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Átadták a Tormay Károly 
Egészségügyi Központ I. sz. 
szakrendelőjében kialakított 
Tüdőgondozót, ami az Ady 
sétányon lévő épületből köl-
tözött új helyre. A mintegy 
száznegyvenezer fős ellátási 
területhez tartozó fejlesztésre 
120 millió forintot fordított az 
önkormányzat. 

A piac felőli folyosószaka-
szon a helyiségek teljes belső 
felújításával, átalakításával, 
sugárvédelem kiépítésével 
átalakított tüdőgyógyásza-
ti egységhez a rendelő és a 
röntgen mellett recepció, spi-
rometria, irattár, várófolyósó, öl-
tözők és vizesblokkok tartoznak. 
A röntgen helyiségbe új, korsze-
rű röntgen berendezés és kezelő 
berendezések kerültek.

A gondozó az egészségügyi 
központban a többi részlegtől 
elkülönítve kapott helyet. Be-
járata a gyógyszertár melletti, 

korábban lezárt, a beruházás 
keretében felújított lépcsőn és 
folyosón közelíthető meg. A 
belső folyosón az érkezőket a 
gyógyászati egységhez kiala-
kított recepció és váró fogadja. 
Az átalakítás miatt több rende-
lő új helyre került.

(folytatás a 3.oldalon)

120 milliós
fejlesztés:
megújult a
Tüdőgondozó
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– Mit jelent a galéria neve?
– Az Eyciir egy angol kifejezésnek 

a rövidítése, jelentése pedig: minden, 
amit elképzelsz, az valóságos. Ez 
csak úgy jött velem szembe az inter-
neten még évekkel azelőtt, hogy el-
kezdtem volna rajzolni, illetve festeni. 
Sokan Picassóhoz kapcsolják, aztán 
fene tudja megmondani, hogy igaz-e 
vagy sem. A lényeg, hogy ez a mon-
dat fémjelzése lett a munkáimnak. 
Tudatosan kezdtem el használni ezt a 
mozaikszót a munkáimmal 
kapcsolatos dolgokra. In-
nen tehát a galéria neve. A 
varázsbolt pedig, aki ismeri 
a stílusomat, láthatja, hogy 
nem realisztikus stílusban dolgozom, hanem 
elvontabb, „fantáziavilágosban”.

– Milyen előzményei voltak annak, 
hogy három-négy éve elkezdett ilyen ki-
forrott stílusban rajzolni, festeni?

– Az első rajzom 2014 januárjában szüle-
tett, vagyis már hat éve, viszont tény, hogy 
egy folyamat volt az, ami odáig eljuttatott. A 
stílusomat nem nagyon tudnám behatárolni. 
Az biztos, hogy egy árnyalakos, fantázia jel-
legű, néha szürreális elemekkel gazdagított 
képi világom van. Nagy szerepet kap benne 
a természet, az ember.

– Változott valamit a stílusa az elmúlt 
évek során?

– Érdekes kérdés, mindig azt szoktam 
mondani, hogy nem hinném, hogy a stílu-
som változott volna. Viszont sokkal több 
eszközt használok, változott a technikám. 
Tehát valószínűleg, hogy ha az ember rá-
néz egy 2014-es képemre, akkor teljesen 
más érzete van, mint egy friss, 2019-estől, 
de szerintem ez mindenki esetében így van. 
Manapság már akrillal festek, illetve festek 
fára is, nemcsak vászonra és papírra. Úgy-
hogy mindenképp bővült az eszköztáram.

– Meséljen a műveiben megjelenő szí-
nekről és formákról!

– A képeimen a karakterek, a sziluettes 
jelleg mindig fekete, mint egy árnyalak. De 
a feketéhez szeretek vibráló, élénk színeket 
használni. Viszont képenként azért általá-
ban egy-két fő szín van, sokszor egy szín-

tartományon belül. A kontrasztokat nagyon 
szeretem. Sokáig sokkal jobban megihletett 
az éjszakai égbolt, az éjszakai fények, mint 
mondjuk a nappali. Mostanában viszont 
kezdek nyitni a nap motívum felé.

Az ember érzi, hogy ezekből a motívu-
mokból valami fontos mondanivaló áll ösz-
sze: ember-ember, ember-természet, em-
ber-világmindenség kapcsolata.

– Mi ez a „személyes mitológia”?
– Nagyon hiszek ebben a „minden, amit 

elképzelsz, az valós”. Az embernek nagyon 
figyelnie kell arra, hogy mit teremt meg a 
gondolataival, mert az fog manifesztálódni. 
Abban is hiszek – ami manapság nagyon 
fontos téma, a globális felmelegedés, kör-
nyezetvédelem – hogy néha jó visszatérni 
egy kicsit, ha csak egy képre rátekintve is, 
ebbe az ősiségbe. Abba a világba, amikor 
az ember és természet még együtt tudott 
létezni.

A szarvas motívum folyamatosan vissza-
köszön a képeimen. Ez a magyarsághoz is 
kapcsolható a csodaszarvas legendájával, 
de több mitológiában is a szarvas az egyik 
világból a másikba átvezető lény. Egy kicsit 
én magam is egyfajta közvetítő szerepet 
szeretnék vállalni azzal, hogy ezeket a ké-
peket készítem. Vállalom azt, hogy aki nyi-
tott a képeimre, azokat átvezetem a hétköz-
napokból egy másik világba.

A szarvas mellett talán még a lebegő szi-
get motívumot szeretném megmagyarázni. 

Ez is egyfajta elszaka-
dást jelképez nálam. 
Elszakadni a röghözkö-
töttségtől, és egy olyan 
alkotói szabadságot el-
érni, amivel az ember el 
tud menekülni egy kicsit a 
hétköznapokból.

– Képei „hordozóit” 
egyre bővíti: ékszerek, 
kulcstartók, hűtőmág-
nesek. Vannak még öt-
letei?

– Mindig vannak. A 
közönségtől érkezik sok 
javaslat. Eddig medálok, 
kulcstartók mágnesek, 
fülbevalók, gyűrűk van-
nak. A célközénségem 
leginkább a nők. Rend-
szeresen feljön ötletként 

a póló vagy a te-
lefontok. Ez még 
a jövő zenéje, 
de mindig igyek-
szem meghall-

gatni a javaslatokat 
és észben tartom őket.

– A képek mellett készített már könyv 
illusztrációkat is, mi volt a legérdekesebb 
felkérése?

– Amit mindenképpen kiemelnék, az az 
IRKA-val közös projektem. 2016 decembe-
rében mutatták be az állatos témájú antológi-
ájukat, Darwin parázik címmel. Ezt a kötetet 
az én képeim illusztrálták. Viszont csak kö-
rülbelül egy vagy két kép készült direkt erre a 
célra, a többi képet Istók Annával egyeztetve 
választották ki az eddigi munkáim közül.

– Mik a jövőbeli tervei?
– A következő kiállításom novemberben, 

az Óbudai civil házban lesz. Itt Gödöllőn 
pedig majd januárban a Művészetek Házá-
ban lesz egyéni kiállításom, Háború a na-
pért címmel. Nagyon sok képet viszek majd 
ide, illetve készül egy különleges műsor is a 
megnyitóra.

A galériában pedig különböző kézműves-
foglalkozásokat tervezek. Novemberben 
például egy festékfolyatós workshop lesz. Il-
letve mindig jön majd vendégkiállító is. Első-
ként október 11-én, Várkonyi Rita hozza el a 
képeit. Illetve tervben van még egy beszél-
getős sorozat indítása is, Varázsbolti esték 
címmel. Tehát azon dolgozom, hogy ez a kis 
galéria egyfajta kulturális tér is legyen.

Jaeger Ákos
(A teljes interjú 

a szolgalat.com-on, valamint 
Facebook-oldalunkon olvasható.)

Varázsbolti mesék
30 perc című műsorunk eheti ven-
dége Vörös Eszter Anna művész 
volt. Az Eyciir Varázsbolt és Galé-
ria tulajdonosával a sajátos stílu-
sáról, a műveiről és természetesen 
a jövőbeli terveiről beszélgettünk.

Vörös Eszter Anna
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Átadták a palotakerti HÉV-meg-
állóban kialakított fedett kerék-
pártárolót. A létesítmény, ami 
tizenkét biciklinek biztosít helyet, 
a parkoló végében található.

Mint azt Gémesi György 
polgármester a helyszínen el-
mondta, Füle Sándor, a Magyar 
Kerékpáros Klub képviselője 
kezdeményezte az elhelyezést 
a felmerült igények alapján.

Az átadáson a wageningeni 
küldöttség több tagja, köztük 
Geert van Rumund polgármes-
ter is részt vett. 

Időközben a korábbi ígéret-
nek megfelelően elkészültek a 
kerékpár támaszok a Volánbusz 
pályaudvaron is. Ide 12 kerékpár 
tárolására alkalmas támaszok 
kerültek. Az elmúlt hetekben 
folyamatosan zajlottak a kerék-

páros fejlesztések. A 2019. évi 
beruházás erősíti a város kerék-
páros hálózatát. A Haraszti utcai 
kerékpárút elsősorban a környé-
ken található jelentősebb mun-
káltatókat köti össze a városköz-
ponttal, a Dózsa György út és 
Ádám u. közötti összeköttetés 
pedig a város két jelentős (Dó-
zsa Gy. út – Testvérvárosok útja) 
kerékpárút vonalát 
és a városrészeket 
köti össze. Ennek 
részeként készült el 
a Rákos-patakon át-
vezető új híd is. Az 
új fejlesztést október 
12-én, szombaton 
közös kerékpározás 
keretében vehetik 
birtokba a biciklisek.

kj

(folytatás az 1. oldalról)
A főépületben, a főbejárat 

mellett balra kapott helyet a 
kardiológiai rendelő. Szintén új 
helyre került az ultrahang a 2. 
emeleten. Ide új klímaberen-
dezés is került. Új helységekbe 
költöztek a gyermek tüdőgyó-
gyászat és az allergológia dol-
gozói, a 2. emeletre költözött a 
nőgyógyászat, annak helyére 
pedig a felújított bőrgyógyászat 
és a kötöző került.

A létesítményt dr. Gémesi 
György polgármester, dr. Far-
kas Éva, a tüdőgondozó főor-
vosa és dr. Dunai György, a 
Tormay Károly Egészségügyi 
Központ igazgatója adta át.

Dunai György az átadást 
mérföldkőnek nevezte. Mint 
mondta, a beruházás gyorsít-
ja és lerövidíti a betegellátás 
folyamatát, s nagy mértékben 
hozzájárul a folyamatos bete-
gellátás biztosításához. A tüdő-
gondozás ellátási területéhez 
közel 140.000 ember tartozik, 
ezért ennek a központnak ki-
emelt szerepe van a betegek 
magas szintű ellátásában. Kitért 
arra is, hogy a szűrés és a gon-
dozói munka már nem elsősor-
ban a TBC-s betegek ellátását 
szolgálja (az intézmény ellátási 
területén öszesen nyolc ilyen 
beteg van) inkább a daganatos 
és egyéb krónikus légzőszervi 
betegségek kerülnek előtérbe. 

Gémesi György a szalagát-
vágást megelőzően elmondta, 
a 120 milliós, városi szinten is 
jelentős beruházás egy részét 
a tüdőgondozónak korábban 
helyet adó, ám rendkívül rossz 
állapotban lévő 
ingatlan árából 
fedezték, és bár 
csaknem 140.000 
embert, közel 20 
település betege-
it látja el, mégis 
a város egyedül 
hajtotta végre a 
fejlesztést. Kérte 
az érintett tele-
pülések polgár-
mestereit, hogy 
gondolkodjanak 
közösen a fejlesz-
tésben, de mindössze Pásztor 
Bélától, Veresegyház és Hat-
vani Miklóstól, Isaszeg pol-
gármesterétől kapott pozitív vá-
laszt, a többi úgy foglalt állást: 
ez állami feladat.

Emlékeztetett rá, az önkor-
mányzat feladata csak az alap-
ellátás, ami a családorvosi, 
gyermekorvosi, védőnői, fog-
orvosi- és a gyermekfogorvosi 
ellátást, valamint az ügyele-
tet foglalja magába. Gödöllő 
ehhez jelentősen hozzátesz 
a betegellátás érdekében. Az 
önkormányzat magára vállalta 
a járóbeteg-ellátásnak az in-
tézményfenntartási részét. A 

szikét, a béreket, a vegyszere-
ket azonban már nem az ön-
kormányzatnak, hanem az ál-

lamnak kell biztosítani, de már 
ehhez is hozzá kellett tenni 10 
milliót a város saját forrásaiból. 

A tüdőgondozónak korábban 
helyet adó ingatlant a város 
pályázat útján értékesítette, s 
azon egy befektető egy nyolc-
van ágyas kórházat valósít meg. 
Mint mondta, igény és fizetőké-
pes kereslet is van a városban a 
privát szektorban történő egész-
ségügyi ellátásra.                (db)

120 milliós fejlesztés:
megújulT a Tüdőgondozó

A képviselő-testület májusi ülésén fogadta el a BOMM Egész-
ségügyi Kereskedelmi Kft. ajánlatát a Tüdőbeteg-gondozó In-
tézet és a Légszesz u. 1. sz. alatti ingatlan megvásárlására és 
fejlesztésére. A területen egy korszerű egészségügyi szolgál-
tató központot alakítanak ki, így Gödöllő egy, a város egész-
ségügyi ellátásának helyzetét jelentősen javító létesítménnyel 
gazdagodhat. Ez hozzájárulhat az orvosok megtartásához is. Az 
ingatlanok eladásából befolyó 60 millió forintot a tüdőgondozó 
fejlesztésére, a most átadott beruházásra fordította az önkor-
mányzat.

A fejlesztést a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői nem 
csupán nem támogatták, hanem „ingatlanmutyival” vádolták a 
képviselő-testületet, és büntetőfeljelentéssel fenyegették meg 
a lokálpatrióta képviselőket.

KeréKpáros fejlesztéseK



2019. október 8.4 gödöllői Szolgálat közélet

PrEmontrEi fEjlEsztésEk:
Új nöVényEk,

rEndEzEttEbb tErülEt

Már tavasszal sejteni lehe-
tett, hogy minden idők leg-
durvább választási kampá-
nyának nézünk elébe, olyan 
csatának, amelyben egye-
seknek semmi sem drága és 
semmi sem szent.

Az elmúlt hetekben mindez 
beigazolódott, hiszen a papír 
mindent elbír alapon számta-
lan, a jelenlegi városvezetést, 
elsősorban természetesen a 
polgármesteri székért újra-
induló dr. Gémesi Györgyöt 
hamis színben feltüntető, a 
lakosságot megtévesztő írás 
látott napvilágot, így többek 
között a FIDESZ-KDNP szó-
róanyagában. Ezt igazolják a 
Helyi Választási Bizottság (to-
vábbiakban HVB) és a Területi 
Választási Bizottság (további-
akban TVB) határozatai, ami-
ket bárki elolvashat a http://
www.godollo.hu/onkormany-
zati-valasztasok/ és a http://
www.pestmegye.hu/valaszta-
si-hirek oldalon.

A tények makacs dolgok, s 
ha szépen egymás mellé ra-
kosgatjuk őket…

De nézzük a tényeket!

„A Helyi Választási Bizottság 
2019. augusztus 29-én meg-
tartott ülésén nyilvántartásba 
vette a FIDESZ-Magyar Pol-
gári Szövetség és a Keresz-
ténydemokrata Néppárt közös 
polgármesterjelöltjét, Kolozs 
Csabát ” – a HVB határozatá-
ban tehát szó sincs független 
jelöltről! A dokumentum szerint 
Kolozs Csaba a FIDESZ-Ma-
gyar Polgári Szövetség és a 
Kereszténydemokrata Néppárt 
közös polgármesterjelöltje.

A Helyi Választási Biztosság 
részben helyt is adott annak a 
beadványnak, miszerint Kolozs 
Csaba, a FIDESZ-KDNP pol-
gármesterjelöltje megsértette 
a választási eljárásról szóló 
törvényt azzal, „hogy az őt hir-
dető plakátokon, szórólapokon 
magát független polgármester-
jelöltnek tüntette fel, anélkül, 
hogy jelezte volna, hogy ő a 
FIDESZ-KDNP jelölőszerve-
zet polgármesterjelöltje, és a 
jelölő szervezet támogatottsá-

gát és logóját sem tüntette fel, 
ezért a továbbiaknak eltiltja a 
további jogsértéstől és kötelezi 
a jogellenes állapot megszün-
tetésére.” Azokban az ese-
tekben, ahol a szórólapokon, 
plakátokon szerepeltette a 
FIDESZ-KDNP logót, a Bizott-
ság megítélése szerint nem 
tévesztette meg a választópol-
gárokat függetlenül attól, hogy 
ott is szerepeltette a „független 
polgármester” megjelölést. 

Talán ennek köszönhető 
az, hogy szeptemberben már 
megjelentek a pártlogók Ko-
lozs Csaba szóróanyagain?

Szeptember 26-án újabb 
kifogásnak részben helyt adó 
határozat született a FIDESZ- 
KDNP közéleti magazinnak 
titulált választási kampánya-
gával kapcsolatban, melyben 
valótlan állítások szerepeltek.

1./ A bizottság egyértelműen 
a választók megtévesztésének 
ítélte a kampányújság azon 
állítását, miszerint „Gémesi 
György, közel egymilliárd fo-
rintos költséggel lebontotta a 
Városházát”. Mivel a bizonyí-
ték igazolta, hogy a FIDESZ- 
KDNP állításával szemben ez 
az összeg „ 193.836 E FT. így 
valóban megtévesztő a 1 mil-
liárd forintos bontási költség 
megjelölés„ – olvasható a ha-
tározatban.

2./ A határozat kitért arra is, 
hogy a szóróanyagban hamisí-
tással és hazugsággal vádol-
ták meg Gémesi György pol-
gármestert, egy a KSH adatai 
alapján készült statisztikai 
elemzés kapcsán. A bizottság 
nem foglalt állást abban a kér-
désben, hogy a korábbi elem-
zés tartalma valós vagy valót-
lan, de megállapította, hogy a 
cikkben használt „hamisít” és 
„hazudott” kifejezés negatív 
kicsengése alkalmas lehet a 
választópolgárok befolyásolá-
sára.”

A határozatot a TVB is hely-
benhagyta.

3./ Bár a határozat kötelezett-
je által benyújtott fellebbezés 
során a kifogásolt szóróanya-

got megpróbálta sajtótermék-
ként feltüntetni (Ezekre más 
szabályok vonatkoznak a vá-
lasztási kampány során, mint 
a szóróanyagokra – a szerk.) a 
TVB 2019. szeptember 26-án 
kelt határozata megállapítja, 
ilyen sajtóterméket nem vet-
tek nyilvántartásba: „...a TVB 
megtekintette a Nemzeti Mé-
dia és Hírközlési Hatóság köz-
hiteles nyilvántartását, mely-
ben a Helyi Polgár Gödöllői 
Közéleti Magazin nem szere-
pelt. A Területi Választási Iroda 
megkeresésére az NMHH úgy 
nyilatkozott, hogy a „Helyi Pol-
gár Gödöllői Közéleti Magazin 
című kiadványra mint sajtóter-
mékre a Hatóság által vezetett 
sajtótermék-nyilvántartás nem 
tartalmaz adatot, ebből kö-
vetkezően a TVB álláspontja 
szerint nevezett kiadvány nem 
minősül sajtóterméknek, ezért 
rá nem a sajtótermékekre, ha-
nem a plakátokra, szórólapok-
ra irányadó választási eljárási 
szabályok vonatkoznak.”

Persze nemcsak a Fidesz–
KDNP részéről érkeznek ha-
mis állítások. Nemrég egy 

képzelt interjúval igyekeztek 
lejáratni Gödöllő polgármes-
terét. A területi választási bi-
zottság ez esetben is jogsér-
tést állapított meg 159/2019. 
(X.02.) határozatával.

A határozat szerint a Terü-
leti Választási Bizottság helyt 
adott Gémesi György kifogá-
sának, mivel a Gödöllői Hírek-
ben megjelent „Mondd, gödöl-
lői polgár: Te kit választanál?” 
című „interjúban” nem derült 
ki az olvasó számára, hogy 
az egy fiktív beszélgetést tar-
talmaz, ami ráadásul negatív 
színben tünteti fel a város je-
lenlegi polgármesterét.

A TVB kötelezte a szerkesz-
tőt, hogy döntését a honlapon 
a jogsértő közléssel azonos 
módon tegye közzé, hogy min-
denki számára egyértelművé 
váljon, hogy ilyen interjú, nyi-
latkozat Gémesi György ré-
széről nem hangzott el.

*
Hogy a kampány utolsó he-

tében még milyen „meglepeté-
sek” várhatóak, azt még nem 
tudhatjuk.

BJ

A választási kampány finisében minden eddiginél durvább 
támadás történt a hét végén a Gödöllői Lokálpatrióta Klub 
ellen. A szervezet valamennyi óriásplakátját, számos busz-
megállóban található plakátját – elsősorban azokat, ame-
lyeken dr. Gémesi György, valamint amelyeken Kristóf Etelka 
látható – és több, az oszlopokra kihelyezett tábláját megron-
gálták. 

A plakátokra gyűlöletkeltésre alkalmas, tiltott szimbólu-
mokat és megbélyegző megjegyzéseket festettek. Az ügyben 
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub megtette a rendőrségi felje-
lentést. Gémesi György polgármester az eset kapcsán úgy 
fogalmazott: „Ilyen mélyre még az elmúlt 30 esztendőben 
senki nem süllyedt.”

az eddigi legdurvább
kampány gödöllőn
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Mégis gödöllő
a jó példa?!

az utóbbi időben, az önkormányzati választások 
kampányában gyakran hallhattuk, hogy gödöl-
lő elmaradt a hasonló kaliberű városok mögött, 
nem fejlődik. legalábbis így nyilatkoznak a fi-
deszes politikusok… a nyilvánosság előtt. úgy 
tűnik azonban, egész más a helyzet, ha egymás 
között cserélnek véleményt. legalábbis ez derül 
ki abból a több internetes portálra is felkerült 
privát beszélgetést megörökítő hangfelvétel-
ből, amin pető Tibor, Vác alpolgármestere (Fi-
desz-kdnp) Fördős attilának, Vác polgármeste-
rének (FIdeSz-kdnp) gödöllő fejlődését hozza 
fel példaként.

a felvételen jól hallható, ahogy Vác alpolgár-
mestere kijelenti: Cegléd, dunakeszi, Szentendre 
és gödöllő költségvetését tételesen végigolvas-
ta, és megállapítja, ezek a települések a helyi-
adó bevételeknek köszönhetően tudnak fejlőd-
ni. a hangfelvétel több szempontból is érdekes: 
egyrészt, mert Fördős attila jelenleg a zöld Híd 
élére kerülve folyamatosan igyekszik támadni 
elődjét, gémesi györgyöt; másrészt, mert bizo-
nyítja: attól, hogy egy városnak kormánypárti ve-
zetése van, az nem garancia arra, hogy oda dől a 
pénz. Bár a Fidesz-kdnp folyamatosan támadja 
gödöllőt a helyiadók, pl. a kommunális adó be-
vezetése miatt, úgy tűnik, ezek nélkül, csak az 
állami forrásokra hagyatkozva, nem képesek a 
települések fejleszteni. még akkor sem, ha kor-
mánypárti a városvezetés, mint ahogy Cegléd, 
dunakeszi és Szentendre esetében is.

(ny.f.)

Hagyományosan Török Ignác szobránál 
emlékeztek a gödöllőiek az 1849. október 
6-án kivégzett tábornokokra.

A tiszteletadáson a Török Ignác Gimná-
zium diákjai és tanárai elevenítették fel az 
Aradon vétanú halát halt Lahner György, 
Aulich Lajos, Damjanich János, Knézi-
ch Károly, Leiningen-Westerburg Károly, 
Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Nagysán-
dor József, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, 
Lázár Vilmos, Schweidel József, Vécsey 
Károly és a Pesten kivégzett Batthyány La-
jos alakját. Az összeállításban Jókai Mór: 
A kőszívű ember fiai című regénye segít-
ségével idézték fel a szabadságharcosok 
hősiességét és önfeláldozását. Emlékező 
beszédet Puskás Péter történelemtanár 
mondott.

A megemlékezés végén a résztvevők 
koszorúikkal rótták le tiszteletüket. Első-
ként a Török Ignác Gimnázium helyezte el 
az emlékezés virágait.

Gödöllő Város Önkor-
mányzata nevében dr. 
Gémesi György poglár-
mester és dr. Pappné Pin-
tér Csilla alpolgármester 
koszorúzott, a városunk-
ban tartózkodó wagenin-
geni delegáció képvisele-
tében Geert van Rumund 
polgármester is koszorú-
val tisztelgett a vértanúk 
emléke előtt.

jk

A vasúti felüljáró és a kapcsolódó utcák, bekötések épí-
tése újabb fázisba lépett. A Köztársaság úton, a felüljáró 
után félpályás, lámpával szabályozott közlekedést ve-
zettek be. Ezzel egyidőben megkezdődött az úgyneve-
zett déli szervízút, azaz a Podmaniczky utca felé vezető 
majdani leágazás aszfaltozása. Ezen a ponton a héten 
megnyitják az újabb ideiglenes átjárót, ami a Sík Sán-
dor utca magasságában kanyarodik majd vissza, a már 
elkészült felüljáró szerkezete alatt elhaladva, a vasútál-
lomás felé.

Kérjük, fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Bár még annyira nem látványos, de javában zajlik 

az állomásépület építése mellett a HÉV-végállomás 
kialakítása is. Emiatt megkezdődött a régi HÉV-jegy-
pénztár épületének bontása is. 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.

(t.a.)

Vasútfelújítás: ismét komoly 
Változás a forgalmi rendben

EMLéKEzés A vérTANúKrA
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A borús-esős idő ellenére is jó 
hangulatban zajlott az egészség-
nap a főtéren október 5-én.  A 
Magyar Rákellenes Liga gödöl-
lői alapszervezetének programja 
során többek között szűrőprogra-
mok, beszélgetések, reformkony-
ha kóstoló, salsa tánctanulás 
várta az érdeklődőket, felidézve 

a szervezet egy 
évvel ezelőtti 
b e m u t a t k o z ó 
eseményét.
A Magyar Rá-
kellenes Liga 
gödöllői alap-
s z e r v e z e t e 
egyúttal itt ün-
nepelte meg-

alakulásának első évfordulóját 
is. Ahogy a múlt ősszel úgy idén 
szerveztek flashmobot, ez alka-
lommal sem maradt el a közös 
tánc, amit az eső sem akadá-
lyozhatott meg. A rendezvényt 
Gémesi György polgármester 
nyitotta meg, aki maga is alapító 
tagja a Magyar Rákellenes Liga 

gödöllői alap-
szervezeté-
nek. A ren-
d e z v é n y b e 
holland test-
vérvárosunk, 
Wageningen 
küldöttségé-
nek tagjai is 
bekapcsolód-
tak. A szű-
r ő p r o g r a m 
megvalósulá-
sát a TESCO 
„Ön választ, 
mi segítünk” 
pályázata tet-
te lehetővé.

(j.k.)

Megnyílt az Arbofeszt Kalandtúra 
kiállítás a Művészetek Háza Fi-
cak Galériájában. Ahogy a koráb-
bi években idén is az Arbofeszt, 
és a Gödöllői Erdészeti Arboré-
tum csodálatos környetete ihlette.
A rendező, Gödöllői Értékvédő 
Közhasznú Egyesület elnöke, 
Szűcs Józsefné köszöntőjében 

elmondta: a 2015 óta meg-
rendezett kalandtúra cél-
ja, hogy megismertesse a 
gyerekkel Gödöllő épített 
és természeti értékeit.
A bemutatott munkákat 
óvodás csoportok készí-
t e t t e k 
el óvó-
n é n i k 

és dadusok 
segítségével. 
A kiállítást 
megnyitó Gé-
mesi György 
polgármester 
kiemelte azt 
az összefo-
gást, amivel 

az olyan programok, mint az Ar-
bofeszt, és a kiállítás megvalósul. 
Mint mondta, rengeteg önkéntes 
munka van mögötte, amiért kö-
szönet illeti a szervezőket.
A rendezvényen az Arbofeszt 
kalandtúra programban résztve-
vő óvodás csoportok a program 
támogatóinak jóvoltából ajándé-
kokban részesültek.

Mivel október elseje a Zene Világ-
napja, Unger Balázs tanítványai, 
Döbrentey Réka, Tóth József 
Attila és Búza Dániel népzenei 
dallamokkal színesítették a meg-
nyitót, amelyben a Mesék Háza 
Óvoda táncoslábú gyermekei, és 
az Urban Verbunk táncosai köz-
reműködtek.

(b.j.)

Sokan látogattak ki a városi pia-
con megrendezett főzőverseny-
re, ahol most is különleges ízek 
várták az érdeklődőket. A kondé-
rokból felszálló jó illatok mellett 
Gödöllő Város Népi Zenekara 
kiváló muzsikával csalogatta a 
közönséget, akik a hazai ízek 

mellett testvér-
v á r o s u n k , 
W a g e n i n g e n 
küldöttsége jó-
voltából holland 
finomságokat is 
kóstolhattak.
A csapatok által 
készített finom-
ságokat négy-
tagú zsűri (dr. 

Fábián Zsolt, Gyarmati Károly, 
Reményi Richárd és Geert van 
Rumund) bí-
rálta el. Első 
h e l y e z e t t 
lett Bálint-
né Rózsika 
és csapata, 
akik nógrádi 
roma töltött-
k á p o s z t á t 

készítettek, a 
második helye-
zést az Erdélyi 
Vándor Szé-

kelyek Köre érdemelte ki erdélyi 
töltött káposztájukkal, harmadik 
pedig az Alvégi Családi Kör lett, 
akik a vetrecével, egy középkori 
erdélyi étellel ismertették meg a 

különleges ízekre vágyókat. A 
zsűri mindezek mellett különdí-
jakkal és oklevelekkel jutalmazta 
a résztvevő csapatokat.

ArbofEszt kAlAndtÚrA

Házias és népies ízek a főzőversenyen

EGészséGNAP sOK MOsOLLyAL
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Holland testvérvárosunk, 
Wageningen küldöttsége volt 
városunk vendége a múlt hét 
végén. A Geert van Rumund 
polgármester által vezetett 
delegációban a wagengeni 
város- és intézményvezetők 
mellett a civil szervezetek 
képviselői és diákok kaptak 

helyet. Ennek megfelelően 
a gödöllői program is rend-
kívül széleskörű volt. Péntek 
reggel fa- és virágültetéssel 
kezdődött az Alsóparkban, a 
Wageningen sétánynál lévő 
területre Gémesi György, Gö-
döllő és Geert van Rumund, 
Wageningen polgármestere 
egy tölgyet ültetett el, köré 
pedig a küldöttség tagjai 

nárciszokat, és 
testvérvárosunk 
ajándékaként 
különleges hol-
land tulipánokat 
ültettek: a Sza-
badság tulipánja 
nevet viselő vi-
rágok hagymáit 

- amit két holland asszony 
nemesített és nevezett el. 
Ezt követően a csoport tag-
jai – mindenki a szakterü-
letének megfelelő területen 
– ismerkedett a Gödöllőn 
folyó munkával. Holland ven-
dégeink ellátogattak többek 
között az Egyesített Szociá-
lis Intézménybe, ahol részt 
vettek az idősek világnapja 

rendezvényen, az egyházi 
csoportok képviselői és a 
városvezetők becsatlakoztak 
a református templomban 
megtartott Coventry liturgiá-
ba, a településvezetők pedig 
az önkormányzati választá-
si rendszerrel ismerkedtek. 
(Bővebben a szolgalat.
com-on és Facebook-olda-
lunkon olvashatnak.)

Mély megrendüléssel értesültünk róla, 
hogy elhunyt Körösfői László (86), Gödöllő 
egykori országgyűlési képviselője, aki több 
cikluson át önkormányzati képviselő is volt.
Körösfői László 1981-től egy évtizeden ke-
resztül a gödöllői női röplabdacsapat edző-
jeként tevékenykedett, majd a Gödöllői RC 
megalapításában is tevékenyen részt vett, 
amelynek évtizedeken keresztül elnökségi 
tagja, majd tiszteletbeli elnöke volt. Az ő el-
nöksége alatt szerepelt utoljára a magyar 
férfi röplabda-válogatott az Európa-baj-
nokságon.
Nevéhez kapcsolódik a Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapít-
vány létrehozása, amely a neves művész emlékének ápolása mel-
lett a művészet bármely ágában tehetséges gödöllői fiataloknak és 
a művészeti oktatást kiemelkedő színvonalon végző tanároknak az 
elismerését tűzte ki célul. 
Körösfői Lászlót Gödöllő Város Önkormányzata, a Magyar Röplab-
da Szövetség és a Gödöllői Röplabda Club saját halottjának tekinti.

***
A gyászoló család tájékoztatása

Édesapánkat, Körösfői Lászlót utolsó földi útjára 2019. október 
21-én, 16 órai kezdettel kísérjük a gödöllői városi 

ravatalozóból. 

Mindenkinek, aki szerette őt, köszönjük a jóságát, amivel életében 
körülvette, és az együttérzést gyászunkban. 

Az idő csak lekerekíti a fájdalom éleit, 
de a fájdalom maga örökre velünk marad. 

Lányai, Flóra, Anna és családjuk

Gödöllőinek lenni jó. 
Hogy miért? Többek 
között azért, mert 
ebben a városban 
nagyon sok olyan 
ember él, aki nem 
csak saját magával 
és családjával tö-
rődik, hanem odafi-
gyel környezetére, 
a körülötte élőkre. 
Vannak, akik a rá-
szoruló családoknak segítenek, mások a gazdát-
lan kutyák vagy cicáknak igyekeznek könnyebbé 
és szebbé tenni az életét. Hogy kik ők?  Nos, a 
nevüket most nem áruljuk el, azt azonban igen, 
hogy V.A.n., aki mosollyal gyógyítja a világot, kö-
zéjük tartozik, aki menővé tette a szemétszedést, 
és olyanok is akadnak szép számmal, kik a vérál-
dozattól sem riadnak vissza, ha segíteni kell. Mind-
eközben mások a hit erejével igyekeznek szebbé 
tenni az itt élők mindennapjait. 
Gödöllő a közösségépítő, aranyszívű emberek 
városa.  Róluk olvashatnak a Gödöllői Magazin 
legújabb számában. És biztosak vagyunk benne, 
hogy sok-sok név jut majd az olvasók eszébe az 
interjúkat olvasva, épp úgy, ahogy mi is hosszan 
tudnánk még folytatni a sort. Lehet, hogy egyszer 
meg is tesszük! A Gödöllői Magazin lapunkkal 
együtt kerül a postaládákba. 

GöDöLLő-WAGENINGEN: széLEsKörű, 
AKTív KAPcsOLAT

ELhuNyT KörösFőI LászLó 

ITT a gödöllőI magazIn!



2019. október 8.8 gödöllői Szolgálat civil



ajánló2019. október 8. gödöllői Szolgálat 9

Nyugdíjasok és diákok 

részére 50 % kedvezméNy!
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Összesen 23 csapat, majd 100 fő 
kezdte meg az Olvasók Diadalá-
nak második verzióját, melyben 
a korábbiaktól eltérő módon már 
felnőttek is játszhattak. A Gödöl-
lői Városi Könyvtár nagysikerű, 
a hét végén lezárult játékának 
alapötlete Suzanne Collins Éhe-
zők viadalának regényére épült, 
mellyel a gödöllői könyvtár 
minőségi díjat nyert 2018-ban. 
Nem volt kérdés, hogy újra via-
dalozni hívják a gödöllői olvasó-
kat, de engedve a nyomásnak, 
nem csak a Z generációt en-
gedték be a könyvek arénájába. 
A nagy kérdést a Diadal elején 
tehát nem úgy tettük fel, hogy 
ki éli túl és nyeri meg a fél éven 
keresztül zajló vetélkedőt, ha-
nem, hogy melyik generáció ol-
vas többet: a Z vagy a felnőttek? 
A játék végéig 19 csapat tartott 

ki 88 fővel, 
nagyjából 
f e l e - f e l e 
arányban 
volt a kormegoszlás. A Zöld 
Könyvtár Éve tematikus prog-
ramsorozatba tartozó, fél éven 
át tartó közdelem a Könyves Va-
sárnapon ért véget, a csapatok 
egyéni díjazásán túl sor került a 
Generációs-díj átadására is. 
A Diadal során a csapatok ösz-
szesen 328 könyvet olvastak 

el, és töltötték fel a verseny 
honlapjára a hozzájuk tartozó 
élménylapot. A könyvekhez ösz-
szesen 400 kreatív feladat érke-
zet: lehetett verses antológiát 
készíteni az adott könyv hangu-
latához, filmtrailert, vagy plaká-
tot készíteni a regényből, újabb 
könyvcímeket kitalálni, illetve a 

játék mestereként megtalál-
ni Gödöllő 12 legszebb zöld 
helyszínét. A csapatok hatal-
mas energiát fektettek a já-
tékba, mindannyian remekül 
dolgoztak, ezért a könyvtár 
munkatársai úgy döntöttek, 
hogy a fődíjon túl kiosztanak 
két második, két harmadik 
díjat (generációnként), vala-
mint különdíjakat is.
1. helyezett lett 249,5 ponttal 
a Z generációs Elfajzottak 
csapata. 

2. helyezett lett a felnőtt csapa-
tok közül a Puruttya SE.
2. helyezett lett a Z generációs 
csapatok közül a The worms.
3. helyezett lett a felnőtt csapa-
tok közül a G5.
3. helyezett lett a Z generációs 
csapatok közül a Literaturisták 
csapata. 
A nyereményeken túl minden 
csapat ajándékcsomagban is 
részesült, valamint részt vehet-
tek a Győzelmi Körúton egy iga-
zi limuzinnal a díjátadó végén.
A legtöbbet olvasó serleget a 
felnőttek nyerték idén, de a ver-
seny igencsak szoros volt. 
(Bővebben a szolgalat.com-on 
és Facebook-oldalunkon)

A bAgoly könyvesbolt AjánlAtA
az én lakásom, az én kertem

a Generációk csatája

A friss gyümölcs és 
zöldség nem csak íz-
letes, hanem egész-
séges is. Nem csoda, 
hogy egyre többen 
termesztenek saját 
kiskertjükben vagy épp 
balkonládájukban. Aki-
nek erre nincs módja, 
annak marad a virág-
cserép. Apropó virág… 
Ki kóstolta már a százszorszépet 
vagy a tulipánt? Igen, az is ehető, 
épp úgy rákerülhet a süteményre 
vagy a szendvics tetejére, mint egy 
kis finom csíra, vagy mikrozöld. 
Hogy e két utóbbi miben különbözik 
egymástól, az kiderül a most meg-
jelent Konyhakert a lakásban című, 
nagyon szép kivitelű könyvből, ami 
a zöldségek, gyümölcsök és fűszer-
növények otthoni termesztésébe 
avatja be az olvasókat. Mint a fen-
tiekből is kitűnt, a könyv nem azok-
nak szól, akik a hagyományos ker-
tészkedés mellett teszik le voksukat, 
hanem azoknak, akik kisebb helyen, 
például a négy fal között szeretné-
nek egészséges ételeket tenni az 
asztalra. A kiadványból kiderül, mely 
növényt a lakás melyik részében 
érdemes elhelyezni, megtudhatjuk 

mit tegyünk üvegbe, 
mit ládába vagy épp 
a tésztaszűrőbe.  Az 
elsőre extrémnek tűnő 
„kertecskék” nem csak 
szép látványt, hanem 
gasztronómiai kalan-
dot is nyújthatnak. 
Hiszen ki ne örülne 
annak, ha többféle 
frissen szedett chili 

paprikából választhatna, vagy épp a 
saját maga által termelt citromot, li-
meot vagy mandarint tehetné a ven-
dégek elé. Az ember azt gondolná, 
ehhez bizony télikert kell, pedig ezek 
a déligyümölcsök nem is igényelnek 
sok helyet! De persze a kevésbé 
vállalkozószelleműek számára is 
sok érdekes kipróbálnivalót tartogat 
a könyv. Ha az ember végiglapozza, 
egykettőre azon kapja magát, hogy 
az ablakban ott díszeleg a hajtatás-
ra váró hagyma, a cserépben a sa-
láta, a kidobásra váró üvegben pe-
dig csíráztatásra váró mag. A kiváló 
magyarázatokat és kiváló fotókat 
tartalmazó kiadvány szinte letehe-
tetlen olvasmány, ami a kezdőknek 
is kedvet csinál a szobai kertészke-
déshez. (Zia Allaway: Konyhakert a 
lakásban)
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Hagyományosan kosztümös 
koncerttel ünnepelte a zene 
világnapját a Frédéric Chopin 
Zenei AMI. A Királyi Kastély lo-
vardájában megtartott, a Gö-
döllŐsz Fesztivál részét ké-
pező hangversenyen Gémesi 
György polgármester mondott 
köszöntőt, aki méltatta az in-

tézményben folyó munkát, és 
megköszönte a növendékek-
nek, a tanároknak és a szü-
lőknek, hogy sok munkával és 
áldozattal hozzájárulnak váro-
sunk színes és pezsgő kultu-
rális életéhez.
Az esten felléptek: Kristóf 
Kata, Kömüves Mária, Csuja 

Gellért, Kertész 
Mátyás, Nagy 
Zsejke, Kiss Emí-
lia, Hídvégi Eme-
se, Sepsi Réka, 
Szécsényi-Nagy 
Rudolf, Bernácz 
Eszter Cseper-
ke, Jancsó Edit, 
Ferenc Emese, 
Lázár Eszter 

Margaréta, Szentgáli-Varga 
Villő Árnika, Kristóf Panna, Si-
mon Viktória, Mihail 
Márk, és Szegvári 
Gábor Tibor, közre-
működtek a Gödöllő 
Táncszínház tánco-
sai. Zongorán kísért: 
Ferenczy Beáta. A 
műsort Albertné Joób 
Emese és Pertis 
Szabolcs vezette (A 
rendezvényről még 

több fotó a szolgalat.com-on 
és Facebook-oldalunkon).

Ismét nagysikerű koncertekkel 
várta a közönséget a Nemzet-
közi Hárfafesztivál. A Királyi 
Kastélyban, október 3-6. kö-
zött megrendezett, több, mint 
két évtizedes múltra visszate-
kintő rendezvénysorozatra ez 
alkalommal is a hangszer leg-
nagyobb hazai és nemzetkö-
zi sztárjai érkeztek Gödöllőre. 
Többek között Kertesi Ingrid, 
Vigh Andrea, Farkas Mira Ju-
nior Prima-díjas hárfaművész, 
Joel von Lerber és Maria Graf, 

a fiatal tehetségek közül pedig 
Jenei Erzsébet és Goda Sára 
mutatkozott be. 
A rendezvénynek idén is nép-
szerű eleme volt a hárfakiállí-
tás, ahol az érdeklődő felnőttek 
és gyerekek megismerkedhet-
tek Anne-Marie és Gérard Da-
vid (Svájc), valamint a Salvi, a 
Lyon&Healy és a Camac hárfa-
gyárak csodálatos hangszerei-
vel, melyeket a hangversenyek 
előtt és után meg is szólaltat-
hattak. 

Gödöllőn léptek fel 
a hárfa csillaGai

időutazás a zene világnapján
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Október 2-án este a Gödöllői Váro-
si Könyvtárban talán a leghíresebb 
magyar származású szobrász-
művésznek, Tóth Imrének (vagy 
ahogy a világ többi részén ismerik: 
Amerigo Totnak) különös életútjá-

ba pillanthattak be az érdeklődők, 
egy könyv és két rövidfilm révén 
(Huszárik Zoltán 1969-es, 18 per-
ces, Amerigo Tot című rövidfilmje, a 
másik pedig a Szent István Egye-
tem aulájában „A mag apoteózisa” 
felavatásakor készült mozgókép). 

Az est vendége Nemes Péter 
szobrászművész, az Amerigo című 
könyv szerzője és Juhász Anna iro-
dalmár volt, akikkel L. Péterfi Csa-
ba beszélgetett.
A kötet szerzője, Nemes Péter kö-

zel 12 év kutatómunka 
(körülbelül tízezer do-
kumentum átvizsgálása 
alatt) után vetette pa-
pírra ezt az úgymond 
életrajzi formában meg-
írt könyvet, ami méltó-
képpen őrzi meg Ame-
rigo Tot emlékét, azt a 
hagyatékot, amit nem 
szabad veszni hagyni. 
„Olyan világba kalau-

zolja el az embert, ami manapság 
egy csodával ér fel“ – fogalmazott 
Nemes Péter.
A kötet számtalan, korábban sehol 
sem publikált érdekességgel szol-
gál a szobrászművész, filmszínész 
(még a Keresztapában is volt egy 

epizódszerepe és 
folytathatnánk), 
kalandor, magyar-
ságát
mindvégig meg-
tartó ember hét-
köznapjairól. A 
Fehérvárcsur -
góról származó 
Amerigo Rómá-
ban találta meg a 
kiteljesedést, ott 
lett az, akit világ-
szerte elismertek. 
Leleményes em-
ber révén okosan építette a karrier-
jét, de sosem tagadta meg paraszti, 
egyszerű gyökereit: aki olaszhonba 
került, azon mindig segített (emel-
lett persze olyan Alfa Romeón 
furikázott, amiből 6 darabot készí-
tettek csak világszerte). No meg az 
étkezés? Amikor hosszú-hosszú 
idő után hazalátogatott és a Hil-
tonban szállásolták el, nem homárt 
és a felső tízezer számára készü-
lő különlegességeket kért, hanem 
krumplis tésztát. Mert azt szerette. 
Ilyen és hasonló kuriózumokkal le-
het találkozni a kötetben...
Természetesen kiemelt szerepet 
kapott az est folyamán a művész 
azon alkotása, ami a Szent István 
Egyetem aulájában található. A 
Mag apoteózisa című műről van 
szó, amit 1983-ban avattak fel. 
Erről egy rövidfilmet is bemutat-
tak, melynek végén Juhász Anna 

meghatódva látta, hogy édesapja, 
Juhász Ferenc költő az avatás so-
rán verssel köszönti, majd megöleli 
a művészt.
Az eseményen jelen volt Hudetz 
József is, aki annak idején mint 
fényképész örökítette meg az al-
kotás behelyezési munkálatait: el-
mondta, hogy az akkor még sima 
falfelületet le kellett bontani, mert 
egy ekkora súlyú, 150 nm-es műal-
kotás bedöntötte volna az épületet.
Nemes Péter elmondta, hogy a 
jövőben hamarosan elkészül egy 
teljes körű Amerigo Tot katalógus, 
illetve egy újabb regény is, de ami 
a legfontosabb, hogy már látható 
a művész folyamatosan frissülő 
weboldala (amerigotot.com), ahol 
minden fontos információt megta-
lálhatnak a művészről.
(Több fotó: Facebook.com/go-
dollovaros)

Ötödik alkalommal várták az érdeklődőket a 
Kastélyhistóriák előadására október 4-én dél-
után. A királyi kastély dísztermében megtartott 
rendezvényt ez alkalommal egy meglepetés tet-
te igazán különlegessé.
Gémesi György polgármester az előadás meg-
kezdése előtt Erzsébet királyné emlékének ápo-
lásáért és mert hozzájárult Gödöllő hírnevének 
növeléséhez, Erzsébet Királyné Emlékérem 
kitüntetést adott át Hadháziné Szabó Margit 
író-újságírónak.

Az ünnepélyes pillanatok után az érdeklődők 
újabb érdekességeket tudhattak meg a kastély 
történetéből.
A kastélyhistóriák őszi műsorában a barokk 
palota szomorú, drámai napjaiból idézték  fel 
többek között azt, amikor  1866-ban kórházzá 

alakították át a lovardát, és a résztvevők megte-
kinthették a Horthy bunkert is. A Kastélyhistóriák 
háziasszonya Mészáros Beáta volt, Hadháziné 
Szabó Margit mellett Horváth Viktor kalauzolta a 
hallgatóságot a kastély történelmében. 

Városi könyvtár 
2019. október 14., hétfő, 14 órától

Ismerjük meg az igazi 
Erzsébet királynét!

Az egyik újság szerint akár még 
az aratásban is segített (ez per-
sze túlzás). Az Erzsébet klub 
első őszi összejövetelén arról 
lesz szó, hogy milyennek látták a 
gödöllőiek a szomszédasszonyt, 

akivel naponta találkoztak.
„Az Ezsébet-kultusz a helyi sajtó 
tükrében” címmel Klamár Ba-
lázs történész (Aszódi Petőfi Kö-
zérdekű Muzeális Gyűjtemény) 

előadását tekinthetik meg.

500 forintos adományjegy 
(kávé, üdítő) 16.30-tól 
a helyszínen váltható. 

Mindenkit szeretettel várunk!

1 FILM, 1 KöNyv, 1 Kávé – AMErIGO TOT 

KAsTéLyhIsTórIáK: ELIsMErésT KAPOTT 
A KAsTéLy KróNIKásA

IsMéT 
ErzséBET KLuB
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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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Nem ízlett a CSO-KI Sport 
Kisnémedi játéka a Gödöllői 
SK csapatának, ennek 3-1-es 
vereség lett a vége a Pest me-
gyei I. osztályú pontvadászat 
nyolcadik játéknapján.

Nenad Pozder együttese szá-
mára azért is lehet fájó a ve-
reség, mert a tabellán elfog-
lalt helyezések alapján (a 15. 
fogadta a hetedik helyezettet) 
nem az első osztály újonca 
volt a párharc esélyese. Vere-
ségével a Gödöllő nyolc mér-
kőzést követően 10 ponttal a 
nyolcadik helyen áll a bajnoki 
tabellán.
Pest megyei I. osz-
tály, 8. forduló: CSO-
KI Sport Kisnémedi 
– Gödöllői SK 3-1 (1-0) 
Gödöllői gól: Tóth-Ilkó 
Áron.

hátország – Úri muri az 
egyetemen

A GEAC-FISE az Úri KSK el-
len lépett pályára hazai kör-
nyezetben a megyei III. osztály 
Keleti-csoportjában, a párharc 
vendéggyőzelemmel ért véget, 
így az „egyetemisták” nyolc já-
téknapot követően hat ponttal 
a 15., utolsó előtti helyen áll-
nak csoportjukban.
Pest megyei III. osztály, Kele-
ti-csoport, 8. forduló
Gödöllői EAC-FISE – Úri KSK 
2-4 (2-3) Gödöllői góllövők: 
Kurunczi Dániel, Péter Patrik.   
          -tl-

lAbdArúgás – Fájó vereség Csomádon

nem ízlett a CSo-kI Sport

Programajánló
Pest megyei I. osztály, 9. forduló

2019. október 12., szombat, 15 óra
Gödöllői SK – Maglódi TC

(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Jól, két győzelemmel kezdte 
az idei NB II-es bajnokságot a 
Gödöllői KC, viszont az elmúlt 
két játéknapon megtorpant a 
csapat, az elmúlt heti, hazai 
vereség után ezúttal Csömörön 
kapott ki Bartos Gábor együt-
tese.

A felkészülés során már talál-
kozott a két csapat egymással, 
akkor is a csömöriek nyertek, 
valamint az elmúlt évek párhar-
caiból is többnyire a házigazda 
jött ki győztesen, így nem meg-
lepő, hogy ezúttal is a Csömör 
SSZN nyerte a mérkőzést, akik 
mind támadásban, mind véde-
kezésben felülmúlták a GKC-t.
A gödöllőiek négy fordulót kö-
vetően négy ponttal a hatodik 
helyen állnak csoportjukban, a 
következő fordulóban a negye-
dik helyen álló székesfehérvári 

ALBA-MÁV Előre csapatát fo-
gadják a mieink.
NB II. Északi-csoport, 4. for-
duló: Csömöri SSZN Kft. – Gö-
döllői KC 29-25 (15-13)

Utánpótlás eredmények, 
ifjúságiak (NB II. B-csoport): 
Csömör – Gödöllői KC 28-31 
(13-13); serdülők (NB I/B. 
Keleti-csoport): Gödöllői KC – 
Csepel DSE 40-19 (20-9)
          -lt-

kézilAbdA – jó kezdés után…

megcsömörlött a gkC

Programajánló
Férfi NB II. Északi-csoport 5. 

forduló
2019. október 13., vasárnap, 

17 óra (Ifi: 15 óra)
Gödöllői KC – 

ALBA-MÁV Előre
(Hajós iskola tornacsarnoka)

Három versenyen vettek részt a 
Gödöllői Judo Klub ver-
senyzői szeptemberben, 
a mérleg: hat arany-, va-
lamint három bronzérem.

Az előző, szeptemberi 
hónap első hétvégéjén 
Szegeden megrendezett 
Csaba Béla Emlékver-
senyen álltak tatamira a 
gödöllői fiatalok és sze-

repeltek kiválóan. Aranyérmes 
lett Majercsik Márk (a bal oldali 
képen), Nagy Bálint és Püspök 
Zsombor, bronzérmet szerzett 
Dubis Márton (a középső ké-

pen), míg ötödik he-
lyezést ért el Krakó-
czki Máté.
A szegedi versenyt 
az Egerben megren-
dezésre kerülő XX. 
Tóth Péter Emlékver-
senyen követte, ahol 
Majercsik Márk vég-
zett első helyen saját 
korcsoportjában, míg 

b ronzé rme t 
szerzett Kra-
kóczki Máté 
(a jobb oldali 
képen, fotó: 
Futó Gábor) 
és Kálmán 
Bálint. A hó-
nap utolsó 
h é t v é g é j é n 
Pápán, a XXXVIII. Atom Kupán 
vettek részt a klub versenyzői, itt 
Majercsik Márk és Püspök Zsom-
bor is aranyéremnek örülhetett. A 
versenyzők edzője Futó Gábor. 
                                 -li-

küzdősport – jól kezdték Az őszt A gödöllői judósok

Szeptemberi éremeső a tatamin

Az elmúlt héten Albertirsán ren-
dezték meg a tanévi Diákolim-
pia atlétika csapatbajnokságát, 
ahonnan a Török Ignác Gimná-
zium és a Premontrei Szent Nor-
bert Gimnázium csapatai is sike-
res szerepléssel térhettek haza.

A törökös lányok közül a V-VI. 
korcsoportban álltak rajthoz a 
diákok és két csapatversenyt 
nyertek meg, egyiket gerelyhají-
tásban, a másikat svédváltóban 
(100-200-300-400 m). A csapat 
tagjai voltak: Frei Dalma, Dob-

ránszky Laura, Eszenyi 
Napsugár, Bucsai Anna, 
Pótha Johanna, edzők: 
Körmendy Katalin, Máté 
Alpár, testnevelő: Tokai 
Norbert. 
A Premontrei Gimnázium 
tanulói szintén maradan-
dót alkottak. A lányoknál 
a 4x800 méteres váltófu-
tó csapat (Barta Regina, 
Bréda Borbála, Fogarasi 
Flóra, Szőke-Kiss Anna) 

az első, a maga-
sugró Bánovics 
Dorottya, Foga-
rasi Flóra, Lauer 
Angelika, Lippai 
Tünde, Szőke-Kiss 
Anna magasugró 
csapat a második, 
míg a lány távolug-
rócsapat (Bánovics 
Dorottya, Fogarasi 
Flóra, Lauer Ange-
lika, Lippai Tünde, 
Szőke-Kiss Anna) a harmadik 
helyen végzett. A fiúknál a Gal-
kó Csongor, Fogarasi Tamás, 
Köműves Márton, Schlik Szabó 
Áron, Farkas Domonkos alkot-
ta távolugrócsapat lett aranyér-
mes, a magasugrócsapat (Galkó 
Csongor, Fogarasi Tamás, Kömű-
ves Márton, Siket Mátyás, Farkas 
Domonkos) a második, míg a 
4x1500 méteres váltófutócsapat 

(Siket Mátyás, Dzsacsovszki 
Soma, Köműves Márton, Gal-
kó Csongor) a negyedik helyet 
szerezte meg. Testnevelő: Má-
csár Gyula. Bal oldali képen a 
törökös, míg a jobb oldali képen a 
premis csapat látható, fotó: www.
facebook.com
Az országos döntőket október 
20-án rendezik majd meg Kecs-
keméten.            -ll-

diákolimpiA – pest megyei AtlétikA CsApAtbAjnokság

két gödöllői iskola is a továbbjutók között
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Az elmúlt hétvégén rendez-
ték meg Gödöllőn a 21. Hu-
niber Európa-Kupa, U17-es 
korosztályos nemzetközi kard 
versenyt, ahol a gödöllői Mis-
surai Pálma ezüstérmes lett a 
magyar női csapat tagjaként.

A fiú és lány kard versenyre 27 
ország, közel 520 vívója neve-
zett. Az egyéni és csapatver-
senyen gödöllői szempontból 
a női csapatverseny hozta a 

legemlékezetesebb pillana-
tokat, ahol a Juhász Anna, 
Keszei Kira, Missurai Pálma 
(GEAC, a kép jobb szélén), 
Spiez Anna alkotta csapat 
ezüstérmes lett a 43 csapatos 
mezőnyben.
A szintén gödöllői Bata Éduát 
a soraiban tudó kettes számú 
magyar csapat a nyolcadik 
helyen végzett. (fotó: www.
hunfencing.hu)

-li-

vívás – Huniber európA-kupA

gödöllői ezüst csapatban
Budapesten, az újonnan átadott 
Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendez-
ték meg első alkalommal a 10 mé-
teres Ifjúsági Európa-bajnokságot, 
amin a gödöllői Mészáros Esztert 
és Klenczner Mártont is a sora-
iban tudó puskás vegyes csapat, 
valamint a pisztolyos vegyes csa-
pat is aranyérmet szerzett.

Kiválóan teljesített az első 10 
méteres Ifjúsági Eb-n a 2020-as 
tokiói olimpiai játékokra az idén 
tavasszal magát kvalifikáló gödöl-
lői Mészáros Eszter, és a szintén 
gödöllői Klenczner Márton (a 
képen) a puskás vegyes csapat 
tagjaként. Városunk sportlövői, ki-
egészülve Bajos Gittával, Török 
Ferenccel, míg a döntőben nem 
lövő Dénes Eszterrel és ham-
merl Somával egészen a finálé-
ig lőtték magukat, ahol 81-79-re 

nyertek az aranycsatában Szerbia 
ellen. A pisztolyos csapat Olaszor-
szágot múlta felül a fináléban 82-
62 arányban. (forrás és fotó: www.
hunshooting.hu)                        -ll-

sportlövészet – i. 10 méteres iFjúsági európA-bAjnokság

magyar aranyérmek hazai pályán

Szeptember utolsó hétvégéjén 
rendezték meg Budapesten a III. 
Acro Cup, nemzetközi akrobati-
kus tornász versenyt, amelyről 

természetesen nem 
hiányozhattak a Gras-
salkovich SE csapatai 
sem. Kőhler Ákos ta-
nítványai (a bal oladli 
képen) két korcsoport-
ban is felállhattak a do-
bogóra.

A Magyar Torna Szö-
vetség akrobatikus 

torna szakág rendezésében le-
bonyolításra kerülő versenyre 14 
ország, közel 300 versenyzője 
regisztrált, köszönhetően annak 

is, hogy októberben rendezik 
meg Izraelben a szakág Euró-
pa-bajnokságát, így a budapesti 
megmérettetés jó erőfelmérőnek 
ígérkezett.
A Grassalkovich SE négy egy-
séget indított és a versenyzők 
teljesítménye minden képzeletet 
felülmúlt. A nagyon erős nemzet-
közi mezőnyben minden egység 
döntőbe került, két egység érmet 
szerzett. Az Ábrahám Eszter, 
Varga Levente alkotta Youth ve-
gyespáros második, a Lőrincz 
Boglárka, Méder Boróka, Sza-
bó Csilla  trió (a jobb oldali ké-
pen) a 12-18 éves kategóriában 
lett harmadik, míg a Youth leány 
hármas (Budai Anna, Boross 

Nóra, Deák Viktória) és a 11-16 
lány páros (Brandt Boglárka, 
Balogh-Czoller Sára) egyaránt a 
negyedik helyen végzett. Fotók: 
Kőhler Ákos.                           -ka-

AkrobAtikus tornA – iii. ACro Cup

két grassalkovich Se érem

Remekül szerepeltek az V. Palóc 
Kupa karate versenyen Salgó-
tarjánban a gödöllői Saino Kara-
te-Do SE versenyzői, a nyolcfős 
gödöllői különítményből öten áll-
hattak fel a dobogó valamelyik 
fokára.

A Magyar JKA Karate Szövetség 

országos bajnokságára 25 egye-
sület, mintegy 180 versenyzője, 
330 nevezést adott le. A rendkívül 
erős, válogatottakat felsorakozta-
tó mezőnyben Ács Tibor edző 
tanítványai közül Koncz Bence 
formagyakorlatban (kata) máso-
dik, kötött küzdelemben (kumite) 
harmadik lett, Kelemen Botond 

formagyakorlatban ért el ezüs-
térmet, Kelemen Csaba szintén 
formagyakorlatban lett bronzér-
mes saját korcsoportjában, míg 
Gerőfi Csanád szabad küzde-
lemben ért el harmadik helyezést. 
További Saino SE eredmények: 
Gerőfi Csanád formagyakorlat 
6. hely; Pánczél Botond forma-
gyakorlat 4. hely, kötött küzdelem 
5-8. hely; Frey-Könczey Csenge 
formagyakorlat 6. hely; Orbán 
Balázs formagyakorlat 8. hely. A 

csapat tagja volt még: Szatlóczki 
Vidos.          -át-

küzdősport – v. pAlóC kupA kArAte verseny

öt gödöllői karatéka a dobogón

Magabiztosan, 3-0-ás győze-
lemmel abszolválta az NB II-es 
Érd elleni kupacsatát a Gödöl-
lői RC női felnőtt röplabda csa-

pata a Magyar Kupa selejtező-
jében a 16 közé jutásért.

Szabados István tanítvá-

nyainak a legjobb nyolcaba 
kerülésért az extraligás MTK 
Budapestet kellen legyőznijük 
az immáron oda-visszavágós 
párharcban.
Bajnoki főpróbának is betud-
ható volt az érdi kirándulás, 
ugyanis a GRC október 12-én, 

Székesfehérváron kezdik meg 
az idei NB I-es szereplését a 
MÁV-Előre-BERICAP otthoná-
ban. Őszi program: www.hun-
volley.hu
Magyar Kupa selejtező, 16 
közé jutásért: DELTA RSE 
Érd – GRC 0-3 (-16,-21,-18)-tt-

röplAbdA – továbbjutás A kupábAn

Bajnoki rajt Székesfehérváron
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Október 4-én 
kora este át-
adták hasz-
nálóiknak, a 
kutyáknak és 
gazdáiknak az 
Alsóparkban 
azt a hatal-
mas, kb. 3000 
n é g y z e t m é -
teres kutya-
futtatót, amit 
Gödöllő Város 
Önkormányzata építtetett.
A civil kezdeményezés találko-
zott a város terveivel, és en-
nek köszönhetően, valamint jó 
adag önzetlen közösségi mun-
kával kiegészítve jött létre az a 
„kutyajátszótér”, ahol nemcsak 
rohangálni tudnak négylábú 
társaink, hanem ügyességi 
pályán is gyakorolhatnak a 
profibbak.
A kutyafuttatót Gémesi György 
polgármester mellett Szögi 
Tamás ötletgazda és Halász 
Árpád, a Gödöllői Kutyasport 
Központ (GKSK) vezetője adta 
át a nagyközönségnek.

A jól elkerített területen van 
bőven pad, pihenő, árnyas 
fák, vízcsap, szemetes, több 
kutyapiszokgyűjtő edény is. A 
polgármester kiemelte: Szögi 
Tamás javaslatait alapul véve 
zömében eszközöket, tárgya-
kat (a „klasszikus” autó- és 
traktorgumi, sílécek, rudak, 
stb.) használtak fel, amik 
amúgy a szemétbe kerültek 
volna.
A vidám hangulatú eseményen 
a GKSK tagjai rövid bemutatót 
tartottak.

(t.a.)

nagy siker a most átadott kutyafuttató az alsóparkban

Elérkezett az ősz és pár hónap 
múlva, a tél is be fog köszönte-
ni. Ilyenkor a növényeink a kert-
ben, de a lakásban is kezdenek 
nyugalmi állapotba kerülni, nem 
igazán van szükségük öntözés-
re, legalábbis kevesebbre, mint 
a nagy kánikulában, amikor ren-
geteg a vízfelvételük. 
Sok kertben az öntözőrendsze-
reket már lassan lekapcsolják, 
ám pár dologra a locsolás visz-
szavétele után is érdemes fi-
gyelni. 
Sajnos ez az év aszályos volt, 
már a tél is annak számított. 
Nem volt se hótakaró, se tartós 
téli csapadék, ezért rengeteg 
örökzöld ment tönkre azzal a 
felkiáltással, hogy kifagyott a nö-
vény. Nos, sajnos nem kifagyott, 
hanem kiszáradt. 
A legegyszerűbb módja egy nö-
vény ápolásának és igényeinek 
felmérése, ha utána nézünk, 
honnan is származik a növény. 
Az örökzöldek és rengeteg gyö-
nyörű fajtáik eredetileg nem 
ezen a vidéken éltek és sokkal 
nagyobb vízfelvétel szükséges 
nekik, mint lombhullató társa-

iknak, bár ott is vannak kiugró 
növények. 
Így hiába nincs meleg, ők ak-
kor is igénylik a víz utánpótlást, 
amikor a többi növény már nem. 
Tuja vagy bármilyen örökzöld 
sövény mellett gyakran láthat-
juk, hogy a fű félkörívben gyen-
gébb minőségű vagy állandóan 
a kiégés tüneteit mutatja. Ez a 
sövény feljebb futó gyökereinek 
munkája és a gyepfelület elől 

szívja el a nedvességet. 
Ilyenkor többet kell locsolni 
a sövényt és a probléma 
megoldódik. 
Ősszel, télen pedig a nem 
fagyos napokon is érde-
mes, sőt kell is locsolni, így 
már sokat tettünk az örök-
zöldjeink egészségéért. 
A nekünk hideg napokon 
ez nyűgösebb feladatnak 
tűnhet, de érdemes beleg-
ondolni, hogy mennyi pénzt 
és energiát fektettünk bele, 
hogy ezek a növények a 
kertünkbe kerüljenek. Pó-
tolni sokkal nehezebb őket, 
mint télen is ápolni. 
A lakásban tartott növé-
nyeinknél is érdemes az 
eredeti élőhelyük megismerése, 
ami többnyire magas páratar-
talmú országokat jelent, ahol 
gyakorlatilag nem is fűtenek, így 
nem szárad ki a levegő a növé-
nyek körül, ami szobanövénye-
ink esetében sokszor az életben 
maradást jelenti. 
Így őket a tél folyamán ugyan 
kevesebbet kell locsolni, de fo-
kozottan permetezni kell, hogy a 
fűtés miatt kialakult száraz leve-
gőt kompenzáljuk. 
Hasznos lehet, ha kavicsokkal 
teli alátétekre állítjuk, melyek al-

ján víz van, így a párolgást szin-
te állandóvá tudjuk tenni.
Amennyiben már ezeket az 
apró dolgokat betartjuk ősszel 
és télen a növényeink körül, 
jövő tavasszal nem a kiszáradt 
növényeinkkel, hanem a szé-
pen hajtó zöld felületekkel indul-
hatunk neki az évnek és a tava-
szi feladatoknak. 
Jó kertészkedést kívánok, kint 
és bent is és továbbra is várjuk 
leveleiket!

Bujtás Anikó 
www.bujtaskert.iwk.hu 

Ősz és tél = locsolás
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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!

a szárazföldi geriNces fajok csakNem 

egyötödét adják-veszik világszerte
A szárazföldi gerinces fajok 18 százalékát adják-veszik legálisan 
vagy illegálisan világszerte – állapították meg amerikai és brit kuta-
tók, akik szerint ez az arány nagyjából 50 százalékkal magasabb, 
mint azt eddig gondolták.
A szakemberek szerint a vadkereskedelem – beleértve az orrszar-
vútülkök és elefántagyarak, valamint az egzotikus állatok házi ked-

vencként való értékesítését – a vadon élő állatok kipusztulásának 
első számú oka, nyomában a természetes élőhelyeiket feldúló te-
rületfejlesztésekkel – írja a BBC hírportálja. A Science című tudo-
mányos folyóiratban publikált tanulmányukban a kutatók a világon 
elsőként számszerűsítették a globális vadkereskedelemben legin-
kább érintett szárazföldi gerinces fajokat.
Az eredmények alapján több mint 5500 madár-, emlős-, kétéltű- és 
hüllőfajt, vagyis a világon élő gerincesek 18 százalékát adják-ve-
szik jelenleg világszerte, és további csaknem 3 ezer olyan faj van, 
amely testi adottságai – például díszes tollazata, vagy egzotikus 
tülke – miatt a jövőben a vadkereskedők célkeresztjébe kerülhet. 
“Ha egy fajt értékesítenek, akkor fennáll az esélye, hogy a közeli 
rokonai is a vadkereskedelem áldozataivá válnak. Amint ezt felis-
mertük, ki tudtunk dolgozni olyan új modellt, amellyel megjósolha-
tó, hogy a jövőben mely fajok válhatnak érdekessé a vadkeres-
kedelemben” – magyarázta Brett Scheffers, a Floridai Egyetem 
munkatársa. A Sheffieldi Egyetemen dolgozó David Edwards és 
brit, valamint amerikai kollégái az Andok, az amazóniai esőerdő, 
Fekete-Afrika, Délkelet-Ázsia és Ausztrália bizonyos régióit azono-
sították a vadkereskedelem által kedvelt madarak, emlősök, két-
éltűek és hüllők gócpontjaiként. A szakemberek szerint a vadon 
élő fajok védelme érdekében olyan intézkedésekre lenne szükség, 
mint a szóban forgó fajok szigorú megfigyelése, az illegális impor-
táruk hatékonyabb kiszűrése, a korrupció felszámolása és a helyi 
közösségek bevonása a természetvédelembe.

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 7-13.: 

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Október 14-20.: 

Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

teMetkezési ügyeletek
PAX temetkezési  iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. szabó és társai temetkezési Bt., Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

ÓZon pajZS polGárőr eGyeSÜleT: 06-30/621-2968
KöZTerÜleT-felÜGyeleT: 06 28/529-169

A 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

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

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
+ Gödöllőn a Szilhát utcában 
86 nm-es családi ház 310 nm-
es telken eladó. Érd: 06-20-
520-1786 
+ Budapesten a XIII. kerület-
ben a Göncöl utcában 1.eme-
leti, 40 nm-es lakás eladó. 
Érd: 06-20-520-1786 
+ Gödöllőn az Irtványban 
1500 nm-es, bekerített te-
lek gyümölcsfákkal, szőlővel, 
málnással, 12 nm-es faházzal 
eladó. Iár: 2 millió Ft. Érd: 06-
30-858-6229, 06-30-362-2270 
+ Eladó Gödöllőn a Szőlő ut-
cában egy 69nm-es felújított, 
magas földszinti tehermentes 
lakás. Irányár: 30,5M Ft. T: 
06-70-619-6046 
+ 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: 29.8MFt. 06-70-620-
4102

+ 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 környé-
ken. Tel: 06-50-109-5264 
+ Isaszegi 2 szobás, ösz-
szkomfortos, gázos, teher-
mentes, kertes családi há-
zamat elcserélném gödöllői 
2 szobás, összkomfortos 1.-
2. emeleti erkélyes lakásra. 
Garázs vagy ráfizetés szük-
séges. Érdeklődni du. 17-
19-ig.: 06-20-402-3124
+ Eladó Gödöllőn déli hegy-
oldalban, télen is lakható 
épülettel, egy közműves 
telek. Ár: 18.Mft. Érdeklőd-
ni hétvégén is: 06-20-336-
3697 
+ Gödöllőn a Központban 
Kazinczy lakótelepre néző 
310 nm-es telek eladó. Érd: 
06-20-520-1786 

+ Eladó Gödöllő boncsoki ré-
szén egy 2szintes, 2nappali+ 
3szobás, 2fürdőszobás, téglá-
ból épült lakóház 120nm ösz-
szterülettel 1000nm-es telken. 
Az ingatlan zártkert megjelö-
lésű, bekerítve, villannyal el-
látva. 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 tel-
kek darabonként 2,5 M Ft-ért 
megvásárolhatóak. Érd.: 06-
20-919-4870
+ Eladó 2,5 szobás felújítandó 
családi ház Gödöllőn a Rad-
nóti Miklós utcában. I.á.: 27 M 
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő rögesi részén 
most épülő ikerház 109nm-es 
alapterülettel/ db, nappali+ 
4 szoba, fürdőszoba kulcsra 
kész állapotban 1046 nm-es 
telken. CSOK és hitel igény-
be vehető az ingatlanra. E.á.: 
48,9 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladók most épülő, föld-
szintes ikerházak Gödöllőn a 
Lázár Vilmos és a Gerle ut-
cában, hitelre és CSOK-ra al-
kalmas. I.á.: 52,5 M Ft. 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet 
Királyné körúton egy 2,5 szo-
bás, téglából épült, erkélyes, 
3. emeleti öröklakás konvek-
toros fűtéssel. I.á.: 28,5 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
+ Gödöllő központjában, 63 
nm-es, összkomfortos, 1.em. 
bútorozott lakás liftes házban 
kiadó. Tel: 06-30-272-8158

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Kiadó ÜZLETHELYISÉG/ 
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 
+ ÜZLETHELYISÉG eladó 
Gödöllő Szabadság út 11-13. 
sz. alatt. Területe: 24nm. Ára: 
18.000.000  Ft. Tel: 06-20-
532-7275

ÁLLÁS
+ 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

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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+ 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. 
+ Szadai cukrászdába MO-
SOGATÓ/ KÉZILÁNY munka-
körbe munkatársat keresünk. 
Jelentkezni: 06-30-400-4762 
+ Kutató cég újpesti mikrobio-
lógiai laboratóriumába LABO-
RATÓRIUMI ASSZISZTENST, 
TECHNIKUST keres. Jelent-
kezés fényképes önéletrajz-
zal, motivációs levéllel a ku-
tatolabor2@gmail.com e-mail 
címen.
+ A Panda autómosó gyakor-
lott vezetni tudó női és férfi 
munkatársat keres. Kárpit és 
polír előny. Tel: 06-20-9417-
670 Holló Józsefné
+ Heti két-három napra TAKA-
RÍTÓNŐT keresünk gödöllői 
családi házba vasalással, ru-
galmas munkabeosztással. 
06-70-418-3032 
+ Takarító felvétel. Az Erkel 
Színház csapatába keresünk 
kollégákat. Bejelentve, Br. 
250.000Ft alapbérrel, bérlet 
támogatással. Budapest VIII. 
kerület. Elérhetőség: +3630-
520-9024 

+ Regisztrált mérlegképes 
könyvelő -2019.06.01-től 
nyugdíjas- 30 éves főköny-
velői tapasztalattal adózás, 
pénzügy, könyvelés, ügyvite-

li részmunkaidős állást vál-
lal. Kommunikáció, közvetlen 
személyiség. 06-20-545-9429
+ Gödöllő környéki munkára 
előkészítő munkásokat kere-
sünk. Főleg földmunkára. Tel: 
06-20-9355-177, 06-20-2101-
408
+ A gödöllői 
PROMPT-H Kft. infor-
matikai és biztonság-
technikai HÁLÓZAT-
ÉPÍTŐ kollégát keres. 
Feladatok: informa-
tikai rendszerek ká-
belezése, szerelése, 
b iz tonságtechnikai 
eszközök (IP kame-
rák, riasztóközpon-
tok) konfigurálása, 
kábelezése. Elvárás: 
szakirányú végzett-
ség és jogosítvány, 
gödöllői vagy Gödöl-
lő környéki lakhely. 
Fizetés végzettségtől 
és szakmai tapaszta-
lattól függően nettó 
220.000 – 300.000,-
Ft. Jelentkezés: offi-
ce@prompt.hu To-
vábbi információ: 
06-28-430-695

SZOLGÁLTA -
TÁS
+ FORDÍTÁS, 
T O L M Á C S O -
LÁS 50 nyel-
ven, anyanyel-
vi, diplomás, 
gyakorlott szak-
f o r d í t ó k k a l ! 
Kedvezményes 
árak. I.L.I For-
dítóiroda, Gö-
döllő, Körösfői 
u. 2. Tel.: 06-
20-556-2653, 
0 6 - 2 0 - 5 4 3 -
1775, e-mail: 
info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.
com
+ KERTGON-
DOZÁS. Bízza 
most rám! Faki-
vágás, sövény-

vágás, bozótirtás, fűnyírás, 
fűkaszálás. Füvesítés, gyep-
felújítás, vegyszeres gyomir-
tás. Rotációs kapálás. Gyep-

s z e l l ő z t e t é s . 
Metszés. Ágak, 
levelek elszállí-
tása. Ereszcsa-
torna tisztítás. 
Kert takarítás. 
Fahasogatás. 
Gépi permete-
zés. Kerítésfes-
tés. Kerti tavak 

tisztítása. 06-30-747-6090 
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, 
munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Irodák: Gödöllő, Szada. 
Tel: 30/592-1856, 30/508-
1380, 28/784-752 

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, 
vízvezetékek felújítása. CIR-
KÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, 
KONVEKTOROK karbantartá-
sa felújítása, javítása. Tel: 06-
20-9527-289, 06-28-476-229 
+ SZÁMÍTÓGÉPES problé-
mája van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép 
szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Hétvégén is! Tel: 06-
30-333-9201 
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Ta-
más 06-70-502-5620
+ KUTYÁUL ÉRZED MAGAD 
ÉS ELEGED VAN BELŐLE? 
Betegségednek lelki okai van-
nak, melyeket oldani lehet. 
Szeretnéd visszanyerni az 
uralmat életed felett? Gyere 
el Te is egy kezelésemre! Be-
tegségek lelki okait oldom 4 
év tapasztalatával Gödöllőn. 
További infót, véleményeket 
a www.ThetaGodollo.hu olda-
lamon találsz. A kezelés ára 
9900 Ft. Garantálom Neked, 
hogy a végén elégedetten 
távozol. Ellenkező esetben 
ingyen adom. Élj kevesebb 
stresszel hosszabb ideig! 
Adsz esélyt magadnak? Ha 
igen, KÉRJ IDŐPONTOT 
MOST: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖL-
TÖZTETÉSE, lomtalanítás. 
Pianínó-, páncélszekrény 
szállítás. Hétvégén is. NEER 
TEHER 06-70-648-7660
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+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURT-
NI CSERE, SZÚNYOGHÁLÓ 
készítés, redőnyök motori-
zálása, árnyékolás technika 
automatizálás egész Pest me-
gyében garanciával, megbíz-
ható szakembertől. Ingyenes 

kiszállással. 0670-418-
3032
+ DUGULÁS ELHÁ-
RÍTÁS falbontás nél-
kül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Vécék 
tartályok csapok szifo-
nok cseréje. Csatorna 
kamerázás. VÍZSZERE-
LÉS. 06-20-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, 
GURTNICSERE akár 
2 órán belül! Új redőny 
azonnal megrendelhető! 
Péter úr, 06-20-3685-
888 
+ VÍZSZIVÁRGÁS MŰ-
SZERES KERESÉSE 
– javítása, kamerás 
csatornavizsgálat. Víz-
vezeték cseréje lakás-
ban és udvaron, ásással 
is. 06-70-544-4050
+ Azonnali kezdéssel 
vállalok HÁZÉPÍTÉST 
teljes kivitelezéssel, 
KŐMŰVES MUNKÁT, 
BURKOLÁST, VÍZSZE-
RELÉST, TETŐJA-
VÍTÁST! Tel: 06-70-
361-9679 
+ TETŐFEDÉS 

Régi és új tetők javítása, 
tetőszerkezeti munkák, 
tetőfedés, ácsmunka, bá-
dogos munka, ereszcsa-
torna, Lindab tetőfedés, 
lécezés, fóliázás, eresz-

deszkák, madár-
deszkák festése, 
palajavítások, kúp-
cserép lekenése, 
leszögelése. Bár-
milyen kisebb javí-
tásokat is vállalok. 
Nyugd í j asoknak 
10% kedvezmény! 
Érdeklődni: 06-30-
526-8532 
+ FUVAROZÁST, 
lomtalanítást, tel-
jes lakás kiürítést a 
pincétől a padlásig vál-
lalok, illetve fakivágást, 
fűnyírást, bozótirtást el-
szállítással. Tel: 06-30-
232-1060

EGÉSZSÉG, TESTÁ-
POLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúk-
szem, szemölcs, bőr-
keményedés, vastag 
benőtt gombás köröm 
kezelése, ápolása. Tal-
pmasszázs. Óvakodjon 
a feketén dolgozó há-
zaló kontároktól! 30 év 
szakmai háttér. Bárándi 
József 06-20-532-7275

OKTATÁS

+ ANGOL és 
S P A N Y O L 
n y e l v o k t a t á s t 
vállal FILM-
S Z I N K R O N , 
könyvfordí tás, 
vizsgaelőkészí-
tés és korrepe-
tálás területén 
jártas FIATAL, 
tapasztalt nyelv-
tanár. Tel: 06-
70-559-3918 
+ Tapasztalt AN-
GOL tanárként 
általános angol 
órákat, érettsé-
gire, középfokú 
nye l vv i zsgák -
ra felkészítést, 
kor repetá lás t , 
beszédkészség 
fejlesztést válla-
lok. 06-20-358-
6057 

+ MATEMATIKÁBÓL korrepe-
tálást, fejlesztést, felkészítést 
vállal általános iskolai tanár. 
Tel: 06-70-329-6405
+ MATEMATIKA korrepetálást, 
érettségire, felvételire felké-
szítést (felső tagozatosoknak 
is) vállalok. Középiskolai ma-
tematika tanár. Tel: 
06-30-620-1230 

ADÁS-VÉTEL

+ RÉGISÉG. Pappné 
Szilvia szakbecsüs 
díjtalan kiszállással 
vásárol antik búto-
rokat, festményeket, 
órákat, mindenfé-
le szobrokat, vitrin 

dísztárgyakat, ezüstöt (hibás 
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 
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+ Eladó kétszárnyas bejárati 
ajtó: 200x140 cm, egy sző-
lődaráló, egy szőlőprés, egy 
26-os női és egy 28-as férfi 
kerékpár. Tel: 06-70-415-8679
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYE-
LEM! Most még a régi áron! 
Érett marhatrágya 60 l-es ki-
szerelésben 1000 Ft/zsák. 
Szállítás megoldható. Rendel-
hető: 06-20-469-9295 
+ Eladó egy 50 l-es szőlőprés 
(35 EFt), egy szőlődaráló (35 

EFt), 8db 55 l-es üveg-
ballon kosárral (5 EFt/
db). Tel: 06-20-359-2524 

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 
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, 

OMME zárszalagos mézet 
közvetlenül a termelőtől! Rep-
ce, Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, 
Napraforgóméz. 720ml-es 
csavaros tetejű befőttes üve-
get cserébe

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden 

típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. 
Szolgáltatásaink: beszerelés, 
bevizsgálás, töltés-mérés, 
szaktanácsadás. Minőségi ak-
kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa 
Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30-536-4300, 28/611-
728 www.akkugodollo.hu
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BeküldéSI HaTárIdő:
2019. okTóBer 15.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát 
nyerte: Oravecz Zoltánné, Oláh Krisztián
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyer-
te: Csizmadia Judit, Túry Judit
A happy Box 2000 Ft-os utalványát nyerte: Pistai Gergő
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Juhász Géza, Vincze Ist-
vánné 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Illés Erzsébet Judit, Rab Ádám

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorso-
láson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, 
akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos pos-
tai címüket is adják meg!


