
Megújulva várja a gyerekeket a Mesék Háza Óvoda
1-es épülete.

(2. oldal)

Átadták a XXI. század elvárásainak megfelelő,
korszerű gyepmesteri telepet.

(7. oldal)

8 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzéremmel, összesen 15
éremmel zárta a XXXI. nyári játékokat a 160 fős
magyar csapat. (8. oldal)
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Államalapító királyunk ünnepén
Gödöllői diákok külföldön

Izraeli látogatás
Augusztus 20-án este kenyér-
szenteléssel, ünnepi műsorral
és tűzijátékkal tisztelgett ál-
lamalapító Szent István kirá-
lyunk előtt Gödöllő városa. A
főtéren megrendezett progra-
mon több ezren vettek részt,
beszédet Gémesi György pol-
gármester mondott.

A főtéren zajló ünnepi program nyi-
tányaként a 802. számú Szent Koro-
na Cserkészcsapat tagjai a Himnusz
hangjai alatt húzták fel a nemzeti
lobogót a városháza előtti zászló-
tartó rúdra. Ezt követően került sor
a kenyérszentelésre és megáldására
Albert Gábor evangélikus lelkész,
Turai János római katolikus plébá-
nos és Kertész Dániel, a reformá-
tus egyházközség beosztott lelkésze
közreműködésével. A kenyeret a
szertartást követőenGémesi György

vágta fel; majd Czelleng Réka
éneke alatt a Gödöllő Táncegyüt-
tes tagjai szétosztották a közönség
között.
A Mindennapi Kenyér című

zenés, verses ünnepi műsorban a
magyar nép zivataros évszázadai
elevenedtek meg, kevés búval,
de sok örömmel. Babits Mihály,
Pilinszky János és Kosztolányi
Dezső versei Schneider Zoltán
színművész, Zámbori Soma szín-
művész, Gimpel Tamás zeneszer-
ző-gitáros-énekes, Orbán Borbá-
la színész-énekes tolmácsolásában
szólaltak meg, az előadást hazánk
elsőszámú jazz és világzenei for-
mációja, a Balázs Elemér Quintet
zenei összeállítása színesítette.
Az előadást tűzijáték zárta, majd
Darányi László a tárogató hangja-
ival búcsúzott az ünneplőktől.

(folytatás a 3. oldalon)

Gödöllő város szervezésével idén is
megrendezésre került a nemzetközi
ifjúsági tábor Balatonlellén. Itt ismer-
tük meg izraeli barátainkat, akiket meg-
hívásukra nemrég meg is látogattunk.

Augusztus 14-én mit sem sejtve ha-
tan indultunk izraeli kalandunkra. A
repülőút után végre találkozhattunk
hosszú ideje nem látott barátainkkal, és
Bet Arye jegyzőjével, Gil Litovval. A
hosszú nap zárása képpen, egy esti sétát
tettünk Jaffában, Tel-Aviv óvárosában.

(folytatás a 4. oldalon)
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Bár jövő januártól teljesen álla-
mi kézbe kerülnek az oktatási 
intézmények, az önkormány-
zat mégis több olyan korsze-
rűsítést, javítást elvégeztetett, 
ami azt a célt szolgálja, hogy a 
gödöllői gyerekek a lehetősé-
gekhez mérten a legjobb kö-
rülmények között kezdhessék 
meg a 2016/2017-es tanévet. 

A Hajós Alfréd Általános iskola 
mindkét telephelyén jelentős mun-
kák folytak az elmúlt időszakban.
A Török Ignác utcai részleg új épü-
letén mintegy 6,5 millió forint érték-
ben cserélték ki a külső nyílászáró-
kat, és 1,5 millió forintot fordítottak 
a tető javítására. 
A Légszesz utcai épületben lévő 
uszoda új vegyszeradagolót kapott, 
valamint korszerűsítették a tanter-
mek és az iskola kültéri világítását.

Dolgoznak az Erkel Ferenc Általá-
nos Iskolában is, itt a megnövekedett 
igények miatt a konyha elektromos 
hálózatát kell felújítani, erre 2 millió 
forintot fordított az önkormányzat. 

A  Montágh Imre Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Készségfej-
lesztő Speciális Szakiskola tornater-
mében is szükség volt az elektromos 

rendszer felújításá-
ra, ami még a nyár 
elején elkészült. 
A szünetben a fej-
lesztőszoba és az 
egyik külső lépcső 
felújítását végezték 
el. 

A Petőfi Sándor 
Általános Isko-
lában a kerékpár 

tároló teteje szorult cserére, itt 600 
ezer forintot fordított a rendbetételre 
a város. 

Mindezek mellett 
valamennyi nevelési 
intézményben elvé-
gezték a tisztasági 
festést, a Kossuth 
Lajos utcai Mesevi-
lág Bölcsődében pe-
dig elkészült a belső 

csapadékvíz elvezető rendszer, és a 
dolgozói szociális helyiségek felújí-
tására is sor került. 

***
A közoktatás totális államosítását ta-
vasszal jelentették be, több hónapig 
tartó látszategyeztetést követően. Az 
iskolák 2017 januárjától kerülnek 
állami kézbe az települések jelentős 
részének tiltakozása ellenére.
Városunk az elmúlt években több 
mint 1 milliárd forintot fordított az 
iskolák felújítására, mindezek mel-
lett pedig többek között a Petőfi 
Sándor Általános Iskola kapott tor-
nacsarnokot, az Erkel Ferenc Álta-
lános Iskola sportpályát, és jelentős 
felújítások zajlottak a Török Ignác 
Gimnázium tornatermében és sport-
pályáján. De az államosítással a Ha-
jós Alfréd Általános Iskolában lévő 
uszodát is elveszik Gödöllőtől.
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Szeptember elsején meg-
újult külsővel és belsővel 
várja a gyerekeket a Mesék 
Háza (volt Szent János utcai 
Óvoda) 1. számú épülete. A 
VÜSZI Kft. kivitelezésében 
elvégzett belső- és külső kor-
szerűsítési munkákat hétfőn 
adták át szerény  intézményi 
ünnepség keretében. Újraépí-
tették az épület aljzatát, szi-
getelő munkákat végeztek, 
kicserélték a nyílászárókat, 
felújították a vizesblokkokat, 
valamint a víz- és a fűtőrend-
szert is korszerűsítették.

Az eseményen Gémesi György 
polgármester elmondta, korábban 
felmerült az elképzelés, hogy egy 
teljesen új épületet kapjon az óvo-
da, de egyrészt a magas költségek, 
másrészt a szükséges helyszínvál-
tás miatt várható konfliktusok okán 
nem ezt a megoldást választották, 
hanem a szakaszos felújítást. Jövőre 
két újabb óvodai épületben dolgoz-

nak majd a kivitelezők, 2018-ra 
az egész intézményt megújítják. 
A korszerűsítés kiterjed az ud-
varra és a berendezésekre is. A 
következő beruházások terve-
zéshez is kérte az óvoda dolgo-
zóinak a kreativitását, javaslata-
it. Köszöntője végén azt kívánta, 
használják egészséggel az épü-
letet.
Dr. Pappné Pintér Csilla intéz-
ményvezető kifejtette: a Mesék 

Háza Óvoda ezzel a 
fejlesztéssel egyik lá-
bával belépett a 21. 
századba, de még van 
három. Hangsúlyozta, 
hogy a legkisebbek-
nek kell a legjobbat 
adni, hiszen a környe-
zettel is nevel az óvo-
da. Örömmel töltötte 

el az óvoda munkatársait, hogy a 
színhasználattal is igazodtak az in-
tézmény nevelési programjához, a 
gyerekek imádni fogják. A tervezés-
kor megkérdezték a szakembereket, 
hogy mi a praktikus, a kényelmes, 
az ideális. Szekeres Erzsébet egy 
mézeskalácsot  festet az óvodának 
most készült el hozzá a ház, mondta 
befejezésül az óvoda vezetője.   lt

korszerűsítés az oktatási intézményekben
Utolsó simítások tanévkezdés előtt

megújult a mesék Háza Óvoda első épülete

Praktikus és kényelmes

Folyamatos a munkavégzés 
a városi utakon, a felújítá-
sok mindenütt az ütemezés-
nek megfelelően haladnak. A 
munkálatok miatt több helyen 
megváltozott forgalmi rendre, 
illetve forgalom korlátozásra 
kell számítani. 

A Testvérvárosok útján elkészült a 
felület előkészítés, jelenleg a szegé-
lyezés és a járda rekonstrukció  zaj-
lik. A hét közepén az érintett szaka-
szon több helyen burkolatbontásra 
kell számítani, ami esetenként a fél 
útpályát is érintheti. A bontásokat el-
kerítik, de az emiatti útszűkítések a 
gépjármű vezetőktől fokozott figyel-
met igényelnek!

A Széchenyi István utcában kétoldali 
csapadékvíz-elvezető árok átépítés 
zajlik, az útburkolati munkák várha-
tóan szeptember elején kezdődnek 
meg. Jól halad a járda rekonstruk-
ció is, ehhez kapcsolódóan a Dózsa 
György úti csomópontban is sor 
kerül közös járda és kerékpárút re-

konstrukcióra, ami egyben része a 
„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát 
város!” programnak. Ennek munká-
latai, a Körösfői utca és a Széchényi 
utca közötti szakaszon – a tervek 
szerint - napokon belül megkezdőd-
hetnek, ennek a feltétele, hogy a Dó-
zsa György út kezelője, a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. kiadja az enge-
délyt a forgalomterelés kiépítésére. 
Az átépítés ideje alatt a gyalogosok 
a temető előtti szakaszon nem hasz-
nálhatják a járdát, és arra is számíta-
niuk kell, hogy az érintett területen 
kevesebb parkoló áll majd rendelke-
zésükre. 

Az ütemtervnek megfelelően halad a 
Szőlő utca – Szilhát utca találkozásá-
nál lévő híd átépítése is. A Volánbu-
szok továbbra is félpályán közleked-
nek, a személygépjármű forgalom 
elől azonban szeptember 1-jéig le-
zárták a munkaterületet. Kerülni a 
Röges utca - Kornya M. utca - Dózsa 
Gy. út irányban lehet.
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Figyelni kell a Forgalmi rend változásokra

Ütemterv szerint haladnak a munkák

Szilhát utca
Hajós iskola

Erkel iskola

Október 1-jén kezdődik, és 31-ig tart 
a kis népszámlálás. A kis népszámlá-
lás, azaz mikrocenzus során kötelező 
lesz válaszolni a feltett kérdésekre. 
Az összeírás az ország 2148 telepü-
lésén 440 ezer háztartást érint.

A kérdések egy része – a tízévente 
megtartott népszámlálásoknál meg-
szokott adatfelvételhez hasonlóan – 
arra vonatkozik majd, hogy milyen 
körülmények közt élnek az ország 
polgárai: milyen iskolákat végeztek; 
van-e házas- vagy élettársuk, gye-
rekük; hol tanultak vagy tanulnak; 
van-e lakásuk, s ha igen, az mekkora; 
milyenek a jövedelmi viszonyaik.
Az alap kérdéssorhoz azonban ez-
úttal öt, nem szokványos témakört 
érintő kiegészítő adatfelvétel társul.
Ezek olyan területeken próbálják 
részleteiben is feltérképezni a társa-
dalmi folyamatokat, amelyek mos-
tanság valamilyen okból reflektor-
fénybe kerültek, ám a róluk szóló 
ismeretek erősen hiányosak. Ezek 
közé tartozik például a nemzetkö-
zi migráció, de a KSH kérdezőbiz-
tosai például arról is faggatóznak 

majd, hogy a felkeresett háztartásban 
akad-e olyan személy, aki 2000 óta 
rövidebb-hosszabb ideig külföldön 
élt vagy él.
Szürkezóna a statisztikusok számára 
a lakosság rétegződése, amit az anya-
gi, kulturális, társadalmi javak elosz-
lására vonatkozó kérdésekre adott 
válaszokkal próbálnak feltérképezni. 
De lesznek kérdések az életminőség-
re, a  közérzetre, illetve az egészségi 
állapotra vonatkozóan is.
A teljes népességre kiterjedő orszá-
gos népszámlálás „felezőidejében” 
elvégzendő – azaz a 2011-es cenzus 
után éppen öt évvel, október 1–31. 
között tartott – mikrocenzus ezúttal 
szokatlanul nagy „merítésű”. A la-
kosság összetételét reprezentáló min-
tába a magyarok tizede bekerült. A 
legutóbbi, 2005-ös mikrocenzus so-
rán ez az arány csak 2 százalék volt.
Ahogy már 2011-ben is módot adtak 
rá, ezúttal is lehetőség lesz a kérdőí-
vek interneten keresztüli kitöltésére. 
Akiket a kérdezőbiztosok személye-
sen keresnek meg, azok válaszait 
sem papírra, hanem mindjárt gépbe 
rögzítik.

a lakosság 10 százalékát érinti a Felmérés

Közeleg a  kis népszámlálás
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(folytatás az 1. oldalról)
Az augusztus 20-ai rendezvényen dr.

Gémesi György, Gödöllő város polgár-
mestere mondott ünnepi beszédet:
„Jó estét kívánok, Hölgyeim és Ura-

im! Köszöntöm Önöket országépítő
Szent István királyunk, egyben orszá-
gunk megalapításának ünnepén.
Annak az országnak a születésnap-

ján, amely 1016 esztendő után is van és
létezik sok megpróbáltatás után is, Eu-
rópában, itt a történelmileg huzatos Kár-
pát-medence közepén.
Ezen a napon amagyar hagyományok-

nak megfelelően itt is néhány perccel ez-
előtt megtörtént az idei búzából készült
kenyér megáldása, jelképes szétosztása,
emlékeztetve mindannyiunkat arra, hogy
sok ember áldozatos munkájának ered-
ményeképpen a következő esztendőben
is lesz kenyér az asztalunkon.
Ezen a napon országszerte progra-

mok, vásárok, fesztiválok, látványos
tűzijátékok szórakoztatnak milliókat és
elkészült az ország tortája is. Így van ez
rendjén, hiszen születésnapot ünnepe-
lünk és emlékezünk Szent István közel
negyven évnyi országépítő szolgálatára,
melynek során lerakta a magyar állam
és közigazgatás alapjait, megerősítette a
keresztény hitet, egyben stabilizálta po-
zíciónkat Európában.
A kivívott tekintély mellett Magyar-

ország mai szóval élve versenyképes és
elfogadott állammá erősödött.
Ezt sokszor valóban nagyon kemény,

esetenként kegyetlen eszközökkel az ak-
kori keresztényi keretek között valósította
meg, de ennek eredményeképpen hazát
és otthont teremtett a magyaroknak.
Mi a szentistváni életmű sikerének a

titka? Hogyan tudta egy számtalan ér-
dekkel átszőtt, sokszor belső és külső
ellenséges környezetben megteremteni
azt az egységet, ami elengedhetetlen fel-
tétele volt sikerének?
Abban biztos vagyok, hogy egy meg-

ingathatatlan értékrend, ami alapját ké-
pezte a döntéseinek, és az, hogy eszerint
az értékrend szerint is élt. Így volt hite-
les.
Nem hatalmának megerősítéséhez,

nem személyes meggazdagodásához,
egyfajta kirakatként volt fontos számára
ez az értékrend, hanem az ország stabili-
tásának és egységének megteremtésére.
Igaz, csonkítással járó kegyetlen követ-
kezményei voltak például a lopásnak,
de ez mindenkire érvényes volt, aki az

ország vagy más ember vagyonából el
mert venni. Mert a lopás akkor bűncse-
lekménynek számított, az ország vagyo-
nának elvétele pedig a legsúlyosabb kö-
vetkezményekkel járt!!!
A fiának, Imre hercegnek írt intelmei

szívében lévő mérhetet-
len szeretetről és hatal-
mával kapcsolatos alá-
zatról tanúskodnak, így
többek között a hit meg-
őrzéséről, tiszteletről, az
igaz ítélet és a türelem
gyakorlásáról, a ven-
dégek befogadásáról és
gyámolításáról, az elő-
dök, szülők tiszteletéről
és azok követéséről, a
bölcsességről, kegyes-
ségről, irgalmasságról
szólnak.
„ ..mindenütt és mindenekben sze-

retetre támaszkodva ne csak atyafisá-
godhoz és a rokonságodhoz, vagy a
főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a
szomszédhoz és az itt lakókhoz légy ke-
gyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt
mindenkihez, aki hozzád járul....
A türelmes királyok királykodnak, a

türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak...
Légy türelmes mindenkihez, nem csak
a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik
nem férnek a hatalomhoz...Légy aláza-
tos is... Légy majd mértékletes...Légy
szelíd, hogy sose harcolj az igazság el-
len. Légy becsületes, hogy szándékosan
soha senkit gyalázattal ne illess” – írja
Imre herceghez intelmeiben.
Ez a szellemiség, ez a gondolkodás,

ez az értékrend, amit magától is elvárt,
hitelességének, sikerének és ránk ha-
gyott örökségének alapja.
Mint írja: „a királyi tanácsot ostoba,

pöffeszkedő és középszerű emberekből
összeállítani mit sem ér.”
Ezek az alapok határozták meg dön-

téseit, ezek alapján határozta meg az
aktuális taktikát és stratégiát, ezek alap-
ján talált és kötött szövetségeket a nyu-
gat-európai hatalmakkal, terjesztette a
keresztény hitet, és ezek alapján épített
országot, alkotott időtállót és maradan-
dót.
Tudta, hogy Magyarország egye-

dül elveszik itt Európa közepén. Tudta,
hogy egy önmagára maradt állam támo-
gatók nélkül nem lehet hosszúéletű. A
partnerek, szövetségesek keresése nem
gyengítette, hanem erősítette az orszá-

got, melynek Ő volt az első keresztény
uralkodója.
Hangsúlyozni szeretném, hogy a

szentistváni életműben, örökségben
megfogalmazott alapvetések, alapok
nélkül egyetlen kormány tevékenysége

sem lehet versenyképes és sikeres. Ez
már sokszor bebizonyosodott az elmúlt
több, mint ezer év során.Az ország tuda-
tos belső megosztása a hatalom megtar-
tása érdekében eddig mindig pusztítás-
hoz, és pusztuláshoz vezetett.
Az eredményességnek és a verseny-

képességnek elengedhetetlen feltétele
egy, a szentistváni örökségre is támasz-
kodó, abból merítő, az alapok letételével
kezdődő országépítés.
Egyfajta új kezdet, ami nem nélkülöz-

heti a már meghirdetett és egyre szélese-
dő Józan Ész forradalmában megfogal-
mazott nemzeti minimum programjára
alapozott össznemzeti összefogást, és
ami szerint elfogadhatatlan az ország
belső, tudatos megosztása, a szándéko-
san gerjesztett ellenségeskedés, gyűlöl-
ködés.
„A gyűlölet olyan, mint a lappangó

rákos megbetegedés, szétmarja a szemé-
lyiséget és eleszi az élethez szükséges
egységet.Agyűlölet elpusztítja az ember
érzékét az értékek iránt, és az ítélőképes-
ségét. Arra készteti, hogy a gyönyörűt
visszataszítónak lássa, a visszataszítót
pedig gyönyörűnek. Arra készteti, hogy
összetévessze az igazat a hamissal, és a
hamissal az igazat.” – fogalmaz Martin
Luther King.
A folyamatos ellenségképre, féle-

lemre és gyűlöletre alapozott politika,
a nemzet szándékos megosztása kime-
rít és legyengít egy országot. Mindez
történik csak azért, hogy a valós, belső
problémákról eltereljék a figyelmet,
hogy biztosítsák hatalmukat, hogy minél

nagyobb vagyonra tegyenek szert, hogy
ne láthassa senki, mi történik valójában
az országban. A több mint ezer év alatt
sajnos sokszor megtörtént ez, és mind-
egyiknek pusztulás lett az eredménye.
Pedig első keresztény királyunk tanai

nem csak akkor, hanemma is aktuálisak.
Ma is érdemes lenne elővenni és értel-
mezni azt.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szent István kirá-
lyunk ünnepén minden-
képpen szólnom kell ar-
ról, hogy Gödöllő idén
ünnepli várossá nyilvá-
nításának ötvenedik év-
fordulóját. Igaz, egy vá-
ros építése nem mérhető
az országépítéshez, de
ennek a hazának részét
képezve mégis talán egy
kicsit hozzáadhat ahhoz.
Egyrészt itt is sze-

retném megköszönni
önöknek, hogy ebből az

ötven esztendőből, az önök bizalmából,
szeretetéből 26 év polgármesteri szolgá-
lat nekem adatott meg, másrészt meg-
köszönni elődeimnek a városért végzett
munkáját. Igaz, más politikai környezet-
ben kaptak bizalmat, de a lehetőségek
között tették a dolgukat. Abban az idő-
ben sokszor kellett igazodniuk bizonyos
elvárásokhoz, de a városvezetés akkor is
a saját útját járva igyekezett a lehetősé-
gekhez képest alkotni.
Gödöllő ma is az ország folyamato-

san és dinamikusan fejlődő városaként
ismert és elismert. Büszke vagyok arra,
hogy 26 éve részese lehetek ennek a fo-
lyamatnak, ami természetesen a munka-
társaim és az önök támogató segítsége
nélkül nem lett volna.
Büszke vagyok arra, hogy ötven év

alatt Gödöllő közösséggé kovácsolódott.
Olyan közösséggé, amihez jó tartozni,
aminek építésében nagyon sokan aktí-
van tevékenykednek. Olyan közösséggé,
ami értékek alapján gondolkodik és cse-
lekszik. Olyan közösséggé, ami ezen ér-
tékek alapján nyitott és befogad. Olyan
közösséggé, ami hajlandó és tud áldozni
a településért, és ha nincs is mindenben
egyetértés, mindig a város érdeke az el-
sődleges. Olyan közösséggé, ami tiszte-
letben tartja a másik nézeteit és közös
célokért össze tud fogni.
Olyan közösséggé, ahol mindeddig

kiemelt szerepet kapott az oktatás, ahol
fontosak a tradíciók, ahol aktív civil élet
mellett szeretik, ápolják és művelik a kul-
túrát, és az élet mindennapi részét képezi
a sport. És olyan közösséggé, ahol az itt

élők figyelnek egymásra. Mindezt ala-
pozva egy erős, az elmúlt évtizedekben
megteremtett helyi gazdaságra.
De lehet erős egy helyi gazdaság, le-

het látványos beruházásokat felmutatni,
lehetnek nagy fejlesztések egy települé-
sen, ha a polgárok nem alkotnak aktív,
alkotó értékeket, és nem elsősorban ér-
dekeket érvényesítő közösséget, akkor a
fejlesztések csak épületek maradnak, az
emberek közötti kapcsolatok fellazulnak
és a település alvóvá válik.
Hiszek abban, hogy Gödöllőn soha

nem lesz így. Reménykedem abban,
hogy az új jogszabályok az önkormány-
zatok önállóságát és feladatait, lehető-
ségeit csorbító következményei nem
koptatják a város lendületes, fiatalos
jövőképet adó szemléletét és aktivitását.
Hiszek abban, hogy lehet tisztán és

becsületesen tenni a dolgunkat, hogy a
tisztességesen szakmai és nem politikai
alapon végzett munka lehet csak hosz-
szútávon eredményes, és hiszek abban,
hogy itt soha senkinek nem kell félnie és
nem kell feladni az elveinket, hogy elő-
rébb jussunk.
Az olimpia végéhez közeledve sok-

szor gondolkodom azon, mi lett volna,
ha Hosszú Katinka feladja az elveit és
elfogadja a felajánlott tízmilliós szerző-
dést és megtörik. Nem így történt. Nem
tört be, az ország szeme láttára széttépte
a kecsegtető lehetőséget biztosító papírt
és elkezdte a maga útját járni. Akkor so-
kan mondtak rá hideget, meleget, de ő
akkor sem adta fel. Tette a dolgát. Küz-
dött azért, amiben hitt. Nem tört be egy
hatalomnak. Lehet, egy ideig úgy érezte,
hogy egyedül van, de hitt magában, az
erejében és a munkájában. És ott kint
Rióban magyarként állt fel a dobogóra,
okozva hallatlan örömet hazájának, azaz
mindannyiunknak.
Valahogy így gondolom. Legyen ben-

nünk hit, erő és akarat, hogy a magunk
útját járjuk, nem nélkülözve a szentist-
váni alapokat, nem feladva az elveinket
és értékrendünket, a magunk közössé-
gét erősítve, arra támaszkodva. Tudom,
hogy képesek vagyunk rá. Rajtam nem
fog múlni, hogy Gödöllő továbbra is
olyan város legyen, ami értékrendje,
szellemisége, arculata és kiállása alapján
bátran vállalható és egyfajta tájékozó-
dási pont, kapaszkodó, remény lehessen
sokaknak. Együtt Önökkel, Veletek sike-
rülni fog.
Isten áldja mindenki munkáját, aki eh-

hez valamit is hozzá tesz!
Isten áldja Magyarországot és a ma-

gyar nemzetet, Isten áldja Önöket!”
(bd)

Szent IStván örökSégére támaSzkodó orSzágépítéS kell

Államalapító királyunk ünnepén
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A MARTINOVICS UTCAI ÓVODA 
(jelenleg: Gödöllői Kastélykert Óvoda)

Szeretettel várunk minden kedves régi óvodást és dolgozót; illetve 
akinek bármilyen kötödése volt az óvodához.

Időpont: 2016. szeptember 3., 9:30-tól
Elérhetőség: 06/28 420-786; 06/20 917-3322

martinovicsovoda@gmail.com
Részvételi szándékukat kérjük augusztus 26-ig jelezzék!

A Gödöllői Szolgálat olvasói 
számára lassan már megszo-
kottá vált, hogy a negyedik 
oldal alján rendszeresen „La-
kótelepi közösségépítés” fej-
léccel ellátott meghívó foglal 
helyet. A programokat szerve-
ző egyesület tevékenységéről, 
az eddigi tapasztalatokról, de 
leginkább a jövőbeni tervekről 
az Egyesület elnökével, Pely-
he Józseffel beszélgettünk.

– A LISZI elnevezést egy 2014. évi 
TÁMOP kiíráson történő részvétellel 
kaptuk, mely nevet – dr. Jeney László 
alelnökkel történő elhatározásunkat 
követően – a pályázat lezárultával is 
megtartottunk. Valójában a Gödöllő 
Városközponti Lakótelepért Egyesü-
letről van szó. Az egyesület hat évvel 
ezelőtti megalakulásával célul tűz-
tük ki, hogy a városközpontban élők 
számára értékes előadásokkal, ren-
dezvényekkel, egyéb programokkal 
teremtsünk lehetőséget a közösség 
további erősítésére, összefogására. 
– Kik számára szervezik a progra-
mokat?
– A pályázati időszak során a kiírás 
miatt kizárólag a Kossuth Lajos utca 
-Szent István tér-Erzsébet király-
né körút által határolt területre ter-
jedhetett ki tevékenységünk. Azóta 
nagy örömünkre „akcióterületünk” 
kibővült: a Haraszt Egyesület elmúlt 
évi csatlakozásával újabb városrész 
lakossága számára tudjuk rendezvé-
nyeinket meghirdetni.

– Tudomásunk szerint az akcióte-
rület további bővítése is folyamat-
ban van. 
– A város lakótelepi övezeteinek 
mindegyikét szeretnénk aktívan be-
vonni az egyesület életébe, a Ka-
zinczy körúttól a Szőlő utcán, Szent 
János utcán át a Palotakertig, meg-
szólítva az ott élőket. Arra törek-
szünk, hogy az eddigi tapasztalatokat 

felhasználva tartalmas programokat 
szervezzünk, hozzájárulva ezzel is a 
közösség erősítéséhez.
– Tudna néhányat említeni a prog-
ramjaik közül?
– Sokat kirándulunk, ellátogattunk 
többek között Hollókőre, de nem-

zeti ünnepünket megelőzően Szent 
Istvánra emlékezve például Szé-
kesfehérváron jártunk, ahol meg-
tekintettük első szent királyunkkal 
kapcsolatos legfontosabb emlékhe-
lyeket, majd sétahajózást szervez-
tünk a Velencei-tavon. Rendszeres 
programjaink között említhetem még 
többek között a szűrővizsgálatokból, 
tanácsadásokból álló egészségna-
punkat, a városi moziban szervezett 
filmklubunkat, vagy akár a közeljö-
vőben meghirdetésre kerülő borkós-
tolóval egybekötött nagyrédei utun-

kat is. 
– Milyen módon lehet szer-
vezetükhöz csatlakozni, az 
egyesület életébe bekapcso-
lódni? 
– Idén először mutatjuk be 
egyesületünk életét az érdek-
lődőknek a Belvárosi Napok 
során rendezendő Civil utca 
keretein belül szeptember 10-
én szombaton. Mindemellett 
minden programunkról idő-
ben tájékoztatjuk a lakókat: 
a meghívókat rendszerint el-
juttatjuk a postaládákba, vagy 
a lépcsőházi hirdetőtáblákra. 
Az érdeklődők figyelmébe 
ajánljuk továbbá honlapunkat 
(www.varoskozpontert.hu), 
valamint facebook oldalun-
kat is, melyeken a program-
ajánlón kívül megtalálhatók a 

legfontosabb információk, csakúgy, 
mint a rendezvényeinkről szóló be-
számolóink is. Mindazoknaknak pe-
dig, akik jelzik ebbéli igényüket, elő-
zetes regisztrációt követően sms-ben 
küldünk értesítést soron következő 
programunkról.                 kj

2016. szeptember 10., 
szombat, 10-18, Gödöllő, 
Alsópark

A Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület a Belvárosi Napok ke-
retében hagyományaihoz híven 
ebben az évben 9. alkalommal ren-
dezi meg a Civil utcát szeptember 
10-én 10-18 óráig, mely ismét a jól 
bevált helyszínen az Alsóparkban, 
a Testőrlaktanya melletti sétányon 
kerül kialakításra. A rendezvény 
minden évben sok látogatót vonz, 
nagy örömünkre egyre többen ér-
deklődnek a városunkban működő 
civil szervezetek iránt. 
A Civil utcán a civil szervezetek-
nek lehetősége van:
• bemutatni tevékenységüket a vá-

ros lakosainak, bevonni őket tevé-
kenységeikbe;
• a szervezetek megismerhetik egy-
más munkáját, kapcsolódási ponto-
kat kereshetnek; 
• kötetlenül találkozhatnak és gon-
dolatokat cserélhetnek a város pol-
gáraival, vezetőivel.
Szeretettel várjuk városunk régi és 
új aktív civil szervezeteinek jelent-
kezését a szokásos adatlap kitölté-
sével gdck.info@gmail.com címre.
Természetesen aki kellő lendületet 
és kapacitást érez magában, annak 
szeptember 11-én, vasárnap is van 
lehetősége a kitelepülésre.
További információ:
gdck.info@gmail.com
Varbai Mariann, a GdCKE munka-
társa: 20/558-0449.
Szabó Csaba, a GdCKE alelnöke: 
30/369-3968.
Kecskés Judit, civil referens: 
20/508-3802.

A kezdeményezés az angliai Covent-
ryből indult, ahol 1940-ben a szé-
kesegyházat lebombázták. Amikor 
a templom papja végigjárta a romo-
kat, észrevette, hogy a lezuhant va-
sak egy helyen keresztet formáznak. 
Ekkor határozta el, hogy 
minden péntek délben a 
híveket közös imára hív-
ja, amelyben a világbéké-
ért könyörögnek. A rom 
zarándokhely maradt, az 
új székesegyházat mellette 
építették fel. 
Ma már világszerte több 
mint 160 templomban 
gyűlnek össze a hívek 
pénteken délben egy rövid közös 
imára. Hazánkban elsőként Gödöllőn 
van lehetőség csatlakozni a kezde-
ményezéshez. 
Az alapgondolat a Wageningenben 
működő ökumenikus imacsoporttól 
származik, aminek tagjai úgy gon-
dolták, abban a városban, ahol a Vi-
lágbéke-gong helyet kapott, bizonyá-

ra lesznek, akik örömmel vállalják, 
hogy részt vesznek a pénteki rövid 
összejöveteleken. 
A június eleje óta tartó ima helyszíne 
a református templom, aminek lelké-
sze, Balogh Tamás örömmel fogadta 

be a kezdeményezést, egy korábbi 
wageningeni látogatás során maga is 
részt vett ilyen alkalmon. Augusztus 
19-én Gémesi György polgármester 
és Geert van Rumund, hollandiai 
testvérvárosunk, Wageningen pol-
gármestere is csatlakozott a Kertész 
Dániel beosztott lelkész által vezetett 
közös imához.    jb

Közösséget KovácsolnaK, barátoKra lelneK

Tovább bővül a LISZI akcióterülete

Coventryi ima – fohász a világbékéért
Minden pénteken a református templomban

Augusztus 15-én, hétfőn este meg-
érkezett városunkba az EuropRaid 
2016 mezőnye. A részt vevő fiatalo-
kat Gyenes Szilárd alpolgármester 
köszöntötte. Az esemény egy Fran-
ciaországból induló európai autós 
körút, aminek célja – azon túl, hogy 
megismertesse a nyugat-európai fia-
talokat Európával, főleg Közép- és 
Kelet-Európával –, hogy anyagi, 
főleg eszközbeli segítséget nyújtson 
rászoruló iskoláknak.
Az Europ’Raid 2014-ben indult 
kezdeményezés, amin első alkalom-
mal 4, tavaly már 14, idén pedig 

65 egység vesz részt több mint 200 
résztvevővel. Az egységesen 205-ös 
Peugeot-kból álló mezőnyben autóba 
ülők szinte kizárólag 18 és 30 év kö-
zötti diákok. Ők viszik el a mintegy 
6 tonnányi adományt 10 kiválasztott 
iskolának. A mezőny idén első alka-
lommal érinti Gödöllőt. Városunk 
bekerült az idei körút 23 állomása 
közé: a sofőrök több mint 10.000 ki-
lométert tesznek meg 18 nap alatt, 20 
országot érintve. A rajt július 30-án 
volt Blainben és La Roche-sur-Yon-
ban.  Gödöllőn a francia fiatalok a re-
pülőtéren szálltak meg sátrakban. A 
tervek szerint jövőre is ellátogatnak 
majd hozzánk. 

europraid 2016

(Folytatás az 1. oldalról)

Első napunkon energikusan néztünk 
elébe a ránk váró kimerítő napnak, 
úti célunknak a Galileai-tó és környé-
két tűztük ki. Első megállónk a Kib-
butz Nir David, ahol egy mókás vízi 

verseny után kifáradva ebédeltünk. 
Következő érdekesség, amit megte-
kinthettünk, a Jordán folyó volt ahol 
Jézust megkeresztelte Keresztelő 
Szent János. A folyó partján álló mú-
zeumban egy 2000 éves halászhajó 
múltját ismerhettük meg, ami Jézus-
hoz is köthető. Innen utunk Názáretbe 
vezetett, ahol látogatást tettünk a cso-
dálatos Mária Bazilikában. 
A keddi programok egy ebéddel kez-
dődtek Tel Aviv modern belvárosá-
ban. Majd jóllakottan a strand felé 
vettük az irányt, ahol az ember nagy-
ságú hullámok segítették, hogy fel-
frissüljünk. Egy séta után a belváros-
ban  meglepetés buli szervezésében 
segédkeztünk, ahol felköszöntöttük 
szülinapos izraeli társunkat, Ofrit.

Jeruzsálemet a szerdai nap program-
jának keretében jártuk be. Az olajfák 
hegye és a Getsemáne-kert mindenkit 
elbűvölt több ezeréves történelmével, 
amit kitűnő idegenvezetőnk mesélt 
el. Jézus keresztjének helyét áhitattal 
néztük és hallgathattuk meg történe-

tét. Majd a 
zsidó negyed-
be átsétálva a 
Hurva zsina-
gógát tekint-
hettük meg, 
aminek tera- 
száról gyö-
nyörű kilátás 
nyílt az óvá-
rosra. A Sira-
tófalhoz érve 

kívánságokat írhattunk, 
amiket a fal réseibe rejtet-
tünk, és reméljük, valóra 
válnak. Ekkor már a nap 
árnyéktól árnyékig kerge-
tett minket, ez esetben a jó 
hideg busz mindenkinek 
nagyon jól esett. 
Utolsó napunkat a Masa-
da-hegy tetején kezdtük, 
ahol nagyon meleg volt és árnyékot 
se találtunk a kastély erőd ókori le-
omlott falai között. Nagyon vártuk 
már a Holt-tengert, így hát gyorsan 
átkocsikáztunk a strandra. Izgatott-
ságunk alább hagyott, amikor térdig 
elsüllyedve az iszapban próbáltuk 
elkerülni a legrosszabbat, azt, hogy 
víz kerüljön a szemünkbe. Igaz töb-

ben közülünk az iszap gyógyító és 
szépítő hatásában bízva tetőtől talpig 
bekenték magukat. A sós víz lebegtető 
erejét hamar meguntuk, mert csípte a 
bőrünket, sebeinket, helyette a hideg 
árnyékos medencében hűsöltünk. Egy 
búcsúvacsora keretében köszöntünk 
el barátainktól. A haza felé út pon-
tosan ugyanolyan izgalmakban dús-
ra sikerült, mint az egész heti izraeli 
kirándulás, hála a kedvelt busz sofő-
rünknek. 
Köszönjük, hogy részesei lehettünk 
ennek a programnak, rengeteg élmény-
nyel gazdagodva értünk haza. Örök 
emlék marad. Nagyon köszönjük a 
lehetőséget Gödöllő Önkormányza-
tának, Bet Arye meghívását és izra-
eli barátainknak, Ofirnak, Hadar-
nak, Lenninek, Kfirnek, Yoavnak,  
Shainak és Adinak, hogy otthonuk-

ban lakhattunk és megismerhettük 
életüket, Ornanak pedig a programok 
megszervezését. Reméljük, hogy még 
sok gödöllői diáknak sikerül eljutnia 
ebbe a csodálatos országba.

Liska Zsófia és a gödöllői csapat 

tagjai (Liska Dóri, Daróczi Lili, Fe-

kete Simon, Abai Singer Ábrahám, 

Friz Wili)

gödöllői diáKoK izraelben
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Miért kezd el sportolni korunk 
embere? Nos, legtöbbször 
azért, mert úgy érzi, nem tud 
megszabadulni a felesleges 
kilóitól. Ennek a legegysze-
rűbb módja, ha elkezd futni. 
Igen ám, de ez csak egy lépés 
a felesleges kilók leadásához, 
az sem mindegy, mit eszünk. 

Márpedig olyan étrendet kell össze-
állítani, amivel fogyni is tudunk, de 
tartalmazza a szükséges tápanyago-
kat, elég, de nem túl sok kalóriát. A 
Runner’s world most megjelent sza-
kácskönyve ahhoz nyújt segítséget, 
hogy ilyen ételekből válogathassunk. 
Kevés dolog keseríti meg jobban az 
ember életét, mint az, ha nem ehet 
azt, amit szeret, ráadásul az egészsé-
ges ételekkel szemben még mindig 
sok az előítélet, egész pontosan so-
kan kóstolás nélkül is állítják, hogy 
nem elég finomak. A könyvben lévő 
50 válogatott recept nem csak finom, 

hanem azt is megtudjuk róluk, meny-
nyi a kalóriatartalma, hanem azt is, 
mennyi telített zsírt, szénhidrátot, 
fehérjét vagy éppen rostot tartalmaz. 
Ötletet kaphatunk ahhoz, mikor fo-

gyasztjuk az adott ételt (futás előtt  
vagy futás után), de a szerzők arról 
is tájékoztatnak, hogy az egyes ösz-
szetevők milyen egészségügyi prob-
lémákra hatnak jótékonyan. Így pél-
dául nem árt tudni, hogy a lazacban 
sok a gyulladáscsökkentő omega-3 
zsírsav, amely segíthet enyhíteni az 

ízületi fájdalmat, a spenótot pe-
dig kifejezetten futás előtt érde-
mes fogyasztani, az abban lévő 
folsav ugyanis segít a vörösvér-
sejteknek, hogy sok oxigént szál-

lítsanak a dolgozó izmoknak, s így a 
futás kevésbé lesz fárasztó. 
S, hogy milyen ételeket találunk a 
könyv által bemutatott százötven 
között? Nos, van benne például mar-
hahúsos kebab, különböző hambur-
gerek, barnarizs-saláta currys tofu-
val, hideg cukkini leves, minestrone 

tavaszi zöldekkel, tészta barna 
csiperkegombával és spárgával, 
csokis-zabpelyhes keksz, pá-

colt barack, és korhely snapsz. 
Nem is hangzik rosszul, igaz? 
Ezekből akkor is változatos és meg-
felelő étrendet állíthatunk össze, ha 
csak egészségmegőrzésünk érdeké-
ben futunk és akkor is, ha versenyre 
készülünk.
De ha valaki csupán arra vágyik, 
hogy új ízeket fedezzen fel, nos, az 
sem fog csalódni, ráadásul közben 
rengeteget megtud a különböző élel-
miszerekről. 
(Runner’s world: Fuss & főzz)                      jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Aki sportol, az is eszik

Sok zenekar álma, hogy fellép-
hessen a Szigeten. Nos, a Talam-
ba Ütőegyüttes Gödöllő nem csak 
egyszerűen fellépett, hanem négy 
estés koncertsorozattal örvendez-
tette meg a Sziget közönségét. 
Az együttes a Fidelio színpadára 
kapott meghívást. 
A Sziget valamennyi zenei irány-

zatot felvonultatja, így a komo-
lyabb műfajok  kedvelői is meg-
találják a kínálatban a számukra 
vonzó előadásokat. Őket vonzotta 
a Fidelio színpada, ahol a klasszi-
kus zene, a jazz és az opera kapott 
helyet. A  Talamba ez alkalommal 
többek között a Danubia Ifjúsági 
zenekarral és a Magyar Állami 

Operaház művészeivel került egy 
színpadra, – tudtuk meg Zombor 
Leventétől, a zenekar vezetőjétől 
– ahol átfogó képet adott reperto-
árjáról. 
Első este az együttes saját szer-
zeményeit felvonultató „Tour De 
Drums”  koncertet hallhatta a kö-
zönség, második este a többek kö-
zött Liszt, Piazzola és Hacsaturján 
átdolgozásokat is felvonultató 
Spirit of Life előadás, ezt követő-
en egy Crossover összeállítás, vé-
gül pedig egy „Best of Talamba” 
varázsolta el a műfaj – többségé-
ben külföldi – kedvelőit. 

A gödöllői fiúk a négynapos kon-
certsorozatot követően sem pi-
hentek, augusztus 20-án az 50. 
Debreceni Virágkarnevál záró 
eseményét, a „Karnevál éj” című 
nagyszabású show műsort a „Loki 
stadionjában” ugyanis a Talamba 
20 perces produkciója nyitotta 
meg.                jb

Szeptemberben újra indul Csányi 
István nagy sikerű Jazz est soro-
zata. A Királyi Váróban havonta 
megrendezésre kerülő, klub han-
gulatú koncerten a műfaj hazai 
sztárjai lépnek közönség elé. 

– Nem titok, hogy ezekre az előadá-
sokra olyan művészeket hívok meg, 
akikhez valami közöm van, vagy 
együtt tanultunk, vagy együtt zenél-
tük/zenélünk, s akikről úgy vélem, a 
minőségi zenét képviselik – mondta 
lapunknak Csányi István, a prog-
ramsorozat házigazdája.

Szeptember 23-án a korábban meg-
hirdetett Nagy Adri helyett a Hajdu 
Klára-Oláh Krisztián duó kon-
certje nyitja a jazz esteket, október 
21-én a Berdisz Művek várja a kö-
zönséget, november 18-án este pedig 
Myrtil, aki valódi párizsi hangulatot 
varázsol majd a pódiumra. A koncert 
egyben lemezbemutató is lesz. 
Az idei esztendő záró jazz koncertjé-
re december 15-én kerül sor, ekkor az 
Elek István Quartet lép a közönség 
elé. Csányi István szándéka szerint 
minden alkalommal igazi klubhan-
gulatra számíthatnak az érdeklődők.

ŐsztŐl újrA jAzz estek A királyi váróBAn 
Több, mint koncert

Egy különleges remekmű, a Carmi-
na Burana  nyitja az őszi ku l tu rá l i s 
programsorozatot, s egyben a máso-
dik alkalommal megrendezésre kerü-
lő GödöllŐsz Fesztivált. Szeptember 
9-én 19 órakor a Gödöllői 
Királyi Kastély lovardájá-
ban csendül fel Carl Orff 
műve, amit 2014-ben már 
hallhatott a közönség. A 
Gödöllői Szimfonikus Ze-
nekar akkori koncertje óriá-
si sikert aratott, s már akkor 
megfogalmazódott az igény 
egy újabb előadásra. 

A fesztiválnyitó koncerten a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar a Gödöllői 
Városi Vegyeskar, a Szent István 
Király Oratóriumkórus, a Frédéric 
Chopin Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola Gyermekkórusa és a Talam-
ba Ütőegyüttes közreműködésével 
szólaltatja meg a népszerű oratórikus 

művet. A szólókat ez alkalommal 
Sáfár Orsolya (szoprán), Gavodi 
Zoltán (kontratenor) és Haja Zsolt 
(bariton) éneklik. Vezényel: Hor-
váth Gábor. 

A világi élvezeteket dicsőítő, a ta-
vasz, a bor és a szerelem himnu-
szaként is ismert Carmina Burana 
műfaját Orff úgy határozta meg: vi-
lági dalok szóló- énekesekre és kóru-
sokra, hangszerkísérettel és mágikus 
képekkel; eredeti elképzelése szerint 
ugyanis a művet színpadi játék egé-

szíti ki. Legtöbbször azonban ora-
tórikus formában csendül fel, mint 
Gödöllőn is. 
A kantáta alapjául szolgáló XIII. szá-
zadi latin, német és francia nyelvű 

gyűjteményt a bajorországi 
Benediktbeuren kolostorában 
találták meg 1803-ban. A kéz-
irat kettőszázötvennégy verset 
és drámai szöveget tartalmaz, 
keletkezési idejüket egyes for-
rások a XI-XII. századra, míg 
mások a XIII-XIV. századra 
teszik. Akadnak köztük bor-
dalok, szerencsejátékról szóló 

és moralizáló versek, a legje-
lentősebb téma azonban a szerelem. 
Carl Orff 1935-36-ban komponálta 
kantátáját, amit 1937-ben mutattak 
be Frankfurtban. A művet a szöve-
gek megtalálási helyéről nevezték el: 
a helység latin neve Bura Sancti Be-
nedicti, innen ered a Carmina (dalok) 
szó után a Burana jelző.                 bj

CArminA BurAnA – himusz A Borhoz és A szerelemhez

Tavaszt hoz az őszbe az évadnyitó koncert

szinte mindent BemutAtott A tAlAmBA

Ütős siker a Szigeten

A 2012-es előadás a Lovardában
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

Augusztus 20-át ötven esztendővel ezelőtt is megün-
nepelték városunkban, igaz, az esemény akkor egész
más jellegű volt, mint napjainkban. De a hónap vége
sok más izgalmas programot is tartogatott.
Az alkotmány napját mivel is ünnepelhették volna más-
sal, mint naggyűléssel, amire a környező települések-
ről, Bagról, Galgahévízről, Isaszegről, Mogyoródról,
Szadáról és Vác-
szentlászlóról
különvonat és au-
tóbuszok szállí-
tották a termelő-
szövetkezetekben
dolgozókat. Az
időjárás azon-
ban közbeszólt,
a rendezvényt az
eső miatt a mű-
velődési házban
kellett megtar-
tani – számolt
be róla a Pest
Megyei Hírlap.
De nem mindenki
az alkotmányt
ünnepelte ezen
a napon; a vá-
rosi tanács
anyakönyvi hi-
vatalában Ber-
ze Á. János
a n y a k ö n y v -
vezető közreműködésével négy pár kötött házasságot
ezen a napon, ami az ő számára is különleges volt,
ekkor adta össze ugyanis az 500. párt.
Persze vannak események, amelyek akkor is ünnepnek
számítanak egy település életében, ha hivatalosan
csak a programok sorát gyarapítják. Feltehetően ilyen
volt az a kiállítás is, ami augusztus végén nyílt meg
az akkori Munkácsy úti iskolában. A tárlat az egy-
kori művésztelep alkotói előtt tisztelgett Körösfői-
Kriesch Aladár, Nagy Sándor, Remsey Zoltán, Frecs-
kay Endre, Remsey Jenő és Zichy István alkotásainak
bemutatásával. A Magyar Nemzeti Galériából érkezett
műveket a Körösfői család és Remsey Jenő tulajdonában

lévő képekkel és történeti dokumentumokkal egészí-
tették ki. A kiállításon az egykori mesterek mellett
Remsey Iván és az akkor már Gödöllőn élő László Lilla
olajképeit és temperáit is bemutatták.
Mindeközben az egyetemi városrészben lázas készülődés
folyt, hiszen már csak néhány nap volt hátra az augusz-
tus 30-án megkezdődött atlétikai Európa-bajnokságig,

a versenyzők-
nek szállást
adó kollégi-
umi épületek-
be már meg is
érkeztek az
első vendé-
gek. Gödöllőn
„ultramodern-
nek” számí-
tó szállás és
az igényekhez
igazított ét-
keztetés vár-
ta a sporto-
ókat. A lap
udósításából
em derült ki,
ogy ki volt a
onyhafőnök,
ki naponta több
int 1000 ember
ámára főzött,
azt tudjuk,

gy a válasz-
ték az egyik nap

a következő volt: Reggeli: Tea, kakaó, kávé, dzsem,
vaj, zöldborsós omlett, sonka tormával, zöldpapri-
ka és paradicsom kíséretében. Ebéd: vitaminsaláta,
májgombóc leves, töltött sertéstekercs, sonkásrizs,
vajas zöldborsó…” Ahogy az ismeretlen konyhafőnök
fogalmazott: „mindenki olyan menün él, amely gusztu-
sának, s mindenekelőtt edzője parancsának legjobban
megfelel.”

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

50 éve történt
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Habbetonnal erősítették meg az alapot

Szeptember végére megújul

kávéHázi est: zenés, verses forgószínpad

Az élet 50 pillanata

Lassan a végéhez közelednek a Gödöllői Református
Templom felújításának munkálatai, amelyek még a nyár
elején kezdődtek el, miután a toronyról elkezdett leválni
a vakolat. Az állapotfelmérés után kiderült, a burkolati
probléma csak másodlagos, a fő gond az épület alapjánál
van.
A problémát az okozta, hogy a talajba beszivárgott víz

miatt az épület süllyedni kezdett. A szakemberek az ala-
pot úgy erősítették meg, hogy annak alsó részébe habbe-

tont injektáltak. Ezután került sor a falak szigetelé-
sére, majd új lábazat készítésére, amire hamarosan
a mészkő burkolat is felkerül.
Felújították az ablakokat is, amiket úgy helyez-

nek majd vissza, hogy a korábbinál jobb lehetőség
legyen a karbantartásukra, s már készül az új tölgy-
fa templomajtó is, ami megjelenésében nem fog
különbözni a korábbitól.
Jelenleg a burkolati munkák zajlanak, amelyek a

festéssel érnek majd véget, várhatóan szeptember
végén.
A felújítás a Gödöllői Református Líceum tanév-

kezdését és az oktatást nem zavarja.
A költségeket gyülekezeti és pályázati forrásból,

valamint az önkormányzat támogatásából fedezi a
gödöllői református gyülekezet.

(k.j.)

A nyári szünet után vasárnap este a
Chopin Zenei AMI-ben folytatódott a
Kávéházi Esték sorozata. Az L. Péterfi
Csaba által vezetett műsor – Az élet 50
pillanata címmel – ezúttal a Kávéházi Es-
téken énekével rendszeresen közreműkö-
dő Buka Enikő, a zeneiskola igazgatójá-
nak személyiségére építve vázolta fel egy
magával ragadó pedagógus és művész

egyéniség életének keresztmetszetét, be-
mutatva olyan kollégákat, tanítványokat
és barátokat, akikkel közel két évtized
emlékezetes produkciói is megvalósul-
tak.

Az esten megismerkedhettünk Buka
Enikő berekböszörményi iskolás éveinek
emlékeivel, amiket egykori osztályfőnö-
ke,DézsiMária elevenített fel, majd Sol-
devilla Katalin a Gödöllőn töltött első
évekről beszélt.
Ezután következtek az egykori mu-

zsikus növendékek, Baráth Nóra,
Tóth Zsuzsanna, Albert Janka és
Kovács Bori, akiktől megtudhattuk
Enikő tanárként nagyon szigorú volt,
és közel sem annyira „jó fej”, mint ba-
rátként. Élményeik láncát zenei betétek
kötötték össze.Angolkürtöket, oboákat
szólaltattak meg, zongorán Ferenczy
Beáta és Fodor László, Buka Enikő
férje, a zeneiskola tanára, a Kos-
suth-díjjal kitüntetett Hot Jazz Band
klarinétosa kísért.
A kollégák közül T. Pataki Anikó

ült ezután a kávéházi asztalhoz, akitől
megtudhattuk ő „szerelem gyerekként”
került a Gödöllő Consort együttesbe
csellistaként. Ezúttal a Shakesperae: Sok
hűhó semmiért című 1993-as filmválto-
zat egyik legismertebb betétdalát a Sigh

no more-t adták elő Buka Enikő, Fodor
László, T. Pataki Anikó és Lencsés Ba-
lázs társaságában, közben L. Péterfi Csa-
ba a szövegmagyar fordítását tolmácsolta
a közönség felé.
Az otthonról kapott értékek bizony-

ságáról tanúskodott Buka Enikő, Fodor
László és Valastyán Gergő (Enikő fia)
játéka, ők a Nino Rota Rómeó és Júlia

című dalát játszották – érdekesség, hogy
ez a dal csendült fel Buka Enikő és Fo-
dor László esküvőjén is, a már említett
Gödöllő Consort előadásában. ezt a dalt
Enikő és Laci azóta sok barátjuk eskü-

vőjén játszotta el. az eredeti forga-
tókönyvtől eltérve Fodor László
és Lencsés Balázs meglepetésként
Norah Jones számot játszott a szü-
letésnaposnak.
L. Péterfi Csaba, Buka Enikő és

Mészáros Beáta, a Garabonciás
Színtársulat vezetője elmesélték a
közös gödöllői produkciók törté-
netét a Cantus Ludus koncertjeitől
a Kávéházi Estéken át a február-
ban bemutatott A Szerelemről című
előadásig.
A beszélgetések és a zenei mű-

vek tolmácsolása mellett Márai Sándor
és Popper Péter gondolatait is megidéz-
ték többek között a boldogságról, a szo-
morúságról, a nőkről és a madarakról, a
tapintatról, a gyöngédségről, a csöndről.

Akávéházi hangulatot virágok, forró cso-
ki, csoki torta is fokozták, végül minden
résztvevő megkóstolhatta a főszereplő
50. születésnapjára készített tortát.
A következő Kávéházi Estére október

2-én kerül sor a Királyi Váróban.
(l.t.)
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Turul 
Állatkórház és Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál) 

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László állatorvos

Tel.: 06/20-981-31-00

Augusztus 27-én szombaton 
de. 10-12 óráig.

Nyitva: H–Szo  800–1700

tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

AKCIÓK!
ÉVELŐ NÖVÉNYEK

ÉS RÓZSA 
AKCIÓSAN ELADÓK!

Hogyan védekezhetünk a kullan-
csok ellen?
• Túrázáskor használjunk kullancs-
riasztó szereket, amit a bőrünkre, 
ruhánkra fújhatunk.
• Viseljünk világos színű ruhát, így 
könnyebben észrevesszük a kullan-
csot.
• Hazaérve vizsgáljuk át magunkat 

és ha már bennünk van a kullancs, 
minél előbb távolítsuk el azt.
• A sebet langyos, szappanos vízzel 
öblítsük le.
• Lehetőleg kerüljük a sűrű aljnö-
vényzetet.
Fontos, hogy tudjuk, ugyan a kul-
lancsok elleni védekezésnek több 
módja is van, sajnos egyik sem 
garantál 100 százalékos védelmet. 

A kullancs által terjesztett vírusos 
agyhártya, illetve agyvelőgyulladás 
ellen adható védőoltás, ez azon-
ban a Lyme-kór ellen nem nyújt 
védelmet. A Lyme-kór megelőzé-
sére nincs forgalomban vakcina. 
A kullancs csípésének megelőzése 
valamint korai észlelése a fertőzés 
esélyét csökkenti, ezért az egyéni 
védekezés kiemelten fontos.

Kullancsinvázió Magyarországon

Parlagfűveszély! Húzza ki gyökerestől!

Idén az enyhe csapadékos tél miatt rekordszámú kullanccsal találkoz-
hatunk a szabadban. Az állatok közel fele fertőzött is lehet. 
A fertőzött kullancsok 95 százaléka a Lyme valamelyik kórokozójával 
fertőzi az áldozatait. Tévhit, hogy csak az erdőben van kullancsve-
szély, az élősködők akár szabadtéri sportoláskor a városi parkokban, 
vagy az óvodai játszótereken is beköltözhetnek az emberbe, ha nem 
védekezünk megfelelően.

Itt a szilvaszezon. Ne halasszuk 
el, most együnk belőle sokat, mert 
számos betegség ellenszere, és leg-
inkább mert nagyon finom!

A szilva gyógyhatása
Az egész bolygón több fajtája léte-
zik, attól függően, hogy melyik 
országból származik, színük, 
méretük és jellegük alapján kü-
lönböztethetjük meg. A szilvafa 
általában májustól szeptembe-
rig ontja termését, a viszonylag 
egyforma nagyságú gyümöl-
csöket. Minden szilva közepes 
paradicsom nagyságú (5-6 cm 
átmérőjű és 70 g), kis bemé-
lyedéssel ott, ahol a szár van. A 
belső, húsos része lédús, színe a sár-
gától, fajtól függően, a halványkék 
vagy zöld színekig terjed. Minden 
gyümölcsnek vastag, és kőkemény 
magja van.

A szilva jótékony hatása
• A zamatos, húsos, lédús szilva ka-
lóriaszegény, nem tartalmaz telített 
zsírokat, ám vitaminokban, ásvá-
nyokban és más összetevőkben gaz-

dag, amik hozzájárulnak az ideális 
egészség fenntartásához.
• A szilvát hashajtóként használják, 
mert köztudott, hogy a benne lévő 
olyan összetevők, mint a rost, a szor-
bit és a szatén elősegítik az anyag-
cserét az emésztőrendszerben.

• Kiváló C-vitamin-forrás, amely ha-
tékony antioxidáns. A C-vitamin se-
gíti a szervezetet a rák, a gyulladások 
és a szabadgyökök elleni harcban.
• A szilva, kiváltképp a mirabella faj-
tái, értékes forrása az A-vitaminnak 
és a béta-karotinnak. Az A-vitamin-
nak jótékony hatása van a látásra, a 
bőrre és a nyálkahártyák egészséges 
megőrzésére. A tanulmányok követ-
keztetései szerint, ez a vitamin véd a 

tüdőrák és a rák szövődményei ellen.
• A gyümölcs jelentős mennyiség-
ben tartalmaz olyan polyphenolic 
antioxidánsokat is, mint a lutein, 
és a zeaxanthinul cryptoxanthinul. 
Ezek az összetevők segítenek a sza-
badgyökök és a reaktív oxigén elleni 
harcban, ami fontos szerepet játszik 
az öregedés folyamatában és más be-

tegségekben. A zeaxanthina, 
a retina sárga foltjában levő 
karotinoid elnyelő szelektív 
anyag, melynek feltehetőleg 
fényszűrő szerepe van.
• Gazdag olyan ásványi 
anyagokban, mint a kálium, 
vas és fluorid. A vasnak vö-
rösvérsejt-képző hatása van. 
A kálium a sejtek és a test-
nedvek fontos összetevője, 

ami szabályozza a szívverést és a 
vérnyomást.
• Dúskál olyan B vitamin komple-
xekben, mint a niacin, a B6-vitamin 
és a pantoténsav, ezek együtt előse-
gítik a szervezetben a proteinek és a 
zsírok anyagcseréjét.
• K-vitamint is tartalmaz, ami fontos 
a véralvadáshoz, a csontok fejlődé-
séhez.

edenkert.hu

Milyen betegségekre jó a szilva?

Kiállta a próbát hétfőn az új gyep-
mesteri telep városunkban. Az avatás 
napján több tíz milliméter eső öntöz-
te a Körösi Csoma Sándor utcában 
a Vásártéren felépített kutyaszállást, 
de a bokszok betonja száraz maradt, 
a menedéket kapott mintegy húsz eb 

sem ázott el kutyául. A tágas futtató 
azonban most még üres maradt.
Köszöntőjében Gémesi György pol-
gármester elmondta, Gödöllő fon-
tosnak tartja azt, hogy ne az utcákon 
kóboroljanak a gazdátlan kutyák. Az 
eddig működtetett telep ideiglenes 
volt, nem is a város tulajdonában álló 
ingatlanon üzemeltette a VÜSZI Kft. 
A 22 millió forintos beruházás óriá-
si előrelépés, az igényes kialakítás 

megfelel a század követelmé-
nyeinek. Akár őrizhető is lesz 
a telep szükség esetén. 
Az őrzésről máris gondosko-
dik Bobi, a telep első lakója, 
egy kaukázusi eb, tette hozzá 
Lantai Csaba, a VÜSZI 

Kft. igazga-
tója. Büszkén 
tette hozzá: őt 
az üzemeltető 
fogadta örök-
be.  
A gyepmesteri 
telep az állat-
barát civilek 
támogató fi-
gyelmét élvezi. A nyitás 

napján is számosan megjelentek a 
közismerten elkötelezett kutyabará-
tok közül, Halász Árpádtól a Gödöl-
lői Kutyaközpont vezetőjétől a Pécsi 
Ildikó-Szűcs Lajos színész-sportoló 
házaspáron át Radnóti László ri-
porterig, aki a Gödöllői Állatotthon 
Egyesület elnöke. Fiatalok is simo-
gatták az állatokat, a ketrecekbe is 
bementek.
Pécsi Ildikó verssel készült. Bra-

nyiczky Rita Kóbor Kutya című köl-
teményét mondta el, aminek a végén 
kifejezte meggyőződését az iránt, 
hogy aki ide kerül, annak szerencsé-
je lesz. Ebben a gondolatban is egye-
zett a véleménye az esemény másik 
gödöllői díszpolgár résztvevőjével, 
dr. Bodó Szilárd állatorvoséval. 
Az ünnepélyes szalagátvágást a telep 
lakói számára még izgalmasabb ese-
mény, tízórai követte, fogápoló juta-
lomfalattal.    lt

BoBit a VÜSZi fogadta örökBe őrkutyaként

Megnyílt az új gyepmesteri telep 
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5+1-es kispályás labdarú-
gó bajnokság indul pénteki

játéknapokkal!
Helyszín: Gödöllő, Táncsics

M. úti Sportcentrum
Nevezési határidő:
augusztus 26.

Első játéknap: szeptember 2.

Nevezési díj:
60.000 HUF/csapat

Nevezni a tokain@freemail.
hu email címen lehet!

További infó:
www.sevo.hu

valamint 06/70-283-05-88-as
telefonszámon.

OXIJOB.HU 2016 ŐszI VárOsI KIspályás BaJnOKság

Az elmúlt heti vesztesesen
megvívott szezonrajt után
Nagykőrösön nyílt lehető-
ség a javításra Szász Fe-
renc együttesének. A fiatal
gödöllői alakulat élt is a le-
hetőséggel, 4-1-re nyert ide-
genben, ezzel feledtetve az
első játéknapi fiaskót.

Nem várt könnyű feladat a Gödöl-
lőre, még úgy sem, hogy a nyári
szünetben egy kicsit meggyengült
a nagykőrösi alakulat, amely az
előző bajnokságban ugyanannyi
pontot gyűjtve (48), mint a GSK a
negyedik helyen végzett. Az első
fordulóban mindkét gárda veresé-
get szenvedett (a hazaiak Vecsé-
sen kaptak ki), így duplán fontos
volt az önbizalom szempontjából
a párharc.
A GSK játékosai kiváló meccsen
vannak túl, ugyanis egy szemernyi
esélyt sem adva a házigazdáknak,
4-1-re nyerni tudtak Nagykőrö-
sön, ami önbizalmat adhat a foly-
tatáshoz. A következő fordulóban
a még pont nélkül álló Maglód
látogat majd Gödöllőre.
Pest megyei I. osztály, 2. forduló
Nagykőrösi Kinizsi FC – Gödöllői
SK 1-4 (0-2) Gól: Koziorowski
Richárd (2), Mundroch Mendel,
Sipeki Attila.

Magyar Kupa-selejtező – Korai
gödöllői búcsú

Az előző évekhez képest ideje
korán, már a második fordulóban
búcsúzott a Magyar Kupa idei se-
lejtezőiből a Gödöllői SK, miután
a Nagykáta vendégeként, 2-2-es
rendes játékidőt követően bünte-
tőkkel alulmaradt megyei riválisa
ellen. Szász Ferenc csapata két-

szer is vezetett Koziorowski Ri-
chárd góljaival, de a házigazdák
1-2-nél a 87. percben is egyenlí-
teni tudtak, majd a büntetőpár-
bajban hibátlanok maradtak, így
a Nagykáta örülhetett a Magyar
Kupa Pest megyei ágán a tovább-
jutásnak.
Magyar Kupa megyei selejtező,
2. forduló: Nagykáta SE – Gödöl-
lői SK 2-2 (0-1) Gól: Koziorows-
ki R. (2).

Megyei III. osztály – Fúzió és
gödöllői párharc

A gödöllői labdarúgás történeté-
ben még nem fordult elő, ami ezen
a nyáron megtörtént, történetesen,
hogy felnőtt szinten más település
csapatával közösen indult volna
valamelyik pontvadászatban a
labdarúgó csapat. Nos, ez már a
múlt, ugyanis a 2016/2017-es Pest
megyei III. osztályú kiírásban a
GSK a szadai egyesülettel össze-
állva, Gödöllői SK II-Szada néven
versenyez majd és az összes őszi
hazai mérkőzését Szadán rendezi.
Kerecsényi-Fodor Norbert ala-
kulata az első játéknapon, augusz-
tus 28-án Fóton lép pályára.
Különlegesség lesz még, hogy a
nyáron a megyei II. osztályból
kieső GEAC egy csoportba került
a Gödöllői SK-val, így ez a pár-
harc is kuriózumnak számit majd,
ugyanis emberemlékezet óta nem
volt egy bajnokságban a két gö-
döllői csapat. Nagy Béla együt-
tese az első fordulóban nem lép
pályára. -lt-

laBdarúgás – Búcsú a KUpáBól

Nagykőrösön javított a GSK

A hétvége programja
Pest megyei I., 3. forduló
Augusztus 27., szombat 16.30
Gödöllői SK – Maglódi TC

(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Véget értek a XXXI. nyári olim-
piai játékok. A riói olimpián a
magyar csapatból egy kivétel-
lel csak a hölgyek szereztek
aranyérmet, ami a játékok tör-
ténetében még nem fordult
elő. A 160 fős magyar csapat
nyolc aranyérmet, három ezüs-
töt és négy bronzot gyűjtött Ri-
óban, amivel az éremtáblázat
12. helyén végzett. A 15 érmes
sportoló mellett 47-en végez-
tek pontszerző helyen.

A hölgyek uralták a XXXI. játéko-
kat, ugyanis Szilágyi Áron kardvívó
kivételével, aki megvédte londoni
elsőségét, csak női sportolónk állha-
tott fel a dobogó legfelső fokára. Ez
legutóbb az 1900-as párizsi olimpián
fordult elő. Két versenyző, Hosszú
Katinka úszó (400 és 200 vegyesen,
valamint 100 háton nyert) és Kozák
Danuta kajakozó (500 méteren ka-
jak egyesben, párosban és négyesben
lett első) teljesítménye kívánkozik
az élre, akik három-három aranyé-
remmel gazdagították saját maguk
és kis országunk olimpiai éremgyűj-
teményét. Hosszú Katinka 200 háton

még egy ezüstöt is összeúszott, ezzel
Ő lett a legeredményesebb magyar
sportoló a 2016-os játékokon. Kozák
Danuta, Szabó Gabriella oldalán
párososban, valamint kiegészülve
Csipes Tamarával és Fazekas-Zur
Krisztinával kajak négyesben is
aranyérmes lett, míg a nyolcadik ara-
nyérem a párbajtőröző Szász Emese
nevéhez fűződik, aki nem mellesleg
a legelső riói érmesnek vallhatja ma-
gát.
A magyar csapat ezüstérmes trió-
ja Imre Géza párbajtőröző, Hosz-
szú Katinka és Cseh László úszók,
míg a négy bronzérmesünk Márton
Anita súlylökő, Kapás Boglárka és
Kenderesi Tamás úszó, valamint az
Imre Géza, Boczkó Gábor, Rédli
András, Somfai Péter alkotta férfi
párbajtőr csapat.
Amint látható, magyar szempontból
majdnem unikumnak számít még a
hölgyek egyeduralma mellett, hogy
érmeink 99 százalékát mindössze há-
rom sportág képviselői: az úszók, a
kajakosok és a vívók szállították, jó
értelemben lóg ki a sorból a nehézat-

létánk, Márton Anita bronzérme. Ez
legutóbb 1904-ben történk meg ve-
lünk. A sportágak tekintetében, Lon-
donhoz képest a legnagyobb mélyre-
pülést a birkózók és a cselgáncsozók
produkálták, ugyanis míg 2012-ben
egy-egy ezüstéremmel és kettő, il-
letve egy bronzéremmel zártunk eb-
ben a két sportágban, addig Rióban
a birkózók közül ketten, míg csel-
gáncsban egy versenyzőnk végzett
pontszerző, ötödik helyen (az első
hat helyezettet számolják pontszer-
zőnek).
Összességében, ha csak a londoni,
2012-es játékokat nézzük a Rióban
megszerzett 15 éremmel megköze-
lítettük az ott megszerzett 17 érmet
(8 arany-, 4 ezüst, 5 bronzérem), sőt
az aranyérmek tekintetében ugyan
azt hozták sportolóink. Viszont, ha a
pekingi mélyrepülést is ezen össze-
vetés alá vesszük, ahol három arany-,
öt ezüst- és két bronzérmet sikerült
mindössze szereznie a magyar csa-
patnak, akkor megállapítható, hogy
az 21 érmet hozó 1996-os atlan-
tai olimpia óta a húsz évvel később
megrendezett 2016-os játékokon sze-
rezték a második legkevesebb érmet
sportolóink. -li-

XXXI. OlImpIaI JátéKOK – 15 éremmel zárt a magyar csapat

Női sportolóink voltak aranyosabbak

Az elmúlt hétvégén rendez-
ték meg a Budapest nyílt Ju-
nior és Ifjúsági bajnokságot,
amelyen természetesen a
Gödöllői EAC atlétái is rajt-
hoz álltak jó néhány szám-
ban. A gödöllői versenyzők
12 alkalommal állhattak fel
a dobogóra.

Az összetett eredményeket tekint-
ve, talán nem meglepetés, hogy
Kaptur Éva ezúttal sem talált
vetélytársra és 24,9 másodperces
idejével megnyerte a 200 méteres
síkfutást, míg ugyanitt Komiszár

Kriszta a negyedik lett. Szintén
aranyérmes lett Renner Luca, aki
a magasugróknál elért 1,73méteres
eredményével bizonyult a legjobb-
nak, míg Magyari Ádám rúdug-
rásban lett első 3,9 méteres ugrá-
sával. Magyari klubtársa, Mihályi
Ádám Bence sem szomorkodhat,
hiszen a második lett ugyan eb-
ben a számban. A gödöllői ezüst-
érmesek táborát gyarapítja még
Renner Luca, aki súlylökésben lett
második, 400 gáton Csernyánsz-
ky Sára, a hármasugróknál Váczi
Kamilla, rúdugrásban Simonvá-
ros Csanád, míg 400 méterenVíg-

vári Szabolcs örülhetett a második
helynek. Bronzérmes lett Eszenyi
Napsugár diszkoszvetésben, vala-
mint Canea Éva gerelyhajításban.
A Gödöllői EAC további ered-
ményei: 200 m férfi síkfutás az
időfutamok alapján: 6. Vígvári
Sz., 7. Molnár Gergely, 10. Takács
Ákos, 12. Ajide Dániel; Gerely-
hajítás: 7. Kriszt Botond; női 400
m összetett: 5. Csernyánszky Sára
(ifjúsági 3. hely); női 1500 és 800
méter összetett: 5. Németh Eszter
(ifjúsági 3. hely); rúdugrás: 5. Bá-
novics Dorottya (serdülő 1 hely 3,2
méterrel); gerely: 4. Renner Luca;
távolugrás: 7. Váczi Kamilla; 300
m gát: 10. Dobránszky Laura Lola;
300 m: 4. Szőke-KissAnna. -ll-

atlétIKa – BUdapest nyílt JUnIOr és IfI BaJnOKság

12 GEAC dobogó

Elkezdte a felkészülést a követ-
kező bajnoki és kupa kihívások-
ra a Gödöllői RC női röplabda
csapata, akik egy visszatérővel
bővültek, ugyanis a 2012/13-as
szezon után távozó Szalay Attila
(a képen) személyében régi-új
pályaedzővel bővült az edzői
stáb.

A játékoskeretben a korábban említet-
tekhez képest a legnagyobb erősítést az
jelenti, hogy az immáron tizenkettedik
gödöllői szezonját elkezdő Széles Pet-
ra továbbra is a GRC-t erősíti.
A nyolc távozó helyére az utánpótlás-
ból felhozott játékosokkal: Harangozó
Lilivel, Harangozó Laurával, Nagy
Andreával, Nagy Zsuzsannával és
Tóth-Bagi Rékával kívánja acélosabbá
tenni a keretét Borkovits Zoltán ve-
zetőedző. A fiatalok pótolhatják majd
tehát a távozókat, míg a csapatkapitány
Széles Petra mellett a tavaly is a csapa-
tot erősítő Nagy Kitti, Kovács Adél,
Takács Doroti, Radomszki Boglárka,
Czina Kata hatosra minden bizonnyal
nagy erőpróba vár majd a szezon so-
rán.

-tl-

röplaBda – elKezdŐdött a felKészülés

Visszatérő az edzői stábba

Sztarenszky Tiborné, Marika néni 81
évesen is élvezi futást, amit 20 éve
kezdett el, mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint hogy ismét egy félmarato-
ni futóversenyt pipálhatott ki.

Sajátos jubileumi ünneplést választott Szta-
renszky Tiborné, aki 21 kilométer teljesí-
tésével ünnepelte 20 éve elkezdett hobbi-
ját. Augusztus 7-én, az írországi Dublinban

rendezték meg a Rock’n’Roll elnevezésű
félmaraton futóversenyt, amelyen Marika
néni szintidőn belül, 3:21:29 idővel teljesí-
tette a 21 kilométeres távot (a szintidő 3,5
óra volt). -il-

fUtóVerseny dUBlIn: a 81 éVes sztarenszKynéVal a mezŐnyBen

20 éve fut, 21 kilométerrel ünnepelt
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 Megjelent!

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 
2016. év végéig a GIM-Ház kertjében látható, a 
Műcsarnokban rendezett „Természetművészet-
változatok” című kiállítás gödöllői része Lu-
gossy Mária szobrászművész, Orosz Péter 
szobrászművész, Katona Szabó Erzsébet 
textilművész és Varga Melinda szobrászművész 
alkotásai.
 
A GIM-Ház kiállítótermében a „GIM Történetek” 
című kiállításunk időtartamát 2016. szeptember 
18-ig meghosszabbítottuk!
Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis Erzsé-
bet (†), Debreczeni Zsófia, F. Orosz Sára, Fábián 
Dénes Zoltán, Fabók-Dobribán Fatime, Farkas-
völgyi Éva, Horváth Márton (†), Incze Mózes, 
Jánosi Nikolett, Katona Szabó Erzsébet, Keresztes Dóra, Kun Éva, Müller Magda (†), Orosz István, 
Rékasy Levente, Remsey Flóra (†), Szakács Imre, Szőcs Miklós TUI, Szuppán Irén, Varga Melinda
 
A kiállítások szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig látogathatók, előzetes bejelentkezést 
követően más napokon is.
GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.; telefon: 06 28 419 660
email: gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu

A Királyi vonatok 
című könyv

(Kócos és Copfos 
legújabb kalandjai)

már kapható a Múzeumi 
boltban
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Augusztus 22-28-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

Augusztus 29-szeptember 4-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

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

ÜGYELETEK

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Dr. Gémesi György polgármester 

tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 
szeptemberi fogadónapját az alábbi 

időpontban tartja: 
2016. szeptember 1., csütörtök

10-12 és 14-16 óra között. 

Gödöllő Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete előzetes ingat-
lanhasznosítási pályázatot ír ki 
az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donában lévő, Gödöllő, Szabadság 
tér 7. szám alatti, 291/4 helyrajzi 
számú, 1839 m2 területű, kivett, 
városháza megnevezésű ingat-
lanra, a rajta lévő volt városháza 
épület teljes elbontását és a módosí-
tott szabályozási terv rendelkezései 
szerinti telekalakítást követő álla-
potra. Az előzetes pályázat célja az 
ingatlan hasznosítására vonatkozó 
érdeklődés felmérése.
Az előzetes pályázatnak a követ-
kezőket kell tartalmaznia:
• a tervezett hasznosítás részletei-
nek ismertetése,
• a hasznosítás formájának megje-
lölése,
• a tervezett funkció(k) bemutatása,
• a létesítendő épület főbb paramé-
tereinek ismertetése,
• az ajánlott bruttó vételár, vagy 
bruttó területbérleti díj és a bérlet 

időtartamának megjelölése, továb-
bá nyilatkozat a pénzügyi fedezet-
ről és a fizetési feltételekről,
• természetes személy esetén a pá-
lyázó személyazonosságának iga-
zolása és az adóazonosító jel meg-
adása, nem természetes személy 
pályázó esetén igazolás arról, hogy 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdé-
sében foglaltak alapján a pályázó 
átlátható szervezet.
A kötelező pályázati elemeken fe- 
lül a pályázó kötetlen formában, de 
legfeljebb két oldal tartalommal ki-
egészítheti a pályázatát.
A pályázat 2016. szeptember 5-én 
8.00-tól 2016. szeptember 9-én 
10.00-ig nyújtható be munka-
időben (hétfőn 8.00-12.00, 13.00-
18.00, kedden, szerdán és csütör-
tökön: 8.00-12.00, 1300-1630, 
pénteken 8.00-10.00) a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltető és 
Vagyonkezelő Irodáján (VÜSZI 
Kft. irodaháza, 2100 Gödöllő, Dó-

zsa György út 69.). Az ajánlatokat 
zárt borítékban, személyesen és 
képviselő útján lehet benyújtani, 
a borítékon kizárólag a következő 
szöveg kerülhet feltüntetésre: „Pá-
lyázat a volt városháza ingatlanra”. 
A benyújtott pályázatokról átvételi 
elismervényt adunk. Postai, elektro- 
nikus és bármilyen más úton kül-
dött pályázatokat nem fogadunk el. 
A személyesen benyújtott ajánlatok 
átvételére a kiíró képviseletében 
Dr. Kálmán Magdolna irodavezető 
és Tolnai Katalin főmunkatárs jo-
gosult. A pályázatok felbontására 
2016. szeptember 9-én (pénteken) 
11 órakor kerül sor a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltető és 
Vagyonkezelő Irodáján, a kiíró, 
Gödöllő Város Önkormányzata 
képviselőjének jelenlétében. A bo-
rítékbontás nyilvános és jegyző-
könyv készül róla. 
A pályázatokat a Gazdasági Bi-
zottság javaslata alapján a képvise-
lő-testület értékeli.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS • INGATLANHASZNOSÍTÁSI PÁLYÁZAT A VOLT VÁROSHÁZA ÉPÜLETÉRE

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) érté-
kesíteni kívánja Gödöllőn, a 366/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, Dó-
zsa György út 14. földszint 4. szám alatt található lakást.

Az eladásra kínált, 366/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, 49,5 m2 alapterüle-
tű, lakás megnevezésű ingatlan társasházi külön tulajdon, melyhez a közös 
tulajdonból 50/209 eszmei hányad tartozik. 
Az ingatlan Gödöllő Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi, 
tehermentes, a város központi részén található, összközművel ellátott. 

A Dózsa György út 14. szám alatti épület 1946-ban épült, hagyományos 
építési móddal. A lakás helyiségei: előszoba, utcafronti szoba, udvari fél-
szoba, főzőfülke, fürdőszoba wc-vel, kamra, tároló. 
A lakás erősen lelakott állapotban van, vizesedik, teljesen fel kell újítani, 
a vezetékeket is érdemes cserélni.

Az ingatlan ára (ÁFA-mentes): 9.900.000 Ft.

Jelentkezni lehet a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
hétfőn: 8-18, szerdán: 8-16.30-ig (Gödöllő, Petőfi tér 4-6.)
Nagy Noéminél  (telefon: 28/529-153), aki az érdeklődők részére részle-
tes tájékoztatást ad és akivel a lakás megtekintésére időpont egyeztethető. 

Feladatok: 
• Jegyértékesítés a saját és külsős 
jegyrendszereken
• Kapcsolattartás a jegyirodákkal
• A cég saját jegyrendszerében je-
gyek, bérletek, jegytükör készítése
• A cég saját jegyrendszerén kívüli 
jegyek készítése, formázása, bizo-
mányos értékesítésre kiadás és el-
számoltatás
• Kapcsolattartás látogatókkal, bejö-
vő információk koordinálása
• Érdeklődők részére információ 
szolgáltatása
• A recepció és a fogadótér körüli 
feladatok koordinálása, szervezése, 
adminisztrációs feladatok ellátása
• E-mailek olvasása, továbbítása, 

megválaszolása, nyilvántartások ve-
zetése
Elvárások: 
• Középfokú végzettség
• Office programok felhasználó szin-
tű kezelése
• Jegyrendszerekkel kapcsolatos 
szakmai tapasztalat (elsősorban az 
InterTicket program ismerete, haz-
nálata minimum 1 év gyakorlattal)
• Pénzkezeléssel kapcsolatos szak-
mai gyakorlat (minimum 2 év) 
• Önálló munkavégzés, kreatív prob-
lémamegoldó készség, rugalmas 
munkaidő vállalása (rendezvények-
től függően hétvégenként is)
• Középfokú angol nyelvtudás
Amit kínálunk: 

• Fiatalos, összetartó, profi csapat
• Szakmai támogatás
• Versenyképes bérezés
Állás, munka területe(i):
• 4 óra ügyfélszolgálati feladatok el-
látása
• 4 óra jegypénztárosi feladatok el-
látása
Munkavégzés helye:
• Gödöllő
Előnyt jelent:
• Gödöllői lakhely • saját gépjármű
Jelentkezés módja: Angol és ma-
gyar nyelven önéletrajz és motivá-
ciós levél küldése a hr@muza.hu 
e-mail címre.
Munkábaállás időpontja:
2016. október 1-től

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt szülőket, hogy 2016. július 1-től 
Gödöllő város 3. számú  házi gyermekorvosi orvosi kör-
zetét az alábbi rendelési időben látom el a Gödöllő Sza-
badság tér 3 sz. alatti, II. számú rendelő 114. számú ren-
delőjében: Hétfő:12.00-15.00, kedd: 15.00-18.00, szerda: 
8.00-12.00, csütörtök:12.00-15.00, péntek: 8.00-11.00

Tisztelettel: dr. Kiss Zsuzsanna házi gyermekorvos

GÖDÖLLŐI SZÉKHELYŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁG MUNKATÁRSAT KERES, AZ ALÁBBI POZÍCIÓRA:
JEGYPÉNZTÁROS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REFERENS
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A piaci
csarnokban

üzlet,
az udvaron

pavilon kiadó!
Érdeklődni:
a helyszínen,

vagy a
06-30-5030777

számon
Vilhelm Ferencnél.

Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

A Monarchia Rétesház és az Erzsébet Királyné Étterem keres:

konyhai kisegítőt, szakácsot és pincért.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzban várjuk az

info@erszebetkiralynetterem.hu e-mail címen, vagy személyesen üzleteinkben.



KÖZLEMÉNY

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen heti-
lapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk,
mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+ Gödöllő keresett, egyetem mögötti részén
Fenyvesben, gyönyörű ősfás, belterületi építési
telek eladó, 1310m2-es, 21,7m utcafrontú, töké-
letes D-Nyi fekvésű, összközműves! Ár:17MFt. A
telken egy 64nm-es átlagos állapotú ház is talál-
ható. 20-772- 2429

+ Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es építési
telek 14,5m utcafronttal, szép környezetben sür-
gősen eladó. I.ár: 10,9MFt 20-772-2429

+AKCIÓ! Új építésű ikerház Gödöllőn eladó 3szo-
ba+ nappalis, Iár: 25,5MFt-tól 20-772-2429

+ Sürgősen eladó Gödöllőn az alvégi városrész-
ben, 2+2 egybenyíló szobás, átlagos állapotú, ve-
gyes építésű családi ház, 570 nm-es telken. Iár:
13.4 MFt (20)804-2102

+ Eladó 96nm-es, 3szobás, teljesen felújított
családi ház, 840m2 gyümölcsfákkal beültetett
telekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett, dupla ga-
rázs. Iár: 23.8MFt. (20)804-2102

+ Szadán, Gödöllő határán, aszfaltos utcában
új építésű, CSOK képes, 3szoba+ nappalis
100nm-es ház 500nm-es telekkel, eladó. I.ár:
31,7MFt 20-772-2429 www.godolloi.hu

+ Szadán igényes környezetben, jó fekvésű,
900m2, gondozott, közműves építési telek,
9,8M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429

+ Gödöllőn, központ közelében, háromszintes
sorházi lakás, kb.250m2-es saját telekrésszel
eladó! Iár:24.5MFt! 20-539-1988

+ Eladó kétszobás, újszerű állapotú lakás a köz-
pontban, kocsibeállóval és terasszal. Iár: 19.9MFt
20/804-2102

+ Gödöllőn 4lakásos társasházban Befektetés-
nek kiváló, új építésű I.emeleti iroda eladó, amely
lakásnak is használható 52nm-es erkélyes, te-
raszkapcsolatos nappali+ 2szobás. Könnyen
kiadható. Parkolóhely az árban. 20/772-2429

+ Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó tájo-
lású építési telek, extra 26m széles utcafronttal
eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429

+ ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, Fenyvesben
100m2-es, három és félszobás, szigetelt, jó ál-
lapotú ház, közel 1800m2-es telekkel eladó!
I.ár:23.9MFt 20-539-1988

+ Gödöllőn belvárosban 2002-ben épült társas-
házi 3szoba+ nappalis, 2 fürdőszobás 112nm-es
lakás eladó 28,9m-ós i.áron 20-772-2429

+ Kossuth L.u-ban, negyedik emeleti, 55m2-es,
kétszobás lakás sürgősen eladó! Iár:13.5MFt!
20-539-1988

+ Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es ÉPÍ-
TÉSI TELEK bontandó, 30m2-es tégla kis ház-
zal eladó! 12.9MFt! 20-539-1988

+ Téglaházat vagy építési telket vennék Gödöl-
lőn vagy Szadán! 20-944-7025

+ Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes,
160 m2-es családi ház 600m2 telekkel eladó!
Iár: 28 MFt 20-218-8591

+ Gödöllőn, a Kazinczy krt.-on, negyedik emeleti
erkélyes, 58m2-es lakás eladó! Iár:16.9MFt! 20-
539-1988

+ Gödöllő Nagyfenyvesi részén, gyönyörű ősfás
környezetben, 1310m2-es, 21,7m utcafrontú,
jó fekvésű összközműves építési telek eladó!
I.ár:17MFt 20-772-2429

+Eladó lakástkeresekközpontban! (20)804-2102

+ Eladó Szadán a Dózsa György úton egy nap-
pali+5szobás, téglaépítésű, teljesen felújított,
összkomfortos családi ház nagyméretű cserép-
kályhával. A házhoz tartozik egy külön bejáratú,
1szoba összkomfortos földszinti lakrész, így akár
2 generációnak is alkalmas. Ár-érték tekinteté-
ben rendkívül kedvező és sürgős. I.á.: 24,9 mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllő Máriabesnyői részén a Klap-
ka utcából nyíló utcában egy 2szintes, nappa-
li+3szobás, 2fürdőszobás családi ház 485nm-es
telken garázzsal. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn kertvárosban a központhoz
nagyon közel egy 2szobás, téglából épült, 70nm
alapterületű lakóház, mely egyedi fűtéssel ren-
delkezik. A telken, mely 559nm nagyságú ta-
lálható egy nagyméretű garázs, alatta pincével,
valamint egy nyári konyha, mely önálló lakrészt is
képezhet. I.á.: 18 mFt 20-919-4870

+EladóGödöllőn aBéri BaloghÁdámutcában egy
nyeles telekről megközelíthető 740nm-es telek. A
telekre be van kötve a víz, villany. Továbbá egy kis
faház található rajta. I.á.: 5,5mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis
családi ház két utcára nyíló telken. A ház alatt ga-
rázs található. I.á.: 13,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban egy
panorámás, 666nm területű építési telek, mely
kerítve van. A telekre víz be van vezetve. I.á.: 8,8
mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappa-
li+4szobás, 2szintes családi ház, 2fürdőszobával,
kocsibeállási lehetőséggel, 500nm telekrésszel,
újonnan építve, hőszigetelve. Az ingatlanhoz tarto-
zik erkély, terasz, tároló. I.á.: 34mFt20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy amerikai
konyhás nappali+2szobás, téglaépítésű, részben
felújított családi ház 2db kocsibeállási lehetőség-
gel 740nm-es telken. Az ingatlan alsó részében
egy működő fodrászüzlet + 1 helység található.
I.á.: 30 mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán egy nappali+3szobás, nagy te-
rasszal, garázzsal rendelkező, összkomfortos,
földszintes családi ház medencével és nagymé-
retű kerti tóval 900nm-es telken. E.á.: 35 mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
444nm-es, panorámás építési telek, melyen egy
30nm-es könnyűszerkezetes ház található. I.á.:
7,8 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy kettőször
120nm alapterületű 2nappali+5szobás, 2fürdő-
szobás családi ház tetőtéri beépítési lehetőség-
gel. A ház alatt egy 40nm-es pincerész található.
A telken garázs és egyébmelléképületek vannak
elhelyezve. I.á.: 48mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a csemetekertben nap-
pali+4szobás, 2füdőszobás újonnan épülő,
63+59nm összterületű, 4db önálló családi ház,
önálló, külön bejáratú telekrésszel, kulcsrakész
állapotban, erkéllyel, terasszal. Bővebb informá-
ciót személyesen, telefonon egyeztetett időpont-
ban tudunk adni (alaprajz látványterv stb). 300
000 Ft négyzetméteráron. 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 110nm
alapterületű, 2,5 szobás családi ház 550nm-es
telken. Az ingatlan összközműves, alatta 2x10nm-
es pince található. I.á.: 20mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy nap-
pali+5szobás, 20 -ban épült családi ház 500nm-
es telken. Az ingatlanban padlófűtés van kialakít-
va, garázs elektromos kapu beszerelve. A tetőtéri
szobából egy nagyméretű terasz van kialakítva.
I.á.: 42,5 mFt 20-919-4870

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:
20/525-53-66, 70/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetősége-

ken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

2016. augusztus 23.12 gödöllői szolgálat



+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon 554nm-es
telken egy 2szintes, 2fürdőszobás családi ház,
mely áll 4 szobából, étkező-konyhából. A szobák-
hoz terasz illetve erkélyek kapcsolódnak, melyek
biztosítják a kertkapcsolatot. A ház alatt szuterén
van kialakítva, mely garázsbeállásra is alkalmas.
I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő blahai részén egy 2004-ben
épült, igényes megjelenésű, teljesen felújított,
szigetelt, 3szintes családi ház,mely áll egy nappa-
li-étkező-konyhából, 5 szobából, 2fürdőszobából.
A szobákból erkély és teraszkapcsolat van kiala-
kítva. A telek örökzöldekkel telepített, automata
öntözőrendszerrel. Ár érték tekintetében nagyon
kedvező áron. I.á.: 43,8 mFt 20-919-4870

+Eladó Tóalmáson, fürdőtől 100m-re 400nm-es
telek. A telken kis faház, lakókocsi és örökzöldek
találhatóak. Víz, villany bevezetve. I.á.: 1,9 mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Ambrus közben egy föld-
szintes, 83nm-es, nappali+2szobás, nagyétke-
zős öröklakás. A nappaliból nagyméretű terasz
van kialakítva. I.á.: 19,8 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 2szo-
bás, házközponti fűtésű társasházi öröklakás. I.á.:
13,5 mFt 20-919-4870

+EladóDánybana tónál egy téglaépítésű,2szintes,
nappali+1szobás, fürdőszobás hétvégi ház 740nm-
es telken, fúrt kúttal. I.á.: 7 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben
egy 100nm-es, duplakomfortos lakás, mely funk-
cióját tekintve akár üzlet, iroda, rendelő, egyéb
vállalkozásra alkalmas. A ház előtt ingyen parko-
lási lehetőség. I.á.: 28,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
könnyűszerkezetű kis épület 780nm-es telken. Az
ingatlanon gyümölcsfák és örökzöldek találhatók.
Az ingatlan be van kerítve, víz, villany bekötve, gáz-
csonk az udvarban. E.á.: 8,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy új építé-
sű, kifogástalan állapotú, önálló 400nm-es telek-
részű, nappali+3szobás társasházi lakás garázs-
zsal. I.á.: 29 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy csodálatos panorámával
rendelkező, 140nm összalapterületű, 2szintes,
téglából épült, nappali+4szobás, 2fürdőszobás
lakóépület 2684nm-es telken fúrt kúttal, cse-
répkályhával, díszkerttel, gyümölcsössel. Víz, vil-
lany, gáz bevezetve. I.á.: 42mFt. Lehetőség van
kisebb telekkel való megvásárlásra, mely esetén
i.á.: 35mFt 20-919-4870

+ Eladó Veresegyházon egy 900nm-es összköz-
művel ellátott, déli fekvésű telek, mely ikerház
építésre alkalmas. I.á.: 13 mFt 20-919-4870

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi
ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvá-
rosi részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra
is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn kony-
ha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tarto-
zik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65
nm) 2 szoba, fürdő, konyha. 2 állásos garázs+sza-
una is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.

+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai
konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkap-
csolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.
Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló
eladó. Tel.: 30/201-7329.

+ Eladó családi ház Hatvanban. Lakóterület
98nm, kert 1576nm. Irányár 8M. Érd: Vály
György Zoltánné 70/629-4698

+ Szőlő utca 2.em. 1+2 félszobás, 61 nm-es,
felújított, erkélyes, ebédlős lakás eladó. Érd:
28/785-068 minden nap du. 17h után.

+ Gödöllő központjában 831 nm-es ÉPÍTÉ-
SI TELEK (félkész házzal) eladó. 35MFt. Érd:
20/886-1380, golyavar@gitromail.hu

+ Gödöllő központjában 1.em. teljesen felújított
lakásomat elcserélném értékegyeztetéssel ki-
sebb családi házra vagy telekre. Haraszt, Kertvá-
ros és Alvég érdekelne. Érd: 20/4989-485 (de.)

+ Eladó Gödöllő központjában 1,5 szobás, 43
nm-es konvektoros lakás tulajdonostól. Járólap,
nyílászárók felújítva, saját tárolóval. Azonnal be-
költözhető. Iár: 13MFt. 70/243-7712 (14h után)

+ Gödöllőn a Kazinczy körúton 2 szobás, erké-
lyes, földszinti 60nm-es lakás tároló helyiséggel
eladó. Ár: 13,8 MFt. Érd: 70/224-7137

+KirálytelepenEladóegy100nm-es, szigetelt csa-
ládi ház 1000nm-es telken. 3 szoba összkomfort 2
pincével, külön garázzsal, gyűrűs kúttal. A telek 30
%-ig beépíthető. Ár 30MFt. Tel: 20/9947-715

+ Gödöllőn a Munkácsy M. utcában 58 nm-es föld-
szinti lakás eladó. Iár: 17millió. Tel: 20/330-7510

+ Eladó 54 nm-es 2 szobás társasházi, konvek-
toros öröklakás a Kazinczy lakótelepen. Jó álla-
potban, alacsony rezsi költséggel. Iár: 14,5M Ft.
20/353-2477

+ Gödöllő belvárosában 60 nm-es, téglaépítésű,
3.em. 2,5 szobás, erkélyes társasházi lakás ön-
álló tárolóval eladó. Fűtés: gázkonvektoros. Iár:
16,9 MFt. Érd: 20/212-1270

+ Kis forgalmú utcában, 2009-ben épült, nappa-
li+ 3szobás, déli fekvésű, kényelmes beosztású
ikerházfél eladó -szobává alakítható házkapcsola-
tos garázzsal. Iár: 28,3 MFt. Tel: 30/612-8746

+ Eladó Gödöllőn a Dózsa Gy. úti Zöldházban
1+ 2 félszobás, 68 nm-es lakás, valamint hoz-
zátartozó, beépíthető 24 nm-es padlástér. Érd:
70/426-4327

+ Eladó Gödöllőn a BLAHAI RÉSZEN egy
2016-ban épülő szerkezetkész családi ház. Te-
lek 1100 nm, közmű az udvaron. Iár: 14,3MFt.
Tel: 30/467-3013

+ Gödöllőn a János utcában 59 nm-es, 1.em. 2
szobás, erkélyes, felújított, tehermentes, azonnal
költözhető lakás magánszemélytől eladó. Iár:
15,6MFt. Érd: 20/288-5760

+ Gödöllőn egy 40 nm-es, tehermentes örökla-
kás és egy 80 nm-es családi kertes ház eladó.
Érdeklődni egész nap: 20/575-7627

+Gödöllőn, Paál L.köz 4. fszt, 1,5szobás, parket-
tás lakás szinte új nyílászárókkal, külön tárolóval,
alacsony közös költséggel, minden szempontból
jól megközelíthető helyen eladó. Iár:13,5MFt.
20/2425-286

+ Gödöllőn a Grassalkovich utca végén 3szoba
összkomfortos, téglaépítésű családi eladó. Azon-
nal költözhető. Iár: 25MFt. Csere is érdekel érté-
kegyeztetéssel. Tel: 20/403-2520

ALBÉRLET KIADÓ

+ TAKARÍTÁSÉRT kiadó egy külön bejáratú
szép nagy, napfényes bútorozott szoba fürdő-
szoba és konyhahasználattal a központban. Tel:
70/242-0803

+ 3 szobás, valamint 1 szobás, igényesen berende-
zett, nagy alapterületű lakás kiadó. 20/9325-415

+ Kiadó Gödöllőn a reptér közelében, zöldöve-
zetben 77 nm-es, 2,5 szobás, összkomfortos
családi ház. Érd: 30/943-1059

+ Ambrus Zoltán közben egy 64nm-es, 1+2 félszo-
bás lakás szeptember 1-től kiadó. 85eFt+ 2 havi
kaució.Érdeklődni szerdadélutántól:30/771-5789

+ Kossuth utcában 2,5 szobás téglalakás hosz-
szútávra kiadó. 20/959-9263

+ Gödöllőn a Puskás T. utcában kiadó egy szoba
nappalis, összkomfortos kertes ház külön bejárat-
tal, csendes környezetben, gyermektelen párnak
vagy 1-2 főnek hosszútávra. Gázközponti fűtés
egyedimérővel.Havi 75eFt+rezsi. 70/588-4403
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Belvárosban
2. emeleti, újszerű , 46 nm-es, tetőtéri lakás
parkolóval kiadó,70eFt/hó+ rezsi.

*Gödöllőn, Alvégben, 50 nm-es, egyszobás, felújí-
tandó téglaház 540 nm-es telken eladó. Iá:12,9 mFt.

*Kartalon 2 szintes,220 nm-es, 4 szobás családi ház
melléképületekkel, nagy telken eladó. Iá:12,5 mFt.

*Szadán szép környezetben 1663 nm-es, pano-
rámás építési telek, felújítandó kis házzal eladó.
Iá:12,7mFt.

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ 25 nm-es üzlethelyiség kiadó Gödöllőn (Cím:
Körösfői u. 14., Ergoline Szolárium Stúdió mel-
lett.) Tel: 30/540-6060

+ Üzlethelyiség kiadó, 60 nm, Gödöllőn a PE-
TŐFI TÉREN. 20/923-8994

+ Szadán 650 nm-es telken, jelenleg is működő,
kereskedelmi egység eladó. Érd: 20/966-6921

+ Gödöllőn 4lakásos társasházban Befektetés-
nek kiváló, új építésű I.emeleti iroda eladó, amely
lakásnak is használható 52nm-es erkélyes, te-
raszkapcsolatos nappali+ 2szobás. Könnyen
kiadható. Parkolóhely az árban. 20/772-2429

+ Gödöllő belvárosában 47 nm-es, földszinti iro-
da új építésű társasházban kiadó. Ár: 110.000
Ft/hó. Tel: 70/366-0999, 70/7733-222

+ Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzet-
méteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-
3456-552.

+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, ala-
csony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemu-
tatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár azonna-
li költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.

+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó,
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

ÁLLÁS

+Melegkonyhás étterem gyakorlott kézilányt ke-
res, hosszú távra! Lendületes, szorgalmas mun-
katársak jelentkezését várjuk az alábbi e-mail cí-
men: info@vidamjuhasz.hu. Munkavégzés helye:
Kistarcsa, Auchan liget.

+ VIRÁGKÖTŐT KERESÜNK!!! Gödöllői vi-
rágüzlet azonnali kezdéssel, kreatív, feladatait
önállóan ellátó, min. 3-5 év szakmai tapasztalat-
tal rendelkező, megbízható munkaerőt felvesz!
Önéletrajzot az agivirag@gmail.com email cím-
re kérnénk küldeni, vagy jelentkezz a 20/350
-0771 telefonszámon!

+ Gödöllői éttermünk gyakorlattal rendelkező,
angolul beszélő FELSZOLGÁLÓT keres. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a yellow@yellow.
pub.hu e-mail címen lehet.

+ Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába ke-
resünk kereskedelmi végzettséggel és gyakorlat-
tal rendelkező munkatársat azonnali kezdéssel,
váltott munkarendben. Az alap fizetésen felül a
jövedelem kiegészíthető! Érd: 28/513-115

+ Gödöllő területére szórólap-újság terjesztőt
keresek. A munka végezhető iskola, nyugdíj mel-
lett is. Gödöllői lakosok jelentkezését várom! Tel:
20/495-2420

+ Gödöllői cég informatikai hálózatok kiépítésében
jártas, jogosítvánnyal rendelkezőmunkatársat keres.
Fizetési igénnyelmegjelölt fényképesönéletrajzokat
a budavarinem@gmail.com e-mail címre kérjük.

+ AUTÓFÉNYEZŐT, ELŐKÉSZÍTŐT gödöllői
telephelyre felveszek. 30/222-3428

+ Jogosítvánnyal rendelkező munkatársat kere-
sünk áruházunkba ELADÓI munkakörbe. Jelent-
kezéseket várjuk személyesen az Arzenál Áru-
házba: Gödöllő, Dózsa Gy.út 96., vagy fényképes
önéletrajzzal: arzenalgodollo@invitel.hu

+ VIRÁGKÖTŐT KERESÜNK!!! Gödöllői vi-
rágüzlet azonnali kezdéssel, kreatív, feladatait
önállóan ellátó, min. 3-5 év szakmai tapasztalat-
tal rendelkező, megbízható munkaerőt felvesz!
Önéletrajzot az agivirag@gmail.com email cím-
re kérnénk küldeni, vagy jelentkezz a 20/350
-0771 telefonszámon!

+ Gödöllői buszpályaudvarra illemhely üzemel-
tetésre, alkalmanként, női munkatársat keresek.
Lehet nyugdíjas v. csökkentett munkaképességű
is. Tel: 20/3454-957

+ Újonnan nyílt mini ABC-be szakképzett EL-
ADÓ - PÉNZTÁROST (gödöllői lakost) azonnali
kezdéssel felveszünk. Tel: 70/608-1801

+ RECEPCIÓST keresünk gödöllői fodrász üzle-
tünkbe, talpraesett, precíz, magabiztos, munkáját
lelkiismeretesen végző hölgy/úr személyében.
Előny: idegen nyelv (angol) ismerete. Amennyi-
ben felkeltettük érdeklődését, várjuk fényképes
önéletrajzát a lajoshetyei@me.com e-mail címre.

+ Szerkezetlakatosokat és CO-2 hegesztő-
ket keresünk. Kiemelt órabér, szállás bizto-
sított. Érd: 70/206-2621, 70/508-7583,
szupermunka@index.hu

+ ADATKEZELŐ munkatársat keresünk angol
nyelvtudással. Diploma és német nyelvtudás
előnyt jelent. 20/9225-115

+ Paradox Autóhifi szadai műhelyébe keresünk
AUTÓHIFI BESZERELŐ munkakörbe munka-
társat. Részletek: www.paradoxautohifi.hu/allas

+ A DIMÉ Kft (Aszód Ipari parkban) azonnali fel-
vétellel CNC megmunkáló gépekre szakképzett
dolgozót keres. Cím: 2170 Aszód, Céhmester u.
5. Tel: 30/530-0629

+ BIZTONSÁGI szolgálat, ill. RECEPCIÓSI mun-
kakör ellátására keresek katonamentalitású vagyo-
nőrt (Gödöllő és környékéről). Érd: 20/590-1440

+ A GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA pá-
lyázatot hirdet ÓVODAPEDAGÓGUS állás be-
töltésére. Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő,
Palota-kert 17-18. Feltétel: szakirányú főiskolai
diploma, büntetlen előélet. Bérezés a KJT sze-
rint. Benyújtandó iratok: -szakmai fényképes ön-
életrajz, -iskolai végzettséget igazoló dokumen-
tumok, motivációs levél. Pályázat benyújtásának
határideje: 2016. szeptember 1. Munkába állás
időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető. A pályázatok be-
nyújtásának módja: elektronikus úton Varga Lilla
részére a pkertovoda@gmail.com e-mail címre.

SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775,
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű
mentesítés, parkfenntartás. Tel.: 30/622-7421

+ KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés,
permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyep-
szellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bo-
zótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása.
30/747-6090
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ARenault Békési Kft munkatársat
keres az alábbi munkakörökben:

- AUTÓ MOSÓ
- AUTÓSZERELŐ
- GÉPJÁRMŰ
ÉRTÉKESÍTŐ

Jelentkezni lehet telefonon az alábbi el-
érhetőségen: Nargangné Békési Szilvia
+36 209 770 310 vagy e-mailen fényké-

pes önéletrajzzal:
bekesi.szilvia@bekesi.hu



+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfej-
tés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-508-
1380, 06-28-784-752

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési
rendszerek, vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-
289, 28/476-229

+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás,
kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes,
alapos, megbízható munka rendszeresen és al-
kalmanként is. Tel: 30/528-7777

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bi-
zalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanci-
ával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUN-
KÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJA-
VÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650

+ PERMETEZÉS motoros és kézi permetező
géppel. Gyümölcsfák, fenyők, tuják ki és vissza-
vágása, metszése. Zöld-hulladék elszállítás. Árok
és ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált fák
kivágása alpin technikával. 20/922-4400

+ Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati
problémák oldása Gödöllőn. További információ
a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyezte-
tés: 20/367-4274

+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAK-
TÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Min-
den, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázá-
sok csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

+ LAKÁSSZERVIZ. Festés, víz, csatorna, zár-
szerelés, biztonsági zárak felszerelése. Bojler,
redőny szerelés, javítás. 06-70-201-1292

+ PENGE DOKTOR Mobil Késélezés! Ké-
sek, ollók (fodrász is), bárdok, darálók kései,
minden vágó eszköz élezését vállalom azon-
nal! Hívjanak bizalommal, házhoz is megyek!
70/7765-007, Facebook.com/Penge Dok-
tor, www.pengedoktor.webnode.hu

+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa,
Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek.
20/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu

+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál
kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új
építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm
áron. 20-919-4870

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkemé-
nyedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dol-
gozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 20/532-7275

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul
a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és
szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

OKTATÁS

+ Korrepetálást vállalok általános iskolásoknak
MATEMATIKÁBÓL Gödöllőn, Szadán és Isa-
szegen. Egyéni szintfelmérő, felzárkóztatás, fel-
vételire felkészítés. Kérésre házhoz megyek. B.
Gergely 30/6083-986

ADÁS~VÉTEL

+KÖNYVEKET,KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISE-
KET,papírrégiségeket,magyaréskülföldi bélyegy-
gyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot,
mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel hétvégén is. 30/308-9148

+ 50 literes szőlőprés és daráló eladó. Érdeklőd-
ni az esti órákban: 28/419-530

+ Költözés miatt szekrénysorok, zongora, hű-
tőszekrény eladó. Érd: 20/9749-879

+Kényeztesd magad a Zepter kézi masszírozójá-
val. Érd: 70/268-2459

+ Eladó 4db kárpitozott szék (barna), 2db
új állapotú görgős fotel (zöld, barna, csíkos),
40x40cm-es bekeretezett tükör (felakasztható),
világosbarna színű íróasztal kovácsoltvas lábak-
kal. 20/364-0056

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 1liter 2500Ft. Érd.: 0630 8518 763

+ Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-áll-
vány. 850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.: +36-
20-9811-027.

+ Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerékpár
26colos, agydinamós, 3 sebességes marok-
váltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár,
kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.:
60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatá-
saink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szak-
tanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő,
DózsaGy.út50.(Temetővelszemben)06-30/536-
4300, 28/611-728www.akkugodollo.hu

EGYÉB

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-,
Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz,
Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721

+VásároljonHAMISÍTATLAN,OMMEzárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-,
Hárs-, Repceméz. 720ml-es csavaros tetejű be-
főttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. AUGUSZTUS 30.
Megfejtés: 90 éve született József Attila-díjas és Kossuth-díjas írónk.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tuboly Imre, Szent János u. 1/C, Ger-
láti Józsefné, Szabadság út 15/C
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: dr. Dinnyés János, Aulich L. u. 26.,
Drávucz Nándorné, Köztársaság út 58.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Dombóvári Zoé, Fürdő u. 7.
AVárosi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Czink Györgyné, Szent János u. 23/C,
Kiss Gáborné, Kazinczy krt. 13.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bakonyi Zsu-
zsanna, Fácán sor 62., Szentpéteryné Ribai Magdolna, Batthyány L. u. 88.


