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A művészi ipar – Nagy Sándorra (1869–
1950) emlékezünk címmel nyílt kiállítás a 
GIM-házban szeptember 14-én.

Nagy Sándor a gödöllői művésztelep ve-
zető mestere 1869-ben, 150 évvel ezelőtt 
született. 1907-ben költözött Gödöllőre csa-
ládjával, barátja, sógora és művésztársa Kö-
rösfői-Kriesch Aladár hívására. Itt telepedett 
le, élete végéig megőrizte és hirdette művei-
ben és írásaiban a „gödöllőiséget”.

A kiállításon elsősorban a művész ipar-
művészeti tervezéseit mutatják be, többek 
között a velencei magyar pavilon óriási hom-
lokzati üvegfestményének színes kartonját, 
a marosvásárhelyi Kultúrpalota dísztermé-
hez készült, balladákat ábrázoló kartonokat, 
kárpitokat, ornamentikaterveket. Itt láthatja 
először a közönség Nagy Sándornak az első 
világháború áldozatainak emlékére készült 
mozaiktervét is.

Gémesi György polgármester köszön-
tőjében elmondta, a most bemutatott anyag 
egy kettős kiállítás része, hiszen október 12-
én a Gödöllői Városi Múzeumban nyílik meg 
a másik, szintén Nagy Sándorra emlékező 
tárlat.        (folytatás a 13.oldalon)

Megnyílt a gIM-ház új kIállítása

nagy sándor 150
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– Zenepedagógusi családba 
született. Hogy kötött ki a Gö-
döllői Királyi Kastély élén?

– A szülői és a családi min-
ták alapvetően befolyásolják az 
embert. Vagy azért, mert próbá-
lunk annak megfelelni, vagy ka-
maszkorban elkezdünk ellene 
küzdeni. Számomra mindkettő 
adott volt. A kultúra szeretetét a 
szüleimnek köszönhetem. Ka-
maszkoromban úgy gondoltam, 
hogy én mégsem ezen a vona-
lon szeretnék dolgozni, hanem 
jogász leszek. Elvégeztem az 
egyetemet, dolgozni kezdtem a szakmám-
ban, de nem éreztem jól magam. Hiányzott 
a művészet, a szép, az a közeg, amit meg-
szoktam gyerekként. Így visszatértem Gö-
döllőre a kastélyba, aztán a sors úgy hozta, 
hogy az a megtiszteltetés ért, hogy három 
éve én irányíthatom a kastélyt.

– Világviszonylatban van-e valami egye-
di a gödöllői Grassalkovich-kastélyban?

– Azt gondolom, hogy nem is egy, hanem 
sok ilyen van. Hihetetlen jó elhelyezkedé-
se van a kastélynak, hiszen egy kétmilliós 
nagyváros mellett található, ahol dübörög 
a turizmus. Húsz percre van a ferihegyi 
repülőtér, két autópálya öleli közre, tehát 
minden adottsága megvan, hogy könnyen 
elérhető legyen a turisták számára. Ráadá-
sul építészetileg is nyújt olyan különleges-
ségeket, szépségeket, amiket máshol nem 
lehet megtapasztalni. És van még egy nagy 
előnye, amit nem lehet elvenni tőle sosem. 
Hogy olyan mítoszhoz, személyhez kötődik 
a hely, akit a világon mindenhol ismernek, ez 
pedig Erzsébet királyné személye.

– Erzsébet Ázsiában, főleg Kínában és 
Japánban különösen népszerű. Miért?

– Valóban, az idei évben már valószínű-
leg a kínai vendégek száma lesz a külföldiek 
közül a legmagasabb. Megelőzik az osztrá-
kokat, németeket. Ezért mi persze teszünk 
is. Jártunk például Erzsébet királyné hason-
másával Kínában. Mindenki ismeri Kínában 
Erzsébet királyné személyét. A háromrészes 
Sisi-filmet Kínában engedték vetíteni, így 
tényleg mindenki tudja, hogy milyen kötő-
dése van Magyarországhoz, illetve Gödöl-
lőhöz.

– A kastély utolsó felújítása 2010-ben 
történt meg, akkor uniós és városi forrás-
ból a lovarda készült el. Mikor folytatódik?

– Sajnos a kastélynak majdnem a fele ro-
mos, Illetve most már életveszélyes is; eddig 
mindössze 54 százaléka lett felújítva. Ugyan-
akkor számos jogi kérdést kell tisztázni. Ke-

vesen tudják, hogy a kastély épületegyüttese 
és parkja nem egy helyrajziszám alatt szere-
pel. Van olyan része a kastélynak, ami nem 
is a gödöllői kastélytársaság vagyonkezelé-
sében van. Ezeknek a jogi kérdéseknek a 
tisztázása az első lépés. Ezeket megkezdtük 
és reményeim szerint záros határidőn belül a 
végére is jutunk a folyamatoknak. Ennek az 
egyik jele például az, hogy a Kastélykápolnát 
augusztus-szeptemberben a látogatók ismét 
birtokba vehették. Nagyon sokáig még kul-
csunk sem volt hozzá. Készülnek olyan funk-
ciótervek, amik alapján az építész-tervezők 
a felújítási terveket el tudják készíteni.

– A Grassalkovich-kastély tagja az Eu-
rópai Királyi Rezidenciák Szövetségének, 
melyben olyan híres helyek vannak, mint 
Versailles, a Kreml vagy az Ermitázs...

– Ez a szövetség valóban neves tagokból 
áll, 30 intézet tagja, 17 országból. Meghívás 
alapján lehet bekerülni és számos kritérium-
nak kell megfelelni. Az, hogy a Gödöllői Ki-
rályi Kastélyt meghívták és beválasztották, 
már önmagában komoly presztízst jelent.

Idén Monacóban volt az éves közgyűlés, 
itt választották meg a szervezet vezetősé-
gét. Büszkén mondhatom, hogy elnökségi 
tagnak választottak engem is. Van egy kö-
zös uniós pályázat 200 ezer euróval, ami-
ből programokat valósítunk meg különböző 
helyszíneken. Ennek a koordinálását bízták 
rám. Sokat lehet egymástól tanulni, ugyan-
akkor nemcsak mi tanulunk ezektől a szer-
vezetektől, hanem számos olyan példa van, 
amiben mi vagyunk a pozitívum. Idén tél ele-
jén egy kétnapos workshopot szervezünk a 
gödöllői kastélyban, amire már 11 országból 

jelentkeztek szakemberek. Az ajándékboltok 
és múzeumi kereskedés lesz a téma.

– Mik voltak a most véget ért nyár legki-
emelkedőbb eseményei?

– Fontos számunkra, hogy valóban ne 
csak egy szép kulissza legyünk és ne csak 
egy mítoszból éljünk, ami valljuk be, egy idő 

után megkopik, hanem 
újabb élményeket nyújt-
sunk az idelátogatóknak. 
Csak az idei évben 107 
koncertünk és 101 szín-
házi előadásunk van. 
Hihetetlenül színes a kí-
nálatunk, vannak hagyo-
mányos rendezvényeink, 
például a Koronázási 
Hétvége, de nagyon nép-
szerű volt Janza Kata 
és Dolhai Attila musi-
calestje. A népzenéből 
Pál István Szalonna és 
Bandája lépett fel nálunk, 
a komolyabb műfajokból 
pedig a Barokk Randevú 
rendezvénysorozat volt 
kiemelkedő.

– Mi várható az őszi-téli szezonra?
Az elmúlt hétvégén nyitottuk meg idő-

szaki kiállításunkat, amin 120 festményt 
lehet megtekinteni. Ezek az elmúlt 150 év 
legjelentősebb magyar festőinek alkotásai: 
Szinyei Merse, Munkácsy, Paál László, de 
természetesen Remsey-alkotás is van. Ok-
tóber elején megint lesz Hárfafesztivál, októ-
ber végén pedig Liszt-fesztivál. Ezen feszti-
vál kapcsán lesz egy kínai napunk is.

– Európában is ritkaságnak számít a 
Gödöllői Barokk Kastélyszínház, ahol 
színdarabok és operaelőadások vannak.

– A kastély színháztermét 2002-ben újítot-
ták fel. A leírások alapján úgy tudjuk, hogy ez 
Magyarország legrégebbi színházi épülete. 
Picike kis ékszerdoboz, mindössze 100-120 
néző fér el benne. Sokat gondolkodtunk és 
arra jutottunk, hogy nem vendégelőadásokat 
kell bemutatni, hanem hozzunk létre olyan 
kamaradarabokat, amiket kortárs magyar 
írók írnak és Gödöllőhöz kötődnek. Az első 
ilyen premier darabunk az Ady 100 évfordu-
ló kapcsán Lédáról szól. A következő dara-
bunkat decemberben mutatjuk be. Erzsébet 
királynéről szól, a címszereplő Gubás Gabi. 
Az sem titok, hogy a következő évre mivel 
készülünk. Jövő nyáron szeretnék egy Gras-
salkovich-történetet bemutatni.

Jaeger

(A interjú teljes terjedelmében 
a szolgalat.com-on és 

a Facebook-oldalunkon olvasható. 
A beszélgetés a Gödöllő Net TV Face-

book-oldalán tekinthető meg)

Barokk randevú
30 perc című műsorunk eheti 
vendége dr. Ujváry Tamás a Gö-
döllői Királyi Kastély ügyvezető 
igazgatója volt. A kastély első em-
berével a tárlatvezetői múltjáról, a 
felújításokról, a hihetetlen gazdag 
programokról és arról az illusztris 
társaságról beszélget-
tünk, melynek a gödöllői 
kastély is a tagja.

dr. Ujváry Tamás
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Ahogy a korábbi években, úgy 
idén is folyamatosan zajlik a vá-
rosi járdák felújítása és építése.  
Máriabesnyőn most egy új terüle-
ten készül a gyalogosok számá-
ra a korábbinál biztonságosabb 
közlekedési lehetőség: járda épül 
a Márabesnyői Nagyboldogasz-
szony Bazilika parkolójától az 
incsői lakóparkig, ahol eddig egy 
ösvény vezetett keresztül. 

Az önkormányzati fejlesztés 
során a létesítményhez tartozó 
megfelelő közvilágítást is kiépí-
tik. 

(j.)

Elkészült a Szőlő–Röges–Szent János utcai 
csomópont felújítása, a körforgalomhoz tartozó 
forgalmi rendet hamar megszokták a gépkocsi-
val közlekedők. A szakemberek nem egy hagyo-
mányos körforgalmat terveztek, hanem alkal-
mazkodva a helyi adottságokhoz, egy elnyújtott, 
ovális alakút. Az építményt nem a megszokott 
kiemelt középső résszel építették meg, hanem 
csak kissé megemelt, gépjárművel is járható tér-
burkolatot kapott annak érdekében, hogy a bu-
szok is elférjenek. 

A gyalogosok számára is jobb lett a közlekedés 
a korábbinál, a Szőlő utcai zebra helyett négy 
átkelőt alakítottak ki a körforgalomból kivezető 
négy útszakaszon. A területre már kikerültek a 
közlekedési táblák, s mindezek mellett felújítot-
ták a körforgalom és a Rákos-patak hídja közötti 
útszakasz burkolatát is.          (k.)

FEJlőDő
KöZTERülETEK

A város több pontján végzik 
a közvilágítás korszerűsí-
tését. A Kazinczy körúton, 
valamint az itt lévő játszó-
téren és garázssoron, a 
Knézich utcában, a Babati 
úton, az Öreghegyi úton és 
a Szent János utca patak 
felőli oldalán kerülnek kor-
szerű és energiatakaréko-
sabb lámpák az eddigiek 
helyére. 

Mindezek mellett meg-
újulnak a lámpák valameny-
nyi városi gyalogosátkelő-
helynél, a jobb megvilágítás 
nagyobb biztonságot nyújt 
majd az átkelésnél a gyalo-
gosok számára.

Dolgoznak a Hegy utcá-
ban is, itt szennyvíz-csator-
na építését végzik.

Az időjárás kedvez a ki-
sebb javításoknak is, a Ke-
rengő utcában padkaren-
dezést végeztek, a Margita 
utcában útstabilizációt, a 
Szent János utcai garázs-
soron az aszfaltút burkolat-
javítását végezték el infra 
technológiával.

(ny.f.)

Elkezdődött a Fenyvesi főút 
felújítása. Az út a Fenyves 
köztől a Klapka utcai busz-
fordulóig martaszfaltos bur-
kolatot kap, amit úgyneve-
zett K szegéllyel látnak el. 
Ez segíti a csapadék elve-
zetését is és hosszabb idő-
re megoldást jelent. Ezzel a 
technológiával készül el a 
Kertész köz és a Gesztenye 
utca burkolata is. 

Jelenleg a szegélyezés 
zajlik, ezt követően kerül 
sor a martaszfalt terítésé-
re. A két bekötőúttal több, 
mint 1 km hosszú szakasz 
újul meg. Amennyiben az 
időjárás kedvező lesz, a 
munkálatok egy héten belül 
elkészülnek.

KJ

járda épül az incsői lakóparkhoz

jól működik az új körforgalom

Burkolatot kap a fenyvesi főút
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PremonTrei fejleszTések:
Új növények,

rendezeTTebb TerüleT

TanévnyiTó a nemzeTközivé válT egyeTemen
Az új tanévben több mint 3000 hall-
gató kezdte meg tanulmányait a 
Szent István Egyetem, hangzott el 
a szeptember 16-i tanévnyitó ün-
nepségen, amin Gémesi György 
polgármester is részt vett.

A határon túli magyar hallgatók 
mellett egyre nagyobb arányt kép-
viselnek a külföldiek, akik a világ 88 
országából érkeznek az intézmény-
be. Ebben a tanévben megköze-
líti az 1300-at a külföldi hallgatók 
száma, arányuk a teljes létszám 
10 százaléka fölé emelkedett. A 
multikulturális közeg mindannyiunk 
számára inspiráló – hangsúlyozta 
tanévnyitó beszédében dr. Palko-
vics László rektor. Az ünnepségen 
az egyetem szenátusa tiszteletbeli 
doktori címet adományozott dr. Tóth 
László professzor emeritusnak, a 
Gépészmérnöki Kar Folyamatmér-
nöki Intézet munkatársának, az ag-
rár-felsőoktatásban és kutatásban 
nyújtott több évtizedes kiemelkedő tudomá-
nyos munkásságáért és oktató-nevelő mun-
kájának elismeréseként.

A Kosáry Domokos-díjban, amit az egye-
temi könyvtár egykor igazgató történész 
születésének 100. évfordulója alkalmából 
2013-ban alapítottak, dr. Makara B. Gábor 

Széchenyi-díjas neuroendokrinológus, az 
MTA rendes tagja, az MTA Kísérleti Orvostu-
dományi Kutatóintézetének kutatóprofesszo-
ra részesült.

A HVG-ben megjelent elemzés szerint a 
64 felsőoktatási intézmény összetett képzé-
si rangsorában a gödöllői székhelyű egye-

tem a 14. helyen áll. Az oktatói kiválóságot 
tekintve a múlt évhez képest három helyet 
javult. A hallgatói kiválóság szempontjából 
az agrárképzési területen a budai Élelmi-
szertudományi Kar a 2., a gödöllői Mező-
gazdaság- és Környezettudományi Kar a 3. 
az országos rangsorban.               lT

Még Mindig szükséghelyzet van a zöld hídnál 
Lapunk július 2-ai számában megírtuk, hogy már nem a Katasztró-
favédelmen keresztül történik a hulladékszállítás finanszírozása és 
visszaáll a régi működés a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft-nél. Ez 
azonban nem történt meg.

Lassan egy éve, hogy Gémesi György, a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit 
Kft-t tulajdonló önkormányzati társulás korábbi elnöke felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a kukaholding általi finanszírozással a rendszer 
összeomlik. Hogy a hulladékszállítás biztosítva legyen, 2018 no-
vemberében a teljes szállítást a katasztrófavédelemnek adták át. 
Bár a Zöld Híd az elmúlt hónapokban – igaz, sokszor jelentős prob-
lémákkal – megoldotta a hulladékszállítást, lényegében semmilyen 
előrelépés nem történt, a közszolgáltatást továbbra is szükséghely-
zetben a katasztrófavédelem koordinálásával végzik, s úgy tűnik, ez 
fent is marad mindaddig, amíg a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft-t 
nem képes az önálló feladatellátásra. Hogy ez mikor történik meg, 
nem tudni, mindenesetre a kormányzati nyomásra Gémesi György 
helyére ültetett Fördős Attila, Vác polgármestere (Fidesz-KDNP) a 
társulás jelenlegi elnöke semmit sem tudott elérni az elmúlt csak-
nem egy év alatt.

FAKIVÁGÁS: cSAK HA NINcS MÁS MEGolDÁS
A hét folyamán megkezdődnek a zöldterületi munkák a Máriabesnyői 
Nagyboldogasszony Bazilika parkolójában. A gallyazás és fakivágás 
részben kapcsolódik az itt megkezdődő közvilágítási munkákhoz. En-
nek során eltávolítják a parkolóba belógó ágakat és azokat a fákat, 
amelyeket a korábbi vizsgálatok során balesetveszélyesnek minősí-
tettek. A kertész szakember irányításával végzett beavatkozás során 
kizárólag azokat a fákat távolítják el, amelyek megmentése nem le-
hetséges, ahol lehet koronaalakításra törekszenek. 

Faápolási munkákat végeznek az Alsóparkban is, ahol a koráb-
ban kidőlt fák, leszakadt ágak eltávolítását végzik el. Megkezdték 
a munkát az Erzsébet-parkban is, ahol az aljnövényzet, a cser-
jék ritkítása zajlik. A sérült vagy beteg növényzet kezelése, szük-
ség szerinti vágása elengedhetetlen annak érdekében, hogy park- 
jaink biztonságosan látogathatóak legyenek.                                (db)
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ILLEGáLIs HuLLADéKLErAKás A LAKossáG mEGtéVEsZtéséVEL

Már teljes szélességben járható a vasútállomáson létesített alul-
járó. Erről a Swietelsky Vasúttechnika Kft. tájékoztatta lapunkat. A 
kivitelező a burkolási munkák végeztével döntött arról, hogy meg-
szünteti a létesítmény fél szélességben történő lezárását.

Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy az aluljáró és kör-
nyéke továbbra is munkaterület, ahol fokozott figyelemmel 
kell közlekedni. 

Az aluljárót a gyalogosközlekedés megkönnyítése érdekében, 
„munkaterületen történő terelésként” nyitották meg, 
jelentősen megrövidítve az utat az egyetemi város-
rész és a HÉV-állomás között. A megközelítés a HÉV 
felől a kövezett útról, az egyetem felől pedig ideigle-
nes rámpa segítségével lehetséges. 

Az aluljáróból lift biztosítja majd a vasútállomás és 
a felszín akadálymentes megközelítését, de ez vár-
hatóan csak később fog elkészülni, s csak a jövő évi 
tervekben szerepel az aluljáróhoz vezető járda kivite-
lezése is. A kerékpárral közlekedők számára azonban 
már megoldott az áthaladás, a biciklik részére oldalt, 
a kapaszkodó alatti területen vályút alakítottak ki.

A vasútfelújítási munkák az ütemezés szerint halad-

nak. Folyik a zajvédőfalak 
építése és nagy erőkkel 
dolgoznak a Köztársaság 
úti felüljáró kivitelezésén 
is, ahol megkezdődött a 
Podmaniczky utca felé ve-
zető útszakasz építése, il-
letve a Premontrei utcát a 
Podmaniczkyvel összekö-
tő szakasz kialakítása is.

Megtisztították az illegálisan 
lerakott hulladéktól Szárító-
pusztát. A művelet 14 millió 
forintba került Gödöllő váro-
sának, a 
m u n k á -
hoz pályá-
zati úton 
hárommil-
lió forin-
tot nyert 
az önkor-
mányzat.

T i z e n -
négymillió 
forint és 
ez csak 
egy része 
annak az 
ö s s z e g -
nek, amit 
a zöldterü-
letekre lerakott hulladék felszá-
molására költ Gödöllő.

A most elvégzett munka 
azonban egy érdekes jelen-
ségre hívta fel a figyelmet. Mint 
azt lapunk megtudta, a helyszí-
nen több jel is arra utalt, hogy 
a hulladék jelentős részét nem 
a lakosság hordta ki a terület-
re, hanem olyan „vállalkozók”, 
akiknek az olcsó konténeres 
szállítást vállalnak, megtéveszt-
ve ezzel a szolgáltatásukat 
igénybe vevőket. Bizony, még a 
jóhiszeműen eljáró lakó is köny-
nyen válhat környezetszennye-

zővé, és kerülhet kellemetlen 
helyzetbe, ha egy-egy ilyen fel-
számolás során kiderül, az álta-
la elszállítatott hulladék nem a 

lerakóba, ha-
nem az erdő 
szélére ke-
rült. 

Nem sza-
bad meg-
f e l e d k e z n i 
arról: a jog-
s z a b á l y o k 
szerint a hul-
ladékért az 
a felelős, aki 
megtermeli, 
az elszállí-
tásról valamint a – szintén a 
jogszabályoknak megfelelő – 

lerakásról és ártalmatlanításról 
is ő köteles gondoskodni! Épp 
ezért, ha valaki építési mun-
kák miatt vagy a lomok elszál-

lítására konténert 
rendel, fontos, 
hogy ellenőrizze, 
a megfelelő céget/
személyt bízta-e 
meg a feladattal! 
Ez nem is olyan 
bonyolult, mint 
azt elsőre gon-
dolnánk, hiszen a 
hulladékszállítást 
végző cégnek ren-
delkeznie kell a 

szakhatóság által kiállított en-
gedéllyel, amit minden esetben 

a szállítást végző kocsiban kell 
tartani és kérésre fel kell tudni 
mutatni. Mindezek mellett a vál-
lalkozónak az engedélyszámot 
fel kell tüntetni a kiállított szám-
lán is.

Amikor valaki konténert ren-
del, a következőkre figyeljen: a 
túl alacsony ár legyen gyanús! 
Hiszen a díjnak tartalmaznia 
kell a szállítás, a lerakás és az 
ártalmatlanítás költségét. Egy 
3 köbméteres konténer eseté-
ben például, ez 20.000 forint 
alatt nem oldható meg. Kérjen 
számlát!

Szintén érdemes megnéz-
ni, hogy egy 
cég milyen 
háttérrel ren-
delkezik – ez 
az internet 
korszakában 
nem iga-
zán okozhat 
problémát! 

Az illegáli-
san lerakott 
hu l l adékok 
felszámolá-
sára  évente 
több millió fo-
rintba kerül. A 
most Szárító-
pusztára for-
dított összeg 
csak egy tétel 

a sok közül.
(k.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 21., 20:00 - 23:40
Teljes útzár: 2019. szeptember 21., 23:40–
                                szeptember 22., 4:20
Félpályás útzár: 2019. szeptember 22., 4:20–
                                       szeptember 26., 14:00

A teljes útzár időtartama alatt kerülni a Gödöllő - Kistarcsa - 
Nagytarcsa - Isaszeg útvonalon lehet.
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Gödöllő igen aktív civil élettel büsz-
kélkedhet, közülük többen is komoly 
múlttal rendelkeznek és idén jubile-
umot ünnepelnek. Az évfordulókat 
tekintve közöttük is élen jár a Gödöl-
lői Méhész Egyesület, akik ebben 
az évben ünneplik fennállásuk 100. 
évfordulóját. Ennek alkalmából ke-
rült sor az Erzsébet Királyné Mézlo-
vagrend megalapítására a Belvárosi 
Napokon, szombaton a nagyszínpa-
don. Az egyesület kiválasztott tagjait, 
munkásságuk elismeréséül Busi Ad-
riana, a hazánkban „uralkodó” Méz-
királynő udvarhölgye ütötte lovaggá, 
elnökké Sárosi Istvánt választották, 
aki egyben megálmodója a rangos 
eseménynek. Névadójuk Erzsébet 
királyné lett, aki különösen kedvelte 
a mézet és nagyra értékelte a mé-
hészek munkáját. A jeles eseményt 

dr. Gémesi György polgármester kö-
szöntötte, aki egy külön tortával lep-
te meg az impozáns ruhába öltözött 
lovagokat. A kaptárakkal, információs 
anyagokkal a Civil utcán is bemutat-
kozó egyesület egy fa ültetésével tet-
te az eseményt emlékezetessé a nap 
folyamán a Méhészeti Intézet előtt. 
A hazánkban számos helyen műkö-
dő, most már Gödöllőn is megalapí-
tott Mézlovagrend hangsúlyozza az 
egyesület tevékenységének jelentő-
ségét. Tagjai fő feladatuknak tekintik 
a magyar termelői méz és méhészeti 
termékek népszerűsítését, a méhé-
szettel és a méhek munkájának jelen-
tőségével kapcsolatos információk át-
adását, ami különös fontossággal bír 
napjainkban a klímaváltozás okozta 
nehézségek megoldásában.

Kecskés Judit, civil referens

A gödöllői evangélikus gyüleke-
zet küldöttsége a nyáron a Fors-
sai testvérgyülekezetének meg-
hívására Lettországban járt.  A 
rigai testvérgyülekezet vendé-
geként egy programokban gaz-
dag hétvégét tölthettünk együtt 
észt, finn, lett és angol evan-
gélikus testvéreinkkel. A hétvé-
ge mottója a 119. Zsoltár, 105. 
verse volt: “Lábam előtt mécses 
a te igéd, ösvényem világossá-
ga”. Az elmélkedések központi 

helyszínéül egy gyönyörű tóparti 
oltár szolgált. Az oltár több szim-
bóluma is a hármas egységre 
utal. Különlegesség, hogy a szív 
alakú talapzatba köveket lehet 
elhelyezni. A fehér kövek a hála-
adásokat, a barnák a kéréseket 
a feketék pedig a lerakott bűnö-
ket szimbolizálják.
A találkozó zárásaként egy cso-
dálatos operaesten vehettünk 
részt egy barokk templomban, 
ahol a több százéves barokk or-

gonát is megszólaltatták. A fes-
tetlen fából gazdagon faragott 
orgonát még különlegesebbé 
teszi, hogy az azt díszítő angya-
lok a dallamokra megmozdul-
nak. Az Usmában együtt töltött 
hétvége tovább erősítette és 
szorosabbra fűzte a gödöllőiek 
testvérvárosunkkal – Forssával 
– való kapcsolatát és egyúttal 
lehetőséget adott Lettországba 
való betekintésbe is.

Dr. Lencsés Enikő, presbiter

Városunkban tartotta esküvőjét Lénárt 
Gábor, a Budapesti Operettszínház ko-
reográfusa, a Gödöllő Táncegyüttes egy-
kori táncosa és Lévai Enikő a Budapesti 
Operettszínház primadonnája. A szertar-
táson és az azt követő lakodalmi mulatsá-
gon a társulat több tagjai is jelen voltak. Az 
ifjú párral együtt ünnepelt Oszvald Marika, 
hazánk legnépszerűbb szubrettje, Gödöllő 
díszpolgára is. 
Az ifjú párnak ezúton is gratulálunk!  

mézlovagrend avaTás

SztáreSküvő 
Gödöllőn 

Evangélikus tEstvérgyülEkEzEti 
találkozó lEttországban
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A Művészetek Házában ünnepel-
te fennállásának 30. évfordulóját 
a Gödöllői Városi Nyugdíjasok 
Egyesülete. Az 1989 szeptembe-
rében létrejött szervezet jelenleg 
hat klubot fog össze (Általános 
Nyugdíjas Klub, Erdészeti Nyug-
díjas Klub, Magyar Honvédség 
Gödöllői Nyugdíjas Klub, Őszi-
kék Nyugdíjas Klub és Szent Ist-

ván Egyetemi Nyugdíjas Klub), 
és aktív résztvevője a városi ci-
vil életnek. Az évfordulót ünnepi 
megemlékezéssel és új kiadvány 
megjelentetésével tették emléke-
zetessé. 
A rendezvényen elsőként Six Edit 
a Civil Kerekasztal Egyesület el-
nöke mondott személyes hang-
vételű köszöntőt, majd Gémesi 
György polgármester méltatta az 
egyesület tagjainak aktivitását. 

Mint mondta, egy város erejét az 
mutatja, hogy milyen közösségei 
vannak.  Jó látni, hogy a gödöllői 
nyugdíjasok nem azt érzik, hogy 
megfáradtak, hanem a jövőbe 
néznek, és tartalmas programokat 
szerveznek. 
Az egyesület tevékenységéről 
Pataki Pál elnök számolt be, aki 
elmondta, fontosnak tartják hogy 

programjaikon a nyugdíjasok kö-
zel kerüljenek egymáshoz és a 
mindennapokban is elkerüljék a 
sokakat fenyegető elszigetelő-
dést. 
Elismerően szólt elődjéről, Vass 
Károlyné Babi néniről, az egye-
sület tiszteletbeli elnökéről, aki 
huszonöt éven át szolgálta az 
egyesületet. Kijelentette: továbbra 
is az ő nyomdokaiban kívánnak 
haladni.

Vass Károlyné, Babi néni – aki 
hamarosan 98. évébe lép – sze-
mélyesen nem tudott jelen lenni 
a rendezvényen, de videóüzenet-
ben köszöntötte az évfordulóra 
összegyűlteket. 
Kecskés Judit, az önkormány-
zat civil referense is személyes 
emlékeivel kezdte köszöntőjét. 
Beszédében az egyesületet 
egy fához hasonlította, ami-
hez a klubok és a tagság, 
mint az ágak és a levelek 
kapcsolódnak. Ez a fa pe-
dig rendszeresen virágba 
borul, a gyümölcse pedig 
a szerető és egymásra 
odafigyelő közösség, 
ami élen jár és példát 
mutat Gödöllőn. 
A Művészetek Háza 
részéről Tábikné 
Surmann Szilvia 
beszélt az intézmény 
és a nyugdíjas egyesület kap-
csolatáról. Mint mondta, a Művé-
szetek Háza missziós feladatnak 
tartja, hogy hozzásegítse az idő-
seket ahhoz, hogy boldog és tel-
jes életet élhessenek. 
A rendezvény ünnepi műsorában 
Bacsa Ferenc ének- és gitármű-
vész működött közre, Hegedűs 

F e r e n c 
Pataki Pál 

Nyugdíjas 
lettem, Gaj-

der Józsefné 
pedig Remé-

nyik Sándor 
Öröktűz című 

versét mondta el. 
Felléptek az Általános Nyug-
díjas Klub tagjai, valamint színes 
műsorral mutatkozott be a tápió-
szentmártoni és a turai nyugdíjas 
klub.  (A rendezvényről bővebben, 
még több fotóval a szolgalat.com-
on és facebook oldalunkon.)

Jó időben és jó hangulatban 
töltötték együtt a vasárnap dél-
utánt a lakók a Kazinczy körúti 
játszótéren. A már hagyomá-
nyosnak számító családi na-
pon többek között pingpong-, 
tollaslabda- és frizbi-bajnokság, 
valamint kerékpáros akadálypá-
lya, és kézműves foglalkozások 

várták valamennyi korosztályt. 
A rendezvény jótékony célt 
szolgált, a Gödöllői Gyepmes-
teri Telep számára gyűjtöttek 
a szervezők. Az adományok:  
rengeteg állateledel, játékok 
és több, mint 76.000 forint már 
meg is érkezett a gyepmesteri 
telep kutyáihoz.                   (b.j.)

ünnEpEltEk a gödöllői nyugdíjasok

családi nap sok játékkal 



tényleg a gyerekek felelősek a jövőért? 
szeptemberben is klíma-klub a Civil Házban
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Szeptemberben foly-
tatódik a Gödöllői 
klíma-klub keretein 
belül a beszélgetés-
sorozat, melynek 
címe Zöld életmód 
Gödöllőn: mindenki másképp 
csinálja, de hogyan?
Minden alkalommal más-más 
téma kerül a fókuszba, amelyet 
meghívott gödöllői vendégeink-
kel alaposan körüljárunk, előbb 
kerekasztal-beszélgetés formá-
jában, majd a résztvevőkkel kö-
zösen is.
Szeptemberi témánk a zöld ok-
tatás Gödöllőn. Mi felnőttek, 
gödöllői lakosok miként tudjuk 
előmozdítani a zöld oktatási in-
tézmények munkáját? Meddig 
tart az intézmény felelőssége? 
Mit tud tenni az intézmény, hogy 
a gyerekek, fiatalok szüleit is 
jobban bevonja a „zöldülési” 
folyamatokba? Miként lehet a 
klímaváltozással kapcsolatos 
esetleges szorongást a gyere-
kekben, fiatalokban feloldani, 
kezelni akár a város többi sze-
replőjével együtt? Tényleg elég 
a gyerekeket zöld életmódra ne-
velni ahhoz, hogy minden meg-

oldódjon?
Meghívott beszélgetőtársak:
• Tiborczné Garai Katalin, a Zöld 
Óvoda vezetője
• Wirnhardt-Dóbiás Judit, a Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola ta-
nára
• Dr. Malatinszky Ákos, a Szent 
István Egyetem oktatója, a 
GATE Zöld Klub korábbi elnöke
• Tóth Gabriella, Gödöllői Városi 
Könyvtár, ökokönyvtáros
• moderátor: Vadovics Edina, a 
GreenDependent Egyesület el-
nöke
Várunk mindenkit szeptember 
24-én 17 órától a Gödöllői Civil 
Házban (Szabadság út 23.) a 
klub hagyományinak megfelelő-
en teával, sütivel. A beszélgetés 
17:30-tól kezdődik. A részvétel 
mindenki számára nyitott és in-
gyenes.
Bővebb információ: klimaklub.
greendependent.org és face-
book.com/godolloiklimaklub

A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány ismét várja a 
javaslatokat a neves művész nevét viselő díjra. Az 1997-ben 
létrejött alapítvány alapító okiratban megfogalmazott célja és 
feladata Körösfői-Kriesch Aladár emlékének ápolása. A gaz-
dag szellemi és művészeti hagyaték méltó megőrzése céljából 
az Alapítvány támogatja a művészet bármely ágában tehet-
séges gödöllői fiatalok fejlődését, tehetségük kibontakozását. 
Ugyancsak célul tűzte ki a gödöllői fiatalok művészeti oktatását 
kiemelkedő színvonalon végző pedagógusok erkölcsi és anya-
gi elismerését.” A fentiek szellemében évente egy, Gödöllőn 
élő 14-24 év közötti tehetséges fiatal, vagy a tehetséges fia-
talok oktatását hosszabb ideje kiemelkedően végző személy 
díjazására kerül sor. Az alapítvány kuratóriuma által díjazásra 
legméltóbbnak tartott személy elnyeri a Körösfői-Kriesch Ala-
dár Emlékplakettet és az azzal járó – a kuratórium döntése 
szerinti – pénzjutalmat. A kuratórium döntésének kihirdetésé-
re, az emlékplakett és a vele járó pénzjutalom átadására 2019. 
október 29-én (kedden) 18 órakor, KÖRÖSFŐI-KRIESCH 
ALADÁR SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
ünnepélyes keretek között kerül sor a Gödöllői Királyi Kastély 
Dísztermében. A díj elnyerésére érdemes személyre megfelelő 
indokkal bárki javaslatot tehet. A javaslatnak tartalmaznia kell 
a javaslattevő nevét és címét, valamint a díjra javasolt személy 
nevét, életkorát, lakcímét, foglalkozását, munkahelyét, iskolá-
ját, valamint művészeti, illetve pedagógiai tevékenységének, 
eredményeinek bemutatását. A javaslatokat 2019. szeptember 
30-ig kell az alapítvány címére eljuttatni: 
Levélben: Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány 2100 
Gödöllő, Kiss József utca 7., e-mailen: korosfoi.anna@gmail.
com

A KörösFőI ALAPítVáNy FELHíVásA
TörTéneTek a vívó-világbajnokság

pásTjáról… 
különleges élménybeszámoló és beszélgetés
gémesi Csanáddal az pUre. kávéházban,

2019. szeptember 26-án, csütörtökön, 18 órától.

Házigazda: juhász péter,
aki legutóbb egri jánost faggatta

egy nagysikerű kávéházi esten. 
szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, aki 

szeretne bepillantást nyerni egy vívó-világbajnokság 
kulisszáiba, egy élsportoló mindennapjaiba!

a csodálatos környezetet és a kiváló vendéglátást a 
pUre. kávézó garantálja.
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A kistestvér ér-
kezése minden 
gyerek életében 
fontos esemény. 
Öröm, várakozás, 
de egyben félelem, 
szorongás forrása 
is. Vajon a szüleim 
ugyanannyit fog-
nak törődni velem, 
ugyanúgy fognak 
szeretni azután is, 
hogy megszületik a kistestvérem? 
Ezt a kérdést minden kisgyerek 
felteszi, így a hatéves Brúnó is, akit 
már jól ismerhetnek az olvasók. 
Bartos Erika Brúnó sorozatának 
kötetei minden alkalommal a gyere-
kek számár érdekes dolgokat mu-
tatnak be, s nincs ez másként most 
sem. A most megjelent könyvben 
Brúnó megtudja, hogy hamarosan 
kistestvére lesz. Hajtja a kíváncsi-
ság, utána akar járni, hogy vajon az 
ismerősei, kis barátai hogyan élték 
meg saját kistestvérük születését. 
A gyerekek segítségével különböző 
élethelyzetekbe pillanthatunk be. 
A gyerekek szemén át láthatjuk, 
milyen, ha az első testvér érkezik 

a családba, milyen 
az, ha elvált szülők 
gyermekeként lesz 
valakinek féltestvé-
re, vagy, mi történik 
akkor, ha ikrek szü-
letnek. Az ovis tár-
sak történtei mellett 
elolvashatjuk Brúnó 
saját történetét is, 
amelyből kiderül, 
mindezek után ho-

gyan élte meg kishúga, Blanka 
születését, hogyan győzte le a fé-
lelmeit, és hogyan találta meg új 
helyét a családjukban. Bartos Erika 
új könyve nem csak kellemes me-
sélni való, hanem segítséget nyújt 
a szülőknek is, akiknek bizony nem 
mindig könnyű feladat gyermekük-
kel elfogadtatni, megértetni a kis-
testvér születését. A gyerekek pe-
dig felkészülhetnek kisöccsük, vagy 
kishúguk megérkezésére, ötleteket 
kaphatnak, hogyan segíthetnek a 
szülőknek, és megtudhatják azt is, 
mi mindent kell tenni az édesanyák-
nak és az édesapáknak egy kisba-
ba körül. 

(ny.f.)

Nagysikerű koncerttel indult a Ki-
rályi Váróban az új évad. A jazz 
szerelmeseit szeptember 12-én, 

a Junior Prima Díjas Rafael Mário 
Trió várta.  A következő estet ok-
tóber 17-én rendezik meg, akkor 
a Hot Jazz Band lép a közönség 
elé. Ők két koncertet is adnak.
Ősszel a jazz klub házigazdája, 
Csányi István is a közönség elé 
lép, igaz ő a Művészetek Háza 
színpadán.  Itt kerül sor zene-
karának, a SAX-O-FUNK-nak 
„STENQUE” lemezbemutató 
koncertjére. Az élvonalbeli muzsi-
kusokból álló zenekar immár má-
sodik lemezét mutatja be, a stílu-
sok most is a funk, a jazz, a líra, a 
latin. A koncert vendégei Csányi 
István barátai: Myrtill, Lombos 
Márton és a Révész Richárd La-
tin Trió.         (Fotó: Csányi Eszter) 

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA

Brúnó és a kistestvér

Megkezdődött a jazz szezon 

Bemutató:

szeptemBer 20. (péntek), 18
00

Gödöllői városi könyvtár és információs központ
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Városunkban idén is több program 
kapcsolódik a szeptember 14-22 
között zajló Ars Sacra Fesztiválhoz. 
Vasárnap délután a Levendula Ga-
lériában Csak ketten címmel nyílt 
kiállítás Márvány Miklós és Gosch-
ler Tamás műveiből, majd este a 
Szentháromság templomban kon-
cert várta a közönséget „A barokk 
zene mesterei„ címmel. A Gödöllői 
Vonós Kamarazenekar, a Gödöllői 
Városi Vegyeskar és Ács 
Dávid orgonaművész 
előadásában Carissimi, 
Vivaldi és Purcell művei 
csendültek fel. 
A XIII. Ars Sacra Feszti-
vál célja, hogy a mai kor embere számára 
olyan programokat szervezzenek, ahol a 
művészet eszközeivel mutatják be az eu-
rópai kultúra szakrális, időtálló értékeit. 
Az idei rendezvénysorozat mottója: „Le-
gyetek mindnyájan egy!” (Jn 17,21)

A programsorozat további programjai:
Szeptember 20-án pénteken, 18 órától a 
Levendula Galériában olasz barokk ze-
neszerzők művei csendülnek fel Juniki 
Spartakus hegedűművész és Ferenczy 
Beáta zongoraművész előadásában.

Szeptember 22-én 17 órától 
az evangélikus templomban a 
gödöllői egyházi kórusok, és a 
felvidéki testvérvárosunkból ér-
kező,  Dunaszerdahelyi Szent 
György kórus adnak közös kon-
certet, közreműködik a Gödöllői 
Vonós Kamarazenekar.

A rendezvényekről még több 
fotó a szolgalat.com-on és Fa-
cebook-oldalunkon.

(k.j.)

Zenehíd Művészeti Projekt cím-
mel rendezett nemzetközi kon-
ferenciát a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar Alapítvány szeptember 
7-én. A Premontrei Auditórium-
ban megtartott 
rendezvényre 
testvérvárosa-
inkból, Csík-
szeredából , 
Dunaszerda-
helyről és Be-
regszászról, 
lamint Fran-
ciaországból 
Vitry-sur-Se-
ineából és 
To l n á b ó l 
é r k e z t e k 
résztvevők.
A konferen-
cián Jean-Christophe Frisch 
furulyaművész a zenéről, mint 
kapcsolatteremtési lehetőségről, 
a különböző kultúrákat és em-
bereket összekötő hídról tartott 
előadást. 
Dr. Freund Tamás, Széchenyi-dí-

jas agykutató az agyhullámok és 
a kreativitás közötti összefüggé-
seket mutatta be, míg dr. Soly-
mosi-Tari Emőke Szabolcsi Ben-
ce -díjas zenetörténész a Zuglói 

Filharmónia két előadásso-
rozatával 
ismertette 
meg a hall-
gatóságot.
Szalay Bork 
furulyamű-
vész a ba-
rokk és a 
kortárs zene 
kapcsolatáról 
tartott előa-
dást és bemu-
tatót. Eckhardt 
Gábor Liszt-dí-
jas zongo-
raművész pedig 

az interakciók formálta zenei ne-
velést vette górcső alá. A konfe-
rencia az Európai Unió Kreatív 
Európa Program társfinanszíro-
zásával valósult meg. 

(b.j.)

Zenehíd – ami össZeköti 
a kultúrákat

Ars sAcrA Fesztivál 
Időtálló értékek 
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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)

Ha a Gödöllőn található 
művészeti alkotásokról 
beszélünk, bátran kije-
lenthetjük, ezek közül a 
legismertebb Amergio 
Tot: A mag apoteózisa 
című bronz dombormű-
ve. A világhírű szobrász-
művész életéről nemrég 
egy különleges könyv je-
lent meg, szerzője maga 
is szobrászművész: Ne-
mes Péter, akivel október 
2-án 18 órakor a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs Központban találkozhatnak az érdeklő-
dők. 
A könyvbemutatón nem csupán a nem mindennapi alkotó életpályájába 
való bepillantás nyújt izgalmakat, hanem magának a könyvnek a szüle-
tése is, ami lényegében egy szakmai kutatómunkával kezdődött.
Az olvasók nemcsak az olasz képzőművészeti nagydíj nyertesét, az al-
bán kormány megbízott szobrászát, az amerikai galériások kedvencét 
ismerhetik meg,  hanem azt a különleges alakot is, akiről Szerb Antal 
írt az Utas és holdvilág-ban, s akihez  Federico Fellini, Salvador Dalí és 
Alberto Moravia járt fel. Műteremlakásában diplomaták, művészek, néha 
még a titkos ügynökök is megfordultak. Tot izgalmas életébe sokminden 
belefért még a fimezés is. A Keresztapa II. részében például Don Corle-
one testőreként láthatta a közönség. 
Október 2-án 18 órakor, ebben a különös életútba pillanthatnak be az 
érdeklődők. Nemes Péterrel, az Amerigo című könyv szerzőjével L. Pé-
terfi Csaba beszélget, az est vendége Juhász Anna irodalmár lesz. A 
könyvbemutatót filmvetítés színesíti.           (k.j.)

Amerigo – A szobrász, 
A színész és A bohém

könyvbemutAtó
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GÖDÖLLŐI 
IPARMŰVÉSZETI 

MŰHELY

A kiállítás 2019. december 8-ig látható, szeptember 
hónapban, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig!

Tárlatvezetés az október 12-én, a Gödöllői Városi 
Múzeumban megnyíló Nagy Sándor emlékkiállítással 
egybekötve, 2019. október 26-án 10 és 13 óra között. 

Támogató I Gödöllő Város Önkormányzata

GIM-HÁZ, 2100 Gödöllő, Körösfői-Kriesch Aladár utca 15–17. 
www.gimhaz.hu

(Folytatás az 1. oldalról) 

Gémesi György kitért arra is, bízik abban, hogy 
eljön az ideje, amikor az innen nem messze ta-
lálható Nagy Sándor házban is lehet majd kiál-
lítást rendezni, az épület sorsáról már többször 
tárgyalt az önkormányzat, azonban eddig még 

nem sikerült megegyezni annak tulajdo-
nosaival.
Bevezetőt Katona Szabó Erzsébet Fe-
renczy Noémi-díjas textilművész mon-
dott, aki úgy fogalmazott: a művész lel-
ke és keze nyoma érzékelhető.
A tárlatot Fábián Balázs, a Gödöllői 
Városi Múzeum igazgató-helyettese 

nyitotta meg, aki röviden ismertette Nagy 
Sándor életútját és művészi pályájának állo-
másait és szólt a kiállított művekről.
Végezetül Őriné Nagy Cecília művészet-
történész, a kiállítás kurátora hívta fel a fi-
gyelmet arra, hogy az itt kiállított kartonok 
olyan műveket is megőriztek, amik ma már 
– többek között a háborús pusztítások miatt 
– nincsenek meg, de ezen kartonok alapján 
készültek.
A kiállítás december 8-ig látható (A rendez-
vényről és a kiállításról még több fotó a szol-
galat.com-on és Facebook-oldalunkon).

mEgnyílt a gim-ház új kiállítása nagy sándor 150
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A Nógrád megyei Béren került 
sor az endurokrossz magyar baj-
nokság soron következő, ötödik 
fordulójára, ahol három gödöllői 
versenyző is felállhatott a dobogó 
legfelső fokára.

Az 1WD MSE színeiben verseny-
ző motorosok közül Szőke Márk 
az I. osztály E2-es kategóriájában 

lett első, Szekeres Zsolt ugyan 
ezen osztály E1 kategóriáját 
nyerte meg, míg Németh Bálint 
az ifi 65 kategóriában bizonyult a 
legjobbnak. A első helyek mellett 
Majoros Tamás jóvoltából jutott 
egy harmadik hely is, aki a II. osz-
tály E3 kategóriában állhatott fel 
a képzeletbeli dobogó harmadik 
fokára.

További, gödöllői érdekeltségű 
eredmények: Schirger Péter 5. 
hely (III. osztály E1 kategória); 
orosz Attila 5. hely (III. osztály 
E2); Bucsi András 10. hely (III. 

osztály E1)
- A képen jobbról az első motoron  
Szekeres Zsolt, míg mögötte sár-
ga sisakban Szőke Márk látható, 
fotó: Bakos Ákos -           -li-

Motorsport – endurokrossz bAjnokság

Három gödöllői a dobogó tetején

Olaszországban, Jesoloban 
rendezték a 2019. évi Sze-
nior Atlétikai Európa-bajnok-

ságot szeptember 
5. és 15. között, 
ahol a Gödöllői 
Egyetemi Atlétikai 
Club versenyzője,  
Takács Ákos M35 
(a képen, (fotó: 
http://emac2019.fi-
dalservizi.it) kategó-
riában ezüstérmes 
lett.  

A gödöllői atléta a 35 éves 
férfiak mezőnyében 400 mé-

teren állt rajhoz. Takács Ákos 
az előfutamban 51.87 másod-
perces idővel (saját futamát 
megnyerve) kvalifikálta magát 
a döntőbe, ahol hatalmasat 
harcolva, 50.91 másodperc-
cel, egy századdal megelőz-
ve brit vetélytársát érkezett a 
célba, megszerezve az ezüs-
térmet egy lengyel versenyző 
mögött.
A 34 nemzet sportolóit felvo-
nultató kontinensviadalon a 
magyar delegáció 9 arany-, 9 
ezüst- és és 5 bronzéremmel 
a 17. helyen végzett az érem-
táblázaton.                    
                    -kb-

AtlétikA – szenior AtlétikAi eb, jesolo

takács ákos Eb-ezüstérmes

Újabb TAO-s sportággal bővül a 
gödöllői sportpaletta, miután az 
elmúlt héten megkezdte hivatalo-
san is a munkáját a Gödöllői Jég-
korong Sportegyesület.

A klub hivatalos tájékoztatásából 
megtudhatjuk, hogy amíg váro-
sunkban nem megoldott a fog-

lalkozások megtartása, addig a 
Hatvan HC pályáján fogadják a 
jelentkezőket. A klub öt szakmai 
szempont alapján képzeli el felé-
píteni a bázisát: utánpótlás neve-
lés, ahol az óvodások mellett az 
alsó tagozatos iskolás korcsopor-
tokat célozzák meg, tömegsport 
szervezése, ahol az iskolákra 

fókuszálnak, közönségkorcso-
lyázás, hobbi jégkorong csapat 
szervezése, illetve jégkorong 
meccsekre látogatás szervezése 
az elsődleges profilok.   
A toborzás elindult, a klubnál 
várják azon óvodák, iskolák és 
oktatási intézmények  jelentke-
zését, akik örömmel működnek 
együtt az egyesülettel. Továb-
bi részletekről Molnár Mihály-
nál, az egyesület főtitkáránál 
lehet érdeklődni a 06/20-319-

19-21-es számon, valamint a  
hello@gjse.hu ímél címen. (fotó 
illusztráció: bangordailynews.
com)

jégkorong – ÚjAbb sportág A városi sportpAlettán

megkezdi munkáját a GJsE
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Szeptember 22-én, első ízben 
rendezi meg a Gödöllői Röplabda 
Club a 2016-ban, 24 éves korá-
ban tragikus körülmények között 
elhunyt egykori játékosa, Berze 
Zsófia (fotó: grcvolley.hu) előtt 
tisztelegve a játékosról elneve-
zett emléktornát, amelyre a há-
zigazdák mellett három csapatot 
hívtak meg a szervezők.

Az emléktornán a Gödöllői RC 
mellett a Diósgyőr, a Palota és a 
TFSE csapatai mérik össze tudá-
sukat. A klub a mellett, hogy egy-
kori játékosára emlékezik, ezzel 
az eseménnyel is szeretné hang-
súlyozni azon új irányelvét, mi-
szerint a jövőben sokkal nagyobb 
szerepet és megbecsülést kap-
nak a saját nevelésű játékosok.

-tl-

röplAbdA – eMléktornA berze zsófi tiszteletére

Hagyományteremtő röpis torna
I. Berze Zsófia Emléktorna

Időpont: 
Szeptember 22., vasárnap, 

Helyszín: SZIE csarnok 
(Gödöllő, Páter Károly u. 1.) 

MENETREND: 
10:00 elődöntő

Palota - Gödöllői RC 
12:00 elődöntő
DVTK - TFSE 

15 órakor: Bronzmérkőzés 
17 órakor: DÖNTŐ 

Ünnepélyes eredményhirdetés 
közvetlenül a DÖNTŐ után.

Nyögvenyelős, de annál érté-
kesebb három pontnak örül-
hetett a Gödöllői SK a Tököl 
elleni hazai derbin a megyei 
I. osztályú bajnokság ötödik 
játéknapján, ezzel ismét előre-
lépett a tabellán a csapat.

Nenad Pozder együttese az 
első félidőben csak statisztált a 
vendég csapat játékához, de a 
szünetben történt fejmosás jót 
tett, ugyanis a gödöllői fiatalok, 
többek között két fejesgóllal a 
maguk javára fordították a pár-
harcot, ezzel itthon tartották a 

három pontot. A GSK öt játék-
nap után hét ponttal a hetedik 
helyen áll a bajnoki tabellán.
Pest megyei I. osztály, 5. 
forduló: Gödöllői SK – Tököl 
VSK 3-1 (0-1) Gödöllői gólok: 
Pancsuska Tamás, Mudroch 
Mendel, Malkócs Marcell.

Pest megye Kupa – Könnyed 
továbbjutás

Könnyedén jutott tovább a 
2019/2020-as Pest megye 
Kupa-sorozat második fordu-
lójából a Gödöllői SK csapa-

ta, akik a megyei II. osztályú 
Kartal SE otthonában nyertek 
14-1-re. A következő ellenfél a 
megye hármas Zebegény lesz 
idegenben, a találkozót lapzár-
tánk után, szeptember 18-án 
rendezték.
Pest megye Kupa, 2. forduló
Kartal SE – Gödöllői SK 1-14 
(0-4) Gödöllői gólszerzők: 
Malkócs Marcell (4), Tóth 
Benedek (3), Méhes Pál (2), 
Mudroch Mendel, léder-
mayer András, Nagy Bar-
nabás, Tóth-Ilkó Áron, Pan-
csuska Tamás.

Hátország – Pont nélküli 
abonyi túra

2-1-es vereséget szenvedett 
Abonyban a GEAC-FISE csa-
pata, ezzel továbbra is három 
pontos a csapat a megyei III. 
osztály Keleti-csoportjában, 
amivel jelenleg a 14. helyen áll 
a csapat.
Pest megyei III. osztály Kele-
ti-csoport, 5. forduló
Abony KID FC – Gödöllői 
EAC-FISE 2-1 (1-0) GEAC 
góllövője: Kapdebo lóránd.

-ll-

lAbdArÚgás – szünetben ébredt fel A gsk

Pontokat érő gödöllői fejesek

Programajánló
Pest megyei III. osztály, 6. forduló
Szeptember 22., vasárnap 17 óra
GEAC-FISE – Tápiógyörgye KSK

(Egyetemi műfüves pálya)

Győzelmekkel kezdte idei baj-
noki szereplését a Gödöllői 
KC, miután a felnőttek (36-28) 
és a serdülők (41-29) is maga-
biztosan nyertek a Dunakeszi 
ellen hazai pályán.

Bartos Gábor férfi felnőtt csa-
pata már az első félidőben el-
döntötte a kettő pont sorsát, a 
folytatásba egy kis örömjáték 
is belefért, így magabiztosnak 
mondható győzelemmel kezd-
te idei NB II-es szereplését a 
Gödöllői KC.

Mácsár Gyula serdülő együt-
tese ott folytatta, ahol a tavalyi 
évben abbahagyta, azaz ma-
gabiztos játékkal előrukkolva 
nyert könnyedén az NB I/B 
Keleti-csoportjának első fordu-
lójában a Dunakeszi ellen.
NB II. Északi-csoport, 1. for-
duló: Gödöllői KC – VS Du-
nakeszi 36-28 (18-12)

Utánpótlás eredmény, Ser-
dülők (NB I/B. Keleti-cso-
port): Gödöllői KC –Dunakeszi 
41-29 (20-13)                 -tt-

kézilAbdA – dunAkeszi kipipálvA

GKC győzelmek az idénynyitón

Két nemzetközi versenyen is nye-
regbe pattant Szekeres Viktória 
(a képen, fotó: www.tbtrace.ro)
az elmúlt két hétvégén, a gödöllői 
KTM Team Hungary kerékpárosa 
a romániai és a szlovákiai verse-

nyét is megnyerte.  

A romániai Szászkézden tartották 
a Transylvania Bike Trails verse-
nyét. Az eseményen Szekeres 
Viktória 80 női célba érkező sze-
rezte meg az első helyet a 43 km-
es középtávon. 
Egy héttel később Szlovákiában, 
a Slovensky Raj Maratonon állt 
rajthoz a gödöllői bringás. A Szlo-
vák Nemzeti bajnokság küzdel-
meinek is helyet adó versenyen 
Szekeres Viktória 55 kilométeren 
indult és ért be első helyen.   -szv-

kerékpársport – neMzetközi MegMérettetések

szekeres Viktória a középtáv királynője volt

Felhívás 
Kedves Sportbarátok! A Gödöllői Vá-
rosrészek Közötti Amatőr Asztalite-
nisz Bajnokság 2019/2020 idényre 
Várjuk új csapatok jelentkezését is 
a hagyományos városrészek közöt-
ti amatőr asztalitenisz bajnokságra, 
amelyben két csoportban rendezzük 
meg a bajnoki fordulókat. Nevezni mi-
nimum 5 fős csapattal lehet, megjelöl-
ve a csapatkapitányt, névvel, címmel, 
igazolt játékosok nem lehetnek az 
amatőr csapat tagjai. Kérjük megad-

ni az elérhetőségeket (e-mail, tele-
fonszám). A nevezéseket legfeljebb 
2019. szeptember hó 20. napjáig fo-

gadjuk, a gyorfibea@invitel.hu 
email címen. Hajrá Gödöllő!
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Tavasszal hirdette meg az önkormányzat az 1000 fát Gödöllőre progra-
mot, aminek keretében évente kétszáz fával gazdagodik a városi zöld-
terület. 
Az ideiek közül százötven már a földbe került. A hátralévő ötven fára 
olyan családok jelentkezését várják, akik vállalják, hogy az ültetés után 
is gondozzák a növényt.

A fákra a faultetes.godollo@gmail.com e-mail címen le-
het jelentkezni.

A közterületre elsősorban hársakat, tölgyeket, fenyő féléket, gyertyánt, 
nyírt, juharokat, platánt, kőrisféléket, japánakácot, törökmogyorót és 
amerikai tulipánfát javasolnak a szakemberek. 

Az azonban, hogy egy-egy ház elé melyik kerül, függ a területen lévő 
külső és föld alatti közművek elhelyezkedésétől is. Ezek miatt természe-
tesen kisebb növésű fajok is szóba jöhetnek. 
Az ültetésre az ősz folyamán kerül sor.

Minden ember máshogy vé-
lekedik arról, hogy kutya és 
macska nem fér meg egy ház-
tartásban.
Sok állattartó tapasztalata 
azt mutatja, hogy egészen jól 
tudnak egymás mellett élni. 
Persze ehhez elengedhe-

tetlen, hogy mindkét állat jól 
szocializált legyen és nekünk 
is türelmesnek kell lennünk. 
A legalkalmasabb időszak az 
ismerkedésre a kölyökkor, 
hiszen ilyenkor még nem éri 
őket annyi negatív tapaszta-
lat. Idősebb korban is lehet-
séges, csak időigényesebb 
és nehezebb. Minél barátsá-
gosabb természetük van, an-
nál könnyebb dolgunk van. 

Első lépésként hagynunk kell 
mindkét állatnak elegendő 
területet. Mindkettőjüknek 
kell egy saját terület, ahova 
bármikor elvonulhat. Az első 
napokban nem feltétlenül kell 
érintkezniük egymással, elő-
ször az idegen szagokhoz kell 

hozzászok-
niuk. Ezt 
segíthetjük 
azzal, ha 
a macskát 
m e g s i m o -
gatjuk egy 
kendővel és 
odaadjuk a 
k u t y á n a k . 
Az első ta-
l á l k o z á s 
ne legyen 
h o s s z ú , 
elég csu-
pán néhány 
perc. A ku-
tyát kössük 
pórázra, ha 
nem bízunk 

a sikerben tehetünk rá száj-
kosarat is. Hagyjunk mindkét 
állat számára menekülési le-
hetőséget, semmiféleképpen 
ne zárjuk be őket sehova. Így 
feszélyezve fogják magukat 
érezni.  Ha a macska fújás-
sal vagy karmolással reagál 
a kutyára, tegyük őket újra 
külön és várjunk, míg lenyug-
szanak a kedélyek. Mi is mi-
nél nyugodtabbak vagyunk, 

annál nyugod-
tabbak lesz-
nek az állatok 
is. Az össze-
engedést is-
mételjük meg 
minden nap 
és minden al-
kalom legyen 
egy kicsivel 
hosszabb és 
minden talál-
kozás után 
dicsérjük és 
j u t a l m a z z u k 
meg mindkét 
kedvencünket.
Etetésnél fel-
tétlenül külön 
tányérból kell, 
hogy kapjon 
a macska és 
a kutya is, és 
a másik tál-
ja tabu kell, 
hogy legyen. 
Először rakjuk 
távol egymás-
tól az etetőtálakat és az idő 
előrehaladtával vigyük egyre 
közelebb egymáshoz. Ha a 
kutyánk érdeklődést mutat a 
macska WC iránt, szoktassuk 
rá arra, hogy abba nem sza-
bad belemennie. 
A türelem nagyon fon-
tos, hiszen ez egy 
rendkívül időigényes 
feladat, akár hóna-
pokba is beletelhet, 

mire teljesen összeszoknak. 
Az állattartással kapcsolatos 
felszereléseket és kiegészí-
tőket keresse üzletünkben 
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári 
u. 2.) és webáruházunkban  
(www.vetashop.hu).

esküdt ellenségek vagy legjobb barátok?

ötven helyre kerülhet 
Családok fája 

Várják a jelentkezőket
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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

nessy: 4 éves, nagytestű, közé-
pázsiai juhász, szuka. Emberbarát, 
más kutyákkal nem jön ki.

turbó: 8 hónapos, staff keverék 
kan. Örökmozgó, kutyákkal és em-
berekkel egyaránt barátságos.

maci: 3 éves, leonbergi keverék 
nagyfiú.Egy szeretetbomba, puszi-
osztó! Imád sétálni pórázon, kistetű 
kutyákkal jól elvan.

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!

A tervek szerint október elején készül el a megújult palotakerti 
kutyafuttató, ahol a korábbinál nagyobb terület áll majd rendel-
kezésre. Szombaton a Gödöllői kutya játszótér Facebook-cso-
portja szervezésében újrahasznosított hulladékból készült játé-
kelemeket helyeztek el. 

CICÁK GAZDIT KERESNEK
Domonyvölgyből 3 hónapos kiscicák gondoskodó gazdit 

keresnek. 
Tel: 06-20-996-7608.

Készül a KutyajátszótérpásZtorkutyák gödöllőn

Szeptember 15-
én szombaton, az 
Alsóparkban az 
Angol és Ausztrál 
Pásztorkutya Klub 
Egyesület speciális 
kiállítását láthat-
ták az érdeklődők. 
Gödöllő város kü-
löndíjasa egy wel-
sh corgi pembroke 
(Ginger Elf Peanut 
Butter at Bornto-
be), míg a kiállítás 
győztese egy hosz-
szúszőrű collie lett.
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

GÖDÖLLŐ

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

2019. szeptember 9-én megtartott ülésén 
az alábbi jelölteket és kompenzációs lis-
tákat vette nyilvántartásba és elvégezte a 
szavazólapon szereplő jelöltek sorrendjé-
nek kisorsolását.

Az Észak-Magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetsége, Egyesület jelölő 
szervezet nyilvántartásba vett német nem-
zetiségi jelöltjei:
Benedekné Juhész Katalin, Kaiser Péter, 
Meizner Sándor, Schezinger Mária, Szent-
gáli-Varga Szilárd, Zsiborás József

A Hely Az Érték Városvédő Egyesület”  je-
lölő szervezet polgármesterjelöltje: 
dr. Henkei Viktória
egyéni választókerületi képviselőjelöltjei: 
01. vk.  Kiss János
02. vk.  Bagyin József
03. vk.  Bánkuti Béla
04. vk.   Zágonyi Zsuzsanna
05. vk.  Dr. Bajkó-Révész Dóra 
06. vk. Surányi Andrea
07. vk. Dr. Umené Kecskeméti Zita 
08. vk.  Dr. Henkei Viktória
09. vk. Bajkó Norbert 
10. vk. Gloserné Szabó Györgyi
06. Egyéni választókerületben Tóth Miklós 
független jelölt

A Cigány Önkormányzatok és Roma Civil 
Szervezetek Érdekvédelmi Egyesületének 
nyilvántartásba vett roma nemzetiségi je-
löltjei:
Kolompár Gyula, Németh Zsuzsanna, Rá-
fael Csaba, Rafael Ildikó, Rafael Lejla

Nyilvántartásba vett kompenzációs listák:
A Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyar-
országért Mozgalom, Párbeszéd Magyar-
országért Párt, Magyar Szocialista Párt 
kompenzációs listáját

A „A Hely Az Érték Városvédő Egyesület”  
kompenzációs listáját 

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub ”  kompenzá-
ciós listáját

A polgármesterjelöltek, egyéni képviselő-
jelöltek és a nemzetiségi képviselőjelöltek 
sorrendje a szavazólapon a Helyi Választá-
si Bizottság által elvégzett sorsolás alapján:

A polgármesterjelöltek kisorsolt sor-
rendje:
1. Kolozs Csaba (FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt 
közös jelöltje)
2. Dr. Gémesi György (Gödöllői Lokálpatri-
óta Klub jelöltje)
3. Dr. Henkei Viktória (A Hely az Érték Vá-
rosvédő Egyesület jelöltje)
4. Kovács Barnabás (Demokratikus Koa-
líció-Jobbik Magyarországért Mozgalom- 
Párbeszéd Magyarországért Párt-Magyar 
Szocialista Párt közös jelöltje)

Az egyéni választókerületi jelöltek ki-
sorsolt sorrendje:
I. Egyéni választókerületben:
1. Sviszt László (Demokratikus Koalí-
ció-Jobbik Magyarországért Mozgalom- 
Párbeszéd   Magyarországért Párt-Magyar 
Szocialista Párt közös jelöltje)
2. Kiss János  (A Hely az Érték Városvé-
dő Egyesület jelöltje)
3. Klement Péter (FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt 
közös jelöltje) 
4. Molnár Andrea Tünde (Momentum Moz-
galom jelöltje) 
5. Szűcs Józsefné (Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub jelöltje)

II. Egyéni választókerületben:
1. Kristóf Etelka (Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub jelöltje)
2. Magyar István (Demokratikus Koalí-
ció-Jobbik Magyarországért Mozgalom- 
Párbeszéd Magyarországért Párt-Magyar 
Szocialista Párt közös jelöltje)
3. Bagyin József (A Hely az Érték Városvé-
dő Egyesület jelöltje)
4. Kocsi Tamás (FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt 
közös jelöltje)
5. Gáspár Géza (Momentum Mozgalom 
jelöltje)
 
III. Egyéni választókerületben:
1. Molnár Gergely (Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub jelöltje)
2. Máthé László (FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt 
közös jelöltje)
3. Jancsó Mikós Gábor (Momentum Moz-
galom jelöltje)
4. Bánkuti Béla (A Hely az Érték Városvé-
dő Egyesület jelöltje)
5. Solnerné Gyulai Éva (Demokratikus Ko-
alíció-Jobbik Magyarországért Mozgalom- 
Párbeszéd Magyarországért Párt-Magyar 
Szocialista Párt közös jelöltje)

IV. Egyéni választókerületben:
1. Dr. Péterfi Gábor (FIDESZ-Magyar 
Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata 
Néppárt közös jelöltje) 
2. Fedor Tibor Csaba (Momentum Mozga-
lom jelöltje)
3. Svisztné Kis Ildikó (Demokratikus Koa-
líció-Jobbik Magyarországért Mozgalom- 
Párbeszéd Magyarországért Párt-Magyar 
Szocialista Párt közös jelöltje)
4. Dr. Jeney László (Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub jelöltje)
5. Zágonyi Zsuzsanna (A Hely az Érték Vá-
rosvédő Egyesület jelöltje)

V. Egyéni választókerületben:
1. Simon Péter Gellért (FIDESZ-Magyar 
Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata 
Néppárt közös jelöltje)
2. Varga Imre (Demokratikus Koalíció-Job-
bik Magyarországért Mozgalom- Párbe-
széd Magyarországért Párt-Magyar Szoci-
alista Párt közös jelöltje)
3. Dr. Györfi Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub jelöltje)
4. Dr. Bajkó-Révész Dóra (A Hely az Érték 
Városvédő Egyesület jelöltje)
5. Kiss Tibor (Momentum Mozgalom jelölt-
je) 

VI. Egyéni választókerületben:
1. Surányi Andrea (A Hely az Érték Város-
védő Egyesület jelöltje)
2. Dr. Varga Zoltán (Demokratikus Koalí-
ció-Jobbik Magyarországért Mozgalom- 
Párbeszéd Magyarországért Párt-Magyar 
Szocialista Párt közös jelöltje)
3. Horváth Zsolt (Momentum Mozgalom 
jelöltje) 
4. Tóth Miklós (független jelölt)
5. Molnár Árpád (FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt 
közös jelöltje)
6. Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub jelöltje)

VII. Egyéni választókerületben:
1. Kiss Dávid (FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt 
közös jelöltje)
2. Parti Csaba (Momentum Mozgalom je-
löltje)
3. Ladosné Pozsár Éva (Demokratikus Ko-
alíció-Jobbik Magyarországért Mozgalom- 
Párbeszéd Magyarországért Párt-Magyar 
Szocialista Párt közös jelöltje)
4. Dr. Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Lokál-
patrióta Klub jelöltje)
5. Dr. Umené Kecskeméti Zita (A Hely az 
Érték Városvédő Egyesület jelöltje)

a helyi választási bizottság közleMénye
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VIII. Egyéni választókerületben:
1. Nagy Andrea (Momentum Mozgalom je-
löltje) 
2. Nagy Péter (Gödöllői Lokálpatrióta Klub 
jelöltje)
3. Dr. Henkei Viktória (A Hely az Érték Vá-
rosvédő Egyesület jelöltje)
4. Epres György (FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt 
közös jelöltje)
5. Kovács Barnabás (Demokratikus Koa-
líció-Jobbik Magyarországért Mozgalom- 
Párbeszéd Magyarországért Párt-Magyar 
Szocialista Párt közös jelöltje)

IX. Egyéni választókerületben:
1. Dr. Pápai Éva (Demokratikus Koalí-
ció-Jobbik Magyarországért Mozgalom- 
Párbeszéd Magyarországért Párt-Magyar 
Szocialista Párt közös jelöltje)
2. Kis Milán Márk (Momentum Mozgalom 
jelöltje) 
3. Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub jelöltje)
4. Török Sándor (FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt 
közös jelöltje)
5. Bajkó Norbert (A Hely az Érték Városvé-
dő Egyesület jelöltje)

X. Egyéni választókerületben:
1. Hódi Károly (Demokratikus Koalí-
ció-Jobbik Magyarországért Mozgalom- 
Párbeszéd Magyarországért Párt-Magyar 
Szocialista Párt közös jelöltje)
2. Glóserné Szabó Györgyi  (A Hely az Ér-
ték Városvédő Egyesület jelöltje)
3. Varga Árpád (FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt 
közös jelöltje) 
4. Sziklai Zsolt (Momentum Mozgalom je-
löltje) 
5. Bárdy Péter (Gödöllői Lokálpatrióta Klub 
jelöltje)

A nemzetiségi jelöltek kisorsolt sor-
rendje:
Lengyel nemzetiségi képviselőjelöltek
1. Szabó Márk László
2. Szabó László  
3. Mezővári Ottó Lászlóné  
4. Kiss Zoltán Gyula  
Német nemzetiségi képviselőjelöltek
1. Meizner Sándor
2. Scherzinger Mária Edit 
3. Zsiborás József
4. Kaiser Péter
5. Szentgáli-Varga Szilárd
6. Benedekné Juhász Katalin

Roma nemzetiségi képviselőjelöltek
1. Kubatov János 
2. Ráfael Csaba
3. Kolonics Nikolett 
4. Baloghné Varga Orsolya Ildikó
5. Kolompár Gyula
6. Balogh Gyula
7. Rafael Ildikó 
8. Németh Zsuzsanna 
9. Balog Gyula
10. Rafael Lejla

A Helyi Választási Bizottság 2019. szep-
tember 10-én megtartott ülésén a kompen-
zációs listák sorrendjét az alábbiak szerint 
sorsolta ki:
1. FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖ-
VETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT
2. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ – JOB-
BIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
– PÁRBESZÉD MEGYARORSZÁGÉRT 
PÁRT – MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
3. GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB
4. A HELY AZ ÉRTÉK VÁROSVÉDŐ 
EGYESÜLET
5. MOMENTUM MOZGALOM

Gödöllő, 2019. szeptember 13. 
Dr. Kiss Árpád sk., a HVI vezetője
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építé-
si telket vennék Gödöllőn! Tel: 
20/944-7025
+ Szadán, tárolóval össze-
érő, CSOK-képes, minőségi 
új építésű, egyszintes, iker-

ház központban, n+3 szobá-
val, 450m2-es telekkel eladó! 
Irányár: 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 
nagyméretű teremgarázs ki-
adó! Bérleti díj: 18.000.-ft/hó. 
Tel: 20/944-7025
+ Gödöllő keresett részén új 
építésű, extra energiatakaré-
kos n+3 szobás lakás dupla 
kocsibeállóval eladó! Irányár: 
47Mft. Tel: 20/772-2429
+ Központ közelében, 85m2-
es stabil kockaház, 1200m2-
es telekkel, N+2szobával jó ál-
lapotban eladó! Iár:41.5MFt!! 
Tel: 20/539-1988
+ Egyetemi parkerdő mellett 
eladó n+3 szobás, garázsos 
sorház közel hév, vasútállo-
máshoz! Irányár: 49MFt. 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 iker-
házi lakás garázzsal eladó! 
Irányár: 49,9Mft. Tel.: 20/772-

2429
+ Eladó lakást 
keresek központ-
ban! Tel: 20/944-
7025
+ Gödöllőn, köz-
pontban 750m2-
es széles telken 
összközműves , 
felújítandó tégla-
ház eladó! Irány-
ár: 40MFt! Tel: 
20/539-1988
+ Gödöllőn a Szil-
hát utcában eladó 
egy két utcára 
nyíló 86 nm-es 

családi ház 619 nm-es telken. 
Érd: 06-20-520-1786 
+ Központhoz közel, 650 m2-
es telken felújítandó, egy-
szintes családi ház sürgősen 
eladó. 5 szobás, összközmű-
ves, konvektoros. Nagyon jó 
helyen! I.ár: 32.000.000 Ft. 
Tel: 0620 432 9665
+ Központban, szép állapo-
tú, 2 szobás, nagyon világos 
panellakás sürgősen eladó, 4 
emeletesben. Tehermentes, 
hitelezhető. 24.950.000 Ft. 
0620 4330733
+ Gödöllőn az Irtványban 
1500 nm-es, bekerített te-
lek gyümölcsfákkal, szőlővel, 
málnással, 12 nm-es faházzal 
eladó. Iár: 2 millió Ft. Érd: 06-
30-858-6229, 06-30-362-2270 
+ 2 db panorámás, építési te-
lek eladó Gödöllőn a Boglár-
ka utcában. A telkek egymás 
mellett találhatók, 830 és 962 
m2 területűek. Az utcában 
víz-villany-szennyvíz. A gáz-
vezeték a keresztutcában 30 
m-re. Irányár: 15 és 16 mFt. 
Érdeklődni: 0630-2105-283.
+ ŐRBOTTYÁNBAN 2 szin-
tes, 5 szobás felújítandó csa-
ládi ház teljes közművel, kút-
tal eladó vagy elcserélendő 2 
szobás tégla, liftes, konvekto-
ros lakásra értékegyeztetés-
sel. Tel: 06-70-261-3437 este
+ Eladó Gödöllőn a Szent Já-
nos utcában egy 2 szobás, 54 
nm-es, erkélyes, 2.emeleti la-
kás készpénzes vásárlónak. 
Iár: 28MFt. Tel: 06-20-232-
1667 
+ Gödöllőn a Szilhát utcában 
eladó egy 86 nm-es családi 
ház 310 nm-es telekkel. Érd: 
06-20-520-1786 
+ Gödöllőn a Kossuth Lajos 
utcában eladó egy 64 nm-
es felújított 1.emeleti lakás. 
Irányár: 32 millió Ft. Tel: 06-
30-291-3394

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

Szomorúan értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, 
hogy DR. KISFALUDI FERENC nyugalmazott járási majd ke-
rületi főállatorvos súlyos betegség következtében 2019. szep-
tember 3-án elhunyt. A Máriabesnyői Bazilikában gyászmise ke-
retében hamvai jelenlétében búcsúzunk tőle 2019.szeptember 
27-én (pénteken) 15 órakor. Kérjük, virág helyett perselybe tett 
adományaikkal a Bazilika fenntartását támogassák. A gyászoló 
család.
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+ Gödöllő központjában, de 
csendes, kastély közeli utcá-
ban kellemes fekvésű, össz-
komfortos, földszintes családi 
ház eladó: telek 710 nm, ház 
100 nm nettó, 3 parkettás szo-
ba, nappali-étkező, konyha 
(külön gázbojlerrel) spejz, ket-
tő fürdőszoba (1., nagy kádas, 
WC, bidé, mosdó, 2., zuhany, 
WC, piszoár, mosdó). Nagy 
fedett terasz, kisméretű pince 
gázkazánnal. Radiátoros és 
padlófűtés. Per és tehermen-
tes. Ir.ár: 49 M Ft. Ingatlano-
sok kíméljenek! +36-20-547-
1048 
+ ELADÓ (vagy elcserélendő) 
gödöllői, 2szoba összkomfor-
tos, tehermentes jó állapotú 
2.emeleti, erkélyes, téglaépí-
tésű, egyedi fűtésű (gázkon-
vektor) lakásom (nagy saját 
zárható pincével) gödöllői, 
szadai, isaszegi tehermentes 
kertes házra. (De érdekel sió-
foki, lellei ház is.) Iár: 29.8MFt. 
06-70-620-4102
+ Eladó Gödöllő Palotakerti 
részén parkra néző, 10 eme-
letes házban egy 44nm-es, 1 
szobás öröklakás nyílászáró 
cserével nagyon kedvező irá-
nyáron: 22,3 mFt 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi 
részén egy 2szintes, 2gene-
rációs, 4szobás, 2konyhás, 
2fürdőszobás családi ház fel-
újítva, új tetővel, melléképüle-
tekkel 773nm-es telken. I.á.: 
48 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhe-
gyi úton egy 2,5 szobás, ösz-
szkomfortos, teljesen felújított 
lakóház nagy méretű garázs-
zsal, 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 Rad-
nóti Miklós utcában. I.á.: 27 
mFt 0620-919-4870
+ 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 igény-
be vehető az ingatlanra. E.á.: 
48,9 mFt/db 0620-919-4870
+ Eladó most épülő, földszin-
tes ikerházak Gödöllőn a Lá-
zár Vilmos és a Gerle utcában, 
hitelre 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 konvek-
toros fűtéssel. I.á.: 29,5 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai 
dombon egy 2 helyrajzi szá-
mon lévő, 2200nm-es telken 
lakóház udvar megjelölésű 
ingatlan, mely áll nappali+ 
2szoba összkomfortból. I.á.: 
42 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom 
utcában egy ikerház 440nm-

es telekrésszel mely áll 
nappaliból lent, tetőtér-
ben 2szoba, erkélyekkel, 
terasszal. I.á.: 30 mFt 
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Zrínyi 
utcában egy 85nm-es, 
vegyes építésű, 2,5 szo-
bás családi ház 300nm-
es telekrésszel. E.á.: 27 
mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllő – Palotakerten 
albérlet kiadó hosszútáv-
ra. Bővebb tájékoztatás 
18.00 után a 06-30-916-
3701 telefonon. 
+ Albérlet max. 2 fő nem 
dohányzó részére kiadó 
Máriabesnyőn. Tel: 06-
30-192-3473
+ A Damjanich utcában 
albérlet kiadó 1-2 fő ré-
szére: szoba, konyha, 
fürdőszoba, terasz. 
Díja: 70.000 Ft + rezsi 
+ 2 havi kaució. Tel: 06-
20-469-9295
+ Központban szoba ki-
adó egyetemista lány, 
lányok részére. (Max 2 
fő.) Tel: 06-70-381-2407
+ Egyetem mögötti ré-
szen 2 szoba hallos 1. 
emeleti lakás kiadó Gö-
döllőn a Fenyvesben. 
06-30-569-8137 

GARÁZS
+ Gödöllőn a Szent 
János utcában 4 férő-

helyes 46,8 
nm-es garázs 
eladó. Tel: 06-20-
326-8583
+ Gödöllőn, Kampis 
téren nagyméretű 
teremgarázs kiadó! 
Bérleti díj: 18.000.-
ft/hó. Tel: 20/944-
7025

ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT 
FÉRFI BETEGÁPO-
LÓT keresünk Kere-
pesen nappali mun-
kára (reggel 8 órától 

este kb 19 óráig) heti több 
alkalomra, hosszabb távon. 
Érd: 06-30-577-9661
+ Munkaidő pótlékkal egy és 
több műszakos munkarendbe 
műanyag feldolgozó gödöl-
lői kft. felvesz BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT, RAKTÁ-
ROST, SZERSZÁMKÉSZÍ-
TŐT, KARBANTARTÓT és 
FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁL-
LÍTÓT. Nyugdíjasokat is szí-
vesen fogadunk. Érd: 06-20-
9423-112, www.plastexpress.
hu 
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+ 19 éve működő műhelyünk-
be kollégákat keresünk AUTÓ-
SZERELŐ, illetve betanított 
SEGÉDMUNKÁS munkakör-
be! Bejelentett 8 órás állás, 
bérezés megegyezés szerint! 
Jelentkezni a +3630-4666-
930-as telefonszámon, illetve 
a papgumi@invitel.hu e-mail 
címen lehet. 
+ Kutató cég újpesti mikrobio-
lógiai laboratóriumába LABO-
RATÓRIUMI ASSZISZTENST, 
TECHNIKUST keres. Jelent-
kezés fényképes önéletrajz-
zal, motivációs levéllel a ku-

tatolabor2@gmail.com e-mail 
címen.
+ Vállalom lépcsőházak taka-
rítását heti rendszerességgel, 
továbbá nagytakarítását. Hét-
végi és ablaktakarítást is vál-
lalok. Számla képes vagyok! 
06-70-703-6568 
+ Gödöllőre keresek ház kö-
rüli munkára (kerti, kisebb kő-
műves munkák) megbízható, 
munkájára igényes ezermes-
tert heti egy-két alkalomra. 
Érd: 06-70-379-1226
+ Megbízható sofőrt keresek 
C jogosítvánnyal 7,5 tonnás 
teherautóra Gödöllőn és kör-

nyékén árufuvarozásra. Érd: 
06-30-6455-659
+ A Panda autómosó gyakor-
lott vezetni tudó női és férfi 
munkatársat keres. Kárpit és 
polír előny. Tel: 06-20-9417-
670 Holló Józsefné
+ Heti két-három napra TAKA-
RÍTÓNŐT keresünk gödöllői 
családi házba vasalással, ru-
galmas munkabeosztással. 
06-70-418-3032 

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSO-
LÁS 50 nyelven, anyanyel-

vi, diplomás, gyakorlott 
szakfordítókkal! Ked-
vezményes árak. I.L.I 
Fordítóiroda, Gödöllő, 
Körösfői u. 2. Tel.: 06-
20-556-2653, 06-20-543-
1775, e-mail: info@ili.hu, 
ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. 
Bízza most rám! Fakivá-

gás, sövényvágás, bozótirtás, 
fűnyírás, fűkaszálás. Füvesí-
tés, gyepfelújítás, vegyszeres 
gyomirtás. Rotációs kapálás. 
Gyepszellőztetés. Metszés. 
Ágak, levelek elszállítása. 
Ereszcsatorna tisztítás. Kert 
takarítás. Fahasogatás. Gépi 
permetezés. Kerítésfestés. 
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, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, 
vízvezetékek felújítása. CIR-
KÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, 
KONVEKTOROK karbantartá-
sa felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problé-
mája van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép 
szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Hétvégén is! Tel: 06-
30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Ta-

más 06-70-502-5620
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD 
ÉS ELEGED VAN BELŐLE? 
Betegségednek lelki okai van-
nak, melyeket 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 
távozol. Ellenkező esetben 
ingyen adom. Élj kevesebb 
stresszel hosszabb ideig! 
Adsz esélyt magadnak? Ha 
igen, KÉRJ IDŐPONTOT 
MOST: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK 
KÖLTÖZTETÉSE, lomta-
lanítás. Pianínó-, páncél-
szekrény szállítás. Hét-
végén is. NEER TEHER 
06-70-648-7660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. Ázások 

csőtörések megszüntetése. 
Vécék tartályok csapok szifo-
nok cseréje. Csatorna kame-
rázás. VÍZSZERELÉS. 06-20-
491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURT-
NI CSERE, SZÚNYOGHÁLÓ 
készítés, redőnyök motori-
zálása, árnyékolás technika 
automatizálás egész Pest me-
gyében garanciával, megbíz-
ható szakembertől. Ingyenes 
kiszállással. 0670-418-3032
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZE-
RES KERESÉSE – javítása, 
kamerás csatornavizsgálat. 

Vízvezeték cseréje lakásban 
és udvaron, 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 megren-
delhető! Péter úr, 06-20-3685-
888 
+ TETŐFEDÉS Régi és új te-
tők javítása, tetőszerkezeti 
munkák, tetőfedés, ácsmun-
ka, bádogos munka, eresz-
csatorna, Lindab tetőfedés, 
lécezés, fóliázás, ereszdesz-
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kák, madárdeszkák festése, 
palajavítások, kúpcserép le-
kenése, leszögelése. Bár-
milyen kisebb javításokat is 
vállalok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-
30-526-8532 
+ Otthonomban VASALÁST 
VÁLLALOK! Köszönettel vá-
rom hívását! Tel: 06-30-684-
5516
+ BŐRGYÓGYÁSZATI MA-
GÁNRENDELÉS: szerda, 
csütörtök, péntek délután 17 
órától 19 óráig. Cím: Gödöllő, 
Köztársaság út 10/A. Bejárat 
és parkolási lehetőség a Nagy 
László utcából. Bejelentke-
zés: 06-28-416-843 

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 
József 06-20-532-7275

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelv-
oktatást vállal FILMSZINK-
RON, könyvfordítás, vizsga-
előkészítés és korrepetálás 
területén jártas FIATAL, ta-
pasztalt nyelvtanár. Tel: 06-
70-559-3918 
+ Tapasztalt ANGOL tanár-
ként általános angol órákat, 
érettségire, középfokú nyelv-
vizsgákra felkészítést, kor-

repetálást, beszédkészség 
fejlesztést vállalok. 06-20-
358-6057 
+ ANGOL tanár általános 
és középiskolás diákoknak 
korrepetálást, felvételire és 
érettségire felkészítést vállal. 
Szükség szerint beszédcent-
rikus és nyelvtani rendszere-
ző órák tartása. 06-30-787-
2288

ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia 
szakbecsüs díjtalan kiszál-
lással vásárol antik bútoro-
kat, festményeket, órákat, 
mindenféle szobrokat, vitrin 
dísztárgyakat, ezüstöt (hi-
bás és hiányos darabokat is), 
régi pénzeket, könyveket, bi-
zsukat és ékszereket, boros-
tyánt, mindenféle régiséget 
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 OSZLOP-
TUJÁK kaphatók Gödöllőn 
termelőtől. Több mint 1.000 
közül választhat 30-40 %-os 
áron. Szállításba besegítek. 
Tel: 30/569-8137 
+ Vágni való tyúkok eladók 
600 Ft/db. Házhoz szállítva. 
Tel: 06-20-469-9295

+ SCHOLZE PIANO kiváló ál-
lapotban eladó Gödöllőn. 06-
20-520-1786
+ Eladó új állapotú nappali 
szekrénysor dióbarna, fekete 
üvegajtókkal, alul 3 fiókkal, át-
látszó üveges vitrinnel. Hossz: 
3m, magasság: 1,5m. Hozzá-
tartozó komód 2db fekete 
üvegajtóval, középen 4db fi-
ókkal. Hossz: 2m, magasság: 
0,7m. Ára: 95.000 Ft+ 40.000 

Ft. 06-30-9545-917 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR min-
den típusú gépjárműhöz 
szaküzletünkben vagy 
kiszállítással. Szolgálta-
tásaink: beszerelés, be-
vizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minősé-
gi akkuk, új akciók. Gö-
döllő, Dózsa Gy. út 50. 
(Temetővel szemben) 06-
30-536-4300, 28/611-728 
www.akkugodollo.hu 

EGYÉB
+ Eltartási, illetve életjáradéki 
szerződést kötnék olyan idős 
hölggyel, úrral, akinek kevés 
a nyugdíja, kiegészítésre van 
szüksége, mert nem bír be-
lőle megélni vagy olyat, aki 
egyedül érzi magát és egy kis 
törődésre vágyik, segítségre 
orvoshoz, illetve bevásárlás-
hoz stb. Kérem, hívjon biza-
lommal. 06-70-3818-029 
+ MÉZET közvetlenül a ter-
melőtől, a Ludányi Méhé-
szetből! Akác-, Virág-, Hárs-, 
Gesztenye-, Repce krém-, 
Lépesméz, Propolisz, Virág-
por kapható. 3kg fölött házhoz 
szállítjuk.06-30-9891-721 
+ Vásároljon HAMISÍTAT-
LAN, OMME zárszalagos 
mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Repce, Akác-, Hárs-, 
Akác-hárs-, Napraforgóméz. 
720ml-es csavaros tetejű be-
főttes üveget cserébe elfoga-
dok. Házhoz szállítás. Szabó 
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 



2019. szeptember 17.24 gödöllői szolgálat hirdetés

Beküldési határidő: 
2019. szepteMber 24.

Megfejtés:
Gödöllő két testvérvárosa.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Soós-Závodszky Johanna, dr. Zsirmon 
Gergely

A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Koncz Zsolt, Novák Dóra

A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
Jenővári Éva

A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Tóth Réka, Juhász Edit

A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Balás Edit, Kocsis Emese

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!


