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Gondoljunk csak bele, hogy a Gödöllői Iparművészeti Műhely immár 21
éves fennállása során hány tárlatnak
és kiállító művésznek adott otthont;
ugyanakkor a hely megálmodójának
és 2018-ig szakmai vezetőjének, Katona Szabó Erzsébet Ferenczy Noémi-díjas textilművésznek mindezidáig
nem volt önálló tárlata a GIM-házban.
Most viszont fordult a kocka: május
11-én megnyílt az a tárlat, ahol az
Erdélyből áttelepült művész három
színen keresztül mutatja be sokoldalú
életművének egy-egy meghatározó
darabját. A kiállítás kiemelt figyelmet
fordít a művész gyökereire, vizuális
nyelvét meghatározó élményeire. Ráadásul a tárlat, erre az előbb említett
meghatározó élményre koncentrálva, installáción mutatja be a művész
édesanyja, Bódis Erzsébet textilművész kalotaszegi gyűjteményének
darabjait. A kiállítás további része Katona Szabó Erzsébet bőr- és papírkollázs alkotásaiból szemezget.
(folytatás a 11. oldalon)
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•
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Katona Szabó Erzsébet
Első önálló kiállítása a Gim-házban

Fotó: Reményi Krisztián

XXViII. évfolyam 17. szám •

szolgalat.com

2 gödöllői Szolgálat

2019. május 14.

Portré

30 perc című műsorunk
eheti vendége dr. Dunai
György, a Tormay Károly
Egészségügyi
Központ
igazgatója volt. Az intézmény vezetőjével arról
beszélgettünk,
hogyan
lett orvos, hogy Gödöllőt
mennyire érinti az országosan jellemző orvoshiány, de szóba került az
egészségügyi ellátás ös�szetett finanszírozása, illetve a tüdőgondozó átköltöztetése is.

Fotó: Tatár Attila

Tormay: 115 százalékos teljesítmény
az eszközök elhasználódása, időnkénti cseréje. Ennek a költsége nem
volt sose beépítve a finanszírozásba.
Ez tulajdonképpen, indirekt módon,
az önkormányzatokra hárul, akik a
lehetőségeikhez képest próbálják az
eszközöket időről-időre pótolni.
Az intézmény finanszírozásáról
annyit érdemes még tudni, hogy teljesítmény alapú. Ez nem jelenti azt,
hogy ha tetszőleges számú beteget
ellát a Tormay Károly Egészségügyi
Központ, akkor azt ki is fizeti az
OEP. Van egy úgynevezett teljesítmény volumen korlátunk, havonta
meg van határozva ennek a men�nyisége. Ha attól több beteget lát el
az intézmény, akkor csak
töredékét fizeti ki az OEP.
A Tormay teljesítményvolumene 110-115 százalék
körül mozog. Tehát vannak
esetek, amik nem kerülnek
kifizetésre, de a beteget el
kell látni. Többet elvileg nem lehetne költeni,
mint az éves keretösszeg, de a betegnek sem
lehet azt mondani, hogy nem látjuk el.
– Az önkormányzat több mint 100 millió
forintos támogatást szavazott meg a Tormay részére. Mire fordítják majd ezt az ös�szeget?
– A pénz alapvetően a tüdőgondozó helyzetének a rendezésére szolgál. Régóta fennálló probléma, évek óta beszédtéma a helyzet
megoldása. Korábban is készültek már tervek
és költségbecslések. Ezek a százmillió forintos
tételt is elérték. Amikor átvettem az intézményt,
én is megoldási javaslatokkal álltam elő. A testület elfogadta és megszavazta ezt a támogatást, amibe valószínűleg bele fog férni a tüdőgondozó átköltöztetése.
– Szeptember 30-ig fog megvalósulni a
projekt. Tartható-e ez az időpont, illetve a
betegeket hogyan érinti az átállás?
– Elég szűkös az idő, de fontos szempont,
hogy nyáron valósuljon meg az átállás, ilyenkor
a szabadságolások miatt kisebb a betegforgalom, könnyebben tudjuk az egyes szakrendeléseket mozgatni. Mindenféleképpen fogja
a betegellátást érinteni. A tüdőgondozóban
zajló betegellátás a költözésig változatlan formában fog működni. A központi intézményen
belül lesznek változások. A bőrgyógyászat,
kardiológia, nőgyógyászat és ultrahang területe érintett. Ezeken a helyeken fognak elsődlegesen zajlani az átépítések és a felújítások. Az
érintett területen lévő szakrendelések az intézményben más üres szakrendelési időpontokba
lesznek áthelyezve. Erről a betegeket majd tájékoztatjuk.
Jae.
(Az interjú teljes terjedelmében
a szolgalat.com-on, valamint
Facebook-oldalunkon olvasható. A beszélgetés pedig a Gödöllő Net TV Facebook-oldalán tekinthető meg)

dr. Dunai György

– Mikor döntött úgy, hogy az
orvosi hivatást választja?
– Általános iskolában egy
elsősegélynyújtó szakkörre tévedtem, ahol megtetszett az egészségügy, a betegek ellátása. Már akkor
eldöntöttem, hogy orvosi pályára fogok menni. Annak érdekében, hogy a szakmát jobban
megismerjem és belelássak, egészségügyi
szakközépiskolába jelentkeztem, majd Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi
Egyetemen végeztem. Dolgoztam az ápolói
szakmában is, az egyetemi éveim alatt közel
két évet az 1. számú Gyermekklinikán, Mahai professzor szárnyai alatt. Aki mind a személyisége, mind a szakmai tudása, mind az
embersége miatt nagy hatással volt rám. Ez
meghatározta jelenlegi pályafutásomat is. A
szakorvosi képzést tudatosan több intézményben töltöttem annak érdekében, hogy minél
több tapasztalatot szerezzek. A szakma mellett
egyre többet kezdtem foglalkozni management
jellegű tevékenységekkel. Jóideje már ez tölti
ki az életemet.
– Tavaly júliusban nevezték ki a Tormay
Károly Egészségügyi Központ igazgatójának, eddigi pályafutása során milyen tapasztalatokat szerzett a vezetés terén, amit
az intézményben hasznosítani tud?
– Az orvosi, szakorvosi munkán túl dolgoztam már intézményvezetőként, illetve egy lakóhely közeli ellátásnak a szervezésében is
közreműködtem az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ egyik projektjében. Ezáltal az alap- és
szakellátás összhangjának megteremtésében
vettem részt. A Tormayt megelőzően Budapesten dolgoztam egy egészségügyi központ igazgatóhelyetteseként.
– Tavaly probléma merült fel az intézményben működő röntgengéppel...
– Tavaly decemberben, sajnos, háromhetes leállás történt a röntgen foszforlemezes
kiolvasójának a meghibásodása miatt. Ennek
a javítása húzódott el. A javítás óta azonban
folyamatosan működik, azt viszont meg kell
jegyeznem, hogy ez egy 12 éves készülék.
Ez a fajta technológia nem a legkorszerűbb.
Decemberben elindult egy kezdeményezés a
lakosság részéről, amelyhez az önkormányzat

is csatlakozott. Célul tűztük ki, hogy beszerezzünk egy digitális panelt a röntgengéphez, ami
nagyságrendileg tízmillió forintos tételt jelent.
Ez jelentősen megkönnyítené a betegellátást
és felgyorsítaná a folyamatokat.
– Sokat hallani a magyar egészségügy
katasztrofális állapotáról, illetve a munkaerőhiányról. Mi a helyzet Gödöllőn?
– Sajnos Gödöllőt sem kerüli el a humánerőforrás probléma. Intézményünkben is már évek
óta jelen van mind az orvos, mind a szakdolgozói hiány. Úgy tapasztalom, hogy országosan
is a szakdolgozói hiány a legkomolyabb. Az
elmúlt évek béremeléseinek a hatására valamelyest csökkent a külföldre vándorlás, ám a
kivándorlás mellett a más szakmában való elhelyezkedés is egyre nagyobb probléma.
– Az egészségügyi ellátás összetett feladat, egy részéről az állam köteles gondoskodni, másikról pedig az önkormányzat. A
laikusok nem igazán tudják, kinek mi a dolga…
– Az egészségügyi rendszer működésének, finanszírozásának három felelősségi kört
tudnék megnevezni. Egyrészről van az önkormányzat, ő mint fenntartó felel a beruházásokért és a felújításokért. Aztán van a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő (korábban
Országos Egészségbiztosítási Pénztár), mint
finanszírozó. A tőlük kapott pénzből kellene
az intézményt működtetni. Más kérdés, hogy
ebből a pénzből hogyan lehet működtetni... Ez
nagyban függ az egészségügyi központ elhelyezkedésétől, infrastruktúrájától.
Azt lehet mondani, hogy ez a finanszírozás
elégtelen jelen pillanatban, de ez régóta fennálló probléma. Körülbelül tíz-tizenkét százalékos emelésre lenne szükség, hogy a megfelelő
betegellátást biztosítani tudjuk. És nem szabad
elfelejteni az államnak, mint mögöttes szervnek
a felelősségét sem, hiszen a döntésekben ő a
meghatározó. Azt fontos tudni, hogy a finanszírozásban soha nem jelent meg az amortizáció,
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Május 26-án, vasárnap 8 millió 14 ezer
választópolgár dönthet arról, kik foglalhatják el az Európai Parlamentben (EP) a Magyarországnak járó 21 képviselői helyet.
A választás egyfordulós, a választópolgárok kilenc pártlista egyikére szavazhatnak.
A szavazólapon sorrendben a következő
pártok és pártszövetségek listái szerepelnek majd: MSZP-Párbeszéd, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Jobbik Magyarországért
Mozgalom, Fidesz-KDNP, Momentum Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Mi Hazánk
Mozgalom, Magyar Munkáspárt, Lehet Más
a Politika.
A május 26-i szavazáson a választópolgárok 10.277 hazai szavazókörben, 132
külképviseleten személyesen szavazhatnak, a több mint 115 ezer regisztrált választópolgár pedig levélben adhatja le szavazatát.
Gödöllőn 28 szavazókörben várják
majd a választópolgárokat.
A választáson Magyarország területe
egy választókerületet alkot. Mandátumot az
a párt kaphat, amelyik a voksoláson több
szavazatot kap, mint az összes listára le-
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EP-választáson, közülük már
3396-an jelezték, hogy a magyar listákra voksolnának.
Emellett, akik regisztráltak,
szavazhatnak azok a nagykorú magyar állampolgárok is,
akiknek sem Magyarországon, sem az EU más tagállamában nincs lakcímük.
Az ANY Biztonsági Nyomdában
(korábban
Állami
Nyomda) lassan befejeződik
a több mint 8 millió szavazólap nyomtatása. A szavazólapokat többféle biztonsági jellel
védik, például azokat Magyarország címerét mutató vízjeles papírra nyomtatják, található rajtuk mikronyomtatás és
a lap Magyarország térképének körvonalát
mutató úgynevezett riccelést, perforálást is
tartalmaz.
kj

adott összes érvényes szavazat öt százaléka. A listáról a jelöltek a párt által eredetileg
bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz.
Az EP magyar tagjainak választásán
választójoga van mintegy 7,9 millió, Magyarország
területén
lakóhellyel rendelkező A 2019. május 26-án, vasárnap tartannagykorú magyar ál- dó európai parlamenti képviselők választásán közreműködő szavazatszámlampolgárnak.
Választójoga van az láló bizottságok tagjainak eskütétele és
EP-választáson az EU felkészítése az alábbiak szerint történik:
más tagállamának ma2019. május 20-án (hétfő) 18.00 órakor a 1-14. sz. szavazatgyarországi tartózko- számláló bizottságok tagjai,
dási hellyel rendelkező
2019. május 22-én (szerda) 18.00 órakor a 15-28. sz. szavazatválasztópolgárának
számláló bizottságok tagjai részére.
(amennyiben magyar
A póttagok bármelyik időpontban részt vehetnek az eskütételen
listára kíván szavazni).
és
felkészítésen.
A Nemzeti Választási
Iroda (NVI) 113 ezer
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
európai uniós állam- földszinti nagyterme.
polgárt
tájékoztatott
dr. Kiss Árpád sk.
arról, hogy választójojegyző
gukat Magyarországon
a Helyi Választási Iroda vezetője
is gyakorolhatják az

FELHÍVÁS

Adóbevallás: visszaszámlálás
Már csak néhány nap maradt a 2018.
évi szja bevallások benyújtására,
amelynek határideje 2019. május 20.
A NAV 2017 óta nyújt segítséget az adózókat adóbevallási tervezet elkészítésével. A NAV az egyéni vállalkozók mellett azoknak készít bevallási tervezetet,
akikről munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatással rendelkezik. A munkavállalók
tervezete május 20-án automatikusan
SZJA-bevallássá válik, amennyiben valamilyen formában nem írják azt felül,
például egy külön szja bevallás benyújtásával. Míg korábban a határidő lejárta
adóhivatali felszólítást és mulasztási bírságot jelentett, most azt, hogy sokaknak
bármiféle teendő nélkül érvényes bevallása lesz.

Az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők, és az áfafizetésre
kötelezettek számára a NAV elkészíti a
tervezetet, amelyet azonban változatlanul önállóan kell benyújtaniuk a tevékenységből származó jövedelmi, illetve
az adóhivatal nyilvántartásában nem
szereplő adatokkal kiegészítve.
A személyi jövedelemadó bevallás
mellett az idén is mindenki szabadon
rendelkezhet befizetett adója 1+1 százalékáról. Az egyik 1 százalék felajánlható egy civil szervezetnek, további 1 százalék pedig valamely bevett
egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség
Programnak. A rendelkezőnyilatkozat
akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is benyújtható a
NAV-hoz a „18EGYSZA” lapon má-

jus 20-áig. Az szja 1+1 százalékáról
rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltő
programjával lehet.
A tavaly tett, valamely bevett egyház
számára adott formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan
figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb
nyilatkozattal nem jelöl meg másik technikai számos kedvezményezettet vagy a
korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza.
A civil kedvezményezett és a kiemelt
költségvetési előirányzat számára viszont – a korábbi évekhez hasonlóan
– továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.
(ny.f.)
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Főtér, kávé, pihenés

Fotók: Korondi Judit

Már az elmúlt években is megtapasztaltuk, hogy a gödöllőiek
szívesen töltik idejüket városunk főterén. Amint jóra fordult
az idő, a vendéglátók is megnyitották teraszaikat, szinte
már nem is az a kérdés, hogy üljünk-e le meginni egy kávét, hanem az, hogy hol, melyik asztalnál telepedjünk le.
Az élet igazolja a főtérbővítést támogatókat, hiszen a Petőfi utcától a Szabadság téren át, a Tulipános kútig, sőt a
Rézgombosnál is lehetőség van egy kis pihenésre és egy
kis csemegézésre, egymást válják a kávézók és fagyizók.

Városunkhoz tavasztól őszig hozzátartozik a szökőkutak csobogása és
szemet gyönyörködtető látványa. Idén a Tulipános-kút és a Pelikános
kút már működik, a Szabadság tér két fő látványosságára, a református templom előtti szökőkútra és a taposóra még várni kell, ezeknek az
elektronikai rendszere ugyanis – mint az a tavaszi beüzemelés során
kiderült – meghibásodott és javításra szorul. Ezt igyekeznek minél előbb
elvégezni.
(db)

Pályázat: „Tiszta udvar–Rendes Ház”
A pályázat célja: azon lakók és lakóközösségek
munkájának elismerése
és értékelése, akik példamutató módon gondozzák
és szépítik ingatlanjaikat,
valamint annak környezetét, hozzájárulva ezzel Gödöllő szépítéséhez, s a mindannyiunk komfortérzetét nagyban meghatározó, kulturált
környezet kialakításához.
Pályázni
• családi házas és
• többlakásos kategóriában
lehet a jelentkezési adatlap benyújtásával.
Az adatlap átvehető a városháza portáján
(Gödöllő, Szabadság tér 6.), valamint letölthető a www.godollo.hu oldalról. Benyújtási
határidő: 2019. május 31.
A pályázatokat a városháza portáján (Gödöllő, Szabadság tér 6.) elhelyezett gyűjtőládába dobva vagy elektronikusan a tisz-

taudvar@godollo.hu emailcímre
lehet beküldeni.
A pályázatok elbírálása: A beérkezett javaslatokat idén is civil
szervezetek tagjaiból összeálló bizottság bírálja el legkésőbb 2019.
augusztus 31-ig.
A benevezett portákat és többlakásos
házakat (előzetesen egyeztetett időpont
szerint) keresi fel a bizottság. A szemlézés
során kiemelt figyelmet fordítanak az épület és annak környezetének tisztaságára,
gondozottságára, a növényzet ápoltságára,
külön elismerve, amennyiben erre környezettudatos és fenntartható módon kerül sor.
A visszatérő pályázóknál mindemellett a korábbi évek állapotának továbbfejlesztését is
vizsgálják. A többlakásos házak elbírálásánál a szomszédsági aktivitással, közösségi
összefogással létrehozott, az adott közterület esztétikai színvonalát növelő, tervszerű
és fenntartható fejlesztések élveznek előnyt
(pl. közösségi kertek létrehozása, növény-

zet ültetése, stb.), különös figyelemmel
azok lakóközösség általi gondozására.
Díjazás: Az előző évekhez hasonlóan értékes nyereményekkel díjazzák az első 3-3
helyezettet. Az ünnepélyes díjkiosztót ős�szel rendezik meg.
Szavazzon Ön is a város legszebb
kirakatára, üzletportáljára!
A Tiszta Udvar–Rendes Ház program keretében idén a lakosság szavazatait, ajánlásait
várják a legszebb üzleti portál, kirakat kiválasztására. A „Legszebb üzletportál” díjra
olyan üzleteket kell jelölni (kereskedelemmel, szolgáltatással foglalkozók), amelyekről úgy gondolják, hogy az üzlet, az épület
külső megjelenése, környezete (cégfelirat,
kirakat, épület/üzlet előtere, környezete)
esztétikai minőségében kiemelkedő, és sokat tesz hozzá a városképhez, hangulatossá,
egyedivé varázsolva az utcaképet.
Az ajánlásokat 2019. május 31-ig adhatják le emailben a tisztaudvar@godollo.hu
címen, vagy személyesen a városháza (Szabadság tér 6.) portáján. Kérik feltüntetni az
üzlet nevét és címét, illetve az ajánló nevét
és emailcímét.
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Vasút: aktuális tudnivalók
A jövő héten még biztosan közlekedhetünk a vasútállomásnál lévő gyalogoshídon, erre azonban úgy tűnik,
május 25-ig lesz lehetőség, amikor a
délelőtt 10 órától hídbúcsúztatót tartanak az építménynél.
Az 1933-ban épült gyalogoshíd
bontását a tervek szerint május 26án már megkezdik. Jelenlegi infor-

Dolgoznak
a
Szent-Györgyi Albert utcában is,
ahol a héten a híd
felújítása miatt ideiglenesen a gyalo-

gosforgalmat terelik
át a munkavégzésnek
megfelelően.
*
Két hétig zárva tart
a Keleti pályaudvar.
A létesítményt május
13-tól 26-ig felújítják,
emiatt a Pécelig közlekedő vonatok és a
Gödöllőt érintő pótlóbuszok útvonala és
végállomása is módosult. A menetrend is
változott, azért fontos,
hogy aki vonatópótló busszal közlekedik,
indulás előtt tájékozódjon a www.mavcsoport.hu oldalon.
(kj)

A
vasút-beruházáshoz
kapcsolódóan, a tervek
szerint, a jövő hét közepén megkezdődik a Fürdő
utca Isaszegi út és Déryné utca közötti szakaszának útpályája-felújítása.
A közel egy hónapig tartó
munkát teljes útzár mellett
végzik, az itt lévő ingatlanok ez idő alatt csak korlátozottan lesznek megközelíthetőek.

mációink szerint ezt követően a HÉVtől az egyetem felé csak kerülőúton,
vagy a Köztársaság úti átjárón, vagy a
Szent-Györgyi Albert utca felé kerülve lehet majd eljutni. Az önkormányzat azonban továbbra is egyeztet a kivitelezővel,
hogy az érintetteknek ne kelljen ekkorát
kerülni, és biztosítsanak lehetőséget az
ideiglenes átjárásra.
Nagyobb odafigyelést igényel a közlekedés az Állomás úton, ahol a felüljáró
építésénél az ideiglenes utat leszűkítik a
támfal építési munkálatai miatt.

Útfelújítás és átépítés
A jövő héten megkezdik a Lázár Vilmos utca
stabilizálását és mart aszfalttal történő burkolatjavítását. A kivitelezés az utca teljes
hosszában megvalósul, átlagosan 3,5 méter
szélességben. A munkálatok során elvégzik a szennyvízaknák szintbe helyezését és
gréderezik a felületet. Az ingatlanok megközelítése az utca valamely oldaláról folyamatosan biztosítva lesz, ideiglenes korlátozásokra azonban számítani kell.
A múlt héten megkezdődött a fekvőrendőrök kiépítése a Szent János utcában, a Lumniczer Sándor utcai
csomópontnál. Ezen az útszakaszon közel harminc baleset történ
annak ellenére, hogy az útszakaszon Stop-tábla és felfestések
hívják fel az autósok figyelmét az
elsőbbségadási kötelezettségre.
A közlekedés biztonságosabbá
tétele miatt a Szent János utcában a csomópont mindkét oldalán lesz forgalomcsillapító esz-

köz. A beruházás több mint bruttó négymillió
forintba kerül. A szakemberek bíznak benne,
hogy így sikerül lassításra bírni a KRESZ-t
figyelmen kívül hagyó autósokat is.
A május 6-án megkezdett, és a tervek
szerint május 31-ig tartó munkák miatt a
Deák Ferenc téren a közlekedés a parkolón
keresztül lehetséges a Lumniczer utca felé.
Ugyanitt, a Lumniczer Sándor utcából
ideiglenesen nem lehet behajtani a Szőlő
utca felé, az ide érkezők a Lumniczer Sándor utca - Bethlen Gábor utca - Szőlő utca

- Szent János utca útvonalon kerülhetnek.
A Szent János utcában a Szabadka utca
felé közlekedők a Lumniczer utcában továbbhajtva a Szent János utca 26. előtt elhaladó szervizúton kerülhetnek.
Fontos, hogy az erre közlekedők figyeljék
a kihelyezett táblákat!
A munkavégzés alatt a VÜSZI a lakosság
és a közlekedők türelmét és megértését kéri!
Megújuló közvilágítás
Hamarosan megkezdődik a közvilágítás korszerűsítése a Szabadság úton, az Ady Endre sétány és a HÉV-sorompó közötti szakaszon. Az oszlopok és a vezetékek cseréjét
az ELMÜ, a korszerű, energiatakarékos,
LED-es lámpatesteket az önkormányzat finanszírozza.
A tervek szerint azokat a munkákat, amelyek akadályozzák a Szabadság út gépjármű-forgalmát, az éjszakai órákban végzik
el, így csak éjjel kell forgalomkorlátozásra
számítani.
(ny.f.)
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Sárai Gábor: „Nem kell, hogy
a pszichés panaszból betegség legyen.”

Új szolgáltatásnak ad helyet májustól a Művészetek Háza, Sárai
Gábor pszichológus hetente két
alkalommal itt várja azokat, akiknek segítségre van szükségük
problémáik kezelésében.
A szorongás, a depresszió korunk népbetegségének számít. A
munkahelyi stressz, vagy a családi problémák egyre többeknek
okoznak fizikai tüneteket is. Ezek
azonban megelőzhetők, ha nem
várjuk meg, hogy rendszeressé
váljanak a negatív gondolatok,
a rossz közérzet, az álmatlanság és a hasonló, mentális okora visszavezethető panaszok.
A stresszhelyzetek feltárása és
negatív következményeinek kezelése Sárai Gábor tevékenységének egyik fő iránya.
Egyre többen vannak olyan páciensek is, akik valamilyen súlyos
egészségügyi probléma miatt
kérik pszichológus tanácsát. Sárai Gábor terápiája során arra
törekszik, hogy a pozitív irányba való elmozdulásra helyezze
a hangsúlyt, rávilágítson arra,
hogyan lehet a nehéz helyzetet

a személyiség
építésére, a belül rejlő gyógyító
erők mozgósítására fordítani. Teszi mindezt személyes
tapasztalatai
alapján, hiszen
ő maga is egy
súlyos betegséget követően tért
vissza a pályára. További terápiás alapelvei egyebek közt:
– az ember test-lélek egység,
ugyanannak az egyvalaminek a
különböző megjelenési formái,
megbetegíteni, de gyógyítani is
tudják egymást
– ha valami nem működik – próbálkozz mással!
– ha meg akarsz gyógyulni, fejlődj, legyél jobb ember!
Sárai Gábor tanácsadásain egyszeri találkozásra épp úgy lehetőség van, mint több alkalomból
álló beszélgetésre.
A találkozásokra májustól, szerdán és pénteken 14 órától nyílik
lehetőség, előre történő egyeztetés alapján, 15 éves kor felett.
Bejelentkezés:
telefonon:+36/20/381-6384 vagy
e-mailen:gaborsarai@gmail.com
Helyszín: Művészetek Háza, F
21-es terem.
A konzultációs díjakról a Facebook-oldalon Sárai Gábor pszichológus címen tájékozódhatnak az érdeklődők.
(x)

Elhunyt Kósa József
A múlt héten kaptuk a szomorú hírt, hogy elhunyt a
sokak által Medvepapának
nevezett Kósa József.
Az egykori állatgondozó
sokáig élt Gödöllő egykori
MAFILM-telephelyén, ahol
farkasokat, medvéket, sőt
tigrist is tartott.
Állatai többek között olyan
filmekben
szerepeltek,
mint a Csillagszemű juhász,
az Eltüsszentett birodalom, a
Tündér Lala, Kőszívű ember
fiai, amely mindig fájó emlék volt számára, a forgatás
során ugyanis az általa kölyökkoruktól felkészített tíz

farkas mindegyikét megölték
a forgatások során.
1998-ban az ő állatainak az
átköltöztetésével jött létre a
Veresegyházi Medveotthon.
Kósa József 76 éves volt.
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Ismét Nemzetközi
Természetfilm Fesztivál!
Hat helyszínen
145 alkotást vetítenek idén a
gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon május 24.
és 26. között. A
sokak által várt eseményen az
ingyenes filmvetítések és a már
megszokott
kísérőrendezvények mellett számos új programelem várja a látogatókat.
Az idei kiemelt téma a víz,
amelyre a fesztiválon meghívott
több mint háromszáz magyar
alkotó reflektál valamilyen módon. A Trash Art szoborkiállítás, Jam for Nature koncertek,
Varázslatos Magyarország fotókiállítás ismét három napon
át várja a látogatókat az Alsóparkban és a kastélyban, de
lesz közönségtalálkozó az idén
40 éves „Másfélmillió lépés Magyarországon” alkotóival, valamint gyerekeknek szóló animációs sátor, hogy csak néhányat
emeljünk ki a színes programok
közül.
A rendezvényen hatvanöt civil
és szakmai kiállító várja a közönséget. A cél a környezettudatosságra és a természet
szeretetére nevelés, valamint

a figyelemfelhívás a természeti kincsek jelenlegi
állapotára és
megóvásuk
fontosságára.
S hogy milyen újdonságok várják a látogatókat? Lesz többek között
újrahasznosítás kézműveseinek utcája, hal- és cápasimogató, PET-palackból készült
versenyautók futama, s többek
között megtekinthető lesz ifj.
Lőrincz Ferenc víz alatti fotóiból összeállított kiállítása,
valamint külön a víz témáját feldolgozó filmekből (elsősorban
a vízhiányra, vízszennyezésre
reflektáló alkotásokból) is lesz
vetítés. Mindezek mellett – versenyen kívül – két Trash Art
szökőkút kerül felállításra.
Trash Art Magyarország 2019
pályázatra ez alkalommal több
mint hetven nevezés érkezett.
Az előzsűri által legjobbnak ítélt
alkotások a fesztiválon mutatkoznak be először egy kiállítás
formájában.
A fesztivál programjai mindhárom napon ingyenenes látogathatók.
(k.j.)

BOTRA FEL!
Séta az egészségért
Idén is megrendezi a Cukorbeteg Egyesületek Országos
Szövetsége a „Botra fel” elnevezésű figyelemfelhívó kampányát, melynek keretében május 18-án Gödöllőn is várják
az érdeklődőket egy nordic walking oktatással egybekötött
sétára, 14 órától a Világfánál.
Gyülekező és regisztráció 13 órától, a program „edzői”
tisztjét idén Pálffy Tibor, a Margita 344,2 Turisztikai és Sportegyesület elnöke látja el.
Az esemény a tervek szerint 17 óráig tart, célja, felhívni a
figyelmet a cukorbetegségre, a betegség megelőzésére és
az egészséges életmód kialakítására.
A séta előtt – mert a jelentkezők egy része még sosem nordicolt – a szervezők rövid ismertetést és bemelegítést tartanak, valamint a séta előtt és annak befejezésekor minden
résztvevőnek vércukor mérést végeznek.
Bár az előzetes jelentkezés már március végén lezárult,a
Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete szeretettel vár minden
további érdeklődőt!
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Gödöllői klíma-klub: Zöld életmód és
energiatakarékosság az Energia Élő Labor
résztvevőivel és szervezőivel
Áprilisban indult a Gödöllői klíma-klub keretein belül az a beszélgetéssorozat, melynek címe
Zöld életmód Gödöllőn: mindenki
másképp csinálja, de hogyan?
– minden alkalommal más-más
témát körbejárva meghívott gödöllői beszélgetőpartnerek segítségével.
A második alkalommal, május
21-én arról beszélgetünk, miképp
lehet pusztán a viselkedésünk
megváltoztatásával energiát megtakarítani az otthonainkban.
Mennyire jelentős a háztartások

gáz- és áramfogyasztása, és
mekkora megtakarítás érhető el,
ha kicsit lejjebb csavarjuk a fűtést
vagy átgondoltabban mosunk?
Van összefüggés ruháink mosása, otthonaink hőmérséklete és a
klímaváltozás között?
A közelmúltban 41 gödöllői háztartás részvételével zajlott a nemzetközi ENERGISE – Energia
Élő Labor nemzetközi kutatása,
ami ezekre a kérdésekre kereste a választ, valamint jelenleg is
fut az E.ON Energiaközösségek
elnevezésű országos energia-
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civil

megtakarítási verseny, amelynek
szintén van gödöllői résztvevő
csapata. Május 21-i alkalmunk
beszélgetőtársai olyan inspiráló
gödöllői lakosok, akik rész vettek-vesznek ezekben a programokban, ők fogják megosztani
velünk a tapasztalataikat.
Beszélgetőtársak: Kecskés Judit, önkormányzati civil referens,
Energia Élő Labor résztvevő;
Varga Zsuzsa, a
gödöllői Kezes Lábas Játszóház alapítója, Energia Élő
Labor és Energiaközösségek résztvevő;
Vadovics
Kristóf, a GreenDependent Intézet
ügyvezetője,
az
Energia Élő Labor
és az EnergiaKözösségek egyik szervezője, klíma-klub alapító. Moderátor: Vadovics Edina, a GreenDependent
Egyesület elnöke, klíma-klub alapító.
Várunk mindenkit május 21-én,
17 órától a gödöllői Civil Házban
(Szabadság u. 23.) a klub hagyományinak megfelelően teával,
sütivel. A beszélgetés 17.30-tól
kezdődik. A részvétel mindenki
számára nyitott és ingyenes.
Bővebb információ: facebook.
com/Godolloiklimaklub/
Mihály Edina, GreenDependent

Beérett az első termés
A Gödöllői Kertbarát Kör tagjai a
Petőfi Sándor Általános Iskolával
együttműködve vesznek részt abban
a programban, amelyben a diákokkal
közösen művelik a Civil Ház kertjében kialakított magaságyásokat. A
program célja, hogy a gyerekeket
megismertesse a kertészkedés alapjaival és megismerjék a növények
fejlődését, mivel sok gyerek ma már
csak az áruházak polcain találkozik
azokkal a zöldségekkel, amelyek a
tányérjukra kerülnek.
A magaságyásokat ősszel alakították
ki, tavasszal pedig palánták kerütek
a földbe. Az
elmúlt hetek
munkájának
eredeményeként a múlt
héten a munkában résztvevő
gyerekekt
már
kiszedték az
első hagymákat és retkeket, amit azután el is fogyaszthattak. Az ágyásba most salátafélék nevelődnek, de megismerhetik a brokkolit és a rebarbarát is.
A most növények helyére újak kerülnek, pradicsom és paprika hozza
majd itt a termését. (k.j.)

Hulladékot gyűjtöttek

Május 12-én, vasárnap délelőtt, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub tagjai
a Madarak és Fák Napja szellemiségéhez, üzenetéhez csatlakozva
civilek bevonásával hulladékgyűjtő akciót tartottak. A részt vevők a
Szabadság út-Arany János utca kereszteződését és annak környékét, illetve a Szabadság út mindkét oldalát (egészen a Munkácsy
útig) tisztították meg az eldobott, szétszórt hulladéktól. A munka során egy konténernyi szemetet szedett össze a képviselőkből, civil
lakosokból, gyerekekből álló csapat (a csoportképen nem mindenki
szerepel).

Felhívás – Úrréti-tó takarítás
A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG 2019. május 18-án
(szombaton) 9 órától társadalmi munkát szervez
az Úrréti-tó takarítására, valamint környezetének
rendbetételére. Cím: Gödöllő, Rét u.
Várunk minden önkéntes jelentkezőt. Kérjük, kézi
szerszámot, kesztyűt hozzanak magukkal!
Dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke
Pecze Dániel önkormányzati képviselő
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Madarakról és logikáról
Akik kedvelik a madarakat,
azoknak
igazi csemege lesz
Philippe J. Dubois
ornitológus és Élise
Rousseau író, természetfilozófus könyve.
A szerzőpáros nem
egy
hagyományos
madárismertetőt tesz
az olvasók elé, hanem egy mindvégig
olvasmányos, szórakoztató írást, amely
úgy kalauzolja az érdeklődőket a
madarak világában, mintha egy
film narrátorát hallgatnánk. Szemeink előtt megjelennek a távoli tájak
vagy a saját kertünk - attól függően,
hogy épp hol járunk - és a különleges, vagy épp az ablakból nap mint
nap látott madarak.
A rendkívül izgalmas olvasmány
számtalan érdekességgel ismerteti
meg a madárvilág iránt érdeklődőket. Megtudhatjuk melyik csapodár
és melyik hűséges társ. Kiderül
melyik az, amelynek nem a nősténye, hanem a hímje gondozza a
fiókákat. Megismerhetjük a madarak logikáját, érzelmeiket, hogyan

viszonyulnak az időjárás viszontagságaihoz. De kiderül az is,
van-e szépérzékük, s
melyikük végez művészi munkát. Mindezek mellett olyan
érdekességeket
is
megtudhatunk, hogy
mi alapján került egyegy szárnyas az uralkodók címereibe, arról
pedig mindenki maga
formálhat véleményt,
hogy anno a megfelelő madár mellett tették-e le voksukat nagyjaink.
A könyv egyaránt tekinthető ismeretterjesztőnek és olyan szórakoztató olvasmánynak, amely kiválóan
alkalmas arra, hogy a gyerekek
kedvét is felkeltse a madarak iránt.
Ezt a rövid fejezetek is segítik. Egy
biztos: aki eddig nem érdeklődött
sem az énekes apróságok, sem az
ég hatalmas urai iránt, ha beleolvas
a madarak bölcsességét huszonkét
fejezetben taglaló könyvbe, más
szemmel nézi majd tollas barátainkat. (Philippe J. Dubois - Élise
Rousseau: Tyúkeszűek-e a madarak?)
(ny.f.)

Emlékezés Remsey Andrásra

Időtlen – Rácz Ráchel könyvbemutatója a könyvtárban

Május 9-én
töltötte
volna be 90.
évét Remsey
András.
A
festőművész
emléke előtt
kiállítással
tisztelgett a
Levendula
Galéria, születésének évfordulóján pedig filmvetítéssel
elevenítették fel alakját.
Barátok, ismerősök, művésztársak vettek részt
a beszélgetésen, mely a
Fuszenecker Ferenc és
Lőrincz Ferenc által készített, Remsey András
műveire fókuszáló film vetítésével kezdődött. Az alkotás bepillantást engedett abba a közegbe, ahol a művek
születtek, s azok bemutatásával teljessé tették a Levendula
Galériában látható válogatást. A vetítést követően Lőrincz
Ferenc, majd
Remsey Dávid és Remsey Benjamin
osztották meg
személyes
emlékeiket a
hallgatósággal.
(k.j.)

Gödöllői szerző könyvét mutatták be a könyvtárban május 9-én.
Rácz Ráchel Időtlen című kisregénye az év elején jelent meg, s a
különleges történelmi fantasy egy
furcsa hármas, Natasa, Artúr és
Kornél szerelmi háromszöge mentén villantja fel a „boldog békeidőket”, 1918-at, az 1930-as éveket,
az 1944-es nyilas időszakot, az
1950-es éveket, a gulyáskommunizmus időszakát, az 1990-es éveket, s végül napjainkat.
A rendezvényen a szerzővel Németh Luca, a BOOK
Kiadó munkatársa beszélgetett. Az érdeklődők megtudhatták, hogyan fogadta az olvasóközönség a mindvégig feszes történet, amely forgatókönyvszerűen mutatja meg a cselekményt.
Mint elhangzott, bár a könyvet nem csak a fiatalok, hanem azok is pozitívan fogadták, akik megélték, vagy
szüleik, nagyszüleik visszaemlékezései alapján emlékekkel bírnak a megjelenített időszakokról. A szerző
azokat a történelmi pillanatokat igyekezett megragadni,
amelyek eszméi az adott kor fiataljaira nagy hatással
voltak. Rácz Ráchel könyve egy különleges időutazás,
amelynek során Natasa, Artúr és Kornél történetét követhetjük nyomon attól kezdve, hogy egy véletlen folytán számukra megáll az idő.
Nem öregszenek, így utaznak végig több, mint száz évet, 1900-tól napjainkig. Rácz
Ráchel a rendkívül elgondolkodtató, mély érzelmeket felkavaró könyv után most
egy könnyedebb, de ütős témán dolgozik, derült ki a beszélgetés során, ami ráadásul Gödöllőhöz kötődik. Az idén 20 éves Talamba Ütőegyüttes történetét írja meg, a
könyvet ősszel vehetik kezükbe az olvasók.
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Kék – Fekete – Piros: Három szín bűvöletében
Katona Szabó Erzsébet első önálló kiállítása a GIM-házban
A megnyitón Hidasi Zsófia, a GIM-ház
szakmai vezetője többek között elmondta,
hogy ez egy kisebb életmű-kiállítás, ahol
a művész elmúlt húsz évének lenyomata
látható és megtekinthető; a legrégebbi mű
1999-es, a legfrisebb pedig idén készült.
Katona Szabó Erzsébet fontosnak tartotta,
hogy első önálló tárlatán édesanyja, Bódis
Erzsébet alkotásai is megjelenjenek, így
egy külön alkotóteremben láthatóak azok a
művek, amik inspirálták Erzsébetet.
Gémesi György köszöntője után belga testvérvárosunk, Turnhout nyugalmazott polgármestere, Marcel Hendrickx – aki maga is műgyűjtő és
csak ezért a kiállításért utazott Gödöllőre – mondta el megnyitó beszédét,
aki kifejtette: 22 évvel ezelőtt jött először a városba, a GIM-házba, és ekkor találkozott egy művésszel, akit Katona Szabó Erzsébetnek hívtak. A
műgyűjtés itt, Gödöllőn kezdődött számára. Azóta a háza egy kis galériára hasonlít, főleg magyar alkotásokkal díszítve. Katona Szabó Erzsébet
tíz műve található meg a házban, ami mindig Gödöllőt juttatja eszébe.
Az eseményen Szalay Heni és Szabó Mátyás adott zenei kíséretet.
A kiállítás június 28-ig tekinthető meg.

Habsburg György és a gödöllői
fúvósok

Cseh testvérvárosunk, Brandys nad
Labem-Stará Boleslav kiemelt eseménye „Károly király
audienciája”. A történelmi hagyományokra épülő programon ez alkalommal
a Gödöllői Városi
Fúvószenekarnak
is fontos szerep jutott. A testvérvárosunkban működő zeneiskola
felkérésére az Ella Attila által vezetett fúvósok szolgáltatták a zenét
a rendezvény protokolláris részén,
délután pedig a kastély udvarán

adtak koncertet. Az
esemény díszvendége Habsburg György
volt, aki nagy örömmel
üdvözölte a Gödöllői
Városi Fúvószenekar
tagjait, Ella Attilának
pedig egy „I. Károly Király emlékére” kitüntetéssel köszönte meg
a közreműködést. A
zenekar a következő időszakot is
munkával tölti, június első hétvégéjén ugyanis a Balmazújvárosban
megrendezésre kerülő nemzetközi
fúvószenekari fesztiválon lépnek
közönség elé.
(j.b.)
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1 könyv, 1 film, 1 kávé – Magyar műgyűjtők elveszett öröksége
Május 12-én az 1 könyv, 1 film,
1 kávé című programsorozat
aktuális részében Molnos Péter: Elveszett örökség – Magyar műgyűjtők a 20. században című kötetében felbukkanó
egyes szereplők életébe tekinthettek be az érdeklődők, majd
ezt követően megismerkedhettek Adele Blochbauer életével.
A Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban lezajlott eseményen L. Péterfi
Csaba műsorvezető Ungváry
Krisztián történésszel beszélgetett.
Amióta világ a világ, a műkincspiac mindig is kiemelkedő jelentő-

séggel bírt az emberiség számára. Rengeteg eredeti és hamis
alkotás cserélt gazdát vagy tűnt
el nyomtalanul hosszú időre,
majd bukkant fel az ismeretlenség homályából (vagy manapság
sem találják a nyomát). Ilyen a
műkincsek, ezen belül is a festmények sorsa, melyek központi
részét képezték a mostani beszélgetésnek; ugyanis olyan egykori, nagy vagyonnal rendelkező
magyar családokról esett szó,
akik a világ leghíresebb festőinek
műveit vásárolták meg és akasztották ki családi otthonaik falaira.
A képek később a történelem folyamán „önálló életre“ keltek, és
vándoroltak, erre-arra...
Monet, Manet, Renoir, Cezanne,
van Gogh, El Greco, Goya, Munkácsy, Csontváry, Rippl-Rónai.
A felsorolt művészektől bárki elfogadná a legegyszerűbb grafit
rajzot is. A világ
leggazdagabb emberei harcolnak egy-egy festményért és a
világ legnagyobb múzeumai is
örülnek, ha kollekciójukban tudhatnak tőlük egy-egy alkotást. De
ezen festők képei
egykor magyar kastélyok falain is
ott lógtak.

Mindjárt itt van a Hatvany-Deutsch család, akiket cukorbárónak
neveztek annak idején, ugyanis
vagyonukat ennek az iparágnak
köszönhették. Így nem meglepő, hogy a báró 45 ezer frankot
is kifizetett egy festményért. A
villában Renoir, Manet (az egyik
kép Moszkvában kötött ki, mert
a szovjetek elvitték. „A szobám
dísze volt“- írta Hatvany később),
Courbet, Munkácsy (egyik a
mai napig nincs meg), Szinyei,
Rippl-Rónai és sorolhatnánk,
alkotásai voltak. Érdekesség,
hogy Courbet egyik művét a II.
világháború idején egy szovjet katona vette magához, majd
menekülése során Szlovákiában
megbetegedett, és a gyógykezelésért cserébe átadta a képet az
orvosnak. A festmény 2000-ben
bukkant fel, majd egy aukción 15
millió dollárért talált gazdára.
Hatvany legkedvesebb képe
ugyancsak Courbet egyik alkotása, a Világ eredete volt, amit
18-as karikával illik jellemezni;
maradjunk annyiban, hogy egy
hölgyet ábrázol, akinek nem látszik a feje, csak egy bizonyos
„égtája“... Az alkotást a fürdőszobájában függesztette ki, ahol
időről-időre megmutatták a bennfenteseknek, de hölgyeknek sohasem.
Hasonló cipőben járt a Herczog
család is, aki terménykereskedésből és a bankszektorban betöltött szerepükből kifolyólag a
zsidó pénzarisztokrácia csúcsára kerültek. Ők is előszeretettel
és nagy művészi szakértelemmel vásároltak festményeket.
Herczog Mór kedvence El Greco volt; a család a festőtől hét
csodálatos művet is magáénak
tudhatott. Emellett Goya, Renoir,
Gauguin, Monet művei is a birtokukban voltak. Ungváry Krisztián
elmondása szerint a családnak
olyan festményei is voltak, amik

ma körülbelül
300 millió dollárért kelnének el
egy aukción.
Később, a második világháború jelentősen
megváltoztatja
ezen családok
életét. A törvények révén
mindenükből
kifosztják őket,
így a műkincsek, a festmények is más
gazdára lelnek. Mind a németek, de főleg a szovjet csapatok
jeleskednek abban, hogy ezen
kincsek elhagyják Magyarország
területét. Természetesen nem
mindegyik műtárgy jut idegen
kézre, marad
azért itthon is
festmény, ha
nem is sok.
Jó példa erre
egy
Gauguin-mű, ami az
Andrássy útról a budafoki
sziklapincébe

kerül, majd a Svábhegyi Gestapo-szállásra, onnan a Szépművészeti Múzeumba, majd a
Hangya Fuvarozó Vállalat platós
teherautóján (más festményekkel együtt) elviszik a Pannonhalmi Apátság pincéjébe, ahonnan
a szentgotthárdi apátságba kerül. Ezt követően Ausztriába jut,
majd Münchenbe, és onnan vis�sza Magyarországra.
A beszélgetéshez kapcsolódóan
a nézők megismerhették Maria Altman életét és nagynénjét,
Adele Blochbauert is, aki Gustav
Klimt egyik modellje is volt, és a
róla készült festményt Ausztriának kötelező volt kiadnia a leszármazottaknak.
(több fotó a szolgalat.com-on és
Facebook oldalunkon)
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Léda – Színházavató ősbemutató a Királyi Kastélyban

Május 11-én és 12-én színházavató ősbemutatóra került
sor a Királyi Kastély Barokk Színházában, melynek során mutatták be a Léda című darabot, amit az év folyamán több, mint
húsz alkalommal láthatnak majd az érdeklődők. Időpont: 1922,
Gödöllő. Ady szerelme, Léda itt talál magának menedéket férjével
a költő halála után. A férj hosszú évekig szó nélkül tűrte felesége szerelmét, de most úgy érzi, eljött az ő ideje... Varga Izabella
(Léda) és Szőke Zoltán (Diósy Ödön) szenvedélyes érzelmi párbaja nem nélkülözi a megrendítő pillanatokat, de a humort sem.
Játszótársaik a színpadon egy dilettáns költőt alakító Dózsa Zoltán (Kokas Pál, költő) és Nagy Nati (Margit, Léda húga). A darabot írta és rendezte Pozsgai Zsolt.

Frédéric Chopin Zenei
AMI programja
Május 16., csütörtök: 16.00:
Rásonyiné Brecz Annamária
(hárfa) növendékeinek hangversenye; 17.30: Dezső Piroska (hegedű) növendékeinek
hangversenye
Május 20., hétfő, 17.00: Kovács Zsolt és Szitha Miklós
(ütőhangszerek) növendékeinek hangversenye
Május 21., kedd, 17.30: Ujj
Emőke (zongora) növendékeinek hangversenye
Május 22., szerda, 18.00: Valastyán Tamás (jazz-gitár) növendékeinek hangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
KÉK/FEKETE/PIROS
Bőrkollázsok és papírkollázsok
címmel látható
Katona Szabó Erzsébet
Ferenczy Noémi-díjas
textilművész önálló kiállítása.
A kiállítás helyszínén a művek mellett megtekinthető egy installáció, Bódis Erzsébet textilművész kalotaszegi gyűjteményéből,
megidézve a művész gyökereit és a látásmódot, amely pályáján
elindította.A kiállítás rendezője és kurátora: Hidasi Zsófi textiltervező, a GIM-Ház művészeti vezetője.
Nyitva tartási rend: szombaton és vasárnap: 14 és 18 óra között;
munkanapokon: 9 és 15 óra között. Csak előzetes bejelentkezést
követően!

telefon/fax: 06 28 419 660
email: gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
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Atlétika – A májusi szezonkezdet

Egy híján húsz GEAC érem
Május első két hétvégéjén a csapatbajnokságoké volt a főszerep
az atlétáknál. A GEAC ugró-,
dobó- és futó atlétái kiválóan
teljesítettek a különböző korcsoportokban és összesen nyolc
aranyérmet, öt ezüstöt és hat
bronzérmet gyűjtöttek be.
A gödöllői különítmény május első
hétvégéjén Debrecenben szerepelt az Ifjúsági és Serdülő Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnokságon, ahonnan Szörényi István
tanítványai, a Bánovics József,
Bánovics Károly, Ladányi Viktor, Török Vilmos összeállítású
ifi rúdugró csapat (a felső képen,
fotó: Kriszt Balázs) aranyéremmel utazhatott haza, miután 393
centiméteres átlagukkal végeztek
az első helyen. Ezüstérmes lett
az ifjúsági leány rúdugró csapat
(Lajos Dóra, Simonváros Csenge és a kiváló gerelyhajító Eszenyi Napsugár), míg bronzérmet
szerzett a Mihajlovich Alex, Bánovics József, Menyhárt Márk,
Soos Levente ifi gerelyhajító
csapat (edző: Máté Alpár) 47,66
méteres átlagot dobva.
Szintén Debrecenben rendezték
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meg az idei évad első Szuper
Liga versenyt, ahol a férfiak 3
próba számában (magasugrás,
diszkoszvetés és 400 méter)
Kriszt Botond 1875 ponttal első
lett. Edzője Zsivoczky-Pandel
Attila.
Kiválóan teljesítettek a GEAC atlétái a csapatbajnokság elődöntőjében. A Miskolcon megrendezett
Keleti-csoportos küzdelemben a
gödöllői csapata, az Ikarus BSE
atlétáival kiegészülve a 16 csapatos mezőnyben, 40 versenyszám
után, mindössze kettő ponttal a
BHSE mögött lemaradva, 409
pontot gyűjtve ezüstérmes lett.
A 24 fős gödöllői különítmény
tagjai voltak: Bánovics Dorot�tya, Eszenyi Napsugár, Pótha
Johanna, Renner Luca, Kriszt

Katalin, Nádházy Evelin, Dobránszky Laura, Ajide Dániel,
Bézsenyi Gergely, Deák Nagy
Marcell, Takács Ákos, Pápai
Márton, Matkó Csaba, Szamosi
András, Mihály Ádám, Mihajlovic Alex, Canea Zoltán, Kriszt
Botond, Kemenes Ákos, Soos
Levente, Tóth Gábor, Normann
Márton, Kaposi Márton és Jenei Botond (az alsó képen a
csapat, a fotót készítette Kovács
Gábor). A GEAC edzői: Karakas
Józsefné, Körmendy Katalin,
Szörényi István, Máté Alpár,
Gadanecz György, Zsivoczky-Pandel Attila, Kovács Zoltán
és Kovács Gábor Krisztián.
Május elsején az albertirsai
Ecsedi László Emlékversenyen
vettek részt az „egyetemisták”
és szereztek összesen 14 érmet.
A serdülőknél Bakai Péter 100
méteren lett ezüstérmes, míg tá-

Küzdősport – Nemzetek Kupája Taekwon-do verseny

Négy gödöllői a dobogón
A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do
SE csapata egy ezüst- és három bronzéremmel gazdagodott a Hatvanban
megrendezett Nemzetek Kupája nemzetközi taekwon-do versenyen, ahol
250 versenyző mérhette össze tudását.
A Könczöl Alexandra, Kókai Zsolt
edzők által irányított háromfős gödöllői különítmény kiválóan teljesített a
versenyen. Bordács Sára ifi lány küzdelem kategóriában -52 kg-os súlycsoportban lett ezüstérmes, míg Lovász
Hanna ifi lány küzdelem -66 kg-ban és
formagyakorlat kategóriában, valamint

Koltai Csongor serdülő fiú küzdelem
+60 kg kategóriában végzett bronzérmes helyen (fotó: Facebook).
-li-

volugrásban harmadik, valamint
Roska Dániel a 100 méteres távon végzett idejével bronzérmes
helyen, edzőjük: Kovács Gábor
Krisztián.
Az újonc korcsoportban Fodor
Péter (80 m és öttusa) és Kriszt
Sarolta (80 m és távolugrás) lett
aranyérmes két-két számban is,
míg Grünwald Tamás (300 m)
és Kuti Donát (öttusa) a dobogó
harmadik fokára állhattak fel. Az
újonc sportolók edzője: Körmendy Katalin.
A gyermek II. kategóriában
Menyhárt Olivér gerelyhajításban első, 60 m-en második lett,
míg Szabó Levente magasugrásban ért el aranyérmet, majd
lett második gerelyben, valamint
Gyermek I. kategóriában Krakóczki Bence lett bronzérmes
60 méteren. A gyermekek edzői:
Körmendy Katalin, Kovács Zoltán
és Kovács Gábor Krisztián. -kb-

Sakk – Megyei búcsú vereséggel

11. helyen zárt a GSBE kettő
Befejeződött a Pest megyei csapatbajnokság, az utolsó
fordulóban a Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete második
csapatának ötfős formációja hazai pályán fogadta a lényegesen erősebb Dunaharaszti MTK együttesét és kapott ki 5-0-ra.
A GSBE kettő, a záró forduló vereségét követően a megyei I/A csoport 11. helyén végzett.
Pest megye I/A, 12. forduló
GSBE II- Dunaharaszti MTK V. 0-5		
-vb-

Támogassa adója 1%-val

a Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesületet!!!
Manó MaratoN, Mini Maraton, Tájékozódási futás!
Adószám: 18721728-1-13
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Vívás – Kard Világkupa, Madrid

Remeklő Gémesi Csanád
Negyedik helyen végzett a Gémesi Csanád
(a képen), Szilágyi
Áron, Decsi Tamás,
Iliász Nikolász alkotta
magyar kard csapat a
Madridban
rendezett
világkupa versenyen,
amely egyben a csapatok számára az első
kvalifikációs forduló volt
a tokiói olimpia jegyében.
Egyéniben ezúttal sem
jött ki a lépés a gödöllői vívónak,
aki ugyan a 64-es főtábláig eljutott, de a 32 közé már nem sikerült beverekednie magát, összesítésben a 44. helyen végzett. A

Magyar bajnokság – GEAC:
egyéni és csapatarany

magyarok közül Szilágyi Áron
ismét kiválóan teljesített, ezúttal
ezüstérmes lett.
Csapatban aztán bizonyította Gémesi Csanád, hogy nem a tudá-

Labdarúgás – előzött a Gödöllői sk

Izgalmas hajrá következik
Fokozódnak az izgalmak a
Pest megyei I. osztályú bajnokságban, ahol a bajnok
Dabas-Gyón mögött három
csapat, köztük a Gödöllői SK
tolong a második és harmadik
hely megszerzéséért. Nenad
Pozder együttese újabb lépést tett az ezüst felé, Tökölön
nyert 4-0-ra és fellépett a tabella második helyére.
A második helyért folytatott
csatában a forduló előtt még
a gödöllőiek előtt álló Nagykáta kikapott, ennek köszön-

hetően helyet cserélt a két
csapat a tabellán, így jelenleg
a 48 pontos Gödöllői SK áll a
második helyen három fordulóval a bajnokság vége előtt.
A bajnokságot már megnyerő
Dabas-Gyón – akit a 28. játéknapon éppen a Gödöllő fogad
majd – mögött nagy a tülekedés, a GSK és a 46 pontos
Nagykáta mellett a szintén 46
egységgel álló Törtel is ácsingózik a dobogós helyek valamelyikéért.
Pest megyei I. osztály, 27.
forduló: Tököl VSE – Gödöl-

Kézilabda – Veretlenül bajnok a serdülő csapat

Hatodik hely a tét a felnőtteknél
Kikapott, így legjobb esetben is
csak a hatodik helyen végezhet
a bajnoki címvédő Gödöllői KC a
2018/2019-es férfi NB II-es pontvadászat Északi-csoportjában.
Bartos Gábor együttese hazai
búcsú meccsén az idei pontvadászat aranyérmesétől, az FTC-Diagnosticum U23-as csapatától
kapott ki 38-30-ra.
A tisztes helytállás reményében
pályára lépő gödöllőiek és a ferencvárosi fiatalok párharca nyílt
sisakos küzdelmet hozott, ami a
sok gólban is megmutatkozott,
ennek ellenére a GKC-nak esélye sem volt a pontszerzésre az
aranyérmes zöld-fehérek ellen.
A Gödöllői KC egy fordulóval a

sával van baj, többek között az ő
negyeddöntős remeklése kellett
ahhoz, hogy a négy közé jusson
a csapat, akik végül a Korea elleni bronzmeccsen alulmaradtak
és végeztek a negyedik helyen.
Részletes eredmények és fotó:
www.hunfencing.hu

bajnokság vége előtt 22 ponttal a
hetedik helyen áll, de, ha a záró
fordulóban nyer a sereghajtó
Móri KSC vendégeként, míg a jelenleg egy pont előnnyel hatodik
helyen álló TFSE csapata nem
veri meg idegenben a bronzérmes székesfehérvári ALBA-MÁV
ELŐRE csapatát, akkor előzhetnek a mieink.
NB II. Északi-csoport, 21. forduló: Gödöllői KC – FTC-Diagnosticum U23 30-38 (15-17)
Utánpótlás – Száz százalékos
serdülők
Veretlenül, 22 mérkőzésből 22
meccset megnyerve végzett a
serdülő korcsoportos bajnokság

Az elmúlt hétvégén
rendezték meg a
kard magyar
bajnokságot
a 40 év fölöttiek számára,
ahol a Lelkes
László, Takácsy László,
Princz Ágoston, Gémesi
lői SK 0-4 (0-2) Gólszerzők:
Lédermayer András, Hámor
Zsombor, Tóth-Ilkó Áron, Méhes Pál.
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Levente (a jobb alsó képen: Fotó:
Gémesi Levente) alkotta GEAC
férfi kardcsapat aranyérmes lett
az 50 év fölöttiek korscoportjában, míg ugyan itt egyéniben Takácsy László nyert, Lelkes László
pedig bronzérmes lett. A 60 év
fölöttiek mezőnyében Gémesi
Levente bronzérmet szerzett,
míg a 40+ kategóriában Horváth
Ildikó a hetedik helyen fejezte be
az ob-t.
-gl-

Kerepesi SBE 7-0 (4-0) Gólok:
Dékány Balázs, Szabó László
(2-2), Kerecsényi-Fodor Norbert, Kovács Benjamin, Bodnár Zsolt.
Pest megyei III. osztály Keleti-csoport, 27. forduló: Újszilvás KSE – GEAC-SZIE 2-1
(2-1) Gödöllői gól: Ifj. Sztriskó
István.		
-tt-

GSK kettő: a megye négy
északi-csoport bajnoka
Kettő fordulóval a bajnokság
vége előtt bajnoki címet szerzett a Gödöllői SK II.-Szada
csapata, akik egy 7-0-s
sikerrel ünnepelték az araProgramajánló
nyat a megye négyben. A Pest megyei I. osztály, 28. forduló
megye hármas GEAC ezMájus 18., szombat 17 óra
úttal sem tudott nyerni, így
Gödöllői SK – Dabas-Gyón FC
24 pontjával a 12. helyen
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
áll csoportjában.
Pest megyei III. osztály, 28. forduló
Pest megyei IV. osztály
Május 19., vasárnap 17 óra
Keleti-csoport, 20. forduGEAC-SZIE – Pilisi LK II.
ló: Gödöllői SK II.-Szada –
(Egyetemi műfüves pálya)
harmad osztály Északi-csoportjának élén a Gödöllői KC korosztályos csapata (a képen, fotó:
Facebook). Mácsár Gyula tanítványai a záró fordulóban a VS
Dunakeszi I. otthonában nyertek
43-25-re, ezzel a maximálisan
megszerezhető 44 ponttal, 904
dobott és 404 kapott góllal végzett csoportja élén. A házi gólkirály Pásztor Imre lett 196 találattal, aki összesítésben a nyolcadik

helyen végzett a gólvadászok
listáján.
Az ifjúsági csapat egy fordulóval
a zárás előtt 16 ponttal a nyolcadik helyen áll a III. osztály Északi-csoportjában, azt viszont tudni
kell, hogy a csapattól korábban
10 pontot levontak.
Eredmények, Ifjúságiak: Gödöllői KC – FTC-Pensio II. 29-37;
Serdülők: VS Dunakeszi I. – Gödöllői KC 25-43
-ll-
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Új, veszedelmes kullancs jött délről Magyarországra
Új kullancsfaj jelent meg Magyarországon a Dunántúlon
Somogy és Tolna megyében.
Az új vérszívókról még keveset tudnak a szakértők, köz- és
állat-egészségügyi veszélyeit
vizsgálni kell - mondta az InfoRádióban a Magyar Kullancs�szövetség elnöke, Kapiller Zoltán, aki szerint most már egész
évben kullancsszezon van.
Magyarországon 42 kullancsfaj
volt honos eddig, ebből tucatnyi
támadta az állatokat és az embert, a többiek csak bizonyos
erdei állatokon élősködtek.
Most, hogy az elmúlt években
a déli államok felől bejött Tolna
és Somogy megébe az aranysakál, vele együtt bejött a rókakullancs eddig nem ismert
alfaja, ami új kérdéseket vet fel,
például hogy milyen köz- vagy
állat-egészségügyi problémákat fog okozni a közeli jövőben.
Az utóbbi években most egész
éves a kullancsszezon, és
ezen belül is február végétől július közepéig van az első nagy
rajzás, majd augusztus elejétől november közepéig egy ki-

sebb.
Ez nem jelenti azt, hogy a nyári szezonban nem kell tartani
a kullancsoktól, sőt, ha valaki
egy balatoni strandra vagy egy

Duna-parti fürdőzésre megy,
ott is egy-másfél óránként be
kell lesni a fürdőnadrágba vagy
a bikinibe kullancsvizit végett.
Védekezni kell!

Ha kirándulni megyünk, semmiképpen ne menjünk vadetetők,
vadpihenők, vaditatók környékére, az általuk gyakran látogatott vidékekre, inkább a kijelölt
turistautakon haladjunk. Kerti
munka során nagyon ügyelni
kell arra, hogy mely napszakban dolgozunk, ugyanis a kullancsok leginkább a reggeli és
a délutáni órákban rajzanak
ki előszeretettel. Minél magasabban van a nap, annál kevesebb kullancs van jelen. Ha
bozótirtásra kényszerülünk, azt
inkább a déli órákban tegyük
- javasolta a szakember, aki
szerint jó, ha tetőtől talpig lefújjuk magunkat kullancsrasztó
készítménnyel, és minden kint
tartózkodás során folyamatosan vizsgálgassuk magunkat.
Ha valakit már kullancscsípés
ért, szigorúan tilos körömmel,
csipesszel, olajjal nekiesni,
ugyanis ilyenkor fuldoklásában
fertőző anyagot köp ki magából; patikában kapható kullancskanalat kell használni. A
fertőző kullancsok 94 százaléka a Lyme-kór valamelyik változatát fecskendezi áldozatába.

Régi mobiltelefon leadásával most
a gorillákon segíthetünk
lőben vannak a táplálékforrásaik.
Az á llatkert a használaton kívüli mobiltelefonok újrahasznosítását tűzte ki célul,
ezzel is hozzájárulva
a bányászat környe-

Hogy mi közük a gorilláknak a
mobiltelefonokhoz? A Fővárosi Állat- és Növénykert kampánya erre
hívja fel a figyelmet.
A Fővárosi Állat- és Növénykert
legfiatalabb gorillája a másfél
éves Indigó, akit most, az állatkerti nevelőszülők napján örökbe
is fogadtak. Ezzel párhuzamosan
az állatkert mobiltelefongyűjtő
kampányt indított. A mobilok gyár-

tásához szükséges, koltán nevű
anyagot ugyanis jellemzően Kongóban, a síkvidéki gorillák természetes élőhelyén bányásszák.
A gorillák akár napi másfél kilométert is megtesznek táplálék után
kutatva. Növényekkel, hajtásokkal, virágokkal, gyümölcsökkel
táplálkoznak, a bányászat miatt
viszont folyamatosan szűkül a
természetes élőhelyük, és kimerü-

zetkárosító terheinek mérsékléséhez.
Magánszemélyektől is fogadnak
készülékeket, de főként iskolai
csoportok jelentkezését várják: a
legtöbb telefont összegyűjtő csoportnak a gorillák gondozói tartanak különleges előadást.
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Műkertészkedjünk!
Sokan nem tudják, de a műkertészet a 16. században, Angliában hatalmas divat volt. Gyakorlatilag növényszobrászatot
jelent, ami manapság ismét
nagy népszerűségnek örvend.
Ezen a héten ennek az érdekes
kertészetnek az alapjait tanulhatják meg, illetve adunk kedvet
hozzá. Tulajdonképpen nem is
nehéz feladat, ha pár dologra
odafigyelünk. A leendő szobor
bokrainknak olyan helyet válasszunk, ahol napos és védett
fekvésben növekedhetnek és
ahol a szél nem tudja eltorzítani
az alakjukat. Arra is figyeljünk,
hogy később is, mikor növekszik a szobrunk, könnyen oda
tudjunk minden oldalról férni
hozzá.
Rengeteg növényből választhatunk a műkertészethez, de most
az egyszerűbbeket vesszük
sorra, melyekkel könnyű dolgozni. Ilyen például a tiszafa, a
buxus, magyal. Őket viszonylag

könnyen tudjuk nyírni.
Bármilyen növényt is választunk
a szobrászkodáshoz, arra min-

dig ügyeljünk, hogy már kicsi
korukban is szép bokrosak legyenek és a megfelelő növeke-

ELVESZETT

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

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva
tartó ügyelet
9.00–19.00

Eltűnt Szafi nevű, 5
éves,
ivartalanított
nőstény cicám április
20-án, Gödöllőn, az
Erzsébet Királyné krt-i
lakótelepről. Szürkéskék színű, a pofiján, a
tappancsain és a hasán fehéres folt.
Kérem, amennyiben
látták vagy befogadták, hívjanak!
Köszönöm!
06-20/99-22-333

Tel: 06-30-943-9898

öcsi: Fiatal kan, játékos, emberba- kagi: 3 éves kan. Nagy mozgásrát, a szukákkal jól kijön.
igényű, területét védi. Gyerekbarát,
szukákkal jól elvan.

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

désük érdekében folyamatosan
lássuk el őket tápanyagokkal.
Kezdjük egyszerűbb formákkal,
mint a kúp, gúla vagy gömb,
aminek mi magunk is készíthetünk vázat lécekből és
dróthálóból. A vázat tegyük a
kis bokrunk fölé és ahogy növekszik; ami a hálón kibújik
oldalhajtás, azt egyszerűen
nyírjuk meg, így el sem tudjuk rontani.
Egyszerű növény még a
növényszobrászathoz a borostyán is, amivel akár szív
alakú keretre nevelve, télre
is gyönyörű díszt tudunk nevelni akár a teraszunkon is.
Spirálnövényeket is kialakíthatunk, ehhez például
az oszlopos tiszafa remek
alany. Fiatal példányát amikor elültetjük, két oldalán
erős karókat is üssünk le kb
15 centire egymástól. A főhajtást óvatosan hajlítsuk az
egyik karó köré, majd szorosan rögzítsük. Ahogy növekszik,
a hajtást hol az egyik, hol a másik karóra csavarjuk óvatosan,
így ki is alakul a spirál hajtásunk.
Amíg fiatal a növény, addig elég
lesz egy éles olló a formában
tartásához, a kiálló hajtások levágásához, metszőolló elég lesz
akkor, ha már megerősödnek a
szárai.
A folyamatos nyírásnál ne felejtsünk el mindig nejlont tenni,
amire a nyesedék kerül, mert
így egyszerűen össze tudjuk
gyűjteni a lehullott leveleket. Ezt
egyébként nagyobb, már meglévő sövényeinknél is hasznos
megoldás.
Amennyiben felkeltette az érdeklődését a műkertészet, további tanácsokkal, képekkel is
szívesen állunk rendelkezésére.
(Bujtás Anikó)
www.bujtaskert.iwk.hu

bundás: Nagy testű, jámbor, játékos, szeretnivaló energiabomba.
Nem szökős.

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
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) kétfordulós pályázatot hirdet a Gödöllő, Ady Endre sétány 62. szám
alatt található, gödöllői 5396/2 helyrajzi számú, egészségház, udvar
megnevezésű, tehermentes ingatlan, valamint a Gödöllő, Légszesz
utca 1/A. szám alatti, gödöllői 5396/1 helyrajzi számú, beépített terület megnevezésű az INVITEL Zrt. földhasználati jogával terhelt ingatlan tulajdonjogának együttes megszerzésére.
Az eladásra kínált 5396/2 helyrajzi számú tehermentes ingatlan területe 1274 m2. Az ingatlanon összesen nettó 416 m2 hasznos alapterületű, felújítandó/bontandó épület található, mely közművekkel ellátott. Az
5396/1 helyrajzi számú ingatlan területe 913 m2, melyet az 5396/1/A
helyrajzi számú, 40 m2 alapterületű telefonközpont tekintetében az INVITEL Távközlési Zrt.-t megillető földhasználati joga terhel. Az ingatlan
nem közművesített.
A pályázat az 5396/2 és az 5396/1 helyrajzi számú ingatlanok
együttes megvásárlására nyújtható be.
Az 5396/2 helyrajzi számú ingatlan irányára minimum bruttó
46.600.000 Ft (törvény alapján mentes az ÁFA alól),
az 5396/1 helyrajzi számú ingatlan irányára minimum bruttó
13.400.000 Ft(törvény alapján mentes az ÁFA alól)
az irányár összesen minimum bruttó 60.000.000 Ft
(törvény alapján mentes az ÁFA alól)
Az építési előírások szerint az ingatlanokon, a kiíró által támogatott,
megvalósítandó funkció - a korábbi rendeltetést figyelembe véve - az
egészségügyi szolgáltatások ellátását szolgáló intézményi épület/
épületek kialakítása.
Előnyben részesülnek azok a pályázok, akik egészségügyi intézmény
fenntartásában, üzemeltetésében legalább 5 éves egészségügyi
szervezési múlttal (gyakorlattal) rendelkeznek a magán egészségügyi
szolgáltatások területén, fekvő, vagy járó beteg ellátást üzemeltetve,
valamint kötelezettséget vállalnak, hogy az egészségügyi intézményt
később működtető gazdasági társaságának székhelye, a működés
megkezdésétől számítva legalább 5 évig Gödöllő városban lesz.
Az ajánlatok benyújthatóak: 2019. május 27. napján, 12 óráig.
A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról
tölthető le.
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai
úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata Jegyzői Iroda 2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69. (VÜSZI Kft. épülete) fsz. 16.
számú iroda, vagy az I. em. 108. számú iroda címre nyújthatók be.
Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést
köt.
A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 5 %-ának
megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró
részére.
A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes
személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni
adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell,
hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát
nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja,
hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy
nem átlátható szervezet.
Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss
Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodási munkatárs biztosít (tel.: 28/529-153, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.
hu). Az ingatlan Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon
egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Orvosi ügyelet

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

Gyógyszertári ügyelet

Május 13-19.:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Május 20-26.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

temetkezési ügyeletek

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375
Ózon pajzs Polgárőr egyesület: 06-30/621-2968
Közterület-felügyelet: 06 28/529-169

A Gödöllői Városi piacon kiadók az alábbi helyiségek:
1. Csarnokban 2 db. üzlethelyiség
2. Emeleti szinten 1 db. irodahelyiség
Érdeklődni lehet Fekete Zoltán ügyvezető igazgatónál.
Elérhetőségek: a 06-30/503-0777-es és a 06-28/422-019-es telefonszámokon vagy a helyszínen: 2100 Gödöllő, Szabadság út. 3.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) kétfordulós pályázatot hirdet a gödöllői 424/1 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.
Az ingatlan minimum irányára összesen 30.800.000 Ft (törvény
alapján mentes az ÁFA alól).
Az ajánlatok benyújthatóak: 2019. május 27. napján 12.00 óráig.
A 328 m2 területű ingatlan Gödöllő belvárosában fekvő, egyedülálló beépítetlen fejlesztési terület.
A pályázati tájékoztató a www.godollo.hu Gödöllő város honlapjáról tölthető le.
Az ajánlatok a pályázati tájékoztatóban megjelölt tartalommal postai
úton, vagy személyesen, Gödöllő Város Önkormányzata Jegyzői Iroda
2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69. (VÜSZI Kft. épülete) fsz. 16. számú
iroda, vagy az I. em. 108. számú iroda címre nyújthatók be. Személyesen, vagy képviselő útján beadott ajánlatok esetében átvételi elismervényt ad a kiíró.
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval ingatlan adásvételi szerződést
köt.
A pályázat második fordulójában az ajánlott bruttó vételár 5 %-ának
megfelelő összegű bánatpénzt kell megfizetnie a pályázónak a kiíró
részére.
A pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően természetes
személy esetén igazolni kell a személyazonosságát, meg kell adni adóazonosító jelét. Nem természetes személy esetén igazolnia kell, hogy
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet. A pályázat nyertesével
nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem
igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy
átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem
átlátható szervezet.
Részletesebb tájékoztatást, illetve konzultációs lehetőséget dr. Kiss
Árpád jegyző és Kovács Katalin vagyongazdálkodási munkatárs biztosít (tel.: 28/529-153, 28/529-237, e-mail: kovacs.katalin@godollo.hu).
Az ingatlan Kovács Katalinnal a 28/529-237-es telefonszámon egyeztetett időpontban tekinthető meg.
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! Tel:20/9447025
+ Szadán, központban, n+3 szobás, egyszintes, ikerházfél 400m2es telekkel eladó! Irányár: 40,9Mft
Tel:20/772-2429
+ Szadán új építésű csok képes
n+4 szobás ikerházak eladók!
Irányár: 45MFt, www.godolloihaz.
hu Tel:20/804-2102
+ Gödöllő keresett részén új építésű, extra energiatakarékos n+3
szobás lakás dupla kocsibeállóval
eladó! Irányár: 47Mft Tel:20/7722429
+ Gödöllő központi részén
kb.90m2-es
stabil
kockaház
310m2-es, gyümölcsfás telekkel
ikerházként eladó! Tel:20/9447025
+ Szent J. u-ban 59m2-es, 4.emeleti, konvektoros, felújított lakás
KEDVEZŐ áron 25MFt-ért ELADÓ! Tel:20/539-1988
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/944-7025
+ Tulajdonostól ELADÓ összkomfortos családi ház Zsámbokon a
fő út mellett. 2440 m2 telken 120
m2 alapterületű ház (4 szoba + 1
félszoba), mely alatt 40 m2 pince
található. Parkosított előkert. Falusi
CSOK igényelhető! Irányár: 21 millió Ft. Tel.: +3620-3359-582

hirdetés

+ Gödöllő központjában 1.em.
teljesen felújított lakásomat
elcserélném értékegyeztetéssel kisebb családi házra vagy
telekre. Haraszt, Kertváros és
Alvég érdekelne. Érd: 06-204989-485 (de.)
+ Magánszemély készpénzfizetéssel felújítandó, bontandó
házat venne Gödöllő belvárosában vagy kertvárosában (Bajcsy-Zs., Körösfői, Szilhát, Kossuth
L.). Érd: 06-20-540-7620
+ ELADÓ vagy CSERE gödöllői,
2szoba összkomfortos, 2.emeleti,
erkélyes, téglaépítésű, egyedi fűtésű (gázkonvektor), felújított (ajtó,
ablakcsere stb.) lakásom (külön
zárható nagy pincerésszel). Iár:
28,5MFt. 06-70-620-4102
+ Eladó Gödöllő Röges részén egy
nappali+ 2szobás, teljesen felújított
családi ház terasszal, fúrt kúttal,
kocsibeállóval, garázzsal, elektromos kapuval 760 nm-es telken
fedett terasszal. I.Á.: 41mFt 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon
egy déli fekvésű, tetőteres, téglából épült, szigetelt kúria, mely áll
amerikai konyhás, teraszkapcsolatos nappali+ 3szoba 1500nm-es
telken rendezett kerttel, riasztóval,
öntözőrendszerrel felszerelve csodálatos panorámával. I.á.: 65 mFt
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás,
2fürdőszobás
családi ház felújítva,
új tetővel, melléképületekkel 773nm-es telken. I.á.: 48 mFt 0620919-4870
+ Eladó Kistarcsán
egy 54,18 nm-es, panorámás, jó fekvésű,
felújított, 2. emeleti
öröklakás
nyugodt,
csendes helyen, 5
percre a hév megállótól,
bevásárló
központtól,
óvoda,
bölcsőde, minden a
közelben. I.á.: 25,9
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Szadán most
épülő kétszer 6 lakásos társasházban 80 és 100nm közötti lakások
kulcsrakész állapotban CSOK és
hitel lehetőséggel. Bővebb információ Főnix
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Ingatlanirodánál az alábbi telefonszámon: +36-20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 2 generációs, 5szobás, 2nappalis, 2fürdőszobás téglából épült családi ház. I.á.:
36,5 mFt 0620-919-4870

2019. május 14.
+ Eladó Gödöllő kertvárosában
egy 70nm-es családi ház saroktelken, mely ikerház építésére alkalmas. I.á.: 33 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő rögesi részén
most épülő ikerház 109nm-es alapterülettel/ db, nappali+ 4 szoba, fürdőszoba kulcsra kész állapotban
1046 nm-es telken. CSOK és hitel
igénybe vehető az ingatlanra. E.á.:
49,9 mFt/db 0620-919-4870
ALBÉRLET KIADÓ
+ Kiadó 90nm-es 3 szobás lakás
belső parkolóval Gödöllőn, további
információ: 06-30-588-5889
+ Gödöllő Máriabesnyőn bútorozatlan családi ház kerttel hosszú
távra kiadó. Érd: 06-20-2176-452
+ Kiadó Gödöllő belvárosában a
Remsey körúton másfél szobás,
második emeleti, erkélyes, részben bútorozott lakás. Tel: 06-30346-5408
+ Gödöllőn 1.em-i, erkélyes, gázkonvektoros, kétszobás lakás
szigetelt háztömbben június elsejével hosszútávra kiadó. 06-30502-4148
+ Kiadó egyszobás lakás Gödöllőn. 70.000 Ft + rezsi + 2 havi kaució. 06-30-504-5702
+ Kastély közeli szintes családi ház
hosszabb távra üresen kiadó. Tel:
06-30-6343-158, 06-30-342-9262
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllőn a Blaháné úton 50
nm-es élelmiszer üzlethelyiség berendezéssel, árukészlettel együtt
üzemeltetésre kiadó. Érdeklődni:
06-20-773-6162
ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen
nappali munkára (reggel 8 órától
este kb 19 óráig) heti több alkalom-
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ra, hosszabb távon. Érd: 06-30577-9661
+ Munkaidő pótlékkal több műszakos munkarendbe műanyag
feldolgozó gödöllői kft. felvesz
NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT,
BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT,
RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT. Érd: 06-20-9423-112,
www.plastexpress.hu
+ Gödöllőn a Csíkos Pizzériába
kiemelt fizetéssel PIZZA FUTÁRT, PULTOS LÁNYT, PIZZA
SZAKÁCSOT, ill. a Csíkos ABCbe BOLTI ELADÓT felveszünk.
Tel: 06-70-772-7850 vagy személyesen a helyszínen!
+ TAKARÍTÓI ÁLLÁSRA keresünk munkatársat hosszú távra,
GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE NAPI 8 ÓRÁRA – BEJELENTETT
ÁLLÁS. ELVÁRÁSOK: MUNKÁJÁRA IGÉNYES, PRECÍZ, ÉS
GYORS, JOGOSÍTVÁNNYAL és
saját gépkocsival RENDELKEZŐ,
MEGBÍZHATÓ, NEMDOHÁNYZÓ. Nettó fizetés: 160.000,- Ft.
Gödöllő és közvetlen körzetéből,
fényképes bemutatkozó levelet
várunk: email: gaalautohaz@opelgaal.hu
+ Parkok és kertek gondozásához
keresek fiatal férfi segítőt heti 2-3
alkalomra. Tel: 06-20-428-4545
+ Gödöllői TESCO savanyúságos
üzletébe keresünk munkájára igényes, dolgozni akaró és tudó hölgy
munkatársat ELADÓI munkakörre.
Munkaidő heti 4 nap, napi 12 óra.
Jelentkezni önéletrajzzal a boltostomika@gmail.com e-mail címre.
Érd: 06-30-552-1109
+ Gödöllői PIACRA ELADÓ munkakörbe munkatársat keresünk.
Kereseti lehetőség n. 120 ezer forinttól n. 240 ezer forintig. Ugyanitt
bébiszittert is keresünk. Érd: 0630-3841-187

+ Veresegyházi magániskola keres TANÍTÓT, INFORMATIKAI TANÁRT a következő tanévi kezdéssel. Az állás munkatörvénykönyv
szerinti munkaszerződéssel, KJT
előírásoknak megfelelő bérezéssel
tölthető be. Jelentkezni a hangvarsuli@gmail.com e-mail címen
önéletrajzzal és iskolai végzettség
igazolással lehet.
+ Kis családi
üzletünkbe
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KERESKEDELEMBEN JÁRTAS
munkatársat keresünk 4-6 órás
műszakba. Gödöllő, Asbóth S. u.
9. Érd: 06-20-498-2764
+ Részmunkaidőben keresünk
UDVAROS-KARBANTARTÓ munkatársat. GÖDÖLLŐIEK ELŐNYBEN. Érd: 06-20-917-4555
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+ KONYHAI KISEGÍTŐT felveszünk a gödöllői WOK N’GO Étterembe. Érd: 06-70-361-2787, vagy
személyesen: Thegze Lajos u. 2.
TESCO
+ Erkel Ferenc Általános Iskola
KARBANTARTÓi munkakör betöltésére férfi munkaerőt keres teljes
heti 4o órás munkaidőre. Bővebb
információ az 513-025 számon.
+ Oktatás szervező és ügyfélszolgálati vezető kollégát keresünk
azonnali belépéssel. Elvárások:
excel és word magabiztos felhasználói ismerete, jó kommunikációs
képesség, jó szervező képesség.
Piacképes fizetés. Jelentkezés:
Szakmai önéletrajz, végzettséget,
képesítéseket igazoló dokumentumok, előző munkáltatóktól referencia levelek megküldésével a julianna.dudas@gmail.com és az info@
ili.hu email címekre.
+ PROGRAMOZÓT keresünk MySQL és/vagy Ruby on Rails tudás-
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sal. Munkaidő megbeszélés
szerint. Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre
várjuk:
info@adjuvo-online.
com
+ VASALÁST, 10 hónapos kortól gyermekfelügyeletet, esetleg takarítást VÁLLALOK. Megbízható,
leinformálható vagyok. 06-30-6845516
SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
50 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda,
Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 06-20556-2653, 06-20-543-1775, 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, faül-

tetés. Ágak, levelek elszállítása.
Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. Gépi permetezés. Kerítésfestés. Kerti tavak tisztítása. 06-30747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 30/5921856, 30/508-1380, 28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek
felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK karbantartása felújítása, javítása. Tel: 0620-9527-289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 06-30-333-9201
+ SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat!
Tiszta,
rendes munka! Tel:
06-20-4359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS
NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-5025620
+ KUTYÁUL ÉRZED
MAGAD ÉS ELEGED VAN BELŐLE? Betegségednek
lelki okai vannak,
melyeket oldani lehet. Szeretnéd vis�szanyerni az uralmat
életed felett? Gyere
el Te is egy kezelésemre! Betegségek
lelki okait oldom 4 év
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tapasztalatával Gödöllőn. További
infót, véleményeket a www.ThetaGodollo.hu oldalamon találsz. A
kezelés ára 9900 Ft. Garantálom
Neked, hogy a végén elégedetten
távozol. Ellenkező esetben ingyen
adom. Élj kevesebb stresszel hos�szabb ideig! Adsz esélyt magadnak? Ha igen, KÉRJ IDŐPONTOT
MOST: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-,
páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70-6487660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 0620-491-5089
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+ APOLLO AMBULANCE SERVICE Kft. Vállalunk személyre
szabott személyszállítást a nap
24 órájában. Szakrendelésre, CT,
MRI, vizsgálatokra, kórházba, illetve onnan haza, családi eseményre, gyászszertartásra, stb. Tel: 0670-7702-338
+ LAKÁSSZERVIZ! -Nyílászárók,
ajtók, ablakok javítása. -Zárak,
zsanérok, statikus pántok javítása,
heveder zár felszerelése. -Burkolás, vízszerelés: konyha, fürdő, wc.
-Bútorszerelés: új, meglévő javítása. -Laminált padló lerakás, kisebb
festési munkák. 06-70-201-1292
+ Azonnali kezdéssel vállalok
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel,
KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-70-361-9679
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén
LOMTALANÍTÁS,
TAKARÍTÁS,
ABLAKTISZTÍTÁS. Hétvégén és
ünnepnapokon is. Tel: 06-70-6216291
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák,
tetőfedés, ácsmunka, bádogos
munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése,
palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb
javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-526-8532
+ VILLANYSZERELÉS 06-70573-4183
+ Fű és gaz GÉPI KASZÁLÁSÁT
vállalom Gödöllőn és környékén.
06-20-5570-177

Időpontok: 2019. július 1-5. és július 8-12. Hétfőtől péntekig, reggel 8
órától 16 óráig. Helyszíne: Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola.
Napi háromszori étkezést biztosítunk meleg ebéddel. Részvételi
díj: 22.000,-Ft. Több alkalomra és
testvérekre kedvezményt biztosítunk. 06-30-210-5058.

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 06-20-532-7275

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

OKTATÁS
+ Kineziológia kezdő tanfolyam
Gödöllőn 2019. 06. 22.-23. II. Tanulási képességek fejlesztése: 2019.
06. 28.-30. 9 órától 17-ig. Előzetes
jelentkezés: Barna Krisztina 06-20323-1856. Pedagógusoknak 20%
kedvezmény.
ÜDÜLÉS, TÁBOR
+ KISTUDÓS SZABADIDŐTÁBOR Pedagógusok szerveznek
a nyári szünet idejére több alkalommal, 7-12 éves gyermekek
számára, életkoruknak megfelelő,
tudományos-megismerő tevékenységre alapozó szabadidőtábort,
érdekes kiegészítő programokkal.

ADÁS-VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeg�gyűjteményeket
VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol
antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket,
könyveket, bizsukat és ékszereket,
borostyánt, mindenféle régiséget
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb
áron vásárolunk első vevőként!
Tel: 70/942-0806, 20/465-1961
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható
CSÁNYI ALMA: Idared, Zöld és
KR-11-es (Jonatán, Starking keveréke). 100-200 Ft/kg-ig. Ugyanitt lé
és cefre alma: 50 Ft/kg. Tel: 06-28411-298, 06-20-4359-650
+ Gödöllőn eladó BÚTOROK: 2db
(politúrozott) polcos szekrény, 2db
ágy (felújított), 1db kanapé (ágyneműtartós), 2db kagyló fotel. Érd:
06-20-248-9509
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK
kaphatók Gödöllőn termelőtől.
Több mint 1.000 közül választhat 30-40 %-os áron. Szállításba
besegítek. Tel: 30/569-8137

EGYÉB
+ 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-, Napraforgóméz.
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:
2019. május 21.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Horti Helén, Haraszti Adrián
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Holló Beáta, Mihályi Dávid
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Lakatos Eszter
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Sziráki Edina, Maris-Szabó Orsolya
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Hegedűs Gáborné, Nagy Norbert
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 címüket is adják meg!
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