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A vasárnapi önkormányzati választáson is-
mét, sorozatban nyolcadik alkalommal dr. 
Gémesi Györgyöt (Gödöllői Lokálpatrióta 
Klub) választották meg polgármesternek, aki 
az 1990-es rendszerváltozás óta vezeti váro-
sunkat.

Az önkormányzat 14 fős képviselő-testüle-
tébe a következő egyéni jelöltek jutottak be:
1. sz. vk.: Klement Péter (Fidesz-KDNP)
2. sz. vk.: Kocsi Tamás (Fidesz-KDNP)
3. sz. vk.: Máthé László (Fidesz-KDNP)
4. sz. vk.: dr. Péterfi Gábor (Fidesz-KDNP)
5. sz. vk.: dr. Györfi Beáta (Gödöllői Lokál-
patrióta Klub)
6. sz. vk.: Pelyhe József (Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub)
7. sz. vk.: dr. Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Lokál-
patrióta Klub)
8. sz. vk.: Epres György (Fidesz-KDNP)
9. sz. vk.: Török Sándor (Fidesz-KDNP)
10. sz. vk.: Bárdy Péter (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)

A testületbe további 4 tag az úgynevezett kompen-
zációs lista alapján jutott be: további 2 helyet kapott 
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub, 1-et a Fidesz-KDNP és 
1-et a Hely az Érték Városvédő Egyesület.

(folytatás a 2. oldalon)

Dr. Gémesi GyörGy
nyolcaDszor is
polGármester

önkormányzati választás
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Gémesi GyörGy:
„Nem éN vaGyok a foNtos, haNem a város”
A választási eredmény kihirdetése után Gémesi György Gödöllő nyol-
cadszor megválasztott polgármestere úgy nyilatkozott, a következő idő-
szakban nagyon sok lesz a feladat, amelyekbe szeretné minél jobban 
bevonni a fiatalokat.

– Az eddigi legerősebb választási küzdelmen vagyunk túl. Kemény 
dolgokat kellet kiállni. Azzal, hogy nem álltunk be az adok-kapokba, 
megőriztük a hitelességünket. Felkészültségünkkel a város békéjét fog-
juk tudni biztosítani. A Gödöllői Lokálpatrióta Klubot tovább fogjuk építe-
ni, mert azt gondolom, hogy ez az igazi jövő, ha nem pártok osztogatják 
a pénzt, a pozíciókat és a vagyont, hanem a gödöllőiek döntenek azok 
sorsáról.

Gémesi György emlékeztetett rá, a Lokálpatrióta Klub 2002-ben ha-
sonló döntetlen helyzetben dolgozott. Kijelentette, most meg fognak kez-
dődni a tárgyalások.

– Nem én vagyok a fontos, hanem a város – jelentette ki a polgármes-
ter, aki megköszönte mindenkinek a munkáját és támogatását.

„Újra bizalmat kaptam Önöktől a város vezetésére, ami ebben a hely-
zetben mérhetetlenül jólesett, megtisztelő és amit nagyon szépen köszö-
nök mindenkinek” – írta Facebook-oldalán Gémesi György.

„Köszönöm a rengeteg telefont és üzenetet. Mindenkinek válaszolni 
fogok, de ehhez kell egy kis idő. Köszönöm a lokálpatrióta csapatnak, a 
támogatóknak és szimpatizánsoknak, hogy a hihetetlen „ellenszélben” 
kitartottak mellettem/mellettünk, aminek eredménye, hogy nem vesztet-
tünk, igaz, nem is nyertük meg a választást. A kiegyenlitett eredmény pe-
dig lehetőséget ad mindenkinek, hogy végiggondolja, mit igért, hogyan 
szolgálja a várost és mit tud tenni Gödöllőért. Én ennek érdekében min-
den együttműködésre nyitott vagyok természetesen. Továbbra is elköte-
lezett lokálpatriótaként fogom szolgálni Gödöllőt és a város érdekében 
minden együttműködésre, kompromisszumra kész vagyok.”

(bdz)

(folytatás az 1. oldalról)
Gödöllőn a választói név-

jegyzékben 25.616 fő sze-
repelt, közülük 15.108-an 
mentek el szavazni. Így 
a választási részvétel 
58,98 % volt. Csak 
összehasonlításkép-
pen: országosan az 
átlagos részvétel 
48,57 % volt!

A tíz gödöllői vá-
lasztókerületben 
a legnagyobb kü-
lönbségű győzelem 
a Blahán volt (+207 
voks), a legkisebb pe-
dig a Harasztban (+40).
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A gödöllői polgármesteri
hivAtAl csAládbArát munkAhely
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának háttérintézménye-
ként komplex családpolitikai, 
nőpolitikai, idősügyi és gyer-
mekjóléti szakmai feladatok és 
folyamatok tervezését, megva-
lósítását végző Családbarát Or-
szág Nonprofit Kft kezelésében 
lévő pályázat keretében Gödöl-
lői Polgármesteri Hivatal Csa-
ládbarát Munkahely bronz foko-
zatú védjegyét érdemelte ki.

A Családbarát Hely olyan 
szervezet, mely a munkáltató 
és a munkavállaló, szempont-
jainak kölcsönös figyelembe-
vételével támogatja a csalá-
don belüli szerepek betöltését, 
figyelembe veszi a családok 
élethelyzetének változásait, 
csökkentve ezzel a szervezet 

elvárásainak és a családi kör-
nyezet igényeinek összeütkö-
zéseiből fakadó konfliktusokat.

A családbarát szemlélet pozi-
tív társadalmi üzenetet hordozó 
érték, mely egyre nagyobb je-
lentőséggel és vonzerővel bír 
napjainkban. A Bronz Fokozat 
elnyerése fontos versenyelőnyt 
jelent a védjegyjogosultnak a 
PR és CSR (társadalmi fele-
lőségvállalás) tekintetében, 
vonzóbbá teszi a minősítést 
megszerző szervezetet a mun-
kavállalók és ügyfelek körében. 
A tanúsítást elnyert szervezetek 
ingyenes auditáláson esnek át, 
mely audit a szervezetben érvé-
nyesülő családbarát szemlélet-
ről nyújt hiteles képet.

(kj)

A Legyen Gödöllő kerékpáros-
barát város program keretében 
a gödöllői kerékpárút-hálózat új 
szakaszát adták át szombaton, 
amit egy közös biciklizéssel 
vettek birtokba városunk ke-
rékpárosai. 

A beruházásnak köszönhe-
tően többek között megépült az 
Ádám utca és a Berente utca 
közötti átkötés a Rákos-patak 
fölött átvezető új híd létesíté-

sével, a kerékpáros útburkolati 
jelek felfestésével, valamint az 
új burkolattal rendelkező felület 
területén nagyobb erősségű 
LED-világítás kiépítésével.

A fejlesztés eredményeként 
közvetlen a kerékpáros ösz-
szeköttetés a városközpont, a 
Dózsa György úti kereskedelmi 
egységek, valamint a kertváro-
si és a blahai városrész között.

(A)

átaDták az új
kerékpárutat

Az EuroÖkoland Alapítvány a 
KEHOP-1.2.1-18-208-00070 
azonosító számú pályázat kere-
tében felmérést készít Gödöllő 
klímastratégiájának elkészítésé-
hez.

A projekt legfontosabb célja, 
hogy olyan klímastratégia szüles-
sen, mely segít összehangolni az 
egyes területeket (városvezetés, 
vízügy, hulladékgazdálkodás, 
intézmények, lakossági progra-
mok, szemléletformálás), és eze-
ket összefogva az előrevetített 
éghajlati/egyéb változásokhoz a 
megfelelő alkalmazkodást meg-
tervezze és kiépítse. Ebben nagy 
szerepe van az itt lakó polgárok 
közreműködésének is. Különö-
sen fontos a gödöllőiek folyama-
tos tájékoztatása, a pályázatban 
is szereplő szemléletformálási 
programok is ezt mozdítják elő.

A város klímastratégiájának 
elkészítéséhez az Önök se-
gítségére is szükség van. Az 
alábbi linken elérhető kérdőív 
kitöltésével Önök is részt vehet-
nek Gödöllő klímastratégiájának 
kidolgozásában. A kérdőívet név 
nélkül is ki lehet tölteni. Köszön-
jük szíves közreműködésüket.

 A kérdőívet az alábbi linken 
érhetik el: http://www.godollo.hu/
klimavaltozas-godollon-lakossa-
gi-kerdoiv/

n.b.

Készül Gödöllő
klímastratéGiája
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Premontrei fejlesztések:
Új növények,

rendezettebb terület

Csikós Hannát, a Török Ignác Gimnázium 
11. osztályos tanulóját választották az idei 
tanévre a Gödöllői Ifjúsági Testület vezető-
jének. A GIT mandátuma egy évre szól, a 
testület tagjait és a tisztségviselőket min-
den tanév elején választják meg.

– Mióta vagy tagja az Ifjúsági testület-
nek? – kérdeztük az új elnököt.

– A 2018/2019-es tanévben kapcsolód-
tam be a munkába a Török Ignác Gimnázi-
um diákjainak képviseletében, de emellett 
a kreatív munkákért feleltem és a grafikai 
feladatokban is segítettem. Részt vettem 
az akcióinkban, valamint a logónk és a ren-
dezvényeken viselt pólók, pulcsik megter-
vezésben. Lehet, hogy lesz, aki ezt furcsá-
nak találja, de a diákok számára nagyon 
fontos, hogy így is kifejezzék összetartozá-
sukat. 

– A GIT vezetése nem kevés munkával 
jár. Miért vállaltad el ezt a megbízatást?

– Szeretem a kihívásokat, és szeretek 
programokat szervezni. Nagy feladat és 
egyben megtiszteltetés, hogy képviselhe-
tem Gödöllő ifjúságát, és úgy érzem, hogy 
helyt tudok állni.

– Az elmúlt évben nagyon sok progra-
mot indítottatok és sok városi rendezvé-
nyen vettetek részt. Mit tartasz a legfon-
tosabbnak folytatni a korábbiak közül?

– Fontosnak tarom, hogy továbbra is 
képviseltessük magunkat a város külön-

böző eseményein, mint például a 
majális, a Múzeumok Éjszakája és 
a Belvárosi Napok, hiszen itt azok-
kal a fiatalokkal is találkozhatunk, 
akik nem ide járnak iskolába és 
emiatt nehezebben kerülnek velünk 
kapcsolatba. Szeretnénk ezeken a 
rendezvényeken még színesebb kí-
nálattal jelen lenni a jövőben.

– Vannak-e új elképzeléseid?
– Az egyik fontos feladatnak tar-

tom, hogy minél szélesebb körben 
elérjük és bevonjuk Gödöllő diák-
jait a munkánkba, szeretnénk, ha 
többen lennének azok, akiknek a 
véleményét megismerhetjük, és 
akik beleszólnak, bekapcsolódnak 
a programok szervezésébe. Szeret-
ném megmutatni a Gödöllői fiatalok-
nak, hogy mi támogatjuk és képvi-
seljük őket.

– Ezeken belül te személy sze-
rint mit tartassz a legfontosabbnak?

– Szeretném elérni, hogy minden gödöl-
lői iskolából legyen egy képviselőnk a tes-
tületben, mivel jelenleg ez sajnos nincs így. 
A testületben lévő feladatokat szeretném 
úgy elosztani a tagok között, hogy minden-
kinek legyen munkája és felelőssége. Fon-
tosnak tartom, hogy erősítsük a közösségi 
médiában való jelenlétet, mert a fiatalokat 
ott lehet a leginkább elérni.

– Mennyit változott a most megválasz-
tott testület a korábbihoz képest?

– Sok új tagunk lett, aminek nagyon örü-
lünk, és már most látszik rajtuk, hogy lel-
kesek és segítőkészek. Bízom benne, hogy 
általuk egyre jobban megismerjük az itt élő 
fiatalok véleményét és igényeit, eloszlas-
suk a mai fiatalokról kialakult sokszor nega-
tív képet, és erősítsük a generációk közötti 
kapcsolatot.               KJ

A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben kezdte meg a forgalomban levő 
forintbankjegyek cseréjét, s képi megjelenését, valamint biztonsági 
elemeit tekintve megújított, korszerűbb bankjegyeket hoz forgalom-
ba. Hamarosan két újabb bankjegytől veszünk búcsút.

A 2014 előtt kibocsátott 500 forintos bankjegyeket már csak mind-
össze két hétig, 2019. 
október 31-ig használ-
hatjuk vásárlásaink so-
rán, ezt követően, 2019. 
november 1-jétől már 
csak a megújított 500 fo-
rintossal lehet fizetni.

Szintén elbúcsúzunk 
idén a 2014 előtt kibocsátott 10.000 forintos bankjegyektől, ezekkel 
2019. december 31-ig fizethetünk. Ezt követően az MNB bevonja 
azokat, 2020. január 1-jétől már csak a megújított 10.000-es bankje-
gyek lesznek forgalomban.

Ha valakinek mégis megmarad néhány régi címlet, annak fontos 
tudni, hogy a régi bankjegyek még hosszú évekig nem veszítik el 
értéküket! A bevonási határnapot követően a hitelintézetek és a pos-

ta három évig, a jegybank 
pedig húsz évig díjmente-
sen váltja át azokat azonos 
címletű törvényes fizető-
eszközre.

(ny.f.)

EmEltszintű nyElvi 
érEttségi vagy nyElv-

VIzsGA?
Elkezdődött az idei őszi érettségi szezon. Ilyenkor mindig 
nagy kérdés, kik kaphatnak nyelvvizsgát az emelt szintű érett-
ségiért, milyen szabályok érvényesek. Az Eduline most is az 
aktuális információkkal segíti az érettségizőket, amire nagy 
szükség van. 

Nos, azok, akik most, 2019 őszén tesznek érettségi vizs-
gát, akkor az alábbi feltételeket kell teljesíteniük, hogy meg-
kapják a nyelvvizsga papírt is. 

Aki idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tesz, és 
sikeresen teljesíti a vizsga írásbeli és szóbeli részeit is, akkor

A/ ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex tí-
pusú,

B/ 40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú, 
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kap érte.

Ebben az esetben az érettségi bizonyítvány vagy tanúsít-
vány ugyanolyan hiteles államilag elismert nyelvvizsga-bizo-
nyítványnak számít, mint bármelyik nyelvvizsga központ által 
kiállított kemény fedeles nyelvvizsga-bizonyítvány.

Középszintű idegen nyelvi érettségi vizsga esetében sem-
milyen eredménnyel nem lehet nyelvvizsga-bizonyítványt 
vagy azzal egyenértékű okiratot szerezni.

J.

már csak heteik vannak hátra
ezeknek a bankjeGyeknek

Új vezetője van a Gödöllői
ifjúsáGi testületnek
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új fák a réGiek helyén
az eltávolított fák miatt sokan aggódtak az elmúlt hó-
napokban, amikor a korábban az egyetemhez tartozott 
városrész a premontrei rend tulajdonába került. Jó hír 
az itt élőknek, hogy a premontrei rend megkezdte a terü-
letre az új fák telepítését. a múlt héten több növény is a 
földbe került.                               J

A múlt héten újabb 
járdafelújítás vette 
kezdetét. Október 
folyamán megújult 
a Fürdő utcát és az 
Ady Endre sétányt 
összekötő 250 mé-
teres járdaszakasz. 

Mindezek mellett 
megkezdődtek az 
őszi munkák is, így 
például a városun-
kat díszítő növény-
zet cseréje. 

A Halottak Napja 
közeledtével a te-
metőben is folynak 
a munkák, a na-

pokban a kaszálás zaj-
lik. Fontos tudni, a sírok 
karbantartása és rend-
betétele a hozzátartozók 
feladata!

Az időjárás kedvez a 
közterületi javítási mun-
káknak is, a VÜSZI mun-
katársai folyamatosan 
végzik a kátyúzást.

(db)

A vasúti felüljáró és a kapcsolódó utcák, bekötések épí-
tése újabb fázisba lépett. A Köztársaság úton, a felüljáró 
építése miatt új forgalmi rendet vezettek be. Megtör-
tént a Podmaniczky utca felé vezető majdani leága-
zás aszfaltozása és megnyitották az újabb ideiglenes 
átjárót, ami a Sík Sándor utca magasságában kanya-
rodik vissza (a már elkészült felüljáró szerkezete alatt 
elhaladva), a vasútállomás felé. A forgalmat szabályozó 
lámpaváltást a kivitelező az elmúlt egy hét tapasztala-
tai alapján igyekszik a forgalom nagyságához igazítani, 
annak érdekében, hogy a következő időszakban elke-
rüljék a torlódást. A területen az a közlekedési rend ma-
rad egészen addig, amíg a felüljárót meg nem nyitják a 
forgalom előtt.

Dolgoznak Máriabesnyőn is, a 3-as számú főút mel-
lett továbbra is zajlanak a rézsűmunkák.

Az állomásépület építése mellett a HÉV-végállomás 
kialakítása is folyamatban van – zajlik a régi HÉV-jegy-
pénztár épületének bontása. A kivitelező Swietelsky 
Vasúttechnika Kft-től kapott tájékoztatás szerint a HÉV 
meghosszabbított vágányai mintegy 4 méterrel kerülnek 
közelebb a MÁV-vonalhoz, ahol egy közös peron mellett 
találkoznak majd.

(kj)

Vasútfelújítás: ez a forgalmi rend 
marad a felüljáró átadásáig

Újabb járda Újul meg
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Bár az idősek napját 
október elsején ünne-
peljük 1991 óta, ma 
már inkább idősek 
hónapjáról beszé-
lünk, amihez kapcso-
lódva az őszi hónap-
ban több esemény is 
felhívja a figyelmet 
az idősek helyzetére, a velük való 
törődés fontosságára. Gödöllőn 
ennek részeként rendezte meg 
a Gödöllői Nyugdíjasok Egyesü-
lete azt az ünnepséget, amelyen 
90 éves tagjaikat is köszöntötték, 
idén ötvennyolc főt ünnepeltek 

meg. A rendezvényen Gémesi 
György polgármester, Pataki Pál, 
az egyesület elnöke és Kecskés 
Judit civil referens mondott kö-
szöntőt, majd a egyesület tagjai 
és a Petőfi Sándor Általános Isko-
la diákjai adtak ünnepi műsort. 

Sokan nincsenek tisztában 
vele, hogy mit jelent a megvál-
tozott munkaképesség. Álta-
lában a kerekesszékhez kötik 
pedig egyéb mozgásszervi, 
például gerinc problémákkal 
rendelkezők, belgyógyászati 
(cukor-, emésztőszervi, szív- 
és érrendszeri) betegségekben 
szenvedők, gyógyult dagana-
tos betegek, látás-, hallás- és 
értelmi sérültek is ugyanebbe 
a kategóriába tartoznak. A leg-
több betegség vagy egészség-
károsodás mellett lehetőség 
van arra, hogy munkát vállalja-
nak, természetesen mindenki-
nek a lehetőségekhez igazod-
va. 
Napjainkban jelentős munka-
erőhiánnyal küzdenek a cégek, 
pedig sok helyen a lehetősé-
gek és adottságok átgondolá-
sával, akár megoldás is lehet 
a problémára, ha megváltozott 
munkaképességű munkaválla-
lót alkalmaznak. Mindamellett 
jelentős támogatásokat is ki-
használhatnak a cégek, s nem 

utolsó sorban, olyan embe-
reknek segíthetnek, akik ten-
ni akarásukkal bizonyítanak, 
hiszen igaz, hogy egyes terü-
leteken munkavégző képessé-
gükben korlátozottak, azonban 
a megmaradt képességeikkel 
kitűnően el tudnak látni szá-
mos munkakört, és a tapaszta-
latok szerint lojális, elkötelezett 
munkatársakká válnak. 
Mire van szükség ah-
hoz, hogy sikeresen 
tudjon egy cég meg-
változott munkaképes-
ségű munkavállalót 
foglalkoztatni? Első-
sorban nyitottságra, ru-
galmasságra és egyéni 
figyelemre addig, amíg 
az egyén képességei-
nek megfelelő munka-
kör kialakításra kerül. 
Van, akinél ez egysze-
rűen csak részmunka-
idős pozíció kialakítá-
sát jelenti, másoknál 
egy összetett munka-
kör szétválasztását, 

munkafolyamatok átcsopor-
tosítását igényli. A beillesztés 
után a megváltozott munkaké-
pességű dolgozó egyenértékű 
munkatársként vesz részt a 
cég életében. 
A jó hír, hogy a munkaadó térí-
tésmentes segítséget, tanács-
adást kaphat a kiválasztás és 
beillesztés folyamatához az 

Incorpora programban (https://
www.incorpora-halozat.com/), 
amelynek szakmai partnere 
Gödöllőn és környékén a Di-
verzitás Közhasznú Alapítvány 
(https://diverzitasalapitvany.
hu/). 
További információ, kapcsolat-
felvétel: info@diverzitasalapit-
vany.hu 

Új munkaerő, pénzmegtakarítás és emberség 
a megváltozott képesség nem munkaképtelenség

Ünnepeltek 
a gödöllői nyugdíjasok 
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Családi nap keretében a Pala-
csintás királyok választására 
és az Arany fakanalak kiosz-
tására került sor. Az újonnan 
érkező családok befogadá-
sa keretében az édesapák 
sütik a palacsintát ezen a 
délutánon. A „Kincset érő 
nagyik” és édesanyák főzte 
lekvárokkal ízesítik azokat 
a családok nagy örömére. 
Visszaérkeznek a korábbi 
óvódások, hogy elmesél-
hessék iskolai élményei-

ket, játszhassanak 
volt csoporttársa-
ikkal, barátaikkal. 
Akadt, akik a pala-
csintasütéssel is pró-
bálkoztak.  
Október 1-jén, a Zene 
Világnapja alkalmá-
ból játékos zenei dé-
lelőttöt szerveztek 
projektnap keretében 
a nevelők a Gödöllői 
Mesék Háza Óvodá-
ban. A cél az örömzene, 

közös éneklések, táncok, 
hangszerhasználat, zenei 
élmény nyújtása volt. A 

gyermekek közül töb-
ben már reggel úgy 
érkeztek, hogy már 
ismert vagy kitalált 
dallal köszöntötték 
egymást. Az így érke-
zők hangjegyet kap-
hattak testfestéssel 
arcra, kézre. A szülők 
is partnerek voltak a 
közös játékban, ők is 
énekszóval érkeztek 
és vidáman integet-
tek elváláskor. 
A délelőtt folyamán 
zenei készségfejlesz-
tő játékok során han-

golódtak a gyermekek, erősítve 
a zenéhez való pozitív viszonyt. 
A Török Ignác Gimnázium 5. 
osztálya érkezett az óvodába 
Tápai Dóra zenetanárnő veze-
tésével. Zenés drámajátékkal 
szórakoztatták óvodásainkat 
meginvitálva őket a Tücsök 
lakodalmára. A lakodalom foly-
tatódott: Dávid Gábor néptánc 
pedagógus és néptáncos irá-
nyításával, táncházban ropták, 
fokozva a hangulatot. 

A Határtalanul! pályázat kereté-
ben a BGA ZRT 1.970.000 fo-
rintos támogatásával vehettek 
részt iskolánk hetedik évfolya-
mos tanulói október 2-3-4-én a 
felvidéki, szlovákiai tanulmány-
úton. 
Az utazás célja a Felvidék tech-
nikai és tudományos örökségé-
nek megismerése és a határon 
túli magyarság életével való 
megismerkedés volt. Mindkét 
célt elérve a diákok élményteli, 
emlékezetes kirándulásról tér-
hettek haza. 
Izgalmas és érdekes progra-
mon vehettek részt tanulóink 

az ógyallai obszervetóriumban, 
ahol egyszerre ismerhették 
meg az alapító Konkoly-Thege 
Miklós sokoldalú tevékenysé-
gét, az intézmény működését, 
és a csillagos égbolt titkait. Lá-
togatást tettek az egykori bá-
nyavárosokban, leereszkedve a 
föld mélyébe is az aranybányá-
szok nyomában. A kirándulást a 
híres koronázóvárosban, a re-
formkori országgyűléseknek is 
helyt adó Pozsonyban fejezték 
be a hajósos diákok. Élménye-
ikről témanap keretében szá-
moltak be az iskolában. 

mesés programok a mesék Háza óvodában

felvidéken jártak a Hajós alfréd 
általános iskoladiákjai
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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.

A Civil Ház udvarát és az 
ott kialakított, a Petőfi Sán-
dor Általános Iskolával kö-
zös projektben működtetett 
iskolakertet nagy gonddal 
tartják rendben a civil szer-
vezetek, köztük a Gödöl-
lői Kertbarát Kör tagjai. Az 
ősz beköszöntével is akad 
munka: hogy az ide láto-
gatókat szép, gondozott 
környezet fogadja, a kert-

barátok megkezdték az 
őszi munkákat, és a téli 
időszakra való felkészü-
lést. A gondozott környe-
zet nem csak a szemet 
gyönyörködteti, hiszen a 
Civil Ház kertjében szíve-
sen gyülnek egybe az ide 
befogadott civil szerveze-
tek is. 

A Gödöllő Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség illetékességi területén 
2019. szeptember 28-án a „Galga” 
és a „Rákos” járási önkéntes men-
tőcsoportok minősítő gyakorlatát 
a Gödöllő-Isaszeg közötti tórend-
szernél tartották meg. Az összetett 
feladatok során az egységeknek 
személykeresésről és mentésről, a 
tó rendszer átkutatásáról, speciális 
eszközök használatáról, valamint a 
folyamatos kommunikációs képes-
ségeikről is számot kellett adniuk.
A katasztrófavédelem munkájában 
kulcsfontosságú az önkéntesek tá-
mogatása, felkészültsége, szerve-
zettsége, a hivatásos szervezetek-
kel való kapcsolata. Számos példa 
van arra, hogy veszélyhelyzetben 
a speciális önkéntes mentőszer-
vezetek, illetve önkéntes tűzoltó 
egyesületek tagjai aktívan részt 

vesznek a katasztrófahelyzetek el-
hárításában. A járási mentőcsopor-
tok a nemzeti minősítési rendszer 
keretein belül 2013-ban rendszer-
beállító gyakorlaton vettek részt, 
ezt követően 2014-ben sikeresen 
megszerezték a nemzeti minősí-
tést, melyet ötévente kell megújíta-
ni. A megszerzett ismereteket szin-

ten kell tartani, de az ilyen 
jellegű rendezvények 
nagyon jó alkalom az ön-
kéntes tűzoltó és polgárőr 
egyesületek, civil és kari-
tatív szervezetek közötti 
kapcsolatok építésére és 
ápolására is. 

(katved.) 

Őszi munkák a Civil Ház 
kertjében

minősÜltek a járási önkéntes 
mentőcsoportok 
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Nyugdíjasok és diákok 

részére 50 % kedvezméNy!
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a gödöllŐsz Fesztivál 
eseményeként nyílt 
meg október 12-én a 
gödöllői városi múze-
umban az az emlékki-
állítás, ami a 150 éve 
született Nagy sándor 
életműve előtt tiszte-
leg. a festőművész 
élete nagy részét Gö-
döllőn töltötte, itt eresztett gyö-
keret, alapító tagja volt a gödöl-
lői művésztelepnek, sok szállal 
kötődött a helyi premontrei 
szerzetesrendhez is.
a mostani tárlat elsősorban az 
1920-as évek utáni munkáira 

helyezi a hangsúlyt, a művész-
telep utáni, kevésbé ismert 
évekre, amikor Nagy sándor a 
kereszténység és annak zálo-
ga, a fiatalok felé fordult, művé-
szetével nekik üzent. A tárlaton 

főként üvegablakok, 
freskók, faldíszítések 
és kárpitok és egyéb 
tervek láthatóak; sok 
olyan is van, ami 
most kerül először a 
nézőközönség elé, 
ráadásul gödöllőn: 
ki kell emelni például 
egy olyan szőnyeget, 
ami Kanadából került a 
múzeum tulajdonába és 
amit Nagy sándor tervei 
alapján készítettek el. A 
mű az i. világháború után 
vándorútra kelt, hogy 
hosszú idő után ismét gö-
döllőn leljen otthonra.
A kiállítást Gémesi György 
polgármester köszöntötte, 
a tárlatot dr. Gellér Katalin 
nyitotta meg, aki nagyon 
sokat tett azért, hogy Nagy 
sándor neve fényesen ra-
gyogjon a magyar művé-
szet palettáján. Az esten 
a Premontrei Kántorátus 
adott zenei blokkot.
a kiállítás március 22-ig te-
kinthető meg.

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
a természet erejével

Nagy SáNdor 150 – Új kiállítáS a gödöllői VároSi MÚzeuMbaN

Hogyan segíthet a 
természet testi-lelki 
egyensúlyunk meg-
őrzésében? Egyre 
többen döntenek 
úgy, hogy visszanyúl-
nak az ősi tudáshoz 
és használják a fü-
vekben, fákban rejlő 
gyógyító erőt. A HVG 
könyvek sorozat Ter-
mészetes gyógymódok című ki-
adványa e témában a laikusok 
számára is kiválóan használha-
tó ismeretanyagot oszt meg az 
érdeklődőkkel. Ismerteti a szer-
veink egészséges működését 
veszélyeztető állapotokat, bemu-
tatja, hogyan küzdhetünk le vagy 
előzhetünk meg betegségeket a 
gyógynövények, illóolajok és éte-
lek erejét kihasználva, és mit fogy-
asszunk, valamint mit ne fogyasz-
szunk egyes problémák esetén. 
Megismerhetjük a gyógyító nö-
vényeket, megtudhatjuk, milyen 
anyagokat tartalmaznak, és per-
sze azt is, hogyan készítsük el 
őket. Az ismert gyógynövények 
és felhasználásuk mellett a köz-
tudatban kevésbé jelenlévőkre is 
felhívja a figyelmet a könyv, ami 

mindezek mellett 
az egészség és az 
életmód, valamint az 
életmódváltás ösz-
szefüggéseire is rá-
világít.  De nem ma-
radtak ki az egyéb 
alternatív gyógymó-
dok sem, hiszen a 
pszichoterápiától az 
akupunktúráig több 

olyan terápiás módszerről is szó 
esik, amelyek segíthetnek meg-
előzni, vagy leküzdeni egy-egy 
betegséget. A több mint 800 gyó-
gymód mellett számos recepttel 
is megismerkedhetünk, amelyek 
nemcsak tápanyagdús ételek, 
hanem különféle krémek, tinktú-
rák és kapszulák elkészítésének 
rejtelmeibe is beavatnak. Ezt a ki-
adványt egyaránt hasznosan for-
gathatják azok, akik eddig csak a 
boltban vett gyógyteákkal találkoz-
tak a természetesen gyógymódok 
közül és azok is, akik nagy tapasz-
talattal rendelkeznek a különböző 
krémek, borogatások és főzetek 
elkészítésében. 
(Természetes gyógymódok – gyógy- 
növények, receptek és terápiák a 
testi-lelki egészségért)
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Az Erkel Ferenc Általános Is-
kola kórusa az elmúlt évek-
ben számos szép eredményt 
mondhatott magáénak. A sort 

most újabb sikerrel gyarapí-
tották. 
Hetedik alkalommal rendez-
ték meg Pozsonyban október 
elején a Bratislava Cantat 
Nemzetközi Kórusversenyt. 
Európa nyolc országából ti-
zenhét kórus vett részt a 
fesztiválon. Az Erkel iskola 
kórusa a 12 év alattiak ka-
tegóriájában indult a nem-
zetközi versenyen Kicsinyek 
kórusa Gödöllő néven. Ismét 
93 pontos eredményt értek 
el, ami ARANY fokozatot és 
kategóriájában győzelmet 
ért. A kórus vezetői Sándor 

Lívia és Somogyiné Kovács 
Andrea. A részvételt a szülők 
és az önkormányzati támoga-
tás tette lehetővé.

Október 18- 23. között ismét 
megrendezik a nagy hagyo-
mányokkal bíró Liszt Feszti-
vált, melynek során különle-
ges koncertek várják majd a 
közönséget. A koncertekkel és 
előadásokkal a zeneóriás szü-
letésének évfordulójára emlé-
kezünk minden esztendőben. 
A tizennyolcadik alkalommal 
megrendezésre kerülő prog-
ramsorozat olyan neves 
hazai művészeket vonul-
tat fel, mint Klukon Edit 
és Ránki Dezső, Kolonits 
Klára, Drahos Béla és 
Kaneko Miyuji, hogy csak 
néhányat emeljünk ki a 
rangos listából. Október 
22-én, a zeneóriás szü-
letésnapján Lisztünnepet 
tartanak a kastélyban, 
ezen a napon a kastély-
kápolnában ünnepi mise 
nyitja meg a programo-
kat.
A rendezvénysorozat ez 
alkalommal is valameny-

nyi korosztályt megcélozza, ok-
tóber 18-án például gyermekek-
nek szóló előadással kezdődik 
a fesztivál.
Kaneko Miyuji és a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar koncert-
je is igazi különlegességnek 
ígérkezik, hiszen három nagy-
szabású mű csendül fel egy 
koncerten, amire ritkán vállal-
koznak az előadók. 

KezdődiK a Liszt 
FesztiváL

ErkElEs kórus 
újabb sikErE
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Sztárvendégekkel és remek zenével várja a közönséget a 
Művészetek Háza színháztermébe Csányi István, október 
27-én, a SAX-O-FUNK legújabb, Stenque című lemezének 
bemutató koncertjére. 
A népszerű gödöllői zenész által vezetett, élvonalbeli muzsi-
kusokból álló zenekar immár második albumát mutatja be, 
s ez alkalommal is városunkban csendülnek fel először a 
lemez dalai. A stílusok most is a funk, a jazz, a líra, a latin! 
Lesz itt minden, vérpezsdítő lüktetés, elmélázó hátradőlés, 
sziporkázó hangszerszólók, nyelvi lelemény, jókedvű össze-
nevetés, ahol a színes zenei palettából mindenki megtalálja 
a szívéhez közelálló dalokat. 
A vendégek ezúttal: Micheller Myrtill, akit Gödöllőn már nem 
kell bemutatni a közönségnek, Lombos Márton az új generá-
ció, egyik legkiválósbb „szófacsarója” és a Révész Richárd 
Latin Trió, akiket műfajukban ma a legjobbak között emle-
getnek. 

Az Őszi Könyvtári Napok kereté-
ben hagyományosan nem csak 
könyvbemutatókra és előadások-
ra, hanem az olvasók díjazásá-
ra is sor került a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központ-
ban. 

Az „Olvass, rajzolj, játssz velünk!” 
Matricás olvasmány élménygyűj-
tő album díjazottjai azok az ifjú 
könyvtár látogatók lettek, akik  
egész évben lelkesen olvastak, 
beszámoltak az olvasmányélmé-
nyükről és kitartóan gyűjtötték a 
jutalmul kapott matricákat.
Díjazottak:
Huri Heléna Ditta (Damjanich Ál-
talános Iskola 4. o, Huri Leopold 
(Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola 7.o.), Kocsis Benedek 
(Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola 1. b. , Kocsis Emese (Szent 
Imre Katolikus Általános Iskola 3. 
o.), Kocsis Júlia 4,5 éves (Mesék 
Háza Óvoda), Ombódi Réka (Tö-
rök Ignác Gimnázium 5. o.), Van-

kó Nóra (Premontrei 
Szent Norbert Gimná-
zium 5. a.)
Jubilált „Az év olvasó-
ja” díjátadás is, ezzel 
már 10. alkalommal 
ismerték el a könyvba-
rátokat.  
Az Év Legfiatalabb Ol-
vasója Kozáry-Biczó 
Lili Fruzsina, Az Év 
Legidősebb Olvasója 

Bulla Jánosné Rózsa néni, Az Év 
Felnőtt Olvasója Bányánszki Ti-
bor, Az Év Gyermekolvasója Csá-
vás Kristóf, Az Év Kamaszolvasó-
ja Szajdek Réka, Az Év Olvasó 
Családja a Tóbiás család.
A résztvevők a díjátadó után kö-
zösen ültették el az Olvasók fá-
ját a könyvtár Zöld udvarán, az 
Ültess fát, olvass alatta könyvet 
elnevezésű országos akcióhoz 
csatlakozva.

Hamarosan 
saX-o-funk  

díjeső az őszi könyvtári napokon
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GÖDÖLLŐI 
IPARMŰVÉSZETI 

MŰHELY

a gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, 
a gödöllői Királyi Kastély és a gödöllői városi Könyvtár és információs Központ

ErzséBEt KirÁlyné emlékére 25. alkalommal 

„Ujjongva lelkem nagy magasra hág” /Erzsébet királyné: Ujjongva…letörve/
címmel 

vErs- és prózamonDó vErsEnyt 
hirdet.

Ebben az évben emlékezünk meg Rudolf trónörökös halálának 130. évfordulójáról. Rudolf tudo-
mányos érdeklődéséről is ismert volt, részt vett természettudományi kutatásokban, tudományos 
művek publikálásában. Az idei versenyre a magyar és világirodalom költészetének és prózairo-
dalmának olyan verseivel, elbeszéléseivel, regényrészleteivel lehet nevezni, amelyek a tudo-
mányról, a haladásról, tudásszomjról, újításról szólnak.

nEvEzni Két KatEgóriÁBan lEhEt:
I. kategória: megzenésített versek (korcsoportbontás nélkül, 10-30 éves korig)
II. kategória: vers és próza (10-12 éves korcsoport • 13-15 éves korcsoport 
• 16-20 éves korcsoport)  
Megzenésített versek kategóriában a témához kapcsolódó zeneműveket várunk. 
Vers és próza kategóriában: 1 szabadon választott művel lehet nevezni.
A nevezéseket csak a témában választott művekkel tudjuk elfogadni!  
Az előadás időtartama nem lehet több 5 percnél!
Műválasztáshoz a Városi Könyvtárban segítséget nyújtunk.
a verseny időpontja: 2019. november 23., szombat, 9 óra
Helyszíne: a Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színháza
Nagyszámú jelentkező esetén elődöntőket tartunk a könyvtárban. Az elődöntőkön 
csak biztos szövegtudással lehet részt venni. A döntőbe a 30 legjobb produkció kerül!
az elődöntők időpontjai: 2019. november 12.,13.,14.,15.
(az elődöntők beosztását a www.gvkik.hu oldalon tesszük közzé)
Nevezni lehet egyénileg, illetve az iskolákon keresztül a kitöltött jelentkezési lappal 
vagy online lehet a következő felületen:  https://goo.gl/forms/M7NN3IgfPgLfhvqo2
A jelentkezési lapokat a városi könyvtár regisztrációján vagy az iskolákban, a felkészítő 
tanároknál lehet beszerezni, illetve a könyvtár honlapjáról letölteni (www.gvkik.hu). 

A jelentkezés határideje: 2019. október 24. csütörtök 18 óra
A jelentkezési lapokat – a választott mű másolatával – a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs 
Központ regisztrációjára kérjük leadni, vagy online beküldeni a konyvtar@gvkik.hu címre.
további információ: Lakatos Györgyi, tel.: 28/515-533

a kiállítás 2019. december 8-ig látható.

2019. október 1-től (az őszi nyitvatartási rend szerint) minden 
szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig látogatható
Tárlatvezetés: A Gödöllői Városi Múzeumban, 2019. október 
12-én megnyíló Nagy Sándor emlékkiállítással egybekötve, 
2019. október 26-án, 13 órakor szakmai tárlatvezetést tart Őri-
né Nagy Cecília, művészettörténész, a kiállítás kurátora
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
GIM-HÁZ, 2100 Gödöllő, Körösfői-Kriesch Aladár utca 15–17.
 www.gimhaz.hu 

ErzséBEt vErs- és prózamonDó vErsEny
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Az elmúlt hétvégén, egyszer-
re három vidéki nagyvárosban 
versenyeztek a Gödöllői EAC 
atlétái. Veszprémben dobó-, 
Pécsett gyalogló versenyen, 
míg Békéscsabán mezei fu-

tásban képviseltették magu-
kat sportolóink. A mérleg: hat 
GEAC érem.

Veszprémben a Dobóakadé-
mia évadzáró versenyén Máté 

Alpár tanítványai versenyez-
tek. Az újonc-serdülő fiú ge-
relyhajításban Kmethy regő 
marcell új egyéni csúccsal, 
40.63 méter a harmadik he-
lyen végzett. Fodor péter az 
újonc fiúknál diszkoszvetés-
ben 44.20 méteres új egyénijé-
vel a második helyet szerezte 
meg. Gyermek I. kategóriában 
Krakóczki Bence diszkoszve-
tésben aranyérmes lett 21.37 
méteres dobásával. Gyermek 
II. kategóriában a gerelyhají-
tás versenyszámában szabó 
Levente 32.44 méterrel az 
első, míg menyhárt olivér 
28.68 méterrel a második he-
lyen végzett. 
Ugyan itt diszkoszvetésben 
menyhárt olivér 23.80 m-es 
dobással a negyedik-, szabó 
Levente (23.50 m) és Kovács 
János (31.93 m) az ötödik, 
míg Grünwald Tamás (31.52 

m) a hatodik lett.
Pécsett rendezték meg a VI. 
Marcz Róbert Nemzetközi 
Gyaloglóversenyen, ahol az 
újonc serdülő kategóriában 
gadanecz györgy tanítvá-
nya, Halászy Tamara a 3000 
méteres gyaloglásban új 
egyéni csúccsal (17:29 perc) 
újoncként a negyedik helyen 
végzett.
A hétvége csattanóját a képen 
középen látható Pápai Már-
ton (a fotót edzője: Kovács 
Gábor Krisztián készítette) 
szolgáltatta gödöllői szem-
pontból, aki a Békéscsabán 
megrendezett Mezei futó ma-
gyar Liga 1. fordulóján, a pós-
teleki Kastély-parkban rende-
zett 7000 méteres távon 20:51 
percet futva az abszolút és a 
férfi mezőnyben is az első he-
lyet szerezte meg.  
           -kgk-

AtlétikA – vidéki geAC sikerek

Pápai Márton Mezei liga győztes

Október 5-én elkezdődött a 
cyclo-cross szezon a Vitanika 
Cyclo-cross magyar kupafu-
tammal. Az elit férfiaknál Búr 
Zsolt nyerte a futamot, a nők-
nél pedig Szekeres Viktória 
(KTM Team Hungary-Gödöllő) 
volt a leggyorsabb.
 
Az idén is hét futamból álló 
kupasorozat első állomása 

igen izgalmasra sikeredett, 
ugyanis a verseny napjára 
az időjárás is teljesen cyc-
lo-cross hangulatúra váltott. 
Se az előtte, se az utána lévő 
napokon nem volt eső, csak 
az esemény idején, így az 
egyébként is nehéz, technikás 
és sok szintkülönbséget tar-
talmazó kamararerdei pálya 
még nagyobb kihívást jelentett 

sokak számára. 
A vérbeli cross 
versenyzőnek, 
mint amilyen 
szekeres Viktó-
ria is (a képen, 
fotó: Farkas 
Milán), ez nem 
okozott gondot, 
olyannyira, hogy 
verhetetlennek 
bizonyult, és 
megnyerte a nők 
abszolút verse-
nyét.             -szv-

kerékpársport – CyClo-Cross MAgyAr kupA

szekeres viktória az első futam győztese

A szlovákiai Losoncon rendezték 
meg a tájékozódási futók Normál-
távú és Pontbegyűjtő Csapat Or-
szágos Bajnokságát, ahol a Gö-
döllői Kirchhofer SE lány csapata 
bronzéremet szerzett az U16-os 
korcsoportban.

Jól futható, vegyes erdővel borí-
tott, középhegységi terepen az 
első versenynapon a normáltávú 
országos bajnokságot bonyolítot-

ták le, a megmérettetésen a gö-
döllői Kiss Kamilla a női 16-os 
kategóriában az ötödik helyezést 
érte el. Másnap rendezték meg a 
pontbegyűjtő csapatbajnokságot, 
itt az Ifj. Kiss György edző által 
felkészített Kirchhofer SE egy-
ségei közül a női 16-os csapat 
kiegyensúlyozott teljesítményt 
nyújtva bronzérmet szerezett. 
A csapat tagjai voltak: Gyurina 
Judit, Kiss Boglárka és Kiss 

Kamilla. Bajnoki pontszerző ötö-
dik helyen végzett a női 14-es 
csapat (Balázs 
Eszter, Jávor 
Janka, Pintér 
Petra), valamint 
a hatodik helyet 
szerezte meg 
a Barta Regi-
na, székelyhidi 
Kata, Baji Bog-
lárka összeál-
lítású női 18-as 
csapatunk. (a ké-
pen ballról jobb-
ra: Gyurina Judit, 

Kiss Boglára, Kiss Kamilla, fotó: 
ifj. Kiss György).                    -kgy-

tájfutás – norMáltávú és pontgyűjtő CsApAtbAjnokság

dobogón a gödöllői tájfutó lányok
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A kilencedik játéknapon 
1-1-es döntetlenre végzett 
hazai pályán a Gödöllői SK 
labdarúgó csapata a Mag-
lódi TC ellen, ezzel tovább-
ra is a hetedik helyen áll a 
csapat a megyei I. osztály 
tabelláján.

Nenad Pozder együttese 
jobban kezdte a párhar-
cot, a mezőnyfölény góllá 

is érett a félidő feléhez kö-
zeledve, de még az első 
játékrész hajrájában egali-
záltak a vendégek és mivel 
a második 45 perben már 
nem született gól, be kellett 
érni a csapatoknak az egy-
egy ponttal. A Gödöllői SK 
kilenc játéknapot követően 
11 ponttal a hetedik helyet 
áll a pontvadászatban.
Pest megyei I. osztály, 

9. forduló: Gödöllői SK – 
Maglódi TC 1-1 (1-1) Gö-
döllői gól: Maródi György.

Hátország – Április után 
ismét idegenben nyert a 
GEAC

Fél év után nyert újra a 
GEAC-FISE, a gödöllőiek 
a Nagykőrösi Kinizsi máso-
dik csapatát verték 3-1-re, 
ezzel két helyet előrelép-
ve, 9 ponttal a 12. helyen 
állnak jelenleg a tabellán 
a megyei III. osztály Ke-

leti-csoportjában. Hosszú 
idegenbeli nyeretlenségi 
sorozatot szakított meg 
nagykőrösi győzelmével a 
GEAC, ugyanis legutóbb 
még az előző bajnokság-
ban, áprilisban örülhetett 
idegenben három pontnak 
Papp György együttese.
Pest megyei III. osztályú 
bajnokság, Keleti-cso-
port, 9. forduló: Nagykő-
rösi Kinizsi SE II. – Gödöllői 
EAC-FISE 1-3 (0-1) Gödöl-
lői góllövők: Portella Bálint 
(2), Busai Bence.       -tt-

lAbdArúgás – fél év után újrA geAC siker

egy pont a maglód ellen

Hatalmas sikert ért el a gö-
döllői Török Ignác Gimnázi-
um három tanulója: a Bútor 
Anna, Kristóf Dóra, szabó 

Anna (a képen, fotó: 
www.hunvolley.hu)  al-
kotta magyar csapat, 
akik a Szicíliában 
megrendezett Közép-
iskolai strandröplab-
da-világbajnokságon 
aranyérmet szereztek.

Az olaszországi vb-n 
a Gödöllői Röplabda 
Clubban pallérozódó 
hölgyek a 2005/2006-
os korosztályban érték 
el a világraszóló sikert. 
A csoportmeccseken 
már megvillantották 
r á t e r m e t t s é g ü k e t , 
ugyanis  Hollandiát, 
Kínát, Indiát és Né-
metországot 2-0-ra, 

míg Brazíliát 2-1-re verték, s 
jutottak ezzel a négy közé. Az 
elődöntőben ismét a németek-
kel meccseltek és ahogyan a 

csoportban, most is nyertek, 
ezúttal 2-1-re, így jöhetett a fi-
nálé a szintén csoportellenfél, 
Brazília legjobbjaival szem-
ben. A gödöllői lányok 2-0-ra 
nyerték a finálét, ezzel hét 
meccsből hetet megnyerve vi-
lágbajnoki aranyérmet szerez-
tek hazánknak és városunk-
nak. A lányok edzői Kleczli 
Csaba, aki nem tudott egyéb 
elfoglaltságai mellett elutazni 
Szicíliába, távollétében a Bu-
day Balázs, oláh zsolt duó 
vezette győzelemre a törökös 
hölygeket. Gratulálunk a lá-
nyoknak, edzőiknek, és külön 
köszönet jár Karádi zoltán-
nak, a GRC vezetésének és 
a Penta Kft-nek, aki biztosítot-
ta a felkészülés alatt a pályát 
játékosainknak!

Rajt az NB I-ben – Vereség-
gel indult az év

Nem sikerült a bajnoki be-
mutatkozása az újjáalakult 
Gödöllői RC-nek, miután az 
NB I. Liga első játéknapján, 
a nyáron az NB II-es pontva-
dászatból feljutó székesfe-
hérvári MÁV-Előre-BERICAP 
otthonában 3-1-re kaptak ki 
a mieink. szabados István 
együttese gyors szett vesztés-
sel kezdte a párharcot, de a 
második felvonásra magához 
tértek és egalizáltak a mieink. 
A jó folytatás viszont elma-
radt, előbb egy szoros, majd 
egy sima szettet nyert a há-
zigazda, ezzel 3-1 arányban 
abszolválták az első fordulót.
NB I. Liga, alapszakasz, 1. 
forduló: MÁV Előre-BERI-
CAP – Gödöllői RC 3-1 (15, 
-24, 25, 14)                    -li-

röplAbdA – középiskolAi strAndröplAbdA világbAjnokság, sziCíliA

világbajnok gödöllői strandröpisek

Programajánló
Női NB I. Liga, 2. forduló

2019. október 20., vasárnap, 
18 óra

Gödöllői RC – TFSE
(Egyetemi sportcsarnok)

Kiélezett csatában nyert 
hazai pályán 31-29-re a 
székesfehérvári ALBA-MÁV 
Előre ellen a Gödöllői KC 
az NB II-es bajnokság ötö-
dik fordulójában, így felzár-
kózott az élmezőny mögé 
Bartos Gábor együttese.

A párharc tétje nagy volt 
mindkét csapat számára, 
ugyanis míg a GKC az él-
mezőnyt üldöző pozícióért 
lépett pályára, addig a ven-
dégeknek a dobogón ma-
radás forgott kockán. Nos, 
a mieink, átérezve a talál-
kozó súlyát mindvégig ösz-
szpontosítva itthon tartották 

a bajnoki pontokat, ezzel és 
az eddig megszerzett hat 
egységgel a hatodik helyen 
állnak csoportjukban a ta-
bellán.
Férfi nB ii. északi-cso-
port, 5. forduló
Gödöllői KC – ALBA-MÁV 
Előre 31-29 (17-14)

Utánpótlás eredmények, 
nB ii. B-csoport ifi baj-
nokság: Gödöllői KC – 
ALBA-MÁV Előre 40-38 
(13-21); NB I/B. Keleti-cso-
port serdülő bajnokság: 
Gödöllői KC – Kiskunhalas 
UKSC 39-24 (22-10)

-li-

kézilAbdA – fontos hAzAi pontok

üldöző maradt a GKC
Folytatták remek szereplésü-
ket a Gödöllői Judo Klub fia-
tal versenyzői, akik legutóbb 
a nyílt Budapest bajnokságról 
tértek haza öt dobogós helye-
zéssel.

Az Újpesten megrendezés-
re kerülő versenyen Majer-
csák márk János és Püspök 
zsombor (a képen középen, 
fotó: Futó Gábor) szerzett 
aranyérmet korcsoportjában, 
Dubis Márton másodk lett, 
míg Dubis Bálint a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel. 
Futó gábor tanítványai közül 
még tatamira állt a fővárosi 
megmérettetésen Kálmán Bá-

lint, aki a negyedik lett kategó-
riájában, Krakóczki máté, aki 
egy ötödik helyezéssel büsz-
kélkedhet, míg pocsai leven-
te a hetedik helyen végzett. 
                  -ll-

judo – nyílt budApest bAjnokság

öt gödöllői érem
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A kinti cicák rendkívül jól alkal-
mazkodnak a téli időjáráshoz, 
azonban mi is nagyon sokat 
segíthetünk nekik a telelésben. 
Ősszel a macskák vastagabb 
bundát növesztenek, amely 
hőtartással segít a cica testét 
melegen tartani a zord időjá-

rásban is. A szőrszálak közötti 
levegő hőszigetelő hatást vált 
ki, a vastagabb és tömöttebb 
bunda pedig jóval nehezebben 
ázik át teljesen az esőtől vagy 
hótól. Ne lepődjünk meg, ha a 
tél közeledtével kedvencünk 
felszed pár kilót, ugyanis a bőr 

alatti zsírré-
teg megvas-
tagí tásával 
is védeke-
zik. Ilyenkor 
sokkal több, 
energiában 
gazdagabb 
eledelre van 
s z ü k s é g e , 
a m e l y b e n 
sok a vita-
min, ásványi 
anyag, vala-
mint magas 
százalékban 
t a r t a l m a z 
dehidratált, 
illetve friss 
húst. Táp-
lá lékk iegé-
szítőt csak 

abban az 
esetben al-
kalmazzunk, 
ha ezt az 
á l l a t o r v o s 
előírja. Ha a 
macska kon-
zervet eszik, 
akkor várjuk 
meg míg be-
fejezi, és a 
maradéko t 
vigyük be, 
ezzel megelőzhetjük azt, hogy 
megfagyjon az étel. Langyos 
vizet rakjunk ki neki naponta 
többször, a túl hideg és fagyos 
víztől is könnyen megbete-
gedhet. Fontos, hogy legyen 
a macskának egy fedett hely 
ahova bebújhat a hideg elől, ez 
lehet akár egy kis házikó, pince 
vagy a garázs is. A házikót bé-
leljük ki szalmával és takaróval. 
A szalmát folyamatosan cserél-
jük, mert könnyen bepenészed-
het. A garázsra szerelhetünk 
fel cicaajtót, hogy kistigrisünk 
bármikor bejuthasson mele-
gedni. Ha látjuk, hogy cicánk 
étvágya nem nő, kevés 
folyadékot fogyaszt és a 
viselkedése is megvál-
tozik, akkor minél előbb 

forduljunk állatorvoshoz. Az im-
munrendszer erőssége kulcs-
fontosságú, főleg a téli időszak-
ban. Ha mégis megbetegedne, 
akkor vigyük be a házba, míg 
meg nem gyógyul. A beteges 
és öreg macskákat mindenfé-
leképpen be kell engednünk 
meleg helyre, mert ők sokkal 
rosszabbul viselik a hideget. 
Az állattartással kapcsolatos 
felszereléseket és kiegészítő-
ket keresse üzletünkben (2100 
Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.) és 
webáruházunkban (www.ve-
tashop.hu). 

Telelés cica módra

Szerencsénkre az előrejelzések 
szerint az indián nyár köszönt 
be hozzánk most egy darabig, 
így amíg jó idő van, a kertekből 
a nyarat akár egész télre is be 
tudjuk a lakásba vinni. Remek 
hétvégi program lehet a gyere-
kekkel, ha a kertben elkezdjük 
gyűjteni a terméseket, szép 
formájú leveleket, virágokat, 
amelyekből különböző dolgokat 
gyárthatunk utána. 
A levél és virágpréselés min-
denkinek megvan még emlé-
kezetében iskolás korából és 
amiből felnőtt fejjel sokkal jobbat 
hozhatunk ki. 
A kertben leszedett virágokat 
nem fényes újságpapír közé 
téve és vastag könyvbe berakva 
préseljük le (néha kicserélve a 
papírt, hogy a nedvesség miatt 
ne penészedjen be). Ezt a mű-
veletet vasalóval gyorsíthatjuk, 
így hamarabb lesz kész az alap-
ja a nyáridéző hangulatunknak. 
Amikor a virágaink, szép leve-
leink mentesek a nedvességtől 
(ami fontos, hogy ne penészed-
jenek be később az alapanya-
gok) , különböző formáiban 

használhatjuk fel. 
Üveglap közé szoríthatjuk és 
az ablakba akaszthatjuk, így a 
hideg, de napsütötte napokon 
szinte világítani fog, ahogy 
fény éri a képünket, de sima 
képkeretekbe is összeállítha-
tunk az immár sima és lapos vi-
rágokból, levelekből különböző 
kompozíciókat. 
Levélpapírra is ragaszthatunk 
belőlük, így kézzel írt levelei-
ben is elküldhetjük kertünk egy 
darabját, ezzel kedveskedve a 

címzettnek. 
Másik na-
gyon klassz 
felhasználási 
módja a kert-
ben össze-
szedett ter-
méseknek a 
kertből, ha ki-
szárítjuk őket 
és illatosítót, 

potpourrit 

készítünk. 
Itt csak annyiban változik a 
szárítás menete, hogy nem pré-
seljük a virágokat, hanem radiá-
torra téve pár nap alatt az egész 
virágot szárítjuk meg és szárítás 
után, egy szép színű vagy ér-

dekes tálba, vázába, üvegekbe 
tesszük be, majd számunkra 
kedves, sok helyen kapható il-
lóolajjal összekeverve a lakás 
olyan helyiségébe tesszük, ahol 
minden nap élvezhetjük az illa-
tát. 
Itt akár különböző érdekes ala-
kú termésekkel is kiegészíthet-
jük, mint például a csillagánizs 
vagy fahéj, de akár a szoba be-
rendezéséhez illeszkedve tehe-
tünk a tálba megfestett diót vagy 
fenyőtobozokat is. 
Így a kertünket képletesen, de 
be tudjuk vinni a lakásba, a kert 
örömeit tovább tudjuk élvezni 

bent is. 
Bármelyik 
ötletet is 

próbálunk 
ki, remek 

szórakozás 
lehet a gye-

rekeknek, de 
az egész csa-

ládnak is.
Jó vadászatot 

és barkácsolást 
kívánok erre a 

hétre és továbbra 
is várjuk kérdéseiket, leveleiket. 

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu

Vigyük bE a nyarat az otthonUnkba! 
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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, kistes-
tű 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!

emberségből jelesre 
vizsgáztak a 

gödöllői tűzoltók és 
a meNtősök

Cicát mentettek a gödöllői tűzoltók és a mentőszolgálat munkatársai.  A 
„Gödöllő/1” és „Gödöllő/víz”, csapatát egy kigyulladt házhoz riasztották, 
ahol a tűzoltók a lángok eloltása után egy cicát mentettek ki a füsttel te-
lítődött épületből. A tűzoltók mellett a helyszínre riasztott mentők is a kis 
állat segítségére siettek és egy csecsemőknek való maszk segítségével 
oxigént adtak neki. A cica a beavatkozásnak és a simogató kezeknek kö-
szönhetően gyorsan jobban lett és egy ládából figyelte tovább a mentést.

Naponta több tu-
cat képet látha-
tunk a közösségi 
oldalakon és cso-
portokban utcán 
kóborló, vagy épp 
legyengült, sérült 
kutyáról. „Hátha 
valaki felismeri.”, 
„Nem hiányzik va-
lakinek?” olvas-
hatók a fotók alatt. 
Nem egyszer elő-
fordul, hogy egy 
jószándékú állatbarát ideig-
lenesen befogadja a kutyát 
és várja a gazdi jelentkezé-
sét. Nincs ez másképp váro-
sunkban sem. Ilyen esetben 
a legcélszerűbb, ha azonnal 
értesítik a gödöllői gyepmes-
teri telep munkatársait, akik a 
lehető legrövidebb idő alatt a 
megadott helyszínre sietnek. 
Minden esetben chipet ol-
vasnak és értesítik a gazdit, 
és szükség esetén intézked-
nek, hogy a kutya megkapja 
a szükséges ellátást. 

Elsősorban tehát, aki kóbor 
kutyát lát vagy befog, hívja 
a 70/648-0200-as telefon-
számot!

Fontos tudni, hogy az ál-
latorvosi rendelőkben és 
Gödöllőn, a Szabadság úti 
MOL-kútnál is lehetőség van 
chip olvasásra, így oda is 
vihetik a talált állatot, az in-
tézmény munkatársai pedig 
gondoskodnak a kutya elhe-
lyezéséről. 

nem hiányzik valakinek?
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orvosi üGyelet
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

GyóGyszertári üGyelet
október 14-20.: 

medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
október 21-27.: 

alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

Tájékoztatás üzemképtelen gépjárművek 
elszállításáról

A Gödöllői Közterület-felügyelet a Város közterületeiről 
rendszeresen elszállíttatja az üzemképtelen járműveket.

Az elmúlt héten a Gödöllő, Deák tér 2. mellől egy frsz nélküli, VW 
Polo típusú, fekete színű személygépkocsit, a Szőlő u. 18. sz. elől 
egy frsz. nélküli, Citroén ZX típusú, ezüst színű személygépkocsit,
a Páter K. u. 1. sz. „E” kollégium mögül egy frsz nélküli, Citroen 
Saxo típusú, arany színű személygépkocsit, valamint a Páter K. 
u. 1. sz. „0” kollégium mögül egy frsz. nélküli, Ford Escort típusú, 

ezüst színű személygépkocsit szállíttatak el.
A gépkocsi a tárolóhelyen a jogszabályban meghatározott ideig (6 
hónap) tárolható. A határidőben ki nem váltott járművet a közremű-
ködő szervezet értékesítheti, vagy más módon hasznosíthatja. A 
vételárnak, vagy a hasznosításból származó bevételnek a jármű

szállítása és tárolása miatt felszámított költségek levonása után 
fennmaradó részére a tárolás első napjától számított 1 éves idő-
tartamon belül a tulajdonos igényt tarthat. Az elszállított jármű tu-
lajdonosával/üzemben tartójával szemben közigazgatási hatósági
eljárás indul, az elszállításra okot adó szabályszegés elkövetése 
miatt. A gépjárművekről további tájékoztatás a 0628/529-169-es 

telefonszámon kapható.

FELHÍVÁS 

jogi ügyintéző munkakörre

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal jogi végzettséggel és közigazga-
tási gyakorlattal rendelkező munkatársat keres 

Jogi ügyintézŐ munKaKörrE.
Képesítési előírás: Felsőoktatásban szerzett jogi, 

közszolgálati szakképzettség.
Munkaköri alapfeladat: önkormányzati szerződések, okiratok, 
nyilatkozatok előkészítése, helyi rendeletek, jogszabályok kodifiká-

lása, önkormányzati ügyekben jogi szakértői közreműködés 
és képviselet.

Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény alapján, illetve megegyezés szerint.

A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy 
postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve 

(Dr. Kiss Árpád jegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2019. 10. 31.

Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

A BELVÁROSI JEGYIRODA 
NYITVA TARTÁSA

2019. OKTÓBER 1-TŐL:
KEDD-PÉNTEK: 11.00 – 18.00 KÖZÖTT NYITVA

SZOMBAT: 9.00 – 13.00 KÖZÖTT NYITVA
VASÁRNAP, HÉTFŐ: ZÁRVA

EBÉDIDŐ: 13.00 – 13.30
RENDEZVÉNYEKHEZ IGAZODVA ELŐADÁS ELŐTT 

1 ÓRÁVAL NYITVA

FELHÍVÁS KOSZORÚZÁSRA!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar 
Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából 
2019. oKtóBEr 23-Án, 15 óraKor 

megemlékezést és koszorúzást tartunk a Bezsilla-villa (az egykori 
Nemzetőrség) udvarában (2100 Gödöllő, Szabadság út 9.) 

Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait.
Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni 

legkésőbb 2019. október 18-ig (péntek) 15 óráig 
a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán 

a +36/70 338-1838-as telefonszámon 
Tábikné Surman Szilviánál, hétköznap 9-15 óra között.

Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érde-
kében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján 

legkésőbb 14 és 15 óra között a helyszínre (Bezsilla-villa) juttatni, 
megérkezésüket munkatársainknak jelezni.

Megértésüket köszönjük!
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INGATLAN
+ Elcserélném palotakerti két 
nagyszobás, nagy erkélyes 
2.em. lakásomat (az egyik 
szoba könnyen 2 hálófülkévé 
alakítható) az Erzsébet körút 
vagy a Kossuth L.u. környéké-
re. Érd: lakascseregodollon@
gmail.com 
+ Eladó Gödöllőn a Kossuth 
Lajos utcában egy 64 nm-
es, 1+2 félszobás, felújított, 
1.emeleti lakás. Tel: 06-30-
291-3394 
+ Eladó 4,5 millió Ft-ért Já-
szapátiban a gyógyfürdőnél 
egy kertes kis családi ház (két 
szoba, fürdőszoba) kellemes, 
rendezett környéken. Tel: 06-
50-109-5264 
+ ELADÓ Gödöllő központ-
jában 2szoba összkomfor-
tos, tehermentes jó állapotú 
2.emeleti, erkélyes, téglaépí-
tésű, egyedi fűtésű (gázkon-
vektor) lakásom (saját nagy 

zárható pincével) jó szomszé-
dokkal, tehermentes, alkuké-
pes. Iár: 29,5MFt. 06-70-620-
4102
+ Isaszegi 2 szobás, össz-
komfortos, gázos, tehermen-
tes, kertes családi házamat 
elcserélném gödöllői 2 szo-
bás, összkomfortos 1.-2. eme-
leti erkélyes lakásra. Garázs 
vagy ráfizetés szükséges. Ér-
deklődni du. 17-19-ig.: 06-20-
402-3124
+ Eladó Gödöllő boncsok ré-
szén egy 2szintes, 2nappali+ 
3szobás, 2fürdőszobás, téglá-
ból épült lakóház 120nm ösz-
szterülettel 1000nm-es telken. 
Az ingatlan zártkert megjelölé-
sű, kerítve, villannyal ellátva. 
I.á.: 22 M Ft. 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 M Ft. 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 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Domonyvölgyben egy 
5260nm-es, 6 telekre felosz-
tott zártkerti ingatlan. A telkek 
darabonként 2,5 mFt-ért meg-
vásárolhatóak. Érd.: 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
+ Eladók most épülő, föld-
szintes ikerházak Gödöllőn a 
Lázár Vilmos és a Gerle utcá-
ban, hitelre és CSOK-ra alkal-
masak. I.á.: 52,5 M Ft. 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 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Kistarcsán a Malom 
utcában egy ikerház 440nm-
es telekrésszel, mely áll nap-
paliból lent, tetőtérben 2szo-
ba, erkélyekkel, terasszal. 
I.á.: 30 M Ft. 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 M Ft. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn a központban 1 
szobás, összkomfortos lakás 
azonnali költözéssel kiadó: 
06-30-939-5597

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Kiadó ÜZLETHELYSÉG/ 
IRODA Gödöllőn a Szent Já-
nos utcában, 18 m2, gyönyörű 
állapotban, mellékhelyiség-
gel, konyharésszel, egyedi fű-
téssel, parkolóhellyel. 70e Ft/ 

hó+ rezsi, 2 havi kaució. Érd.: 
06703419670
+ Gödöllőn garázs, raktárhe-
lyiség kiadó. Tel: 209455583

ÁLLÁS
+ IDŐSEK GONDOZÁSA! 
Vállalom idős hölgyek vagy 
urak gondozását, ápolását 
Gödöllőn és környékén eltar-
tási szerződés vagy életjára-
déki szerződés ellenében. Tel: 
0670/850-5571
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BE-
TEGÁPOLÓT keresünk Kere-
pesen nappali munkára (reg-
gel 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 
+ 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. 
+ A Panda autómosó gyakor-
lott vezetni tudó női és férfi 
munkatársat keres. Kárpit és 
polír előny. Tel: 06-20-9417-
670 Holló Józsefné
+ Takarító felvétel. Az Erkel 
Színház csapatába keresünk 
kollégákat. Bejelentve, Br. 
250.000Ft alapbérrel, bérlet 
támogatással. Budapest VIII. 
kerület. Elérhetőség: +3630-
520-9024 
+ Gödöllő környéki munkára 
előkészítő munkásokat kere-
sünk. Főleg földmunkára. Tel: 
06-20-9355-177, 06-20-2101-
408
+ TAKARÍTÁST, VASALÁST, 
bevásárlást vállalok Gödöllőn 
és környékén. Érd: 06-20-
912-5343
+ HÁZVEZETŐNŐT keresek: 
takarítás, mosogatás, vasa-
lás. +36-70-277-0000

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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+ ANTEA Kft. temető üzemel-
tetéshez munkatársat keres 
csapatába. Jelentkezés a 
nagytarcsai vagy a csömö-
ri temetőben személyesen 
vagy a +36(30)6386848 szá-
mon lehetséges. Önéletrajzot 
office@antea.hu címre kérjük 
küldeni. 

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSO-
LÁS 50 nyelven, anyanyelvi, 
diplomás, gyakorlott szakfor-
dítókkal! Kedvezményes árak. 
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, 
Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-556-
2653, 06-20-543-1775, e-ma-
il: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza 
most rám! Fakivágás, sövény-
vágás, bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, gyep-
felújítás, vegyszeres gyomir-
tás. Rotációs kapálás. Gyep-
szellőztetés. Metszés. Ágak, 
levelek elszállítása. Ereszcsa-
torna tisztítás. Kert takarítás. 
Fahasogatás. Gépi permete-
zés. 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 
+ SZÁMÍTÓ-
GÉPES prob-
lémája van? 
Hívjon biza-
lommal, ház-
hoz megyek. 
S z á m í t ó g é p 

szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Hétvégén is! Tel: 06-
30-333-9201 
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, 
vízvezetékek felújítása. CIR-
KÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, 
K O N V E K T O R O K 
karbantartása felújí-
tása, javítása. Tel: 
06-20-9527-289, 06-
28-476-229 
+ KUTYÁUL ÉRZED 
MAGAD ÉS ELE-
GED VAN BELŐ-
LE? Betegségednek 
lelki okai vannak, 
melyeket oldani le-
het. Szeretnéd visz-
szanyerni az uralmat 
életed felett? Gyere 
el Te is egy kezelé-
semre! Betegségek 
lelki okait oldom 4 év 
tapasztalatával Gö-
döllőn. További infót, 
véleményeket a www.
ThetaGodollo.hu ol-
dalamon találsz. A 
kezelés ára 9900 Ft. 
Garantálom Neked, 
hogy a végén elége-
detten távozol. Ellen-
kező esetben ingyen 
adom. Élj kevesebb 

stresszel hosz-
szabb ideig! 
Adsz esélyt 
m a g a d n a k ? 
Ha igen, KÉRJ 
I D Ő P O N T O T 
MOST: 06-20-
367-4274
+ LAKÁSOK, 
IRODÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, 
l omta lan í t ás . 
Pianínó-, pán-
c é l s z e k r é n y 
szállítás. Hét-
végén is. NEER 
TEHER 06-70-
648-7660
+ REDŐNYJA-
VÍTÁS, GURT-
NI CSERE, 

SZÚNYOGHÁLÓ készítés, re-
dőnyök motorizálása, árnyé-
kolás technika automatizálás 
egész Pest megyében garan-
ciával, megbízható szakem-
bertől. Ingyenes kiszállással. 
0670-418-3032
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. Ázások cső-
törések megszüntetése. Vé-
cék tartályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kamerázás. 
VÍZSZERELÉS. 06-20-491-
5089
+ 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-
kák, madárdeszkák festése, 
palajavítások, kúpcserép le-
kenése, leszögelése. Bár-
milyen kisebb javításokat is 
vállalok. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Érdeklődni: 06-
30-526-8532 
 

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
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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 
+ MATEMATIKA korrepetá-
lást, érettségire, felvételire 
felkészítést (felső tagozato-
soknak is) vállalok. Középis-
kolai matematika tanár. Tel: 
06-30-620-1230 
+ MATEMATIKA – korrepe-
tálást (2.általánostól), emelt- 

és középszintű 
érettségire való 
felkészítést vál-
lal gödöllői kö-
zépiskolai tanár. 
F ő i s k o l á s o k , 
e g y e t e m i s t á k 
segítése is! 06-
2 0 - 3 8 0 - 2 2 6 8 
(du., este hív-
ható)

KIRÁNDULÁS
+ A megszokott 
magas színvo-
nalon egynapos 
kirándulásra in-
vitálom Önöket. 
2019. decem-
ber 5-én indul 
a busz 8h-kor 
a Műv-háztól. 
Útirány: Ceg-
léd, Tápiószele, 
Taksony, ahol 
hangulatos étte-

remben egy zenés lakoma vár 
bennünket. Ára: 9.000,-Ft/fő. 
Befizetés: október 25-én 14-
16-ig a Műv-ház kávézóban. 
Érdeklődés: 06-30-268-5596, 
06-30-311-1422

TÁRSKERESŐ
+ Hölgyeim! Hihetetlen, de 
igaz. Hiába hirdetgettem ma-
gam, senki sem ír nekem, pe-
dig családcentrikus, vidámnak 
titulált szingli pasi vagyok. Aki 
kedvelne, írjon nekem. Mester 
István (57), 2117 Isaszeg, Ár-
pád út 21.

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 
+ Eladó Gödöllőn kör alakú 
dohányzóasztal akciós áron 
40.000 Ft helyett 13.000 Ft-
ért. Ugyanitt fenyőfa ágyrács 
eladó idős ember ágyból ki-
esése ellen 10.000 Ft-ért és 
cipős szekrény 10.000 Ft-ért. 
Érd: 30-435-8929
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTU-
JÁK kaphatók Gödöllőn ter-
melőtől. Több mint 1.000 kö-
zül választhat 30-40 
%-os áron. Szállí-
tásba besegítek. Tel: 
30/569-8137 
+ KERTÉSZKEDŐK 
FIGYELEM! Most 
még a régi áron! 
Érett marhatrágya 
60 l-es kiszerelésben 
1000 Ft/zsák. Szál-
lítás megoldható. 

Rendelhető: 06-20-469-9295 
+ Eladó egy 50 l-es szőlőprés 
(35 EFt), egy szőlődaráló (35 
EFt), 8db 55 l-es üvegballon 
kosárral (5 EFt/db). Tel: 06-
20-359-2524 
+ 6-10 éves korig fiú dzsekik 
és egyéb ruhák megkímélt ál-
lapotban eladók. Tel: 06-70-
619-9079 (Gödöllő, Erkel 4.)

MÉZ
+ 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 
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+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Repce, 
Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Nap-
raforgóméz. 720ml-es csavaros 
tetejű befőttesüveget cserébe el-
fogadok. Házhoz szállítás. Sza-
bó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 
28/417-913 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden 
típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. Minőségi akkuk, új 

akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 
50. (Temetővel szemben) 06-30-
536-4300, 28/611-728 www.akk-
ugodollo.hu 
+ Eladó Gödöllőn egy négyke-
rekű, 2 akkumulátoros, alig hasz-
nált elektromos moped Invacare 
LEO típusú, piros színű ROBO-
GÓ. Vételár: megegyezés alap-
ján. Tel: 06-28-411-707 
+ A Gödöllői Királyi Kastély KN 
Kft eladásra kínálja alábbi jármű-
vét: Hyundai H 100 Porter Stan-
dard (nyitott platós). Gyártási év: 
1995. Műszaki érvényességi idő: 
lejárt (2018.10.22.). Hengerűrtar-
talom: 2476 cm, teljesítmény: 57 

KW. Hajtóanyag: diesel, 
ülések száma vezető-
vel: 3. Sebességváltó 
fajtája: mechanikus. Az 
érdeklődők árajánlatait 
a titkarsag@kiralyikas-
tely.hu címre küldhetik, 
legkésőbb 2019. október 
20-ig!

EGYÉB
+ Nyugdíjas vígkedélyű 
nő vállalna idős embe-
reknél könnyebb bevá-
sárlást, kisebb takarítást, 
gyógyszer megíratását, 
kiváltását, ebéd haza-
vitelét és az idősekkel 
való beszélgetést. Érd: 
06-20-364-0056
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Beküldési határidő: 
2019. okTóber 22.

Megfejtés:
Világhírű gödöllői művész neve.

a Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Szőke Brigitta, Hadi Béláné

a Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte:
Szalai Bernadett, Tiszárovits Gyulán

a happy Box (petőfi-udvar) 2000 Ft-os 
utalványát nyerte:
Takács-Fehér Zsuzsanna

A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Tóth Lilla, Dobi Magdolna

a mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 
1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: 
Czakó Lászlóné, Hajdú Ildikó

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!


