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Már csak néhány nap 
van hátra a Szőlő–Rö-
ges–Szent János utcai 
csomópont munkála-
taiból, a hét folyamán 
elkészülnek a burkola-
ti munkák is. Kedden 
sor kerül az útcsatla-
kozások lemarására, 
szerdán és csütörtö-
kön megtörténhet az 
útpályák aszfaltozása, 
ezt követően a keresz-
teződésben életbe lép 
a körforgalom szerinti 
forgalmi rend. A pár 
napos csúszást az 
okozta, hogy a DMRV 
Zrt. az előre jelzettnél 
később kezdte meg az 
ivóvíz kiváltási mun-
kát, ami ráadásul a 
tervezettnél tovább 
tartott.

(folytatás
a 2. oldalon)

Figyelem!
melléklet!

Ahogy a korábbi önkor-
mányzati ciklusok végén, 
úgy most is elkészült dr. 
gémesi györgy polgármes-
ter beszámolója, amelyben 
az elmúlt öt évben végzett 
munkáról ad tájékoztatást. 

A lapunkhoz eljuttatott 
„Polgármesteri beszámo-
ló (2014-2019)” a Gödöllői 
Szolgálat mellékleteként je-
lenik meg.

ezt a mellékletet a 12. és 
a 13. oldal között találják, 
oldalait római számokkal 
jelöltük.
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körforgalom 
a biztonságosabb 
közlekedésért
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(folytatás az 1. oldalról)
A hét folyamán, az átadást követően a mun-

kálatok során érintett utcákban visszaáll az 
eredeti forgalmi rend, a kihelyezett közlekedé-
si táblák szerint kell majd közlekedni. 

Mint az a korábbi lakossági tájékoztatókból 
és a június elején megtartott lakossági fóru-
mon elhangzott, a 
Szőlő–Röges–Szent 
János utcai csomó-
pontba szakemberek 
nem egy hagyomá-
nyos körforgalmat 
terveztek, hanem 
alkalmazkodva a 
helyi adottságokhoz, 
egy elnyújtott, ovális 
alakút. Az építmény 
nem a megszokott 
kiemelt középső 
résszel építették 
meg, hanem csak 
kissé megemelt, 
gépjárművel is jár-
ható térburkolatot 
kapott annak érdeké-
ben, hogy a buszok 

is elférjenek. A fejlesztés nemcsak a gépjár-
művekkel való közlekedést teszi könnyebbé 
a jövő héttől, hanem a gyalogosközlekedést 
is. A körforgalomhoz kapcsolódóan a mostani 
egyetlen Szőlő utcai zebra helyett négy átkelőt 
alakítottak ki a körforgalomból kivezető négy 
útszakaszon.       KJ

körforgalom a biztonságosabb 
közlekedésért

Gödöllőn évek óta folyamatosak a kerékpáros fejlesztések. Ennek köszönhe-
tően nemcsak a kerékpáros úthálózat fejlesztésére egyre nagyobb az igény, 
hanem a kerékpártárolók iránt is. Jó hír, hogy újabb két helyszínen lesz lehe-
tőség a kerékpárok kulturált tárolására. Az ősz folyamán a nemrég elkészült 
palotakerti P+R parkolóba 6 db, a Volánbusz-pályaudvaron pedig 12 db bicikli 
számára építenek ki tárolókat.                (ny.f.)

Jól haladnak az új gyalogosátkelő munkálatai a Pe-
tőfi téren a Kossuth Lajos utcánál. Az itt lévő, szigettel 
elválasztott úton eddig is folyamatos volt a gyalogos 
közlekedés. A területen a szükséges megvilágítást is 
kiépítik, ezt az ELMŰ végzi. A munkák a tervek szerint 
a jövő héten elkészülhetnek, amennyiben az időjárás 
is engedi. 

Több olvasónk is kérdezte, mi a helyzet a Bajcsi-Zsi-
linszky utcánál kialakított okoszebrával. Mint megtud-
tuk, az üzembe helyezéshez semmi másra nincs szük-
ség, mint, hogy az ELMŰ bekösse a berendezést az 
elektromos hálózatba.

(j.)

TÁJéKozTaTÁs 
úTlezÁrÁsról és 

a buszKözleKedés 
vÁlTozÁsÁról

A Belvárosi Napok rendezvény-
sorozata miatt 2019. szeptember 
6-án pénteken, 9 órától szeptem-
ber 9-én, hétfőn reggel 6 óráig 
lezárják az Ady Endre sétányt a 
Honvéd utcától a Szabadság út 
torkolatáig. Ez idő alatt szintén le-
zárásra kerül a királyi kastély par-
kolója. A kellemetlenségért a szer-
vezők a lakosság szíves türelmét 
és megértését kéri.

A lezárás ideje alatt az autóbu-
szok az Ady Endre sétány helyett 
az Állomás úton közlekednek.

A 446-os, 447-es, 448-as, 466-
os, 470-es, 477-es és 478-as jára-
tok nem érintik a Török Ignác utca 
és Szabadság tér megállóhelye-
ket.

A Pécel – Hatvan és Pécel – 
Aszód vonatpótló buszok – mind-
két irányban – csak a Volánbusz 
pályaudvarnál állnak meg.

(db)

Újabb kerékpáros fejlesztés
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ErEdményEs évEt zár a Gödöllői ifjúsáGi tEstülEt

Ford tipusú mentőautók összeszerelését 
és belső tereinek felszerelését végzik Gö-
döllőn. Az Ambulanz Mobile Hungary Kft 
már idén mintegy 120 megrendeléssel bír, 
egyelőre Szlovákiába gyártanak. A munka 
közel másfél év előkészítés után kezdő-
dött meg augusztusban. Az első két elké-
szült autót a hónap végén adták át a meg-
rendelőnek. A kocsik Szlovákiában fognak 
szolgálatot teljesíteni, és további 120 db 
követi majd őket még ebben az évben. 

A Ford alapra épített mentő- és beteg-
szállító autók a piacon kimagaslóan a leg-
jobb ár/érték aránnyal rendelkeznek jelen-
leg.

(k.j.)

Lassan egy  éve, hogy meg-
alakult a GIT, azaz a Gödöllői 
Ifjúsági Testület. A városunkban 
élő fiatalokat tömörítő szerve-
zet, a megalakuláskor meg-
fogalmazott célok nagyrészét 
megvalósította, a többiben pe-
dig megtette a kezdő lépéseket 
– derül ki Molnár Gergely, a 
Gödöllői Ifjúság Testület elnö-
kének beszámolójából. 

Az elmúlt lassan egy évben 
a Gödöllői Ifjúsági Testület már 
nem csak részt vett minden na-
gyobb városi és a kisebb lokális 
eseményeken, de sokszor saját 
programmal tették színesebbé 
ezeket az eseményeket. Így 
például a Majálison érdekes 
hobbival rendelkező, tehetsé-
ges gödöllői fiatalokkal tartottak 
beszélgetést, a Természetfilm 
Fesztiválon, a Múzeumok Éj-
szakáján, valamint az Alvégi 
Családi Napon és az Úrréti 
Tóünnepen külön foglalkozá-
sokkal várták a gyerekeket. 

A tagok jelentős közösségi 
munkát is végeztek. Többek 
között segítettek Mikulásfutás 
szervezésében, a karácsonyi 
vásáron felügyelték a Mese-
házat, részt vettek az Úrréti tó 
takarításában és a Fűzfapolip 
építésében. A Gödöllői Manók 
csapatával folyamatosan részt 
vesznek a városi közterületek 
takarításában, valamint teljesí-
tették az Országos Diák Tanács 
Pest megyei képviselőinek 
Trash Challange kihívását, ami-
nek során a Határjáró út kör-
nyékét tisztították meg.

Az ifjúsági testü-
let megalakulása-
kor az egyik fontos 
cél volt egy széles 
k a p c s o l a t r e n d -
szer kialakítása. A 
csapat munkáját 
minősíti, hogy ez 
több területen is 
eredményes volt. 
A létszám önkén-
tes jelentkezőkkel 
bővült, sőt többen 
jelezték, hogy a 
következő évben 
szeretnének be-
kapcsolódni a GIT 
munkájába. Sike-
rült nyitni a Szent 
István Egyetem 
felé is, balogh 
Nóra kitartó mun-
kájának eredmé-
nyeként felvették a kapcsolatot 
a SZIE HÖK elnökével, idén 
ősszel kerülhet sor az együtt-
működésünk részleteiről szóló 
egyeztetésre.

A GIT alelnöke, Kovács lili 
munkájának köszönhetően a 
gödöllői fiatalok részt vettek a 
Nemzeti Ifjúsági Tanács orszá-
gos fórumán, ahol több város 
diákönkormányzatával kezdőd-
hetett meg az együttműködés. 
Ennek köszönhetően több ese-
ményre is meghívást kaptak 
Szombathely Megyei Jogú Vá-
ros Diákönkormányzatától, aki-
ket a gödöllői fiatalok vendégül 
is láttak egy hosszúhétvégére 
Gödöllőn – a szombathelyi di-
ákok képviselői dr. Gémesi 
György polgármesterrel is 

találkoztak. Közös szakmai 
programokat terveznek Baja 
Város Diákönkormányzatával, 
valamint – a következő ciklus 
– megkezdése előtt Cegléd Vá-
ros Diákönkormányzatával.

A kapcsolatépítést segíti, 
hogy a GIT tagja lett az Ifjúsá-
gi Összefogás Országos Ta-
nácsának, melynek célja, hogy 
összekötse a  különböző ifjúsá-
gi önkormányzatokat/testülete-
ket, és egymásnak segítsenek 
a saját tapasztalatok megosztá-
sával. Mindezek mellett sikerült 
külföldi tapasztalatokra is szert 
tenni, hiszen a városi delegáci-
óval ellátogattak Wageningen-
be, ahol a holland gyakorlattal 
ismerkedhettek meg.

Persze nem maradhattak el 
a fiatalok számára fontos csa-
patépítő programok, Csikós 
Hanna törökös képviselőnek 
és Papp bendegúz alelnöknek 
köszönhetően pedig elkészült 
a GIT logója, valamint az ezzel 
ellátott testületi pólókat és pul-
csikat is büszkén viselhetik a 
tagok. 

Molnár Gergely azt mondta: 
Nagyon hálás, hogy ilyen aktív, 
a közösségért tenni szerető fi-
atalokkal dolgozhatott együtt az 
elmúlt egy évben. Aki szeret-
ne részletesebben tájékozód-
ni a Gödöllői Ifjúsági Testület 
munkájáról, az megteheti azt a 
szervezet Facebook- és Instag-
ram-oldalán.

Gödöllői Ifjúsági Testület

mEntőautók készülnEk
Gödöllőn
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Egységesül Budapesten és Pest megyében a kormányabla-
kok nyitvatartása,  szeptember 2-ától a fővárosban és Pest 
megyében. A módosított nyitvatartást az életbe lépés napján 
délelőtt tette köz-
zé a kormanyhi-
vatal.hu.

Az ügyfélfogadási 
rendet már nem 
az első alkalom-
mal csökkentik, 
június végén a 
fővárosban már 
életbe lépett egy 
„nyári nyitvatar-
tás” ami hét óra 
rövidítést jelentett. Szeptembertől azonban nem az eredeti 
rend állt vissza, hanem Pest megyében is bevezették az új, 
szűkített ügyfélfogadást. 
Bár a hivatalos tájékoztatás egységesítésről beszél, mégis 
sokan úgy vélik, hogy a munkaerőhiány miatt kényszerültek 
erre a lépésre.  Az új rendszer jelentősen megnehezíti a la-
kosság dolgát, mivel ügyintézésre - a szerdai nap kivételével 
- lényegében csak az általános munkaidő alatt van mód. 
A kormanyhivatal.hu-n közzétett tájékoztatás szerint az a 
kormányablakok az alábbi időpontban várják az ügyfeleket:  

Hétfő: 07:00 – 17:00
Kedd: 08:00 – 16:00

Szerda: 12:00 – 20:00
Csütörtök: 08:00 – 16:00

Péntek: 08:00 – 14:00

Hétfőn reggel becsengettek az 
iskolákban és a köznevelési 
intézményében. Mintegy 1,2 
millió diáknak megkezdődött 
a 2019/20-as tanév. Nézzük a 
legfontosabb dátumokat!

A jogszabály alapján a 
2019/2020-as tanév szeptem-
ber 2-án, hétfőn kezdődött, és 
2020. június 15-ig, hétfőig tart.
A tanulóknak száznyolcvan na-
pot kell iskolában tölteniük, a 
tanulmányaikat középfokú is-
kolákban végzőknek az utolsó 
tanítási nap 2020. április 30.
Az első félév 2020. január 24-
ig tart majd, az iskolák január 
31-ig értesítik a diákokat és a 
szülőket a félévi eredmények-
ről.
A kormányrendelet szerint az 
őszi szünet előtti utolsó taní-
tási nap 2019. október 25., a 

szünet utáni első tanítási nap 
november 4.
A téli szünet előtt utoljára 
2019. december 20-án kell is-
kolába menni, az első tanítási 
nap 2020. január 6-a.
A tavaszi szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2020. április 8., a 
szünet utáni első iskolai nap 
pedig 2020. április 15.
Az őszi érettségi időszak 2019. 
október 11-én kezdődik, az 
írásbeli vizsgák egészen októ-
ber 25-ig tartanak. 
A 2020-as május-júniusi írás-
beli érettségik a magyar- 
érettségivel 2020. május 4-én 
(hétfőn) kezdődnek, és május 
25-én zárulnak, az olasz írás-
beli érettségivel.
A szóbeli emeltszintű érettségi-
ket 2020. június 3-19-ig, míg a 
középszintű érettségiket 2020. 
június 16-tól tartják.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola Mátyás király utcai épületének 
udvara sportpályával gazdagott, ami a Decathlon Magyarország 
„Sportból a legtöbbet” támogatási programjának köszönhetően 
a 2019/20-as tanév kezdetére teljesen megújult. A létesítményt 
a hétfő reggeli tanévnyitót követően a gyerekek már birtokba is 
vehették. 

Becsengettek még rövidebb ideig tArtAnAk 
nyitvA A kormányAblAkok

támogatás az erkel iskolának 
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Folyamatosan dolgoznak a vasútfejlesztésen, a kivitelezés a 
terveknek megfelelően halad. Jó hír az egyetemi városrész és 
a premontrei gimnáziumba járóknak, hogy hamarosan elkészül 
az egyetemi városrészbe vezető aluljáró, így már nem sokáig kell 
kerülni.

Az állomás területén már formálódik az 
egyetemi oldalon kialakítandó épület, ami a 
vasút üzemeltetést szolgálja majd, az uta-
zóközönségnek szánt létesítmény az alsó-
parki oldalon kap majd helyet.

Az Ady Endre sétányon már befejeződött 
a munka, már helyreállt a közlekedési rend. 

Véget ért a munka a Szent Györgyi Al-
bert utcában is, ahol teljesen felújították a 
hidat. Itt nem csak a gépjárművek számára 
lett jobb a közlekedés, hanem a gyalogosok 
számára a korábbinál biztonságosabb járdát alakítottak ki.

Bár sokak számára úgy tűnhet, sok, a vasútfejlesztéshez kap-
csolódó munka már befejeződött. Az, hogy a közlekedők birtokba 
vehetnek egy-egy területet, nem azt jelenti, hogy ott már minden 

teljes egészében elkészült. Így például Máriabesnyőn, 
a Besnyő utcai hídnál sem zárult le be minden mun-

kafázis. A lakosság körében nagy vissz-
hangot váltott ki, hogy a múlt hét pénteki 
felhőszakadás komoly gondokat okozott 
ezen a területen. Itt azonban még folyik a 
munka, a vasúti terület munkaterületnek 
számít. A kivitelező azonban fontosnak 
tartja, hogy segítse a lakosság közleke-
dését, ezért nyitotta meg a Besnyő utcát 
a forgalom előtt.          (kj.)

eGyre Több HelyeN úJul MeG a JÁrda
A végéhez közelednek a járda építési és felújítási munkák. A Béri Balogh 
Ádám, a Kodály Zoltán és a Honvéd utcai járdákat már birtokba vették a la-
kók, az ősz folyamán az Isaszegi úton is elkezdődik a járdaépítés. 

A héten is folyamatosan zajlanak a közterület rendezési és a növényápolá-
si munkák, a virág és cserjeágyások gyommentesítése és metszése. Szintén 
a héten végzik a lakosság által korábban bejelentett száraz és balesetveszé-
lyes fák gallyazását.        b

ForGaloMKorlÁTozÁs
a FÁCÁN soroN!

A DMRV Zrt. értesíti a tisztelt lakosságot, hogy megkez-
dődik a Fácán sori szennyvíz gerincvezeték rekonstruk-
ciója, ami várhatóan 2 hétig tart.

A munka hang- és zajhatással jár, melyért megérté-
süket és türelmüket kérik. Egy-egy szakaszban mintegy 
100-150 méter munkaterületet vesznek igénybe napon-
ta 8 és 18 óra között. 

A munkaterületen a munkagépek miatt forgalomkor-
látozás lesz, mely első sorban az átmenő forgalmat és 
az érintett ingatlanok autóval történő megközelítését 
korlátozza. 

Kérik a tisztelt lakókat, hogy járműveikkel az ingatla-
nokról 8 óra előtt álljanak ki és a munkaterületen kívül 
parkoljanak. 

A munkaterület forgalom korlátozását 18 óra után 
megszüntetik.

A rekonstrukciós munka a Fácán sor 29. számtól in-
dul és lefelé haladva a 10. számnál fejeződik be.

DMRV ZRT Gödöllői Üzemvezetősége ezúton is kö-
szöni a lakosság megértését, türelmét és együttműkö-
dését.

(j.)

Vasútfelújítás LEZÁRÁS! – Megváltozott az időpont
A Strabag Vasútépítő Kft. tájékoztatása szerint az Isaszeg és 
Gödöllő között vasúti átépítési munkák során (a tavalyi évi gya-
korlat szerint) az Isaszegi úti vasúti átjáró félpályás és teljes 
lezárásra kerül az alábbi időpontokban: 
Félpályás útzár: 2019. szeptember 14., 20:00–23:40
Teljes útzár: 2019. szeptember 14., 23:40–
                                szeptember 15., 4:20
Félpályás útzár: 2019. szeptember 15., 4:20–
                                       szeptember 19., 14:00

A teljes útzár időtartama alatt kerülni a Gödöllő - Kistarcsa - 
Nagytarcsa - Isaszeg útvonalon lehet.
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Fennállásának 20. évfordulóját 
ünnepelte a Gödöllői Cukor-
betegek Egyesülete, augusz-
tus 29-én. A köszöntők sorát 
Gémesi Gyögy polgármester 
nyitotta, aki méltatta az elmúlt 
két évtizedes munkát és azt az 
összetartást, ami a tagságot 
jellemzi. 
A rendezvényt jelenlétével 
megtisztelő Füzesi Brigitta, a 
Cukorbeteg Egyesületek Or-
szágos Szövetségének elnöke 
úgy fogalmazott: A cukorbe-

tegségből 
sokat ta-
n u l h a t -
nak is az 
érintettek, 
akik nem 
csak szer-
v e z e t ü k 
m ű k ö d é -
séről tud-
nak töb-
bet, mint egészséges társaik 
többsége, hanem megtanulják, 
hogyan befolyásolják állapotu-
kat a környezeti hatások, job-
ban odafigyelnek magukra és 
gyakrabban járnak szűrésekre. 
Mint mondta, Magyarországon 
közel hétszázezer cukorbeteg 
él, de közülük is, még mindig 
kevesen figyelnek oda maguk-
ra. Az ilyen szervezetek, mint a 
gödöllői, példaként szolgálnak.
A Gödöllői Civil Kerekasztal ve-
zetője, Six Edit köszöntőjében 
méltatta a tagok aktivitását, 
Kecskés Judit, az önkormány-
zat civil referense pedig úgy 
fogalmazott: az egyesület egy 
stabil pillér a városban működő 

egyesületek között, akik 
mindig ott vannak a váro-
si rendezvényeken. 
Dr. Kiss Éva diabetológus főor-
vos, aki a kezdetektől szakami 
hátteret nyújt a működéshez, 
nem csak az alapítást idézte 
fel, hanem a cukorbetegség 
történetébe is beavatta a jelen-
lévőket. Az egyesület munkájá-
nak összefoglalójában elmond-
ta, aktív partnerkapcsolatot 
folytatnak más települések cu-
korbeteg szervezeteivel, szám-
talan rendezvényen vettek 
részt, s több, mint 250 órányi 
tanfolyam van a tagság mögött, 
s egyúttal felhívta a figyelmet 
az oktatás fontosságára. Az 

ünnepségen dr. Dunai György, 
a Tormay Károly Egészségügyi 
Központ igazgatója is gratulált, 
a húsz éves eredményes mun-
kához. 
A rendezvényen megemlékez-
tek az egyesület 2017. decem-
berében elhunyt elnökéről, dr. 
Koleszár Józsefnéről, és meg-
köszönték a korábbi vezetők és 
mindazok munkáját, akik segí-
tették a szervezet működését. 
A Gödöllői Cukorbetegek 
Egyesülete a Belvárosi Napo-
kon a Civil Utcában ismét vár-
ják majd az érdeklődőket. (b.j.)

A Civil Ház kert-
jében rendezték 
meg augusztus 
30-án a Civil Pik-
niket. A Gödöllői 
Civil Kerekasz-
tal Egyesület 
hagyományos 
nyárzáró találko-
zóján a különbö-
ző területeken 
tevékenykedő 
alapítványoknak 
és egyesületeknek lehetőségük nyílt a kötetlen eszmecserére, kapcso-
latépítésre. A rendezvényen a Civil Kerekasztal vezetői köszöntötték a 
résztvevőket, s bejelentették a nap folyamán megtartott egyesületi ülé-
sen újraválasztották az egyesület vezetését, valamint Six Edit elnök-
től megtudhatták az érdeklődők, hogy  a Civil Kerekasztal program-
jai tovább 
színesed-
nek: a Civil 
Házban a 
tavaszi és 
az őszi na-
péjegyen-
l ő s é g h e z 
kapcsoló-
dóan művé-
szeti szalont rendeznek.  A rendezvényen Gémesi György polgármes-
ter- aki mint minden alkalommal, most is részt vett a rendezvényen 
- köszöntötte a résztvevőket és méltatta a városban működő civilek 
munkáját.  A Civil Kerekasztal vezetői a jó hangulatú rendezvényről 
most sem hiányozhattak a finom falatok. A jó hangulatú beszélgeté-
sek mellé a jó zenéről pedig a Vitrin Beat zenekar gondoskodott. (Bő-
vebben: Több fotóval a szolgalat.com-on) 

20 éves a Gödöllői CukorbeteGek eGyesülete

civil Piknik



KözÉlet2019. szeptember 3. gödöllői szolgálat 7

augusztus 31-én a János utcában, a rönkvár játszótéren zaj-
lott le az I. Rökvár csata. A gyerekek elsőként papírból kardot 
és pajzsot készítettek, majd a „fegyverekkel“ beindult a harc, 
ami többek között magába foglalta egy zászló megszerzését és 
magának a rönkvárnak a megvédését is. emellett a rendezvé-
nyen a gyerekek olyan programokon vehettek részt, mint pé-
dául lovagi torna vagy az udvarhölgyek kiszabadításáért folyó 
küzdelem. A csatában senki sem esett el, mindenki győzött.

DUFleX 
iFjúsági FotóPályázat 2019
A Duflex Fotográfiai Stúdió a fotózás népszerűsítése céljá-
ból idén is meghirdeti ifjúsági és diák fotópályázatát.

• A pályázatra 2000. január 1. után született, Gödöllőn alap és 
középfokú tanintézményekbe járó tanulóktól, illetve Gödöllőn 
lakó fiataloktól várunk képeket digitális formátumban két kate-
góriában:

a: KöTeTleN TéMa       b: TerMészeTFoTó

• Színes vagy fekete-fehér képek egyaránt beküldhetők. Előny-
ben részesítjük az újszerű, egyéni látásmódú képeket. 
• Kötetlen kategóriában megengedett bármilyen képmódosí-
tás. Természetfotó kategóriában csak képkivágás, szín- és tó-
nusbeállítás végezhető.
• Egy pályázó kategóriánként maximum négy képpel, össze-
sen maximum nyolc képpel nevezhet. A képek hosszabbik ol-
dala minimálisan 2000 pixel legyen. 
• A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben, maximum 3MB/
kép
• A képek elnevezése: Kategória_BeküldőNeve_Születési éve 
számmal_Kép címe
Például: B_FotósJózsef_2005_Szép kép. JPEG
• A képeket elektronikus levélben kérjük beküldeni a: 
duflex2018@gmail.com email címre.
• A beküldött képekről listát kérünk mellékelni, ami tartalmazza 
a képek címét, a beküldő nevét, születési évét és email címét
• Beküldési határidő: 2019. október 31.
• A beérkezett pályázatokról válasz-email értesítést küldünk. 
• A pályázatra való nevezéssel, a képek beküldésével a pá-
lyázó és kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselő-
je tudomásul veszi, hogy kizárólag a pályázat népszerűsítése 
illetve az eredmények közlése céljából a Duflex a beküldött 
képeket a szerző nevének feltüntetésével díjmentesen fel-
használja közösségi oldalán, az elektronikus médiában, illetve 
a sajtóban. A pályázat során a Duflex tudomására jutott sze-
mélyes adatokat kizárólag csak a pályázat céljára használjuk. 
• Zsűritagok: Danis János EFIAP/p, Pető István és Tóth Péter
• A zsűri két korosztályban külön értékeli a 2005. január 1. után 
született és a 2000. január 1. és 2004. december 31. között 
született pályázók képeit.
• Díjazás: kategóriánként I. II. és III. helyezett képeket oklevél 
és archív fotóalbum díjazásban részesítjük. A zsűri fenntartja 
a jogot, hogy megfelelő minőségű kép hiányában visszatart-
hasson díjat, vagy több érdemes kép esetén kategóriánként 
maximum három további díjat, oklevelet adjon ki.
• A pályázat eredményéről minden pályázónak email értesítést 
küldünk és a Duflex Facebook-oldalán közöljük a díjnyertes 
képek listáját.
• A díjazott képeket a Duflex költségén kinyomtatjuk és a Duflex 
év végi kiállításán a Gödöllői Civil Házban bemutatjuk.

Eredményes fotózást és sikeres pályázást kívánunk!
DUFLEX Fotográfiai Stúdió, Gödöllő, tel.: 30/922-7265.

rönkvár csata
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A Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Alapszervezete a múlt évben 
mutatkozott be a Civil Utcában. A rövid idő alatt számos eredmé-
nyes programot megvalósító csapat idén is a szarvas szobornál 
lévő nagy gesztenyefa alatt táborozik le. Standjukra érdemes lesz 
ellátogatni, hi-
szen a jóízű 
beszélgetések 
mellet isme-
r e t t e r j e s z t ő 
e l ő a d á s o k , 
játékok és ki-
állítás várja az 
érdeklődőket. 
S hab a tortán: 
a szervezet itt 
ünnepli meg 1. 
születésnap-
ját.
De nézzük, mi 
mindennel ké-
szülnek! Vajek Andrea, a gödöllői alapszervezet elnöke elárulta 
reggel 9-től 16 óráig készülnek majd a rajzok, amik délutánra ki-
állítássá állnak össze, minden résztvevő emléklapot és ajándékot 
kap, délután pedig kiderül, ki lesz a közönségdíjas.
A rajz mellett fotópályázat is várja a vállalkozó kedvűeket, de lesz 
Egészségliget is, ahol egészségvédő kreatív előadásokat tarta-
nak a Rákliga szakavatott munkatársai, valamint lesz önismereti 
társasjáték és Presszó Szerda. A szevezők a helyszínen újra te-
remtik a városi könyvtár kávézójában már sokak által megkedvelt 
programot. A Magyar Rákellenes Liga Gödöllői Alapszervezete 
minden érdeklődőt szeretettel vár a Civil Utcában!

PiknikhangUlat és szülinaPi 
BUli a civil UtcáBan
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Plácido Domingo magyarorszá-
gi turnéját hatalmas érdeklődés 
övezte. A sztártenor Szegeden 
és Győrben lépett a közönség 
elé. Magyarországi tartózkodá-
sáról film is készül, a világhírű 
énekest útjának jelentős részét 
egy gödöllői operatőr Váraljai 

Zoltán kísérte.  A név nem is-
meretlen a gödöllői kulturális 
életet ismerők számára, hiszen 
gyakran találkozhatnak vele a 
Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
koncertjeinek megörökítője-
ként, valamint a Gödöllői Maga-
zin fotósaként - az egyik szám-

ban vele is olvashattak 
interjút.  Természetesen 
kíváncsiak voltunk, milyen 
volt együtt dolgozni, az 
operacsillaggal.
– Hogyan választottak ki 
erre a feladatra? 
– Plácido Domingo mene-
dzsere keresett meg egy 
korábbi munkám alapján. 
Természetesen azonnal 
átszerveztem a korábban 
lekötött munkáimat, hiszen 
ez nagyon megtisztelő fel-
kérés volt, aminek nagyon 
örültem. 
– Mi volt a feladatod?
– A háttéreseményeket 
vettem fel, attól kezdve, 
hogy leszállt a magánre-

pülője.  Lényegében a „szemé-
lyi operatőre voltam, kísértem 
az úton és a kulisszák mögött. 
Hatalmas élmény volt. Beval-
lom, ilyet - hogy egy világsztár 
minden lépését kamerával kí-
sérik - eddig csak a filmekben 
láttam.

– Meddig tartott a közös mun-
ka? 
– Augusztus 26-án reggeltől 29-
én hajnalig. Napi 9-10 órát for-
gattunk. Nagyon feszes prog-
ram volt. 
– Milyen személyes benyo-
másokat szereztél Plácido 
domingóról?
– Egy nagyon kedves, köz-
vetlen embert ismertem meg 
benne, és a feleségében is, aki 
mindvégig velünk volt. Partner-
ként kezelt, csodálatos volt vele 
dolgozni. 
– Mi lesz a sorsa ezeknek 
a felvételeknek? láthatjuk 
majd őket?
– A felvételek egy hosszabb, 
dokumentum jellegű filmhez 
készültek, amely nem csak a 
szegedi, hanem a teljes turnét 
bemutatja. Hogy mikor lesz lát-
ható, még nem tudni, hiszen a 
turné még tart, de biztos vagyok 
benne, hogy nagy örömmel fo-
gadják majd az operarajongók.

(k.j.) 

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
A halál oka…

A Lars Kepler köny-
vek az elmúlt években 
nagy népszerűségre 
tettek szert az olvasók 
körében. A skandináv 
krimik között megjelent 
Joona Linna sorozat 
kötetei több, mint tízmil-
lió példányban keltek el. 
Az Animus kiadó, most 
egy kicsit visszatekin-
tett, és újból kiadta a 
finn detektív története-
inek második részét. 
A Paganini-szerződés 
mindvégig izgalmas és fordulatos 
cselekménye számtalan megle-
petést tartogat az olvasóknak. A 
kezdeti két titokzatos gyilkosság 
-vagy öngyilkosság - csak a kez-
det. A rendőség majdnem belesza-
lad a csapdába, kishíján hisznek a 
látszatnak. Joona Linna azonban 
érzi, valami nincs rendben. De mit 
lehet tenni, ha hiányzik az indíték, 
és nincs egyetlen nyom sem?  
Linnának a nyomozás során nem 
csak egy különös hatalmú, min-
denkit a markában tartó fegyver-
kereskedővel és egy tisztogatóval 
kell szembeszállnia, hanem nem-
zetbiztonsági kollégáival is, ráadá-
sul versenyt kell futnia az idővel. 

Mindeközben 
rá kell döbben-
jen: még azt 
sem tudja ki is a 
valódi célpont, 
és egyre több 
a megmagya-
rázhatatlan és 
látszatra egy-
mástól függet-
len, kegyetlen 
haláleset. 
Linna igyekszik 
felgöngyölíteni 
a szálakat, ám 

úgy tűnik inkább egyre jobban be-
legabalyodik az ismeretlen gyilkos 
által szőtt hálóba. S mindez miért? 
Mert valaki, valamikor, valahol el-
készített egy fotót...
Linna abban bízik, a kép segít meg-
oldani a rejtélyt. Ám ehhez először 
meg kell találnia. A megsemmisí-
tése azonban valakinek élet-halál 
kérdés, no meg persze rengeteg 
pénz... és fegyver... és vér...
Mindeközben azoknak, akik bár-
milyen módon kapcsolódnak a fo-
tóhoz, a legvadabb rémálmuk válik 
valóra. 
(Lars Kepler: A Paganini -szerző-
dés)

A gödöllői mAgAzin fotósA volt domingo operAtőre 
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A gödöllői kulturális paletta 
idén új színfolttal bővül, szep-
tember 21-én a Művészetek 
Háza is bekapcsolódik a  Szín-
házak éjszakája rendezvény-
sorozatba. a program igazi 
csemegét kínál: 16 órától éjjel 
fél egyig kiállítás megnyitó, 
koncertek és színi előadások, 
kvízjáték várják a közönséget 
a Művészetek Házában, akik ez 
alkalommal a kulisszák mögé 
is bepillanthatnak. 
De nézzük, mi is az a Színhá-
zak éjszakája!  a kulturális ese-
mény célja, hogy szélesre tárja 
a színházak kapuit, és tartal-
mas kikapcsolódási lehetősé-
get kínáljon, nem szokványos 
színházközeli élményeken 
keresztül. Az ötlet 2011-ben 
született meg Máté Gábor, a 
Katona József Színház igaz-
gatójának kezdeményezésé-
re a Budapesti Színigazgatók 
Egyesületének ülésén. A ren-
dezvényt azóta minden évben 
nagy sikerrel rendezik meg, 
s idén Gödöllő is nagyszabá-
sú programokkal kapcsolódik 
be az eseményekbe. az élmé-
nyekről  gödöllői, és neves 

hazai előadók gondoskodnak. 
A színházteremben 18 órától a 
Garabonciás színtársulat Mol-
nár Ferenc bohózatokkal szó-
rakoztatja  a közönséget, 20 
órától a Fiatal Művészek Egye-
sülete Kabaré jelenetekkel vár-
ja  a nagyérdeműt. 21.50-től 
a Fricska Táncegyüttes veszi 
birtokba a színpadot, majd 22 
órától egy különleges összmű-
vészeti produkciót láthatnak  
„A szabadság finom érintése” 
címmel, az InFusion Trio ze-
nekar, Moussa ahmed és Tóth 
Judit táncművészek, valamint 
Vellai Krisztina artistaművész 
közreműködésével. 
Mindeközben a Novo Café te-
raszán 19 órától a Holdviola 
ad koncertet, 21 órától a Club 
Színház tagjai lépnek fel, 23 
órától pedig Midlife Crisis kon-
certezik. 
A gyerekeket 16 órától kézmű-
ves foglalkozások várják, a já-
tékos kedvű látogatók számára 
pedig 21 órától a színház té-
mában szervezett „Kvíz night” 
szerez majd izgalmas perceket. 
a játékmester újvári Miklós 
lesz.

A Színházak Éjszakája kiemelt programjaként 17 órkor nyílik meg 
„A tücsök réten túl” címmel a Hegedűs Gyula emlékkiállítás a Mű-
vészetek Háza emeleti körfolyosóján, ami mind hely-, mind szín-
háztörténeti szempontból jelentős és hiánypótló. 
Hegedűs Gyula nem csak korának kiemelkedő színésze volt, ha-
nem  kormányfőtanácsos is,  aki megkapta a Budapesti Színészek 
Szövetsége örökös tiszteletbeli elnöke címet. A neves művésznek  

Máriabesnyőn volt nyaralója, ahol a kor legnagyobb 
színészei fordultak meg, köztük például Fedák Sári, 
Honthy Hanna, Csortos Gyula. Hegedűs Gyula támo-
gatta  a gödöllői egyesületeket, egy alkalommal pedig 
fellépett a Gödöllőn működő színtársulat színi előa-

dásán, hogy megmentse azt a csődtől.  
Szoros kapcsolatban állt a 

kapucinusokkal , 
1919-ben a Ta-

nácsköztársaság 
idején a máriabe-

snyői kolostorban 
talált menedéket, 

amikor ellenforradal-
márként keresték.” 

1931. szeptember 20-
án bekövetkezett halá-
la után Máriabesnyőre 

hozták, ahol szeptem-
ber 23-án helyezték örök 

nyugalomra. 
A kiállítás színházi fotók, 

video és hanganyagok se-
gítségével mutat- ja be a kiváló színművész 
pályáját és a  gödöllői emlé- keket.  
A bemutatásra kerülő anyag a MUZA  állandó kiállítása lesz. A 
megnyitóhoz kapcsolódóan dr. Gajdó Tamással, az Országos  
Színháztörténeti Múzeum és Intézet tudományos főmunkatársá-
val  L. Péterfi Csaba beszélget Hegedűs Gyuláról.

kUltUrális kavalkáD 
a színházak éjszakáján Gödöllő-könyv:

bEmutatkozik a második kiadás
szeptember 20. a Gödöllői városi könyvtár és információs köz-
pontban ezen a napon tárják a nagyközönség elé városunk mél-
tán közkedvelt könyvének, a „Gödöllő, képes történeti könyv” 
második kiadását, amire azért volt szükség, mert a 2013-as 
első kiadás óta eltelt 6 év – és nagyon sok minden történt...
A több mint 300 oldalas és csaknem 1000 képpel illusztrált 
kétnyelvű (magyar, angol) könyv nem fotóalbum és nem tör-
ténelemkönyv, noha mindkét feltételnek megfelel. a műben 
Gödöllő történetét ismerhetjük meg a kezdetektől napjainkig. 
a kiadvány elkészültét rengeteg hazai és külföldi kutatómun-
ka előzte meg, így számos fotó- és dokumentumritkaságot is 
megismerhetünk benne. a könyv pedig technikai újítást is fel-
vonultat majd.
a bemutatón újvári miklós újságíró beszélget a szerkesztőkkel, 
l. Péterfi Csabával és tatár attilával.

Bemutató:

szeptemBer 20. (péntek), 1700

Gödöllői városi könyvtár és információs központ

Kiállítás Hegedűs gyula emléKére
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Gödöllői művészeknek tapsolt 
az auer Fesztivál közönséGe

Augusztusban rendezték meg 
Veszprémben az Auer fesztivált, 
amelynek célja, hogy a világhírű 
hegedűművész, karmester, az 
orosz hegedűiskola megalapító-
ja, Auer Lipót (1845-1930) szülő-
városába vigye azokat a magyar 
és külföldi világhírű művészeket, 
akik a klasszikus zenei élet fősze-
replőiként a világ legjelentősebb 
koncerttermeiben lépnek fel rend-
szeresen. 
A fesztiválon a világhírű művé-
szek mellett a fiatalabb generá-
ció képviselői is helyet kapnak 
a meghívottak között, ideértve a 
Zeneakadémián megrendezett 

Weiner Kamarazenei Verseny és 
a Bartók Világverseny díjnyerte-
seinek bemutatkozását. A ren-
dezvényen a legfiatalabb gene-
ráció képviseletében két gödöllői 
fellépő gazdagította a rangos ze-
nei eseménysorozatot. 
A 2019. évi Weiner Leó Kama-
razenei Verseny győzteseként 
fellépő Korossy Quartet tagjaként 
Albert Julianna lépett közönség 
elé, Langer Ágnes pedig a Zene-
akadémián megrendezett 2017. 
évi Bartók Béla Világverseny He-
gedűversenyének III. helyezettje-
ként adott koncertet.

Gödöllő városa idén is bekap-
csolódik a Kulturális örökség 
Napjai rendezvénysorozatba 
2019. szeptember 21-22-én.
A 2019 évi téma a „SZÓRAKOZ-
TATÁS TEREI” melynek kereté-
ben azokra a terekre irányítják 
országosan a figyelmet, ame-
lyek kifejezetten a szórakoz-
tatást szolgálják. Gödöllőn a 
témához kapcsolódva a Muza 
színpadának kulisszái mögé 
engednek betekintést a szom-
bati Színházak Éjszakájának 
keretében.

Gödöllői helyszínek, progra-
mok:
várkapitányi lak (szabadság út 2.)
Program: Felújított belső terek 
bemutatása
a bejárás során bemutatásra 
kerülnek az épület felújított bel-
ső terei, az emeleti termekben 
felfedezett XVIII-XIX. századi 

restaurált falképek és díszítő-
festések.
Időpont: szombat és vasárnap 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
órai kezdettel, 15-20 fős cso-
portokban; kb. 45 perc

Művészetek Háza (szabadság 
út 6.) 
Program: Kulisszajárás az épü-
letben
15-20 fős csoportokban (ingye-
nes)
Időpont: 2019. szeptember 21. 
(szombat) 21.00-24.00 óránként 
Színházak éjszakájának továb-
bi programjai: www. muza.hu

Gödöllő Királyi Kastély
Programok:
2019. szeptember 21. szombat
a kastélykápolna megtekinté-
se, tárlatvezetéssel 
A tárlatvezetések indulási idő-
pontjai: 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00.
A csoportlétszám: max. 20 fő! 
Belépődíj: 600/ 300 Ft (ahogy a 
Múzeumok éjszakáján is volt)

Parkséta az erzsébet királyné- 
és a Ferenc József-előkertben
Vezetés indul: 15.00
kb. 45 perc (ingyenes)
2019. szeptember 21. szombat 
és 2019. szeptember 22. vasár-
nap
Tárlatvezetések a szep-
tember 14-én nyíló, Rejtett 
remekművek c. időszaki 
kiállításban
a tárlatvezetések indulási 
időpontjai mindkét napon: 
11.30, 12.30, 15.30 és 16.30 
óra.
a tárlatvezetések meghall-
gatása az időszaki kiállí-
tásra megváltott jeggyel 
vehető igénybe.
Mindkét napon 10 és 18 óra kö-
zött ingyenesen tekinthető meg 
a kastély parkjában álló Király-
dombi pavilon.
További programok: Színházak 
éjszakája szombaton a Mu-
za-ban, vadásznap vasárnap a 
Királyi Kastélyban.

a  részvételhez a korláto-
zott létszám miatt előzetes 
regisztráció szükséges: 
regisztrálni az  esemény  
Facebook-oldalán lehet: fa-
cebook.com/godollovaros/
events  
Tel.: (28) 529-194 (munka-
időben)
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tisztelt Hölgyeim és uraim,
kedves Gödöllőiek!

a Gödöllői lokálpatrióta klub öt évvel ezelőtt meghirdette a 
„Gödöllő az ottHonunk” választási programját, melyre az 
önök támogatásával kapott nagy többségben bizalmat az ön-
kormányzati választáson.

a „Gödöllő az ottHonunk” programunkat alapul véve, 
széleskörű társadalmi egyeztetéseket követően készítettük az 
ötéves helyi ciklus-, gazdasági programot, amit a város képvi-
selő-testülete elfogadott. Ennek alapján döntöttünk évente a 
költségvetésről, biztosítottuk a város működését és valósítot-
tuk meg a fejlesztéseinket.

természetesen a döntések között olyan is előfordult, aminek 
meghozatala nem volt könnyű, hiszen sok esetben mindenki-
nek kedvező igazán jó megoldás nem létezett. mindannyiunk 
számára fontos volt, hogy csapatban dolgozzunk, úgy végezzük 
a munkánkat, hogy azért bármelyikünk, bármikor és bárhol min-
den felelősséget tudjon vállalni.

most, az ötéves ciklus végén, az eddigiekhez hasonlóan, fon-
tosnak tartom, hogy beszámoljunk az eredményekről, az elvég-
zett munkáról és a költségekről.

büszke vagyok arra, hogy Gödöllő a saját kategóriájában a 
legfejlettebb kisvárossá lépett elő, megelőzve tatát, szentend-
rét vagy akár budaörsöt is.

sajnálatos tény, hogy 2014-hez képest nőttek az önkormány-
zatok terhei, a korábbiakhoz képest több feladatot kell saját 
pénzből finanszírozni. kivetették az önkormányzatokra a szo-
lidaritási adót, ami évente 430 millió forint többletterhet jelent 
városunknak. összességében ez azt jelenti, hogy Gödöllő több 
pénzt kell befizessen az állami költségvetésbe, mint amennyit 
az idetelepített állami feladatokra kap. komoly bevételi kiesést 
jelentett a tEva bezárása, amit az elmúlt évek növekvő befek-
tetéseinek eredményeképpen megnövekedett kis- és közép-
vállakozások által fizetett iparűzési adó részben kompenzált. 

természetesen dolgozunk azon, hogy a tevA helyére másik 
befektetőt találjunk, jó úton haladunk, és reményeink szerint, 
az új gyógyszergyártó cég 2020 közepétől kezdheti meg a ter-
melést. Szintén egyre több hazai és nemzetközi céget sikerült 
az utóbbi időben az ipari Parkba csábítanunk és ez a folyamat 
jelenleg is tart.

a pluszban ránk háruló finanszírozási változások vezettek 
oda, hogy három évvel ezelőtt a város is rákényszerült arra, 
hogy a magyar települések közel 70 százalékában (köztük 
Szada és veresegyház) bevezetett kommunális adó nálunk 
is bevezetésre kerüljön. a gödöllőiek havi 1300, illetve 2300 
forintos befizetései évi 200 millió forinttal járulnak hozzá a 
város infrastrukturális fejlesztéséhez, hiszen ebből a pénzből 
kizárólag járda, út és vízelvezetés építhető, és jól kiegészíti az 
ezekre a feladatokra a város által évente elköltött 600 millió 
forintot. köszönöm ezt önöknek.

Európai uniós forrásból az évszázad legnagyobb fejlesztése 
folyik a városban a vasútépítkezés kapcsán. a korszerűsítések 
előtt számos lakossági fórumot tartottunk, ahol az észrevéte-
leket jeleztük a fejlesztők és kivitelezők felé és ezeket figye-

lembe véve készültek el a tervek. a beruházásnak köszönhetően 
végre megoldódik a köztársaság útról való átjutás a város felé, 
valamint máriabesnyőn a vasúti átjáró szélesítésével a régen 
vágyott járda is megépül. Szintén lakossági igény volt, hogy 
máriabesnyőn az állomásra visszakerüljön az egykor itt lévő 
mária-szobor, ennek másolatát készíttette el az önkormányzat, 
és az építkezés végével felállításra is kerül. Gödöllőn mindig is 
fontos volt értékeink védelme. az elmúlt időszakban saját és 
pályázati forrásból felújítottuk a várkapitányi lakot (testőrlak-
tanya). tovább erősödött kulturális életünk és mára nemcsak 
körzetünk, hanem az ország egyik meghatározó kulturális vá-
rosa lett Gödöllő. jelen kiadványunkban megismerhetik 5 éves 
munkánkat és, mint mindig, úgy most is elszámolunk. tudom, 
rengeteg tennivaló van még az önök körzetében, munkánk-
ban is akadtak hibák, de összességében a meghirdetett prog-
ramunkban leírtaknál többet tudtunk megvalósítani, és vannak 
még folyamatban lévő beruházások. köszönöm a beruházások 
alatt tanúsított türelmüket, megértésüket. mi, lokálpatrióták to-
vábbra is hisszük és valljuk, hogy „Gödöllő az ottHonunk”.

nálunk a közös értékek és érdekek mentén kialakított együtt-
működés a legfontosabb, mely alapján mindennapi életünket 
éljük. mindannyian egy közösséget alkotunk, akik együtt tesz-
nek a település fejlődéséért, jobbá tételéért. Egy közösséget 
alkotunk a mindennapokban, a kultúra, a sport, a civil életben 
egyaránt. Így szeretnénk tovább munkálkodni önökkel együtt a 
következő öt esztendőben is, egy még sikeresebb Gödöllőért.

legyen Gödöllő továbbra is békés, nyugodt, biztonságos, 
fenntarthatóan fejlődő, élhető város.
tegyünk együtt, közösen a 
sikeres Gödöllőért!

dr. gémesi györgy
polgármester



  gAzdASági háttér, FinAnSzÍrozáSi Feltételek

Amint bizonyára önök számára is ismert, az önkormányzatok 
feladat- és hatásköre, valamint a feladatok állami finanszírozá-
sának rendszere és mértéke a 2010. esztendőt követő jogsza-
bály módosítások eredményeként jelentősen átrendeződött, 
átalakult. A központi költségvetés által 2011-ben bevezetett új 
támogatási forma, az ún. feladatfinanszírozás alapjaiban forgat-
ta fel az állami támogatás rendszerét. a változások nehezítet-
ték az önkormányzatok működésének körülményeit, csökkentve 
ezzel városunk gazdasági 
mozgásterét is. ugyan az ál-
lam 2014-ben átvállalta az 
önkormányzatok adósság-
állományát, azonban ezzel 
egyidejűleg a támogatások 
csökkentésével, illetve to-
vábbi elvonásokkal lehető-
ségeinket sajnálatos módon 
tovább szűkítette. Ennek 
ismeretében kezdtük el a 
2014-2019-es választási cik-
lusban a munkát, alkottuk 
meg ciklusprogramunkat, s 
végeztük a ránk bízott fela-
datot. Ebből a szempontból 
2014 óta is határozottan ér-
vényesül az új finanszírozá-
si rendszernek azon eleme, 
hogy az országos átlagnál 
magasabb iparűzési adó 
miatt – melynek nagy része 
már korábban is a „minden-
napi” működési feladatok 
biztosításának alapját adta 
– még több feladatot kény-
szerülünk saját bevételeink 
terhére finanszírozni. 

Az alábbiakban tájékozta-
tásul szeretnék néhány adat-
tal rávilágítani a gazdálkodásunkat meghatározó támogatásokra 
és azok nagyságrendjére és a változásokra:

– a város adósságállományának állam általi átvállalása évente 
átlagosan 350 millió plusz mozgásteret biztosított. Ezzel szem-
ben míg 2010-ben gépjárműadóból 250 millió forint illette meg 
városunkat, ez jelenleg 115 millió forint

– míg 2010-ben a helyben maradó szja 569 millió forintot tett 
ki, addig ez az összeg 2019-ben 0 Ft.

– a város 2019-ben kizárólag saját bevételei terhére kénytelen 
finanszírozni településüzemeltetési költségeit, melyhez egyetlen 
forint állami támogatás sem párosul. nem kapunk segítséget pél-
dául a közvilágítás működtetésére, ami éves szinten több mint 
80 millió forinttal terheli költségvetésünket. de ugyancsak nem 
finanszírozza az állam többek között a fű- és gyepvágásnak, a 
közterület takarításnak, az allergén növények irtásának, a bal-
esetveszélyes fák gallyazásának, patakmedrek tisztításának, a 
kátyúzásnak, a virágok kihelyezésének, a járda, játszótér, csapa-
dékvíz-elvezetőrendszer fenntartásnak, de a téli csúszásmente-
sítésnek, azaz a városüzemeltetésnek mindösszesen több mint 
félmilliárdos költségét sem. nem kapunk forrást a közutak fenn-

tartásához, a zöldfelület karbantartáshoz, sőt, a polgármesteri 
hivatal működtetését is saját erőből kell megoldanunk. 

– a megváltozott jogszabályi és finanszírozási háttér miatt a 
gyermekétkeztetés biztosításához érkezik ugyan állami támoga-
tás, viszont ennek alacsony nagyságrendje miatt a városi költ-
ségvetést ez a feladat is évente több mint 200 millió forinttal 
terheli 

– településünk magas szintű kulturális feladatainak biztosítá-
sa is zömében önerőből zajlik: erre 36 millió, míg sportfeladatok-

ra 0 forint állami támogatás „biztosított”, melyet az önkormány-
zat saját bevételei terhére kénytelen további közel 350 millió 
forinttal kiegészíteni. 

– ugyancsak minimális összegben, évente 3-5 millió forinttal 
támogatja az állam a helyi közösségi közlekedést (autóbusz-köz-
lekedés), míg a szolgáltatás biztosítása évente több mint 120 
millió forinttal terheli az önkormányzat kasszáját.

A helyzetet sajnálatos módon tovább rontotta, hogy a 2014-
2019-es ciklusban bevezetésre került, s több más településsel 
együtt Gödöllőt is sújtja az ún. szolidaritási hozzájárulás, mely-
nek előírásaként 2019-ben több mint 430 millió forintot kényte-
len önkormányzatunk a központi büdzsé számára befizetni.

a költségvetés számait elemezve megállapítható, hogy a vá-
rosunkat megillető közvetlen állami támogatás nagysága 2019-
ben már alig éri el a költségvetési főösszegünk 10 százalékát. 
sőt, a számok azt bizonyítják, hogy az állam részére különféle 
jogcímeken (áfa, járulékok, szolidaritási hozzájárulás, stb.) befi-
zetett összeg nagysága meghaladja a központi költségvetésből 
származó támogatás összegét, magyarul nEttó bEfizEtők 
vaGyunk.
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a fent ismertetett okok miatt Gödöllő város önkormányzata a 
2016. esztendőre kényszerhelyzetbe került. az állami támoga-
tások arányának drasztikus csökkenése, az újonnan bevezetett 
elvonások, valamint a beruházási költségek építőipari konjunk-
túra okán bekövetkezett növekedése miatt veszélybe kerültek a 
város út- és járdaépítési programjának főbb elemei. forrás bevo-
nása vált szükségessé, hogy a szükséges infrastruktúra fejlesz-
tések megtörténhessenek településünkön. ugyan városunk több 
évtizeden keresztül nem élt a kommunális adó bevezetésének 
lehetőségével, azonban 2016-ra elkerülhetetlenné vált a – Pest 
megyei települések egyébként több mint kétharmadábanban, s 
országosan a települések háromnegyedében már kivetett – adó-
nem bevezetése. az ebből származó forrás felhasználása átlát-
ható módon történik: a kommunális adóból származó bevételek 
a városi utak építését, javítását, felújítását szolgálják. az adó-
nemből befolyó 200 millió forintos összeget önkormányzatunk 
– saját forrásai terhére – átlagosan további 400 millió forinttal 
egészíti ki, magasabb szintű szolgáltatási színvonalat biztosítva 
mindezzel a lakosság számára. az adó megfizetése alól a rende-
letben meghatározottaknak megfelelően szociális alapon men-
tesség igényelhető.

az előzőekben ismertetett nehézségek 
ellenére örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
a város működése stabil, fejlődése pedig 
továbbra is töretlen. nem elhanyagolható 
az a tény sem, hogy a központi Statiszti-
kai Hivatal legfrissebb, teljeskörű adatso-
rai alapján elkészített 15 – az életminőség 
szempontjából meghatározó – mutató 
elemzése alapján városunk a saját kategó-
riájában az első helyre került. Elmondható, 
hogy sikereink többek között az ésszerű és 

takarékos gazdálkodásnak, munkatársaink szakmai felkészültsé-
gének, valamint az önök segítő együttműködésének köszönhető. 

közös ErEdményEink a 2014-2019-Es Ciklusban

Biztonságos működés:

2014-ben célul tűztük ki a közösségi szolgáltatások színvona-
lának fenntartását, esetenként továbbfejlesztését. az országos 
tendenciához hasonlóan Gödöllő számára is az elmúlt évek egyik 
legnagyobb kihívását a településüzemeltetési feladatok ellátása 
jelentette. Ezek olyan, a mindennapi élet alapfeltételeit biztosító 
szolgáltatások, melyek nagyban meghatározzák a lakosság kom-
fortérzetét (utak, járdák karbantartása, zöldfelület-gondozás, téli 
hóügyelet és síkosságmentesítés, játszóterek karbantartása, 
stb.). mindamellett, hogy városunk e feladatok ellátására állami 
támogatásban nem részesül, az elmúlt esztendőkben a növekvő 
munkabérek és anyagköltségek miatt a városüzemeltetés kiadá-
sai évről-évre egyre nagyobb forrást igényeltek. Ennek ellenére a 
szolgáltatás racionális átszervezésével sikerült a nehézségekkel 
megbirkózni, s a lakosság számára a feltételeket, még ha nem is 
minden esetben azonnal, de biztosítani.

tények a kommunális adóról.
1992 óta kivethető helyi adó, amit országosan a települések 70 szá-

zaléka bevezetett, köztük például veresegyház 1992-ben (a maximá-
lisan kivethető adót kell befizetnie a lakosoknak a település részére), 
illetve a szomszédos Szada 1998-ban.

Gödöllőn három évvel ezelőtt kényszerült rá a város az adónem be-
vezetésére, aminek okai közt szerepel az állami elvonások, valamint 
az önkományzatokra pluszban kivetett adók. Az egykor 100 százalék-
ban a városoknál maradt szja-ból mára egy forint sem kerül az önkor-
mányzatokhoz, ez teljes egészében az államháztartásba folyik be. a 
gépjárműadónak mindössze csak 40 százaléka marad a települések-
nél, a többit elvette az állam, továbbá a kormány kivetette az önkor-
mányzatokra a szolidaritási adót. Ez Gödöllő esetében ebben az évben 
430 millió forint adóbefizetést jelent. 

a kommunális adó mértéke 60 negyzetméter ingatlan nagyságig 
havi kb. 1300 forint, efölött havi 2300 forint.

az adó befizetése alól lehetősége van mentesülni azoknak, akinek 
igazolt szociális problémái miatt erre nincs lehetőségük. a befizetett 
adó évente 200 millió forint bevételt jelent Gödöllőnek, ami részét ké-
pezi a járdákra, utakra, vízelvezetésre fordított évi 600 millió forintnak.

a kommunális adó eltörlésére akkor lenne lehetőség, ha a kormány meg-
szüntetné a szolidaritási adó formájában a városra kivetett sarcot. 

Az adónem bevezetésekor a jelenlegi helyi Fidesz-kdnP jelöltek közül többen 
támogatták azt. köztük testületi tagként a kdnP korábbi elnöke, míg bizottsági 
tagként a kdnP teljes tagsága (nyolc fő), akik közül ketten most a helyi fidesz 
színeiben indulnak az önkormányzati képviselő-választáson. nem valós az az 
állítás, hogy ez a pénz pályázati forrásból – jó kormányzati kapcsolatokkal – 
pótolható. aki ezt állítja, nem ismeri a települések finanszírozását és pályázati 
lehetőségeit. továbba az sem valós, hogy több iparűzésiadó-bevétellel megszüntet-
hető a kommunális adó, hiszen a szolidarítási adót az állam pontosan az iparűzési 
bevétel alapján szabja ki, így a több iparűzési adó nagyobb állami adót jelent. Gödöllő 
éppen ezért nettó befizető az államnak! lokálpatriótaként akkor tudom támogatni az 
adó eltörlését, ha a kormány visszavonja a településekre kirótt szolidaritási adót.

Ezúton is köszönöm mindenkinek az adó befizetéseket és tajékoztatom önöket ar-
ról, milyen utak, járdák felújitasára, építésére fordítottuk a befizetett kommunális adót.

néhány főbb megÚjult Út, járda, vízelvezetés:
2016:
utak: testvérvárosok útja, széchenyi utca 1. ütem
járda: arany j. u., asbóth u., duna u., szent jános u., 
honvéd u., röges u., testvérvárosok útja
2017:
utak: széchenyi u. 2. ütem, hunyadi u.
járdák: dózsa gy. út, paál l. köz, petőfi tér, tisza u.
2018:
utak: blaháné u., jázmin u.
járdák: török i. u., görög-katolikus templom
2019:
utak: szőlő-röges-szent jános u. csomópont, rét 
u.-blaháné u. csomópont, malomtó u., lumniczer/szent 
jános „fekvőrendőrök”
járdák: béri balogh á. u., szabadka u., kodály z. u., incső
Csapadékvíz-elvezetés: hegy u.
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a város bölcsődéiben, óvodáiban az ellátás korábbi 
színvonala ugyancsak biztosított, melyhez nélkülözhe-
tetlen pedagógusaink, munkatársaink áldozatos tevé-
kenysége.

talán nem tűnik szerénytelenségnek, de településünk 
kulturális élete nemcsak a régióban, de országosan is 
kiemelkedő. önkormányzatunk csupán a működési ki-
adásokhoz minden esztendőben 300 millió forinttal járul 
hozzá, melynek eredménye a művészetek Házában, a 
városi könyvtár és információs központban, de a városi 
múzeumban is kézzel fogható. teltházas előadások, ren-
dezvények sokasága és pezsgő kulturális élet bizonyítja 
intézményeink magas szintű feladatellátását. minde-
mellett pedig a kínálatot színesítik mindazon kulturális 
egyesületek és civil szervezetek, melyek városunk szá-
mára oly sok elismerést szereznek évről-évre. 

Szociális ellátórendszerünk hatásköre a korábbi tör-
vénymódosításoknak köszönhetően jelentősen szűkült, 
ennek ellenére a ránk bízott feladatokat magas szintű szak-
maisággal látják el munkatársaink. igyekszünk minden nehéz 
helyzetben lévő gödöllői személy és család számára segítséget 
nyújtani, miközben többek között olyan feladatok hatékony és 
példaértékű ellátása is zajlik, mint a család- és gyermekjóléti 
szolgálat működtetése, az idősek otthona fenntartása, vagy a 
hajléktalanszálló országosan is elismert színvonalon történő 
üzemeltetése. 

a kötelező egészségügyi feladataink ellátása (háziorvosi, 
gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, valamint ügyeleti feladatok) 
teljes körűen biztosított, a szolgáltatás színvonala magas szin-
tű. a szakorvosi rendelőintézet kapcsán városunk biztosítja az 
épület felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos költségeket, 
ugyanakkor az állami egészségbiztosítás általi támogatás, saj-
nálatos módon, az országos tendenciákkal összhangban kisebb, 
mint az elvárható lenne. A hazánkban tapasztalható orvoshiány, 
sajnos, a tormay károly Egészségügyi központban is érezhető, 
komoly kihívás elé állítva az intézmény vezetését.

sportfeladataink támoga-
tása során továbbra is érvé-
nyesül az az alapelv, hogy az 
önkormányzati támogatás 
kizárólag utánpótlás-sport 
célokra használható. mind-
emellett a sportlétesítmé-
nyek üzemeltetése is városi 
kompetencia, melynek során 
igyekszünk minden egyes 
sportág sajátosságaira te-
kintettel a megfelelő hátteret 
biztosítani.

jelentős mértékben hozzá-
járulunk a helyi közbiztonság 
fenntartásához is. az elmúlt 
évi jelentős fejlesztéseknek 
köszönhetően napjainkban 
már közel 100 darab, önkor-
mányzat által fenntartott térfi-
gyelő-kamera segíti a rendvé-
delmi szervek tevékenységét. 
ugyancsak saját erőből vásá-

roltunk gépkocsit mind a rendőrség, mind a közterület-felügyelet 
részére, s az elmúlt héten történt meg egy gépjármű átadása a 
helyi polgárőrség számára is segítve ezzel feladataik minél ma-
gasabb szintű ellátását.

  fEjlEsztésEk

Infrastruktúra-fejlesztés: 

napjainkban is zajlik az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb 
fejlesztése városunkban: Gödöllő is érintett a budapest–Hatvan 
vasútvonal korszerűsítésének munkálataiban. a nagy részben 
Eu-s, valamint kisebb részben hazai költségvetési támogatásból 
megvalósuló beruházás évtizedes problémákra nyújt megoldást. 
a munkálatok kapcsán ugyan nem városunk a lebonyolító, de a 
nemzeti infrastruktúra fejlesztő zrt-vel folytatott folyamatos 
együttműködésnek és egyeztetéseknek köszönhetően számos 
kérdésben sikerült a gödöllőiek számára az eredeti elképzelé-
seknél jobb megoldást találni. a köztársaság úti felüljáró meg-
építésével megszűnik a korábbi áldatlan állapot, melynek során 
esetenként 10-15 percet is várakozni kényszerültek a gépkocsi-



val közlekedők a sorompó előtt. mindezek mellett az állomás 
épülete is átépül, valamint a peronok aluljárón keresztül kényel-
mesen lesznek megközelíthetők az utazóközönség számára. 
máriabesnyőieket érintő jó hír, hogy immár teljes biztonsággal 
használható a besnyő utcai aluljáró, mely esetében a szélesség 
megnövelésével és a rávezető út ívkorrekciójával megszűnt a ko-
rábbi, rendkívül balesetveszélyes állapot. mindemellett megújul 
és megszépül a máriabesnyő megállóhely, valamint a zajterhelés 
is érdemben csökken ezen a szakaszon, köszönhetően a vágány-
cserének és a zajvédőfal építésének. 

az önök által befizetett kommunális adónak is köszönhetően 
közúthálózatunk számos, jelentős forgalmat bonyolító szakasza 
újulhatott meg az elmúlt 5 esztendőben. kiemelendő ezek közül 
a napi több mint 5000 autó forgalmi terheléssel bíró testvérvá-
rosok útja, Hunyadi jános utca és blaháné út felújítása, az érin-
tett csomópontokkal, melynek során a beruházással egy időben 
figyelemmel voltunk a kerékpáros infrastruktúra kialakítására is. 
ugyancsak jelentős forgalmi terheléssel sújtott széchenyi utca 
is újjáépült teljes hosszában, ráadásul a beruházással egyidejű-
leg sikerült orvosolni az esőzések idején tapasztalt vízelvezetési 
problémákat is. mindemellett több kisebb szakaszon is végez-
tünk felújításokat, a problémás műszaki/jogi helyzetben lévő út-
jaink stabilizálására pedig mart aszfalttal került sor. 

jelentős eredmény, hogy számos beruházással sikerült a 
közlekedésbiztonsági helyzeten is javítani: a Hunyadi jános 
utca–mátyás király utca csomópontjában jelzőlámpa telepíté-
se történt, míg végéhez közeledik a szőlő utca – szent jános 
utca – röges utca neuralgikus csomópontjának átépítése is. 
mindemellett pedig számos gyalo-
gátkelőhelyen növeljük az éjszakai 
megvilágítás erejét, hozzájárulva 
ezzel a gyalogosok biztonságához. 
kilenc helyen létesítettünk okos zeb-
rát a jelentős gyalogosforgalommal 
bíró átkelőhelyek esetében, zömében 
köznevelési intézmények közvetlen 
közelében. Az erzsébet királyné Szál-
loda előtti, korábban több súlyos ki-
menetelű balesettel érintett zebra át-
alakítására is sor került: a járdasziget 
beépítésével a gyalogosok nagyobb 
védettséget élveznek átkeléskor.

évente 50 millió forint nagyságrendű keret állt rendelkezés-
re járdafelújítási feladatokra, melynek során igyekeztünk a leg-
rosszabb állapotban lévő és jelentős gyalogosforgalommal 
bíró járdaszakaszokat felújítani. még az idén az éves keretet is 
meghaladó fejlesztés eredményeként mind a gyalogos-, mind a 
kerékpáros forgalom számára szilárd burkolaton lesz elérhető a 
máriabesnyői bazilikától az incsői lakópark. 

a korábbi fejlesztéseinket folytatva nagyrészt pályázati forrás-
ból elkészült a városközpontot a dózsa györgy úti kereskedelmi 
egységekkel, valamint a Haraszti úti vállalkozásokkal összekötő 
kerékpárút. az egyéb célra nem fordítható pályázati forrásnak 
köszönhetően idén megvalósul a berente utcát az ádám utcával 
összekötő rákos-patakon átívelő átkötés, melynek köszönhető-
en a blahai városrészből még biztonságosabban megközelíthető 
lesz kerékpárral városközpontunk.

kiemelt figyelmet fordítottunk a hidak felújítására is: a rá-
kos-patak szilhát utca–szőlő utcai hídjának átépítése a nagyobb 
esőzések idején tapasztalt kiöntések problémáját is jelentősen 
mérsékelte. 

Folytattuk a város csa-
padékvíz-elvezető háló-
zatának korszerűsítését 
a batthyány utcában, 
továbbá a Széchenyi ut-
cában végzett beruhá-
zással, valamint jelenleg 
zajlanak munkálatok a 

blahai városrészben is. 
Sajnos az antalhegyi te-
rületet érintő pályázatunk 
nem részesült támoga-
tásban, természetesen a 
későbbiekben újra meg-
próbálunk erre a feladatra 
külső forrást szerezni. 
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az elmúlt 5 esztendőben tovább javult a város csatornázott-
sága. Az antalhegyi városrészben, valamint blahán is komoly 
fejlesztések zajlottak több száz millió forintos nagyságrendben. 

a közösségi közlekedés feltételrendszerének javítása érdeké-
ben eddig 16 helyszínen újítottunk fel, vagy telepítettünk új fe-
dett buszváró felépítményt, jelenleg három további munkálatai 
zajlanak.

a városközpontba érkezők várakozását elősegítve az első 
másfél órában továbbra is másfél óránként 10 forintért lehet par-
kolni a művészetek Háza előtti, valamint a szent imre katolikus 
általános iskola mögötti övezetben. Az igények növekedése mi-
att több mint 150 új parkolóhelyet is létesítettünk (művészetek 
Háza mellett, Palotakert üzletház előtt, bajcsy-zsilinszky utca 
4. szám alatt, valamint a körösfői-kriesch aladár utcában). a 
muza mellett – sikeres pályázatunknak köszönhetően – immár 
elektromos autók töltésére is lehetőség nyílik.

a lakossági vélemények bevonásával elkészíttettük a város 
közlekedési koncepcióját. A dokumentum mindamellett, hogy 
javaslatokat fogalmaz meg a belső úthálózat fejlesztése tár-
gyában, világosan megfogalmazza, hogy főbb útjaink forgalma 
radikálisan, átlagosan 40-50 százalékkal csökkenthető lenne a 
várost elkerülő út megépítésével. Ezért e költségigénye miatt 
is állami feladatkörbe sorolható beruházást minden eszközzel 
igyekeztünk elősegíteni.

a közlekedési koncepcióban megfogalmazottak szerint meg-
kezdődtek a kenyérgyári út felújításának, valamint a táncsics 
mihály út–szabadság út csomópontban önálló kanyarodósáv 
kiépítésének tervezési munkálatai is. 

Gödöllő város önkormányzata által felvett 410 millió forintos 
hitelnek köszönhetően idei esztendőben megkezdtük a közvilá-
gítási hálózat korszerűsítését és bővítését. a 2020-ban befeje-
ződő fejlesztés eredményeként az éves megtakarítás nagysága 
a számítások szerint fedezni fogja az éves törlesztőrészletek 
összegét. a projekt keretében idei esztendőben több helyen ér-
demben javul a csomópontok megvilágítása (rét utca–blaháné 
utca, röges utca–szent jános utcai, Petőfi téri kereszteződés), 
sok területen bővül, vagy megújul a közvilágítási hálózat (köz-
társaság út, incső, kazinczy körút belső tér és garázssor, baba-
ti utca egy szakasza, Szabadság út egy szakasza, haraszti út, 
stb.).

Létesítmény-felújítások, fejlesztések:

A 2014-2019-es ciklusban nagy 
hangsúlyt fektettünk önkormányzati 
ingatlanjaink felújítására, közel másfél 
milliárd forintos összegben újultak meg 
tulajdonunkban lévő létesítményeink. a 
rendszeres karbantartásokon túl anya-
gi lehetőségeink figyelembevételével 
végeztünk beruházásokat óvodáink, 
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bölcsődéink épületében. a mesék Háza óvoda két épülete tel-
jes körű felújításban részesült, csakúgy, mint a város életében 
kiemelt szereppel bíró civil szervezeteknek otthont adó Civil Ház 
épülete is. 

Elkészítettük az új városháza kivitelezéséhez szükséges ter-
veket, aminek köszönhetően a felújítást követően az önkormány-
zati igazgatási feladatok egy épületben történő ellátására nyílik 
majd lehetőség. az új polgármesteri hivatal felépítését követő-
en pedig – amennyiben élni kívánnak vele – a kormányhivatal 
számára a korábbi nagyságrendben biztosítjuk az általunk most 
használt épületeket.

több ütemben felújítottuk a művészetek Háza színháztermét, 
nagyobb és kényelmesebb nézőtér került kialakításra, valamint 
a legmodernebb színpadi technika beépítésre. kicseréltük a nyí-
lászárókat, s megtörtént a felső szint elektromos rendszerének 
teljes korszerűsítése valamint klimatizálása is. a fejlesztésnek 
köszönhetően immár neves színházi csoportok és előadók ré-
széről is nagy fokú érdeklődés tapasztalható keresve az alkal-
mat fellépésekre, előadásokra.

öt esztendő alatt több alkalommal is bővítettük a tormay ká-
roly egészségügyi központ eszközparkját. 2019-re pedig hosz-
szas előkészítést és egyeztetést követően folyamatban van a 
tüdőgondozó szolgáltatás városközpontba történő átköltözteté-
se: a több mint 120 millió forintos fejlesztést követően ősztől 
sokkal kulturáltabb környezetben és modernebb géppel veheti 
igénybe a lakosság e fontos egészségügyi szolgáltatást.

a gödöllőiek számára bizonyára emlékezetes, amikor valami-
vel több mint tíz esztendeje a város visszavásárolta az igen le-
romlott állapotban lévő várkapitányi lak (közismertebb nevén: 
testőrlaktanya) épületét. Pályázati források igénybevételével, 

valamint saját erő biztosításával sikerült a korábban omladozó, 
aládúcolt épületet megmenteni s teljes körűen restaurálni. 

bár az általános iskolák üzemeltetése sem tartozik már ön-
kormányzati hatáskörbe, ennek ellenére egy korábbi pályázaton 
elnyert támogatásnak köszönhetően sikerült a Petőfi sándor ál-
talános iskola energetikai korszerűsítését, nyílászáróinak cseré-
jét megvalósítani, mellyel egyidejűleg megújult az épület hom-
lokzata is.

ugyancsak önkormányzati hozzájárulással sikerült az általá-
nos iskolák kültéri sportpályáit műanyag burkolattal ellátni, az 
oda járó gyermekek, tanulók számára biztosítva ezzel magasabb 
szintű szolgáltatást a mindennapi sportfeladataik teljesítésé-
hez. ugyancsak az önkormányzat közreműködésével újulhatott 
meg a Hajós alfréd általános iskola tornacsarnokának sportbur-
kolata, elektromos rendszere és tetőfedése, valamint megtörtént 

a térelválasztó függönyök kicserélése. szeptem-
bertől pedig az öltözőépület külső hőszigetelé-
sére kerül sor. 

Közösségi tereink fejlesztése:

miután a kormányhivatal részéről egyértelmű 
jelzést kaptunk, hogy nem kívánnak a volt város-
háza épületének felújításában részt vállalni, vala-
mint a már kiürített épület ingyenes átvételétől is 
elzárkóztak, kértük az önök véleményét, elképze-
léseit a szóban forgó ingatlannal, területtel kap-
csolatosan. a felmérés eredményeként, a leadott 
szavazatok összegzését követően a legtöbb ja-
vaslat a közösségi tér kialakítására érkezett. En-
nek megfelelően Gödöllő város önkormányzata 
jelentős fejlesztést hajtott végre, aminek eredmé-
nye, hogy a lakosság, de kiváltképp a gyermekes 
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családok nagy örömmel vették birtokba főterünk újonnan kiala-
kított részét. nagyobb zöldfelület, gyermek- és családi játékok, 
új pihenőhelyek várják a lakókat, ahol generációk együtt tölthetik 
szabadidejüket a város szívében. a nyilvános mosdó, pelenkázó 
kialakításával pedig egy régóta fennálló problémára is sikerült 
megoldást találni. a fejlesztéssel egy időben további közösségi 
térrel is gazdagodott városunk: a tulipános szökőkút és annak 
környezetének rendezése is megtörtént.

Közrend, közbiztonság:

A polgárok biztonságának megóvása és biztonságérzetének 
növelése érdekében személygépkocsi vásárlásra került sor a 
rendőrség, a közterület-felügyelet számára, valamint átadás-
ra került egy gépjármű a helyi polgárőr egyesület számára is. 
ugyancsak a közbiztonsági feladatok hatékony ellátását szol-
gálja a városi térfelügyelet: az elmúlt évek több mint 50 millió 
forintos fejlesztésének is köszönhetően immár közel 100 térfi-
gyelő kamera járul hozzá a városban élők nyugalmának biztosí-
tásához.

Játszótér-fejlesztések:

a magunk mögött hagyott 5 esztendő egyik legnagyobb ered-
ménye, hogy jelentős mértékben sikerült a városi játszóterek 
színvonalát növelni. a város főterén elhelyezett játszóeszközök 
jól szolgálják a kisgyermekes családok kikapcsolódását. emel-
lett teljes körűen megújult a rönkvár játszótér, de hasonló, kö-
zösségi célú érdemi beruházások, fejlesztések történtek számos 
más területen is (Címer utca, faiskola tér, Gébics utca, Haraszti 
köz, major utca, rómer flóris utca, úrréti tó, stb.).

Egyéb fejlesztéseink, terveink:

Elkészítettük a rákos-patak alsóparki szakasza felújításá-
nak terveit, melynek köszönhetően tovább szépülhet váro-
sunk ezen természeti értéke. a nagyrészt pályázati pénzből 
megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően újabb természetkö-
zeli látványossággal gazdagodhat városunk. Az Alsópark és a 
patak fejlesztésének anyaga már csak minisztériumi aláírás-
ra vár.

Gödöllő területének 
több mint 50 száza-
léka zölfterület. Erre 
nagyon büszkék va-
gyunk. idén elindult a 
„zöldebb Gödöllőért” nevű programunk, aminek köszönhető-
en minden évben 200 új fát ültetünk el városszerte.

arra is büszkék vagyunk, hogy Gödöllőn működik magyar-
ország Európa-szerte ismert, kiváló színvonalon működő eb-
rendészeti telepe.

támogatást nyújtot-
tunk vívócsarnok, vala-
mint asztalitenisz csar-
nok építéshez, melynek 
előkészületei jelenleg is 
zajlanak.

segítséget adtunk a 
társadalmi életben jelen-
tős szereppel bíró egy-
házi közösségek temp-
lomai környezetének 
rendezéséhez, szépíté-
séhez is: többek között 
támogattuk a református 
templom homlokzat-fel-
újítását, hozzájárultunk 
a görög-katolikus, és az 
evangélikus templom 
környezetének rendezé-
séhez, valamint a má-
riabesnyői székelykapu felújításának munkálataihoz, továbbá a 
hiányzó forrással kiegészítettük szent imre katolikus általános 
iskola műemléképülete felújításának költségeit is.

természetesen a fenti beruházások köre nem teljes. számos 
olyan egyéb fejlesztést is sikerült az elmúlt 5 esztendőben vég-
rehajtani, amely egy-egy lokális városrész, választókerület fejlő-
déséhez járult hozzá. Ezért ajánlom szíves figyelmükbe az ön-
kormányzati képviselők által az önök postaládájába eljuttatott 
választókerületi beszámolókat is, melyben részletesebben foglal-
kozunk a közvetlen környezetükben megvalósult fejlesztésekkel. 

Célunk, hogy az elkövetkezendő években továbbra is biztosít-
suk a város kiegyensúlyozott működését, folytassuk a megkez-
dett beruházásokat, érdemben javítva ezzel a gödöllőiek, azaz az 
önök életkörülményeit. továbbra is szeretnénk megőrizni Gödöl-
lő kisvárosias hangulatát közösséget teremtve a város lakossá-
gának, az itt működő intézményeknek, szervezeteknek. Célunk, 
hogy városunk továbbra is egy békés, nyugodt, fenntartható 
módon és dinamikusan fejlődő kisváros legyen. Ehhez kérjük to-
vábbra is támogatásukat és segítő együttműködésüket.

Dr. Gémesi György
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A jazz-rajongók nagy való-
színűséggel már nagyon vár-
ják, hogy a Királyi Váróban is-
mét megkezdődjenek a nagy 
népszerűségnek örvendő jazz 
estek. 
A következő időszak is bővel-
kedik kiváló fellépőkben. 
Szeptember 12-én, a Junior 
Prima Díjas Rafael Mário tri-
ója muitatkozik be. A formáci-
ónak 2017 végén jelent meg 
My Hope című első lemeze a 
Hunnia Records kiadásában, 
rajta csupa saját szerzemény-
nyel, melyeket a zenekarvezető 

elmondása szerint az életben 
megélt pozitív és negatív ener-
giák és élethelyzetek ihlettek, 
s azok mondanivalóját a tagok 
érzelemdús improvizációval te-
szik még átélhetőbbé.

Október 17-én ismét 
itt várja a közönséget 
a Hot Jazz Band, aki 
ismét két előadással 
készül, de már csak a 
17 órakor kezdődőre 
lehet jegyeket kapni. 
A harminchárom éves 
fennállását ünneplő 
zenekar leginkább a 
korai jazz és a két vi-
lágháború közötti ma-
gyar könnyűzenei ter-
més Karády, Kabos, 
Jávor, Latabár filmek 
zenéinek korhű meg-

szólal-
tatóiként ismer 
és szeret a ha-
zai hallgatóság. 
Népszerűségü-
ket jelzi, hogy 
valamennyi gö-
döllői koncert-
jüket duplázni 
kellett, ahogy 
most is. 
A Hot Jazz Band 
kétszer része-
sült eMeRTon- 

díjban, megkapta a Líra-díjat, 
a Louis Armstrong Emlékdíjat, 
az Ezüst Életfa-díjat. 2015-ben 
páratlanul sikeres, külföldön is 
nagyra értékelt, a tradicionális 
jazz autentikus megszólalta-

tására épülő előadóművészi 
tevékenységük, valamint a ma-
gyar könnyűzenei örökség ápo-
lását szolgáló, értékőrző művé-
szi munkájuk elismeréseként 
a hazai jazz-zenekarok közül 
elsőként részesült a legmaga-
sabb állami kitüntetésben, a 
Kossuth-díjban.
Novemberben Kovax és ba-
rátai örvendeztetik meg a kö-
zönséget. Kovács Péter (mű-
vésznevén Kovax), énekes és 
zongorista olyan sztárokkal, 
mint Presser Gábor (akivel az 
LGT zenekarban is játszott) és 
Zorán. Frontemberként indult 
a Jeff Porcaro emlékzenekar-
ral (TOTO), mely formációban 

mind a mai napig aktívan ze-
nél. Most megjelenő albumát 
Presser Gáborral közösen ké-
szítette el, aki egyben a lemez 
zenei producere is.
A jazz klub őszi-téli évadát de-
cemberben Csondor Kata ka-
rácsonyi koncertje zárja majd.

Ismét kInyIt a kIrályI Váró 
jazz klubja
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szekeres viktória ismét bizo-
nyítva tehetségét Master  1 or-
szágos bajnoki címnek örülhetett 
a VIII. Bringa Fieszta verseny ke-
retein belül megrendezésre kerü-
lő ob-döntőn, míg ugyan itt a férfi 
mezőnyben Medgyes Gábor az 
ötödik lett.
A gödöllői KTM Team Hungary 

versenyzői többnyire terepverse-
nyeken vesznek részt, de időről 
időre az országúti kerékpározás-
ban is megmérettetik magukat, 
így volt ez most is a Székesfe-
hérvárhoz közeli Kincsesbányán 
rendezett Master döntőn. A 17 
kilométer hosszú körpályán a höl-
gyek három, míg a Master 2 férfi 

kategóriában indulók öt kört telje-
sítettek. szekeres viki magabiz-
tos versenyzés-
sel nyerte meg 
a Master 1 kate-
góriát, míg klub-
társa, Medgyes 
Gábor ugyan 
azon az időerd-
ménnyel célba 
érve, mint az 
első négy he-
lyezett az ötödik 

helyen végzett. (fotó a férfi befu-
tó, kép: Szekeres Viktória)       -li-

kerékpár– vIII. brIngA FIesztA országútI kerékpárverseny

szekeres viktória master ob-győztes

Immáron második alkalommal 
rendezte meg augusztus 27-
én este a Gödöllői SK aszta-
litenisz-szakosztálya a Villám-
kezűek éjszakája elnevezésű 
amatőr ping-pong versenyt a 
Trafóban.

Az egyéni versenyen részt ve-
vők izgalmas meccseket ját-
szottak egymással, de a még 
kiválóbb hangulatról a Cimba-
liband zenekar is gondosko-
dott, akik egy mini koncerttel 
szórakoztatták az eseményen 
megjelenteket.           -ll-

AsztAlItenIsz – vIllámkezűek éjszAkájA 

a trafóban versengtek a sportág szerelmesei

Illusztris vendégei voltak a gödöl-
lői Erzsébet Sörkertnek nemrég, 
miután egy meghívás apropóján 
az Újpest FC labdarúgó csapata 
(a stáb tagjaival együtt) látogatott 
el a Táncsics Mihály úti étterem-
be, ahol a pizzasütést is kipróbál-
hatták a játékosok.

damásdi dániel (a fotón a lilák 
dedikált mezével), az étterem 
tulajdonosa örömmel fogadta a 
lilákat, amelynek két gödöllői: a 
válogatott simon Krisztián lab-
darúgóként, míg a masszőri stáb 
tagjaként Kádár József is tagja.                     
            -forrás és kép: ujpestfc.hu-

újpest FC Az erzsébet sörkertben

Gödöllői vacsoracsatán a lilák
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Pancsuska Tamás jelentet-
te a különbséget az elmúlt 
hétvégi, Gödöllői SK – Törtel 
KSK megyei I. osztályú baj-
noki meccsen, ahol a gödöl-
lői támadó négyszer vette be 
a vendégek kapuját az 5-1-re 
megnyert találkozón.

Az előző, 2018/2019-es sze-
zonban az utolsó fordulóban 
csapott össze a két csapat, 
akkor a dobogó volt a tét, 
amit végül a gödöllőiek ün-
nepelhettek, miután 3-1-re 
nyertek és lettek ezzel ezüs-
térmesek, míg a törteliek az-
zal a vereséggel lecsúsztak 
a harmadik helyről is.

Az idén már a harmadik for-
dulóban összecsapott a két 
csapat, ezúttal viszont mind-
két gárda az idei első győ-
zelme reményében lépett 
pályára, ami végül a hazai 
GSK-nak sikerült, többek kö-
zött Pancsuska Tamásnak 
köszönhetően, aki az 5-1-es 
párharcon négyszer vette be 
a vendégek kapuját. A Gö-
döllői SK három fordulót kö-
vetően négy ponttal a tabella 
nyolcadik helyén áll.
Pest megyei I. osztály, 3. 
forduló: Gödöllői SK – Tör-
teli KSK 5-1 (2-0) Gödöllői 
gólok: Pancsuska Tamás 
(4), Méhes Pál.          -li-

lAbdArúgás – megvAn Az első győzelem

Pancsuska tamás mesteri négyese

Izgalmas versenyeket hozott a 
hatodik alkalommal megrende-
zett felnőtt Szuper Liga-, illetve 
harmadik alkalommal lebonyolí-
tásra kerülő Serdülő Ligadöntő, 
amit augusztus 31-én és szeptem-
ber 1-én rendeztek a budapesti 
Lantos Mihály Sportközpontban. 
A Gödöllői EAC atlétái összesen 
10 érmet szereztek.

A felnőtt pénzdíjas Szuper Liga 
verseny számaiban Nádházy 
Evelin ismét remekelt. Magabiz-
tos formáját bizonyítvány meg-
nyerte a 200 és a 400 méteres tá-

vot is, előbbit 
24.19 másod-
perces idővel, 
a 400 métert 
pedig 53.63 
másodperccel. 
Simonváros 
Csanád idei 
legjobb ered-
ményét elérve, 
512 centimé-
teres magas-
ságon átjutva 
nyerte meg a 

rúdugrást. A férfi 1500 méteres 
futás tartogatta talán a hétvége 
legizgalmasabb befutóját, ahol 
Pápai Márton a már védjegyévé 
vált hatalmas hajrájával új egyé-
ni csúcsot elérve (3:46.94) lett a 
versenyszám bajnoka. Férfi há-
rompróbában (100 méter, maga-
sugrás, gerelyhajítás) is megren-
dezték a Szuper Liga döntőt, ahol 
Kriszt Botond 1959 pontot elér-
ve a három szám során a második 
helyet szerezte meg.  Bronzérem-
ből is sikerült szerezni a GEAC-
os sportolóknak, ebben két hölgy 
segítette a klubot, hiszen Répási 

Petra 100 méter gáton, 13.57 má-
sodperces eredményével állhatott 
fel a dobogó harmadik fokára, 
míg Renner Luca magasugrás-
ban érte el ugyanezt a helyezést 
178 centimétert átugorva. 
A serdülőknél Simonváros  
Zille rúdugrásban 321 centimé-
tert elérve végzett a második 
helyen. A fiú 1500 méteres aka-
dályfutás során Lesták Ármin 
végig az ezüstéremért harcolva 
azt végül magabiztosan behúz-
va lett a második, míg edzőtársa 
Tóth Benedek nagy hajrával új 
egyéninek is örülhetett (5:06.29) 
a bronzérme mellett. 
A sportolók edzői: Karakas  
Józsefné,
Hasznos Jut-
ka, Körmen-
dy Katalin, 
Szörényi Ist-
ván, Deutsch 
Péter, Far-
kas Roland, 
G a d a n e c z 
György és Ko-
vács Gábor 
Krisztián.
További érté-
kes eredmé-
nyek: Szuper 
Liga, 4. helye-

zett: Bézsenyi Gergely (200 mé-
ter, 21.75 mp); 5. helyezett: Pá-
pai Márton (800 méter, 1:52.86 
perc), Kemenes Ákos (3 próba, 
1660 pont); 6. helyezett: Dob-
ránszky Laura (100 méter gát, 
14.96 mp), Szamosi András (3 
próba, 1539 pont).
Serdülő Liga, 4. helyezett: Kriszt 
Sarolta (magasugrás, 151 cm), 
5. helyezett: Kriszt Sarolta (300 
méter, 42.89 mp). 
A képeken a kétszeres győztes 
Nádházy Evelin és az 1500 m 
befutójában a többszörös olimpi-
kon Kazi Tamást megelőző Pápai 
Márton látható. (fotó: nso.hu)  
               -tt-

AtlétIkA – szuper lIgA és serdülő lIgA

tíz GEaC érem a ligadöntőkben

A házigazda Csömör KSK 
csapata mögött a második 
helyen végzett a Gödöllői KC 
felnőtt férfi csapata az elmúlt 
hétvégén, nyolcadik alkalom-
mal megrendezett Fábián Fe-
renc Emléktornán.

bartos Gábor együttese a 
Dunaharaszti MTK és a Fü-
zesabony csapatát magabiz-
tosan verte, míg a döntőnek 
beillő, Csömör elleni derbin 
alulmaradt, így végzett a má-
sodik helyen a GKC.        -tl-

kézIlAbdA – vIII. FábIán FerenC emléktornA

Gödöllői második hely Csömörön

Őszköszöntő gyermek hor-
gászversenyt tart szeptember 
14-én, szombaton  a Pelikán 
Horgász Egyesület az Isasze-
gi tórendszer V. taván, amely-
re sok szeretettel várják a 
szervezők a jelentkezéseket.

Nevezni a verseny napján, a 
helyszínen lehet majd reggel 
7:30 órától, a megmérettetés 
pedig reggel 8 órakor kezdő-
dik.
További információ:
06/20-932-70-66-os számon!

pelIkán He gyermek Horgászverseny

őszköszöntő pecabajnokság
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Ezzel a címmel jelent meg 1902 
december 15-én annak idején 
Mauthner Ödön lapjában, A Kert 
magazinban egy cikk. Szomorú, 
de már akkor azt írták le, hogy 
tulajdonképpen nincs. Azóta 119 
év telt el és igazi magyar stílusa 

a magyar kertészetnek, kertépí-
tésnek nincs. Átvesszük a külföldi 
lapokban látottakat, követjük az 
irányzatokat és egyáltalán nem 
alakítunk ki hamisítatlan magyar 
kerteket, amiről a mi kertjeink is 

híresek lennének, akárcsak a 
francia vagy angol kertek, de a tá-
vol keleti kertépítészet is. 
Pedig nagyon sok híres kerté-
szünk volt, köztük Jókai Mór is, aki 
ebbe a méltán híres szaklapba is 
írt és hatalmas gazdaságot is ve-

zetett, szak-
könyveke t 
cikkeket is 
írt. 
A magyar 
kertek törté-
nete nagyon 
nem visz-
szakövethe-
tő, sokszor 
legendákon 
alapszik, tu-
dományos 
vagy régé-
szeti lele-
tekben is 
kevés adat 
áll rendel-
kezésre. Az 
viszont érde-

kes, hogy a mai kertek az egykori 
kolostorkertekből, alakultak ki, 
melyek elsősorban gyógyászati 
célokra termesztett növényekre 
lettek létrehozva. Érdekes, hogy a 
napjainkban oly kedvelt rózsákat, 

akkor elsősorban gyógy-
növényként tartották 
számon. Később, ahogy 
a történelmünk alakult, 

úgy kerültek ki ezekből a megle-
hetősen zárt kertekből az egysze-
rűbb emberek közé ezek a növé-

nyek, s majd később terjedtek el. 
Érdekes megfigyelni való, ha az 
ember templomokban jár, hogy a 
freskókon is megfigyelhető a ker-
tészet fejlődése, ugyanis a leg-
régebbeiken a háttérben szinte 
alig vél az ember felfedezni valót, 
majd ahogy fejlődtünk, egyre több 
növény került rá ezekre a képek-
re. Régi, antik könyveket lapoz-
gatva, ugyanezt lehet felfedezni. 

Másik érdekesség, s magam 
szerint szép szokás volt, hogy 
a temetőkben elsősorban gyü-
mölcsfákat ültettek az elhunytak 
tiszteletére, később lettek a teme-
tőkertek díszesebb növényekkel 
telepítve. 

Nagyon sok jelképünk van 
pedig nekünk magyaroknak, 
fában például a dió jelképez 
minket. 
Sok freskón látható a pity-
pang és a lóhere is, amelyek 
viszont napjainkban csak kö-
zellenségként szerepel, pedig 
sok száz évvel ezelőtt, a gyü-
mölcsfákkal jellemzett ma-
gyar kertek egyik főszereplői 
voltak. Napjainkban ugyan, 
mint gyógynövény újra sze-
repet kap, de még mindig in-
kább írtjuk, mint használjuk. 
Érdemes lenne a magyar 
kertkultúrát részletesen meg-
ismerni mindenkinek, mert 
nagyon érdekes történelmi 

legendákat is megismer az em-
ber és igazi hamisítatlan, a mi klí-
mánkhoz alkalmazkodó és ezzel 
kevesebb problémát és így gon-
dozást igénylő kerteket lehetne 
kialakítani. Talán a magunk, ha-
misítatlan magyar stílusát is meg-
találnánk. 
Jó kertészkedést kívánok: Bujtás 
Anikó 

www.bujtaskert.iwk.hu 

Cicánk ivartalanításá-
val rengeteg kellemet-
len dolgot küszöböl-
hetünk ki mind a saját, 
mind a kedvencünk 
életéből, csökkent-
hetjük a nem kívánt 
szaporulatot és így 
megelőzzük a kóbor 
cicák számának a nö-
vekedését. Párzási 
időszakban a kandúr 
macskák elkóborol-
nak, verekednek, na-
gyon sok betegségnek 
vannak kitéve. Rend-
kívül nagy veszélyt 
jelent rájuk az autó-
forgalom. Ha puber-
tás előtt ivartalanítjuk kandúr 
cicánkat, akkor megelőzhetjük 
a rossz szokásokat, amelyeket 
a cica 8-9 hónapos korában ve-
het fel. pl.: terület megjelölés, 
amely kellemetlen szagokkal 
jár. A nőstény macskák ivarzás 
alatt nyugtalanok, étvágyuk 
csökken, és kellemetlen visel-
kedést produkálnak. A műtéttel 

megelőzhető az emlődaganat, 
méhdaganat és gyulladásos be-
tegségek kialakulása.
Ivartalanításukkal megszüntet-
hetjük ezeket a tüneteket és a 
nem kívánt vemhességet. Azon-
ban az ivartalanításnak is lehet-
nek következményei. Általában 
műtét közben nagyon ritkán lép-
het fel komplikáció, de minden 

beavatkozás 
kockázat ta l 
jár. Ezért csak 

egészséges ivarzó macskán vé-
geztessük el a kívánt beavatko-
zást. Nagyon ritkán, de előfor-
dulhat, hogy a seb elfertőződik, 
amelyet a cica bágyadtsággal 
és étvágytalansággal jelez, a 

seb pedig megduzzad, ez vi-
szont injekciós antibiotikummal 
orvosolható. A túl korai beavat-
kozás esetén a macskánál 
később inkontinencia (vizelet 
visszatartási probléma) 
alakulhat ki, ezért érde-
mes leghamarabb 6-8 
hónapos kora között el-

végeztetni. Előfordulhat az is, 
hogy a macska étvágya meg-
növekszik és elhízás következik 
be. Ilyenkor célszerű a táplálé-
kán változtatni, létezik direkt ne-
kik szánt sterilizált macskatáp, 
amely azokat az összetevőket 
tartalmazza, amelyekre nekik 
szükségük van. Ivartalanított 

cicák számára készült prémi-
um minőségű tápunkat keresse 
üzletünkben. (2100 Gödöllő Ke-
nyérgyári út 2.) vagy webáruhá-
zunkban (www.vetashop.hu).

a maCska ivartalanításának következményei

van-e maGyar kert-stílus? 
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a gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig 

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

öcsi: Fiatal kan, játékos, emberba-
rát, a szukákkal jól kijön.

kagi: 3 éves kan. Nagy mozgás- 
igényű, területét védi. Gyerekbarát, 
szukákkal jól elvan.

Szomorúan tapasztalták a gödöllői-
ek, hogy városunk közkedvelt fája 
az Alsóparkban, a zeneiskola mellett 
lévő „mászófa” egyik nagy ága szét-
repedt. A megdőlt fa, vízszintesen 
lévő ágait az elmúlt években több-
ször aládúcolták, s miután a legutób-
bi támaszték már nem bírta el a ter-
helést, a szakemberek egy erősebb 

tartószerkezetet szerettek volna alá 
tenni, ám erre már nem kerülhetett 
sor.  A fa állapota azonban jobb, mint 
azt első ránézésre gondolnánk. A 
szakértői vizsgálat szerint, miután a 
megrepedt ág víz-, és tápanyagellá-
tása biztosított, a szükséges korha-
dásgátló kezelések után továbbra is 
életképes.  A fán az elmúlt napokban 

koronakönnyítést 
végeztek annak 
érdekében, hogy 
kisebb legyen 
a terhelés az 
ágakon, ez azon-
ban nem befolyá-
solja jelentősen 
a fa látványát. A 
további, rövid időn 
belül tervezett fel-
adatok között sze-
repel odú kezelés, 
mely magában 
foglalja a korhadt 
üreg kitisztítását, 
kezelését. Ezzel 
a korhadás ugyan 
nem állítható 
meg, azonban a 
fa leromlása jelen-
tősen lassítható.
Gödöllő koros, 
értékes faállomá-
nyának jelentős 
része szorul ke-

zelésre, melyek esetében a kivágás 
helyett különböző mértékű kezelé-
sek elvégzésével, több fa vonatkozá-

sában jelentősen meghosszabbítha-
tó az adott fa életkora, a biztonsági 
szempontok figyelembevételével.

bundás: Nagy testű, jámbor, já-
tékos, szeretnivaló energiabomba. 
Nem szökős.

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

gyógyítható az alsóParki zölDjUhar „mászóFa” sérülése
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PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
(munkaközi tájékoztatás)

Gödöllő Város településrendezési eszközeinek
módosításáról

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy elkészült Gödöllő vá-
ros településrendezési eszközei – településszerkezeti terv és helyi 

építési szabályzat – módosításának tervezete.
A tervezetek megtekinthetők az önkormányzat honlapján (godollo.hu), 
valamint nyomtatásban a Gödöllő, Petőfi Sándor tér 4-6. szám alatt 
található ügyfélszolgálaton a Főépítészi Iroda ügyfélfogadási idejében 

(szerdánként 8.00-16.30-ig).
A tervezetekkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban 
2019. szeptember 4-ig adhatják meg Gödöllő város főépítészének 

címezve
postai úton: Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda (2100 
Gödöllő, Szabadság tér 6.) vagy e-mailen: foepitesz@godollo.hu.
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezés-

re kerülő LAKOSSÁGI FÓRuMON is, amely
2019. AuGuSZTuS 27-ÉN 17 ÓRAKOR kerül megtartásra a Városi 

Könyvtárban (2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.).
Dr. Gémesi György polgármester

 VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNYEK
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA GÖDÖLLŐ

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
2019. augusztus 29-én megtartott ülésén nyilvántartásba vette

a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata 
Néppárt

közös polgármesterjelöltjét, Kolozs Csabát
közös egyéni választókerületi képviselőjelöltjeit: 

01. vk.  Klement Péter
02. vk.  Kocsi Tamás
03. vk.  Máthé László

04. vk.   Dr. Péterfi Gábor
05. vk.  Simon Péter Gellért

06. vk. Molnár Árpád
07. vk. Kiss Dávid

08. vk.  Epres György
09. vk. Török Sándor
10. vk. Varga Árpád

Gödöllő, 2019. augusztus 29. 
Dr. Kiss Árpád sk. HVI vezetője

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

gyógyszertári ügyelet
szeptember 2-8.: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
szeptember 9-15.: 

ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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
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 FELHíVÁS FőZőVERSENYRE!
A verseny rendezője: Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

Főszervező: Fekete Zoltán, a Gödöllői Piac Kft. igazgatója. Elér-
hetőségek: 06-30/503-0777, 06-30/525-2764, 06-28/422-019, 
gpiac@invitel.hu, feketehon63@gmail.com 
a verseny helye: Gödöllő Városi Piac, 2100 Gödöllő, Szabadság 
út 3.
a verseny ideje: 2019. 10. 05. (szombat) 8-óra
Nevezési határidő: 2019. 09. 27. (péntek) 12-óra.
Érdeklődni lehet a fenti címen, nevezni az előre kitöltött, és hatá-
ridőben leadott nevezési lapon kell. A helyszín nagysága behatá-
rolt, ezért nevezni csak korlátozott számban lehet!
Információk
versenyszabályok:
1. Nevezni az előre elkészített nevezési lap kitöltésével, határidőn 
belüli leadásával, nevezési díj befizetésével lehet.
2. A versenyre szabadon választott ételekkel lehet nevezni.
3. Az elkészült ételeket zsűrizést követően a csapatok szabadon 
hasznosíthatják.
4. Egy csapat maximum kétféle étellel nevezhet, és ételenként 
maximum 100 adagot készíthet
5. Nevezési díj 50 adag elkészítéséig 3.000,-Ft, 50-100 adag kö-
zött 5.000,-Ft
6. A szervezők biztosítják: zsűri tagjait, előkészített helyszínt, ki-
osztandó díjakat
a verseny menete:
8 óra: helyszín átadása, főzés kezdete
12-13-óra: zsűrizés
14-óra: eredményhirdetés
A verseny ideje alatt a jó hangulatért felelős, Gödöllő Város Népi-
zenekara!
VÁRJUK CSALÁDOK, BARÁTI TÁRSASÁGOK CSAPATAINAK 
NEVEZÉSÉT!

beFoGadó CsalÁdoKaT 
KERESÜNK WAGENINGENI 

VENDÉGEINK SZÁMÁRA 

BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK WAGENINGENI 
VENDÉGEINK SZÁMÁRA Testvérvárosunkból, Wageningenből 

2019. OKTÓBER 3-6. 
között hagyományainknak megfelelően ismét ellátogat 

a holland település küldöttsége. 

A delegációban a város vezetőin kívül egyebek között a szociá-
lis-, egészségügyi-, művészeti-, ökumenikus csoportok képviselő-
it fogadhatjuk az iskolások és rendvédelmi szakemberek mellett. 
A vendégek elszállásolásához befogadó családokat keresünk. 

Elsősorban azon személyek jelentkezését várjuk, akik már jártak 
Wageningenben a korábbi kiutazásokon, illetve olyan új jelentke-
zőkre számítunk, akik kapcsolatépítés, idegen nyelv gyakorlása 
céljából szívesen házigazdái lennének holland kollégáiknak 3 

éjszakára, elősegítve a kultúrák közötti párbeszédet. 
A fogadó családnak két reggelit, egy vacsorát és elutazáskor úti 

csomagot szükséges biztosítania a holland vendégnek. 
A programok összeállításáról, a további étkezésekről 

a szervezők gondoskodnak. 
A befogadó családok Almási-Kiss Zsuzsannánál jelentkezhetnek 
az alábbi e-mail címen: kisszsuzsanna.godollo@gmail.com
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INGATLAN
+ Központban gyorsan birtokba 
vehető 3.emeleti, két és félszo-
bás erkélyes lakás eladó! Iár: 
28.9MFt! Tel: 20/539-1988
+ Bontandó házat vagy építé-
si telket vennék Gödöllőn! Tel: 

20/944-7025
+ Szadán, tárolóval összeé-
rő, CSOK-képes, minőségi új 
építésű, egyszintes, ikerház 
központban, n+3 szobával, 
450m2-es telekkel eladó! Irány-
ár: 43Mft. Tel: 20/772-2429 

+ Új építésű, csok képes iker-
ház Gödöllőn, egyszintes nagy 
telekkel eladó! Irányár: 45,9Mft 
www.godolloihaz.hu Tel: 
20/804-2102 
+ Gödöllőn, Kampis téren nagy-
méretű teremgarázs kiadó! 
Bérleti díj: 18.000.-Ft/hó. Tel: 
20/944-7025
+ Gödöllő keresett részén új 
építésű, extra energiatakarékos 
n+3 szobás lakás dupla kocsi-
beállóval eladó! Irányár: 47Mft 
Tel: 20/772-2429
+ Központban 82m2-es sor-
ház, udvari beállóval, N+3szo-
bával jó állapotban eladó! Iár: 
43.5MFt!! Tel: 20/539-1988
+ Egyetemi parkerdő mellett 
eladó n+3 szobás, garázsos 
sorház közel hév, vasútállo-
máshoz! Irányár: 52MFt. Tel: 
20/804-2102 
+ Központban, 4.emeleti, 
55m2-es, két szobás felújítan-
dó lakás SÜRGŐSEN eladó! 
Iár: 23.75MFt! Tel: 20/539-1988
+ Gödöllő legjobb környékén két 
családnak is alkalmas 115m2-
es családi ház eladó! Irányár: 
41Mft. Tel: 20/944-7025
+ Gödöllőn, központhoz közel 
120m2-es, Csok-képes ikerházi 
lakás garázzsal eladó! Irányár: 
49,9Mft. Tel.: 20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központ-
ban! Tel: 20/944-7025 
+ Gödöllőn, központban 
750m2-es széles telken ösz-
szközműves, felújítandó tégla-
ház eladó! Irányár: 40MFt! Tel: 
20/539-1988
+ Gödöllőn az Irtványban 1500 
nm-es, bekerített telek gyü-
mölcsfákkal, szőlővel, málnás-
sal, 12 nm-es faházzal eladó. 
Iár: 2 millió Ft. Érd: 06-30-858-

6229, 06-30-362-
2270 
+ Tulajdonostól 
eladó, gyorsan 
birtokba vehető, 
Gödöllő belváro-
sában, Paál László 
utcai lakótelepen 
2.em. 2 szobás 
lakás +1 félszoba 
külön bejárattal. 
57nm-es, csen-
des, erkélyes, 
szomszéd felé szi-
getelt, parkettás 
új nyílászárókkal, 
gázkonvektorral, 
v i l lanyboj ler re l , 

nagy zárható pincerésszel, 
CSOK-képes. Iár: 29,5M Ft. 06-
30-330-6873 
+ Kossuth Lajos utcában 2,5 
szobás, részben felújított, er-
kélyes társasházi lakás eladó. 
I.ár: 27,9 millió Ft. Elérhetőség: 
06-70-281-1664 
+ 2 db panorámás, építési te-
lek eladó Gödöllőn a Boglárka 
utcában. A telkek egymás mel-
lett találhatók, 830 és 962 m2 
területűek. Az utcában víz-vil-
lany-szennyvíz. A gázvezeték a 
keresztutcában 30 m-re. Irány-
ár: 15 és 16 mFt. Érdeklődni: 
0630-2105-283.
+ ELADÓ LAKÁS Gödöllőn a 
Szőlő utcában: 4.em., 61nm, 
1+2 félszoba, erkély, pincerész, 
ingyenes parkolás a ház előtt, 
azonnal költözhető. I.ár: 29,5 
millió Ft. 06-30-768-1644 
+ ŐRBOTTYÁNBAN 2 szintes, 
5 szobás felújítandó családi ház 
teljes közművel, kúttal eladó 
vagy elcserélendő 2 szobás 
tégla, liftes, konvektoros lakás-
ra értékegyeztetéssel. Tel: 06-
70-261-3437 este
+ Eladó Gödöllő Palotakert la-
kótelepen 7.emeleti, 45 nm-es, 
egyszobás lakás. Ir.ár: 21MFt. 
Tel: 06-30-9216-746 
+ Eladó Gödöllőn a blahai dom-
bon egy déli fekvésű, tetőteres, 
téglából épült, szigetelt kúria, 
mely áll amerikai konyhás, te-
raszkapcsolatos nappali+ 3szo-
ba 1500nm-es telken rendezett 
kerttel, riasztóval, öntözőre-
ndszerrel felszerelve csodála-
tos panorámával. I.á.: 65 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi 
részén egy 2szintes, 2generá-
ciós, 4szobás, 2konyhás, 2für-
dőszobás családi ház felújítva, 
új tetővel, melléképületekkel 
773nm-es telken. I.á.: 48 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Antalhe-
gyi úton egy 2,5 szobás, össz-
komfortos, teljesen felújított la-
kóház nagy méretű garázzsal, 
2300nm-es telken. I.á.: 45 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Ambrus 
közben egy 1,5 szobás, felújí-
tott, 4. emeleti öröklakás. I.á.: 
26,5 mFt. 06-20-919-4870
+ Eladó 2,5 szobás felújítandó 
családi ház Gödöllőn a Radnó-
ti Miklós utcában. I.á.: 27 mFt 
0620-919-4870

dolgozzon lakásához közel!

újsáG, szórólaP 
tErjEsztésérE 

keresek munkájára igényes 
személyt. Gödöllői lakost! 
a munka végezhető iskola, 

nyugdíj illetve munka mellett is. 
jelentkezés: 06/20 495-24-20
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+ Eladó Gödöllő röges 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.: 48,9 mFt/db 
0620-919-4870
+ Eladók most épülő, földszin-
tes ikerházak Gödöllőn a Lázár 
Vilmos és a Gerle utcában, hi-
telre és CSOK-ra alkalmas. I.á.: 
52,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet 
Királyné körúton egy 2,5 szo-
bás, téglából épült, erkélyes, 3. 
emeleti öröklakás konvektoros 
fűtéssel. I.á.: 29,5 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dom-
bon egy 2 helyrajzi számon 
lévő, 2200nm-es telken lakó-
ház udvar megjelölésű ingatlan, 
mely áll nappali+ 2szoba össz-
komfortból. I.á.: 42 mFt 0620-
919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom 
utcában egy ikerház 440nm-es 
telekrésszel, mely áll nappaliból 
lent, tetőtérben 2szoba, erké-
lyekkel, terasszal. I.á.: 30 mFt 
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Zrínyi ut-
cában egy 85nm-es, vegyes 
építésű, 2,5 szobás családi ház 
300nm-es telekrésszel. E.á.: 27 
mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Remsey körúton 2. emeleti 
2 szobás lakás hosszútávon 
kiadó. Érd: 06-30-900-6421 18 
óra után.
+ Városközponthoz közel 2 szo-
bás, berendezett lakás kiadó fi-
atal párnak. 06-20-665-9002 
+ 77nm-es lakás kiadó Gö-
döllőn: 2 szoba, konyha, fürdő 
WC-vel, gardróbszoba, 2 belső 
parkoló: 140.000 Ft / hó Érd.: 
+36-20-222-9088 
+ Kiadó Gödöllőn egy 73nm-es 
luxus, most épült, nappali+2szo-
bás, erkélyes lakás 185.000 Ft/
hó + rezsi összegért. Érdeklőd-
ni: 0620-919-4870
+ Egyetem mögötti részen 2 
szoba hallos 1. emeleti lakás 
kiadó Gödöllőn a Fenyvesben. 
06-30-569-8137 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Utcára nyíló üzlethelyiség 

kiadó egyéni mérőórákkal a 
gödöllői Szent János utcai 
Szolgáltatóházban. Tel: 06-30-
513-6490
+ FODRÁSZ kollégákat kere-
sünk felújított üzletünkbe Gö-
döllőre a Szent János utcai 
Szolgáltatóházba kedvező fel-
tételekkel! Tel: 06-30-513-6490 
+ Üzlethelyiség kiadó a Rem-
sey körúton a Spar mögött! 
Tel.:0630-9349-817 
+ GARÁZS kiadó a PATAKTÉRI 
garázssoron. 06-30-502-4148 
+ Gödöllőn, Kampis téren nagy-
méretű teremgarázs kiadó! 
Bérleti díj: 18.000.-Ft/hó. Tel: 
20/944-7025

ÁllÁs
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLÓT keresünk Kere-
pesen nappali munkára (reggel 
8 órától este kb 19 óráig) heti 
több alkalomra, hosszabb tá-
von. Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal egy és 
több műszakos munkarendbe 
műanyag feldolgozó gödöl-
lői kft. felvesz BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐT, KAR-
BANTARTÓT és FRÖCCSÖN-
TŐ GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdí-
jasokat is szívesen fogadunk. 
Érd: 06-20-9423-112, www.
plastexpress.hu 
+ 19 éve működő műhelyünk-
be kollégákat keresünk AUTÓ-
SZERELŐ, illetve betanított 
SEGÉDMUNKÁS munkakörbe! 
Bejelentett 8 órás állás, bérezés 
megegyezés szerint! Jelentkez-
ni a +3630-4666-930-as tele-
fonszámon, illetve a papgumi@
invitel.hu e-mail címen lehet. 
+ FELSZOLGÁLÓ, PULTOS 
munkakörbe, Gödöllőn a Kastély 
kávézóba munkatársat keresünk. 
Jelentkezni: 06-30-400-4762 
+ Munkatársat keresünk angol 
nyelvű adatfeldolgozó irodai 
munkára. A fényképes önélet-
rajzokat az info@adjuvo-online.
com e-mail címre várjuk. 
+ Megbízható takarítót kere-
sünk heti 1x8, vagy 2x4 óra 
időtartamra. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a mufem@
mufem.hu e-mail címre lehet. 
+ Nyugdíjas férfit keresek ker-
tem rendben tartására. 06-30-
958-5018
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+ Kutató cég újpesti mikrobio-
lógiai laboratóriumába LABO-
RATÓRIUMI ASSZISZTENST, 
TECHNIKUST keres. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal, 
motivációs levéllel a kutatola-
bor2@gmail.com e-mail címen.

szolGÁlTaTÁs
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 
50 nyelven, anyanyelvi, diplo-
más, gyakorlott szakfordítókkal! 
Kedvezményes árak. I.L.I For-
dítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 
2. Tel.: 06-20-556-2653, 06-20-
543-1775, e-mail: info@ili.hu, 
ili.godollo@gmail.com

+ KERTGONDOZÁS. Bízza 
most rám! Fakivágás, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, gyepfel-
újítás, vegyszeres gyomirtás. 
Rotációs kapálás. Gyepszellőz-
tetés. Metszés, faültetés. Ágak, 
levelek elszállítása. Ereszcsa-
torna tisztítás. Kert takarítás. 
Gépi permetezés. Kerítésfes-
tés. Kerti tavak tisztítása. 06-
30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 30/508-1380, 
28/784-752 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-

TÉS-SZERELÉS, fürdő-
szobák, régi fűtési rend-
szerek, vízvezetékek 
felújítása. CIRKÓK, GÁZ-
KÉSZÜLÉKEK, KONVEK-
TOROK karbantartása 
felújítása, javítása. Tel: 
06-20-9527-289, 06-28-
476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES prob-
lémája van? Hívjon biza-
lommal, házhoz megyek. 
Számítógép szerelés, 
rendszer és programtele-
pítés, vírusirtás garanciá-
val. Hétvégén is! Tel: 06-
30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth 
Tamás 06-70-502-5620
+ KUTYÁUL ÉRZED MA-
GAD ÉS ELEGED VAN 
BELŐLE? Betegségednek 
lelki okai vannak, melye-
ket oldani lehet. Szeretnéd 
visszanyerni az uralmat 
életed felett? Gyere el Te 
is egy kezelésemre! Be-
tegségek lelki okait oldom 

4 év tapasztalatával Gödöllőn. 
További infót, véleményeket 
a www.ThetaGodollo.hu olda-
lamon találsz. A kezelés ára 
9900 Ft. Garantálom Neked, 
hogy a végén elégedetten távo-
zol. Ellenkező esetben ingyen 
adom. Élj kevesebb stresszel 
hosszabb ideig! Adsz esélyt 
magadnak? Ha igen, KÉRJ 
IDŐPONTOT MOST: 06-20-
367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pi-
anínó-, páncélszekrény szállí-
tás. Hétvégén is. NEER TEHER 
06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS fal-
bontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tar-
tályok csapok szifonok cseréje. 
Csatorna kamerázás. VÍZSZE-
RELÉS. 06-20-491-5089
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES 
KERESÉSE – javítása, kame-
rás csatornavizsgálat. Vízveze-
ték cseréje lakásban és udva-
ron, ásással is. 06-70-544-4050
+ Azonnali kezdéssel vállalok 
HÁZÉPÍTÉST teljes kivitele-

zéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VÍZSZERE-
LÉST, TETŐJAVÍTÁST! Tel: 06-
70-361-9679 
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURT-
NICSERE akár 2 órán belül! Új 
redőny azonnal megrendelhető! 
Péter úr, 06-20-3685-888 
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, 
BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény 
esetén LOMTALANÍTÁS, TA-
KARÍTÁS, ABLAKTISZTÍTÁS. 
Hétvégén és ünnepnapokon is. 
Tel: 06-70-621-6291 

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

oKTaTÁs
+ ANGOL tanár vállalja iskolás 
és középiskolás gyerekek an-
gol korrepetálását, felvételire és 
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érettségire való felkészítését. 
06-30-262-3628 
+ Alsó tagozatos diákok kor-
repetálását, felvételire való 
felkészítését vállalom Gödöl-
lő központjában magyarból és 
matematikából. Tel: 06-30-688-
9645
+ MATEMATIKA tantárgyból 
vállalok felkészítést érettségi-
re, felvételire, illetve év közbeni 
segítséget nyújtok felzárkózás-
hoz, a meglévő tudás szinten 
tartásához, a jobb jegy eléré-
séhez. 06-70-670-6272 Csikós 
Dorothea
+ Tapasztalt ANGOL tanárként 
általános angol órákat, érettsé-
gire, középfokú nyelvvizsgákra 
felkészítést, korrepetálást, be-
szédkészség fejlesztést válla-

lok. 06-20-358-6057 

adÁs-véTel
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszállással 
vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, mindenféle 
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos dara-
bokat is), régi pénzeket, köny-
veket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle régisé-
get és HAGYATÉKOT. Legma-
gasabb áron vásárolunk első 
vevőként! Tel: 70/942-0806, 
20/465-1961 
+ Neobarokk cseresznyefa in-
tarziás, faragott kombinált bú-
tor (18db-os) eladó, 1939-ben 
készült (egyedi tervezésű). Ár 

megegyezés szerint. Tel: 06-
70-261-3437 
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTU-
JÁK kaphatók Gödöllőn ter-
melőtől. Több mint 1.000 közül 
választhat 30-40 %-os áron. 
Szállításba besegítek. Tel: 
30/569-8137 

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

+ Új 3 kerekű elektromos kocsi 
eladó. 06-30-958-5018

eGyéb
+ MÉZET közvetlenül a ter-
melőtől, a Ludányi Méhé-
szetből! Akác-, Virág-, Hárs-, 
Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor 
kapható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Repce, 
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Nap-
raforgóméz. 720ml-es csavaros 
tetejű befőttes üveget cserébe 
elfogadok. Házhoz szállítás. 
Szabó Méhészet Gödöllő, Lo-
vas u.3. 28/417-913 
+ Eltartási, illetve életjáradéki 
szerződést kötnék olyan idős 
hölggyel, úrral, akinek kevés 
a nyugdíja, kiegészítésre van 
szüksége, mert nem bír belőle 
megélni vagy olyat, aki egyedül 
érzi magát és egy kis törődés-
re vágyik, segítségre orvoshoz, 
illetve bevásárláshoz stb. Ké-
rem, hívjon bizalommal. 06-70-
3818-029 
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beküldési határidő: 
2019. szeptember 10.

Megfejtés:
A GödöllŐsz Fesztivál egyik rendezvénye.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Novákné Ulicska Rita, Hernádiné Kollár Éva 

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Bokor Tibor, Sibak Sándorné 

A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
Veréb István

a városi Mozi ajándékát nyerte:
Kristóf Tamás, Koncz Gabriella

A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Merényi István, Gula Károlyné

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


