és közművelődés kategóriában adták át múlt pénteken
Budapesten a Junior Prima díjakat.
Az elismerést tíz fiatal népművész
és népművelő vehette át, köztük a
Gödöllő Táncegyüttes művészeti
vezetője, Moussa Ahmed, a hazai
és nemzetközi sikereket is felmutató
Fricska Táncegyüttes alapítója.
Az ünnepségen Árendás Péter, a
szakmai zsűri tagja elmondta: mintegy ötven jelöltből választották ki a
díjazottakat, akik nemcsak egy népművészeti ágban tevékenykednek,
hanem emellett szerteágazó tevékenységet is folytatnak, és ezzel hatással vannak a környezetükre. A kitüntetettek alkotóművészként is jelen vannak, nem csupán előadóművészként
– fűzte hozzá. A szakmai szervezetek jelöléseiből a zsűri 10 díjazottat választott ki, akik saját területükön a legeredményesebbnek bizonyultak. Fontos
szempont volt a döntés során, az alkotói tevékenységen kívül melyik jelölt
fordít nagy hangsúlyt arra, hogy a saját területén a fiatalokat is képezze, tudását átadva hozzájáruljon az adott hagyomány, mesterség fennmaradásához.

Aranyeső a gödöllői táncosoknak

Átadták a Körösfői díjakat
Eszenyi Zsombor, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem hallgatója,
és Halász Tibor drámapedagógus,
a Club Színház művészeti vezetője
vehette át az idén megalapításának
20. évfordulóját ünneplő Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány díját és emlékplakettjét. Az

Junior Prima díjat kapott Moussa Ahmed

Halász Tibor

Aladár” címmel. Ezután következett a díjak átadása, amiket Körösfői László nyújtott át. A díjazottak
közül a 14 éves Eszenyi Zsombort
Kecskés Judit, Gödöllő város civil
referense, a Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanára méltatta, Halász Tibort pedig Rehák Júlia, porcelán(ta.)
tervező iparművész.

Arany minősítésekkel és különdíjakkal tértek haza a Gödöllő Táncegyüttes tagjai az október 28-án
megrendezett 5. Gyermek és Ifjúsági
Szólótáncversenyről. A versenyen,
közel száz produkciót mutattak be.
Az aszódi Podmaniczky AMI tagozataként működő Gödöllő Táncegyüttes
legeredményesebb párosa, Wágner
Szilárd és Sápi-Tóth Sarolta amellett, hogy immár másodszor szerezte
meg az arany minősítést, különdíjat
is kapott a szabadon választott kalocsai tánc stílusos bemutatásáért.
Aranykeszkenős táncos címet nyert

még Wágner Melinda, párja, Kerekes Balázs pedig Aranypaszományos
elismerést kapott. A Nyikos András-Erőss Hajnalka páros a zsűri
különdíját kapta. A GTE-csapat tagja
volt még a Kiss Balázs-Bartók Emese páros is. A verseny a szarvasi országos megmérettetés válogatója is volt
egyben, ám arról csak a harmadik regionális versenyt követően döntenek
majd, hogy az arany minősítést szerzett táncosok közül kik indulhatnak
az Örökség Gyermek Népművészeti
Egyesület versenyének döntőjében.
jb
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MEGMENEKÜLT ÉS KÍVÜLRŐL MEGSZÉPÜLT

Átadták a Várkapitányi lakot
(folytatás az. 1.oldalról)

Külön kiemelték Klaniczay Péternek, a műemlékvédelmi hatóság műemléki felügyelőjének a támogatását.
Mészáros Judit úgy fogalmazott: a

konferencia és rendezvényhelyszínként tervezi hasznosítani az önkormányzat. Ehhez illeszkedik, hogy
az épületben elsőként egy különleges rendezvény kapott helyet, itt
nyitott meg ugyanis október 28-án

legújabb trendeket, de a régi ünnepek hangulatát megidéző tárgyakat is
megtalálják a különleges helyszínen.
Kruták Zsófia, aki minden esztendőben meglepetéseket készít a látogatók számára, idén illeszkedve
a barokk környezethez, a Magyarországon található legidősebb karusszelt, azaz körhintát hozta el az
épület elé, amit november 5-ig kipróbálhatnak alátogatók. Mindezek
mellett a Karácsonyházban kézműves és családi programok is lesznek,
s szintén újdonság, hogy fotópontokat alakítottak ki azok számára, akik
szeretnék megörökíteni a látogatást.
jk

helyreállítást minden közreműködő
részéről kiemelkedő mesterségbeli
tudás és csapatmunka jellemezte.
Az épületet a tervek szerint a jövőben exkluzív kiállítási- koncert-,

a Karácsonyház. A Kruták Zsófia
által vezetett és évek óta nagy sikerű létesítmény december 31-ig várja
a látogatókat, s idén is felvonultatja
a karácsonyi dekoráció valamennyi
kellékét. Látogatói megismerhetik a

Gödöllői ünnepi proGramok

Reformáció 500
(folytatás az 1. oldalról)

Az est folyamán elsőként az Athalia
-nyitány, majd a 95. zsoltár, az V.
„Reformáció” Szimfónia, 4. tétele,
végül pedig a 42. zsoltár csendült fel a
Baptista Központi Énekkar (karigazgató: Oláh Gábor) és a Gödöllői Városi Vegyeskar (karigazgató: Pechan Kornél), valamit a
szólisták, Sáfár Orsolya, Huszár
Anita és Pivarcsi Gábor közreműködésével. Vezényelt Horváth
József, a Kolozsvári Magyar Opera karmestere.
Az évforduló alkalmából két napon át, vasárnap és hétfőn a város
főterén volt megtekinthető az az
országjáró körúton lévő mozgókiállítás, ami egy – kifejezetten erre
a célra, egy mozgó reformációs tematikájú tárlattá alakított – busz, s
amely új megközelítésből kívánja átadni az idén 500 éves reformációhoz
kapcsolódó ismereteket, gondolatokat, valamint tanításokat.

A kezdeményezés célja, hogy az országot végigjárva, a legkisebb falvakba is eljuttassa a reformáció történetét és értékeit.
A tárlat elsősorban arról szól, hogy
mit jelent számunkra a reformáció. A

valamint Kálvin, Luther és Melanchthon. Az alsó sávra idővonal került
a magyar reformáció és a protestáns
egyházak főbb eseményeivel, gyakorlatilag napjainkig.
Az ünnep rendezvények fő eseményére lapunk megjelenésekor, október 31-én, kedden kerül sor. 18 órától
a Gödöllői Evangélikus Templom-

KÖZELEG A III. ERZSÉBET BÁL

Fotó: Váraljai Zoltán

kiállítás nem csupán a buszon belül
kapott helyet, a jármű külseje ugyanis a történelemről, a „dicső múltról”
és jeles elődökről szól, míg belseje a
reformáció mai üzenetére koncentrál. Ott kaptak helyet a reformáció
jeles magyarországi személyiségei,

ban a református és az evangélikus
hívek közös reformációs Istentiszteleten vesznek részt, majd a templom
előtti területen átadásra kerül a Luther – rózsa, ami a jövőben a teret
díszíti.
(t.a.)

Harmadik alkalommal rendezik meg
az Erzsébet-bált a Gödöllői Királyi
Kastély lovardájában. A november
18-án sorra kerülő rangos esemény
a „Bölcsőtől a koronáig – Gödöllő,
a királyné városa” – ahogy leggyakrabban nevezik – az „Erzsébet-év”
kiemelt programja. A bál ismét jótékony célt szolgál, ebben az esztendőben a Habsburg Eilika Alapítványt
támogatja, amit Eilika Habsburg-Lothringen hozott létre
1998-ban, s rászoruló családoknak, magánszemélyeknek,
valamint szociális
intézményekbe és
kórházakba juttatja
el segélyszállítmányait.
A rangos esemény
mindig
bővelkedett a látványos és
színvonalas bemutatókban, idén ezek
közé tartozik majd
a Silka Fashion bemutatója.
A rendezvény fő támogatója a Herendi
Porcelánmanufak-

túra Zrt., aminek köszönhetően a
bálon idén is kék Apponyi-mintás
különlegességgel terítenek majd, valamint a Royal Diamonds Ékszerház
és a Zwack Unikum Nyrt. is támogatja a jótékony célt szolgáló és Erzsébet
királyné emlékét méltón ápoló bált.
Jegyek korlátozott számban még rendelhetők a rendezvény honlapján :
www.erzsebetbal.hu

2017. október 31.

Közeledünk egy ökológiai katasztrófához?
Kutatók már jó ideje kongatják a
vészharangot a rovarpopulációk hanyatlása miatt. Egy friss kutatás sokkal drámaibb egyedszámcsökkenést
állapított meg, mint amit eddig feltételeztek. A vizsgálat során 63 német
természetvédelmi területen figyelték
meg a rovarpopulációk alakulását,
az eredmény pedig a tudósokat is
megdöbbentette, ugyanis 27 év alatt
több mint 76 százalékkal csökkent a
rovarok egyedszáma a vizsgált területeken.
A rovarok kulcsszerepet játszanak az
ökoszisztémák működésében, a vadon élő növények 80 százalékának
beporzásáért felelnek, emellett a madarak mintegy 60 százalékának táplálékai. A rovarok számának visszesését korábbi vizsgálatok is igazolták,
azonban a mostani kutatás nem csak
egy-egy fajra fókuszált és hosszú
időskálán figyelte meg a rovarok biomasszáját (élő tömegét).
A hanyatlás okainak feltárásához

Caspar Hallmann, a hollandiai Radboud Egyetem szakembere csapatával 63 védett németországi területen
27 éven át kihelyezett rovarcsapdák
segítségével mérte fel a rovarbio-

masszát. Kiderült, hogy a repülő rovarok biomasszája átlagosan alig 27
év alatt 76 százalékkal – nyár közepén 82 százalékkal zsugorodott öszsze. A kutatás eredményei egybecsengenek egyes fajok egyedszámának az
utóbbi időszakban feltárt csökkenésével, mint például a sérülékeny fajnak számító pillangók, vadméhek és

Ne irtsuk ki az ezüst hársakat!
Három őshonos hársfafajunk van.
Ezek a fajok már a honfoglalók érkezése előtt is itt voltak a Kárpát-medencében. A nagylevelű hársak inkább a
bükkerdőkben találhatók, a kislevelű
hársak a tölgyek közé keverednek, de élőhelyeik között
nincs nagy különbség, sziklás
hegyoldalakban is megélnek.
Ennek azért van jelentősége,
mert emiatt a tömörödött városi talajokat is viszonylag
jól tűrik. A nagylevelű hárs
és a kislevelű hárs népszerű
mézelő fajok, és nem rója fel
nekik senki, hogy meggyilkolják a méheket. A vádlott
a harmadik faj, az ezüst hárs.
Melegkedvelő és szárazságtűrő, hiszen tipikusan a Balkán fája, ráadásul a városi ültetések
után bebizonyosodott, hogy kevés
károsítója van, és a légszennyezést is
jól bírja. Így aztán érthető, hogy nemcsak a Dél-Dunántúlon, hanem Magyarország középső és északi részén
is sokfelé ültettek ezüst hársakat.
Ahogy halad előre a globális felmelegedés, logikus lenne, hogy még több
legyen belőlük a városokban. Ám ekkor repülnek be a képbe a méhek!
Két brit tudós szerint már évtizedek
óta vannak adatok arról, hogy a virágzó hársak alatt nagy tömegben elhullott méheket találtak.
A tudósok szerint a méhek halálát
egyes esetekben okozhatják azok a
neonikotinoid nevű vegyszerek, amelyeket a levéltetvek ellen alkalmaznak. A megoldás egyszerű: meg kell
tiltani az ezüst hársak rovarirtó szeres

TURUL
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permetezését. Most jön a legváratlanabb fordulat: a méhek elhullásának
oka a legtöbb esetben nem az, hogy
mérgezés éri őket, hanem az, hogy
utolsó pillanatig táplálkoznak az

ezüst hársakon, aztán éhen halnak, és
a földre hullanak. Arról van szó, hogy
az ezüst hársak a többi hársfajnál később, július közepén, augusztus elején

molylepkék, a mostani kutatás azonban a teljes rovarbiomassza csökkenését bizonyítja. A szerzők szerint ez
a drámai hanyatlás az élőhelytípustól
függetlenül észlelhető, és a klímát,
földhasználatot, élőhely
jellegzetességeit érintő
változások nem tudják
megmagyarázni az általános tendenciát. Bár a
pontos okokat további
vizsgálatok tárgyává kell
tenni, a megműveletlen
területek visszaszorítása,
az egyre intenzívebbé
váló mezőgazdasági művelés, különös tekintettel a növényvédő-szerek elterjedt használatára és a
mezsgyék, virágos rétek és mezők eltűnése okozója lehet a problémának.
Bármi is a pontos oka a hanyatlásnak,
az biztos, hogy sokkal pusztítóbb hatása van a teljes rovarbiomasszára,
mint ahogy korábban hittük.
agroinform.hu

virágoznak (Magyarországon inkább
július elején). Ilyenkor más virágos
növények nem kínálnak olyan bőségben nektárt és virágport, mint az
ezüst hársak, ezért szegény poszméhek és háziméhek odagyűlnek. Mikor
azt tapasztalják, hogy későn érkeztek,
újabb táplálékforrást keresve elrepülnek, de jelentős mennyiséget már nem találnak, viszszatérnek, és az ezüst hársak
alatt pusztulnak éhen. Ám a
lényeg mégiscsak az, hogy
a méhek érdeke ugyanaz,
mint az embereké: nem
kevesebb ezüst hársra van
szükség
településeinken,
hanem többre. A méheknek
azért, hogy a táplálékhiányos nyári időszakban is
találjanak maguknak ennivalót, az embereknek meg
azért, hogy egész évben élvezzék az
ezüst hársak árnyékát, klímajavító
hatását, zajcsökkentését, illatát, szépségét és egyéb jótéteményeit.

Madárbarát kert

A madárbarát kert kialakításához nem elég a
szándék, tennünk is kell
érte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programja
ehhez is segítséget nyújt.

Milyen fákat, cserjéket
ajánlunk?
Nagyon jó lenne, ha a
kiskertekben is megjelennének a hazánkban
honos fás szárú növények, azonban
ezek természetből való gyűjtését
nem ajánljuk! A faiskolák többségében ugyan többnyire nemesített
változatai kaphatók ezeknek a fajoknak, mégis érdemes ezeket vásárolni.
Fészkelésre alkalmas
Lucfenyő, erdei fenyő, közönséges
boróka, tiszafa, közönséges gyertyán, mezei juhar, korai juhar, hegyi
juhar, májusfa, júdásfa, közönséges
puszpáng, kutyabenge, orgona, kányabangita, ostroménfa, egybibés
galagonya, kétbibés galagonya, fagyal, borostyán, vadszőlő, borbolya,
kislevelű hárs.
Védőcserjének és fészkelésre is alkalmas fajok
Közönséges boróka, közönséges
gyertyán (többször visszametszve),
mogyoró, egybibés galagonya, két-

bibés galagonya, kökény, lilaakác,
csíkos kecskerágó, bibircses kecskerágó, veresgyűrű som, húsos som,
orgona, fekete bodza.
Táplálékot is adó fajok
Lucfenyő, erdei fenyő, déli ostorfa,
nyugati ostorfa, fekete eperfa, fehér
eperfa, madárberkenye, házi berkenye, madárbirs, tűztövis, egybibés
galagonya, kétbibés galagonya, kökény, vadcseresznye, zelnicemeggy,
húsos som, fekete bodza.
Néhány szempont a növényzet, a
kert kialakításához
• A cserjéken érdemes fészekrakásra
alkalmas elágazásokat kialakítani a
metszés során. • Alakítsunk ki olyan
sövényt, bokorsort is, amelynek
nem egyenesre metszettek az oldalai. • A bokrok alatti avar meghagyása az avarszinten élő élőlények
megtelepedését segíti. Ez viszont
terített asztalt jelent a rigóknak. •

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

Október 28-29-én

(szombaton, vasárnap)

9-11 óráig

(Gödöllő, Szabadság út 21.
a HÉV-fordulónál)

Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet

Madarak az itatónál
A kert nagy madárgyülekező helye,
vonzereje lehet a jól elkészített itató.
Főleg a meleg, száraz nyári hónapokban van nagy jelentősége, de a
madarak egész évben szívesen használják. Különösen szeretnek benne
fürödni a rigók, a vörösbegyek, a
kék cinegék. Itatóról lévén szó, ha
nincs állandó átfolyása a medencének, nem szabad megfeledkezni a vízcseréről. A másik
lényeges szempont, hogy védett, de mégis jól megfigyelhető helyen legyen. Fontos,
hogy a fürdő madarak is belássák a terepet, de egy biztonságos bokor se legyen messze,
mert ázott tollal nem repülnek
olyan jól. E bokor hiányában
a macskák szomorú pusztítást
végeznének. Az itató megformálásába sok fantáziát lehet belevinni, s
minél természethűbb, annál szebb, a
madaraknak is kedvezőbb lesz. Erre
a célra a patakkövek, a sóderágy, az
esetleg betelepített vízi növények
nagyon megfelelőek. Lényeg, hogy
az itató lassan mélyüljön. A közepére, ahol már a madárnak túl mély
lenne, tegyünk egy lapos követ, ahol
megállhatnak, leszállhatnak. Itatásra
az esővíz is megfelel, csak ne a vízgyűjtő hordót, kádat tekintsük itatónak. Az ilyen nagy, mély vízfelület
sokszor becsapja a madarakat, s rászállva vesztüket okozhatja. A ragadozóval, macskával való konfliktust
elkerülhetjük, s az itató használatát
biztonságosabbá tehetjük, ha asztali
medencét készítünk. Jól beleilleszthető a kerti képbe egy kb. 1,5 m magas, 100×60 cm-es terepasztal. Az
asztal szegélyvályújába alacsony,
vagy lefutó növényeket ültessünk,
így még esztétikusabb hatást kelt.

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ
ÁLLATPATIKA

Érdemes egyes fák elhalt részeit
is meghagyni, illetve teljes elhalt
fákat megőrizni. • Az oldalról zárt
bokorcsoportok biztonságos fészkelőhelyet jelentenek a madaraknak
(alulról sem legyenek átláthatóak).
• Hagyjuk meg a kertben az idős
fákat, kíméljünk meg néhány idős
gyümölcsfát is. Célszerű régebbi,
ellenállóbb gyümölcsfajták beszerzése, szaporítása. • Legyen a kertben fenyők, örökzöldek csoportja
vagy idősebb egyede. • A táplálékot
kínáló fák bokrok telepítése is fontos.

PAN: Három hónapos keverék kan kölyök és testvérével, Stannal van együtt. Nagyon eleven, két roszcsont.

PAMACS: Nyolc hónapos, kistestű szuka. Nagyon gazdacentrikus, bújós, szeret fotelben aludni.

BIZSU: Egy éves labrador keverék, nagyon játékos, tanítható, gyerebarát
kutya.

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

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc
állatorvos
Telefonszám:
06/20-48-23-058
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TájFuTás – országos CsapaT és Egyéni bajnokság

Kirchhofer SE: összetett egyéni ezüst

Kiválóan szerepelt a Kirchhofer SE versenyzője a tájfutók
egyéni országos bajnokságán
Tóth László (a képen), aki a
2017-es évben egyéni összetett ezüstéremnek örülhetett
a sorozat végén.
Az egész éves versenysorozat utolsó
fordulói több helyszínen zajlottak.
Az utánpótlás csapatok a Vértes meredek dombjai között, Szárligeten
megrendezett Országos csapatbajnokságon, valamint a Pontbegyűjtő

Országos csb-n vettek részt. A Gödöllői Kirchhofer SE minden csapata
kategóriájuk bajnoki pontszerző helyén végzett.
Eredmények és csapat összeállítások: Fiú 16-os csapat 5. hely: Nagy
Péter, Tóth Márton, Majoros Bence; Lány 16-os csapat 6. hely: Nagy
Zsófia, Székelyhidi Kata, Barta
Regina; Lány 14-es csapat 8. hely:
Kiss Kamilla, Pintér Bettina, Szilágyi Zselyke.
A felnőtt férfiak 125-ös kategóriájában két gödöllői csapat is indult a
népes mezőnyben, ahol egy 10. helyezést (tagok: Tóth László, Szitter
Attila, ifj. Kiss György), valamint
egy 18. helyezést (csapattagok: Dobay Zsolt, Nagy József, Majoros
Zoltán) értek el.
A Kiskunmajsa melletti alföldi homokbuckás terepen rendezték meg

HarCMűVészET – iii. palóC karaTE kupa

Saino SE: 10 dobogós helyezés
Október 21-én rendezték meg
Salgótarjánban a III. Palóc Kupát. A Magyar JKA Karate Szövetség országos versenyén a
gödöllői Saino Karate SE 12 versenyzője 10 éremmel téthetett
haza.
A versenyre 25 klub részéről összesen
398 nevezés érkezett be. A rendkívül
erős, válogatottakat felsorakoztató
mezőnyben a gödöllői versenyzőknél
több esetben is csak egy hajszálon mú-

lott, hogy nem jutottak be a legjobb 8
közé, vagy a négyes döntőbe.
A gödöllői versenyzők a következő eredményeket érték el: Kelemen
Csaba (a képen középen/ Kata -formagyakorlat) 1. hely, (Kumite-kötött
küzdelem) 1. hely, (Kumite-szabad
küzdelem) 2. hely; Lauber Zille Viola
Kumite 1. hely, Kata 2. hely, Kumite
(szabad k.) 3. hely; Györfi Krisztián
Kata 2. hely; Berényi Tamás Kumite (szabad k.) 3. hely, Kata 5-8. hely;
Szatlóczki Vidos Kumite (szabad k.)

akrobaTikus Torna – Eb és Hazai kupasikEr

Öt Grassalkovich SE érem
alkotta duó a 10. lett, míg a hazai
ÉTC kupán öt érmet szereztek a gödöllői fiatalok.

t
Két versenyen is kiválóan szerepeltek a Grassalkovich SE csapatai.
A sikeres kvalifikációt követően a
korosztályos Európa-bajnokságra
kijutó Trézsi Richárd, Kőhler Csaba

Az Európai Torna Szövetség által rendezett
lengyelországi korosztályos kontinensviadalon 27 ország sportolói mérték össze tudásukat. A Trézsi Richárd, Kőhler Csaba
alkotta gödöllői páros a 12-18 éves korosztályban indult és összeszedett produkciójuk
10. helyet eredményezett.
Az ősz folyamán a klub versenyzői először
az ÉTC Kupán mutathatták meg tudásu-

labdarúgás – Magyar kupa: HElyTállás az újpEsT FC EllEn

Helyrebillenő önbizalom Gödöllőn

Két mérkőzésen is pályára lépett az
elmúlt héten a Gödöllői SK, a mérleg: tisztességes helytállás a NB
I-es Újpest FC ellen a kupában (0-3),
míg magabiztos, 3-0-ás győzelem
hazai pályán. A másik két gödöllői
alakulat közül a GEAC 3-0-ra, míg a
GSK II.-Szada 9-3-ra kapott ki idegenben.
Remek héten van túl a Gödöllői SK megyei
I. osztályban szereplő csapata, akik előbb
a Magyar Kupa 32 közé jutásért fogadták
az NB I-es Újpest FC együttesét és ugyan
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kikaptak 3-0-ra, de jól álltak a lábukon, ami
önbizalmat adott a csapatnak. A visszanyert magabiztosságnak a Szigetszentmiklós érezte a hatását, miután Szász Ferenc
együttese könnyedén nyert 3-0-ra. A GSK
14 ponttal a 10. helyen áll a tabellán.
Pest megyei I. osztály 12. forduló
Gödöllői SK – Szigetszentmiklós 3-0 (1-0)
Gólszerzők: Koziorowski Richárd,
Tóth-Ilkó Áron, Pancsucska Tamás.
Hátország – Annyi sincs, mint a katicának
Továbbra is gödörben van a megyei II. osztályban szereplő GEAC, akik ezúttal Budakalászon kaptak ki 3-0-re, ezzel maradt
a kilenc pontjuk, amivel az Északi-csoport 11. helyét foglalja el Farkas Sándor
együttese.

a 2017. évi Normáltávú Országos
Egyéni bajnokságot, ahol a felnőtt
férfiak 45 éves korosztályában a
Gödöllői Kirchhofer SE versenyzője, Tóth László országos bajnoki
címet szerzett! Ezzel a fantasztikus
győzelmével a 2017. évi összetett
bajnokságban is sikerült a 2. helyet
megszereznie! Gödöllői tájékozódási
futó versenyzők ob-n elért egyéb helyezései a következők voltak:
Utánpótlás kategóriákban: N14ben: Kiss Kamilla 10. hely; N16-ban
Nagy Zsófia 22., Székelyhidi Kata
32.; F14-ben: Tóth Benedek 37.
hely; F16-ban: Nagy Péter 24., Tóth
András 39., Majoros Bence 40. hely.
Felnőtt kategóriákban: F40-ben:
ifj. Kiss György 24,, Nagy József
30., Majoros Zoltán 35. hely; F45ben Tóth László 1., Dobay Zsolt 48.
hely; F50-ben: Szitter Attila 15. hely;
F70-ben: Kiss György 19. hely;
N40-ben Dobay Ivett 33. hely; N45ben: Nagyné Simon Ágnes 27., Dr.
Bay-Fodor Boglárka 31. hely.
-ma3. hely, Kata 5-8. hely; Ács Julianna
Kata 3. hely; Lovász Nóra Kata 5-8.
hely, Kumite (kötött k.) 5-8. hely.
A csapat tagjai voltak még: Ács Dorottya, Győrfi Petra, Kelemen
András, Kelemen Botond, Rátonyi
Gellért, edző: Ács Tibor.
-tá-

röplabda – győzTEs kuparajT

Megvan az első bajnoki győzelem
Kettős győzelemmel abszolválta az elmúlt heti mérkőzéseket
a Penta-Gödöllői RC csapata. A
bajnokságban az újonc Szombathely együttesét verték a mieink 3:1-re, míg a Magyar Kupa
első fordulójában a TFSE vendégeként nyert a csapat 3:0-ra.
Ha nem is könnyed játékkal, de megvan
az első győzelme a bajnokság alapszakaszában a Penta-Gödöllői RC együttesének. A gödöllői lányok az újonc Haladás-Szombathely otthonában nyertek
3:1-re, így három játéknapot követően
három ponttal az ötödik helyen állnak
az A-csoportban.
Az idei Magyar Kupa-sorozatban is pá-

lyára lépett id. Grózer György együttese. Az első forduló odavágóján a TFSE
otthonában 3:0-ra nyertek a mieink, így
a legjobb nyolc közé jutásért megrendezett párharc visszavágója, amelyet
november 9-én 19 órától rendeznek a
Török Ignác Gimnázium tornacsarnokában már csak formalitás kell, hogy
legyen.
NB I., alapszakasz, A-csoport, 3.
forduló: Haladás-Szombathely – Penta-Gödöllői RC 1-3 (21, -24, -23, -23)
Magyar Kupa nyolcaddöntő, 1. mérkőzés: TFSE – Penta-Gödöllői RC 0-3
(-11, -19, -19)
NB II. közép csoport, 6. forduló
HÉP-Röpke SE - Penta-Gödöllői RC II.
3:0
-lt-

FEkVEnyoMó és ErőEMElő Világbajnokság

Megállíthatatlan gödöllői tűzoltó
Október 16-22. között rendezték meg
Csehországban a WUAP fekvenyomó és
erőemelő világbajnokságot, amelyen a gödöllői Tűzoltóság főtörzsőrmesteri rangjában lévő tűzoltója, Kovács Krisztián aranyérmes lett.
A prágai versenyen a gödöllői tűzoltó mellett 514
versenyző mérettette meg magát különböző kategóriákban és súlycsoportokban. Kovács Krisztián (a
képen) a népes mezőnyben a -125 kg-os súlycsoportban Submasters EQ kategóriában 200
kg-os fekvenyomással lett aranyérmes, ezzel világbajnoki címet szerzett.
-tt-

áTadó ünnEpség – TornasáTor áTadó

Új ponyvát kapott a Waldorf tornaterme

kat. Kőhler Ákos tanítványai meg is tették
mindezt, ugyanis öt éremmel tértek haza.
Ezüstérmes lett az újonc vegyes páros (Nemes Márton, Brandt Kinga), a Willimek
Fruzsina, Rezsabek Blanka, Gera Viktória alkotta leány hármas, a gyermek leány
hármas (Jacsó Gréta, Rezsabek Janka,
Kupi Boróka) és a Youth kategóriában a
Brandt Boglárka, Balogh-Czoller Sára
alkotta duó, míg bronzérmet szerzett gyermek kategóriában a Varga Levente, Ábrahám Eszter alkotta páros.
További GSE eredmények: Gyermek leány hármas 5. hely (Bagyin Zsófia, Varga
Lili, Ábrahám Zita); Youth leány páros 4.
hely (Márta Blanka, Lutz Helka). -káMég nagyobb a baj a GSK II.-Szada háza
táján, jelenleg annyi pontja sincs a csapatnak, mint az Európában közismert hétpettyes katicabogárnak. Kerecsényi F.
Norbert csapata ezúttal az Iklad II.-Galgamácsa otthonában kapott ki 9-3-ra és továbbra is a 11. helyen áll a második számú
GSK formáció a megyei III. osztály Északkeleti-csoportjában hat ponttal.
Pest megyei II. Északi-csoport, 11. forduló: Budakalász MSE – GEAC 3-0 (2-0)
Pest megyei III. Északkeleti-csoport,
10. forduló: Iklad II.-Galgamácsa – GSK
II.-Szada 9-3 (4-1) Gólszerzők: Juhász
Ferenc (2), Zabó Ottó.
-llProgramajánló
November 5., vasárnap 13.30 óra
Gödöllői SK II.-Szada – Galgagyörk
(Táncsics M. Sportcentrum)
November 5., vasárnap 17 óra
GEAC – PILE-Szántó SE
(Egyetemi sportpálya, műfű)

Ünnepélyes tornasátor átadóra
került sor az elmúlt hétvégén
a Gödöllői Waldorf Iskolában,
melyre ellátogatott dr. Gémesi
György polgármester és Pelyhe
József alpolgármester is.
Az iskola közel 15 évvel ezelőtt kapta
adományként a testnevelési óráknak –
és egyéb sport programoknak – helyet
adó tornasátrat, melynek ponyvája az
évek alatt elöregedett. A szülői közösség évek óta gyűjtött a ponyva cseréjére, amit az önkormányzat is jelentős
anyagi támogatással segített. Az összesen 6,5 millió forintos beruházáshoz a
város 800 ezer forinttal járult hozzá.
Gémesi György megnyitó köszöntőjében kiemelte a sport jelentőségét,

Pelyhe József pedig nagyra értékelte az iskola közösségének összetartó
erejét, ami megteremtette a beruházás
alapját, így tudott az önkormányzat jó
szívvel hozzájárulni a megvalósuláshoz.
Az iskola vezetése köszönetét a város
és a szülői közösség felé egy különleges, izgalmas programmal kívánta kifejezni, a Simorág TánCirkusz mutatta
be Ördögmese című műsorát, a jelenlevők – mindenekelőtt a gyermekek –
nagy örömére.
-kj-

sakk – FonTos ponTok iTT is, oTT is

Egy pontos győzelem és vereség
Szoros küzdelemben ismét felemásra sikeredett a Gödöllői
Sakkbarátok két csapatának
hétvégi mérkőzése.
Az első csapat hét döntetlen játszma
mellett mindössze 1 pontos vereséget
szenvedett az élmezőnyhöz tartozó
MAFC csapatától, és három mérkőzés

után a 8. helyen áll. Az ötfős második
formáció ellentétes utat bejárva egypontos győzelmet aratott az aszódi fiatalok
ellen.
NB II. Erkel csoport, 3. forduló
Gödöllői SBE – MAFC 5,5-6,5
Pest megye I/A osztály, 3. forduló
Gödöllői SBE II. – Aszód 3-2
-bv-
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Közérdek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete - a városi díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről - értelmében 2018-ban is szeretnénk átadni a MAGYAR KULTÚRA Napja alkalmából a kimagasló teljesítmény vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában
és meghonosításában.
“A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy
legfeljebb két személy részesíthető”.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő munkáját.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (postai cím:
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2017. november 24. (péntek), 12 óra
Szűcs Józsefné sk., a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

A Tormay Károly Egészségügyi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Pszichiátriai Gondozóintézetébe
1 fő felnőtt klinikai SZAKPSZICHOLÓGUS MUNKAKÖR betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 15 órás.
A munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Ady Endre út 59.
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok: A gondozóintézetben
felnőtt klinikai szakpszichológusi
feladatok ellátása. Egyéni pszichoterápia vezetése, pszichodiagnosztika.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Egyetem, felnőtt klinikai szakpszichológusi végzettség,
• Pszichiátriai osztályos és/vagy

egyéni pszichoterápiában szerzett
gyakorlat
• Teammunkában jártas és alkalmazkodó személyiség
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
• Magyar állampolgárság, büntetlen
előélet
• Működési nyilvántartásról másolat
• MOK-tagság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Jártasság a pszichiátriai nagy kórképek pszichoterápiás támogató segítésében
• Pszichoterápiás végzettség
• Gondozóintézeti gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igény-

lés postai feladását igazoló szelvény,
• Végzettséget és képesítéseket igazoló okiratok másolatai
• Működési nyilvántartásról másolat
• MOK-tagsági igazolás
A munkakör betölthetőségének
időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: Megjelenést követően folyamatos.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kostyál Anna Gondozóvezető főrvos a
28/420-480-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton megküldve, vagy
személyesen a Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. szám alatti I. számú
Rendelőintézet I. emeletén lévő
igazgatóságra

ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Október 30-november 5-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
November 6-12-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

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

A Tormay Károly Egészségügyi Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet GAZDASÁGI VEZETŐ beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idő- Illetmény és juttatások: Az illet- • Szakmai-vezetői program,
tartama: Határozatlan idejű köz- mény megállapítására és az egyéb • Három hónapnál nem régebbi eralkalmazotti
jogviszony–vezetői juttatásokra a „Közalkalmazottak kölcsi bizonyítvány, vagy az igénymegbízással. A vezetői megbízás ha- jogállásáról szóló” 1992. évi XXXI- lés postai feladását igazoló szelvény,
tározott időre, 5 évre szól. Próbaidő: II. törvény rendelkezései az irány- • Felsőfokú végzettséget, képesítéadók, ezért ennek figyelembevételé- seket igazoló dokumentumok máhárom hónap
vel megegyezés szerint.
solata,
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati
Foglalkoztatás jellege: Teljes mun- Pályázati feltételek:
• Szakirányú felsőfokú iskolai vég- anyagában foglalt személyes adataikaidő
nak a pályázati eljárással összefügA munkavégzés helye: 2100 Gö- zettség (főiskola vagy egyetem),
döllő, Petőfi Sándor utca 1-3.
• Államháztartási szakágú mérleg- gésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztáshoz tartozó, illetve a képes könyvelői szakképesítés,
vezetői megbízással járó lényeges • Szerepelnie kell a számvitelről
feladatok: Jogszabályok és a költ- szóló 2000. évi C törvény 151. § (3) A beosztás betölthetőségének időségvetési szerv belső szabályozó bekezdése szerinti nyilvántartásban, pontja: A beosztás legkorábban
eszközei alapján a gazdasági vezetői • Költségvetési területen szerzett a pályázatok elbírálását követően
feladatok ellátása. Irányítja és elle- legalább 10 éves szakmai tapaszta- 2018. január 1-től tölthető be.
A pályázat benyújtásának határnőrzi a gazdasági szervezetet, fele- lat.
lős a 368/2011. (XII. 31.) Korm. ren- • Felhasználói szintű számítógépes, ideje: 2017. október 31.
deletben és az intézet SZMSZ-ben illetve számviteli/pénzügyi szoftve- A pályázati kiírással kapcsolatosan
számára meghatározott feladatok el- rismeret.
további információt Nagy Árpád
látásáért. A gazdálkodási tevékeny- A pályázat elbírálásánál előnyt je- igazgató nyújt, a 06-28/420-655-os
séghez kapcsolódó szabályzatok lent:
telefonszámon.
készítése, folyamatos karbantartása. • Egészségügyi intézményi gyakorKöltségvetés, költségvetési beszá- lat,
A pályázatok benyújtásának módja:
molók készítése, évközi adatszol- • Legalább három év középvezetői Postai úton megküldve, vagy szemégáltatások Az intézményi gazdálko- beosztásban töltött idő.
lyesen a Gödöllő, Petőfi Sándor utca
dás törvényességének, a hatékony és A pályázat részeként benyújtandó 1-3. alatti I. számú Rendelőintézeteredményes feladat ellátás megvaló- iratok, igazolások:
ben lévő igazgatóságra.
sításának folyamatos ellenőrzése.
• Részletes szakmai önéletrajz,

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Gémesi György polgármester
novemberi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
2017. november 8., szerda 9-12 és 15-16.30 óráig.

D’Eli

2017. október 31.

Mozaik
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D’Elia
Szalon

www.delia.hu

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”
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+ Eladó 1600 nm-es, vállalkozásra kiválóan alkalmas, nagyon frekventált helyen – Tesco-val szemben – lévő ingatlan. Tel: 06-30-414-7483, 06-30-272-8158
+ Figyelem! Árcsökkenés! Gödöllőn a Kertvárosban felújításra szoruló családi ház sürgősen eladó. Tel: 06-20-4329665

ALBÉRLET KIADÓ
+ Albérlőtársat KERESEK 2 szobás, teljesen felújított palotakerti lakásba kizárólag nemdohányzó, független fiatal
lány, vagy egyetemista személyében. Bérleti díj: 35.000/
hó +rezsi+ 1 havi kaució, szobakiado.godollon@gmail.
com

INGATLAN
+ Kazinczy krt.on, 2 szobás 52nm-es, tégla, konvektoros,
műanyag ablakos, redőnyözött, parkettás szobás jó állapotú 4.ik em.i lakás sürgősen eladó. Iár 16,7M. Tel: 20772-2429
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel: 20/944-7025
+ Gödöllőn minőségi, új építésű csok képes ikerház eladó, 4szoba+ nappalis, 127nmes, 375nm-es saját telekkel. Kulcsrakész ár: 35,9MFt. Tel: 20/772-2429
+ Gödöllőn 3szoba+ nappalis, új építésű, nettó 93nm-es
ikerház eladó 250nm-es telken, iár: 32,5M Ft. Tel: 20/7722429

+ Gödöllőn, Királytelepen 72nmes, új építésű, 1 szoba+
nappalis önálló ház kulcsrakészen eladó, 450nmes telken. Ár 25,9MFt. Tel: 20/772-2429
+ Gödöllő Blahai részén 130nmes, 3szoba+ nappalis, szuterénes, garázsos családi ház 740nmes telken eladó. Iár:
26,9MFt. Tel: 20/772-2429
+ Második emeleti, erkélyes, két szobás felújítandó állapotú lakás, szigetelt tömbben eladó. Iár:16.6MFt. Tel:
20/804-2102
+ Gödöllőn, központban n+3szobás jó állapotú családi
ház eladó. Iár:36.5MFT! Tel: 20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es telekkel 30,9MFt-ért. Tel: 20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok képes ikerházi lakások eladók! Iár:43.5MFt. Tel: 20/539-1988
+ Gödöllőn, Kazinczy körúton, 4.em-i, erkélyes lakás eladó! Iár:18.3MFt! Tel: 20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! Tel: 20/539-1988
+ Szadán, panorámás domboldalon új építésű, nappali+3
szobás ikerházak eladók! 34.9MFt! Tel: 20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves, természetközeli belterületi építési telek 20nmes téglaházzal eladó!
Iár:8,2MFt. Tel: 20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz közeli részen szép környezetben, jó
fekvésű, 970m2, gondozott, összközműves építési telek
10,9M-ós irányáron sürgősen eladó! Tel: 20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel: 20/804-2102
+ ELADÓ 730 nm-es telek, erdőre panorámával, csatorna
kivételével – összközművel, aszfaltút mellett. 06-30-4147483, 06-30-272-8158

+ Palotakerten, 1.em. 2 szobás, napsütötte lakás részben
bútorozva kiadó. 75.000 Ft+ rezsi, 2 havi kaució. Azonnal
beköltözhető. Tel: 06-30-848-5641 17.00 után
+ Gödöllő központjában 2 szobás, 59 nm-es szép lakás
két felnőtt személy részére, hosszútávra kiadó. Érd: 0670-360-6827
+ Városközponttól kb. 5 percre 62 nm-es, 2 szobás, erkélyes, konvektoros, egyéni víz, villany, gázórás, 2. emeleti
(bútorozatlan), felújított lakás hosszútávra kiadó. Tel: 0630-4972-919
+ Középkorú, szorgalmas, sokat dolgozó pár kiadó LAKÁST KERES hosszútávra Gödöllőn. Tel: 06-20-200-1594

ÜZLET, IRODA
+ Gödöllő belvárosában, frekventált helyen, 80 m2-es utcafronti összkomfortos üzlethelyiség (iroda, bemutató
terem, rendelő stb.) 2 bejárattal hosszútávra kiadó. Minimum 1 éves szerződés.(biztonsági ajtórács, bútorozatlan, önálló mérőórák). Tel: 06-20-944-3356
+ Kiadó Veresegyházon a Centrumban egy 18 nm-es üzlethelyiség. Tel: 06-70-275-5932

2017. október 31.

+ ELADÓ 1600 nm-es, vállalkozásra kiválóan alkalmas,
nagyon frekventált helyen – Tesco-val szemben – lévő
ingatlan. Tel: 06-30-414-7483, 06-30-272-8158

GARÁZS
+ Gödöllőn a János utcai garázssoron (rönkvárnál) sarki
garázs eladó. Érd: 06-30-384-1187 (18 óra után)
+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó. Tel: 20-9455-583

ÁLLÁS
+ Belsőépítészeti kivitelezőként ASZTALOS BESZERELŐ
munkatársat keresünk műhely- és helyszíni munkákra.
Nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelkező kollégát várunk. Jelentkezni telefonon: 06-70-984-9000
+ TERÜLETI KÉPVISELŐT keresek táblagéppel, okostelefonnal végezhető munkára. Nemzetközi üzlet, határtalan
lehetőség. 06-20-777-1122 Károlyi Péter
+ Gödöllő városi piacon található zöldség-gyümölcs boltba ELADÓT keresünk novemberi munkakezdéssel. Munkavégzés napi 6 órában. Bérezés megegyezés szerint.
Ugyanitt RAKODÓ kisegítő férfi munkatársat is keresünk
6 órás munkaidővel. Érd: 06-30-384-1187 (18 óra után)
+ TAKARITÓNŐI ÁLLÁSRA KÖZÉPKORÚ HÖLGYET KERE-

gödöllői Szolgálat 13

Hirdetés
SÜNK HOSSZÚTÁVRA, GÖDÖLLŐI
MUNKAHELYRE - NAPI 8 ÓRÁRA
– BEJELENTETT ÁLLÁS: ELVÁRÁSOK: HÁZIMUNKÁBAN JÁRTAS
(MOSÁS, VASALÁS, TAKARÍTÁS),
MUNKÁJÁRA IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS
GYORS, JOGOSITVÁNNYAL és saját
gépkocsival RENDELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, NEMDOHÁNYZÓ. NETTÓ
FIZETÉS 160.000,-FT. GÖDÖLLŐ ÉS
KÖZVETLEN KÖRZETÉBŐL FÉNYKÉPES BEMUTATKOZÓ LEVELET
VÁRUNK: email: siemens51@freemail.hu
+ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona felvételt hirdet
ÁPOLÓI, FODRÁSZ (fonover@idosekotthonagodollo.hu)
valamint
KONYHAI KISEGÍTŐ (elelem@idosekotthonagodollo.hu) munkakör
betöltésére. Jelentkezni az e-mail
címeken és a 06-28-410-364 tel. számon lehet.
+ Ruházati boltba szakképzett RUHÁZATI ELADÓT keresünk azonnali munkába állási lehetőséggel. Érd: 06-20-9386-337
+ ÉPÜLET VILLANYSZERELŐ munkatársat keresek eseti, időszakos munkára. Nyugdíjas is
lehet. Érd: 06-20-329-9695
+ A Csíkos ABC-be kiemelt fizetéssel BOLTI ELADÓT felveszünk. Tel: 06-70-772-7850
vagy személyesen a helyszínen!
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába FUTÁRT és
PULTOS LÁNYOKAT, ill. gyakorlattal rendelkező PIZZA SZAKÁCSOT felveszünk. Tel: 06-70772-7850
+ Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója
(2100 Gödöllő, Ady E. stny. 56.) álláshirdetést
tesz közzé SZOCIÁLIS GONDOZÓ és ÁPOLÓ
és KISEGÍTŐ munkakör betöltésére. A pályázati kiírás részleteiről érdeklődni lehet az intézmény igazgatójánál a 06-28/512-405 telefonszámon. A pályázatokat a szocialisotthon@upcmail.hu címre szíveskedjenek
küldeni.
+ Gödöllőn a palotakerti üzemanyagtöltő
állomás shopjába keresünk munkatársat
azonnali kezdéssel, váltott munkarendben.
Pályakezdő is lehet, kereskedelmi végzettség előny. Érd: 28/513-115
+ A Magyar Közút NZRt Gödöllői Autópálya Mérnöksége keres ÚT ÜZEMELTETŐ
munkakörre határozott, 2018. március
15-ig tartó időszakra olyan munkavállalót,
aki rendelkezik B, C, CE kategóriás jogosítvánnyal. „Sószóró és hóeke kezelési” jogosultság előnyt jelent. Keresünk továbbá
2018. március 15-ig tartó időszakra HOMLOKRAKODÓ jogosítvánnyal rendelkező és
BETANÍTOTT munkára is munkatársakat.
Érdeklődni lehet: ivanovics.karolyne@kozut.hu telefonszám: 06-70-376-9003
+ Egyetemista lány magas szintű angol
nyelvtudással gyermekfelügyeletet vállal.
Tel: 06-20-532-1137

+ Vagyonőröket keresünk Gödöllői telephely őrzésére! Jelentkezni: nortonganz@gmail.com vagy 06-70-945-6079

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 0620-543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés,
gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás.
Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. Gépi
permetezés. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. Tel: 06-209527-289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 0630-333-9201
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+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 06-20-4359-650
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi permetezést vállalok: örökzöldek, gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mikroszkópos növénybetegségek felderítése. 06-20-922-4400
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 06-20-367-4274
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással,
automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti támrendszerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.
kertszabok.hu 06-20-571-3008
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón,
gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes felmérés. Egyedi franciaágy, ülőgarnitúra elkészítése a kívánt méretben, kivitelben, garanciával. Tel: 20/943-2828
www.facebook.com/butorbarokarpitos
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 06-70-621-6291
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476-229
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-4915089
+ Műanyag párkány AKCIÓ!! UV álló műanyag párkány
kül- és beltérre: 15m-es 1.400Ft/fm; 21cm-es 1.850Ft/
fm; 25cm-es 2.350Ft/fm; 30cm-es 2.540Ft/fm; 40cmes 2.800Ft/fm. Gödöllőn belül INGYENES kiszállítással!
Rendelési határidő 1 hét! Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft.
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-4815
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Készíttesse fel redőnyeit a téli időszakra! Új redőny azonnal
megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
+ Külső és beltéri festő és burkoló munkát vállalok. A
munkák elvégzéséhez az anyagot kedvező áron biztosítom. Tel: 06-20-9415-284
+ Kistestű kutya megőrzését kertes házba vállalom. 0630-4691-542, 06-28-417-125
+ Szenior örömtánc (MOZGÁS+ÖRÖM+AGYTORNA) kedden és csütörtökön Gödöllőn a Bio-Fit-ben: www.biofitcenter.hu, tel.: 06-20-9511-138
+ VARRÁST féláron vállalok. 06-30-4691-542, 06-28-417125
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EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt
gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól!
30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-5327275

OKTATÁS
+ ANGOL, OROSZ nyelvtanfolyamok
minden
szinten. Érettségi, vizsga
felkészítés. Bővebb információ: +36-30-375-6545;
w w w. m e n c e l u s . c o m .
Mencelus nyelvstúdió.

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron, első vevőként, bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, ékszereket,
hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 06-30-308-9148
+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órákat, stb. Teljes hagyatékot első vevőként legmagasabb
áron. Kiszállás díjtalan. Érd: 06-20-280-0151, kerendi77@
gmail.com
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 közül választhat 30-40 %-os áron.
Szállításba besegítek. Tel: 30/569-8137
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett marhatrágya 60 l-es
kiszerelésben 800 Ft/zsák. Szállítás megoldható. Rendelhető: 20/469-9295
+ Nem tápon nevelt hússertés, 2q körüli disznók eladók.
Érd: 06-30-2323-140
+ ELADÓ: Dexion-Salgó polcrendszer –kb. 200nm-es
helyiség bepolcozására elegendő-többféle méret- magasság, szélesség, mélység. Bronz tükör 5db 141x71cm,
4db 30x70cm méretben. Tel: 06-30-414-7483, 06-30272-8158
+ ELADÓ: -komplett irodabútor, variálható asztal, 4db

szék, 1forgószék, görgős-fiókos szekrény. -Retro irodaasztalok. -Fekete-fehér színű gyerekbútor, szekrénysor,
íróasztal, 2 fémvázas szék. Tel: 06-30-414-7483, 06-30272-8158
+ ELADÓ: -Szálasanyagok, csövek, vasanyagok tárolására alkalmas fémállvány. -Kb. 5fm. Íróasztal, 4db 3 fiókos,
görgős szekrény. Tel: 06-30-414-7483, 06-30-272-8158
+ Holland típusú tölgyfabútorok: íves szekrény, kazettás
tálalós vitrin, polcok, irodabútorok, bőrgarnitúra Gödöllőn
eladók. Ezen kívül gáz hősugárzó palackkal, kis olajos villanyradiátor olcsón eladók. Fotókat szívesen küldök! Tel:
06-70-248-4503

GARÁZSVÁSÁR
+ GARÁZSVÁSÁR 2017. november 4-5-én, 10.00-17.00ig. Gödöllő, Köztársaság út. 1. Háromajtós szekrény,
üveges komód, emeletes gyerekágy, székek, asztalok,
dísztárgyak, könyvek, Naumann táskavarrógép, 2 ajtós
mélyhűtős hűtőszekrény stb.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

ÁLLAT
+ Játékos, BOLOGNESE kiskutyák, 8 hetesek, eladók törzskönyvvel vagy a nélkül, díjnyertes szülőtől, családban
nevelt, chippezve, oltva, féreghajtózva, szobatisztaságra
előnevelve. Szerető, gondoskodó gazdikat várunk. Érdeklődni: 0620-9390-797.
+ Nem tápon nevelt hússertés, 2q körüli disznók eladók.
Érd: 06-30-2323-140

EGYÉB
+ DIÓ ELADÓ! Saját termésű, növényvédő szer mentes,
tisztított dió eladó! Tel: 06-20-532-4168
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Repceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913
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Beküldési határidő:
2017. november 8.

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

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Molnár Terézia, Kossuth L. u.
39., Navratil Lászlóné, Egyetem tér 4/C.
A Dűlő Borkereskedés 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Bukodi Miklós, 2117 Isaszeg,
Petőfi u. 12.. Szilasi Józsefné,
Kandó K. u. 30.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Tóth Viktor, Szent János u. 17.
A Városi Múzeum ajándékát
nyerte:
Dr. Molnár Eszter, Tisza u. 18.,
Tóth Mihályné, Munkácsy M.
u. 7.
A Sisicret ajándékát, egy gödöllői, szitázott len szatyrot
nyert:
Vincze Istvánné, Kazinczy krt.
11., Ferenczi Győzőné, Havas
u. 16.

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 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

NYITVA:

H–Szo 800–1700
Tel.:
06-70/601-8608
06-70/6018618
Cím:
2100 Gödöllő,
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