
Harmadik alkalommal rendezi
meg városunk a GödöllŐsz Fesz-
tivált, ami szeptember elejétől
november végéig a megszokott-
nál is színesebbé varázsolja a
kulturális kínálatot. A rendez-
vénysorozat sok népszerű gö-
döllői programot, és több feszti-
vál eseményeit is magába foglal.

A rangos eseménysorozat szep-
tember 8-án, pénteken veszi kez-
detét egy nagyszabású koncerttel,
amivel Erzsébet királyné halálára
emlékezünk. A kastély lovardá-
jában Verdi Requiem című műve
csendül fel a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar és a Nemzeti Énekkar előa-
dásában, majd szombaton és vasár-
nap a Belvárosi Napokon válogatha-
tunk a koncertek, sportrendezvények
kiállítások közül. A kétnapos ren-
dezvényen olyan sztárok adnak kon-

certet, mint a Neoton Família, a The
Biebers, a Honeybeast és a Mystery
Gang. Lesz futóverseny, Ebugatta
Piknik, Civil Utca és Szakmák dél-
utánja – hogy csak néhányat emel-
jünk ki az igencsak bőséges program
kínálatból. A rendezvényre spanyol

testvérvárosunkból is érkeznek fellé-
pők, szombaton délután a valdemo-
rói flamenco táncegyüttes is színpad-
ra lép majd.
Több rangos esemény várja az ér-

deklődőket a szeptember 16-24. kö-
zötti Ars Sacra Fesztivál keretében

is. Az eseménysorozatba idén is
bekapcsolódik a Levendula Ga-
léria, ahol szeptember 16-án „Ne
féljetek!” címmel nyílik csoportos
kiállítás, majd a fesztivál ideje alatt
minden este kamarazenei koncert
várja a látogatókat.A fesztivál kere-
tében három nagyszabású koncert-
re is sor kerül: szeptember 16-án a
Gödöllői Evangélikus Templomban
Kodály Zoltán emlékére ad hang-
versenyt az Új Advent Kórustársa-
ság; Szeptember 17-én este szintén
Kodály művek csendülnek fel a
Szentháromság templomban Ács
Dávid (orgona), Ács Ádám József

(klarinét) előadásában; szeptember
24-án pedig ugyanitt Tóth Rita (or-
gona), Juniki Spartakus (hegedű) és
Juniki Anna (ének) koncertjén Bach,
Händel, Rheinberger és Boelmann
műveit hallhatja a közönség.

(folytatás a 6. oldalon)

Felújítják a Város Mozi előterét. Egy hónapra be-
zár a filmszínház.

(2. oldal)

Mezitlábas ösvényt adtak át a gyerekeknek az Al-
végi Családi Nap keretében.

(4. oldal)

Mihály Ádám (GEAC) 1. helyen végzett rúdugrás-
ban az Ifjúsági és Junior Liga döntőjében.

(8. oldal)
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Megérett az idő

Jubileumok
GÖDÖLLŐSZ: KÖZEL 70 PROGRAMMAL

Fesztiválok évszaka következik
Pontosan 10 évvel ezelőtt szentelte
fel dr. Beer Miklós püspök a gö-
döllői Szentháromság templomot. E
jeles évforduló alkalmából, augusz-
tus 27-én Hugyecz János plébános
köszöntője után ismét a Váci Egy-
házmegye vezetője celebrált misét,
aminek keretében 11 főt a bérmálás
szentségében részesített.
Az ünnepségen köszöntötték pap-

pá szentelésének 40. évfordulója
alkalmából Szecsődi Péter kanono-
kot, plébánost, Gödöllő város dísz-
polgárát.
Az önkormányzattól kért és térí-

tésmentesen kapott telken 2004-ben
kezdődött el az építkezés. Első üte-
mében a plébánia, majd a közösségi
ház, végül a templom épült fel, me-
lyet 2007. augusztus 25-én avattak
fel. Beer Miklós szentelte fel Isten
házának három új harangját is 2012.
március 31-én.

(folytatás a 6. oldalon)

Tavaly a Carmina Burana jelentette
a GödöllŐsz Fesztivál nyitányát



2017. augusztus 29.2 gödöllői szolgálat Közélet

28/2017.

Sok változáS jön, figyelni kell a közlekedéSben!

Építések, javítások
egyhónapoS Szünet kell a felújítáShoz

Tovább szépül a mozi

komfortoSabbak a felújított panelházak

Még 8 év van a korszerűsítésre

A héten helyükre kerülnek a parko-
lóórák a Bajcsy-Zsilinszky Endre
utcában, és szeptember 1-jétől az
önkormányzati rendeletnek megfele-
lően itt is fizetős várakozási övezet
lesz. Az utcába
négy parko-
ló- óra kerül
k ihe lyezésre ,
az övezet elhe-
lyezkedésének
megfelelően.
Folyamato-

san dolgoznak
a Széchenyi
István utca és a
Hunyadi János
utca útfelújítá-
sán. Míg a Széchenyi utcában teljes
lezárás mellett zajlanak a munkák, a
Hunyadi utcában jelenleg a munká-
latokhoz igazodva, szakaszos lezá-
rások vannak. Az útfelújítással egy-
idejűleg, más beruházásban jelentős
elektromos munkákat is végeznek a

területen, az M3-as autópálya feletti
nagyfeszültségű elektromos vezeték
kiváltását végzik. A Hold utca és a
Gerle utca közötti szakaszon kivé-
telre kerülnek a vas villanyoszlo-

pok, s az eddigi légvezetékek helyett
földkábeleket fektetnek le. Emiatt
az útépítési munkák teljes befejezés
határideje is módosul előreláthatólag
22 nappal. Az útépítést kivitelező
Colas Út Zrt. a módosult időpontok
ellenére minél előbb igyekszik az

útpályán történő munkavégzést be-
fejezni a tanévkezdésre való tekin-
tettel. A tervek szerint a jövő héten
elvégzik a Hunyadi utca aszfaltozási
munkáit. Ennek ideje alatt azonban
teljes útzárra kell számítani. A for-
galmi rend változásáról a www.go-
dollo.hu oldalon, és Gödöllő város
Facebook-oldalán folyamatos lesz a
tájékoztatás. Fontos tehát, hogy az
erre gépjárművel közlekedők kísér-
jék figyelemmel a tájékoztatásokat
és a kihelyezett forgalom irányító
táblákat!
Amúlt hétenmegkezdődött a váro-

si utak kátyúmentesítése is.Aburkolt
és a nem burkolt útfelületeket egya-
ránt javítják. A múlt héten dolgoztak
a Szarvas, a Lomb, a Lázár Vilmos, a
Malomtó, az Ivánka, a Horgásztó és
a Dalmady utcákban, valamint a Ba-
bati úton és az Ady Endre sétányon.
A Batsányi utcában Pureco folyóka
beépítését végzik.

(bd)

Gödöllői Városi Mozi több szempont-
ból is különlegességnek számít. Egy-
részt a multiplexek világában egyre
kevesebb ilyen létesítmény üzemel,
másrészt évek óta töretlen népszerű-
ségnek örvend, s ma már nem csak
Gödöllőről, hanem a régióból és a
fővárosból is sokan jönnek ide meg-
tekinteni egy-egy aktuális
bemutatót. A siker részben
annak köszönhető, hogy
mindig a legújabb filmeket
láthatja a közönség, rézben
pedig a folyamatos fejlesz-
téseknek, a legújabb techni-
kák bevezetésének.
A gödöllőiek kedvenc

mozijára ismét megújulás
vár. A hónap végén bezár a
létesítmény, szeptemberben új kön-
töst kap az előtér, s az októberi nyi-
táskor nem csak kényelmesebb lesz,
hanem szebb is.
Mint aztReményi Richárd, a mozi

vezetője lapunknak elmondta, már
régóta készült erre a munkára, ami
lényegében az elmúlt években végre-
hajtott fejlesztésekre felteszi majd a
koronát.
Az egyhónapos munkák során az

előteret teljesen átalakítják. A jelenle-
gi büfé részt a terem baloldalára he-
lyezik át, a lépcsőt pedig a jobbra, ez-
zel jelentősen megnagyobbítva a teret,
ahol eddig sok esetben nem fértek el a
várakozó nézők.

Afalak és a padló új burkolatot kap,
s egy, a ’30-as éveket megidéző Art
deco stílusú előtér fogadja majd a kö-
zönséget a nyitás után. Az átalakított
térben a jelenleginél több ülőhelyet
helyeznek el, a falakra pedig olyan áb-
rázolás kerül, ami egyaránt megidézi
a filmek világát, és a mozi történetét.

Mindemellett a szociális helyiségeket
is felújítják, szintén ebben a stílusban.
Hogy miért éppen a ’30-as évekhez

nyúlnak vissza? A kérdésre Reményi
Richárd úgy válaszolt:A jelenlegi mo-
zitermet akkor alakították ki, s ezt az
időt fogja visszahozni, csak éppen a
jelenkor igényeihez igazítva.
Apropó jelenkor! A büfé kínálata is

megújul, a közönség „nyomásának
engedve” nem csak pattogatott ku-
koricát, hanem nachost is lehet majd
nassolni mozizás közben.
Az átalakítást a mozi vezetője saját

indíttatásból, és saját forrásból való-
sítja meg. A szebb környezet azonban
nem lesz hatással a jegyárakra. (ny.f.)

Városunk lakói egy részének a lakóte-
lepek adnak otthont, amelyeknek épü-
letei anno korszerűnek számítottak, ma
már azonban energetikai szempontból
igencsak kívánni valót hagynak ma-
guk után. Ama már magántulajdonban
lévő lakások korszerűsítését az elmúlt
években több pályázat is segítette. A
lehetőséggel Gödöllőn is sokan éltek,
legutóbb az Otthon melege pályázaton
vett részt sikeresen a Palotakert lakóte-
lep két társasháza.
A Palotakert 7-es és 15-ös számú

épületei 50 százalékos állami támoga-
tást nyertek energetikai felújításra, s
már mind a két társasház lakói élvezhe-
tik a beruházás előnyeit.
APalotakert 15-ön teljes külső szige-

telést végeztek, ami magában foglalta
a tető, a lábazat és a homlokzat szige-
telését, valamint a hideg-melegvizes
rendszer LSE szisztéma szerinti kor-
szerűsítésére került sor. Az LSE svájci
technológia, ami bontás nélkül teszi le-
hetővé a csőrendszer felújítását. Mind-
ezek mellet tíz lakásban a lakók három
rétegű ablakcserét végeztek.
Köszönhetően a támogatásnak az

összesen 62 milliós forintba kerülő
programnak a felét kellett a társasház-
ban élőknek előteremteni. Hogy meg-
érte-e a beruházás? Mivel a munkála-
tok már a múlt év végén befejeződtek,
megtudtuk, a téli hónapok energia-
megtakarítási tapasztalatai rendkívül

pozitívak voltak, de a felújításnak kö-
szönhetően a nyári melegben is sokkal
komfortosabbá váltak a lakások.
A Palotakert 7. alatt idén fejezték be

a munkálatokat, itt is teljes szigetelésre,
valamint közös nyílászárók cseréjére
került sor. Az új elemek hő és füst el-
vezetéssel vannak ellátva, ez egyébként
nemrég jól vizsgázott, amikor az egyik
lakásban elektromos tűz keletkezett.
Az épületben fűtéskorszerűsítést is

végeztek, ennek keretében költségosz-
tók kerültek felszerelésre, valamint ti-
zenegy lakásban háromrétegű ablakok-
ra cserélték a korábbiakat. A program
72 millióba került, aminek szintén a
felét biztosította a nyertes pályázat.
A korszerűsítés azonban nem csak a

lakók kényelmét szolgálja, hanem kö-
telezettség is, hiszen az EU szabályozás
szerint 2025-ig valamennyi panellakást
energiahatékonnyá kell tenni. (j.)

A héten elkészül a Palotakerten
nemrég átadott játszótér körbe-
kerítése. A június elején mintegy
10 millió forintból megvalósított
fejlesztést a nem rendeltetésszerű
használat miatt kell védelemmel
ellátni. A kerítés kiépítése – ami
közel félmillió forintjába kerül az
önkormányzatnak – után a léte-
sítmény zárható lesz.
A játszótér nyitását, zárását az

itt élők összefogása eredménye-
ként az 1. és 2. lépcsőházban elő
lakók önkéntes alapon szervezik
meg. (F)

A hé lké l P l k

KKKÉSZÜL A KEEERÍTÉS

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta a Rá-
kos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térség-
fejlesztési koncepciót és stratégiai programot, és döntött az
egyedi támogatás beadásáról.
A Rákos-patak 44 km-es hosszával a Duna leghosszabb

balparti mellékvízfolyása a térségünkben. Szada és Gödöllő
határában ered, majd Isaszegen, Pécelen, Rákosmentén, Kő-
bányán, Zuglón ésAngyalföldön áthaladva ömlik a Dunába.
A patak revitalizációjával kapcsolatban 2012 óta folynak

szakmai egyeztetések az érintett budapesti kerületek, a Fő-
városi Önkormányzat, az agglomerációs települések és Pest
Megye Önkormányzata között. Amostani határozat értelmé-
ben a közgyűlés elnöke intézkedésével, illetve a megyei négy
érintett település támogatásával a Pestterv Kft. elkészítette a
Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó tér-
ségfejlesztési koncepciót és stratégiai programot. Az elké-
szült program széleskörű véleményezését követően a négy

támogató település véleménye is beépítésre került a stratégiai
programba.
Gödöllő esetében a patak alsóparki szakasza mederrende-

zésének első üteme (bontás, földmunkák, természet közeli
mederrendezés, mederstabilizálás stb., vízlépcső kialakítása,
új gyalogos–kerék-
páros híd építése)
merült fel, mint a
kompenzációs for-
rásból finanszíro-
zandó projektelem.
A tervek szerint

a támogatási ké-
relmet 2017. szep-
tember második
felében nyújtják be.

(pestmegye.hu)

ÉLETRE KELHET A RÁKOS-PATAK
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Magyarország konzultációra ha-
zarendelte Hollandiába akkreditált
nagykövetét, meghatározatlan ideig
szünetel a nagyköveti szintű kapcso-
lattartás a két ország között – jelen-
tette be Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter pénteken Buda-
pesten a távozó holland nagykövet,
Gajus Scheltema 168 órának adott
interjúját követően.
A magyar kormány döntése nem

érinti aWageningen és Gödöllő közöt-
ti, negyedszázadosmúltra visszatekin-
tő testvérvárosi kapcsolatokat. Hollan-
diai partnertelepülésünk küldöttsége
október 5-8. között a hagyományok-
nak megfelelően ismét ellátogat váro-
sunkba, s vendégeinket helyi családok
fogadják. A jubileumnak konferenciát
szentel a két önkormányzat és kiállítás
nyílik a 25 év közös programjainak
dokumentumaiból.
Wageningen a testvérvárosi kap-

csolatok kezdete óta rendszeresen és
jelentős mértékben támogatta Gödöl-
lőt. Legutóbb, tavaly nyáron a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti

Szolgálat épületében zajló felújítás-
ra kerülhetett sor a WGW Egyesület
7500 eurós támogatásának köszön-
hetően, amit a holland város további
támogatással egészített ki. Az átala-
kítás során új vizesblokkok készül-
tek, kicserélték a vízvezetékeket és
az elektromos hálózatot is. Az Egye-
sített Szociális Intézmény ugyancsak
rendszeres és hathatós támogatást
kapott Wageningentől, annak érde-
kében, hogy az ellátottak körülmé-

nyeit javítsák. A cserelátogatások so-
rán évente nagyon sok gödöllői járt
a holland városban és fordítva; élénk
a civil szervezetek közötti együttmű-
ködés. Gödöllő a pozitív kapcsolato-
kat továbbra is fenn fogja tartani.
Az még kérdéses, hogy a magyar

nagykövetség által novemberben,
Amszterdamba tervezett holland–
magyar önkormányzati konferenciá-
ra sor kerül-e.

(LL)

A kormány döntése nem érinti A testvértelepülési kApcsolAtokAt

Várjuk a wageningeni vendégeinket TANÉVNYITÓK
Hivatalosan szeptember elsején kezdődik meg a 2017/2018-as tanév, pén-
teken minden iskolába becsengetnek, ám a tanévnyitó időpontjáról min-
den iskola maga dönt.

Gödöllőn az alábbiak szerint tartják
a tanévnyitót az oktatási intézmények:

Gödöllői Damjanich János Általános Iskola: augusztus 31., csütörtök,
18 óra;
Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola: augusztus 31., 17 óra;
Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola: Alsó tagozat (1-4. osztály): au-
gusztus 31., 18 óra – Török Ignác úti iskolában; Felső tagozat (5-8. osz-
tály): szeptember 1., 8 óra – Légszesz úti iskolában;
Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola: szeptember 1. 8 óra, a torna-
teremben;
Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola: szeptember 1., 8 óra;
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és óvoda: Veni Sancte - tanév-
nyitó (Szentháromság templom) augusztus 31., 15.30;
Premontrei Szent Norbert Gimnázium: szeptember 1., 8 óra, az iskola
(B-épület) aulájában;
Gödöllői Waldorf Iskola: szeptember 1., 17 óra;
Gödöllői Református Líceum: tanévnyitó istentisztelet augusztus 30., 17
óra;
Gödöllői Török Ignác Gimnázium: szeptember 1., 8 óra

Akik gyakran utaznak vasúton, bi-
zonyára tapasztalták már, milyen
sok esetben éri inzultus a jegyvizs-
gálókat, és előfordul, hogy
az utasokat is a bliccelők,
vagy a közösségi közleke-
dés szabályait nem betartók
részéről. A MÁV-START
augusztus közepén, 25 jegy-
vizsgáló önkéntes részvéte-
lével testkamerák gyakorlati
tesztelésébe kezdett. A pro-
jekt keretében három gyártó
összesen 26 eszközét pró-
bálják ki a kalauzok.
A MÁV-START Zrt. vezetése „a

mobil jegykiadó berendezések, va-
lamint az utasok életének, személyi
és testi épségének, illetve vagyontár-
gyaik védelme érdekében” – a kocká-
zatok előzetes felmérése és elemzése
után, kísérleti jelleggel – testkamera
használatáról döntött.
Az elkövetkező időszakban 25 ön-

kéntes jegyvizsgáló legalább tíz-tíz
alkalommal használja majd a beren-
dezéseket, a tesztelés a legforgalma-

sabb budapesti elővárosi vonalakon
zajlik, a felvételeket a vasúttársaság
a jogszabályoknak megfelelően ke-
zeli. Az önkéntes jegyvizsgálókon
kitűző jelzi az utasok számára, hogy
„hang- és képrögzítés történik”. A
tesztelésben részt vevő munkaválla-
lók ezután alapos értékelést adnak a
műszaki eszközök alkalmazhatósá-

gáról, azok előnyeiről, hátrányairól.
A MÁV-START vezetése az értéke-
lések és a gyakorlati tapasztalatok

feldolgozását követően dönt-
het a rendszer bevezetéséről.
Köztudott, hogy sok szóbeli

inzultus és fizikai atrocitás éri
a munkájukat végző jegyvizs-
gálókat – főleg a bliccelő vagy
szabálysértő utasok részéről.
Augusztusig összesen 53 ka-
lauz lett valamilyen támadás
elszenvedője. Az elkövetőket
az sem riasztja vissza, hogy
alapesetben akár öt év börtön-

büntetést is kaphat, aki közfeladatot
ellátó személy sérelmére erőszakos
bűncselekményt követ el. De termé-
szetesen nem csak a jegyvizsgálók
testi épsége vagy az általuk üzemel-
tetett mobil jegykiadó berendezések
védelme fontos: legalább ennyire
fontos az utasok és vagyontárgyaik
biztonsága is. (ny.f.)

A HÉTEN MÁR ÉRVÉNYESEK A SZEPTEMBERI BÉRLETEK

Tekintettel az iskolakezdésre a szeptemberi vasúti és autóbuszos dolgozó
és tanuló helyközi havibérletek érvényességét kiterjesztette a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium m így azokat 2017. augusztus 28-án nulla órától már
elfogadják a GYSEV, a MÁV-START és a Volánok járatain.
A tárca közleménye szerint a nyári időszakhoz képest szeptemberben

ugrásszerűen megnövekednek az utazási igények, a bérletek meghosszab-
bított érvényességi ideje elősegíti a pénztári várakozási idő csökkentését,
zökkenőmentesebbé téve az utasok kiszolgálását.
Az intézkedésnek köszönhetően a dolgozók és tanulók számára kiszá-

míthatóbbá válik a bérletvásárlás a tanévkezdés időszakában. (j.)

Folyamatosan újulnak meg pén-
zeink. A Magyar Nemzeti Bank
(MNB) folytatja a forint bankjegyek
2014-ben megkezdett cseréjét, mely-
nek jegyében korszerűbb, a biztonsá-
gi elemei és képi megjelenése tekin-
tetében is megújított 1000 forintos
címletű bankjegyet bocsát ki.
A kibocsátás ezúttal is két lép-

csőben történik. Először 2017. au-
gusztus 24-től az új 1000 forintosok
törvényes fizetőeszközzé válnak.
Ezt követően a korábbi kibocsátá-
sok sikeres gyakorlatát alkalmazva,
a jegybank féléves felkészülési időt
és technológiai támogatást biztosít a
készpénzellátási lánc szereplőinek,
így különösen a bankjegyelfogadó
és feldolgozó automaták üzemelte-

tőinek az új bank-
jegyek kezelésére
való felkészülés-
re.Akészpénzfor-
galomban majd
csak ezt követő-
en, 2018. március
1-től fizethetünk
a megújított 1000
forintos címlettel.
A jelenlegi

1000 forintos
bankjegyeket 2018. október 31-ig
használhatjuk vásárlásaink során,
ezt követően az MNB bevonja azo-
kat, így 2018. november 1-től már
csak a megújított 1000 forintos
bankjegyekkel lehet majd fizetni.
Az előzeken túl, ebben az évben még

sor kerül a 20 000 forintosok régi
változatának bevonására is, 2017.
december 31-én. A régi 10 000 fo-
rintosok továbbra is korlátozások
nélkül használhatók a készpénzfor-
galomban, bevonásukról az MNB
később hoz döntést. (bdz)

A vonAtok után A jegyvizsgálókAt is bekAmerázzák

Nem lesz ajánlott a kötözködés

HAsonló, de biztonságosAbb

Jön az új ezres

A Wageningen sétány avatása 2011-ben

Több mint 900 tonna használt sü-
tőolajat gyűjtöttek össze 2011 óta a
Mol kijelölt töltőállomásain, a lakos-
ság által leadott sütőolajból bioüzem-
anyag készül – közölte a társaság az
MTI-vel.
A biodízel nemzetközi napja al-

kalmából a Mol ismét a környezet-
tudatosságra és a használt sütőolaj
környezetbarát elhelyezésére hívta
fel a figyelmet.
Közleményük szerint Magyar-

országon évente több tízezer tonna
étolajat használnak fel. Az üzemi
konyhákból és az éttermekből szer-
vezetten folyik a keletkező használt
sütőolaj elszállítása és feldolgo-
zása, azonban a háztartásokban
használt sütőolaj rendre a lefo-
lyókba vagy a szemétbe kerül.
Az olaj nehezen lebomló anyag-
ként jelenik meg a hulladéklera-
kókban, az élővizekbe kerülve
pedig veszélyezteti a vizek élő-
világát.
A háztartásokban használt sü-

tőolaj környezetbarát tárolására
teremtett megoldást a Mol azzal,
hogy országszerte 188 töltőállo-
másán gyűjtőtartályokat helye-
zett ki, ahol a lakosság leadhatja
az elhasznált étolaját.
A legtöbb használt sütőolaj

Budapesten (178 tonna) és Pest

megyében (175 tonna) gyűlt össze az
elmúlt hat évben, a vidéki városok
között pedig Gödöllő az első, 20 ton-
na összegyűjtött sütőolajjal.
A töltőállomásokon leadott hasz-

nált olajat a Biofilter Kft. gyűjti ösz-
sze, és tisztítást követően eljuttatja a
Rossi Biofuel komáromi üzemébe,
ahol bioüzemanyagot gyártatnak be-
lőle. Környezetre káros hulladék he-
lyett így újrahasznosított termék lesz
belőle, amelyet a Mol százhalom-
battai finomítójában használnak fel
biokomponensként a gázolaj gyártá-
sához.

(Forrás: MTI)

GÖDÖLLŐ ABSZOLÚT ELSŐ
A VIDÉKI VÁROSOK KÖZÖTT
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Mezítlábas ösvény a Gébics utcában

4. Alvégi Családi Nap

eGyre több a közösséGi rendezvény

Civil Piknik

2017. szeptember 9., szombat,
10.00-18.00, Gödöllő, Alsópark

AGödöllői Civil Kerekasztal Egyesü-
let a Belvárosi Napok keretében, hagyományaihoz, híven ebben az évben
10. alkalommal rendezi meg a Civil utcát szeptember 9-én, szombaton
10.00-18.00 óráig, mely ismét a jól bevált helyszínen az Alsóparkban, a

kastéllyal szemközti sétányokon kerül kialakításra.
A Civil utcán a civil szervezeteknek lehetőségük van:

● bemutatni tevékenységüket a város lakosainak, bevonni őket tevékenységeikbe;
● a szervezetek megismerhetik egymás munkáját, kapcsolódási pontokat kereshet-

nek;
● kötetlenül találkozhatnak és gondolatokat cserélhetnek a város polgáraival, ve-

zetőivel.
Bár a jelentkezési határidő már lejárt, szeretnénk mindazon szervezetek
számára is lehetőséget biztosítani a megmutatkozásra, amelyek csak ezu-
tán jelentkeznek, de kérjük, a szükséges eszközökről maguk gondoskodja-
nak! Természetesen, aki kellő lendületet érez magában, szeptember 10-én,
vasárnap is van lehetősége a kitelepülésre, kérjük ezt is előre jelezni!

Jelentkezés és további információ: gdck.info@gmail.com
Varbai Marianna, a GdCKE munkatársa: 20/558-0449

Szabó Csaba, a GdCKE alelnöke: 30/369 3968
Kecskés Judit, civil referens: 20/508 3802

Szombaton 4. alkalommal ren-
dezte meg az Alvégi Családi
Napot azAlvégi Civil Társaság.
A civil kezdeményezés kicsi-
ket és nagyokat is a játszótérre
vonzott. Volt főzőverseny, pó-
nifogatos kocsikázás, átadták a
mezítlábas ösvényt – mindenki
megtalálta a magának való nyár
végi szórakozást.

A városrészi összetartozást jól pél-
dázza, hogy a reggel kezdődő ese-
ményen egész nap teltházas volt a
forgatag. A főzőversenyen – melyen
a Majorka Büfé csapata diadalmas-
kodhatott – hat csapat mérte össze
tudását.
A gyerekeket egész nap színes

programok várták, nehéz lenne meg-
mondani, hogy az aszfaltrajzverseny,
a ZöldHíd Nkft. ugrálóvára, a póni-
fogat vagy a tűzoltóautó örvendett
nagyobb népszerűségnek.

A nap fény-
pontja azonban,
a városrész lakó-
inak régi álma, a
mezitlábas tan-
ösvény átadása

volt, aminek
tíz különbö-
ző taposófe-
lülete mind
kü lönböző
é l m é n y t
nyújt, ami-
kor cipő he-
lyett a talp-
párná inka t
fedezzük fel.
A durvább
felüle teket

finomabb közeg köve-
ti. Ezeken a felületeken
mezítláb sétálni több ok
miatt is kedvezően hat az
egészségre. Megváltozik
a testtartásunk, javul az
egyensúlyérzékünk, ked-
vezően hat a lábizomzat
és a szalagok működé-
sére, segít elkerülni a
lábfejboltozat-süllyedés
(lúdtalp) kialakulását.

Az ösvényt a VÜSZI Nonprofit
Kft. megbízásából a Mátrapark Kft.
kivitelezte, az önkormányzat finan-
szírozta, megvalósítását támogatta
a Göbész Kft, a Varga és fiai Kft. és
a Lyra Florae Kft. Átadását Gémesi

György polgármes-
ter és Varga Árpád
képviselő (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub)
a gyerekekkel együtt
végezték el.
Az Alvégi Családi

Nap azonban ezzel
nem ért véget, sőt,
a napnyugta után is
folytatódott a jóízű
beszélgetésekkel, s
csaknem éjfél volt,
hogy mindenki nyu-
govóra tért.

(tl)

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egye-
sület vezetősége idén is megrendezte
a Civil Pikniket a Civil Ház kertjé-
ben. A jó hangulatú rendezvényen
nagy számban képviseltették ma-
gukat a városunkban működő civil
szervezetek.
Az elmúlt években sikeresnek bi-

zonyult találkozó kitűnő alkalmat
nyújt a szervezetek közötti kapcso-
latok szorosabbá fűzésére, az er-
nyőszervezet és egymás munkájának
megismerésére.
A rendezvényen Kecskés Judit

civil referens elmondta, Gödöllőn
nagyon sok civil szervezet tevékeny-
kedik, melyek közül csaknem hetven
rendszeresen megjelenik a városi
életben. Mint mondta, ezt az aktivi-
tást nagy mértékben segíti a felújított
Civil Ház, ami otthont ad a különbö-
ző területeken tevékenykedő csopor-
toknak.
A civilek összefogásról és együtt-

működésről is képet kaphattak a
megjelentek, akik megismerhették
a nagy sikerű „Élelmiszermentés”
programot, ami több szervezet és
városi intézmény segítségével az el-

múlt időszakban,
rendszeresen jut-
tat el élelmiszert
a városunkban
élő rászorultak-
nak. Mint elhang-
zott, a program
során eddig 16
tonna élelmiszert
osztottak szét. Mindemellett tájékoz-
tatás hangzott el a 2023-as Európa

Kulturális Fővárosa pályázatról is,
aminek a sikeres-
ségét a civil szer-
vezetek is segít-
hetik.
Mint minden

évben, Gémesi
György polgár-
mester idén is
részt vett az ese-
ményen, ahová az
egyik civil szerve-
zet nyárbúcsúzta-

tójáról érkezett, s mint mondta, a gö-
döllőiek aktivitását jól mutatja,hogy

egymást váltják a nagyszabású
közösségi rendezvények. Úgy
fogalmazott: A jelenlegi indu-
latokkal teli világban Gödöllő
egy sziget lehet, ami megmu-
tatja, hogy lehet összefogással,
egymásra való odafigyeléssel
előre haladni.
A Civil Piknik persze nem

elsősorban a munkáról szól,
hanem egy kellemes találkozó.
Ehhez idén is hozzájárultak a fi-
nom falatok. A bográcsban főtt
lecsó előkészítése a Civil Ház
új konyhabútorával berendezett
konyhájában zajlott, aminek ki-
alakítására a közelmúltban ke-

rült sor – Szabó Csaba vezetésével
és Reindl László közreműködésével
részint a GlaxoSmithKlein Kft.-től
szervezett bútoradományokból, ré-
szint a Gödöllői Civil Kerekasztal
költségvetéséből.
A résztvevők jó hangulatához a

kellemes nyáresti muzsikát a DeKa-
Rol’s Trió – Meleg Dezső, Somodi
Károly ésGulyás Roland – szolgál-
tatta a civil szervezetekhez hasonló-
an önkéntes felajánlásból.

(kj)

A GÖDÖLLŐI ÉLELMISZERMENTŐ
PROGRAM A TUDATOSABB

FOGYASZTÁSRA HÍVJA FEL A FIGYELMET
AMagyar Élelmiszerbank 2015-től kezdte
meg a Helyi Élelmiszermentő Hálózatok
kialakítását országszerte. A programjuk
célja, hogy az adott településen felderítsék
azokat a boltokat, élelmiszer forgalmazó-
kat, élelmiszer előállító cégeket, piacokat,
amelyek nyitottak arra, hogy az el nem
adott, de még fogyasztható élelmiszer fe-
leslegeiket a megsemmisítés helyett azok-
hoz juttassa el, akik vállalják az élelmiszer
elfogyasztását, felhasználását.
Gödöllőn is sikerült megtalálni azokat a

civil szereplőket, akik vállalták a mentéssel kapcsolatos önkéntes munkát. Féléves
előkészítési idő után ez év áprilisa óta végzi és folyamatosan szervezi ezt a kari-
tatív feladatot két aktív helyi szervezet, a Megújult Nemzedékért Alapítvány és
a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete. E két szervezetnek köszönhető,
hogy Gödöllő is bekapcsolódott azon városok közé, ahol szervezetten működik
az élelmiszerfelesleg mentése. Áprilistól július végéig több, mint 13 tonna élelmi-
szert mentettek meg a kidobástól, jutatták el rászoruló családoknak.
Az élelmiszermentés programnak nem csak az a célja, hogy a keletkező egyre

több felesleget ingyen osztogassa, mert ez a tevékenység is sok pénzbe, sok ön-
kéntes munkaórába kerül.Acél az: ha már a piacgazdaságbanmegtermelődik a fe-
lesleg, akkor az ne vesszen kárba. A jelenlegi termelési rendszerekbe nem tudunk
hatékonyan beleszólni, de fel tudjuk hívni a figyelmet a tudatosabb gazdálkodásra
és a tudatosabb fogyasztásra. Kezdve a lakosságnál, hiszen az igényeket a kereslet
fogja gerjeszteni.
Az élelmiszermentés mellett fontos felhívni a fogyasztók figyelmét a saját ház-

tartásukban megmaradó élelmiszerek még időben történő elfogyasztására, felelős
gazdálkodásra. Nem a termelés, szállítás, forgalmazás, árusítás láncban állítódik
elő az igazán nagy felesleg. A 2012-es európai felmérés szerint az élelmiszerhul-
ladék mintegy 53%-a a háztartásokban keletkezik. EzMagyarországon „csak” 20
%-ra tehető. Ennek az az oka, hogy a „fogyasztásban lemaradó” országokban az
emberek jobban meggondolják, mit vesznek meg és mit hagynak a polcon a ren-
delkezésükre álló, általában szűkösebb keretből.Agazdagabb országokban inkább
belefér a havi költségvetésbe a pazarlás.
Azonban hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy ráébredjünk a mérhetetlen

fogyasztás fenntarthatatlanságára. Napi rutinunkban nem is gondolunk bele, hogy
mennyi felesleges dolgot vásárolunk, így gerjesztve a termékek előállítóit a még
több árucikk legyártására, marketingjére, eladására. A jelenleg működtetett piac-
gazdaságunknak viszont ez az alapja, ez tartja életben a többlettermelés folyama-
tát. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem fenntartható, de a rendszer viszonyla-
gos tehetetlensége miatt egy jó ideig ezzel együtt fogunk élni.
Mindenestre jó, ha visszaemlékszünk arra, hogy nagyszüleink még úgy taní-

tották gyermekeiket, hogy csak annyit szedj a tányérodra, amennyit megeszel, és
amit kiszedtél azt mind fogyaszd el! Szabó Csaba

Az élelmiszermentés megvalósulását már több önkéntes pénzbeli
adomány is segítette (pl. korlátlan előfizetésű telefon használat a
napi szervezéshez), de a folytonos kiadásokra, mint például tiszta

nejlonzsák, benzinköltség a szállításhoz, valamint a hosszú távú napi
szállítást megoldó jármű megvásárlására örömmel fogadnak további

adományokat az MNA bankszámlájára:
Erste Bank, bankszámlaszám: 11600006-00000000-32708972,
a közlemény rovatba kérjük beírni, hogy ÉLELMISZERMENTÉS
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Nem egyszerű az ikrek élete. Mind-
egy, hogy külsőre egyformák, vagy
különbözőek, lélekben sokkal kö-
zelebb állnak egymáshoz mintha
„csak” testvérek lennének. Adele és
Amelia külsőre teljesen egyformák,
még egymás gondolataiban, érzései-
ben is képesek olvasni, ám természe-
tük különböző.
Történetük a II. világháború idején

játszódik, ami teljesen felforgatja az
életüket. Bár a világégést családjuk
minden tagja túléli, olyan sebeket ejt,
amelyeket sosem gyógyít be az idő.
De a múlt elől senki nem menekül-
het el, akkor sem, ha időközben eltelt
hetven év.
Adele és Amelia egyformasága

sokakat megtréfált. A rokonokat épp
úgy, mint a barátokat. Nem változtat
ezen még a háború sem. Amikor be-
töltik a 18. évüket, és beállnak a had-
seregbe, egymástól messze sodorja
őket a szolgálat.
Adele, mint mindig, most is ko-

molyan veszi a feladatát, így nem
csoda, hogy a távírászok vezetője-
ként egyre fontosabb feladatokat
bíznak rá. Senki sem készíti fel

azonban arra, amit a Tigris-hadgya-
korlat, és a partraszállás idején kell
átélnie, kétségek között hányódva,
lényegében élőben végighallgatva
a tragédiákat, ami még évtizedek
múltán is kísértik. Mindeközben
rátalál a szerelem, ami tovább ne-
hezíti azt egyébként sem könnyű
időszakot.
Persze Amelia is szolgálatba áll,

de a tőle megszokott módon, a „csak
egy nap a világ” szemlélettel él. Ő

szerencsés, otthon maradhat, gép-
kocsi vezetőként nem kell messzire
utaznia. Számára nem okoz gondot
az egyre nagyobb számban megjele-
nő jenkik lazasága.
Arra egyikük sem számít, hogy

a legnagyobb csapások akkor érik
majd őket, amikor végre beköszönt
a béke.
Csupán egy fatális tévedés…

örökre szóló következményekkel.
Legalábbis egy olyan családban,
ahol a régi erkölcsi normák él-
nek…
Négy boldogtalan ember, akik mé-

lyen magukba temetik a múltat. De
hiába, egyetlen szó, egy név, hetven
évvel később elindít egy lavinát.
Lara, Amelia dédunokája nem is

sejti, milyen titkot, mennyi szenve-
dést jelent nagyapja utolsó szava,
ami egyben esélyt is kínál számára
egy új, esetleg boldogabb életre.
A könyv emléket állít a Tigris –

hadgyakorlat és a partraszállás során
elesett katonáknak. A benne szereplő
személyek közül többeket valóságos
személyek ihlettek.

(Liz Fenwick: A tengerparti ház)

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Búcsú örökre

50 éves mű, nemcsAk 50 éveseknek

Ismét: Hair!
A jól ismert történet a hippik világába enged bepillantást, amibe
véletlenül belecsöppen a „normális” életet élő Claude, a vidéki
fiatal, aki büszkén indul a hadseregbe abban a tudatban, hogy
onnan Vietnamba vezet majd az útja. A sorozás előtt azonban
megismeri a társadalmon kívüli, szabad és szabados életet élő,
háborúellenes, Berger által vezetett „bandát”, s velük együtt
megismeri az igazi barátságot, a felelősségvállalást és az egy-
más iránti és tiszteletet is.
A sok humorral és világhírű zenékkel fűszerezett darabot

májusban mutatta be nagy sikerrel a Gödöllői Fiatal Művé-
szek Egyesülete, szeptember 3-án a Művészetek Háza színpa-
dán ismét két előadás keretében láthatja a közönség.
A Galt MacDermot zenéjével, Gerome Ragni és James Rado

szövegeivel kultikussá vált alkotást 50 évvel ezelőtt mutatták be,
s mind a színpadi musical, mind aMilos Forman rendezésében
készült film egy korosztály számára vált jelképpé, s mai is épp
úgy képes megszólítani a fiatalokat, mint egykor. (db)

AKolozsvári Magyar Napok rendez-
vénysorozat keretében mutatták be
Mersdorf Ilonának, a gödöllői Irka
műhely tagjának „Erről nem beszél-
tünk” című dokumentumregényét. A
Kriterion Kiadó gondozásában meg-
jelent kötet társszerzője ifj. Horváth
Pál.
A könyv egy olyan „lámpásról”

szól, aki igyekezett fényt vinni a
kommunista diktatúra mindennapjai-
ba, és aki – meghurcoltatása ellenére
is – fontos és jó gazdája volt közös-
ségének: nem csak anyanyelvén ta-

nított, de számos közösségi esemény
mozgatórugója is volt.
Amegjelent kötet hangsúlyozottan

szubjektív összeállítás, melyben a fiú
– ifj. Horváth Pál – megpróbálja fel-
kutatni apja múltját, s így egyes szám
első személyben számol be a közel
3000 oldalnyi megfigyelési dosszié-
ban találtakról.
A romániai kommunizmus legsö-

tétebb pillanatai elevenednek meg
a beszámolóban: a félelem és hall-
gatás mozzanatai válnak újra va-
lósággá, s kiderül, miként lehetett

valakiből célszemély, vagy besúgó,
hogyan működött az áldozatgyártás
és kik mozgatták a háttérből a szá-
lakat?
A Kriterion kiadó gondozásában

megjelent kötet mindenképp hiány-
pótló: az erdélyi magyar történelmi
múltfeldolgozás egy fontos adaléka,
mely úgy meséli el egy családfő élet-
történetét, hogy közben a besztercei,
sőt az egész erdélyi magyarság kom-
munizmus alatti élethelyzete kirajzo-
lódik.

(ny.f.)

SZÍNHÁZRÓL, EGY KICSIT MÁSKÉPP
AMagyar Teátrum Színházi Sátor évek óta népszerű színfoltja a Belvárosi
Napoknak. Számtalan művészeti program, eszmecsere zajlott már a pony-
va alatt, s nem lesz ez másként idén sem.
A sátor szombaton és vasárnap egész nap, elsősorban a színházhoz kö-

tődő programokkal, vetélkedőkkel, koncertekkel várja a közönséget, ez
alkalommal mintegy családi játékra invitálva az érdeklődőket.
A dráma foglalkozások során valamennyi korosztályt igyekeznek meg-

szólítani. A játékokat a gödöllői művészeti csoportok tagja tartják, s ezeket
a zene, az elfogadás, valamint a mindennapok fontos kérdései köré építik
fel.
A délutáni és az esti programokra inkább már a buli hangulat lesz a

jellemző. Az itt megrendezett koncerteken a funky, a swing és a rock szól
majd, azok a zenék, amik a színházi előadásokon is sokszor felcsendül-
nek. Mindezeket kiváló zenekarok előadásában hallhatja majd a közönség,
olyan előadóktól, akiket elsősorban klubzenekarként ismertünk meg, mára
azonban nevük jól cseng a zenei életben.
A színház mellett idén a film is helyet kap a sátorban, ebédidőben vetí-

téssel várják a gyerekeket a szervezők. (k.j.)

gödöllői írónő sikere A kolozsvári mAgyAr nApokon

Mersdorf Ilona: „Erről nem beszéltünk”
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GödöllŐsz: Közel 70 proGrammal

Fesztiválok évszaka
(folytatás az 1. oldalról)

Szeptember harmadik hétvégéje
igencsak bővelkedik programok-
ban, mindezek mellett ugyanis ek-
kor rendezik meg
a kastélyban a Va-
dásznapot, és ezen
a hétvégén zajlik
majd a Kulturális
Örökség Napjai
rendezvénysorozata
is, amelyek esemé-
nyei idén a reformá-
ció 500. évfordulója
köré épülnek.
Szeptember végére még egy fesz-

tivál jut, mégpedig a múzeumok őszi
fesztiválja. Ennek keretében nyílik
meg a Gödöllői Városi Múzeum új
időszaki kiállítása, ami az elmúlt
évek gyűjteménygyarapodásáról ad
számot, s ami számos múzeumpeda-
gógiai programot is takar.
A GödöllŐsz októberi eseményeit

a Frédéric Chopin Zenei AMI nö-
vendékeinek és tanárainak már ha-
gyományosnak számító kosztümös
hangversenye nyitja, amivel a Zene
Világnapját köszöntik. Ez a hónap a
Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban is bővelkedik
programokban, az Országos Könyv-

tári Napok részeként többek között
„Erzsébet és kora” címmel a királyi
család életét, a korszakot bemutató
kiállítás nyílik.

A hónap egyik rangos eseménye
a XVI. Liszt Fesztivál, a királyi kas-
télyban október 20-22-ig a rendezik
meg a zeneóriás előtt tisztelgő kon-
certeket.
A rendezvénysorozatban ez alka-

lommal a filmek is komoly szerepet
kapnak. A városi moziban október
21-28-ig díjnyertes magyar filmeket
láthat a közönség, a Művészetek Há-
zában pedig kiállítással emlékeznek
Huszárik Zoltán filmrendezőre.
A novemberi programkínálat is

igencsak bőséges, ebben a hónapban
kerül sor többek között a Cimbali-
band koncertjére 12-én, 17-én pedig
megnyílik a kastély új időszaki kiállí-

tása, melyen ez alkalommal Erzsébet
királyné ruháinak Czédly Mónika
által készített hiteles rekonstrukcióit
mutatják be. A novembert, és egyben
a GödöllŐsz Fesztivált november
25-én az Erzsébet királyné emlékére
rendezett vers- és prózamondó ver-
seny zárja.
A GödöllŐsz Fesztivál programja-

iról lapunk folyamatosan tájékoztatja
majd az olvasókat, de a www.godol-
lo.hu oldalon, valamint városunk hi-
vatalos Facebook-oldalán is nyomon
követhetik majd az eseményeket.

(K)

(folytatás az 1. oldalról)

Talán nem is lehetett volna méltóbb alkalommal
köszönteni, mint e szertartás keretében pappá szen-
telésének 40. évfordulója alkalmából Szecsődi Péter
atyát, aki 22 évig szolgált Gödöllőn – jelenleg Cegléd
plébánosa – s ez idő alatt készült el a modern épület,
amely számos közösségnek is otthont ad. Munkás-
ságát az önkormányzat képviselő-testülete 2007-ben
díszpolgári címmel ismerte el.
„Sokszor személyes élményként jelenik meg papi

életemben, hogy ki kell várni azt a kegyelmi időt, ami-
kor az Úr Isten ad jelzést, hogy mit kell tennünk”
– mondta dr. Beer Miklós. „Most ezt elsősorban
ennek a templomnak a létére vonatkoztatom. Gyö-
nyörű a királyi kastély és a kastélykápolna; gyö-
nyörű a máriabesnyői bazilika, a blahai kápolna is,
de Gödöllőnek nem volt temploma.”

Egyszer csak meg-
érett az idő arra, hogy
ez a templom meg-
épüljön. Gödöllő pol-
gármesterének is sze-
mélyesen szeretnék
köszönetet mondani,
hogy a város partnere
volt az egyháznak a
templomépítés ügyé-
ben.
A megyéspüspök a feletti örömét is kifejezte, hogy

a „második első áldozáshoz”, a bérmálás szentségéhez
ezúttal felnőttek járultak, felnőtt hittel készültek erre az
alkalomra, jelképezve egyben az élő egyházat is.

A szent-
mise végén
dr. Petróczki
Károly világi
elnök méltatta
Szecsődi Pé-
ter Gödöllőn
végzett két év-
tizedes szolgá-
latát, kiemelve

a beruházás meg-
valósításáért vég-
zett fáradhatatlan
munkáját.
A szentmise

után, az udvaron,
agapén látták
vendégül a híve-
ket.

(l.t.)

GÖDÖLLŐN JÁRTAK A JAPÁN
CSÁSZÁRI CSALÁD TAGJAI

Magas rangú vendégek tettek látogatást a múlt héten Gödöllőn. A japán
császári család tagja, Akisino herceg, a császár másodszülött fia és leá-
nya, a muzeológus végzettségű Mako hercegnő magyarországi magán-
látogatásuk során tekintették meg a hazájukban is nagy népszerűségnek
örvendő Erzsébet királyné kastélyát.
A japán császári vendégek gödöllői látogatásuk során megismerkedtek

a Haszonállat Génmegőrzési Központban folyó munkával is, ami kü-
lönösen felkeltette a szaporodásbiológiával foglalkozó Akisino herceg
érdeklődését.

(ny.f.)

amire meGérett az idŐ

Tízéves a Szentháromság templom
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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, ivartalanított kan,
kora ellenére tinédzsereket meg-
szégyenítően aktív. Nagycsalád
mellé is ajánjuk. Cicára nem volt
„tesztelve”.

RUDI: Négy éves kan, játékos, csa-
lád- és gyerekbarát. A kutyák több-
ségével barátságos.

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

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Szeptember 2-án
szombaton
10-12 óráig.

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel:
dr. Michalik László

állatorvos

Telefonszám:
06/20-981-3100

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 keverék. Csodála-
tos kiskutya: bújós, gyerekbarát, szó-
fogadó. Ivartalanítás után alábbhagy
dominanciája is.

Minden macska nagy gondot fordít
saját szőrzetének rendben tartására.
Köztudott, hogy bundájuk ápolása
közben nagy mennyiségű szőrszálat
nyelnek le, fokozottan igaz ez a ved-
lés időszakában. Ezek a szőrszálak a
meg nem emésztett eledelek maradé-
kaival összetömörülve szőrlabdákat
alkotnak. Jó esetben ezek a labdák
kiürülnek a bélsárral, vagy a cica

visszaöklendezi őket. Előfordulhat
azonban, hogy székrekedést vagy
rosszabb esetben vékonybél elzá-
ródást okoznak, ami akár a macska
életét is veszélyeztetheti, ha nem kap
időben megfelelő orvosi ellátást. Ha
cicánkétvágytalannáválikvagyszék-
rekedést tapasztalunk nála, mihama-
rabb forduljunk vele állatorvoshoz!

Mint minden egészségügyi
problémánál, a szőrlabdák
képződésénél is fontos a
megelőzés. Érdemes ked-
vencünket már kölyökkor-

tól hozzászoktatni a rendszeres fésü-
léshez, így rengeteg feleslegessé vált
szőrtől szabadíthatjuk meg. Persze a
bunda gyakori kikefélése sem oldja
meg teljesen a fennálló problémát,
csupán enyhíti azt, de szerencsére lé-
teznek hatékonyabb megoldások is.
Kaphatók már speciális tápok és táp-
lálék kiegészítő paszták, melyek a

szőrlabda képződést hivatottak meg-
akadályozni, illetve képesek elősegí-
teni azok távozását a szervezetből.
Ezen tápok, készítmények etetését
már a vedlés időszaka előtt ajánlatos
elkezdeni. Ügyeljünk arra, hogy jó
minőségű száraz eledelt válasszunk
kedvencünk számára, mely kielégíti
magas fehérjeszükségletét és hozzá-
járul a megfelelő fizikai állapotának
fenntartásához.
A spanyol prémium minőségű Opti-
ma Hairball táp kifejezetten a szőr-
labdák képződésének megakadályo-
zását, illetve azok könnyebb ürítését
hivatott elősegíteni. Magas friss hús
tartalma, valamint a tápban található
porc- és ízületvédők, gyógynövény
kivonatok pedig biztosítják cicája
egészségét.
Termékünket keresse üzletünkben
(2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.,
hétfőtől péntekig 09:00-17:00-ig),
vagy rendelje meg webáruházunk-
ban (www.vetashop.hu).

Cirmoscica HAJ!

A Pálmaház Kertészet és Herbárium
szeptember első hétvégéjén ünnepli
nyitva tartásának második születés-
napját. Szeptember 2-án élmények-
ben gazdag, sokszínű családi nappal
fognak kedveskedni a kicsiknek és
nagyoknak ezen a szombati napon,
ahol nem csak a felnőttek, hanem a
gyerekek is jól érezhetik majd magu-
kat. Reggel 9 órától egészen este 6-ig
várnak minden érdeklődőt az ingye-
nes programokra. A kisebbeknek ug-
rálóvárral, arcfestéssel és kézműves
foglalkozással kedveskednek. Amíg
a gyerekek felhőtlenül szórakoznak,
a felnőttek különböző gasztronómiai
programokkal tölthetik a napjukat: 9
és 12 óra között tápláló Granola reg-
gelit kóstolhatnak (alma-fahéj quio-
na-pekándió ízesítésekkel) a Viblan-
ce jóvoltából. Ebédre (13 és 16 óra
között) helyben grillezett finomsá-
gokat lehet kóstolni a Pálmaház Ker-
tészet Mediterrán mintakertjében. A

grillhúsok a Fűszerész különleges
fűszerkeverékeivel készülnek majd.
Az édesszájúak sem maradnak ki a
jóból: mind a gyerekeket, mind pe-
dig a felnőtteket a Csinta gyümölcs
finomságok kóstolója várja egész
nap. Ezenkívül a Pálmaház Herbá-
rium különleges teakeverékeinek
kóstolójára lesz lehetőség az egész
napos családi rendezvény során.

És ez még nem minden: kertészeti
szaktanácsadással is várják az őszi
kerti munkára készülő kertbarátokat.
Aki tehát nem csak a hasát, hanem
a kertjét is szereti: forduljon biza-
lommal a Pálmaház kertészmérnök
szakértőihez, akik készségesen se-
gítenek tanácsaikkal a 2017-es év
újdonságaival kapcsolatban: a nosz-
talgia- vagy történelmi gyümölcsfa
fajtákról. Ezek az üzemi termesztés-
ből kiszorult fajták ma már csak a
házi kertekben lelhetők fel. Ezek az
akár több száz éves fajták kezdenek
újra divatba jönni; ehhez igazodva
idén ősszel még a tavalyinál is széle-

sebb választék lesz elérhető október
közepétől a Pálmaház Kertészetben.
Emellett fontos szerepet kap majd
ezen a napon a növényvédelem is, hi-
szen egy fa akkor jó, ha egészséges.
A növényorvos készséggel válaszol
kiskerttel kapcsolatos kérdéseikre.
A változatos programok mellett óri-
ási kedvezmények és kihagyhatatlan
akciók várnak a családi napon részt
vevőkre.
Cím: 2100 Gödöllő, Martinovics
Ignác u. 2/a. Nyitva tartás: Hét-
fő-Szombat 8-18, Vasárnap 9-16
Mobil: 06 (20) 415 00 63
e-mail: info@palmahazkerteszet.hu
Web: www.palmahazkerteszet.hu
Social: www.facebook.com/palma-
hazkerteszet

KÉT ÉVES A PÁLMAHÁZ KERTÉSZET ÉS HERBÁRIUM

Családi Nap Kicsiknek és Nagyoknak
Milyen jó kérdés... Ezt, vagyis in-
kább a „Mit csináljunk velük?” kér-
dést tettem fel, amikor szembesültem
a földben tátongó lyukkal – bár nem
is ekkor lepődtem meg, hisz nem rit-
kák az ilyenek a talajban –, s főként
a bele, vagy pont belőle repülő dara-
zsakkal.
Feleségemmel figyeltük a bejára-

tot. Kíváncsi voltam, véletlen hogy
egy-két darázs berepült, vagy tény-
legesen beköltöztek. Aggodalmunk
azért ébredt fel, mert pont a gyere-
kek trambulinja mellett egy 20 centi-
re volt a földben. Közelebb hajoltam,
néztem, és már biztosak voltunk ben-
ne, hogy elfoglalták.
Eszembe jutott a régi, akkor jól

bevált kategória, bármennyire nem
szakmai alapokon nyugvó volt: hasz-
nos, haszontalan, káros. Gyönyörű
emberi kreálmány, ami magában rejti
az ember természethez fűződő önző
viszonyát. Természetesen, szeren-
csére változott a világ. Mi hasznos?
Mitől lesz valami káros? Attól hogy
nekünk nem jár semmi jóval hogy
a közelünkben van? Vagy pont jár?
Netalántán kellemetlen, bosszantó?
Ezt az ember jó esetben gyerekkor-
ban kinövi... Az egész emberiségnek
(nagy részének) kellett hozzá pár... jó

pár év. A fecske nem azért kapja el
a rovarokat, hogy nekünk jó legyen.
A nyulak nem azért rágják meg a
zöldségeket, hogy minket bosszant-
sanak, kárt okozzanak. Attól, hogy a
darazsak „félelmetesek” sokaknak,
hisz “csípnek” (amúgy szúrnak), at-
tól nem biztos, hogy kell tenni ellene
bármit. Ezt az elvet vallva úgy dön-
töttünk, várunk. Hisz addig, míg ész-
re nem vettük Őket, kint dolgoztunk
körülöttük minden probléma nélkül.
Békés együttélés.
Tehát amikor legközelebb rohan-

nál a Chemotoxért, vagy kiöntenél
egy ilyen fészket, netalántán levernél
egy fecskefészket, mert a szépen va-
kolt házad piszkítja.... (de ilyet ugye
nem teszel, ezt már a törvény is bün-
teti) kicsit várj, van más megoldás
is. Jusson eszedbe: sokszor mi költö-
zünk melléjük, és nem fordítva.

Juhász Tamás

facebook.com/videkivadon

Jó nekünk, hogy itt vannak?
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Kevesen gondolták volna a ta-
valyi remek szereplés után,
hogy a harmadik fordulóig kell
majd várni a Gödöllői SK első
sikerére az idei Pest megyei I.
osztályú bajnokságban, de így
lett. A GSK feledtetve az első
két fordulóban elszenvedett fi-
askót a Tápiószecsőt verte 4-1-
re hazai pályán.

Szász Ferenc együttese hetek óta
szerda-szombat ritmusban játssza
meccseit, ugyanis a Magyar Kupa
Pest megyei ágán sorra nyerte
a párharcokat, ami a bajnokság
első két mérkőzésén ütközött ki
mentálisan a fiatal játékosokon.
Természetesen várható volt, hogy
kilábal a gödörből a csapat és erre,
hála Istennek nem kellett sokat
várni: egy igazán parázs mérkőzé-
sen (két vendég kiállítás is volt),

a forduló előtt szintén nyeretlen
Tápiószecsőt verték a két gólt is
szerző Koziorowski Richárdék
4-1-re. A sikerhez megint kel-
lett egy ébresztő pofon, ugyanis
a vendégek kerültek előnybe, de
Tóth-Ilkó Áron egy perccel a
szecsői gól után egalizált. Amáso-
dik félidőben két vendég kiállítás
előrevetítette a három pont sorsát
és ekkor már a gödöllői fiatalok is
az ellenfél fölé kerekedtek játék-
ban, így nem volt kérdéses, hogy
városunk csapata nyeri a meccset.
AGödöllő három fordulót követő-
en három ponttal a 9. helyen áll a
megyei I. osztályú bajnokságban.
A negyedik fordulóban az újonc
Szentendre vendége lesz a Gödöl-
lői SK.
Pest megyei I., 3. forduló
Gödöllői SK – Tápiószecső FC
4-1 (1-1) Gószerzők: Kozi-

orowski Richárd (2), Tóth-Ilkó
Áron, Fellegi Nándor.

Magyar Kupa – Főtáblán a
GSK
Az idei Magyar Kupa főtáblájá-
ra jutott a Gödöllői SK, miután a
legjobb négy közé jutásért a Tö-
köl otthonában is nyerni tudott a
csapat 2-0-ra. A sorozatot még az
Iklad otthonában kezdte meg a gö-
döllői alakulat, ahol 4-2-re nyert,
ezt követte a Veresegyház elleni
5-0, majd a Szentendrén aratott
4-2-es siker. A már említett tököli
győzelemnek köszönhetően a Bu-
dakalász, a Pilis és a Törtel mel-
lett a GSK jutott Pest megyéből az
idei MK-főtáblájára és folytathat-
ja majd a küzdelmeket a legjobb
128 csapat között.
Magyar Kupa, Pest megyei ág,
4. forduló: Tököl VSE – Gödöllői
SK 0-2 (0-1) Gólszerzők: Kozio-
rowski Richárd, Kaiser László.

-ll-

Labdarúgás – MK: FőtábLán a gödöLLői sK

Megvan az első bajnoki siker

Augusztus utolsó hétvégéjén
rendezték meg az MTK Lantos
Mihály Atlétikai Centrumában
az első ízben kiírt pénzdíjas
Ifjúsági- és Junior Liga Döntőt,
ahová egész éves eredménye-
ik alapján kaptak meghívást a
korosztályuk legkiválóbb atlé-
tái.

Annak ellenére, hogy az éremesélyes
GEAC versenyzők egy jelentős része
sérülés, illetve betegség miatt nem,
vagy csak részben tudott elindulni
(Simonváros Csanád, Kondrák
Réka, Ajide Dániel, Pótha Johan-
na, Tóth Zsombor) a hadra fogha-

tó versenyzők kiválóan szerepeltek:
Kilenc érmet és tucatnyi értékes he-
lyezést szereztek. Feltétlenül ki kell
emelni az Európai Ifjúsági Olimpiai
Játékokon (EYOF) hetedik helyen
végző ifjúsági rúdugrónkat, Mihály
Ádámot (a képen), aki 470 cm-es
kiváló egyéni csúccsal szerezte a
GEAC egyetlen aranyérmét.
További GEAC érmek és helye-
zések: Junior Liga, Ezüstérmes:
Renner Luca magas- és távolugrás,
KrisztAnnamária és SzamosiAndrás
rúdugrás; Bronzérmes: Csernyánsz-
ky Flóra 100 m gát; 4. helyezettek:
Kriszt Katalin magasugrás és 100 m

gát, Fatér Zoltán rúdugrás; 5. helye-
zettek: Csernyánszky Flóra 100 m,
Tóth Zsombor gerelyhajítás és Kato-
na Ádám 400 m; 6. hely: Tóth Zsom-
bor súlylökés.
Ifjúsági Liga, Ezüstérmes: Magyari
Benedek rúdugrás és Canea Zoltán
gerelyhajítás; Bronzérmes: Cser-
nyánszky Sára 400 m; 4. hely: Cser-
nyánszky Sára 400 m gát; 5. hely:
Molnár Dániel rúdugrás; 6. hely:
Horváth Dorottya rúdugrás; 7. hely:
Frei Dalma 400 m gát; 8. hely: Váczi
Kamilla hármasugrás
Edzők: Szörényi István, Zsivoczky
Attila, Boris Volkov, Deutsch Pé-
ter, Körmendy Katalin, Máté Alpár,
Kaptur Éva.

-kb-

atLétiKa – Junior- és iFJúsági Liga döntőK

Egy arany, összesen kilenc GEAC érem

TOBORZÓ
GYERMEKATLÉTIKA – GEAC

A GEAC atlétika szakosztálya felvételt hirdet 2004-2009-es születésű
gyors, ügyes és erős alkatú gyerekeknek, akik szívesen sportolnának, ver-
senyeznének. Jelentkezni lehet szeptember végéig telefonon a 2007-2008-
as születésűeknek Kovács Zoltán edzőnél a 30-6916286, a 2006-ban szü-
letetteknek Körmendy Katalin edzőnél a 30-3836789, a 2004-2005-ben
születetteknek pedig Kovács Gábor edzőnél a 30-9480916 telefonszámon.
A legkisebbek (2009) jelentkezését a 20-4166571 telefonszámon várjuk!
Kérjük továbbá, hogy akik Márton Anita vagy Pars Krisztián nyomdoka-
iba szeretnének lépni, keressék Máté Alpár dobóedzőt a 20-5045889 szá-
mon. Ha szeretné, hogy gyermeke játékosan sokoldalú fejlesztést kapjon,

akkor várjuk a sportok királynője csapatába! www.geac.hu

Nem sikerült a Covritas-Gödöl-
lő Futsal csapatának a főpró-
bának is betudhatóELTE-BEAC
Kupa, miután a csoportküz-
delmeket követően elvérzett
Baranyai Pál együttese a 12
csapatos nemzetközi tornán.

A szerb és román csapatokat, va-
lamint a hazai együttesek közül
többnyire a másod osztályban sze-
replő formációkat felvonultató EL-
TE-BEAC Futsal Kupán az A cso-
portban küzdött a továbbjutó két

helyért a Gödöllő. Az első mérkőzé-
sen a házigazdák ellen 3-2-re kapott
ki városunk futsal csapata, ezt egy
5-2-es siker követte az ELTE U20-as
gárdája ellen, de végül a csoportelső-
séget megszerző ro-
mán Inter Gyergyó
túl nagy falatnak
bizonyult (4-0-ra
kaptunk ki), így nem
jutott tovább cso-
portjából a Covritas.
A jövő héten már
élesben kell bizonyí-

taniuk a gödöllői teremfocistáknak,
ugyanis kezdődik a bajnokság. Az
első játéknapon, szeptember 4-én
Kecskemétre utazik majd a Gödöllő,
majd ezt követően, szeptember 8-án
a Rubeola FC Csömör együttesét lát-
ja vendégül első hazai találkozóján
csapatunk. -li-

FutsaL – ELtE-bEaC Kupa

Nem sikerült a főpróba

A szeptember 9-10-én megrende-
zésre kerülő Belvárosi Napok kere-
tein belül a szombati, szeptember
9-ei napon rendezzük meg hagyo-
mányos Belvárosi Napok Futóver-
senyünket, valamint Sportsziget és
Sportágválasztó is várja a kilátoga-

tó gyerekeket és szülőket!

A futóversenyt követően az Alsó parkban
található Világfa körül felállított Sportszi-
get és Sportág-választó várja majd a ked-
ves vendégeket, Mindenkit várunk sok sze-
retettel szeptember 9-én a Világfánál!

bELvárosi napoK – sportos hétvégE

Futás, Sportsziget és Sportág-választó

Az elmúlt héten közgyűlést tartott
a TEVA-GRC, mint azt megtudtuk
az egyesület honlapjának tájékoz-
tatásából. A három napirendi pont
legfőbb témája a TAO-val kapcso-
latos alapszabály módosítás volt,
de szóba került a felnőtt csapat
keretének erősítése is, ugyanis
mindössze nyolc játékossal kezd-
te meg a felkészülést a Borkovits
Zoltán, Szalay Attila edzőpáros.

Mint ismert, hatodik látványsportágként
immáron a röplabda is részesülhet a cé-
gek társasági-adójából, viszont a pályáza-
ti feltételeknek megfelelve a Penta-Gö-
döllői Röplabda Club elnöke, Pánczél
Ottó Péter az elnökség alapszabály mó-
dosítást követően tájékoztatta az egyesü-

leti tagokat a Penta Gödöllői Röplabda
Club Sport Kft. alapításáról.
A játékos keret ismertetésénél nyolcig
számolt a Borkovits-Szalay edzőpáros: a
13 éve a klub kötelékébe tartozó Széles
Petra mellett, Horváth Petra (a TFSE
együttesétől érkezett), Hackl Szilvia,
mint visszatérő kiváló center, valamint
a tavalyi gödöllői keret további öt tagja:
Nagy Kitti, Nagy Andi, Nagy Zsuzsan-
na, Tóth-Bagi Réka és Kovács Adél
kezdte meg a felkészülést. A vezetőség
eltökélt célja, hogy mihamarabb ezt a
nem legoptimálisabb csapatlétszámot nö-
velni tudja.
Aktív pályafutása idején szép éveket el-
töltő Rácz Mártit is bemutatták a küz-
gyűlésen, aki a jövőben a klub szakmai
munkáját fogja segíteni. -lt-

röpLabda – KözgyűLéssEL KEzdEtt a tEav-grC

Még csak nyolcan a fedélzeten

Augusztus 28. és szeptember 2.
között újabb világbajnokság szín-
helye Budapest, ahol ezen a héten
rendezik meg a Suzuki Judo vb-t.

Az 1 millió dollár összdíjazású világbaj-
nokságon 126 ország 731 dzsúdósa áll
majd tatamira. Érdemes kilátogatni és élő-
ben szurkolni a magyar dzsúdósoknak.

prograMaJánLó – dzsúdó vb a papp LászLó arénában
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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



2017. augusztus 29.10 gödöllői szolgálat Közérdek

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
Augusztus 28-szeptember 3-ig:

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Szeptember 4-10-ig:

Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK!
AMozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének
Gödöllői területi csoportjának következő fogadóórája szeptember 6-án
16.00 - 17.00 között lesz. A szokásos ügyintézés mellett várom azokat,
akik szeretnék szabadidős foglalkozásukat ebben a közösségben klubsze-
rűen folytatni (társasjáték, kártya, sakk, zenehallgatás, kézimunka téma-
körben)
Helyszín:Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23. (www.godolloi-civi-
lek.hu), E-mail: mkmore.godollo@gmail.com, Telefon: +36-30-2952456
Weblap: www.mozgasserultek.hu
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni:
- tagkönyv érvényesítése
- információszolgáltatás „Lakás Akadálymentesítési Állami Támogatá-
sok” (LÁT); autószerzési támogatás igénylése ügyintézéséhez;
- segédeszköz beszerzésben való segítségnyújtás;
- parkoló kártya, gépjármű adókedvezmény igénylésének feltételei,
- sorstársi tanácsadás, információs szolgálat mozgáskorlátozottak és egyéb
fogyatékossággal élők számára,
- kirándulások, rendezvények szervezése stb.

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 progra-
mon vettek részt, amit sokan megörökítettek.

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

azokat 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. szeptember 3-ig,
7 és 16 óra között állnak
a betegek rendelkezésére.

ATÖBBI NAPOTAVÁLTOZTATÁS
NEM ÉRINTI!

Kérik a szíves megértésüket!

FELHÍVÁS – BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK
WAGENINGENI VENDÉGEINK SZÁMÁRA

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, be-
mutatna, amit szeretne másokkal is
megismertetni.

ÍRD MEG TÖRTÉNETEDET,
KIEGÉSZÍTÉSKÉNT KÉSZÍTS
FOTÓT VAGY RAJZOLJ A LE-
ÍRÁSHOZ!
Ha a fenti témakörbenmegfogalma-
zott felhívásunk megtetszett, akkor
úgy tárd elénk, hogy azt megértse
és megismerje a legjobb barátod is,
meg az a személy is aki tőled távol,
a „net” előtt ül. A szüleid, akikkel
minden nap együtt élsz, vagy akár
egy barátod, akinek te mesélsz elő-
ször 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-
seidnek megfogalmazását (Ameny-
nyiben lehetőségetek van rá, kérjük
digitálisan is küldjétek el pálya-
munkátokat!)
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.
A pályázatokon kérjük olvashatóan

a pályázó nevének, iskolája nevé-
nek, címének, vagy lakcímének,
életkorának feltüntetését!

A pályázatok 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.
Apályázat 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,
azenkedvesgodolloi2017@gmail.
com

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017.
„ERZSÉBET KIRÁLYNÉAZ ÉN VILÁGOMBAN”
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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



INGATLAN
+ Gödöllő blahai részén 1883nmes gazdálkodásra alkal-
mas telken, tégla, 60nmes házikó sürgősen eladó. Iár
12,8MFt. 20/772-2429

+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
20/944-7025

+ Gödöllőn minőségi, új építésű, csok képes ikerházak el-
adók: 4szoba+ nappalis, 123nm hasznos, 400nm-es saját
telekkel, kulcsrakész ár: 35MFt. 20/772-2429

+ Gödöllőn 3 szoba+ nappalis, új építésű, 93nm-es iker-
ház eladó 250nm-es telken. Iár: 31m Ft. 20/772-2429

+ Gödöllőn Blahán 2szoba+ nappalis, 72nmes, új építé-
sű, önálló ház kulcsrakészen eladó, 760nmes telken. Ár
27,9MFt. 20/772-2429

+ Gödöllőn kertváros felső részén
4szoba+ nappalis, szuterénes csa-
ládi ház 545nmes telken sürgősen
eladó. Iár: 29,8MFt. 20/772-2429

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, bel-
városban egy 30nm-es, fsz-i, cir-
kós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft.
20/804-2102

+ Gödöllőn, központban n+3szo-
bás, jó állapotú családi ház eladó.
Iár:36.5MFT! 20/804-2102

+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű
ikerház 400 nm-es telekkel
30,9MFt-ért. 20/804-2102

+ Gödöllő Blahai részén,
764m2-es telek, 30%-os
beépítéssel, 21m utcafront-
tal eladó! Irányár: 16,9MFt.
20/539-1988

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

+ Gödöllőn, új építésű iker-
házak eladók! 20/539-1988

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

+ Gödöllőn, 607m2-es,
összközműves, természetközeli, belterületi épí-
tési telek 20nmes téglaházzal eladó! Iár:8,2MFt.
20/772-2429

+ Szadán, Gödöllőhöz közeli részen, szép környe-
zetben, jó fekvésű, 1070m2, gondozott, közműves
építési telek 9,9M-ós irányáron sürgősen eladó!
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/

+ TELEK ELADÓ: 742 nm, Gödöllő Blahafürdőn. (Kertes
mezőgazdasági terület.) Nem közműves, villany az utcá-
ban. Tel. este: 061/252-4204

+ Összkomfortos öröklakás – 62 nm – Gödöllő központ-
jában, téglaépületben gázfűtéssel, magasföldszinten el-
adó. 1 nappali + 2 félszoba + árnyas balkon. Iár: 19,6 M
Ft. Tel: 06-70-248-4503

+ Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás, összkomfortos, felújí-
tott, 61 nm-es LAKÁS a központban, gyönyörű környezet-
ben eladó. (Egyedi vízóra, központi fűtés, új nyílászárók;
HÉV, vasút, egyetem pár percre.) Iár: 17,5 M Ft. Érd: 06-
20-536-8191

+ Gödöllő kertvárosi részén eladó egy 3 szoba összkom-
fortos, karban tartott, 96 nm-es családi ház. 713 nm kert
+ 2 melléképület. Iár: 27,4 M Ft. Tel: 06-20-495-2247

+ Eladó Gödöllőn, a Szent István téren egy 2szobás, fel-
újított, loggiás, egyedi fűtéses társasházi öröklakás. I.á.:
17,9 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Mogyoródon a Szent Jakabi lakóparkban egy
téglából épült, kifogástalan állapotú, nappali+ 3szobás,
földszintes családi ház 140 összalapterületen, garázzsal,
téli kerttel, 1168nm-es telken melléképülettel. A telken
szaletli és épített grillező található. I.á.: 44 M Ft. 0620-
919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy nappali+ 3szobás
családi ház 750nm-es telken. Az ingatlan felújításra szo-
rul, a tető teljesen új. I.á.: 25,5 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Bagon egy nappali+ 2szobás, földszintes üdü-
lőház szuterénnel, cserépkályhával 1200nm-es, panorá-
más telken. I.á.: 2,5 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy 2,5 szobás családi
ház 4300nm-es telken. I.á.: 24 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy nappali+ 3szoba,
összkomfortos, 2szintes, igényesen kialakított, 270nm
összterületű családi ház, melyben található egy kandalló,
szauna 1000nm-es, díszkertes telken elektromos kapu-
bejáróval. I.á.: 57 M Ft. 0620-919-4870
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+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, téglaépíté-
sű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő
egyik legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási lehető-
ség. I.á.: 27,9 M Ft. 0620-919-4870

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

+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy 6 éves, téglából épült
2szintes családi ház: 110nm összalapterület, nappali+
4szoba, 30nm-es pince 792nm-es telken. Az ingatlanon
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 M Ft. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Albérlet kiadó kizárólag csak egyetemista diákoknak, 2
személynek, nem dohányzónak. Erzsébet parki HÉV meg-
álló 5 perc. 06-70-619-9079, 06-30-418-7206

+ Gödöllőn a Szent János utcában 59 nm-es, 2 szobás,
gázkonvektoros, bútorozott lakás hosszútávra kiadó
2017. 10. 02-i költözéssel egyedülállóknak és pároknak.
Ár: 70.000 Ft+rezsi/hó. Kéthavi kaució. Tel: 06-70-413-
2353

+ Gödöllő belvárosában 2 szobás, erkélyes 2.emeleti la-
kás bútorozatlanul azonnal kiadó. Ár: 85.000 Ft + rezsi/
hó. Tel: 06-20-382-2725

+ Gödöllőn 1 + félszobás lakás téglaépítésű házban
80.000 Ft-ért /hó kiadó. Tel: 20-2828-270

+ Kiadó szeptembertől Gödöllő belvárosában egy 59 nm-
es, igényesen berendezett, gépiesített, 3. emeleti, parkra
néző 2 külön bejáratú szobás lakás nemdohányzó albér-
lő(k) részére. Vonathoz, HÉV-hez, buszhoz nagyon közel,
az egyetem 10 perc sétával megközelíthető. Tel: 06-20-
535-1909

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában, frekventált helyen, 80 m2-es ut-

cafronti üzlethelyiség (iroda, üzlet, bemutató terem, ren-
delő stb.) hosszú távra kiadó. 2 havi kaució. Minimum 1
éves szerződés. Azonnal használatba vehető. (Csator-
na, gáz, víz, telefon, villany, biztonsági ajtórács; vízórás,
összkomfortos, bútorozatlan, hőszigetelt.) Tel: 06-20-
9443-356

+ Kazinczy körúti garázssoron GARÁZS hosszú távra ki-
adó. Tel: 06-30-928-5272

+ 14 éve Gödöllőn lévő, bejáratott BUTIK teljes árukész-
lettel eladó. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 06-30-
5099-172

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

+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó. Tel: 20-9455-583

ÁLLÁS
+ Építőipari cég keres ASZTALOS, FESTŐ, KŐMŰVES,
építőiparban jártas, ügyes kezű munkatársat. 06-30-369-
4823

+ Gödöllői M.PETROL Benzinkút felvételt hirdet Töltőál-
lomás kezelő/ Placcos férfi munkatárs felvételére. Pá-
lyakezdők jelentkezését is várjuk. Jelentkezni a benza-
mobil@gmail.com címre küldött önéletrajzzal lehet.

+ Rendszeres, heti kétszeri, 5-6 óra időtartamra keresek
takarító hölgyet gödöllői családi házhoz. Érdeklődni a 06-
30-9397-091 telefonon.

+ Jogosítvánnyal rendelkező, férfi munkatársat keresünk
temetői munkára. Jelentkezés személyesen, fényképes
önéletrajzzal: Gödöllő, Dózsa Gy. út. 16. szám alatt. Tel:
06-30-478-3673

+ Vagyonőröket keresünk Gödöllői telephely őrzésére!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal vagy telefonon lehet
a következő címen: 0670-945-6079 vagy nortonganz@
gmail.com

+ Kutató cég mikrobiológiai kutató munkára gödöllői labo-
ratóriumába keres BIOTECHNOLÓGUST, BIOMÉRNÖKÖT,
BIOLÓGUST (MSc) és LABORATÓRIUMI ASSZISZTENST,
TECHNIKUST. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, moti-
vációs levéllel a kutatolabor2@gmail.com címen.

+ Gödöllői büfé-látványpékségbe munkatársat keresünk
heti 25-30 órás munkaidőbe. Tel: 06-20-430-6474

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

+ Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába keresünk
munkatársat azonnali kezdéssel, váltott munkarendben.
Pályakezdő is lehet, kereskedelmi végzettség előny. Érd:
28/513-115

+ A Csíkos ABC-be kiemelt fizetéssel BOLTI ELADÓT fel-
veszünk. Tel: 06-70-772-7850 vagy személyesen a hely-
színen!

+ 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.

+ A Szűcs Fogadója Szadán KÉZILÁNYT felvesz. Érdek-
lődni lehet: 06-20-943-0746

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. Bízza most rám! Fakivágás, sö-
vényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés,
gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás.
Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak, levelek el-
szállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. Gépi
permetezés. 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

+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozás-
sal, automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti tám-
rendszerek és burkolatok kialakításával foglalkozik:
www.kertszabok.hu 20/571-3008
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+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. 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 alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+ 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

+ 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

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Cso-
magoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetés-

hez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470

+ KÁRPITOS munkákat
vállalunk. Bútoráthúzás
olcsón, gyorsan, garanci-
ával. Minőségi szövetek.
Ingyenes felmérés. Egye-
di franciaágy, ülőgarnitú-

ra elkészítése a kívánt méretben, kivitelben, garanciával.
Tel: 20/943-2828

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

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 70/621-6291

+ 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

+ Műanyag párkányok kül- és beltérre (UV álló): 15cm-
es: 1.790Ft/fm; 21cm-es: 2.190Ft/fm; 25cm-es: 2.480Ft/
fm; 30cm-es: 2.800Ft/fm. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft.
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30-
398-4815

+ Velux árnyékolók 1 hetes
szállítási határidővel: -külső
hővédő rolók, -belső fényzáró
rolók, -roletták, -energiarolók,
-redőnyök. Érd.: Kor-Mon Nyí-
lászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L.
u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-
30-398-4815

+ SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ TA-
PÉTÁZÓ. Kisebb, nagyobb szo-
bafestést, mázolást és tapé-
tázást vállalok, ill. kerítések,
faházak lakkozását, kültéri
festéseket. Hívjon bizalommal.
Tel: 06-20-484-7182

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag

benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év
szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS
+ ANGOL tanár korrepetálást, középiskolai felvételire,
nyelvvizsgára felkészítést vállal általános és középisko-
lai diákoknak. 06-30-2623-628

+ Alsó tagozatos tanuló korrepetálását, felkészítését vál-
lalja tapasztalt pedagógus. 06-20-2810-295

+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINK-
RON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás
területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-
559-3918

ADÁS-VÉTEL
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn terme-
lőtől. Több mint 1.000 közül választhat 30-40 %-os áron.
Szállításba besegítek. Tel: 30/569-8137

+ 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

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

EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Rep-
ceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cseré-
be elfogadok. 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. SZEPTEMBER 5.
Megfejtés: Egy közelgő egyházi esemény

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: dr. Prieger Károlyné, Simon I. u. 10.,
Benczné Horváth Gizella, Szabadság út 13.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Várady László, Paál László köz 1.,
Verók Ildikó, Szőlő u. 32.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Pohorilják-Stomp Szilvia, Zarándok u. 7.
AVárosiMozi ajándékát nyerte: dr. Szentpétery Zsoltné, Batthyány u. 88., Tari Tímea, Kossuth L. u. 32.
AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Fridrich Szandra,
Ipolyság u. 14/B, Szőlősi Anna, Táncsics M. út 70.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elen-
gedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be amegfejtést – a nevükmellett a
pontos postai címüket is megadják! Köszönjük!


