Gödöllői Szolgálat
Szent Mihály napjának hagyományait elevenítették fel a Gödöllői Waldorf
Általános Iskola és AMI tanárai és diákjai szombaton az Alsóparkban, ahol
színes kulturális programok várták az
érdeklődőket. A Mihály-napi családünnep ez alkalommal nemcsak a programok miatt volt különleges, hanem
azért is, mert idén 100 éve nyitotta
meg kapuit az első Waldorf-iskola
Stuttgartban. Azóta több mint 1000 iskola és 1800 óvoda működik szerete a
világon. Magyarország, bátran mondhatjuk, hogy élen jár ebben. Közel 45
iskola és 60 waldorfos óvoda működik
nálunk, ami arányaihoz képest igen
nagy szám. Közöttük is a legidősebb
intézmények között van a gödöllői,
amely fennállásának lassan a 30.
évfordulójához közeledik. A rendezvény egy flashmobszerű köszöntővel
kezdődött, majd a délután folyamán a
családokat az iskola jelenlegi és volt
diákjainak, valamint tanárainak koncertjei szórakoztatták.
(folytatás a 6. oldalon)
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Gémesi György: jó úton halad Gödöllő
feljelentenek majd
valamikor. Nyilván
ez is a lejárató kampány része. Viszont
nem tudtak engem
feljelenteni, így aztán ismeretlen tettes
ellen tettek feljelen-

Ha valaki azt mondja, hogy nem
fejlődik igazán a város, akkor nem
járt Gödöllőn. Bármerre megyünk,
mindenütt építkezések, felújítások
vannak.
Jelenleg is zajlik az évszázad
legnagyobb beruházása, a vasútiberuházás.

tést. Az egyik országos médiumban aztán utaltak rá, hogy ki lehet
ez az ismeretlen tettes. Világosan
rám céloztak, sőt meg is említették
a nevemet.
Azt tudni kell, hogy 5 millió forintért csináltunk egy nemzetközileg
akkreditált céggel egy átvilágítást,
mielőtt befejeztem volna az ottani
munkám. Volt egy ombudsmani jelentés is, sőt, a felügyelő bizottság
jelentésében is az állt, hogy nem
volt semmiféle szabálytalanság,
ami miatt gond merülhetne fel.
Ezt az ügyészségi feljelentés
megelőzte egy 17 millió forintért,
azaz több mint háromszoros áron,
végzett átvilágítás, amit egy magyar cég végzett. Ez a jelentés képezte a feljelentés alapját. Biztos
vagyok benne, hogy a feljelentés
nem fogja megállni a helyét az
ügyészségen. Ígértek mindenféle
szakértői vizsgálatokat, ezeknek
természetesen állok elébe. Átadtunk egy 50 000 oldalnyi anyagot,
abban minden benne van, semmit
nem rejtettünk el és semmit nem
titkoltunk el.
– Sokan azzal vádolják, hogy
Gödöllő nem fejlődik eléggé és
akkor fejlődhetne igazán, hogyha fideszes polgármestere lenne. Mi erről a véleménye?
– Ez nem fideszes polgármesterfüggő és nem is politikai
pártfüggő, hanem elképzelés,
stratégia, megfelelő program és
természetesen forrásfüggő.

Azt gondolom, hogy ha van
elképzelés, stratégia, akkor a
forrásokat is elő lehet teremteni
hozzá. Az elmúlt időszakban beruházásaink egy részét saját forrásból, másik részét pedig pályázati pénzből valósítottuk meg. Az
elmúlt öt esztendő során mintegy
800 millió forintot nyertünk pályázatokon. Nagy európai uniós pályázat maga a vasútépítés is. A
gödöllői rész megvalósítása, mint
egy tízmilliárd forintot jelent a városnak. De említhetném az uszoda beruházást is, ami körülbelül
8 milliárd forintból épül. Vagy a
Premontrei Rendnek az 2,3 milliárd forintja, ami szintén az itt lévő
oktatást segíti.
Nagyon fontos még a privát
tőke. Fontos, hogy egy városban
legyen befektetői kedv. Ha ez hiányzik, akkor folyamatosan függővé válik az adott település egy
költségvetéstől, a politikától.
Egy városnak saját bevételekkel
is kell rendelkeznie, és kell, hogy
legyen befektetői kedv is. Ilyen
befektetésekből számos megvalósult Gödöllőn. Legutóbb például
elkezdték építeni a McDonald’s-ot,
de említhetném a főtér fejlesztése
kapcsán az ottani vállalkozók szolgáltatásaiknak a bővítését. Ezzel
pedig nem csak a minőség javult,
hanem a bevételeink is nőni fognak, hiszen ők adófizetők.
Mint ismert, Gödöllő a saját kategóriájában, vagyis a 20 és 50
ezer fő közti települések között a

i
Két héttel az önkormányzat
si
me
választások előtt dr. Gé
György polgármesterrel beszélgettünk a jelenlegi kam
pányról, az elmúlt öt évről és
természetesen szóba
került a Lokálpatrióta
Klub programja is.

– Hogyan látja a kampányt,
mennyiben más, mennyiben
hasonló a korábbi évekhez képest?
– Az eddigi legkeményebb kampány, amit itt Gödöllőn életemben
láttam. Olyan eszközökkel, amik
mindenre lehetőséget biztosítanak. Országos médiaháttérrel,
rengeteg pénzzel. A kampány fókuszában az én lejáratásom van.
Igazán nem foglalkozik a várossal
és annak lakóival, hanem az van
a középpontban, hogy hogyan és
mint lehet minél rosszabb színben
feltüntetni a várost, vagy adott
esetben a személyemet, vagy azt
a csapatot, amelyikkel végigcsináltuk az elmúlt öt esztendőt.
– Olvastuk a Facebook-oldalán is az úgynevezett telefonos
lejárató kampányról, még Önt is
felhívták. Mit szólt ehhez?
– Izgalmas dolog, amikor az
ember saját magáról mond véleményt. Mondhatnám vicces is volt
egy kicsit. Azt érzékeltem, hogy a
kérdések második, harmadik harmadában egyre inkább velem foglalkoznak. A legdurvább kérdés az
volt, hogy: „Akkor is szavazna-e
Gémesi Györgyre, hogyha hűtlenkezelési botrányba keveredne?”
Ez gyakorlatilag azt sugallta, hogy
mit szeretnének hallani és mit
akarnak elérni a kampánnyal.
– Ha már a lejárató kampányt
és a hűtlen kezelést szóba hozta, akkor említsük meg azt az
ügyészségi feljelentést, ami a
Zöld Híd kapcsán a napokban
került nyilvánosságra.
– Itt „érnek össze” a dolgok.
Maga a kérdés is ebben a telefonos közvélemény kutatásban erre
célzott és ez összecseng azzal,
amit Vécsey László országgyűlési képviselő az önkormányzati
testületi ülésen mondott a Zöld
Híd kapcsán. Nevezetesen, hogy

legeredményesebb. Természetesen vannak, akik ezt nem fogadják el és szeretnék megmásítani.
Gödöllőt nem egy megyei jogú
várossal kell összehasonlítani,
hanem azokkal a településekkel,
amelyek a mi kategóriánkba tartoznak. Nézzék meg az ingatlanárakat, nem véletlen, hogy magasak. Ez magyarul azt jelenti, hogy
Gödöllő egy jól működő település.
Ha rosszak lennének a mutatóink,
ha annyira elmaradottak lennénk,
mint azt jelenleg mondják, akkor
nem mi volnánk a legkeresettebb
település a régióban.
Az Origo cikke szintén kiemeli,
hogy Gödöllő egyfajta kulturális
centrummá vált. Sajnálom, hogy
vannak, akik ezt máshogy látják.
Főleg olyan személyek, akik eddig
maguk is sokat tettek a város kulturális életéért.
A különböző elismerések is
azt bizonyítják, hogy jó úton jár
a város. Legutóbb például Arany
Virág-díjjal jutalmazták a Virágos
Magyarország 2019 versenyen. A
Nagykőrösön megrendezett területi átadón Gödöllő a természeti
örökség védelme, kiemelt zöldfelület-védelem, valamint a kiváló
levegőminőség miatt részesült elismerésben. A zsűri külön kiemelte
az évi 200 fa elültetése programot.
Településünk a Magyar Turisztikai
Ügynökség elismerését is elnyerte, a környezettudatos zöld város
megvalósításáért.
Egy településnek önálló gazdasággal kell rendelkeznie, hogy az
elképzeléseit meg tudja valósítani. Ez Gödöllő esetében egy erős
helyi gazdaságot jelent, befektetői
kedvvel. Nem könyöradományokra van szükség, nem eltartottnak
kell lenni egy településnek, nem
függőségi viszonyt kell kialakítani az aktuális politikától, hanem a
saját lábán kell megállnia. Ez nem
azt jelenti, hogy nem fontos a kormányzattal való korrekt szakmai
kapcsolat, nem azt jelenti, hogy
nem kell pályázni elérhető forrásokra, de ezek a pályázatok és
források csak kiegészítik a saját
gazdaság által termelt bevételt. Az
ebből való fejlesztéseknek pedig
nagyon lényeges, hogy fenntarthatónak kell lenni.
– Nyár elején beszéltünk utoljára, de azóta sok beruházás
történt. Értékelné ezeket?
– Mentünk tovább annak a
programnak a mentén, amit öt évvel ezelőtt úgy fogalmaztunk meg,
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hogy: „Gödöllő a mi otthonunk”.
Maradtak még erre az esztendőre
elvégzendő feladatok. Összességében azonban büszke vagyok
arra, hogy azokat a terveket, elképzeléseket meg tudtuk valósítani, amiket elterveztünk, sőt esetenként többet is.
A nyár végén, ősz elején két beruházás is befejeződött. Az egyik
a körforgalom a János utca - Röges utca kapcsán, a másik pedig a
most nemrég átadott Várkapitányi
Lak, ami fantasztikusan szép lett
és hatalmas örömet okozott mindannyiunknak. De természetesen
járdákat, vízelvezetést, utakat is
folyamatosan építettünk és még
most is, hiszen ez a mindennapi
életnek a része. Még vannak befejezetlen munkák, de ezek az elkövetkezendő két, két és fél hétben
nagyrészt készen lesznek.
Összességében azt mondhatjuk, hogy az előző öt évet tisztességgel és becsülettel zártuk és
elvégeztük a kitűzött feladatokat.
– Mik a tervei a következő öt
évre?
– Nem tervezek, hanem tervezünk. A lokálpatrióta csapattal
indulok. A csapattal együtt dolgoztunk ki egy olyan programot, aminek van az egyéni választókerületekre lebontott és van egy városi
program része. A programunkkal
kapcsolatban a legfontosabb tudnivaló, hogy megvalósítható. Nem
ötletbörze, nem ígérethalmaz,
nem is egy elképzeléssorozat,
hanem konkrétumokra alapozott,
mögöttes számításokkal kidolgozott program. Akár a lokális, kisebb
körzetekben lévő program, akár a
városi program megvalósítható.
– Sokszor Veresegyházzal
hasonlítják össze a várost, most
született egy megállapodás a
két polgármester között...
– Pásztor Béla polgármester
úrral remek szakmai és baráti
kapcsolatunk van. Sokat segítünk
egymásnak és figyeljük egymás
fejlődését. Mind a két település dinamikusan fejlődő, felszálló ágban
lévő gazdasággal rendelkezik. Az
volt a kérdés, hogy hogyan tudunk
továbblépni. Azt beszéltük meg,
hogy a két település közös előnyök alapján kössön egy megállapodást, hogy a gazdasági fellendülést jobban ki tudjuk használni
mindannyiunk előnyére.
Veresegyházon indul egy fürdőfejlesztés, melynek az első üteme
2020-ban lesz kész. Gödöllőn pedig van egy kastély évi 200-250
ezer látogatóval, pezsgő kulturálisélettel. Azt gondolom, hogy az
a vendégkör, amit Veres szeretne
felépíteni és a mi vendégkörünk
biztos, hogy megtalálja a közös
célokat. Ezt hívjuk Gödöllő-Veresegyház térségi gazdaságfejlesztési tengelyének, amihez persze
más települések is csatlakozhatnak. Térségben gondolkodva

Közélet
szeretnénk kialakítani a további
gazdaságfejlesztést. Természetesen összehangolva a kormányzati
szándékokkal. Ebből nem csak a
településeinknek, hanem magyar
költségvetésnek is komoly bevételei származnak.
Ez tehát az együttműködési
megállapodás kezdete. Ez megalapozza azt a további együttműködési felületrendszert, aminek
kapcsán azt reméljük, hogy mind
a két település jóval több bevételre
tehet szert, önállóságát erősítheti
és tovább fejlődhet.
– Hat régi és négy új képviselővel indul a választásokon...
– Gödöllőnek csapatra van szüksége. Egy nagyon jó szakmai csapatra, amit a hivatal képvisel. Ez az
elmúlt időszakban megújult, sok
fiatallal gazdagodtunk. Az egész
városi menedzsment, az a korosztály, amelyik előre tud látni és fejlesztési-működési stratégiában tud
gondolkodni és dolgozni. Ehhez a
képviselő-testületnek kell adnia a
hátszelet. Mi vagyunk a lakosság
által választott döntéshozó testület.
Ezt a testületet egy picit megcibálták az elmúlt időszakban bizonyos
jellegű politikai szándékok, de újraépítettük együtt, a Lokálpatrióta
Klub keretein belül. Valóban vannak régi rutinos képviselők, akik
segítik a fiatalokat. Azt gondolom,
hogy ez a testület versenyképes és
alkalmas arra, hogy a következő öt
évet a legmagasabb színvonalon
tudja megvalósítani.
– A női jelöltek száma is nőtt...
– Mindig is fontosnak tartottam
a nők szerepét a döntéshozásban.
28 évig dolgoztam együtt a jegyző
asszonnyal. Kiváló munkakapcsolatban voltunk. Most is van női
alpolgármester a városban, korábban is volt. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a nők szerepe nemcsak a konyhában van, hanem a
család mellett és természetesen a
város vezetésében is ott a helyük.
– Térjünk vissza a Lokálpatrióta Klub terveire. Kifejtené bővebben a programot?
– A program hét prioritáson alapszik. Az első a „Gödöllő, az erős
helyi gazdasági befektetők városa
címet” viseli. Említettem már a gazdaság fontosságát. Az önállóságot
ez tudja megteremteni. Az a legfontosabb, hogy a gazdaság, amelyik
megtermeli a város bevételeinek
jelentős részét, az alapján hogyan
tudunk a terveinek és a programjainak megfelelően haladni. Ennek a
gazdasági fejlesztési programnak
a része a Gödöllő-Veresegyház
térségi gazdaságfejlesztési tengely
kialakítása is.
– Az egyik prioritás a programban a szolgáltató okosváros, mit ért ezalatt?
– A szolgáltatásokban benne vannak a bölcsődei, óvodai,
egészségügyi, szociális, kulturális

szolgáltatások. Egy nagyon komoly szolgáltatáshalmaz, ami a
kötelező feladatok, illetve a vállalt
feladatok alapján alakul ki. A szolgáltatások színvonalát szeretnénk
megőrizni, esetenként bővíteni. Ez
manapság nagyon sok kihívást
jelent, hiszen minden egyre drágább, nehéz a humánerőforrást
biztosítani, nincsenek szakemberek, úgyhogy komoly feladatot jelent számunkra.
A „Gödöllő okosváros” nem azt
jelenti, hogy településkártyát vezetnénk be, ami már régen elavult
dolog. Ezt már igazán sehol sem
alkalmazzák. Elindult egy olyan
informatikai fejlesztés, amely egy
telefonos applikációval letöltve lehetőséget biztosít a telefonról való
ügyintézésre és bizonyos kedvezményekre is feljogosít. Ez az előrelépés lehetősége. Ehhez szükséges egy jó informatikai háttér,
aminek a kiépítését megkezdtük.
Az okosváros koncepciónak ez az
alapja és erre építenék rá nagyon
sok olyan dolgot, amit eddig telefonról nem lehetett elérni. A városkártya alkalmatlan erre.
– Gödöllővel kapcsolatban az
egyik legnagyobb kritika, hogy
nem lehet közlekedni. Hogy kíván ezen változtatni?
– Számos esetben azzal támadnak bennünket, hogy Gödöllőn nem lehet közlekedni. Dolgozzunk azon, hogy a belső elkerülő
úthálózat jobb legyen annak érdekében, hogy a csúcsidő minél
elviselhetőbb legyen. Illetve nem
kerülhetjük meg az elkerülőutat
sem. Nagyon szeretnénk bekerülni a 2022 után megnyíló, közel
ezer milliárdos fejlesztési keretbe,
hogy abból a gödöllői elkerülőút
megvalósulhasson.
A vasúti közlekedés fejújítása
valószínűleg karácsony előtt fog
véget érni.
A HÉV 2022 után esélyes arra,
hogy megkapja fejlesztési forrásokat. Ennek a fejlesztésnek az a
lényege, hogy a HÉV átkerülne a
Művészetek Háza és a kastély oldalára. Ezzel felszabadulna a Budapest-Miskolc irány.
A buszközlekedést is szeretnénk tovább javítani, de itt nagyon sokban függünk a Volántól.
Igyekszünk a lakosság igényeinek megfelelni a buszok sűrűségében, illetve a menetrend kialakításában.
– Mit jelent a gyakorlatban,
hogy „Gödöllő, a zöld város”?
– Sokat tettünk az elmúlt időszakban annak érdekében, hogy
Gödöllő zöld város legyen. Elég,
ha csak a szelektív hulladékgyűjtésre, a csatornázás fejlesztésére
vagy az elektromos járműveket
áram „tankolási” lehetőségére
gondolunk. A város több mint 50
százaléka zöldfelület, a továbbiakban is nagyon fontos, hogy a
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zöldfelület megmaradjon. Az „öt év
alatt ezer fát” program is ezt erősíti.
– Vannak, akik szerint Gödöllőn nem jó a közbiztonság...
– Sokan azt mondják, hogy Gödöllő nem biztonságos. Én ezzel
nem értek egyet. Persze ez nem
azt jelenti, hogy ne lehetne tovább
javítható a közbiztonság. Nagyon
sok olyan fejlesztés történt az
elmúlt időszakban, ami a biztonságot javítja. Ilyen például a térfigyelő kamerarendszer kiépítése.
Közel száz kamerával figyeljük
már a különböző tereket. Javítani,
bővíteni fogjuk ezt a programot.
Nagyon fontos a civil lakosság erőteljesebb bevonása is
a közbiztonság megteremtésében. És természetesen a közvilágítás fejlesztését is szeretnénk
folytatni.
– A programban szintén prioritás volt, hogy „Gödöllő, a
kulturális főváros”. Mit ért ez
alatt?
– Pályáztunk az Európa Kulturális Fővárosa címre. Ezt ugyan
nem sikerült elnyernünk, hiszen
hatalmas városokkal versenyeztünk, de büszke vagyok arra, hogy
versenyképesek voltunk, hogy egy
nagyon jó programot tettünk le,
ami alapoz a már meglévő gödöllői
kulturális helyzetre.
Számos kulturális műhelyben
országos és nemzetközi színvonalat láthattunk az elmúlt időszakban. Nagyon jó a belső kulturális
kínálat és természetesen befogadó kulturális város is vagyunk,
hiszen szívesen jönnek ide országos színházak, zenekarok, művészek szerepelni.
A kulturális életet tekintve ott vagyunk az ország élvonalában, ezt
szeretnénk megtartani, sőt esetenként fejleszteni.
– Mire számít Ön és mire számíthatnak a gödöllői lakosok az
elkövetkezendő két hétben?
– Arra számítok, hogy az utolsó két hétben is folytatódni fog a
lejáratásom és még az utolsó napokra is tartogatnak meglepetést
a számunkra, illetve a gödöllőiek
számára. De mi nem ezzel szeretnék foglalkozni, mint ahogy eddig
sem ezt tettük. Nyugodt, békés
kampányt ígérhetek a mi részünkről, minél több találkozással, minél
több beszélgetéssel.
Itt élek ebben a városban, 29
éve vezetem Gödöllőt. Nyitott
könyv az életem, nem bújok el a
kérdések, az emberek elől. Ott
vagyok az utcán, a piacon, a rendezvényeken. Így gondolom ezt a
továbbiakban is. Azt szeretném,
hogy ez a város a kampány után is
nyugodt, békés, biztonságos, fenntarthatóan fejlődő kisváros maradjon. Nekem Gödöllő az életem!
Jaeger Ákos
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Továbbra is szellemház a
bíróság épülete

Megújult utak

Még mindig áll az állami beruházás
Több mint két éve húzódik a
Gödöllői Járásbíróság és Járási
Ügyészség épületének teljes rekonstrukciója és bővítése, amit
az Országos Bírósági Hivatal a
Wagner Gyula Terv keretében
kezdett meg 2017 nyarán. Egy
darabig úgy tűnt, elkezdődött
valami, majd leálltak a munkák
és deszka került az ablakokra.
2018. ősze óta a helyzet változatlan. Az Országos Bírósági
Hivatal és a kivitelezést végző
Konzorcium ekkor szerződést
bontott, és még mindig nem
tudni, ki és mikor folytathatja a
munkát.
Dr. Gerber Tamás, a Budapest
Környéki Törvényszék elnöke
tavasszal úgy tájékoztatott: Folyamatban van a közbeszerzési eljárás, ennek lezárása után
folytatódhat a munka. Mivel azóta sem indult újra a fejlesztés, a
múlt héten ismét megkerestük a
Budapest Környéki Törvényszéket, hogy mi lesz a következő
lépés, mikor indul újra a kivitelezés és mikor költözhet vissza
a bíróság és az ügyészség az
épületbe. Kérdésünkre sajnos

nem kaptunk bíztató választ. Mint
megtudtuk, a közbeszerzési eljárás még mindig nem zárult le, így
továbbra sem lehet tudni, mikor
kerülhet sor a munkálatok folytatására. Gödöllő egyik szeces�sziós emléke tehát továbbra is
bedeszkázva várja a megújulást.

Mint minden évben, most is az
ősz beköszöntével érnek finisbe az útfejlesztések.
Megújult a Fenyvesi főút, ahol
az elmúlt hetekben nagy erőkkel folyt a munka. A Fenyves
köztől a Klapka utcai buszfordulóig martaszfaltos burkolatot kapott a felület, amit
az egyik oldalon úgynevezett
K-szegéllyel láttak el, ez segíti a csapadék elvezetését a
másik oldalon pedig zúzottkő
szegélyt alakítottak ki. Ezzel
a technológiával készült el a
Gesztenye utca és Kertész
köz burkolata is.

Az elmúlt hetekben a Hegyesi Mari utcában, valamint a
Peres-Havas utcát összekötő
szakaszon is elkészült a burkolat.
Mindezek mellett folyamatosan zajlottak a javítások. A
múlt héten a Kerengő, Berente-Ripka, Toldi-Virág utcákban
végzett padkarendezést a
VÜSZI. Az Öreghegyi utcában infratechnológiás burkolat
javítás és padka rendezés is
zajlott, a Dessewffy utca járdajavítás, a Boróka utcában
pedig úttükör kiszedést végeztek.

Eredményes pályázat: WIFI az Alsó-parkban és
a Várkapitányi lakban

Ingyenes internet szolgáltatás került kiépítésre Gödöllőn az Alsóparkban. Gödöllö Város Önkormányzata sikeresen pályázott és
15.000 euró (kb. 4,5 millió forint) támogatást nyert el az Európai
Bizottság WIFI4Eu-internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” elnevezésű pályázaton.
A nemrégiben felújított Várkapitányi Lakon belül is kiépítésre került a wifi hálózat, mely a közösségi és kulturális célú hasznosítást fogja segíteni, kiegészíteni.
A Várkapitányi Lak környezetében a képen látható lefedettséget
5 db kültéren is elhelyezett AP-eszköz segíti.
Az önkormányzati sikeres pályázati projekt eredményeként bárki ingyenesen tudja használni a WiFi-hálózaton keresztül az internetet. Az önkormányzat partnere a kivitelezésben és üzemeltetésben a Vodafone volt.
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Vasútfelújítás: ismét komoly
változás a forgalmi rendben
A vasúti felüljáró és a kapcsolódó utcák,
bekötések építése újabb fázisba lép. Emiatt a Köztársaság úton, várhatóan október 8-ig, félpályás, lámpával szabályozott
lezárás lesz érvényben. Ezzel egyidőben megkezdődik az úgynevezett déli
szervízút, azaz a Podmaniczky utca felé
vezető majdani leágazás aszfaltozása.
Azonban ez még mindig nem a végleges
forgalmi rend lesz, mert a levezető ággal
szemben egy újabb ideiglenes átjárót alakítanak ki a síneken, s ami a Sík Sándor
utca magasságában kanyarodik majd
vissza, a már elkészült felüljáró szerkezete alatt elhaladva a vasútállomás felé –
ennek átadásával egyidőben megszűnik a
jelenleg használt ideiglenes átjáró.
Kérjük, fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Az október 1-jétől érvényes terelés során, a Köztársaság út 7. és 13. szám magasságában, az utat az egyik oldalon egy
forgalmi sávra szűkítik.

A várhatóan a jövő
héten érvénybe lépő
új útvonal (pirossal)

Máriabesnyőn
megkezdték
a
zajvédőfal elemeinek beemelését a Gárdonyi
Géza utcánál. Az
október 4-ig tartó munkák napközben a forgalom akadályozásával járnak, ezért reggel 8 és 17 óra között a Gárdonyi utca mindkét irányból zsákutca lesz.
Jól haladnak a munkák a máriabesnyői vasúti megállóhelyen
is. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a jelenleg zajló felújítás kapcsán sikerült megtalálni a lehetőséget az állomáson 1936ban felállított, majd a II. világháború után a kegytemplom mellé
került Mária-szobor másolatának felállítására, ami az egyeztetések eredményeként az állomáson lévő két épület, között kap
majd helyet. A talapzat kialakítása már megkezdődött. A kegyszobor elhelyezésére várhatóan jövő tavasszal kerül sor.

A vasút Szabadság út
mentén haladó szakaszán
rézsűrendezési
munkákat végeznek október 2.
és november 30. között
a Csokonai és az Arany
János utca közötti szakaszon. Emiatt több alkalommal forgalomkorlátozásra
kell majd számítani. A rendezés során fakivágást és
bozótirtást is végeznek,
ennek jelentős része a korábban már a növényzettől
megtisztított területen zajlik majd, ahol az időközben újra kinőtt a bozót. Az
irtás csak kis mértékben
érint új területet. A
kivágáshoz az en- Az érintett rézsűszakasz tetején található,
1920-ban felállított, ú.n. Démusz-feszülegedélyt a Magyar
tet elbontják, amit a későbbiekben a Tisza
Közút Zrt. – mint a utca magasságában helyeznek el. A pontos
Szabadság út kez- helyről a későbbiekben születik döntés.
elője – adta ki.

Az elmúlt időszakban több koccanásos baleset történt a gödöllői vasútállomásnál, az Állomás úti terelés Fürdő utcai szakaszán. Bár a munkaterületen lévő ideiglenes terelésnél forgalomirányító tábla van, úgy tűnik,
ez nem bizonyult elegendőnek. Az önkormányzat a problémát jelezte a
kivitelezőnek, aki ígéretet tett arra, igyekszik a kevesebb helyismerettel
rendelkező gépjárművezetők számára nyomatékosabbá tenni, hogy kanyarodó főútra kell számítaniuk az adott szakaszon.
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Mihály napi sokadalommal
ünnepelt a Waldorf iskola
(Folytatás az 1.
oldalról)
A Mihály-nap a XVIII. századig – Szent
László király rendelete nyomán – kötelező ünnep volt
Magyarországon.
A hagyomány szerint Szent Mihály
arkangyal, a men�nyei hadak nagy
vezére és győztes
harcosa az Isten ellen fellázadt
sátánt eltiporta, kardjával átszúrta, majd letaszította a Földre. Az
ő küzdelmüket elevenítette fel a
sárkányjáték, amihez
kapcsolódóan számtalan bátorság- és
ügyességi „próbán”
vehettek részt a vállalkozó kedvűek. De
most is lehetett sárkányt készíteni, kipróbálni a kovácsolást,
szőlőt préselni, vagy
egyszerűen
csak

hallgatni a fiatal tehetségeket és
válogatni a kézműves portékák
között.
A záró koncertet Bodnár Szilvia

és zenekara adta,
az
időközben
szemerkélni kezdő eső ellenére
is kitartó közönségnek. (A rendezvényről még
több fotó a Szolgalat. com-on és
Facebook-oldalunkon)

Megújulás a Fenyőliget óvodában
Új játékok kerültek a Fenyőliget óvoda udvarára,
ahol a korábbi, az időközben megváltozott szabványoknak már nem megfelelő
játszóeszközöket cserélték
le újakra. A felújításra az
önkormányzattól 1,1 millió
forintot kapott az intézmény,
amit a szülők csaknem félmillió forinttal egészítettek
ki. Szintén összefogással

szépült meg az óvoda kerítése.
A város mintegy félmillió forintot
biztosított a festéshez szükséges
anyagokra, a szülők és a munkatársak pedig a kivitelezést vállalták. Az eredményt szeptember
27-én délután egy családi nappal
ünnepelték meg, a megújult udvart pedig faültetéssel avatták fel.

Kisvasúti családi nap:
állomás átadás
Szombaton
délelőtt a gödöllői
arborétumban átadták a gödöllői
erdei vasút felújított állomásépületét és a hozzá tartozó vágányokat.
A III. Kisvasúti
Családi Nap keretében több százan, kicsik és nagyok, nagyszerű
időben járhatták be a kisvasút
egyik végállomásától számítva
elkészült mintegy 450 méteres
szakaszt – egybekötve egy kis
fűtőházi kitérővel és kiállítás-lá-

togatással. A családi napot a
gödöllői kisvasút megálmodója,
Kardos Zoltán, Gémesi György
polgármester és Gáspár János,

a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány vezetőjének
köszöntője vezette fel. A Csemete-réten álló végállomástól, a
tervek szerint, a Gödöllő Állami
telepek „nagy” vasúti megállóhelyig jár majd
a kisvasút mondta Kardos Zoltán. A
polgármester
arra hívta fel
a figyelmet,
hogy ez a
kisvasút lelkes fiatalok
összefogásának köszönhetően valósult meg
lépésről-lépésre. (Még több fotó
a szolgalat.com-on és Facebook-oldalunkon)
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Tiszta Udvar – Rendes Ház:
A szép környezetér dolgozók ünnepe
Városunkban évek óta nagy
hagyománya van a Tiszta Udvar-Rendes Ház pályázatnak,
amit idén is nagy sikerrel rendeztek meg. A díjátadóra szeptember
23-án került sor a Gödöllő Városi
Könyvtár és Információs Központban.

porta. Az idei évben először meghirdetett legszebb üzletportál/
terasz díjat megosztva két vendéglátóhelynek ítélte oda a zsűri.
A legszebb üzletportál címre a
lakosság ajánlotta, szavazta be a
kereskedelemmel, vendéglátással, szolgáltatással foglalkozó üz-

A rendezvényen Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt,
majd Pelyhe József alpolgármester értékelte az idei pályázatot.
Mindketten kiemelték, ez a rendezvény azoknak az ünnepe, akik
időt, fáradtságot nem számítva
dolgoznak környezetük, és így
Gödöllő szépítéséért.
A rendezvényen többlakásos társasház kategóriában huszonnégyen, családi házas kategóriában
pedig öten vehettek át elismerő
oklevelet. Hatan bronz fokozatú,
kilencen ezüst fokozatú oklevelet
kaptak. A fődíjat a Szilhát u. 3., a
Palotakert. 9. és a Szent János
u. 13. közösségének ítélte oda a
zsűri.
A családi házas kategóriában öten
kaptak elismerő oklevelet, s mellé ketten vehettek át tűzzománc
táblát is az elismerő oklevél mellé,
és szintén hárman kaptak fődíjat:
a Klapka utca 46., a Kazinczy F.
utca 44., és a Testvérvárosok útja
5. lett a legmagasabban díjazott

leteket, ezután a zsűri választotta
ki a díjazottokat értékelve és elismerve az épület, kirakat, terasz
megjelenésének esztétikai minőségét, városképi megjelenését.
Az elismerést az Erzsébet Királyné
Étterem és Kávézónak, valamint a
Sissi Kézműves Fagylaltozónak
ítélték oda. A díjat az Erzsébet
Királyné Étterem képviseletében
Köntös Sándor ügyvezető igazgató, a Sisi Fagylaltozó nevében
pedig Koncz Andrea ügyvezető
vette át. A díjakat Gémesi György
polgármester adta át.
A „Tiszta Udvar-Rendes Ház” Gödöllő 2019. című pályázatban idén
is az önkormányzat és több civil
szervezet összefogásával valósult
meg, akik részt vettek a programban, a pályázatok elbírálásában.
(A rendezvénytől bővebben és
több fotóval a szolgalat.com-on
és Facebook oldalunkon olvashatnak)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ERZSÉBET-PARK AZ ÉN EMLÉKEIMBEN”
Erre vagyunk kíváncsiak:
Mivel városunk egyik kedvenc sétáló- és kirándulóhelye az Erzsébet-park, arra vagyunk kíváncsiak melyik az az emlék, benyomás
a parkkal kapcsolatban, amely a fiatalban maradandó benyomást
keltett és a mai napig meghatározó az életében, ha erről a területről esik szó.
Olyan egyéni ismertetéseket várunk, amit a barátainak is elmondana, bemutatna, amit szeretne másokkal is megismertetni.
ÍRD MEG TÖRTÉNETEDET, KIEGÉSZÍTÉSKÉNT KÉSZÍTS FOTÓT VAGY RAJZOLJ A LEÍRÁSHOZ!
Ha a fenti témakörben megfogalmazott felhívásunk megtetszett,
akkor úgy tárd elénk, hogy azt megértse és megismerje a legjobb
barátod is, meg az a személy is, aki tőled távol, a „net” előtt ül.
A szüleid, akikkel minden nap együtt élsz, vagy akár egy barátod,
akinek te mesélsz először erről az élményről.
Bátran fogalmazd meg gondolataidat egy rövid leírásban, kiegé-

szítésként fotózz vagy készíts rajzot hozzá, és ha akarod, egészítsd ki akár képzőművészeti alkotással (rajz, festmény, batik,
tűzzománc, linó- és fametszet, stb.), akár egy CD-re rögzített alkotással!
Az írásos pályamunkáknál nem „könyvszagú” leírásokat várunk,
hanem önálló megfigyeléseket, önálló véleményeket, egyéni érzéseidnek megfogalmazását (Amennyiben lehetőségetek van rá,
kérjük digitálisan is küldjétek el pályamunkátokat!)
Az írásos pályaművek terjedelme 5-10, A/4-es oldal lehet mellékletekkel, legalább 1/3 szöveges résszel.
A pályaművek értékét növelhetik a témához kapcsolódó fotók,
rajzok, térképvázlatok.
Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. A pályázati felhívásra a gödöllői általános iskolák tanulói által készített alkotásokat
várjuk!
A pályázatok elbírálása korcsoportonként külön-külön történik.
A pályázatokon kérjük olvashatóan a pályázó nevének, iskolája
nevének, címének, vagy lakcímének, életkorának feltüntetését!
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. október 10.
A határidő lejárta után beérkező munkák elbírálására nincs lehetőség! Kérjük a határidőt betartani! Amennyiben a beadott pályázatot szeretnétek visszakapni, kérjük a pályázati anyagotokon
tüntessétek ezt fel!
A DÍJAZOTTAK KÖZÖTT TÖBB ÉRTÉKES NYEREMÉNY KERÜL SZÉTOSZTÁSRA. A pályázat
értékelésére 2019 őszén kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás az egyesületnél: Gödöllői Városvédő Egyesület (2100 Gödöllő, Szőlő u. 22.,
3. em. 10.) Tel.: 06-20-561-1818, e-mail: gvvegy@gmail.com
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DUFLEX
ifjúsági fotópályázat 2019
A Duflex Fotográfiai Stúdió a fotózás népszerűsítése céljából 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 kategóriában:
A: Kötetlen téma
B: Természetfotó
• Színes vagy fekete-fehér képek egyaránt beküldhetők. Előnyben részesítjük az újszerű, egyéni látásmódú képeket.
• Kötetlen kategóriában megengedett bármilyen képmódosítás. Természetfotó kategóriában csak képkivágás, szín- és tónusbeállítás végezhető.
• Egy pályázó kategóriánként maximum négy képpel, összesen maximum nyolc képpel nevezhet. A képek hosszabbik oldala 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 pályázó és kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy kizárólag a pályázat népszerűsítése
illetve az eredmények közlése céljából a Duflex a beküldött
képeket a szerző nevének feltüntetésével díjmentesen felhasználja közösségi oldalán, az elektronikus médiában, illetve
a sajtóban. A pályázat során a Duflex tudomására jutott személyes 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 visszatarthasson 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.

Kastélyhistóriák,
újabb titkokkal
A Kastélyhistóriák sorozat október
4-én pénteken este új előadással és számtalan érdekességgel
várja a helytörténet iránt érdeklődőket. Ez alkalommal újabb titkok
tárulnak fel azok közül, amiket a
patinás falak őriznek.
Hogy mire számíthatnak az érdeklődők?
Hol őrizték a koronát, kinek az
ágyában lelt pihenő helyre Kossuth Lajos. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is választ kapnak,
az érdeklődök a Menedékben Gödöllőn című programban – árulta
el lapunknak Hadháziné Szabó
Margit.
– A kastélyhistóriák őszi műsorában a barokk palota szomorú, drámai napjaiból idézünk fel néhányat fotókkal, zenei bejátszással
mesélünk: hogyan gondozták a
sebesülteket 1866-ban kórházzá
átalakított lovardában.
A szigorú tiltás ellenére, vöröskeresztes nővérnek áll Ferenc
József unokája, az engedetlen
Auguszta főhercegnő. A HÉVvel érkező volt menye, Stefánia,
aktuálisan Lónyay hercegné, az

első világháború sebesültjeinek
látogatása után, majdnem a városban rekedt, mert a vasutasok
túl hosszan időztek az Aranyfácán
vendéglőben… Ami az ételt illeti,
a kastélyban ápolt sebesültek, a
koronázási menü részeként megkóstolták a hódolati pecsenyét is.
Mindenkit szeretettel várunk. október 4-én, 17 órára a Gödöllői
Királyi Kastély dísztermébe.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Repül a, repül a....
A madárbarátok
számára mindig
öröm, amikor új
kiadvány jelenik
meg a könyvesboltokban,
ami
segít megismerni
szárnyas barátainkat. A Tamarix
kiadó most egy
leginkább egy a
lexikonokhoz hasonlítható képes
határozóval lepte
meg az olvasókat.
A könyv számtalan madárral
ismerteti meg az érdeklődőket, bemutatja az Európában,
Észak-Afrikába és a Közel-Keleten honos madárfajokat, valamint azokat, amelyek időnként
felbukkannak a régióban.
A leírást rajzos ábrák teszik
szemléletessé, amelyek segítségével megismerhetjük a különböző ivarú és életkorú egyedeket, az esetleges alfajokat
és a színváltozatokat, sőt megkülönbözteti a nászruhát vagy

költőruhát, valamint a nyugalmi
ruhának számító
tollazatot is. A hazánkban is honos
madaraknál jelöli
az elterjedést és
a gyakoriságot.
A
kiadványban
térképeken mutatja be az adott
faj elterjedési területét, azon belül
is a fészkelő és
telelő helyeit, vonulási útvonalát,
valamint a faj mozgási irányát.
A madarak bemutatása mellett
ahhoz is segítséget kapnak az
érdeklődők, hogyan kezdjenek
hozzá a meghatározáshoz, mik
a fontos tulajdonságok ennek
során. Mindezekhez persze elengedhetetlen a madarak megfigyelése, ami szintén nem egyszerű feladat. A kiadvány ehhez
is ajánl ötleteket.
(Collins Képes Madárhatározó:
Európa madarai)
(ny.f.)

Három kiállítással ünnepli Gödöllő
a Magyar Festészet Napját
A Magyar Festészet Napját
2002 óta ünneplik hazánkban,
október 18-án. A szervezők a
festők védőszentjének, Szent
Lukácsnak a névnapját választották ki az ünnepre.
Városunkban korábban a Levendula Galéria kapcsolódott
be a rendezvénysorozatba, idén
azonban nagyszabású programsorozat keretében három
kiállítás várja az érdeklődőket
ezen a napon.
A Művészetek Házában 17 órakor Guba Anna nyitja meg a
Vadász Endre munkásságát bemutató kiállítást. A szegedi származású festő már kisgyermekként rajzolt, majd az érettségi
után a szegedi szabadiskolában
tanult. A modern magyar rézkarcolás határon túl is ismert egyénisége, a két világháború közötti
festészet figyelemre méltó alakja, akinek fájdalmasan rövid élete itt, Gödöllőn ért véget. 1944.
június 3-án zsidó származása
miatt az itt kialakított munkatárborba szállították, ahol másnap

véget vetett életének. Felesége
másnap követte őt a halálba. A
kiállítás nem csak Vadász Endre színes egyéniségét vetíti az
érdeklődők elé, hanem egyben
emlékezés a holokauszt 75. évfordulójára.
A Levendula Galériában 18
órakor nyílik meg a Festészet
Napja kiállítása, ez alkalommal
Bajkó Dániel festőművész tárlata várja a közönséget. Az alkotásokon fontos szerephez jutnak a vonalak, a foltok, az apró
darabokból álló tér megbontása
teszi feszülté a képeket.
A rendezvénysorozat harmadik,
záró helyszíne az Arady-villa
műteremház lesz, ahol Boda
Anikó festőművész alkotásainak megtekintése mellett kötetlen, baráti beszélgetésre is
lehetőség nyílik a képekről, a
munkamódszerről és az inspirációról.
A három helyszín között a megnyitók idejére a Művészetek Házától szervezett formában, retrobusz segítségével juthatnak
el az érdeklődők.
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Remekművek Gödöllőn

Fotó: Váraljai János

Nagy mesterek művei mellett
kortárs darab bemutatójára is
sor került a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Remekművek Gödöllőn bérletsorozatának nyitóhangversenyén.
A Művészetek Házában megtartott koncerten Schubert és
Mozart zenéje mellett Gyöngyösi Levente fuvolaversenyét hallhatta a közönség. Az
est szólistája Ittzés Gergely
Liszt-díjas fuvolaművész volt,
aki csodálatos játékával elkápráztatta a közönséget.
A Gödöllői Szimfonikus Zene-

kart Farkas Róber vezényelte.
A bérletes koncertsorozat novemberben folytatódik, amikor
Rossini és Weber muzsikája
csendül majd fel.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekart legközelebb a Liszt Fesztiválon hallhatja majd a közönség, október 19-én a kiváló
magyar zeneszerző három művét szólaltatják meg: az A-dúr
zongorverseny, az Esz -dúr
zongoraverseny és a Haláltánc
kerül műsorra. A szólista Kaneko Miyuji zongoraművész lesz,
vezényel: Ebihara Hikaru.

Brácsa új
megközelítésben

Újragondolták a brácsa szerepét, és nem csupán a középpontba helyezték a hangszert,
hanem egyedülálló produkciót
hoztak létre a 4Brácsa Quartet
tagjai. Az Operaház művészei
(Bartis-Gémesi Gabriella, Babácsi Csaba, Kovács Attila és
Török Mátyás) által létrehozott
formáció szeptember 27-én
este nagysikerű koncerttel mutatkozott be Gödöllőn.
Az est folyamán a különböző
műfajokon keresztül ismerhette

meg a közönség brácsa sokszínűségét. Az elhangzott művek színes palettát öleltek fel
az operától a balettzenén és a
romantikus muzsikán át a regtime-ig. A nagysikerű előadás
bőségesen kárpótolta a közönséget azért, hogy az utolsó pillanatban új helyszínre került a
koncert, aminek a Királyi Váróban történt technikai problémák
miatt kellett új helyszínt keresni,
s a királyi kastély barokk színháza fogadta be a rendezvényt.
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finn kiállítás az Erzsébet Szállodában
Szeptember 29-én
délután az Erzsébet Királyné Szálloda adott otthont
Leena Mulari finn
vizuális művész
és könyvillusztrátor kiállításának.
Az
eseményen
köszöntőt mondott
Gémesi
György
polgármester és
Laurán Csaba, a
szálloda igazgatója; a tárlatot Joób
Emese nyitotta meg.
A kiállítás anyagához
kapcsolódóan gondolatokat és finn dalokat
Joób Emese tolmácsolta, közreműködött
László Zoltán.
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Kulturális híd a testvérvárosok között

Jó eséllyel indul Bad Ischl a 2024es Európa kulturális fővárosa
címért, ami kiváló lehetőséget teremt Gödöllőnek is, hogy mint Bad
Ischl testvértelepülése, ízelítőt adhasson a város gazdag kulturális
kínálatából.
A rangos titulust 2023-ra Gödöllő városa is megpályázta, ám a
végső megmérettetésből Veszp-

rém került ki győztesen, de mivel
a résztvevő települések vállalták,
hogy a pályázat „döntősei” is meghívást kapnak, így itt is képviseltheti magát városunk.
A gödöllői kulturális élet szereplőinek azonban már a jövő évre is fel
kell készülni. 2020. január 1-jétől
ugyanis Horvátország tölti be az
Európai Unió Tanácsának soros

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 tudományos érdeklődéséről is ismert volt, részt vett
természettudományi kutatásokban, tudományos művek publikálásában.
Az idei versenyre a magyar és világirodalom költészetének és prózairodalmának olyan verseivel, elbeszéléseivel, regényrészleteivel lehet nevezni,
amelyek a tudományról, 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

elnöki szerepét, februártól pedig
Rijeka (Fiume) és Opatija (Abbázia) egy éven át Európa Kulturális
Fővárosa lesz. Városunk szívesen látott vendég a horvátországi
városban, ahol jelenleg Czédly

Mónika Erzsébet királyné emlékkiállítása látható
áprilisig, így máris része
a Kulturális Főváros eseményeinek. A júliusban
megnyílt kiállításon tizennégy Erzsébet királyné
ruha rekonstrukciót és
két Andrássy Gyula ruha
rekonstrukciót csodálhat meg a
közönség. A tárlatot a megnyitó
óta több, mint tízezren tekintették
meg. Czédly Mónika tárlatát egy
újabb kiállítás követi majd.
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Október, a zenei fesztiválok hónapja

Izgalmas és sokszínű koncertekkel várják a közönséget a 21. nemzetközi hárfafesztiválon a Királyi Kastélyban, október 3-6. között. A fesztiválon a hangszer művészeinek hazai és nemzetközi
sztárjai lépnek fel, de fiatal tehetségek bemutatkozására is sor kerül. Október 3-án, csütörtökön
este 7 órakor Kertesi Ingrid és Vigh Andrea ének–
hárfaesttel nyitja meg a fesztivált. Pénteken este
Farkas Mira Junior Prima-díjas
hárfaművész Varga Oszkárral és
Devich Gergellyel ad koncertet.
Szombaton délelőtt ingyenes koncert keretében fiatal tehetségek,
Jenei Erzsébet és Goda Sára mutatkoznak be, este 7 órakor a svájci Joel von Lerber ad szólóestet.
Vasárnap délelőtt 11 órakor Vigh
Andrea ingyenes hárfabemutató
koncertjén a gyermekek vehetik
birtokukba a fesztivált, este pedig
Maria Graf koncertje, az Accord
Quartet közreműködésével zárja
a fesztivált. Idén sem maradhat el
a hárfakiállítás, ahol az érdeklődő
felnőttek és gyerekek megismerkedhetnek Anne-Marie és Gérard

David (Svájc), valamint a Salvi, a
Lyon&Healy és a Camac hárfagyárak
csodálatos hangszereivel, melyeket a
hangversenyek előtt és után meg is
szólaltathatnak a koncertekre látogatók. Az ingyenes délelőtti koncertekre
regisztrálni kell a jakobikoncertinfo@
gmail.com e-mail-címen.
A hónap második felében, október 1823. között a nagy hagyományokkal
bíró Liszt Fesztivál koncertjei várják
majd a közönséget. A tizennyolcadik
alkalommal megrendezésre kerülő
programsorozat olyan neves hazai
művészeket vonultat 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 születésnapján Lisztünnepet tartanak a kastélyban, ezen a napon
a kastélykápolnában ünnepi mise nyitja meg a
programokat.

GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI

MŰHELY

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 Őriné Nagy Cecília, művészettörténész, a kiállítás kurátora
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
GIM-HÁZ, 2100 Gödöllő, Körösfői-Kriesch Aladár utca 15–17.
www.gimhaz.hu
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25. Mini maraton futófesztivál

Közel 700 fiatal állt rajthoz

Az elmúlt hétvégén, 25. alkalommal rendezte meg a Gödöllői Kirchhofer SE a Minimaraton futóversenyt a Szent István Egyetem
területén, amelyen 681, 2013 és
2004 között született fiú és lány
vett részt.
A nyolc korcsoportban, fiú és lány
kategóriában megrendezett futóversenyen az egyéni díjak mellett
jutalmazták azon intézményeket
is, akik a legtöbb tanulóval neveztek és vettek részt a jubileumi
megmérettetésen. Ebben a külön
versenyben az Erkel iskola mozgósított a legjobban, a tanulók 54
százaléka nevezett, a második
helyen a Premontrei Gimnázium

végzett 34 százalékos mutatóval,
míg a dobogó harmadik fokára az
isaszegi Klapka György Általános
Iskola állhatott fel 12 %-os eredménnyel.
Az egyéni versenyen a legfiatalabb korosztály a 2013/2012
között születettek voltak, akik
egészen a 2009-es korcsoportig
bezárólag egy kilométeres távot
kellett, hogy teljesítsenek, míg a
2008-as korcsoporttól a legidősebb, 2004/2005-ös korosztályig
kettő kilométeres távon mérettették meg magukat.
25. Mini maraton 1-3. helyezettjei: 2013/2012-es korcsoport, lányok (jobb alsó képen):
1. Hertelendi Janka (BEAC), 2.
Nagy Borbála Réka (BEAC), 3.
Lintner Flóra (Damjanich); fiúk:
1. Nagy Botond (Ikarus BSE), 2.
Kincses Nimród (Postás SE), 3.
Gönczi-Kovács Ágoston Bernát
(Erkel); 2011-es kcsp., lányok:

Röplabda – A fiatalok már elkezdték

Kiváló rajtot vett a GRC ifi csapata
csapta, akik az első játéknapon
mindkét mérkőzésüket 3-0-ra
nyerték.

Remekül kezdte az Országos
Ifjúsági Bajnokság (OIB) első
fordulóját a Gödöllői RC U19-es

Az OIB alapszakaszában induló 24 csapatot nyolc darab háromcsapatos csoportba sorsolták, ahol két fordulóban dől el a
helyezések sorsa, majd innen
folytatják a csapatok a további
sorsolást követően. A gödöllői
hölgykoszorú (bal oldali fotón) a

1. Hertelendi Lilla (BEAC), 2.
Kutrovics Diána (Ikarus BSE), 3.
Szekér Dália (Ikarus BSE); fiúk:
1. Szabó Máté (Ikarus BSE), 2.
Futár Alex Gábor (Ikarus BSE),
3. Bálint Márton (Hajós); 2010es kcsp., lányok: 1. Montvai
Léna Róza (BEAC), 2. Verebélyi
Kincső (Budapest), 3. Horváth
Boglárka (Veresegyház); fiúk: 1.
Ravasz Gergely (Ikarus BSE), 2.
Pál Tamás (Erkel), 3. Prutkay János Péter (Ikarus BSE); 2009-es
kcsp., lányok: 1. Ábrahám Zita
(Damjanich), 2. Pellegrini Liliána (Isaszeg), 3. Szentgáli-Varga
Villő Árnika (Erkel); fiúk: 1. Szabó Csanád (BEAC), 2. Zánkai
Zoltán (Ikarus BSE), 3. Fekete
Kornél (Ikarus BSE); 2008-as
kcsp., lányok: 1. Rákosi Csenge (Budapest), 2. Hargittai Zsófia
(Ikarus BSE), 3. Keler Kincső
(Ikarus BSE); fiúk: 1. Losonci
Vilmos (Budaörsi DSE), 2. Ferencz Ágoston (Premontrei), 3.
Székely Ábel (Ikarus BSE); 2007es kcsp., lányok: 1. Árpadi Júlia
(Budaörsi DSE), 2. Füsti-Molnár
Zsófia (Hatvan), 3. Szilágyi Ren-

áta (Ikarus BSE); fiúk: 1. Frenengel Ákos (Budaörsi DSE), 2.
Szekeres Dávid (Ikarus BSE),
3. Bidonyi Dávid (Ikarus BSE);
2006-os kcsp., lányok: 1. Hertelendi Liza (BEAC), 2. Halászy Tamara (Szada), 3. Hajagos Petra
(Budaörsi DSE); fiúk: 1. Losonci
István (Budaörsi DSE), 2. Fóris
Máté (Török Ignác Gimnázium),
3. Szécsényi-Nagy Rudolf (Erkel); 2004/2005-ös kcsp., lányok: 1. Haray Zsófia (BEAC), 2.
Belényesi Hanna (Budapest), 3.
Kátai Nóra (Damjanich); fiúk: 1.
Kovács Derencs Soma (BEAC),
2. Lesták Ármin (GEAC), 3. Hansági Gergely (BEAC).
(A teljes eredménylista megtekinthető a www.kirchhofer-se.hu
weboldalon megtekinthető) -tt-

miskolci DVTK-t és a debreceni
DSZC-Eötvös DSE csapatát is
3-0-ra verte az első körben hazai
pályán. Folytatás novemberben,
Debrecenben.

csapatot indítottak, az A jelzésű
formáció a negyedik, a B jelzésű csapat pedig a hatodik helyen
végzett. A tornát az MTK Budapest nyerte (jobb alsó képen) a
GRC U13-as lány csapata).
Fotók és részletes infók:
www.grcvolley.hu
-li-

XI. Pál László Emléktorna – Negyedik és hatodik hely
A Török Ignác Gimnázium
tornatermében
rendezték meg a XI. Pál László
Emléktornán hat csapat
részvételével. Az U13as korosztályos tornán a
gödöllői klub fiataljai két

Tájfutás - Rövidtávú OB és Sprint Váltóbajnokság

Dobogó közelben a Kirchhofer SE csapata
A szeptember második hétvégéjén tájfutók lepték el Kaposvár belvárosát, ahol
a rövidtávú országos bajnokságon és
sprint váltóbajnokságon mérték össze
tudásukat a versenyzők.
A kaposvári megmérettetésen 242 csapat, 1129 egyéni versenyzője állt rajthoz,
köztük a 40 fővel induló Gödöllői Kirchhofer SE tájfutói. Az egyéni versenyen
több kategóriákban értek el nagyszerű
eredményeket a gödöllőiek, ezek közül
kiemelkedik a női 14-es kategóriában
Gyurina Judit hatodik-, Rahner Anna
hetedik-, míg a női 16-os kategóriában
Kiss Kamilla hatodik helyezése.
A sprintváltó ob futamon összesen 10
csapatot indított az KSE, közülük a Gyu-
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rina Judit, Foris Máté (a képen, fotó:
Máthé István), Dobay Benedek, Rahner
Anna összeállítású V14-es csapat szoros hajrában a negyedik helyen ért célba.
A versenyről készült
beszámoló
valamint a
részletes
eredmények elérhetők az
egyesület
honlapján:
www.tajfutas.kirchhofer-se.
-guhu.
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Vívás – Junior és Kadet Magyar Kupa

Nyolc között a gödöllői hölgyek
Az elmúlt hétvégén rendezték
meg a női és férfi junior és kadet
kard Magyar Kupa-fordulót, ahol
a gödöllőiek közül hárman is bekerültek a legjobb nyolc közé.

Október 5-6. között,
immáron 21. alkalommal rendezik meg Gödöllőn a Szent István
Egyetem sportcsarnokában, illetve a Hajós iskola tornacsarnokában a Huniber Kupát. A GEAC
vívó-szakosztályának szervezé-

Labdarúgás – Egy szabadrúgás döntött

Nyert a listavezető Gödöllőn

Nenad Pozder csapata mindent megtett a bajnoki tabellát
vezető Nagykőrös ellen, de az
első félidő derekán, egy meg-

pattanó szabadrúgás góllal vezetést szereztek a vendégek,
ami mint utóbb kiderült, el is
döntötte a három pont sorsát.
A Gödöllői SK hét fordulót követően 10 ponttal a tabella heted helyét foglalja el. A csapat
legközelebb a 15. helyen álló
CSO-KI Sport Kisnémedi ellenfele lesz, a mérkőzést ok-

Kézilabda – Veretlenek csatája

Hazai pályán botlott a GKC
Hazai pályán veszítette el
idei veretlenségét az NB II.
Északi-csoportjában szereplő Gödöllői KC férfi felnőtt csapata, akik a szintén
veretlen Salgótarjántól kaptak ki 34-28-ra.

A veretlenek párharcát rendezték az elmúlt hétvégén a
Hajós iskola tornacsarnokában, ahol a házigazda Gödöllő a Csépe-Salgótarjáni
SKC együttesét fogadta. A
mindvégig kiélezett csatát a

Gyermek és felnőtt horgászverseny

Ismét nagy siker volt
A Pelikán Horgász Egyesület
az idén is megrendezte hagyományos őszi gyermek és felnőtt
horgászversenyeit az Isaszegi tórendszer V. taván, amely ezúttal
is nagy sikert aratott.

Az első képen a junior,
míg a másodikon a kadet díjátadón láthatóak
a gödöllői lányok (fotó:
www.hunfencing.hu)
Huniber Kupa – Hétvégén Gödöllőn a világ szeme

A junioroknál 45 indulóból a
GEAC vívói közül Bevíz Dorot�tya a hetedik, míg Missurai Pálma a nyolcadik lett, míg a 43 fős
kadet korcsoportban Missurai
Pálma az ötödik, Bata Édua a
hatod helyet érte el.

A listavezető Nagykőröst fogadta a Gödöllői SK felnőtt
férfi csapata a megyei I. osztályú bajnokság hetedik játéknapján, a párharcot a vendégek nyerték meg 1-0-ra.
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tóber 5-én 15 órai kezdéssel
rendezik Csomádon.
Pest megyei I. osztály, 7. forduló: Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi SE 0-1 (0-1)
Hátország – Előnyről kapott
ki a GEAC

sében
megrendezésre kerülő U17-es
kard nemzetközi viadalra 25 ország, közel 460 vívóját látja
vendégül városunk.
A fiú és lány korcsoportban egyéni és
csapatversenyt rendeznek, így összesen négy kategóriában hirdetnek majd győzteseket.
Az október 5-én reggel kezdődő
versenysorozat ünnepélyes megnyitójára szombaton 16:30 órakor
kerül majd sor a SZIE-sportcsarnokban.			
-tlPapp György együttese a megyei III. osztály Keleti-csoportjában hét játéknapot követően.
Pest megyei III. osztály Keleti-csoport, 7. forduló
Sülysápi SE – GEAC-FISE 3-2
(1-0) Gödöllői góllövő: Mobida Maimela Maxwell, öngól.
			
-tt-

A meccs hajrájában,
Programajánló
2-1-es vezetősről kaPest megyei III. Keleti-csoport, 8. forduló
pott ki a GEAC 3-22019. október 6., vasárnap 17 óra
re Sülysápon, így
GEAC-FISE – ÚRI KSK
hat ponttal továbbra
(Egyetemi műfüves pálya)
is a 14. helyen áll

kevesebbet hibázó és erővel jobban bíró vendégek
nyerték, ezzel ők őrizték
meg hibátlan mérlegüket. A
Gödöllői KC négy ponttal a
hatodik helyen áll csoportjában három fordulót követően.
NB II. Északi-csoport, 3.
forduló:
Gödöllői KC – Csépe-Sal-

gótarjáni SKC 28-34 (1618)
Utánpótlás eredmények,
Ifjúságiak (NB II. B-csoport): Gödöllői KC – Salgótarjáni SKC 43-22 (21-12);
Serdülők (NB I/B. Keleti-csoport): Gödöllői KC –
Törökszentmiklósi Székács
KE 32-19 (13-9)

állhatott fel. A felnőtteknél Nemes Ferenc nyert, megelőzve
Bakonyszegi Sándort és Csatá-

ri Zoltán. A díjakat Gerőfi László, a Pelikán HE elnöke adta át a
helyezetteknek.
-li-

-ll-

A gyerekeknél az Erkel iskola
tanulója, Samu Adrián nyert, a
második helyen a Damjanich diákja, Kékesi Bence végzett, míg
a képzeletbeli dobogó harmadik
fokára Veres Márton (Hajós)

Befejeződtek a munkálatok a Skateparkban

Újra birtokba vehető az extrém sportpálya
Befejeződött a Kornya Mihály utcában található Skatepark felújítása, így újra birtokba vehetik a fiatalok az extrém sportpályát.
Gödöllő Város Önkormányzata több mint
5 millió forintnyi beruházással kicseréltette a Skatepark területén található elemek
teljes burkolatát. A felújított pálya az el-

múlt szombaton nyitotta meg újra kapuit
a sportolók, érdeklődök előtt.
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Segítség, depressziós a kutyám!
Kedvencünknél is előfordulhat, hogy a kelleténél jóval több hangulatingadozása van,
sokszor levert, étvágya
csökken, elbújik, nincs
kedve játszani és sétálni. De ha tartós ideig
produkálja ezeket a tüneteket, akkor sajnos
nagyobb problémával
állunk szemben. A depresszió olyan esetekben alakulhat ki, mint például
egy szeretett családtag vagy
állattárs elvesztése, költözés,
új családtag vagy állat érkezése, bezártság, magány,
erőszakos bánásmód vagy
az állat rossz körülmények között tartása. Ahhoz, hogy ezt
kezelni tudjuk először is meg
kell tudnunk, hogy mi lehet a
kiváltó ok. Fontos, hogy minél
előbb orvosoljuk a problémát,
ugyanis a fizikai tünetek sú-

lyosabb megbetegedésekhez
vezethetnek az állat szervezetének gyengülése miatt. A
szőre mattá válhat, szeme zavaros lesz, könnyebben elkaphat fertőző betegségeket. Minél
előbb vigyük állatorvoshoz teljes kivizsgálásra, de a legfontosabb az, hogy foglalkozzunk
ebben az időben jóval többet
kedvencünkkel, mint szoktunk.
Ha az állatorvos gyógyszeres kezelést alkalmaz, akkor

A szivárványos virág
Akit mindenki ismer és árvácska névre hallgat.
Ma már szinte felsorolhatatlan
színekben is lehet kapni, aki
az extrém változatot szereti,
akár feketében is megvásárolhatja. Ő az a virág, aki szó
szerint a jég hátán is megél,

gyakorlatilag még a tél közepén is virít.
Az árvácskát a barátság jelképének is tartják, de jelenti még
a ragaszkodást, szándékossá-

got, gondoskodást, hűséget is.
Virágai általában háromszínűek, ezért a szentháromság jelképe, az első házassági évforduló virága, néphitben a 3 pár
sziromból 2 az irigy mostohát,
2 annak lányait, 2 két árvát jelképez.

Kezdő kertészeknek is ajánlott
kis virág, mert gondozása nagyon egyszerű, akár gyerekek
kertészkedéshez való kedvét
is meghozhatjuk vele.

mi kiegészíthetjük
homeopátiás
kezeléssel, de előtte
mindenképpen kérjük ki az orvos szakvéleményét. Ha az
orvos is látja, hogy a
kezelés nem segít,
akkor elküldheti egy
specialistához, állatpszichológushoz,
aki segít a
kiskutyánkat
átlendíteni ezen a nehéz
időszakon. A türelem is kulcsfontosságú, adjunk neki
időt, mivel a gyógyulás folyamata
nem 1-2 napig tart.
Minden kutyánál
más-más tünetek
jelenhetnek meg
és a felépülés
ideje is változó.
Próbáljuk elterelni
Helyre nem igényes, bárhol jól
érzi magát, akár tűző napon,
akár félárnyékban. Inkább a
hűvösebb, húsz fok alatti hőmérsékletet kedveli, mivel
nagy melegben felnyurgulhat,
erőtlen hajtásokat nevel és a
színe is fakóvá válhat.
Mint bármely virágnál, nála is
meghosszabbíthatjuk a virágzását, ha eltávolítjuk az elnyílt

virágait. Ez lényegtelen dolognak számíthat, de higgyék el,
virágpompás heteket is nyerhetünk ezzel a pár perces feladattal.
Az őszi ültetést úgy végezzük,
hogy még a fagyok megjelenéséig gyökeret hozzon a növény, ezért szeptember végéig
október elejéig ültessük el az
árvácska palántákat.
Az árvácska szereti a rendszeres bőséges öntözést, soha
ne hagyjuk a földjét kiszáradni, de a levelein és a virága-
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kutyánk figyelmét sok játékkal,
jutalomfalattal, kényeztetéssel.
Ilyenkor az is segíthet, ha új
helyekre visszük őt, ahol több
új inger érheti. Találkozzon új
kutyákkal, emberekkel, újfajta
játékokkal is próbálkozzunk.
Vessünk be minden módszert,
amellyel visszahozhatjuk kutyánk jó kedvét. Az állattartással kapcsolatos felszereléseket
és kiegészítőket keresse üzletünkben (2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.) és webáruházunkban (www.vetashop.hu).

in is látjuk majd, ha vízre van
szüksége, mert hajlamos lefeküdni vízhiány esetén a földre.
Lehetőség szerint kéthetente
pótoljuk a tápoldatot, szebbek
lesznek a virágok. Nagy meleg
ugyan már nem vár ránk, de
száraz időben hasznos lehet,
ha időnként tápoldattal permetezzük meg a növényt. Kezdők
viszont inkább a boltokban vásárolt tápoldatot helyesen
bekeverve, az
öntözővízzel
juttassák ki,
így nem égetik
meg a leveleit
a kis növénynek.
Talán a legnagyobb előnye
ennek a kis virágnak, hogy
minimális helyen is ól érzi
magát, így nem kell hatalmas
edényeket vásárolnunk, mert
egy balkonládában is végig
ültetve a terasz, balkon dísze
lehet nagyon hosszú ideig és
a szomorkásabb őszi napokon
igazi vidámságot hoz, ha kinézünk az ablakon vagy végig
sétálunk a kertben.
Jó ültetést kívánok erre a hétre is és továbbra is szeretettel
várjuk leveleiket!
Bujtás Anikó
www.bujtaskert.iwk.hu
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Több mint kétmillió állat veszett

Nem hiányzik valakinek?

oda a bolíviai erdőtüzekben

Naponta több tucat képet láthatunk a közösségi
oldalakon és csoportokban utcán
kóborló, vagy épp
legyengült, sérült
kutyáról. „Hátha
valaki felismeri.”,
„Nem hiányzik valakinek?” olvashatók a fotók alatt.
Nem egyszer előfordul, hogy egy
jószándékú állatbarát ideiglenesen befogadja a kutyát
és várja a gazdi jelentkezését. Nincs ez másképp városunkban sem. Ilyen esetben
a legcélszerűbb, ha azonnal
értesítik a gödöllői gyepmesteri telep munkatársait, akik a
lehető legrövidebb idő alatt a
megadott helyszínre sietnek.
Minden esetben chipet olvasnak és értesítik a gazdit,
és szükség esetén intézkednek, hogy a kutya megkapja
a szükséges ellátást.

A szakértők szerint több mint kétmillió állat veszett oda a Bolívia
keleti részében pusztító tüzekben, amelyek augusztus óta nagyjából négymillió hektáros területre terjedtek ki.
Többek között pumák, lámák, jaguárok és kisebb testű állatok
pusztultak el, ezek közül sok védett területeken élt. „Egy védett
erdő
teljesen
elpusztult,
és
visszafordíthatatlan a helyzet,
ez az erdő már
sosem
nyeri
vissza a régi
formáját” – idézi
az AFP a Santa

Elsősorban tehát, aki kóbor
kutyát lát vagy befog, hívja
a 70/648-0200-as telefonszámot!
Fontos tudni, hogy az állatorvosi rendelőkben és
Gödöllőn, a Szabadság úti
MOL-kútnál is lehetőség van
chip olvasásra, így oda is
vihetik a talált állatot, az intézmény munkatársai pedig
gondoskodnak a kutya elhelyezéséről.

Cruz-i egyetem professzorát, Sandra Quirogát, aki több, a helyszínen dolgozó biológussal konzultált a történtekről. Bolívia augusztusban már repülőkkel, helikopterekkel és a katonaság bevetésével vette fel a harcot az erdőtűzzel, de a lángokat még mindig
nem sikerült teljesen megfékezni. Augusztus végén dőlt el, hogy az
ország egymillió dolláros segélyt kap a helyzet miatt, korábban az
ENSZ, az Amerikaközi Fejlesztési Bank és az Andoki Fejlesztési
Együttműködés nyújtott 650 ezer dolláros segélyt a latin-amerikai
országnak a tűzoltási feladatokra.

nessy: 4 éves, nagytestű, közé- turbó: 8 hónapos, staff keverék
pázsiai juhász, szuka. Emberbarát, kan. Örökmozgó, kutyákkal és emmás kutyákkal nem jön ki.
berekkel egyaránt barátságos.

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

maci: 3 éves, leonbergi keverék
nagyfiú. Egy szeretetbomba, pusziosztó! Imád sétálni pórázon, kistestű kutyákkal jól elvan.

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig
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FELHÍVÁS
A 2019. október 13-án tartandó önkormányzati képviselők és polgármester választásán közreműködő szavazatszámláló
bizottságok tagjainak eskütétele és felkészítése az alábbiak szerint
történik:
2019. október 7-én (hétfőn) 18 órakor
1-14. sz. szavazatszámláló bizottságok tagjai,
2019. október 8-án (kedden) 18 órakor
15-28. sz. szavazatszámláló bizottságok tagjai részére.
A póttagok bármelyik időpontban részt vehetnek az eskütételen és
felkészítésen.
Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ földszinti nagyterme.
Dr. Kiss Árpád sk. jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője
Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Gödöllői Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadása 2019. október 14-én (hétfőn) elmarad.
2019. október 16-án (szerdán) a megszokott nyitva tartás szerint,
8-16.30 óra között történik az ügyfélfogadás.
Gödöllő, 2019. szeptember 27.
dr. Kiss Árpád jegyző

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

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Szeptember 23-29.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Szeptember 30-október 6.:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

temetkezési ügyeletek

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

A 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
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FŐZŐVERSENY a városi piacon
2019. október 5.
Étel megnevezése
1. Csülökpörkölt					

50 adag

2. Bakonyi sertésragu, kapros-tejfölös galuskával

80 adag

3. Füstöltcsülkös babgulyás				

50 adag

4. Erdélyi töltött káposzta				

50 adag

5. Juhtúrós tejfölös túrós puliszka				

30 adag

6. Kakaspörkölt herével, túróscsuszával		

80 adag

7. Tárcsán sütött filézett csirkecomb és s. tarja

30 adag

8. Nógrádi roma töltött káposzta			
9. Birkapörkölt						
10. Milánói sertésszelet				

100 adag
50 adag
100 adag

11. Ruszin gulyás					

50 adag

12. Bográcsos burgundi ragu				

30 adag

13. Csülkös pacal					

40 adag

14. Francia hagymaleves füstölt sajttal		

50 adag

15. Burgundi sertésragu krokettel				

50 adag

16. Vetrece						

40 adag

A főzőversenyen Wageningen holland specialitással képviselteti
magát. (A kínálat október 4-ig bővülhet!)
SÜTEMÉNYEK A GÖDÖLLŐI PETŐFI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANULÓITÓL
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LEK eladó Királytelepen. 1028
m2 alapterület, utcafronti szélessége 19 m. Beépíthetőség 30%,
2 lakás építhető rá. 24 500 000
Ft. Tel: 0620 509 2022
+ Kastély szomszédságában 4
szobás, szinteltolásos családias
sorház eladó, pici kerttel, nagy
nappalival, cserépkályhával, szaunával, garázzsal. Irányár: 55
900 000. Tel: 0620 432 9665
+ Gödöllőn a Szilhát utcában eladó egy két utcára nyíló 86 nmes családi ház 619 nm-es telken.
Érd: 06-20-520-1786
+ Gödöllőn az Irtványban 1500
nm-es, bekerített telek gyümölcsfákkal, szőlővel, málnással, 12
nm-es faházzal eladó. Iár: 2 millió
Ft. Érd: 06-30-858-6229, 06-30-

4.em. 61nm-es, nagy erkélyes,
1+2 félszobás, étkezős, konyha,
fürdő és WC külön, zárható pincerész. Irányár: 28,5 MFt. 06-30768-1644
+ ELADÓ Gödöllő központjában
2szoba összkomfortos, tehermentes jó állapotú 2.emeleti,
erkélyes, téglaépítésű, egyedi
fűtésű (gázkonvektor) lakásom
(saját nagy zárható pincével) jó
szomszédokkal,
tehermentes,
alkuképes. Iár: 29.8MFt. 06-70620-4102
+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy 64 nm-es, 1+2
félszobás, felújított, 1.emeleti lakás. Tel: 06-30-291-3394
+ Gödöllőn a Szilhát utcában eladó egy 86 nm-es családi ház

362-2270
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő utcában egy 69nm-es felújított, magas földszinti tehermentes lakás.
Irányár: 30,5M Ft. T: 06-70-6196046
+ Elcserélném palotakerti két
nagyszobás, nagy erkélyes 2.em.
lakásomat (az egyik szoba kön�nyen 2 hálófülkévé alakítható) az
Erzsébet körút vagy a Kossuth
L.u. környékére. Érd: lakascseregodollon@gmail.com
+ Eladó lakás Gödöllőn a Szőlő
utcában csendes, kertekre néző,

310 nm-es telekkel. Érd: 06-20520-1786
+ Eladó Gödöllő Palotakerti részén parkra néző, 10 emeletes
házban egy 44nm-es, 1 szobás
öröklakás nyílászáró cserével
nagyon kedvező irányáron: 22,3
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 2szintes, 2generációs,
4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva, új tetővel, melléképületekkel 773nm-es
telken. I.á.: 48 mFt 0620-9194870

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

INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! Tel:
20/944-7025
+ Szadán, tárolóval összeérő,
CSOK-képes, minőségi új építésű, egyszintes, ikerház központban, n+3 szobával, 450m2-es telekkel eladó! Irányár: 43Mft. Tel:
20/772-2429
+ Új építésű csok képes ikerház
Gödöllőn, egyszintes nagy telekkel eladó! Irányár: 45,9Mft www.
godolloihaz.hu Tel: 20/804-2102
+ Gödöllő keresett részén új
építésű, extra energiatakarékos
n+3 szobás lakás dupla kocsibeállóval eladó! Irányár: 47Mft.
Tel:20/772-2429
+ Központ közelében, 85m2-es
stabil kockaház, 1200m2-es te-

lekkel, N+2szobával jó állapotban
eladó! Iár:41.5MFt!! Tel: 20/5391988
+ Egyetemi parkerdő mellett eladó n+3 szobás, garázsos sorház közel hév, vasútállomáshoz!
Irányár: 49MFt. Tel: 20/804-2102
+ Központban, 4.emeleti, 55m2es, két szobás felújítandó lakás SÜRGŐSEN eladó! Iár:
23.75MFt! Tel: 20/539-1988
+ Gödöllőn, központhoz közel
120m2-es, Csok-képes ikerházi
lakás garázzsal eladó! Irányár:
49,9Mft. Tel.: 20/772-2429
+ Gödöllő egyik legkeresettebb
részén, új építésű, CSOK-képes,
n+3szobás ikerház saját 700m2es telken, nagy terasszal eladó!
Irányár: 48Mft. Tel: 20/804-2102
+ Eladó lakást keresek központban! Tel: 20/944-7025
+ Gödöllőn, központban
750m2-es széles telken
összközműves,
felújítandó téglaház eladó! Irányár:
40MFt! Tel: 20/539-1988
+ Szadán tégla+ vályog
építésű stabil 3szobás ház
eladó Gödöllőhöz közeli részen. Iár: 20.5MFt Tel:
20/804-2102
+ Kifogástalan ÉPÍTÉSI TE-
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2200nm-es telken lakóház udvar megjelölésű ingatlan, mely áll nappali+
2szoba összkomfortból.
I.á.: 42 mFt 0620-9194870
+ Eladó Kistarcsán a Malom utcában egy ikerház
440nm-es
telekrésszel
mely áll nappaliból lent,
tetőtérben 2szoba, erkélyekkel, terasszal. I.á.: 30
mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Zrínyi
utcában egy 85nm-es,
vegyes építésű, 2,5 szobás családi ház 300nmes telekrésszel. E.á.: 27
mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi
úton egy 2,5 szobás, összkomfortos, teljesen felújított lakóház
nagy méretű garázzsal, 2300nmes telken. I.á.: 45 mFt 0620-9194870
+ Eladó Gödöllőn az Ambrus közben egy 1,5 szobás, felújított, 4.
emeleti öröklakás. I.á.: 26,5 mFt.
06-20-919-4870
+ Eladó 2,5 szobás felújítandó
családi ház Gödöllőn a Radnóti 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 igénybe vehető
az ingatlanra. E.á.: 48,9 mFt/db
0620-919-4870
+ Eladó most épülő, földszintes
ikerházak Gödöllőn a Lázár 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 szobás,
téglából épült, erkélyes, 3. emeleti öröklakás konvektoros fűtéssel. I.á.: 29,5 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon egy 2 helyrajzi számon lévő,

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn, frekventált
helyen családi ház felső
szintje, 2 szoba összkomfort, tágas elől, hátul nagy terasszal 1-2
fő részére azonnal kiadó. 06-30569-8137
+ Gödöllő központjában, 63 nmes, összkomfortos, 1.em. bútorozott lakás liftes házban kiadó. Tel:
06-30-272-8158
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+
Kiadó
ÜZLETHELYISÉG/
IRODA Gödöllőn a Szent János
utcában, 18 m2, gyönyörű állapotban, mellékhelyiséggel, konyharésszel, egyedi fűtéssel, parkolóhellyel. 70e Ft/ hó+ rezsi, 2

havi kaució. Érd.: 06703419670
+ ÜZLETHELYISÉG eladó Gödöllő Szabadság út 11-13. sz. alatt.
Területe: 24nm. Ára: 18.000.000
Ft. Tel: 06-20-532-7275
+ Pataktéri garázssoron garázs
kiadó. Tel: 06-20-3127-243
ÁLLÁS
+ SZAKKÉPZETT FÉRFI BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali munkára (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 gödöllői kft.
felvesz BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, RAKTÁROST, SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
KARBANTARTÓT és FRÖCCSÖNTŐ
GÉPBEÁLLÍTÓT. Nyugdíjasokat
is szívesen fogadunk. Érd: 06-209423-112, www.plastexpress.hu
+ 19 éve működő műhelyünkbe kollégákat keresünk AUTÓSZERELŐ,
illetve
betanított
SEGÉDMUNKÁS munkakörbe!
Bejelentett 8 órás állás, bérezés
megegyezés szerint! Jelentkezni
a +3630-4666-930-as telefonszámon, illetve a papgumi@invitel.
hu e-mail címen lehet.
+ Szadai cukrászdába MOSOGATÓ/ KÉZILÁNY munkakörbe
munkatársat keresünk. Jelentkezni: 06-30-400-4762
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+ Kutató cég újpesti mikrobiológiai laboratóriumába LABORATÓRIUMI
ASSZISZTENST,
TECHNIKUST keres. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel a kutatolabor2@gmail.
com e-mail címen.
+ Megbízható sofőrt keresek C jogosítvánnyal 7,5 tonnás teherautóra Gödöllőn és környékén árufuvarozásra. Érd: 06-30-6455-659
+ A Panda autómosó gyakorlott vezetni tudó női és férfi munkatársat
keres. Kárpit és polír előny. Tel: 06-

hirdetés

20-9417-670 Holló Józsefné
+ Heti két-három napra TAKARÍTÓNŐT keresünk gödöllői családi
házba vasalással, rugalmas munkabeosztással. 06-70-418-3032
+ Kereskedelmi végzettséggel,
nagy szakmai gyakorlattal nyugdíjas hölgy 4 órás munkát keres. Tel:
06-20-3127-243

SZOLGÁLTATÁS
+
FORD Í T Á S ,
TOLMÁCSOLÁS
50
nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal!
Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 06-20-5562653, 06-20-543-1775, e-mail:
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most
rám! Fakivágás,
sövényvágás,
bozótirtás,
fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés,
gyepfelújítás,
vegyszeres gyomirtás. Rotációs
kapálás. Gyepszellőztetés.
Metszés. Ágak,
levelek elszállítása. Ereszcsatorna
tisztítás.
Kert
takarítás.
Fahasogatás. Gépi permetezés.
Kerítésfestés. Kerti tavak tisztítása. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 30/5921856, 30/508-1380, 28/784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30333-9201
+
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD
ÉS ELEGED VAN BELŐLE?

2019. október 1.

Betegségednek lelki okai vannak,
melyeket oldani lehet. Szeretnéd
visszanyerni az uralmat életed
felett? Gyere el Te is egy kezelésemre! Betegségek lelki okait oldom 4 év tapasztalatával Gödöllőn. További infót, véleményeket a
www.ThetaGodollo.hu oldalamon
találsz. A kezelés ára 9900 Ft. Garantálom Neked, hogy a végén elégedetten távozol. Ellenkező esetben ingyen adom. Élj kevesebb
stresszel hosszabb ideig! Adsz

esélyt magadnak? Ha igen, KÉRJ
IDŐPONTOT MOST: 06-20-3674274
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI
CSERE, SZÚNYOGHÁLÓ készítés, redőnyök motorizálása, árnyékolás technika automatizálás
egész Pest megyében garanciával, megbízható szakembertől.
Ingyenes kiszállással. 0670-4183032
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna
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kamerázás. VÍZSZERELÉS. 0620-491-5089
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES
KERESÉSE – javítása, kamerás
csatornavizsgálat. Vízvezeték cseréje lakásban és udvaron, ásással
is. 06-70-544-4050
+ Azonnali kezdéssel vállalok HÁZÉPÍTÉST teljes kivitelezéssel, KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST!
Tel: 06-70-361-9679
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák,
tetőfedés, ácsmunka, bádogos
munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése,
palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb
javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-526-8532
+ Otthonomban VASALÁST VÁLLALOK! Köszönettel várom hívását! Tel: 06-30-684-5516
+ BŐRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS: szerda, csütörtök,
péntek délután 17 órától 19 óráig. Cím: Gödöllő, Köztársaság út
10/A. Bejárat és parkolási lehetőség a Nagy László utcából. Bejelentkezés: 06-28-416-843

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a
feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 06-20-532-7275
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OKTATÁS
+ ANGOL és
S PA N Y O L
nyelvoktatást
vállal
FILMSZINKRON,
könyvfordítás,
vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL,
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70559-3918
+ Tapasztalt ANGOL tanárként
általános angol órákat, érettségire,
középfokú nyelvvizsgákra felkészítést, korrepetálást, beszédkészség
fejlesztést vállalok. 06-20-3586057
+ MATEMATIKÁBÓL korrepetálást, fejlesztést, felkészítést vállal
általános iskolai tanár. Tel: 06-70329-6405
+ Angol társalgási klub Gödöllőn,
ahol segítő hozzáállású anyanyelvűekkel is beszélhetsz. Ingyenes
English Corner október 2-től kéthetente szerdán 18:00-20:00 óra
Civil Ház, Szabadság út 23. 06-306040-295
ADÁS-VÉTEL
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol
antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket,
könyveket, bizsukat és ékszereket,

borostyánt, mindenféle régiséget
és HAGYATÉKOT. Legmagasabb
áron vásárolunk első vevőként!
Tel: 70/942-0806, 20/465-1961
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK
kaphatók Gödöllőn termelőtől.
Több mint 1.000 közül választhat 30-40 %-os áron. Szállításba
besegítek. Tel: 30/569-8137
+ SCHOLZE PIANO kiváló állapotban eladó Gödöllőn. 06-20-5201786
+ Eladó 2db szárnyas bejárati ajtó:
200x140 cm, egy szőlődaráló, egy
szőlőprés, egy 26-os női és egy

Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-,
Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Repce, Akác-,
Hárs-, Akác-hárs-, Napraforgóméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Házhoz szállítás. Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

28-as férfi kerékpár. Tel: 0670-415-8679
+ Fehér és kék borszőlő eladó! Gödöllő. Tel: 06-28-432588
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Most még a régi áron!
Érett marhatrágya 60 l-es
kiszerelésben 1000 Ft/zsák.
Szállítás megoldható. Rendelhető: 06-20-469-9295
+ KÖRFŰRÉSZ asztallal, satuval; 100 db új ikersejt tégla,
100 db használt kisméretű tégla, köszörű, 60 l-es műanyag
zárható hordó, Salgó polcok
eladók. Tel: 06-70-333-0496

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

MÉZ
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típu-

EGYÉB
+ Eltartási, illetve életjáradéki szerződést kötnék olyan idős hölggyel,
úrral, akinek kevés a nyugdíja, kiegészítésre van szüksége, mert
nem bír belőle megélni vagy olyat,
aki egyedül érzi magát és egy kis
törődésre vágyik, segítségre orvoshoz, illetve bevásárláshoz stb.
Kérem, hívjon bizalommal. 06-703818-029
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Beküldési határidő:
2019. október 8.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát
nyerte: Lőrincz Huba, Beck József
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kovács Antalné, Benczéné Molnár Ilona
A Happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Demeter Ildikó
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Dubovszkijné Z. Katalin,
dr. Horváth Bánk
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Bakonyi Zsuzsanna, Ligárt Valter
Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton,
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címüket is adják meg!
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