
Szárnyvetés címmel nyílt meg a Magyar Örökség
Díjjal kitüntetett Szekeres Erzsébet kiállítása az
Erzsébet Királyné Szállodában. (3. oldal)

Tíz helyszínen várták a kiállítások, koncertek, és
egyéb színes programok az érdeklődőket aMúze-
umok Éjszakáján. (6. oldal)

A strandröplabda országos bajnokság 1. forduló-
jában a Gödöllői RC párosai 4 érmet, köztük 1
aranyat szereztek. (8. oldal)
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27. alkalommal ünnepeltük a Ma-
gyar Szabadság Napját Gödöllőn,
a Világfánál. Minden június utolsó
szombatján arra emlékezünk, hogy
Magyarország területén nincsenek
idegen, megszálló csapatok. Ez al-
kalommal az ünnepi program része-
ként került sor Magyar Szabadságért
Díj átadására, amit idén a Kaláka
Együttesnek ítélt oda a Magyar Sza-
badság Napja Alapítvány kuratóriu-
ma. Az elismerést az ünnepi beszéd
elhangzását követően dr. Gémesi
György polgármester adta át, majd
a Gödöllő Táncegyüttes mutatta be
Székely Phono című produkcióját.

1991. június 19-én hagyta el hazánkat
az utolsó szovjet katona, azóta, min-
den évben, június utolsó szombatján
kulturális értékeink felvonultatásával
emlékezünk meg arról, hogy hazánk

szabad, független állam. Az Orszá-
gyűlés 2001-ben fogadta el Gémesi
Györgynek, Salamon Lászlóval és
Orosházi Györggyel közösen benyúj-
tott törvényjavaslatát, mellyel június
19-ét, a kivonulás napját nemzeti em-

léknappá, június utolsó szombatját pe-
dig hivatalosan is aMagyar Szabadság
Napjává nyilvánította.Ahogy 1991 óta
minden évben, idén is kulturális érté-
keink bemutatásával emlékeztünk az
évfordulóra, tisztelegtünk azok előtt,

akik életüket, vérüket adták a
magyar szabadságért.
A Gödöllő Táncegyüttes kü-

lönleges előadása nem csak a
szabadságról vallott, hanem
egyben Kodály Zoltán zene-
szerző, zenepedagógus, nép-
dalgyűjtő előtt tisztelgett, s
nemcsak címében utalt a zene-
szerző Székelyfonó című mű-
vére. A produkció a daljáték
alapján elevenítette fel a szé-
kely hagyományokat, s drámai
erővel idézte meg az erdélyi
magyarság XX. századi tör-
ténelmének legnehezebb idő-

szakát. A koreográfiát Tóth Judit és
MoussaAhmed készítette.
A rendezvénytAntall József egyko-

ri miniszterelnökünk özvegye, Klára
asszony is megtisztelte jelenlétével.

(folytatás a 4. és 5. oldalon)

A GÖDÖLLŐ TÁNCEGYÜTTES SZUPERPRODUKCIÓJA

XXVII. Magyar Szabadság Napja
A GÖDÖLLŐI
SZOLGÁLAT

NYÁRI MEGJELENÉSE

Tájékoztatjuk kedves Olva-
sóinkat és Hirdetőinket,

hogy a Gödöllői Szolgálat
a nyár folyamán

az alábbiak szerint
jelenik meg:

A nyári szünet előtti utol-
só lapszám megjelenése:

július 4.

A szünet utáni első lap-
szám megjelenése:

augusztus 15.

A hirdetésfelvétel
július 3-tól augusztus

1-jéig szünetel.

Nyitás: augusztus 2.
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Anyakönyvi események: új rendelet

A képviselő-testület június 22-i ülé-
sén új rendeletet alkotott az egyes
anyakönyvi események engedélye-
zésének szabályairól és a fizetendő
díjakról. Ezekre a célokra az önkor-
mányzat térítésmentesen bocsátja
rendelkezésre a Királyi Várót és a
városi könyvtár földszinti konferen-
ciatermét.
A kastély és a szálloda emeleti kon-
ferencia terme is méltó helyszín az
ünnepi események megtartására, to-
vábbá a városunkban működő ven-
déglátóhelyek is nyitottak a polgári
szertartások lebonyolítására, azon-
ban ezekben az esetekben egyedileg
szükséges dönteni a helyiségek alkal-
masságáról.
A rendelet szerint az önkormányzat
által kijelölt hivatali helyiségben hi-
vatali munkaidőn túl sorra kerülő
anyakönyvi- és egyéb családi ese-
mény lebonyolításának díja 16 ezer,
hivatali helyiségen kívül 25 ezer
forint. A hivatali munkaidőn kívül
történő anyakönyvi és egyéb családi
esemény lebonyolításában közremű-
ködő anyakönyvvezetőt eseményen-
ként 12 ezer Ft díjazás illeti meg.
A hivatali helyiségen kívül történő
anyakönyvi- és egyéb családi ese-
mény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt eseményenként 15
ezer Ft díjazás illeti meg.

Fizető lesz a Bajcsy-Zsilinszky ut-
cai parkolás

Módosították a várakozási területek
kijelöléséről, rendjéről és a várako-
zási díjról szóló rendeletet. A Baj-
csy-Zsilinszky utcát szeptember el-
sejétől a fizető várakozási területbe
vonják, aminek az érintett ingatlanok
megközelítésének elősegítése a célja
az előttük lévő férőhelyek zsúfolt-
ságának enyhítésével. Az utcában
található azon ingatlanok esetében,
amelyek területére fizikailag nem le-
het gépjárművel behajtani, s ezáltal a
parkolást a telken belül megoldani,
a város• egyéb területein kialakult
gyakorlatnak megfelelően kedvez-
ményekben részesülhetnek az érin-
tettek. Mára már közlekedés bizton-
sági szempontból is szükségessé vált
a helyek kijelölése, mivel a parkoló
autók – elsősorban a Szilhát utca fe-
lőli oldalon – akadályozzák a közútra

való rálátást, ami folyamatos baleset-
veszélyt jelent. Ráadásul a parkoló
gépjárművek egy része a közút terü-
letét foglalja el.
A fizető várakozási terület határának
módosításával egyidejűleg a jog-
szabályi változások miatt szükséges
korrekciókat is elvégezték a rendelet
szövegében. A kedvezményezettek
körét kiegészítik az elektromos au-
tók körére is, mert az ezeket szolgáló
töltőállomások kialakítását célzó pá-
lyázati támogatás kapcsán az önkor-
mányzat vállalta számukra a térítés-
mentes parkolást.

Nem módosították a közterü-
let-használati rendeletet

A képviselő-testület 2 igen és 5 nem
szavazat, valamint 6 tartózkodás
mellett nem fogadta el a Pest Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhí-
vása alapján készített előterjesztést a
város közterületeinek használatáról,
a közterületek és a vásárok rendjéről
szóló önkormányzati rendelet módo-
sítására. Jelenleg a politikai rendez-
vények lebonyolításához közterü-
let-használati hozzájárulást kell kérni
Gödöllőn.
A kormányhivatal vezetője felhívá-
sában megállapította, hogy politikai
rendezvények lebonyolításához szük-
séges közterület-használati hozzájá-
rulás szabályozására az önkormány-
zatoknak nincs lehetőségük.
Gémesi György az előterjesztés tár-
gyalásakor elmondta, nem fogadja
el, hogy Magyarországon olyan tör-
vények vannak, amelyek nem teszik
lehetővé egy településnek, hogy el-
határozza, területének egy része a
választási kampány időszakán kívül
mentes legyen a napi pártpolitikai
csatározásoktól. Ő ilyen területnek
tekinti a főteret, amely hamarosan
bővülni fog és a város nappalijaként
lehetőséget ad az emberek politikai
feszültség nélküli együttlétére. Hoz-
zátette: a kormányhivatal nyilván
megteszi az alkotmánybírósági észre-
vételt, s a testület dönt. De úgy van
ezzel, mint ahogyan az az iskolák
elvételekor történt. Az önkormányzat
nem támogatta az átadást, a miniszter
döntött róla. Önként nem adták, elvit-
ték. Ha a testület többsége nem támo-
gatja a rendelet módosítását, akkor
majd megteszi az Alkotmánybíróság
és azt tudomásul veszik.

Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Kovács Barnabás (MSZP) kérdésé-
re válaszolva elmondta: ha a testület
nem ért egyet a törvényességi felhí-
vásban foglaltakkal, akkor annak ki-
adója az Alkotmánybíróságnál kez-
deményezheti a rendelet kifogásolt
passzusainak megsemmisítését. Ad-
dig a rendelet hatályos.

Beszámoló a pályázati tevékeny-
ségről

A testület beszámolót tárgyalt meg és
fogadott el a pályázati tevékenység-
ről. A 2013-2017. időszakra vonatko-
zó előterjesztés szerint darabszámban
a hazai pályázatok, értékét tekintve
az Európai Unió által finanszírozott
pályázatok vezetnek. Jelenleg 11
nyertes, folyamatban lévő pályázattal
rendelkezik az önkormányzat.
A KEHOP-5.2.9-16-2016-00033
projekt keretében két középület ener-
getikai felújítása valósulhat meg. A
Művészetek Házában kicserélik az
emeleti nyílászárókat, hőszigetelik
a kupolát és a lapostetőt. Az immár
nem önkormányzati Gödöllői Petőfi
Sándor Általános Iskola energetikai
felújítását is elvégezteti az önkor-
mányzat a projekt keretében. Itt a
külső hőszigetelés és a nyílászárók
cseréje történik meg.
A VEKOP-5.3.2-15-2016-00048
azonosítószámú projekt keretében
Gödöllő kerékpáros hálózata bővül-
het az észak-dél irányú kerékpáros
nyomvonal kiépítésével.
A tervezett nyomvonal a Dózsa
György úton a városközpont (Sza-
badság tér) és a Haraszti út között,
továbbá a Haraszti úton egészen a
LEAR Corporation bejáratáig tart. A
Thegze utcán a Tesco mellett átkötés
történik az Ádám utcáig, valamint a
Rákos patakon egy új kerékpáros híd
épül. A projekt részét képezik még
kerékpártámaszok, valamint napener-
giával működő köztéri világítótestek.
Elkészül az egész településre érvé-
nyes Kerékpárforgalmi Hálózati Terv,
valamint szemléletformáló kampány
valósul meg.
AKÖFOP-l.2.l-VEKOP-16 pályázati
konstrukció keretében közel 9 millió
forintos támogatást elnyerve az ön-
kormányzat ASP rendszerhez történő
csatlakozásának előkészítése zajlik.
ANemzeti Kulturális Alap támogatá-
sának köszönhetően állítják fel Rem-

sey Jenő mellszobrát a Városi Múze-
um előtti területen.
A Gödöllői Hajós Alfréd Általános
Iskola tornatermének részleges meg-
újítása is pályázat révén valósulhat
meg. A kézilabda szövetség által ki-
írt pályázati konstrukció keretében a
tornaterem tetőhéjazatát és padlóza-
tát cserélik, valamint a világítást kor-
szerűsítik. Az önkormányzat fedezi
a beruházás 30 százalékos önrészét.
A kivitelezés a tervek szerint a nyári
szünetben történik meg.
A MOL Zrt. Zöldövezeti program-
jának keretében újul meg a Rönkvár
játszótér. A pályázatot a Gödöllői
Értékvédő Egyesület nyújtotta be.
A megvalósítás is civil aktivitással
valósul meg az önkormányzat teljes
körű segítségével.
A Hadtörténeti Intézet gondozásá-
ban négy I. világháborús sírt újítanak
meg.
Szintén pályázatból telepítenek egy
elektromos autó töltő oszlopot a Mű-
vészetek Háza parkolójában.
Támogatást nyert a város a Művésze-
tek Házával közösen a Koronázási
hétvége rendezvényre, továbbá a III.
GödöllŐSZ Fesztivál megszervezé-
sére.
A Polgárőr Város elnevezésű pályá-
zat is sikerrel járt; a helyi polgárőr
szövetség részesült működési támo-
gatásban.

Gémesi György: Ez a magatartás
kárt okoz a városnak

A képviselő-testületi ülés Egye-
bek napirendi pontjában dr. Gémesi
György polgármester felháborítónak
és elfogadhatatlannak értékelve visz-
szautasította a régi városháza bontá-
sával kapcsolatban a kormánypár-
tokhoz közel álló sajtóban megjelent
pejoratív anyagokat, amelyek véle-
ménye szerint politikai indíttatásból
igyekeztek lejáratni a város vezetését.
A polgármester megállapítása szerint
az ülésről távol maradó fideszes kép-
viselők kárt okoztak hozzáállásukkal.
Úgy vélte, helyi politikai szándékok-
ból gördítenek akadályokat a főtér
fejlesztése elé.
Gémesi György elmondta: harmad-
szor is elment Tarnai Richárdhoz, a
Pest Megyei Kormányhivatal vezető-
jéhez. Mint ismeretes korábban két-
szer is tárgyalt a kormánymegbízottal
a régi városháza közös felújításáról
illetve jövőbeli hasznosításáról, de
javaslatait nem fogadták el. A napok-

ban azért kért személyes találkozást,
hogy tőle kapjon pontos tájékoztatást
a hatósági ellenőrzések eredményé-
ről.
A polgármester elmondta, a hatóság a
helyszínen több esetben folytatott el-
lenőrzés során a bontást végző cég ré-
szére három alkalommal kisebb mér-
tékű pénzbüntetést szabott ki (mint
korábban megírtuk, egy esetben
150.000, egyszer 182.520, majd pe-
dig 70.200 forintot – a szerk.), a nem
szabályosan végzett bontási folyama-
tot a szabálytalanságok megszünteté-
séig felfüggesztette. A fővállalkozó a
pala bontására egy másik céget kért
fel. A valósággal ellentétben egyes
médiumokban mindez már úgy jelent
meg, hogy több milliós büntetést ve-
tettek ki és leállították a bontást. Mint
az a polgármester elmondta, Tarnai
Richárd megerősítette, olyan jellegű
intézkedés nem történt, ami miatt le
kellett volna állítani a munkát.
Hozzátette, helyi fideszes politiku-
sok és az országgyűlési képviselő
úr is folyamatosan fényképezik az
épület bontását, majd azt követően
arról cikkeket írnak, és valótlan ál-
lításokat tesznek közzé a faceboo-
kon. Több helyen megjelent, például
egyes, a kormány által finanszírozott
médiumokban, hogy a polgármester
a gyereknapon a bontás elől Vácra
kerékpározott. Mint a képviselő-tes-
tület ülésén elmondta, mindez a le-
járató kampány része, mert ha kicsit
is oda figyeltek volna, akkor ponto-
san tudnák, hogy ő a bontás idején,
Gödöllőn, az Alsóparkban rendezett
gyereknapon volt az unokájával.
A város vezetője arról is szólt, hogy
a bontásért a várossal szerződő vál-
lalkozás a felelős. Mindenki a megfe-
lelő végzettségével végzi a feladatát,
aminek előrehaladásáról a hivatal al-
jegyzője naponta egyeztet a kivitele-
zővel.
Gémesi György sunyi, álszent, a vá-
rosnak kárt okozó magatartásnak ne-
vezte, amit tapasztalt e téren az elmúlt
hetekben.Abba a sorba illeszkedik ez
a hozzáállás, ami a főtér fejlesztéséről
összehívott lakossági fórumon kez-
dődött. A fórummal azonos időben a
Fidesz nevében akkor úgynevezett
telefonos közvélemény-kutatást in-
dítottak egy gépi hangon bemondott
szöveggel. A párt helyi képviselői
akkor nem szólaltak meg a fórumon,
most pedig el sem jöttek a képvise-
lő-testület ülésére.
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Városunkban folyamatosan zajlanak
az útfelújítások, ám a legjelentősebb
munkákra rendszerint a nyári idő-
szakban, a tanév befejezése után ke-
rül sor, amikor a kisebb forgalomban
kevésbé nehezítik meg a mindenna-
pok közlekedését. Így van ez idén is.
Július 3-án két nagyszabású program
veszi kezdetét, a Széchenyi István
utca, valamint a Hunyadi János utca
felújítása.
A Széchenyi utca egy részének fel-
újítása már a múlt évben megtör-
tént, most a Kandó Kálmán utca és a
Táncsics Mihály utca közötti szaka-
szon, mintegy 440 fm hosszan, 6,5 m

szélességben végzik el a szükséges
burkolati munkákat, de sor kerül a
kétoldali szegély cseréjére is. Mind-
ezek mellett 543 fm hosszan burkolt
csapadékvíz-elvezető árok rekonst-
rukciót is végeznek, és- jó hír a gya-
logosoknak - 457 m hosszan a járda
is felújításra kerül.
A július 3-án kezdődő nagyszabású
munkák a tervek szerint szeptem-
berben fejeződnek be. Ez idő alatt az
utcát teljes egészében lezárják a for-
galom elől.
AHunyadi János utca felújítása szin-
tén július 3-án kezdődik, lényegében
teljes hosszában, a Grassalkovich

Antal utcától a Szilágyi Erzsébet
utcáig, 1201 fm hosszan végzik el
a szükséges munkákat. A burkolat
rekonstrukciója mellett sor kerül a
kétoldali kiemelt szegély cseréjére,
padka építésre, valamint a csapadék-
víz-elvezető rendszer és a járda is
megújul. A munkálatokat a forgalom
fenntartása mellett fogják végezni,
részleges lezárásokra és forgalomte-
relésekre azonban számítani kell. A
felújítás várhatóan szeptemberben ér
majd véget.Amunkálatok miatt eset-
legesen előforduló kellemetlensége-
kért a kivitelezők a lakosság szíves
megértését és türelmét kéri.

Megviselte a forróság a Testvérváro-
sok útja fiatal fasorát. Bár a VÜSZI
kertészeti részlegének munkatársai
hetente több alkalommal is öntözik
a fákat, nem mindegyik tudott mege-
redni. A kiszáradt növényeket ősszel
újakkal pótolják.

Mivel az idei nyáron a szokottnál is
korábban érkezett meg a forróság, a
növények is több vizet igényelnek.
Bár a VÜSZI munkatársai rendszere-
sen locsolják a kiültetett növényeket,
köszönettel veszik, ha a nagy meleg-
ben a lakosok is megöntözik őket.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

MEGÚJUL A SZÉCHENYI ÉS HUNYADI JÁNOS UTCA – NAGYSZABÁSÚ FELÚJÍTÁSOK KEZDŐDNEK



Gödöllői SzolGálat 3Közélet2017. JúniuS 27.

Legyen

-ban!

Hagyományosan Szent Iván Napjá-
hoz kapcsolódóan adták a Vankóné
Dudás Juli Alapítvány díját Galga-
mácsán. Az elismerést csoportos
kategóriában idén a Fricska Tánc-
együttesnek ítélte oda az alapítvány
kuratóriuma.
A Vankóné Dudás Juli Díj Alapít-
ványt 1990-ben hozta létre Takács Ist-
ván és neje, Vankó Etelka. Az egyéni
vagy csoportos kategóriában átadásra

kerülő díjak Gal-
gamácsa és a Gal-
ga-mente népmű-
vészetének, népi
hagyományainak
feltárásában és
megő r z é s é b e n
legeredményeseb-
ben tevékenyke-
dők elismerése.
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Elismerés a Fricskának

Szekeres Erzsébet szövött faliké-
peiből nyílt kiállítás június 23-án az
Erzsébet Királyné Szálloda díszter-
mében. A tárlaton a Gödöllőhöz kö-
tődő, valamint az egyházi és a népi
témájú alkotásokból egyaránt láthat-
nak az érdeklődők. A kiállítást meg-
nyitó Józsa Judit úgy fogalmazott,
a Szárnyvetés címmel látható ösz-
szeállítás egyben számvetés is, ami
átfogó képet ad Szekeres Erzsébet
művészetéről.
A kiállítás megnyitót követően, jú-
nius 24-én újabb ünnepélyes ese-
ményen vehetett részt a gödöllői
textilművész, hagyományőrző mun-
kássága elismeréseként ugyanis a
Magyar Örökség és Európa Egyesü-
let Magyar Örökség Díjjal tünteti ki.
Szekeres Erzsébet a rangos elisme-
rést szombaton délután a Magyar Tu-
dományos Akadémia dísztermében
vette át.

AMagyar Örökség díjat Farkas Ba-
lázs, Fekete György és Makovecz
Imre javaslatára a Magyarországért
Alapítvány kuratóriuma hozta létre
1995-ben azoknak az elismerésére,
akik a a magyar kultúra, gazdaság,
sport, tudomány területén a magyar
társadalom erkölcsi, szellemi fele-
meléséhez hozzájárulnak. jk

Sz. Jánosi Erzsébet alkotásaiból
nyílt kiállítás a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ-
ban.
A Bohóc és a lány című tárlaton Fü-
löp Attiláné, az intézmény igazga-
tója mondott köszöntőt, majd Posz-

tobányi Péter festőművész
nyitotta meg.
A kiállított alkotások jól
tükrözik Sz. Jánosi Erzsé-
bet – vagy ahogy legtöbben
ismerik: Erzsók – műveinek
sokszínűségét. Mind témá-

jukban, mind stílu-
sukban épp olyan
sokfélék, mint
amilyen sok arcú
lehet a bohóc: le-
het nevettető, szo-
morú, vagy épp
elgondolkodtató.
Vannak, akik a
bohócokat félel-
metesnek tartják,
az Erzsók által
megteremtet tek

azonban emberi arcukat, közülünk
valóságukat mutatják, épp úgy mint
a képeken sokszor felbukkanó, rej-
tőzködő, talán nem is mindenki szá-
mára felfedezhető angyalok.
Bár a tárlat a könyvtárban látható,
mégis sikerül visszaadnia azt a han-
gulatot, amit az Sz. Jánosi Erzsébet
által vezetett Levendula Galériában
tapasztalhat a betérő: nyugalmat
árasztanak, megállítják az időt, és
magukhoz ölelik, új felfedezésekre
csábítják a szemlélőt. bj

Magyar ÖrÖkség díjat kapott szekeres erzsébet

Szárnyvetés

LevenduLa hanguLat a kÖnyvtárban

Bohócok és angyalok

Különleges, kötetlen nyáresti
programra invitálja az érdek-
lődőket a Talamba ütőegyüt-
tes július 8-án, 18 órától. A
sajátos zenei világáról és fel-
dolgozásairól ismert csapat
Muszorgszkij: Egy kiállítás ké-
pei művének ütőhangszeres
előadását Vörös Eszter Anna,
külön erre aműre készült fest-
ményeinek kiállításával, és
finom borok kóstolásával kap-
csolja egybe.

Zombor Leventében, a Talamba
ütőegyüttes vezetőjében a múlt év-
ben, Vörös Eszter Anna
egyik kiállításán fogalma-
zódott meg a közös munka
gondolata. Úgy vélte, a fiatal
alkotó látásmódja, és a Ta-
lamba átdolgozásában meg-
szólaló Muszorgszkij mű jól
kiegészítenék egymást. Az
erre az alkalomra született
képeket most láthatja először
a nagyközönség.
Ahogy a képek kiegészítik
a zenét, úgy teszik teljessé a finom
borok az est programját. A villányi
Polgár pincészet szintén a zenéhez,
pontosabban egy-egy képhez ajánlja
borait és pezsgőit.

A vendégeket 18 órától várják,
18.30-tól Vörös Eszter Anna tart tár-
latvezetést, majd ezt követően este
hét órától kóstolhatja a közönség a fi-
nom borokat – mondta a Zombor Le-
vente, aki felhívta a figyelmet arra,
hogy a 20 órakor kezdődő koncert
nem jelenti a program végét, utána
ugyanis további kötetlen beszélge-
tésre várják az érdeklődőket.
Zombor Levente arról is szólt, hogy
nem egy hagyományos Talamba
koncertre kell számítani, hanem egy-
fajta „szalon” hangulatra, ahol egy-
aránt lehetőség van a művészetek
találkozására és arra, hogy együtt,

barátokkal, ismerősökkel töltsenek
el egy kellemes nyári estét.
A programról bővebben a Művésze-
tek Háza honlapján tájékozódhatnak
az érdeklődők.

a zene, a képzŐMŰvészet és
a bor taLáLkozása...

Arra vagyunk kíváncsiak:
Melyik az az emlék, benyomás a
királynéval kapcsolatban, amely
a fiatalban maradandó benyomást
keltett és a mai napig meghatározó
az életében, ha a királynéról esik
szó. Olyan ismertetéseket várunk,
amit a barátainak is elmondana,
bemutatna, amit szeretne másokkal
is megismertetni.

ÍRD MEG TÖRTÉNETEDET,
KIEGÉSZÍTÉSKÉNT KÉSZÍTS
FOTÓT VAGY RAJZOLJ A LE-
ÍRÁSHOZ!

Ha a fenti témakörben megfogal-
mazott felhívásunk megtetszett,
akkor úgy tárd elénk, hogy azt
megértse és megismerje a legjobb
barátod is, meg az a személy is aki
tőled távol, a „net” előtt ül. A szüle-
id, akikkel minden nap együtt élsz,
vagy akár egy barátod, akinek te
mesélsz először erről az élményről.
Bátran fogalmazd meg gondolata-
idat egy rövid leírásban, kiegészí-
tésként fotózz vagy készíts rajzot
hozzá, és ha akarod egészítsd ki
akár képzőművészeti alkotással
(rajz, festmény, batik, tűzzománc,
linó- és fametszet, stb.), akár egy
CD-re rögzített alkotással.

Az írásos pályamunkáknál nem
könyvszagú leírásokat várunk,
hanem önálló megfigyeléseket,
önálló véleményeket, egyéni érzé-
seidnekmegfogalmazását (Ameny-
nyiben lehetőségetek van rá,
kérjük digitálisan is küldjétek el
pályamunkátokat!)

Az írásos pályaművek terjedelme
5-10 A/4-es oldal lehet mellék-
letekkel, legalább 1/3 szöveges
résszel. A pályaművek értékét nö-
velhetik a témához kapcsolódó fo-
tók, rajzok, térképvázlatok.

Pályázni egyénileg és csoportosan
is lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői
általános iskolák tanulói által ké-
szített alkotásokat várjuk!
A pályázatok elbírálása korcsopor-
tonként külön-külön történik.
Apályázatokon kérjük olvashatóan
a pályázó nevének, iskolája nevé-
nek, címének, vagy lakcímének,
életkorának feltüntetését!

Apályázatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 10.
A határidő lejárta után beérkező
munkák elbírálására nincs lehető-
ség! Kérjük a határidőt betartani!
Amennyiben a beadott pályázatot
szeretnétek visszakapni,
kérjük a pályázati anyagotokon
tüntessétek ezt fel!

A DÍJAZOTTAKNAK TÖBB ÉR-
TÉKES NYEREMÉNY KERÜL
SZÉTOSZTÁSRA.
A pályázat értékelésére 2017.
őszén kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bővebb
felvilágosítás az egyesületnél:

Gödöllői Városvédő Egyesület
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel.: 06-20-561-1818,
e-mail: azenkedvesgodolloi2017@
gmail.com

JÖN! GÖDÖLLŐI MAGAZIN!
Lapunk jövő heti, nyári szünet előtti számával együtt a Gödöllői Magazin legújabb
száma is, ami akár úgy is tekinthető, mint egy nyári programajánló. Kalandra hívjuk
ugyanis a tisztelt olvasókat, részben történelmi utazásra, másrészt pedig testvérvá-
rosi barangolásra, aminek során külhoni barátaink konyhájába is bekukkantunk.
A magazin igazi csemege lesz azoknak, akik múltunk titkait fürkészik, bepillanthat-
nak ugyanis a 150 évvel ezelőtti koronázás titkaiba, és a Habsburgok világába.
Mindez persze csak ízelítő mindabból, ami a Gödöllői Magazin legújabb száma kínál
az olvasóknak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017.
„ERZSÉBET KIRÁLYNÉAZ ÉN VILÁGOMBAN”
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Dr. Gémesi György ünnepi beszéde:
„Jó estét kívánok, Hölgyeim és Uraim!
KöszöntömÖnöket a 27. alkalommal

megrendezésre kerülő Magyar Szabad-
ságNapja ünnepiműsorán, amikor is azt
ünnepeljük, hogy 1991. június 19-én az
utolsó szovjet katona is, közel 40 évnyi
megszállás után elhagytaMagyarország
területét, és azóta nincsenek hazánkban
idegen megszálló csapatok.

KöszöntömÖnöket innen, aVelekey
József Lajos újraalkotta Világfa mellől.
Amint azt tudják, a művész 1992-ben
alkotott első Világfáját 2008-ban egy
villámcsapás kettétörte, talán ezzel is
üzenve nekünk akkor az égiek, hogy
nem mennek jól a dolgok.
Valóban, akkor, 2008-ban nemmen-

tek jól a dolgok. Aztán Velekey József
Lajos 2010-ben újraalkotta a Világfát,
amely a régi helyén, annak gyökereiből
táplálkozva a szabadság szimbóluma-
ként, széttárva hatalmas szárnyait köt
össze Eget és Földet. Köt össze múltat
és jelent. Köt össze minket magyaro-
kat, éljünk a világ bármely pontján.
Hatalmas feltörő erő van ebben a

szoborban. De hatalmas erő van ben-
nünk, egy több mint ezer éves nem-
zetben, akik ezalatt az ezer év alatt
sokszor küzdöttünk meg a szabadsá-
gunkért. Harcoltunk tatárral, törökkel,
osztrákkal, némettel, orosszal. És, saj-
nos, közben harcoltunk és harcolunk
saját magunkkal is.
És egyre gyakrabban harcolunk kép-

zelt ellenségekkel, akiket ugyan nem
látunk, de nap mint nap bebeszélik ne-
künk, hogy ők a mi ellenségeink, akik
támadnak minket.
„...Mi azokat az államférfiakat tisz-

teljük..., akik azonosultak a magyar
társadalom akaratával, ...képesek vol-
tak leszámolni ... az orosz birodalom
feltétlen szolgálatával és a párt diktatú-
rával” – hangzott el 1989. június 16-án,
Nagy Imre és mártírtársai újratemeté-
sén, a Hősök terén, egy lelkes magyar
ifjú szájából ez a mondat.
Igen, ez a fiatal magyar politikus

Orbán Viktor volt, aki akkor lelkesen
beszélt, hogy a szovjeteknek el kell
menniük innen. És nagyon gyorsan
követték egymást ezután a történések.
„Tavarisikonyec” plakát, 1990-ben az

első szabad parlamenti választás, ami-
kor is Beke Kata csak annyit tudott
mondani: „Jézus, Máriám, győztünk!”.
Megalakul az MDF kormány és Antall
József lesz az első szabadon választott
kormány miniszterelnöke, aki először
mondta ki, hogy lélekben 15 millió ma-
gyar miniszterelnöke kíván lenni. Lét-
rejön az Antall József–Gorbacsov ta-
lálkozó, ami után megtörténik a Varsói
Szerződés felmondása és az „oroszok

szépen hazamentek”.
És akkor azt hittük, vége.Mindörök-

re elköszöntünk orosz barátainktól.
Édesapám a szovjet csapatok 1956-

os bejövetelét követően mindig fekete
nyakkendőt viselt, amit azok távozása
után elégetett, ezzel is kifejezve örö-
mét, hogy vége a megszállásnak és a
diktatúrának.
És mi itt, Gödöllőn 1991 óta min-

den évben összejövünk ezen a helyen
és ünnepeljük a magyar szabadságot,
függetlenséget, demokráciát.
Tesszük ezt 27 éve minden június

utolsó szombatján. De hány helyen te-
szik ezt még meg az országban? Kik-
nek fontos még mindig ez a szabad-
ság? Fontos-e egyáltalán?
Mi mindig megemlékezünk a sza-

badságról, ami vér nélkül hullott az
ölünkbe, miközben azt tapasztaljuk,
mintha visszafelé forogna az idő ke-
reke. A 89-es, forradalminak is minő-
síthető beszédben elhangzottak szép
lassan kikoptak és eltűntek az akkor
ellenzéki, ma pedig kormányzati poli-
tikai gyakorlatból.
Antall József olyan országot hagyott

ránk, amelyik elindult a demokratizáló-
dás útján. Amelyik újra nyitott nyugat
felé, és amelyiket a nyugati társadalom
példaként említhetett a keleti blokkból.
Mit tudunk mi üzenni a jövőnek, a

nálunk fiatalabbaknak? „Azt, hogy mi
nem azért mutattunk ajtót bizonyos dol-
goknak, hogy most meg visszajöjjenek
az ablakon. Mi az ajtót a nyugatnak ki-
nyitottuk, az oroszoknakmeg a kommu-
nizmusnak ajtót mutattunk.Azt üzenjük
a fiataloknak, hogy ne engedjék, hogy
visszajöjjenek az ablakon” – mondta
Orbán Viktor még 10 évvel ezelőtt.
És mi van ma?
Amagyar miniszterelnök ez évi két-

szeri találkozója az orosz elnökkel, és

az egyre erősebb diktatúrát kiépítő tö-
rök államfővel való találkozók mögött
jóval több van, mint egy diplomáciai
„keleti nyitásnak” nevezett informális
beszélgetés.
Nincs ugyan Varsói Szerződés, de

van új, egy több évre szigorúan titkosí-
tott szerződés azokkal, akiknek egykor
utat mutattunk.
Ma a nyugati kapukat zárjuk be és

nyitjuk ki a keletit. Ma a „gonosz” nyu-
gat lett az ellenségünk, mint egykor 40
éven keresztül.
És ma másként értelmezik a szabad-

ság és a demokrácia fogalmát azok,
akik még annakmegvédése miatt emel-
ték fel a hangjukat 10 évvel ezelőtt.
Ma az oroszok újra a spájzban van-

nak, és lassan már a kasszánál, csak
sokan még mindig nem látják.
Eszembe jut egy mindenki által is-

mert mozgalmi dal: „Sej a mi lobogón-
kat fényes szellők fújják, / Sej az van
arra írva, éljen a szabadság, / Sej, szel-
lők fényes szellők fújjátok, fújjátok, /
Holnapra felforgatjuk az egész világot.”
Kevesen tudják, hogy ez eredetileg

egy moldvai csángó népdal, aminek a
szövegét 1945-47 között kissé átírta
Jankovich Ferenc. Így lett a kommu-
nista hatalomátvétel szimbólumává
vált Népi Kollégiumok Szövetségének
mozgalmi indulója. Így lett egy mold-
vai csángó népdal érzelmi húrokat is
megpendítő dallamaiba csomagolt
kommunista propaganda.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nem hiszem el, vagyis nem szeret-

ném elhinni, hogy azok, akik egészen
vagy részben végigélték a 90 előtti
negyven évet, nem veszik észre eze-
ket a ma is tetten érhető folyamatokat.
Nem hiszem el, vagyis nem szeretném
elhinni, hogy a szabadságra korábban
oly kiéhezett magyar emberek nem lát-
ják, hogy ez már nem az 1991-ben vér
nélkül ölünkbe hullott szabadság.
Hittük akkor mindannyian, hogy

olyan szabadság jön el, ami megvéd
mindenkit, aki tisztességgel és becsü-
lettel teszi a dolgát.
Olyan szabadság, ahol megszűnik a

félelem a hatalomtól, mert az nem is ad
okot arra, hogy féljünk tőle.
Olyan szabadság, ahol a közpénzek

elköltésének tisztaságához nem fér két-
ség, erősödhetnek és biztonságban van-
nak a civil és szakmai szerveződések.
Olyan szabadság, ahol a fiatalok

kiszámítható jövőképet látva itthon
teremtenek otthont maguknak, alapíta-
nak családot és az idős generáció nyug-
díjakból tisztességgel meg tud élni.
Olyan szabadság, ahol a fiatalok sza-

badon megválaszthatják hol és hogyan
szeretnének tanulni, tudáshoz jutni és
nem kötelezik őket, hogy csak szak-
munkások lehetnek, mert a gimnáziu-
mok – ne adj Isten! – egyes egyetemek
már a nemzet ellenségeivé válnak.

Olyan szabadság, ahol a teljesít-
mény és nem a családi vagy baráti kap-
csolat számít az előrejutásnál, és ahol
az egészséges piaci verseny teremti
meg a gazdaság alapjait.
És olyan szabadság, ami továbbra is

az Európai Unió tagállamaiban látja el-
sődleges szövetségeseit, ahol elfogad-
hatatlan a kettős beszéd.
Olyan szabadság, ahol bátran lehet

szólni és nem kell attól rettegni, ha el-
mondja a véleményét az ember, akkor
másnap akár az állását is elveszítheti.
Olyan szabadság, ahol megbízha-

tunk egymásban és nem azt kell néz-
zük, ki vesz minket körül, mert már a
falnak is füle van.
Olyan szabadság, ahol nem hazaáru-

lózzák le azokat, akik nem úgy bólo-
gatnak, ahogy a hatalom fütyül.
Olyan szabadság, ahonnan nem kell

elmenni ahhoz, hogy mindez ne csak
egy álom, hanem valóság is legyen.
Csak egy valós, erős alapokon és az

előbbiekben felsorolt és megteremtett
szabadság biztosítja nemzetünk hosszú
távú fennmaradását és tesz versenyké-
pessé minket Európában és a világban.
Én egy ilyen magyar szabadságban

hiszek és egy ilyen magyar szabadsá-
got tudok tiszta szívvel ünnepelni, amit
csak együtt, közösen tudunk felépíteni.
Úgy, ahogyan Velekey József Lajos,
akinek volt ereje újra alkotni Világfát,
ami itt Gödöllőn lassan hét éve stabilan
áll és üzeni mindenkinek, hogy van re-
mény és van jövő.
Olyan jövő, ahol nem a „fényes

szellők „ fújják a szabadság lobogóját
kényükre-kedvükre, innen vagy onnan.
Nem! Olyan jövő, ahol az a zászló van,

amiről sokan több, mint negyven éve
énekeljük együtt a szerzővel: „Ha én
zászló volnék / Sohasem lobognék, /
Mindenféle szélnek haragosa volnék.
/ Akkor lennék boldog, ha kifeszítené-
nek, / Nem lennék játéka, mindenféle
szélnek.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma este egy olyan produkciót láthat-

nak a Gödöllő Táncegyüttes előadásá-
ban, amit olyan fiatalok adnak elő, akik
jóval 1990 után születtek.
Olyan fiatalok, akikmár könyvekből

tanulják a rendszerváltás körüli törté-
nelmi időket.
Ezek a fiatalok fogják elmondani a

táncművészet eszközeivel, gondolatai-
kat a szabadságról. Arról a szabadság-
ról, amit sokan természetesnek vesznek,
de amit könnyen el is lehet veszíteni.
Ezek a fiatalok már nem ismerik, mit

jelent a határzár. Ezek a fiatalok ma bár-
mikor elindulhatnak a világbanbárhova.
Nem kell éveket várni az útlevélre,

sőt, mamár útlevél se kell, hogy elhagy-
ják az országot, hogy átlépjék a határt.
Mert a határ ma nyitva van és re-

mélem, nyitva is marad, és a sorompó
nem csukódik le újra!
„Mondd, anya mi a szabadság? Ha

létezik, lélegzik-e? Ismeri-e őt a világ,
milyen a szabadság színe? Szabad-
ság...? Persze hogy létezik kincsem,
figyeld csak a pillanatban, ott lapul a
lélegzetben, veled van a gondolatban.”
Ezekkel a szép gondolatokkal kez-

dődik a Gödöllő Táncegyüttes Székely
Phono című előadása. Itt a színpadon
hamarosan 120 gödöllői fiatal táncos
mutatja be azt a produkciót, amit Tóth
Judit és Moussa Ahmed koreográfus
megálmodott és megvalósított.
Ők itt, mindannyian a mi jövőnk,

ennek az országnak a jövője.
A magyar kultúrán keresztül mutat-

ják be nekünk, a magyar történelem
egy részét zenében, versekben és ter-
mészetesen táncban.
A magyar kultúra, ami mindannyi-

unk részére fontos. Sőt, egyre fontosabb

kell legyen ebben a világban, ami mára
egyre inkább multikulturálissá válik.
De szerencsére vannak még, akik

ezt a magyar kultúrát tovább viszik, to-
vább adják. Kicsit akár maivá is teszik,
modernizálják, de az alap értékeket
megőrzik. Ilyen munkát végez a Kalá-
ka Együttes is, akik a mai napon veszik
át Önök előtt a Magyar Szabadságért
Díjat.” (j)

XXVII. Magyar SzabadSág Napja

A Kaláka Együttes kapta idén a Magyar Szabadságért Díjat, amelyet a magyarság-
tudat erősítéséhez, a magyar kultúra megőrzéséhez és továbbviteléhez hozzájáru-
ló alkotóknak, személyeknek adnak át minden évben.

Az elismeréssel az elmúlt években mások mellett Nemeskürty Istvánt, a Kormo-
rán Együttest, Makovecz Imrét, Csoóri Sándort, Sebestyén Mártát, Grosics Gyulát,
Bánffy Györgyöt, Jókai Annát, Böjte Csabát és Halász Juditot is kitüntették.
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XXVII. Magyar SzabadSág Napja

Fotók:
Tatár Attila
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Fotók: Korondi Judit,
Reményi Krisztián,
Tatár Attila

Fotó-összeállításunk:
www.facebook.com/
godollovaros

MúzeuMok, Művészetek éjszakája
Idén is több ezren vettek részt a Múzeumok Éjszakája gödöllői rendezvényein. Június 24-én a már hagyományos, mű-
vészeti és gyermekprogramokkal színesített kulturális esemény tíz helyszínen zajlott. Az érdeklődőket 16 órától éjfél
utánig a városi múzeumban, a királyi kastélyban, a GIM-házban, a Levendula Galériában, a Királyi Váróban, a köny-
várban, az egykori Grassalkovich Présházban, a Fréderic Chopin Zenei AMI-ban, a SZIE Mezőgazdasági Eszköz- és
Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeumában, az Erzsébet Királyné Szállodában, valamint a Pálmaházban várták a külön-
böző előadások, kiállítások, játékok. A meleg nyári estén veterán buszok segítették az eljutást valamennyi helyszín-
re, a fővárosból pedig nosztalgia HÉV-járat közlekedett Gödöllőre. A gyerekek a korábbi években már megkedvelt
módon, idén is pecsétet gyűjthettek a számukra készített foglalkozásokon, amiket azután ajándékokra válthattak be.
A rendezvénynek idén is része volt a gödöllői művészeti csoportok műsora, amivel ez alkalommal a múzeum belső

udvarán várták az érdeklődőket. A kellemes nyáresti hangulatról a Talamba Ütőegyüttes, az Arpeggio Gitárzenekar,
a Városi Vegyeskar, az Arizona szobazenekar, a Gödöllő Táncszínház gondoskodott. A rendezvényt a már hagyomá-
nyos táncház zárta, a Gödöllő Táncegyüttes tagjainak vezetésével.
Fotó-összeállításunk – a teljesség igénye nélkül – ízelítőt ad a remek hangulatú program színes, gazdag kínálatából.

(ny.f.)
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A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

TÓDOR: 7 éves, ivartalaní-
tott kan, kora ellenére tiné-
dzsereket megszégyenítő-
en aktív. Nagycsalád mellé
is ajánjuk. Cicára nem volt
„tesztelve”.

BOGI: 3 éves keverék szu-
ka. Nagyon barátságos.
Gyerek mellé is ajánljuk,
de csak egyedüli kutyának.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Július 1-jén,
(szombaton)
10-12 óráig
ISASZEGI

KISÁLLATRENDELŐ
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel:
dr. Michalik László

Telefonszám:
06/20-981-31-00

TURUL
GÖDÖLLŐI

ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.

a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

PEDRÓ: Dalmata keve-
rék. Csodálatos kiskutya:
bújós, gyerekbarát, szó-
fogadó. Ivartalanítás után
alábbhagy dominciája is.

ANTI: 4 éves kan. Játékos
kutyus, nagyon emberba-
rát, gyermekek mellé is
bátran ajánlható.

A rutinos macskatartók már bizo-
nyára tapasztalták, hogy kedvencük
– persze az eledel nedvességtartal-
mától függően – meglehetősen ke-
vés vizet fogyasztanak. Egy normál
felnőtt cica átlagos vízszükséglete
test kilogrammonként 55-70 ml.
A száraztápot fogyasztó macskák
érthető módon több folyadékot
vesznek magukhoz, mint a ned-
ves eledelt, vagy friss húst evő
társaik, így szükség esetén ci-
cáink folyadékfelvételét jó minő-
ségű nedves eledel etetésével is
meg tudjuk támogatni.
A macskák többnyire naponta
több alkalommal vesznek ma-
gukhoz kisebb mennyiségű fo-
lyadékot, de vízivási szokásaikat
a hőmérséklet kevéssé befolyá-
solja (nem úgy, mint a kutyák ese-
tében, akik lihegéssel hűtik magu-
kat). Mivel igen érzékenyek ivóvizük
minőségére, így mindig biztosítsunk
számukra friss, tiszta vizet. Ennek
érdekében pedig vizes tálkájukat
helyezzük távol az almuktól és az
eledelüktől, de ügyeljünk rá, hogy
számukra mégis könnyen hozzáfér-

hető helyen legyen. Megfigyelhető
egyes cicák esetében, hogy szíve-
sebben isznak folyóvizet (pl. a csap-
ból), vékony vízsugarat engedve
esetenként ebből is megkínálhatjuk
kedvencünket, ezzel is ösztönözve
őt a folyadékfelvételre. Manapság
azonban már kaphatók kifejezet-
ten cicáknak kifejlesztett szobai ivó

kutak is, amelyek a bennük lévő fo-
lyadékot folyamatosan mozgásban
tartva biztosítja cicánk számára
a megfelelő minőségű és frisses-
ségű tiszta ivóvizet.
Figyeljünk azonban
arra, hogy az ilyen
berendezést min-
denképp megbízha-

tó helyről szerezzük be, hiszen az
olcsóbb, silány minőségű változa-
tok veszélyesek lehetnek cicára és
gazdira egyaránt.
Amennyiben kedvence vízfogyasz-
tási szokásai hirtelen, indokolatla-
nul, jelentős mértékben változna,
úgy forduljon mihamarabb állator-
voshoz.

Termékeinket keresse üzletünkben
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.)
vagy webáruházunkban
(www.vetashop.hu).

Tombol a forróság, és ezt nem csak
mi, emberek viseljük nehezen, de az
állatok is. A Budakeszi Vadaspark-
ban ezért a gondozók külön figyel-
met fordítanak arra, hogy valahogy
elviselhetőbbé tegyék a hőséget az
állataik számára. Ha van házi ked-
vencünk, érdemes ellesni a profik
praktikáit.

A Budakeszi Vadaspark állatgondo-
zói a kisebb és nagyobb állatoknak
jégbe hűtött gyümölcsvariációkat
kínálnak, mert bizony az állatokat
is legalább annyira megviselheti a
már-már trópusi időjárás, mint az
embereket. Szilágyi Zsolt, a Budake-
szi Vadaspark állatgondozója szerint
nemcsak a vadaspark lakóinak eseté-
ben, de a házi kedvenceinknél is ér-

demes odafigyelni a kánikula idején
néhány apróságra.
„Az állatok szervezetének is kiemel-
ten fontos a vízháztartás folyamatos
egyensúlya, így tálkájukban mindig
legyen elegendő friss víz, biztosít-
sunk nekik árnyékos, felüdülést biz-
tosító kuckót, továb-
bá alkalmanként egy
hűvösebb fürdőt is
beiktathatunk” – fo-
galmaz.
Ezenkívül nagyon
fontos, hogy a déli
napon ne vigyük le
a kutyát sétálni, a
tűzforró, felhúzott
ablakú autóban pe-
dig semmiképpen
se felejtsük állatain-

kat, a házban
élő kedven-
cek esetében
napközben is
biztosítsuk a
megfelelő szo-
bahőmérsékle-
tet és légáram-
lást.
Szilágyi hoz-

záteszi, hogy érdemes szem előtt
tartani, hogy az állatoknak a nyári
napokon több pihenésre van szük-
ségük, viszont ilyenkor kevesebbet
esznek. Vízből ugyanakkor akár a
testtömegük egyötödét is megihat-
ják.

HOGYAN ÖSZTÖNÖZZÜK MACSKÁNKAT A VÍZIVÁSRA?

ÍGY TESZIK ELVISELHETŐVÉ A HŐSÉGET A
BUDAKESZI VADASPARK LAKÓI SZÁMÁRA

Június 24-én tartották meg az immár hagyományosnak mondható agár és
spániel klubkiállítást az Alsóparkban, a Grassalkovich-szobor mellett.
Akiállítás végén a Super Best in Show előtt „szakavatott zsűri” választotta
ki Gödöllő város győztesét. A bíró a 11 éves TóthMilán volt, aki második
helyezettnek a fiatal osztálygyőztes magyar agarat választotta, a legszebb
kutyának pedig a szintén fiatal osztálygyőztes amerikai cocker spánielt
tartotta, amelyik legvégül a 4 tagú külföldi bíróknál is elnyerte a legmaga-
sabb elismerést, a Super Best in Show címet.

Agár és spániel klubkiállítás
az Alsóparkban

A meleggel sajnos megérkeztek a szúnyogok is. A szemtelen állatok
mindent megtesznek, hogy a vérünkhöz jussanak, mi pedig azért te-
szünk meg mindent, hogy elüldözzük őket. Nemcsak zavaró a szú-
nyogcsípések viszketése, de az egészségünkre is káros hatással lehet.
Nemcsak a szúrások elfertőződéséről van szó: az a rengeteg kemiká-
lia sem tesz jót a bőrünknek, amit magunkra kenünk vagy fújunk a
szúnyogok elriasztása érdekében. Íme néhény természetes módszer,
amivel elűzhetjük a vérszívókat.

1. A leggyakrabban használt kültéri szúnyogriasztó termék az illatosított
gyertya, ezek közül a leghatásosabb a citronella (Cymbopogon nardus)
illatú. A citronella olajából testpermetet is készíthetünk, amit a bőrünkre
fújhatunk, de cserépben is tarthatunk belőle. Az is segíthet, ha a teraszon
vagy az udvarban
körömvirágot tar-
tunk, azt sem sze-
retik a szúnyogok.
2. Kicsi gyerekek
és csecsemők ese-
tében hatásos szú-
nyogriasztó lehet
a cickafark tea.
Nem megitatni
kell velük, hanem
a bőrükre fújni.
3. Bármilyen fur-
csa, a szúnyogok
nem szeretik a vaníliát. Vaníliaaromával azonban hiába kísérletezünk, a
bogarak megérzik, hogy nem igazi. Használhatsz azonban vaníliaoldatot,
amit a teraszasztalon tartott párologtató vizébe csöpögtethetsz.
4. Ne hagyjuk ki a sorból az örök klasszikust, a levendulát sem. Számunk-
ra isteni illatát a szúnyogok ki nem állhatják. A 100 százalékos tisztaságú
levendula-illóolajat a csuklónkra is csepegtethetjük, vagy szúnyogriasztó
testpermetet is készíthetünk belőle.
5. Az is távol tartja a szúnyogokat, ha sok fokhagymát fogyasztunk. Ám-
bár így nemcsak a vérszívók kerülnek majd el bennünket, hanem való-
színűleg a beszélgetőpartnerek is.

Hogyan kell elriasztani a szúnyogokat?
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Újabb gödöl-
lői kötődésű
labdarúgót
igazolt az
Újpest FC.

A lila-fehérek Simon Krisztián után
Nagy Dánielt (a képen) is megsze-
rezték, aki legutóbb Magyarorszá-
gon az FTC-ben játszott.

A Gödöllőn nevelkedő, később 16 éves
koráig lila-fehérben futballozó, majd

több német klubot megjárt, tavaly még
a Bundesliga 2-ben szereplő Würz-
burger Kickers keretéhez tartozó Nagy
Dániel visszatért a IV. kerületbe, miután
sikerült megállapodni az újpesti vezetők-
kel. Minden bizonnyal pikáns meccs vár rá
az NB I. második fordulójában, amikor az
Újpest legutóbbi magyarországi csapatával,
a Fradival csap össze hazai pályán, sőt, ha
minden jól alakul, akkor akár négy, a lab-
darúgás alapjait egykor Gödöllőn kezdő
játékos is a pályán lehet. -ll-

Labdarúgás – újabb gödöLLői újpesten

Nagy Dániel is a liláknál

Békéscsaba volt a központja a III.
korcsoportos összevont labdajáték
Diákolimpiának június 8-11 között.
Ezen a rendezvényen az Erkel Fe-
renc Általános Iskola lány röplabda-
csapata képviselte városunkat, akik
a döntőben végül a hetedik helyen
végeztek.

Az ország nyolc legjobb csapata közé beke-

rülni nem volt kis teljesítmény és a döntőben
is helyt álltak a lányok. A sorsolásnál már
sejteni lehetett, hogy nem lesz könnyű dol-
guk, a két nyíregyházi és a kecskeméti csa-
pattal kerültek egy ágra. Szoros mérkőzése-
ken, 2-3 ponttal szenvedtek vereséget, így a
7. helyért a szombathelyiek ellen kellett bi-
zonyítani a tudásukat. Ez a mérkőzés volt az
egész országos döntő legsimább összecsa-
pása. Nagy fölénnyel győzedelmeskedett az
Erkel csapata. A csapat tagjai voltak: Bútor
Anna, Timár Leila, NormannMira, Pász-
tor Kata, Horváth Virág, Laczkó Barba-
ra, Nagy Orsolya, Mohos Júlia, Krizsán
Kitti, Várkonyi Dóra és Dalló Hanna,
edzőjük Pelle Ildikó. -ggy-

diákoLimpia – röpLabda döntő

Erkeles diákok a hetedik helyen

Június 13-
17. között
rendezték
meg az
a u s z t r i a i
Tirol tarto-
mányában
fekvő Telfs
városában

az Erőemelő és Fekvenyomó
Európa-bajnokságot, amelyen

Kovács Krisztián (a képen) saját
súlycsoportjában Európa-bajno-
ki címet nyert.

Kovács Krisztián tűzoltó főtörzsőr-
mester, a gödöllői Tűzoltóság beosz-
tott tűzoltója a Submasters -125 kg-os
súlycsoportban EQ fekve nyomásban
205 kg -os teljesítménnyel bizonyult a
legjobbnak és végzett ez által az első
helyen. -li-

erőemeLés – európa-bajnokság

Kovács Krisztián Európa-bajnok lett

Június utolsó hétvégéjén rek-
kenő hőségben rendezték Mis-
kolcon az ifjúsági korosztály
(2000-2001) országos atlétika
bajnokságát, amelyen a GEAC
versenyzői összesen öt érmet
nyertek.

Szörényi István fiú rúdugró tanítvá-
nyai közül esélyeshez méltó verseny-
zéssel országos bajnok lett Mihály
Ádám, aki 450 cm-es eredményével
kimagaslott a mezőnyből, ugyanitt
Magyari Benedek 420 cm-rel hoz-
ta a bronzérmet, míg Molnár Dáni-
el hatodik helyen végzett. Kellemes
meglepetésekkel szolgáltak Körmen-
dy Katalin tanítványai is, akik közül
Csernyánszky Sára 400 m gáton nagy
egyéni csúccsal (64,61) ezüstérmes,
400 m síkon jó idővel az ötödik lett.
Pótha Johanna, aki életében először
indult 100 m-en hivatalos versenyen,
a közel 40 fős sprinter mezőnyben
bronzérmet nyert (12,64), 200 m-en
pedig kiváló egyéni csúccsal (25,73)
az ötödik helyen végzett. Máté Alpár

tanítványa, Canea Zoltán a fiú ge-
relyhajításban 55,42 m-es dobása után
bronzérmet vihetett haza.

Rúdugró verseny Gödöllőn –
Sikeres szervezés

Rekord létszámú nevezővel (55 fő), hi-
ánypótló és nagysikerű serdülő (2002-
2003) és újonc (2004) korosztályos
rúdugróversenyt rendezett a GEAC
atlétika szakosztálya a SZIE Atlétikai
Központban június 22-én, ahol közel
6 órán keresztül 48 fiatal versenyző
küzdött a rekkenő hőséggel és az egyre
magasabbra kerülő léccel. Az ország
minden szegletéből érkező ifjú rúdugró
palánták igen színvonalas versenyt vív-
tak, nagyon sok egyéni csúcs született,
többek között a GEAC-os versenyzők
is kitettek magukért. A serdülők között
kiválóan szerepelt Bánovics József,
aki 340 cm-es egyéni csúccsal negye-
dik lett a legeredményesebb 2003-as
születésűként. Feltétlenül említést ér-
demel az MTK-s Nagy Marcell (2002)
450 cm-es teljesítménye, amellyel a

felnőtt ob-n az első hatban végzett
volna. Ugyanitt Orbán Andor (2002)
hatodik, Ladányi Viktor (2003) 8.
helyezett lett. A serdülő lányoknál Si-
monváros Csenge (2002) 300 cm-es
egyéni csúcsával az ötödik, Schmutz-
er Csilla (2002) pedig 290 cm-rel (ecs)
7. lett. Ebben a mezőnyben a KSI-s
Kulcsár Boglárka 350 cm-es kiváló
eredménnyel vitte haza az aranyérmet.
Az újonc lányoknál Simonváros Zille
(2004) 220 cm-rel végzett az 5. helyen.
A GEAC kiváló edzői kollektívája
nagyszerű hangulatú és szinte minden
egyesület edzőjének, vezetőjének elé-
gedettségét kiváltó versenyt rendezett,
hűsítési-fürdési lehetőséggel (akadály-
futó gödör, felfújható gyermekmeden-
ce) és jégkrémmel feldobva. Köszönet
ezért a szponzoroknak, az Agruniver
Holding, a Naturaqua, a Tamcert és a
Wessling Hungary Kft-nek is. -kb-

atLétika – ifjúsági ob és rúdugró verseny

Várt és nem várt sikerek az ifi ob-n

Az elmúlt hétvégén, immá-
ron ötödik alkalommal került
megrendezésre a Csomádi
Kempo Kupa, ahol a gödöllői
Muay Thay Egyesület négy ver-
senyzővel képviseltette ma-
gát, akik a nyolc mérkőzésük-
ből hetet megnyertek.

Tóth Bendegúz és Valóczy Bálint
kezdőként, első versenyükön léptek

a kötelek közé, míg Demetrovics
Ádám és Módi Zsolt már, mint ta-
pasztalt versenyzők mérhették le tu-
dásukat, amit meg is tettek, hiszen a
helyenként túl szigorú hazai bírásko-
dás ellenére Ifj. Varjú László tanít-
ványai a mezőny fölé emelkedtek.
Tóth, Demetrovics és Módi arany-,
míg Valóczy (a képen balról jobbra
a gödöllőiek) bronzérmet szerzett a
viadalon. -li-

küzdősport – Csomádi kempo kupa

Gödöllői fölény, négy érem A Magyarország Jó Tanuló-
ja-Jó Sportolója pályázat kere-
tében a kimagasló tanulmányi
és sport eredményeket elért
diákokat jutalmazta a tanév
végén az Emberi Erőforrások
Minisztériuma.

A 2016/2017-es tanévben nyújtott
kimagasló teljesítménye nyomán a
Gödöllői Török Ignác Gimnázium
két tanulója is átvehette az Emberi
Erőforrások Minisztériumának el-
ismerő oklevelét. Hanzl Lilla zsi-
nórban negyedszer, Hanzl András
(mindketten az MTK-ban vívnak)
pedig idén először nyerte el ezt a cí-

met. Gratulálunk a díjazottaknak, a
tanáraiknak és edzőiknek! tt-

jó tanuLó, jó sportoLó páLyázat

Gödöllői díjazottak

Gödöllői fölénnyel indult a strand-
röplabdás szezon. Öt páros révén
volt érdekelt a Gödöllői RC strand-
röplabda szakosztálya az országos
bajnokság tatai, első fordulójának
elődöntőiben és végül négy érem-
mel távoztak a gödöllői csapatok.

A női fináléba két GRC-s páros került, így
borítékolható volt az arany és az ezüstérem.
Előbbit a címvédő Lakatos Enikő, Lutter
Eszter, utóbbit Kovács Dóri és Kovács

Eszter szerezte meg, s mivel a bronzmecs-
csen Szabó Dorka és Tóth Eszter diadal-
maskodott, a GRC-s lányok állhattak a do-
bogó mindhárom fokára. Sajnos a férfiaknál
egyik GRC-s érdekeltségű páros sem jutott
be a fináléba, de a bronz így is a Jánossy
Bálint, Vocskó Máté duóé lett Soós Izsák
és a Pénzügyőrös Kiss Nicholas ellenében.
Azonban így is a GRC lett a forduló leg-
eredményesebb szakosztálya.
(Forrás: Penta-GRC/facebook.com, fotó:
Szőcs Pál/SzPortfotók)

strandröpLabda – eLkezdődött a szezon

Gödöllői fölény a tatai nyitányon

Június 24-én, kiváló időben
rendezték meg a már hagyo-
mányosnak mondható, Sza-
badság Napi Futás – Tekerés
napot, amelyre négy kategóri-
ában összesen 412-en nevez-
tek be.

ANagy Zoltán által megálmodott és
immáron már nyolcadik alkalommal
megszervezésre kerülő, a Máriabes-
nyői Kegytemplom lábától induló

futó- és kerékpár versenyen az 5 ki-
lométeres minimaratonra, a félma-
ratoni 21, illetve a 12 km-es egyéni
futóversenyre, valamint a 21 km-es
kerékpár versenyre lehetett nevezni.

A VIII. Szabadság Napi Futás ás
Tekerés kategóriánkénti első há-
rom helyezettje: Kerékpár elit
kategória: 1. Medgyes Gábor, 2.
Szilágyi Szabolcs, 3. Bényi László
(mindhárom gödöllői).
Kerékpárt Hobbi kategória: 1.
Nagy Barnabás (Gödöllő), 2. Oster-
ling Ádám (Gödöllő), 3. Kele János.
Női abszolút: 1. Sejben Anita, 2.
Klotz Viola, 3. Kovács Fruzsina.
5 km futás, férfiak: 1. Bulitka Lász-
ló, 2. Szőke-Kis Jácint (Gödöllő), 3.

Zelnik Péter.
Nők: 1. Viha Borbála (Gödöllő), 2.
Belényesi Hanna (Gödöllő), 3. Cza-
kó Borbála.
12 km futás, férfiak: 1. Hamar Ger-
gely (Gödöllő), 2. Csizmadia Gábor,
3. Mató Kornél.
Nők: 1.Kalóczki Tímea (Gödöllő),
2. Nyíri Ildikó, 3. Drótár Katalin.
21 km futás, férfiak: 1. Kucsma Jó-
zsef, 2. Sulyánszki Zsolt, 3. Kovács
Dávid.
Nők: 1. Pintér Zsófia, 2. H. Takács
Gabriella, 3. Kóródi Ágnes.

-tl-

vii. szabadság napi futás-tekerés – közeL négyszáz induLó

Négy kategóriában versengtek
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

GIM-ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax: 28-419-660, gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu

Az alkotóházban
„… a kék magasba szállok…”

címmel
Erzsébet királyné tiszteletére rendezett zászlókiállítás látható.

Kiállítók: Aranyosi Zsuzsanna, Bányász Judit, Bornemisza Eszter, Czeglédi Júlia, B.
Csernyánszky Katalin, Csíkszentmihályi Réka, T. Doromby Mária, Fóris Katalin, Golarits
Erzsébet, Göbölyös Márta, Katona Szabó Erzsébet, Kelemen Katalin, Latin Anna, Makkai
Márta, Morvay Ibolya, Orient Enikő, Ruttka Andrea, Sárváry Katalin textilművészek

Az eseményt az Erzsébet-emlékév keretében rendezzük meg.
Támogatók: Gödöllő Város Önkormányzata, Művészetek Háza Nonprofit Kft. Gödöllő

A kiállítás megtekinthető 2017. szeptember 10-ig (szombat–vasárnap) 14-18 óráig
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

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., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.

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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Június 26-tól-július 2-ig:

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Július 3-9-ig:

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

Testvérvárosunkból, Wageningen-
ből 2017. október 5-8. között ha-
gyományainknak megfelelően is-
mét ellátogat a holland település
küldöttsége. A delegációban a vá-
ros vezetőin kívül egyebek között
a szociális-, egészségügyi-, művé-
szeti-, ökumenikus csoportok kép-
viselőit fogadhatjuk az iskolások és
rendvédelmi szakemberek mellett.
A vendégek elszállásolásához befo-

gadó családokat keresünk. Elsősor-
ban azon személyek jelentkezését
várjuk, akik már jártak Wagenin-
genben a korábbi kiutazásokon, il-
letve olyan új jelentkezőkre számí-
tunk, akik kapcsolatépítés, idegen
nyelv gyakorlása céljából szívesen
házigazdái lennének holland kol-
légáiknak 3 éjszakára, elősegítve
a kultúrák közötti párbeszédet. A
fogadó családnak két reggelit, egy

vacsorát és elutazáskor úti csoma-
got szükséges biztosítania a holland
vendégnek. A programok összeál-
lításáról, a további étkezésekről a
szervezők gondoskodnak.
A befogadó családok Kiss Zsu-
zsannánál jelentkezhetnek az
alábbi e-mail címen:
kisszsuzsanna.godollo@gmail.com
vagy a +36-20/546-1664-es mobil-
telefonszámon.

FELHÍVÁS!

Gödöllő és Wageningen idén ünnepli a testvér-
városi kapcsolatának 25. évfordulóját, amiről

ősszel egy kiállítással is megemlékezünk.

Ez idő alatt a két város lakói sok közös prog-
ramon vettek részt, amit sokan megörökítettek.

Kérjük, aki az elmúlt 25 évből fotóval
vagy videófelvétellel rendelkezik, az juttassa el

Kiss Zsuzsannának
az alábbi e-mail címre:

kisszsuzsanna.godollo@gmail.com,
vagy jelentkezzen a +36-20/546-1664-es

mobiltelefonszámon!

ATORMAYKÁROLY
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

vezetése tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy az orvosaik rendelkezésre

állásának (szabadságolások) alakulása miatt
az intézet

PÉNTEKI szakrendelései 2017. július 3. és 2017.
szeptember 3. között, 7 és 16 óra között állnak

a betegek rendelkezésére.
ATÖBBI NAPOTAVÁLTOZTATÁS

NEM ÉRINTI!

Kérik a szíves megértésüket!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozás
alatt lévő tervezetét 2017. július 4-én, kedden 17 órakor a Városi Könyvtár földszinti termében Lakossági
Fórum keretében mutatjuk be. A fórumra tisztelettel váruk minden érdeklődőt.
Az egyeztetési anyag 2017. június 26-tól megtekinthető a www. godollo.hu oldalon is a „Polgárok” menüpont
„Partnerségi Egyeztetés” címszó alatt.
A készülő kézikönyvvel és rendelet-tervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket szóban a lakossági fóru-
mon, illetve írásban 2017. július 12-ig tehetik meg:
– postai úton a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda részére (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) vagy
– a foepitesz@godollo.hu e-mail címre megküldve.
A fenti partnerségi egyeztetés, valamint az azt követő államigazgatási egyeztetési eljárás észrevételei nyomán
véglegesített tervezetet várhatóan folyó év szeptemberében terjesztem a képviselő-testület elé jóváhagyásra.
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)
ATAK elsősorban a lakosság, az építtetők tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Feltárja és bemutatja
a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Javaslatot tesz a település-
képhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazására.
Településképi rendelet
Az eddigi önálló önkormányzati rendeletek: helyi értékvédelem, reklám, településképi bejelentés, településképi
véleményezés, településképi kötelezés, valamint a településkép-védelmi előírások egy közös rendeletbe kerülnek.

Dr. Gémesi György polgármester

MŰVÉSZETEK HÁZANYÁRI NYITVATARTÁS

AMŰVÉSZETEK HÁZA JÚLIUS 1-TŐLAUGUSZTUS 31-IG ZÁRVA.
SZEPTEMBER 1-TŐLAMEGSZOKOTT NYITVATARTÁSSALVÁR MINDENKIT.
ABelvárosi Jegyiroda július 1-től augusztus 31-ig hétfőn ZÁRVA, kedd-péntek 11.00-18.00,
szombat-vasárnap ZÁRVA. Szeptember 1-től a megszokott nyitvatartással vár mindenkit.
A Királyi Váró minden nap 10.00-18.00 között NYITVA (változatlanul működik).

A NoVo Café és mini könyvtár a megszokott nyitvatartással lesz nyitva (hétfő-csütörtök 8.30-22.30,
péntek-szombat 8.30-01.00, vasárnap 11.00-22.30).

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy Gémesi György polgármester júliusi
fogadónapját az alábbi időpontban tartja: 2017. július 12. szerda 10-12, valamint 14-16 óráig.

FELHÍVÁS – BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK
WAGENINGENI VENDÉGEINK SZÁMÁRA

Partnerségi Egyeztetés
a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet

tervezetéről

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
AKEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe: „Gödöllő fenntartható közlekedé-
sének fejlesztése: Észak-déli irányú főhálózat I.
ütem”
A projekt azonosítószáma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00048
A szerződött támogatás összege: 249 999 924 Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A pályázati támogatás igénylője Gö-
döllő Város Önkormányzata, mely a VEKOP-5.3.2-15. kódszámú konst-
rukcióra nyújtott be Támogatási Kérelmet, amely a „„Gödöllő fenntart-
ható közlekedésének fejlesztése: Észak-déli irányú főhálózat I. ütem””
elnevezést kapta, VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámmal.
A projekt tartalma Gödöllő Észak-Dél irányú kerékpáros nyomvonalának
kiépítése.
A tervezett nyomvonal: Gödöllőn, a Dózsa György úton a városközpont
(Szabadság tér) és a Haraszti út között, továbbá a Haraszti úton egészen
a LEAR Corporation bejáratáig tart. A Teghze L. utcán a Tesco mellett
átkötés történik az Ádám utcáig, valamint a Rákos patakon egy új kerék-
páros híd épül. A projekt részét képezik még kerékpártámaszok, valamint
napenergiával működő köztéri világítótestek. A projekt keretében elkészül
az egész településre érvényes Kerékpárforgalmi Hálózati Terv, valamint
szemléletformáló kampány valósul meg.

PÁLYÁZAT BÜFÉ ÜZEMELTETÉSÉRE!
A VÜSZI Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Táncsics Mihály utcai
sporttelepen lévő büfé tulajdonosi kívánalmaknak megfelelően törté-
nő üzemeltetésére. Pályázni a büfé hasznosítási terveit és a bérleti pénz-
ügyi konstrukciót bemutató zárt dokumentációval lehet.
Pályázat beadási határideje: 2017. július 10., 12 óra.
Helyszíne: VÜSZI Kft. titkárság Gödöllő, Dózsa György út 69.
A beérkező pályázatokat képviselő-testületi taggal kiegészített bizottság
fogja értékelni.
További információ: 28/420-773, vagy email: titkarsag@vuszikft.hu

FELHÍVÁS – IGAZGATÁSI SZÜNET
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Gödöllő Város Képviselő-testület 23/2017.

(I. 26.) sz. önkormányzati határozatával a Gödöllői Polgármesteri Hivatalban

2017. JÚLIUS 24 - 2017. AUGUSZTUS 4. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN
IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.

Az igazgatási szünet alatt csak telefonos ügyelet van. Kérjük szíves megértésüket.

Gödöllő, 2017. június 26. Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző
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Nőknek és férfiaknak
esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése

és eladása.

2100 Gödöllő, Odray u. 8.
06-28/410-035
06-30/952-9987
info@delia.hu

„A kevesebb néha több”

D’Elia
Szalon

www.delia.hu

FELHÍVÁS!
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ föld-
szinti kávézójába üzemeltetőt keres. A folyóiratolvasó
részeként kialakított bútorozott kávézó az épületből és
az utcáról is megközelíthető.

Helyiségek:

Fogyasztói tér, mosogatós konyha, raktár, mosdó,
utcai terasz.

Nyitva tartás a könyvtár nyitva tartásával megegyezik.

Érdeklődni:

Seres Imre 06-20/229-3706



INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
Tel.:20/944-7025

+ Gödöllőn minőségi garázs-összekötéses ikerház, 3szo-
ba+ nappalis, 135nm hasznos, 420nm-es privát telekkel
eladó. I.ár: 35MFt Tel.:20/772-2429

+ Új építésű részen 4 szoba+ nappalis, garázsos újszerű
139nm-es ikerház eladó 600nm-es telken iár: 41,9M Ft.
Tel.:20/772-2429

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft. Tel.:20/804-
2102

+ Eladó két és félszobás, erkélyes, felújított lakás Gödöl-
lőn. Iár:18.8MFt. Tel.:20/804-2102

+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es te-
lekkel 28MFt-ért. Tel.:20/804-2102

+ Gödöllő blahai részén, 764m2-es telek, 30%-os be-
építéssel, 21m utcafronttal eladó! Irányár: 16,9MFt.
Tel.:20/539-1988

+ Gödöllő kertvárosában, 85m2-es jó állapotú, három
szobás ház eladó!! Iár:28MFt! Tel.:20/539-1988

+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! Tel.:20/539-1988

+ Fenyvesben jó állapotú három szobás vegyes építésű
ház, 1080m2-es telekkel eladó! Iár:19.5MFt! Tel: 20/539-
1988

+ Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, összközműves sa-
roktelek ikerház építésére vonatkozó kész háztervvel el-
adó! Iár:9,8MFt. Tel.:20/772-2429

+ Szadán igényes környezetben, jó fekvésű, 1600m2,
gondozott, közműves építési telek 9,5M-ós irányáron sür-
gősen eladó! Tel.:20/772-2429

+ Eladó lakást keresek központban! Tel.:20/804-2102

+ Gödöllő központjában, Szilhát u. 28.-ban, n+3szobás
könnyűszerkezetes családi ház 837m2-es telekkel eladó!
Iár.:28MFt Tel.:20/944-7025 http://www.godolloihaz.hu/

+ Domonyvölgy, Tulipán utcában HÉTVÉGI HÁZ alpesi
stílusban pincével, 914 nm kerttel eladó. A házban víz,
villany, a kertben fúrt kút, szőlő, gyümölcsfák vannak. Iár:
7,5MFt. Tel: 06-20-542-8437

+ Eladó Gödöllőn a Királytelepen 732 nm-es telken 80-
as években téglából épült összközműves, 105 nm-es, 2
szobás, nappalis családi ház. Alatta szuterén (105nm)
garázs aknával+ 3 helyiség. Tel: 06-70-203-1137

+ Zsámbokon 27 éve működő tar-
tozásmentes Vas-Műszaki-Festék üzlet cég-
gel (Kft), áruval, házzal, telekkel nyugdíj miatt
eladó, esetleg gödöllői, belterületi ingatlanra
cserélhető. 06-70-333-0636

+ Eladó Gödöllő központjában 2.em. 2 szo-
bás, 49 nm-es, erkélyes lakás. A szobák par-
kettásak, fűtés: egyedi cirkó. (Külön WC, spá-
jz, tároló.) Iár: 16,9MFt. Tel: 06-20-444-9394

+ KERESÜNK Gödöllőn a Harasztban eladó
házat magánszemélyként, 3 fős kis csalá-
dunk részére! Kérem, hívjon a 06-20-9194-
500 vagy 06-20-3491-701-es telefonszámon.

+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton 60 nm-
es, földszinti, erkélyes, konvektoros, vízórás
lakás beépített konyhabútorral. A ház hőszi-
getelt, új műanyag nyílászárókkal felszerelt.

A lakás 2 szobás, parkettás; konyha, spejz, fürdőszoba,
WC. Iár: 17,4 MFt. Tel: 70/779-5799

+ Eladó egy összkomfortos felújítandó 70 nm-es kertes
ház 740 nm-es telken a kertvárosban. (Ingatlanosok ne
hívjanak!) Iár: 18 MFt. Érd: 06-70-410-2061

+ Gödöllőn a János utcában 1. emeleti, 1.5 szobás, erké-
lyes, tégla építésű lakás gázfűtéssel, saját vízórával el-
adó. Iár: 14 M Ft. Érd: 06-30-285-3464

+ Eladó Tóalmáson a templomkert melletti, kis faházas
telek 100m-re a fürdőtől. Villany, víz a telken található,
örökzöldek telepítve, lakókocsival. I.á.: 1,7 M Ft. 0620-
919-4870

+ Eladó Gödöllő Blahai részén egy földszint+ tetőteres,
nappali+ 2szobás +40nm önálló apartmanként is bevona-
tó helyiség, téglaépítésű, szigetelt, családi ház 714nm-es
telken, erkéllyel, kertkapcsolatos terasszal. I.á.: 31,5 M
Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Erdőkertesen alkalmi áron egy 757nm-es építé-
si telek, melyen egy szuterén található, fürdővel, WC-vel.
Víz, villany, gáz bevezetve, csatorna befizetve. I.á.: 6,8 M

Ft. 0620-919-4870

+ Eladó a dányi tó mellett 2db nyaraló, egy téglaépí-
tésű és egy cseh típusú faház. I.á.: 6,8 és 5,5 M Ft.
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Volán buszpályaudvarral szem-
beni 4emeletes lakótömbben egy 56nm-es, 2emele-
ti, 2szobás, loggiás öröklakás konvektoros fűtéssel.
I.á.: 18,3 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy nappali+ 3szo-
ba, összkomfortos, 2szintes, igényesen kialakított,

270nm összterületű családi ház, melyben található egy
kandalló, szauna 1000nm-es, díszkertes telken elektro-
mos kapubejáróval. I.á.: 57 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 30m-es utcafontú,
2,5szobás, téglából épült 100nm-es családi ház 1703nm-
es telken. Az ingatlanon melléképületek, borospince és
egy különálló, téglából épült nyári konyha található. I.á.:
25 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő blahai részén 90nm-es, új építésű laká-
sok külön kis telekrésszel, kulcsrakész állapotban 31 és
35 mFt közötti eladási árért.0620-919-4870

+ Gödöllő legszebb részén szép családi ház sürgősen eladó.
Hívjon bármikor. 06-20-432-9665

+ Eladó Gödöllőn a fenyvesben egy 6 éves, téglából épült
2szintes családi ház 110nm összalapterületű, nappali+
4szobás, 30nm-es pincével 792nm-es telken. Az ingat-
lanon ásott kút található. I.á.: 34,9 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy kisméretű lakó-
ház, nyílászárócserével, gázfűtéssel 1094nm-es telken
30m-es utcafronttal. A telek ikerház építésére alkalmas.
I.á.: 17,9 mFt 0620-919-4870

TELEKBÉRLÉS
+ Bérelnék Gödöllőn, közvetlen közelében panorámás
vagy vízparti hétvégi telket hosszútávra, kizárólag pihe-
nésre, komfortos, lakható épülettel, kocsibeállóval. Tel:
06-20-941-3396 (12 óra után.)

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn az ipari park közelében, zöldövezetben 77 nm-
es, 2,5 szobás, összkomfortos családi ház kerttel, autó-
beállási lehetőséggel hosszútávra bérbe adó. Érd: 06-30-
943-1059
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+ Gödöllő Kertvárosában teljesen különálló, bútoro-
zott, 30 nm-es kis lakás hosszútávra kiadó 1 fő részére.
60.000 Ft/hó+ 1 havi kaució. (Az ár az összes rezsit tar-
talmazza.) 06-20-9463-112

+ Máriabesnyőn 35 nm-es 1,5 szoba konyhás kertes ház
szívességi szerződéssel kiadó 50.000 Ft+ rezsi, +kéthavi
kaució. 70/779-8529

+ Gödöllőn egy kétszobás, klímával felszerelt lakás rész-
ben bútorozottan július 1-től kiadó. Érd: 06-20-476-0648

+ Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es, 1 + 2 félszobás, er-
kélyes, első emeleti lakás hosszútávra kiadó. Ár: 90.000
Ft/hó + rezsi, + 2 havi kaució. (Állattartás és dohányzás
nem megengedett.) Tel: 06-30-267-8863

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő központjában, a könyvtárral szemben 25,5 nm-
es földszinti iroda/ üzlethelyiség kiadó. Érd: 06-28-410-
115, 06-70-411-2466

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft. Tel.:20/804-
2102

ÁLLÁS
+ ÁRKUS 2000 KFT. Gödöllő, Irodaszer kereskedés felvé-
telre keres: ÁRUKISZÁLLÍTÓ – BESZERZŐ – ÜGYINTÉZŐ
munkakörbe teljes munkaidőben. A feladat végzéshez,
több éves gépkocsivezetői gyakorlattal és budapesti
helyismerettel rendelkező, nem dohányzó, munkatársat
keresünk. Elvárások: B kategóriás jogosítvány, vezetési
gyakorlat, önállóság, rugalmasság, jó kommunikációs
készség. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: arkus@
arkus2000.hu

+ 130.000.- Nettó alapbér + túlóra + vasárnapi jutalék!!
BOLTI ELADÓT felveszünk a Csíkos ABC-be. Tel: 06-70-
772-7850 vagy személyesen a helyszínen!

+ Gödöllői műanyag üzem raktárába targoncavezetői en-
gedéllyel rendelkező RAKTÁROST keresünk. Jelentkezés:
mouldrent@plastexpress.hu

+ VAGYONŐRI és RECEPCIÓS állás betöltésére keresünk
jól szituált, kiegyensúlyozott, katona szellemiségű férfi
munkatársat. Érdeklődni: 06-20-389-5556 (kérésére visz-
szahívom).

+ Pénzügyi, gazdasági ügyintéző kollégát keresünk -
Gödöllőről és közvetlen környékéről. Kiemelt fizetés,
ingyenes nyelvtanulási lehetőség, cafeteria. Elvárások:
felhasználó szintű excel és word tudás. Jelentkezés:
emailben motivációs levél és önéletrajz beküldésével: ili.
godollo@gmail.com és info@ili.hu

+ Az OMT Zrt. RAKTÁROS munkatársat keres Gödöllő
településre, középfokú végzettséggel, legalább 3-5 éves
raktári tapasztalattal, felhasználó szintű számítógépes
ismerettel, erkölcsi bizonyítvánnyal. Jelentkezni: fényké-
pes önéletrajzzal a karrier@omtrt.hu email címen.

+ Csíkos Pizzériába FUTÁRT felveszünk. Tel: 06-70-772-
7850

+ Nemzeti Dohányboltba ELADÓT felveszünk!! Csíkos
ABC Gödöllő, Szőlő u. 10. Tel: 06-70-772-7850

+ Büfébe ügyes kezű munkatársat keresünk: 700,-/óra.
Jelentkezni: Csíkos Burger 06-70-772-7850 tel. számon
lehet.

+ Gödöllői irodánkba talpraesett IRODAVEZETŐT kere-
sünk kiváló angol nyelvtudással, jó kommunikációs kész-
séggel, Word és Excel ismeretével. Tel: 06-30-470-0365,
www.3dinfotech.com

+ C# PROGRAMOZÓKAT keresünk gödöllői szoftverfej-
lesztő cégünkhöz. Ha tapasztalt és rettenthetetlen vagy,
jelentkezz! Tel: 06-30-470-0365, www.3dinfotech.com

+ Mosodára keresünk két műszakos munkavégzésre dol-
gozókat, 8 órás munkakörre, hosszútávra. A munkavég-
zés helye: Gödöllő, Dózsa György út 69. Tel: 70/409-7651

+ Házvezetői állást keresek, gyermekfelügyeletet hétvé-
gén is: Aszód, Gödöllő, Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Bp.,
Tura. Tel: 06-30-2755-127 (18.00-20.00 között)

+ Munkájára igényes, középkorú hölgy (eü. végzettség-
gel) gyermekfelügyeletet, süteménykészítést és
takarítást vállal. Tel: 06-70-551-1955

+ A Gödöllői Mesék Háza Óvoda két fő ÓVODA-
PEDAGÓGUS részére állást hirdet meg határozott
időre. Az önéletrajzokat a mesekhazaovoda@
gmail.com email címre várjuk.

+ Könnyű betanított munkára, lehetőleg szakmá-
val rendelkező, gödöllői, férfi nyugdíjast kere-
sünk. Jelentkezni néhány soros önéletrajzzal a
mufemker@gmail.com email címen, illetve a 06-
30-9457-209-es telefonszámon lehet.

+ SOFŐRÖKET keresünk belföldi és nemzetközi
áruszállításra, autómentőre és kisbuszra. Nyelv-
tudás előnyben. Érd: 06-70-618-2979

+ Gödöllői telephelyű villanyszerelő ipari cégünk
önállóan dolgozni tudó, agilis, RAKTÁRI BETA-
NÍTOTT munkás kollégát keres hosszú távú munkavég-
zésre, azonnali belépéssel. Bérezés megegyezés szerint!
Előny: hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasz-
talat, B kategóriás jogosítvány. Korrekt, versenyképes
fizetés! Teljes munkaidős, határozatlan idejű jogviszony.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk! Amennyiben hir-
detésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jelentkezzen
fényképes önéletrajzzal a penzugy@elmuszolg.hu email
címen, vagy a 06-28-430-562-es telefonszámon.

+ Gödöllői telephelyű villanyszerelő ipari cégünk SEGÉD-
MUNKÁS kollégákat keres fizikai munkára, hosszútávú
munkavégzésre, azonnali belépéssel. Bérezés megegye-
zés szerint! Korrekt, versenyképes fizetés! Teljes munka-
idős, határozatlan idejű jogviszony. Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk! Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, kérjük, jelentkezzen fényképes önéletrajz-
zal a penzugy@elmuszolg.hu email címen, vagy a 06-28-
430-562-es telefonszámon.

+ Gödöllő környékéről ÁCSOT és ÁCSSEGÉDET azonnali
kezdéssel felveszek. Jogosítvány előny. Tel: 06-20-920-
6507

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, dip-
lomás, 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

+ KERTGONDOZÁS metszés, gépi PERMETEZÉS, műtrá-
gyázás, füvesítés, fűnyírás, rotációs kapálás. Fakivágás,
bozótirtás, sövényvágás, ereszcsatorna tisztítás. Gyomir-
tás. Ágak, levelek, gallyak elszállítása. 06/30-747-6090

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, ta-
nácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

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

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

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

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Cso-
magoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez
kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620

+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. To-
vábbi információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 20/367-4274

+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, átadása. Cir-
kók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítá-
sa, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón,
gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes fel-
mérés. Egyedi franciaágy, ülőgarnitúra elkészítése a kí-
vánt méretben, kivitelben, garanciával. Tel: 20/943-2828

+ KERTFENNTARTÁS és NÖVÉNYVÉDELEM. Fakivágás,
tuják, sövények visszavágása. Bozótirtás, fűkaszálás,
füvesítés, gyepújítás, ültetés. GÉPI PERMETEZÉS: buk-
szusok, gyümölcsfák virágzáskorában, örökzöldek lemo-
só és betegség megelőzése, kerti kullancsok gyérítése.
06/20-922-4400

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 70/621-6291
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+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtö-
rések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-
5089

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BUR-
KOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást!
Tel: 06-70-361-9679

+ FESTÉS-MÁZOLÁS gyorsan, szakszerűen. Ingyenes
árajánlat Gödöllőn és környékén. Hívjon bizalommal! 06-
20-805-9890

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talp-
masszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontá-
roktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS
+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Nyári intenzív. Min-
den szinten minden korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD,
GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettségire
felkészítés. Egész nap. Érd: 30/611-0036 Kollarics Kata-
lin

+ Matematika, fizika, kémia tantárgyakból javítóvizsgára
való felkészítést vállalok 5-12. osztályos tanulóknak. Tel:
30/908-4130.

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron, első
vevőként, bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csil-
lárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csip-
két, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi
tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is.
30/308-9148

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia
szakbecsüs díjtalan kiszál-
lással vásárol antik bútoro-
kat, festményeket, órákat,
mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás
és hiányos darabokat is), régi
pénzeket, bizsukat és éksze-
reket, borostyánt, mindenféle
régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásáro-
lunk első vevőként! Tel: 06/1-
293-1759, 70/942-0806,
20/465-1961

+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK
kaphatók Gödöllőn termelő-
től. Több mint 1.000 közül vá-
laszthat 30-40 %-os áron. Tel:
30/569-8137

+ Alig használt 28-as női ke-
rékpár felszereléssel 13.000
Ft-ért eladó, ill. egy üzemké-
pes Samsung 51 cm-es, táv-
irányítós színes TV 6.000 Ft-
ért. Tel: 06-30-267-8863

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszere-
lés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minősé-
gi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728 www.akkugodol-
lo.hu

+ 14”-os pótkerék és újszerű nyári gumik eladók Renault
Clio Thalin gépkocsihoz 4500 Ft/db áron. Érd: 06-30-
9678-094

KISÁLLAT
+ Három elárvult kölyökmacskának – anyjuk elveszett –
gazdikat keresek. Tel: 06-30-251-0473

EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mé-
zet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Repceméz.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas
u.3. 28/417-913

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészet-
ből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721
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Beküldési határidő:
2017. július 4.

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Czakó Lászlóné, Széchenyi I.
u. 4., Deme Viktória, Paál L.
köz 3.
A Dűlő Borkereskedés 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Sebők Dóra, Palotakert 10., Lá-
zárnéNagyAndrea, Liszt F. u. 5.
A Happy Box 2000 Ft-os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Varjú Botond, Sztelek D. u.
2/A.
A Városi Mozi ajándékát
nyerte:
Reitmayer Terézia, 2181 Ik-
lad, Szabadság út 18., Vekkel
Jánosné, Szabadság út 15/B.
A Mezőgazdasági és Kerté-
szeti Áruház 1000 Ft‐os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Dr. Kiss Andorné, Tábornok u.
26., Babarczi Bianka, Peres u.
38/A.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson
való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mai-
len küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címűket is
megadják! Köszönjük!

Nyitva: H–Szo 800–1700

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

MUSKÁTLI ÉS

EGYNYÁRI NÖ
VÉNYEK

VÁSÁRA!


