
Megnyílt a Gödöllői Városi Múzeum új időszaki
kiállítása. A „Gyarapodó gyűjteményünk 2012-
2016” című tárlat az elmúlt öt esztendőben a
múzeumba került tárgyak, dokumentumok egy
részét mutatja be. Hogy miért csak egy részét?
Mert az intézmény az elmúlt öt esztendőben több
mint hétezer műtárggyal gazdagodott. A rendez-
vényen Gémesi György polgármester mondott
köszöntőt, majd Szűcs Józsefné, az önkormány-
zat Kulturális, sport és nemzetközi kapcsolatok
bizottságának elnöke nyitotta meg a kiállítást.

Kerényiné Bakonyi Eszter, a Gödöllői Városi
Múzeum igazgatója a rendezvényen elmondta, az
intézmény által megvásárolt anyagok mellett közel
kétszáz adományozó segítette a gyűjtemény gazdagí-
tását, valamint a pályázati lehetőségeket kihasználva
bővítették a már meglévő gyűjteményeiket.
A kiállított tárgyak között van többek között Te-

leki Pálnak az 1933-as jamboree-n használt tábori
ágya – amit az egykori miniszterelnök, főcserkész
unokája, Teleki Géza ajándékozott a múzeumnak,
de ide került Juhász Árpádnak, az egykori művész-

telep egyik alapítójának a hagyatéka is, valamint egy
Blaha Lujzától származó ezüst babérlevél, amitPécsi
IldikóKossuth- és Jászai-díjas színművész, Gödöllő
város díszpolgára ajándékozott a múzeumnak.
A kiállításon a XIX. század végéről és a XX. szá-

zad első feléből származó tárgyak, dokumentumok
mellett a közelmúlt történelmének emlékeivel is ta-
lálkozhatnak a látogatók.

Aki végignézi a kiállí-
tást, az térben és időben is
nagy utat jár be – mond-
ta megnyitó beszédében
Szűcs Józsefné. Hogy ez
mennyire így van, az abból
is látszik, hogy a kiállított
tárgyak között vannak,
amik Gödöllőről kerültek a
múzeumba, míg mások az
Egyesült Államokból, Rio
de Janeróból vagy Auszt-
ráliából érkeztek a gyűjte-
ménybe.

(folytatás a 6. oldalon)

Már csak a felfestések és az útpályán kívüli mun-
kák vannak hátra a Hunyadi János utcában.

(2. oldal)

„Brádáék” címmel csoportos képző- és iparmű-
vészeti kiállítás nyílt a GIM-házban.

(6. oldal)

Férfi kardvívás: Az I. Magyar Kupa 1. fordulójában
a SZIE-GEAC-nak 1 ezüst- és 1 bronzérem jutott.

(8. oldal)
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TemeTőTakaríTás

Összefogással
GYARAPODÓ GYŰJTEMÉNY A VÁROSI MÚZEUMBAN

Téren és időn át
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a
városrészi egyesületek és a civil
szervezetek a VÜSZI Nonprofit Kft.
közreműködésével a közelgő Min-
denszentek ünnepére és Halottak
napjára készülve önkéntes társadal-

mi munkával szépítették a Dózsa
György úti temetőt. A kezdeménye-
zéshez a Polgármesteri Hivatal mun-
katársai is csatlakoztak.
Az összefogás eredményeként

hatalmas terület lett rendezettebb és
átláthatóbb a korábbinál.

(folytatás a 2.oldalon)
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A közvilágítási hibákat városunk-
ban kizárólag az EL-MÜ SZOLG
Kft. elérhetőségein lehet bejelente-
ni, ők végzik ugyanis a közvilágítás-
sal kapcsolatos hibaelhárításokat,
valamint ők jelzik a szakaszhibákat
az ELMÜ felé!
Meg kell különböztetni az egyedi
hibát, pl. ha egy lámpa nem vilá-

gít, és a szakaszhibát – amikor egy
utcában több lámpa nem működő-
képes. A bejelentéseket az EL-MÜ
SZOLG Kft. vizsgálja, és intézke-
dik egyedi hiba esetén a javításról,
szakaszhiba esetén pedig továb-
bítja a bejelentést az ELMÜ-nek.
Ez utóbbi esetben ugyanis csak a
hálózat tulajdonos ELMÜ jogosult

intézkedni, a hálózathoz más nem
nyúlhat hozzá. Értelemszerűen az
egyedi hibák javítása gyorsabban
meg szokott történni...
SOKAN SAJNOS TÉVESEN
MÉG A JAVÍTÁSOKAT KORÁB-
BAN VÉGZŐ EUROVILL KFT.
telefonszámát hívják.
FONTOS!
Közvilágítási hibát kizárólag
az alábbi módon és elérhető-
ségeken lehet bejelenteni az
EL-MÜ SZOLG Kft-nek:
Telefonon az éjjel-nappal hívható
számon: 06-28-520-873, Faxon:
06-28-520-879, valamint e-mailen:
kozvilagitas@elmuszolg.hu

Ha nem égnek a lámpák
Az elmúlt időszakban városszertemegszaporodtak a közvilá-
gítási panaszok. Többen is jelezték, hiába jelentik be a prob-
lémát, sokszor hetek telnek el, mire intézkedés történik, sok
esetben a lakosság nem is tudja, hová fordulhat.

(Folytatás az 1. oldalról)

A pénteki társadalmi munka során a
résztvevők elsősorban a sírok közötti
növényzettel benőtt területeket tették
járhatóvá, valamint az évek óta gon-

dozatlan, borostyánnal, bokrokkal
sűrűn benőtt nyughelyekről eltávolí-
tották a sírok állapotát veszélyeztető

növényzetet.
Mint megtudtuk, a VÜSZI kisteher-
autója tíz fordulónyi zöldhulladékot
szállított el a helyszínről.
A társadalmi munkára azért került
sor, hogy a közelgő mindenszentekre

és halottak napjára méltóbb körül-
mények legyenek a temetőbe.
A nyughelyek ápolásával, gondozá-

sával kapcsolatban azonban meg kell
jegyezni, a sírok és közvetlen kör-
nyeztük rendbentartása a hozzátar-
tozók kötelezettsége.
Fontos tudni, hogy a Dózsa György
úti temető, bár városi temetőnek
számít, a katolikus és a református
egyház tulajdonában van. A létesít-
ményben a VÜSZI Nonprofit Kft.
egész évben folyamatosan végzi a

szükséges karbantartási munkákat,
ám üzemeltetési feladata csak a par-
cellákon kívüli területekre terjed ki.

Már csak a felfestések és az útpá-
lyán kívüli munkák, mint például a
kapubejárók kialakítása van hátra,
de a tervek szerint ez is befejeződik
a hét folyamán. Ezután már csak a
szennyvízcsatorna környezetében
végzett gyökérmentesítés és a zöld-
terület rendezése van hátra.

A már birtokba vették a Petőfi tér
Kossuth Lajos utcai csomópontjá-
ban kialakított parkolókat a gépko-
csival közlekedők. Gödöllő Város
Önkormányzata a Petőfi téren vég-
zett vízelvezetési és aszfaltozási
munkálatokhoz kapcsolódóan a ko-

rábbinál komfortosabb parkolóhe-
lyeket létesített. A munkálatok során
a kapubejárók között hét gépkocsi
részére készültek el az aszfaltozott
várakozóhelyek az utcában korábban
létrehozott parkolósorhoz hasonló
kivitelben.
A Petőfi tér másik részén, az evan-
gélikus templom előtt azonban még

folyik a munka. Idén emlékezünk
a reformáció 500. évfordulójára, s
ehhez kapcsolódva a bejárat előtt,
díszítőelemként egy Luther rózsája
formát alakítanak ki, valamint az év-
fordulóra új utcabútorok kerülnek a
területre.
Mindezek mellett folyama-
tosak a kertészeti munkák is.
A közterületekről már elkerülek a
nyári növények, helyüket pedig el-
foglalták a telet is jól tűró árvácskák.
Az ősz azonban újabb feladatokat is
jelent. Megkezdődött a levek hullása,
ami esős idő esetén a járdákon egyet
jelent a csúszásveszéllyel! Most sem

szabad megfeledkezni arról, hogy a
járdát mindig annak kell tiszán tarta-
nia, akinek az ingatlana előtt elhalad.
Ugyanez vonatkozik a nyílt csapadék-
víz-elvezető árkokra is. Tilos a hullott
avart az árkokban elhelyezni, esős
idő esetén ugyanis ezek eltömíthetik
az átereszeket, és megakadályozzák a
víz elfolyását. bj

A Volánbusz Zrt. a Gödöllő térségében közlekedő elővárosi és regionális járatokat, valamint Gödöllő
helyi járatait – illeszkedve a Pest megye egyéb térségeiben bevezetésre került egységes vonalszá-
mozási rendszerhez – háromjegyű vonalszámmal jelöli ezentúl. Ezzel egyidejűleg a megállóhelyeken
új, a háromjegyű vonalszámokat is tartalmazó, a korábbinál informatívabb, illetve megjelenésében is
korszerűbb menetrendi tájékoztatókat helyeznek ki.
A döntésre a korábban máshol már bevezetett rendszer pozitív tapasztalatai és visszajelzései alapján
került sor.
A vonalszámos bevezetéssel egyidejűleg a helyi közlekedést érintő menetrendben nem történik válto-
zás. A gödöllői, valamint a térségében közlekedő elővárosi és regionális autóbuszok számozásáról a
városi holnapon, valamint a www.volanbusz.hu/hu/ oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Társadalmi munka a rendezeTTebb környezeTérT

Összefogással szépítették a temetőt
szebb környezeT, bizTonságosabb közlekedés

Lassan véget érnek a munkák

HÁROMJEGYŰ SZÁMOT KAPNAK A VOLÁNBUSZOK

2017. OKTÓBER 15-ÉTŐL A VOLÁNBUSZ HELYI JÁRATAI AZ ALÁBBI HÁROMJEGYŰ
VONALSZÁMOKKAL KÖZLEKEDNEK
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Ünnep a Mézeskalács bölcsődében

FELHÍVÁS!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc,
valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából

koszorúzást tartunk

2017. október 23-án, 15.00 órakor
a Bezsilla-villa (az egykori Nemzetőrség) udvarának bejáratánál.

(Gödöllő, Szabadság út 9.)
Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait.

Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb
2017. október 20-ig (péntek) 15 óráig

a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán
a +36/70 338-1838-as telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál,

hétköznap 9-15 óra között.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat a megemlékezés napján

13 és 14 óra között a helyszínre eljuttatni.

A koszorúzás után kerül sor a megemlékezésre a Művészetek Házá-
ban, majd 1956 két gödöllői áldozatának (Balázsovich András,

Kiss Antal) sírjánál, a Dózsa György úti temetőben róják le kegyeletüket
a résztvevők.

Több MinT 2,5 Milliárdos TáMogaTás a 900. évfordulóra

Építkezik a premontrei rend

válToznak a buszos kirándulások szabályai

Szigorítások a biztonságért

2021-ig közel 10 milliárd forin-
tos állami támogatást kap a magyar
premontrei cirkária (a gödöllői és a
csornai premontreiek, a hozzájuk
tartozó Zsámbék, Türje és Keszthely,
valamint a zsámbéki premontrei nő-
vérek), amiből 1.695.100.000 forint
Gödöllőre kerül templomépítésre,
525.570.000 Ft oktatási intézmények
fejlesztésére, területrendezésre – töb-
bek között a környező utak rendbeté-
telére – pedig 350 millió forintot kap
a Gödöllői Premontrei Perjelség. A
támogatás apropó-
ja, hogy 2021-ben
lesz 900 esztende-
je, hogy a premont-
rei rendet Szent
Norbert megalapí-
totta.
– Az évforduló-

ra való felkészü-
lést már 2014-ben
megkezdtük – tá-
jékoztatta lapun-
kat Balogh Péter
Piusz gödöllői
kormányzó perjel.
– Ez az évforduló
lehetőséget ad arra,
hogy a magyar cirkária bemutassa te-
vékenységét. A most megítélt támo-
gatásból országosan több premontrei
tulajdonban és vagyonkezelésben
lévő műemlék épület kerül majd fel-
újításra. Gödöllőn kicsit más a hely-
zet. Mi egyrészt az iskolát fogjuk
bővíteni, amire nagy szükség van, és
itt, az iskola és rendház melletti terü-
leten felépülhet új templomunk.
– Szükség van erre? Hiszen itt

van a Fácán sori kápolna.
– Amikor ez megépült, még az is-

kola létrejötte előtt, hiánypótló volt,
s nem lehetett tudni, mekkora lesz a
látogatottsága. A folyamatosan bő-

vülő közösség mellett azután a gim-
názium és a rend részéről is egyre
nagyobb az igénybevétele. A kápol-
nát 1998-ban Ullmann Péter atya
kezdeményezésére plébániatemplom
rangra emelte a Váci Püspökség. Már
akkor látszott, hogy előbb-utóbb ki-
csi lesz számunkra. De a templom-
építésnek van még egy háttere, amit
sokan még Gödöllőn sem tudnak
– mint ahogy azt sem, hogy a mai
egyetem eredetileg a premontreiek
által épített gimnázium volt –, hogy

az 1924-re felépült épület déli szár-
nyának egy része üresen maradt, ott
egy templom lett volna. Ennek még
a korabeli „látványterve” is megvan,
és vannak az üres szárnyrészről fotók
is.
– Mi volt az oka, hogy nem való-

sult meg?
– Az építkezés során az iskola, a

bentlakás lehetőségének biztosítása
és a szerzetesi terek kialakítása volt
az elsődleges. A hitélet az iskola ká-
polnájában folyt, ebben működik ma
az egyetem színházterme. A temp-
lom felépítésére elfogytak az anyagi
források. Ez később valósult volna

meg a tervek szerint, és mint ahogy
arról a fennmaradt iskolai évkönyvek
is beszámolnak, gyűjtések is folytak
a templom javára! Mivel azonban a
diktatúra feloszlatta a rendeket, és
államosította az iskolákat, már nem
készülhetett el. Az állam később ezt
a teret beépítette és hasznosította.
Tehát lényegében ezt a templomot
szeretnénk most pótolni.
– Hová tervezik az épületet?
– Az egyetem oldalában lévő,

használaton kívüli, jelenleg rendkí-
vül elhanyagolt
területre, ami ál-
lami tulajdonban,
az egyetem keze-
lésében van. Ez
látszatra nagynak
tűnik, de ha bele-
gondolunk, töre-
déke annak, ami-
lyen területlehető-
ségek 1948 előtt
voltak.
– Az épület ter-

vezése már elkez-
dődött?
– Ehhez most

fogunk hozzá. Vé-
gezetül hadd emeljem ki: AGödöllői
Premontrei Perjelség újraindulása 27
éve volt. Ez az első alkalom, hogy
extra állami támogatásban részesü-
lünk. A fejlesztéseinket a korábbi,
jelképesnek is nevezhető kárpót-
lásból valósítottuk meg. Legutóbb
a Premontrei Auditórium esetében
mint közfunkciót is ellátó létesít-
ményhez kaptunk némi támogatást.
Ezt a mostanit is úgy fogjuk felhasz-
nálni, hogy a templom építésével és
környezetének rendezésével – töb-
bek között az utak fejlesztésével –
az egész városrész és Gödöllő javát
szolgáljuk! (db)

Október 13-án tartották a Mézeskalács Bölcsőde
megnyitásának 65. évfordulóját. Az eseményen
felelevenítették az intézmény múltját, amit a
vendégek számára egy rövid videóban foglaltak
össze, valamint fotó és tárgyi emlékekből ké-
szült kiállítással mutatták be, milyen élet folyt
egykor az épület falai között. A rendezvényen
köszöntőt mondott Gémesi György polgármes-

ter, aki Varga Gyöngyi és Virágh Anita intézményvezetőkkel
közösen vágta fel a születésnapi tortát. A bölcsőde vezetője az
ünnepségen kitért arra is, hogy a jelenlegi dolgozók miként ko-
vácsolódtak össze és alkotnak ma egy remek csapatot.

(ny.f.)

November 1-jével valamennyi közfinanszírozott
egészségügyi szolgáltatónak csatlakoznia kell az elekt-
ronikus egészségügyi szolgáltatási térhez (EESZT). A
rendszer próbaidőszaka tavasszal kezdődött, azóta az
egészségügyi szolgáltatók 75-80 százaléka megkezdte
a rendszerhez való csatlakozást.
Bár idén november 1-jével az összes közfinanszí-

rozott egészségügyi szolgáltatónak csatlakoznia kell
a rendszerhez, a magánszolgáltatóknak erre még egy
évük van, akárcsak az Országos Mentőszolgálatnak.

A felhőalapú rendszerbe a későbbiekben az intézmé-
nyeknél meglévő, utóbbi öt évben keletkezett beteg-
adatokat is feltöltik majd. Fontos újítása a rendszernek
az e-recept. Ugyanakkor a gyógyszerek kiváltásakor
továbbra is használhatóak lesznek a papír alapú vé-
nyek. Változás abban lesz, hogy a személyi igazolvány
és a TAJ-kártya felmutatásával, vagy ha valaki rendel-
kezik e-személyivel, akkor ezzel a dokumentummal is
kiválthatóak lesznek az orvosi készítmények.

(ny.f.)

A jövő évtől több ponton szigorodnak
az iskolai buszos kirándulásokra vo-
natkozó szabályok. Miniszteri rendelet
írja majd elő, hogy a külföldre tartó is-
kolai autóbuszos kirándulásokon a jár-
művezetők este 11 és másnap hajnali
4 óra között nem vezethetnek, és ezt a
pihenőidejüket is a buszt elhagyva kell
eltölteniük.
Az új előírások értel-

mében 13 évesnél idő-
sebb busszal nem lehet
majd iskolai kirándulást
bonyolítani, továbbá min-
den oktatási intézmény
csak olyan szolgáltatóval

köthet szerződést, amely garantálja,
hogy járművezetője nem szenved a
közlekedést veszélyeztető alvászavar-
ban.
Az iskolai kirándulásokra vonatko-

zó szabályok szigorításától függetlenül
a hatályos jogszabályok garantálják az
autóbuszos közlekedés biztonságát,
amely most is a legbiztonságosabb
közlekedési forma. Az iskolai buszok-
ra a januári, 17 halálos áldozatot köve-
telő veronai buszbalesetre válaszolva
jönnek létremost szigorúbb szabályok,
az Egyesült Államokban közlekedő is-
kolabuszok mintájához hasonlóan.
Ezzel egyidőben bemutatták az

új, autóbuszos közlekedésbiztonsági
kézikönyvet, amelyet a napokban az
iskolákba is eljuttatnak. Az Emberi
Erőforrások Minisztériumának aján-
lásával és az ORFK Országos Baleset-
megelőzési Bizottság támogatásával

megjelent kötet címe: „Az autóbuszos
utazás tízparancsolata”.
A kézikönyv célja, hogy szakmai-

lag, de közérthető módon mutassa be
az autóbuszos kirándulások legfonto-
sabb biztonsági szempontjait.
A szakmai szervezetek általános-

ságban nem tartják indokoltnak a bu-
szokra és járművezetőkre vonatkozó

szabályok szigorítását, ám
ez a kézikönyv könnyen, ért-
hető formában próbálja fel-
hívni a szülők, a kirándulást
szervezők figyelmét azokra
a szempontokra, amelyekre
nagy figyelmet kell fordíta-
ni.

A kiadvány azt tanácsolja például
a kirándulások szervezőinek, hogy
minden esetben válasszanak meg-
bízható szolgáltatót, ne spóroljanak
a biztonságon, készüljenek pontos
utaslisták.
Roppant fontos, hogy a buszvezető-

nek mindig a járművet elhagyva kell
eltöltenie pihenőidejét, továbbá érde-
mes a kirándulás részvevőinek fuvar-
szervezési forgatókönyvet készíteni-
ük, amitől később nem térnek el, így
ugyanis kiszámíthatóbbá, biztonságo-
sabbá válik az utazás.
Készült egy olyan szórólap is, amint

az szerepel: „A busz nem játszótér”.
Ezen külön felhívják a kisebbek figyel-
mét arra, hogy a buszos utazáson ülve,
a biztonsági övet bekapcsolva tartva
kell maradni, és menet közben nem
szabad zavarni a járművezetőt.

(kj)

FONTOS VÁLTOZÁS AZ ORVOSI RENDELŐKBEN: JÖN AZ E-RENDSZER

Itt épül majd az új templom

Képünk illusztráció
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Sok közülük országosan és nem-
zetközi szinten is elismert: például
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, a
Cimbaliband, a riói olimpián ven-
dégszereplő Fricska Táncegyüttes
vagy a Szentpéterváron díjazott Ta-
lamba Ütőegyüttes. A XX. század
eleji szecessziós Gödöllői Művész-
telep szellemiségét őrző Gödöllői
Új Művészet Közalapítvány és a
királyi kastélyban nagy műgonddal
helyreállított lovarda, ahol számos
rangos fesztivált tartanak évről-év-
re, szintén messzi földön híres.
A Budapesthez közel fekvő város
20 év óta minden évben megem-
lékezik az ország tényleges felsza-
badulásáról az alsóparki Világfánál
tartott Szabadság napi programmal
és a Magyar Szabadságért Díj át-
adásával.

2011-ben Gödöllő
adott helyszínt ha-
zánk Európai Uniós
Elnöksége fő rendez-
vényeinek, mellyel
a város bizonyította,
hogy méltó helyszíne
egy összeurópai szin-
tű figyelmet vonzó
eseménysorozatnak,
és Gödöllő felkészült
arra, hogy Európa
Kulturális Fővárosá-
vá válhasson.
Az akkori szlogen, a
„Gödöllő in Europe,
Europe in Gödöllő”
(Gödöllő Európában,
Európa Gödöllőn)
2023-ban is érvényes
lehet a településre.

Európa Kulturális Fővárosa 2023
Gödöllőn több mint 50 kulturális csoport működik!

Fennállásának 40. évfordulója alkal-
mából jubileumi ünnepséget tartott a
Gödöllői Kertbarát Kör az Erzsébet
Királyné Szálloda dísztermében. A
rendezvényt Gémesi György pol-
gármester és dr. Szent-Miklóssy
Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok
Országos Szövetsége elnöke is meg-
tisztelte jelenlétével. Az ünnepségen
a kiemelkedő munkát végző tagok
elismeréseket vehettek át.
Mint azt Sebő Györgyné, a Gödöl-
lői Kertbarát Kör elnöke elmondta,
a tizenöt fővel alakult egyesület ma
már hatvan fővel működik, s ahogy
kezdetben, ma is sok ismeretterjesztő

előadást tartanak és fontos feladatuk-
nak tekintik a kertműveléssel kap-
csolatos tudás továbbadását, illetve
a kert, a természet megszerettetését a
gyerekekkel. Ennek egyik fontos bá-

zisa a Petőfi Sándor Általános Isko-
la. A gödöllői kertbarátok mindezek
mellett szoros kapcsolatot ápolnak
más civil szerve-
zetekkel is és rend-
szeres résztvevői
a városi rendezvé-
nyeknek.
A Gödöllői Kert-
barát Kör sokkal
többről szól, mint
a kert szeretetéről,
hiszen a közösség
mellett a kultúra
és a tudás tovább-
adása a fő mozgatórugója – mondta

az egyesület munká-
ját méltatva Gémesi
György, aki köszöntő-
jében fontosnak nevez-
te a szervezet sokrétű
tevékenységét. Hason-
lóan szólt Szent-Mik-
lóssy Ferenc is, aki
mindezek mellett azt is
kiemelte: büszkék le-
hetnek ara, hogy ilyen

hosszú időn át folyamatosan és ered-
ményesen tudtak működni. Beszé-
dében – melyben kitért az országos
szövetség munkájára is – a Gödöl-
lői Kertbarát Kört a tagok között az

egyik legjobb és legaktívabb szerve-
zetnek nevezte.
A rendezvényen a Kertészek és Kert-
barátok Országos Szövetsége elnöke
kiváló munkájuk elismeréseként ok-
levelet adott át Sebő Györgyné el-
nöknek, Berze Péterné elnökhelyet-

tesnek, Pintér Istvánné gazdasági
vezetőnek, valamint a tagok közül
Berze Péternek, Dudás Józsefné-
nek, Fogd Mihálynénak, Jámbor
Zoltánnak és Jámbor Zoltánné-
nak, Kiss Kálmánnénak, Lázár
Máriának, Padlovits Józsefnek és
Tamás Imrénének.
Mindezek mellett megemlékeztek a
már elhunyt tagtársakról, valamint
külön köszöntötték az alapító elnök
LévayMihály özvegyét ésŐry Zsig-
mondnét, az egyesület legrégebbi
tagját, s köszöntőt kaptak a kertbará-
tok is, Pataki Pál pedig saját maga
olvasta fel erre az alkalomra írt ver-
sét. jk

Gödöllőn sok a te-
hetséges fiatal, akik
rendre szép sikereket
érnek el.
A múlt héten is öröm-
teli hírt kaptunk, a
GEO Magazin nyári
fotópályázatán KISS
ZSUZSANNA fotóját
ítélték a legjobbnak
s első helyet kapott
a versenyben, amely-
re több mint kétszáz
fotót küldtek be a pá-
lyázók. Kiss Zsuzsan-
nának ezúton is gratu-
lálunk!

Gyermekek alkotásai díszítik a Művészetek Háza Ficak Galériáját, itt
állították ki ugyanis a Gödöllői Értékvédő Egyesület által meghirdetett
kalandtúrájához kapcsolódó alkotásokat, fotókat, rajzokat.

A játékot az V. Arbofeszt alkalmából hirdették meg a gödöllői óvodások ré-
szére. A gyerekeket a városi rendezvényeken különböző játékos feladatokkal
várták, amelyek célja az volt, hogy minél jobban megismerjék szűkebb pát-
riájuk értékeit.
A rendezvényen dr. Györfi Beáta, a játék ötletgazdája mondott köszöntőt,
majd Szűcs Józsefné, az egyesület elnöke nyitotta meg a kiállítást. Az ese-
ményen a Gödöllő Táncegyüttes tagjai működtek közre, majd dr. Pappné
Pintér Csilla alpolgármester, a Mesék Háza Óvoda vezetője egy Benedek
Elek gyűjtéséből származó népmesét osztott meg a résztvevőkkel.
A Kalandtúrán nyolc óvoda tizennyolc csoportja vett részt. Közöttük a Gö-
döllői Városi Múzeum, a Gödöllői Királyi Kastély és a Művészetek Háza
ajándékait sorsolták ki. jb

A Fehérbot napja alkalmából Du-
dásné Borcsányi Irén gyengénlátó
amatőr festő képeiből nyílt kiállí-
tás a Civil Házban október 13-án.

A rendezvényen Kiss János, a Gö-
döllő és Térsége Látássérültjeinek
Egyesülete elnöke mondott köszön-

tőt, aki megemlékezve a Fehérbot
napjáról úgy fogalmazott: nem kü-
lönleges, hanem egyenlő bánásmó-
dot várnak a társadalomtól.
A kiállítást Szekeres Dezső Julian-
na festő nyitotta meg, akinek ösz-
tönzésére Dudásné Borcsányi Irén
elkezdte az alkotó munkát. A most

bemutatásra került alkotások között
elsősorban tájképeket és növényi áb-
rázolásokat láthatnak az érdeklődők.

kj

40 éves a Gödöllői Kertbarát Kör

Továbbadni a kert szeretetét

arbofeszt emléKeK a ficaK Galériában

Véget ért a Kalandtúra

MEGHÍVÓ – TELEKI PÁL EGYESÜLET

Teleki Pál születésének 138. évfordulója alkalmá-
ból 2017. OKTÓBER 27-ÉN (PÉNTEKEN), 11 ÓRA-
KOR KOSZORÚZÓ MEGEMLÉKEZÉST TARTUNK
szobránál, a gr. Teleki Pál téren.
A Művészetek Házától 10.30-kor, az Egyetem aulája elől, a „Búza-
kalász” szobortól 10.45-kor díjmentes autóbusz indul a térre, majd
a megemlékezés után vissza. Az autóbuszra a közbeeső buszme-
gállókban is fel lehet szállni.
A megemlékezésre tisztelettel meghívunk és várunk minden ked-
ves érdeklődőt:

a Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Gödöllői fotós siker

Látássérült alkotó munkái a Civil Házban
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Szinte mindenki találkozott már
olyan emberrel, aki úgy beszélt egy
általa ismert, kedvelt állatról, mint
szeretett családtagról, barátról. Se
szeri, se száma történeteknek, ame-
lyek az állatok társaikhoz vagy az
emberekhez való viszonyáról, érzel-
meiről szólnak. Vannak, akik ilyen-
kor legyintenek és egyszerűen bo-
londnak nézik társukat, míg mások
igazolva látják saját tapasztalásukat:
az állatok gondolkodó, mély érzel-
mekkel bíró lények, nem csupán az
ösztönök által vezérelve élik min-
dennapjaikat.
Az interneten naponta olvashatunk
különös, szívbe markoló történeteket
okos kutyákról, bátor macskákról,
amik megmelengetik a szívünket.
De, hogy az állatoknak valódi ér-
zelmeik vannak, erre általában nem
akkor döbbenünk rá, amikor a kicsi-
nyeit mosdató és átölelő anyamacs-
kát nézzük, hanem akkor, amikor
egy váratlan esemény kapcsán szem-
besülünk felelősségvállalásukkal,
tudásukkal, örömükkel, esetleg fáj-
dalmukkal.

Talán kezdhetnénk ott, milyen sokan
tapasztalták, már, hogy a beteg, se-
besült állat segítséget kér vagy tűri a
kezelést, ápolást, akkor is, ha az szá-
mára fájdalmas. Apropó fájdalom:
Hallották már sírni a párját gyászoló
feketerigót? Igen, az állatok gyászol-
nak. És szeretnek is. Ma már egyre
több tudományos kutatás igazolja,
hogy az állatok jelentős része gazdag
érzelmi életet él.
Peter Wohlleben a neves német er-

dész a legfrissebb tudományos felis-
meréseket és az állatokkal kapcsola-
tos gazdag, személyes tapasztalatait
és megfigyeléseit ötvözve enged be-
pillantást az erdőben és a házunk
táján élő állatok bonyolult viselke-
désmódjába, lelki világába, érzelmi
életébe.
Nézőpontja – vállaltan – erősen
szubjektív, megállapításai közül még
nem mindent igazolt a tudomány.
Könyvét bátran kézbe veheti az,
aki szereti az állatokat, aki érdekes
jelenségekre kíváncsi. Hiszen kit
ne érdekelne, mi mindent megtesz
kicsinyeiért a mókus, vagy hogyan
gondolkodik a varjú és a holló, mi-
lyen morális elveik vannak a vad-
disznóknak, vagy hogyan tanulnak
és gondolkodnak a méhek.
Ez csak néhány érdekesség, a tu-
dományos kutatásokat és a szerző
személyes tapasztalatait feldolgozó
könyvből, ami nem csak lebilincse-
lő, hanem elgondolkodtató olvas-
mány is.
(Peter Wohlleben: Az állatok érzel-
mi élete) (ny.f.)

Péntekig tekinthető meg a Mű-
vészetek Háza konferenciater-
mében az a gödöllői képző- és
iparművészek munkáit bemutató
kiállítás, ami az alkotók reflexió-
ja a „Bölcsőtől a koronáig - Gö-
döllő a királyné városa” elneve-
zésű tematikus évre.
Az összeállításban Bada Márta,
Bércesi-Dienes Erika, Fábián
Dénes Zoltán, Gyuris Krisz-
tina, Kovács Gabriella, Már-
vány Miklós, Mészáros János,
Sz. Jánosi Erzsébet, Pirók
Irén, Posztobányi Péter, Sz. Já-
nosi Erzsébet és Ujváry Berta
munkáit tekinthetik meg az ér-
deklődők.
A kiállított alkotások a monar-
chia és az Erzsébet kultusz kü-
lönböző megközelítéseit vonul-
tatják fel.

Monarchia – ahogy a művészek látják

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Állatokról, szerelemről, hűségről és morálról

FESZTIVÁLLAL EMLÉKEZÜNK LISZT FERENCRE

Liszt Ferencre emlékezünk a hét végén születésének évfordulójához kapcso-
lódóan, a már hagyományos Liszt Fesztivállal. Október 20-22. között a Gö-
döllői Királyi Kastélyban folyamatosan várják a koncertek és az előadások az
érdeklődőket. A tizenhatodik alkalommal megrendezésre kerülő esemény-
sorozat ez alkalommal a legfiatalabb tehetségeket is felvonultatja a neves
művészek mellett. A gyerekek számára érdekes találkozásra nyílik lehető-
ség pénteken délelőtt, amikor a Virtuózok előadóival találkozhatnak, akik a
fesztivál során, szombaton este koncerten is bemutatkoznak. Ekkor Boateng
Kármen Stephany,Radnóti Róza, Szilasi Dávid,Dolfin Balázs,Matuska
Flóra és SzűtsApor lép majd közönség elé.
A rendezvénysorozat egyik különlegessége, hogy pénteken este két koncert
is várja a zenekedvelőket, a díszteremben Jandó Jenőt és Szilasi Dávidot,
míg a Barokk Színházban Ivo Haagot és Soós Adriennt hallhatják. Ugyan-
itt szombaton délután a Grassalkovichtól Széchenyiig a zene tükrében című
előadásra várják az érdeklődőket. A rendezvény záróhangversenyét, vasár-
nap a Gödöllői Szimfonikus Zenekar adja, szólistája pedig egy városunkban
is jól ismert fiatal művész, a magyar családi szálakkal rendelkező Miyuji
Kaneko lesz. Előadásukban Liszt és Csajkovszkij művei hangzanak el.

A katalóniai Sitges-ben 50. alkalom-
mal megrendezett nagy presztízsű
filmfesztiválon a fődíjat és a legjobb
effektek díját is elnyerte a Jupiter
holdja, rendezőjét,Mundruczó Kor-
nélt pedig különdíjjal is kitüntették a
hétvégén – közölte a Magyar Nemze-
ti Filmalap az MTI-vel. A fantasztikus filmek legnagyobb fesztiválja 255
alkotás felvonultatásával, Guillermo del Toro, Susan Sarandon, William
Friedkin, Dario Argento, Udo Kier, Johnnie To és Mundruczó Kornél rész-
vételével ünnepelte 50. születésnapját.
A katalóniai filmünnep Mundruczó Kornélt rendezői munkássága elisme-
réseként Time Machine díjával tüntette ki péntek este, majd szombaton
bejelentették, hogy a versenyprogramban szereplő Jupiter holdjáért a ma-
gyar rendező személyesen vette át a fesztivál fődíját és a legjobb effekte-
kért járó trófeát is – írták a közleményben. Mint hangsúlyozták, a Jupiter
holdja, aminek májusban Cannes-ban tartották a világpremierjét, és amit
45 országban vásároltak meg a helyi forgalmazók, világszerte kiemelkedő
sikerrel szerepel a nemzetközi filmversenyeken. Az elmúlt hetekben Nor-
végiában, Belgiumban, Franciaországban, Macedóniában és Grúziában is
rangos díjakkal jutalmazták.

ÚjABB díj A gödöllői rendezőnek

Tarol a Jupiter holdja
A hazai könnyűzenei élet is bővel-
kedik minőségi versenyekben, és
természetesen gödöllői sikerekben.
Most épp a Jazzy Rádió dalversenye
hozta meg az elismerést Csányi Ist-
vánnak és a Talamba Ütőegyüttes-
nek, akiknek Esztertánc című dala

a közönségszavazatok alapján a II.
helyen végzett. A szóban forgó dalt
a Sax-O-Funk október 29-ei koncert-
jén hallhatja majd a közönség.

Dobogós lett a
gödöllői dal

Fotó: Vajda József
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GYARAPODÓ GYŰJTEMÉNY A VÁROSI MÚZEUMBAN

Téren és időn át

Új kiállítás nyílt a GiM-házban

Családban marad

(folytatás az 1. oldalról)

Az egykori szecessziós művész-
telep anyagai, a cserkészkiállítás és
a helytörténeti részleg egyaránt sok
érdekességgel gazdagodott. Sokakat
megérintett a közelmúlt megjeleníté-
se, a 70-es évek lakásbelsője, a Ganz
Árammérőgyár zászlói.
De helyet kapnak itt az egykori

gödöllőiek is. A talán száz esztendő-
vel ezelőtt készült fiatal pár esküvői
fotója, az egykori strandok fürdőzői

és a néhány évvel ezelőtt az aluljárót
festő fiatalok.
Márton Lajos rajzai mellett meg-

férnek a háborús emlékek és a Teva
alapkőletételénél használt kőműves-
kanál.
Ez a kiállítás Gödöllőről, az itt

élők mindennapjairól szól – az ér-
deklődők 2018 márciusáig tekinthe-
tik meg.

(k.j.)

AKÁRKÉPZŐMŰVÉSZ IS LEHETETTVOLNA
Huszárik Zoltán neve hallatán elsősorban nagy sikerű, mondhatnánk legen-
dás filmjei jutnak eszünkbe, leginkább természetesen a Szinbád. Azt már
kevesebben tudják, hogy a Domonyban született kiváló rendező tehetséges
grafikus is volt, többek között a Képzőművészeti Főiskolára is felvételizett,
de végül a Színház- és Filmművészeti Főiskolát választotta. Nagy hatással
volt rá Schéner Mihály Kossuth-díjas festőművész.

Mivel családja kuláklistára került, és emiatt a főiskoláról is eltávolították,
rajztehetségének nagy hasznát vette. Többek között részt vett a városligeti
Vajdahunyad várának restaurálásában, valamint több rajzfilm elkészítésé-
ben egész addig, míg 1959-ben visszatérhetett a főiskolára.

A Művészetek Házában október 22-én, 17 órakor megnyíló kiállításon
grafikáit ismerhetik meg az érdeklődők. A kiállítást Megyeri József, a Huszá-
rik Zoltán Alapítvány egyik alapítója nyitja meg, majd beszélgetésre kerül
sor a rendező leánya, Huszárik Kata és édesanyja, Nagy Anna színművészek
részvételével.

Az eseményen a kiváló rendező életművének meghatározó alkotását, a
Szinbád című filmet is megtekinthetik. A megnyitó előtt, 15.30-tól vetítik a
Művészetek Háza konferenciatermében. (ny.f.)

A szallas.hu 2017-ben az „Év turisztikai attrakciójára” is várja a szavazatokat. A szakemberek által összeállított tizen-

hat hazai idegenforgalmi célpontból álló listába beválogatták a Gödöllői Királyi Kastélyt is, mint a címre esélyes

látványosságot.

A számtalan családi prog-

ramot felvonultató és rangos

kulturális eseményeknek he-

lyet adó gödöllői kastélyra az

alábbi linken lehet szavazni:

blog.szallas.hu/keressuk-az-ev-tu-

risztikai-attrakciojat/

A feladat egyszerű:

1. kiválasztani a kedvenc látnivalót;

2. bejelölni a mellette lévő pöttyöt;

3. rányomni a „szavazok!” gombra.

(d.)

Október 14-én szombaton „Brádáék”
címmel csoportos képző- és ipar-
művészeti kiállítás nyílt a Gödöllői
Iparművészeti Műhelyben (GIM),
melynek egyik különlegességét az
adta, hogy egy család, Bráda Tibor
festőművész és felesége, Deák Ilona
festőművész, illetve gyerekeik, Brá-
da Judit formatervező művész, vala-
mint Bráda Enikő keramikusművész
alkotásait láthatták az érdeklődők.

Az eseményen Gémesi György
polgármester köszöntőjében többek
között elmondta: a GIM-ház meg-
nyitása óta, 19 éve a város egyik mű-
vészeti alapköve, a kiállítások, az ott
folyó szakmai munka nagyon magas
színvonalú.

A tárla-
tot Sárváry
Katalin tex-
t i lművé s z ,
e g y e t e m i
tanár nyitot-
ta meg, aki
ismertette a
kiállító mű-
vészek élet-
pályáját, így például megtudtuk azt
is, hogy Deák Ilona a festés mellett
más műfajba is belekóstolt: szövést
tanul és hol másutt, mint a Gödöllői
Iparművészeti Műhelyben.
Visszatérve a családi kötelé-

kekre, Katona
Szabó Erzsé-
bet, a GIM-ház
vezetője kiemel-
te, hogy a 100
évvel ezelőtt

létrejött, Euró-
pa hírű Gödöllői
Művésztelepen is
családok alkottak
együtt, így mindig
nagy öröm, ha a
GIM-ben is sike-

rül olyan kiállításokat bemutatni, mint
ez a mostani.
A tárlat – ami a GödöllŐsz Feszti-

vál programsorozat része – december
17-ig látogatható.

(c.)

LEGYEN A GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY AZ „ÉV TURISZTIKAI ATTRAKCIÓJA”!



gödöllői Szolgálat 72017. október 17. Élő-Világ

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

PAN: Három hónapos keve-
rék kan kölyök és testvéré-
vel, Stannal van együtt. Na-
gyon eleven, két roszcsont.

DORKA: Hat hónapos
kislány. Kissé félős, de
gyorsan barátkozik és
nagy játékos.

BIZSU: Egy éves labra-
dor keverék, nagyon játé-
kos, tanítható, gyerebarát
kutya.

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

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Október 21-22-én
szombaton,vasárnap

9-11 óráig.
Rendel:

dr. Koleszár István
állatorvos

Gödöllő,
Mátyás király utca 11.

Telefonszám:
06/30-535-5523

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

PAMACS: Nyolc hóna-
pos, kistestű szuka. Na-
gyon gazdacentrikus, bú-
jós, szeret fotelben alud-
ni.

Vonatkoztassunk el attól a
ténytől, hogy a macskák álla-
tok, és nézzük, hogyan ten-
getik napjaikat. A macskák
tudnak élni, mi is tanulhatunk
tőlük! A macskatartás – mint
minden más az életben – fe-
lelősséggel jár, de többnyire a
büszke cicatulajdonosok nem
hátrálnak meg a nehézségek-
től. Könnyedén veszik az aka-
dályokat és gyorsan elfelejtik
a bosszús napokat, hiszen
mindenért kárpótolja őket
kedvencük szeretete.

De miért is boldogabb az, akinek
macskája van? Nos, a válasz igen
egyszerűen hangzik: a társállat nyu-
godtabbá, egészségesebbé és vidá-

mabbá tesz. A macska közelsége,
szeretete szebbé teszi napjainkat,
életösztöne és viselkedése pedig új
dolgokra késztet minket. Arra ösz-
tönöz, hogy legyünk türelmesebbek,
néha parancsoljunk megálljt a roha-
nó világnak és élvezzük a minden-
napok apró örömeit. A macskák tud-
ják, mi a jó nekik, és ha figyelmesek
vagyunk, elleshetünk tőlük néhány
hasznos trükköt.
1. Pihenés és relaxáció a boldogság
kulcsa!

2. Játék után édes a pihenés - szundi-
kálásra mindig szakítani kell egy kis
időt.
3. A macska ragaszkodik szerette-
ihez. Nincs is jobb, mint játszani a
cicapajtásokkal, majd odabújni a
gazdihoz, kényelmesen elfeküdni az

ölében és dorombolni.
4. A macska tudja, hogy mikor jön
el a kalandozások ideje! Amikor le-
száll az éj, mi pihenésre, cicánk pe-
dig játékra vágyik - hiszen nincs is
számára alkalmasabb időpont a bo-
kavadászatra, labdázásra és az ágyon

ugrálásra.
5. Kedveskedni a hőn
szeretett gazdinak, még
akkor is, ha az éppen a
könyvét bújja, vagy a
számítógép billentyű-
zetét püföli. A cica
csak keresztbe fekszik a
könyvön vagy elnyúlik a
klaviatúrán, és
máris övé min-
den figyelem.
6. Amacska ki-

mutatja, amit érez. Nem tit-
kolja érzelmeit, és nem játsz-
sza meg magát – kivéve, ha
érdeke fűződik hozzá. Egy-
ből érezteteti velünk, ha nem
tetszik neki valami vagy ha
éppen tökéletesen elégedett!
7.Amacska a legapróbb dol-
goknak is képes örülni: egy
simítás vagy pár ínyenc falat is bol-
doggá teszi. Bár kétségtelen, hogy
tisztában van a gazdi lábról levéte-
léhez szükséges trükkökkel: egy kis

dorombolás és dagasztás,
és az ember máris elolvad
a gyönyörűségtől és futva
hozza a jutalomfalatot.
8. Mindenből a legjobbat!
Ha a macska már egyszer
kóstolt finomat, akkor el-
várja, hogy legközelebb
is azt kapja, de minimum
heti rendszerességgel. Ha
kényeztetésre és finom fa-

latokra vágyik, tudja hol keresse és
örömét leli annak elfogyasztásában.
Nincs bűntudata egy-két hízlaló, ám
igen finom falat után sem.
9. „Tudja mitől döglik a légy” – per-
cek alatt rendbe szedi bundáját és
elégedetten vonul sétájára.

10. Nyújtózkodás és ásítás minden
szunyókálás után – mindegy, hogy
mennyi az idő vagy hogy a gazdi
neki kiabál...
11. A macska élvezi a napsütést –
kifekszik egy kényelmes helyen és
csak élvezi a Nap melegét.
12. Amacska dorombol, ha boldog.
13. „Tisztaság fél egészség” – vall-
ják a macskák. Mosakodnak is, ami-
kor csak idejük engedi. Időből pedig
nincs hiány.
14. A tiszta alom látványa rögtön fel-
villanyozza, s ha teheti, fel is szen-
teli.
15. A macska élvezi a kilátást. Le-

csücsül a napsütötte ablakban, kikap-
csolja a külvilágot és csak kémleli a
vidéket.
16. A dagasztás és kedveskedés bol-
dogsággal tölti el a lelkét.
17. A macska függetlenségre törek-
szik.
18. Nem mindig úgy viselkedik,
ahogy mi szeretnénk. Fütyül min-
denre: csak azt teszi, ami jó neki.
19. Ha nem tetszik neki valami, nem
vitatkozik, inkább méltóságteljesen
elvonul.
20. A macska más szemszögből nézi
a világot, mint mi, emberek. Lehet,
hogy nekünk is elég lenne néha el-
nyúlni a könyvespolc tetején és on-
nan figyelni...
21. Elvárja a királyi bánásmódot és
többnyire meg is kapja. Amacska el-
érte, hogy a gazdája is örömét lelje
benne. haziallat.hu

Miért jó macskának lenni?

Játékos, BOLOGNESE kiskutyák, 8 hetesek, eladók törzskönyvvel
vagy a nélkül, díjnyertes szülőtől, családban nevelt, chipezve, oltva,
féreghajtózva, szobatisztaságra előnevelve. Szerető, gondoskodó gaz-
dikat várunk. Érdeklődni: 0620-9390-797.

AMagyar Haltani Társaság megint megszavaztatja, hogy két fogható és egy
védett fajból melyik legyen a 2018-as év hala. Voksolni december végéig
lehet az alábbi jelöltekre.

A balin az egyik legnagyobb, ragadozó pontyféle Magyarországon. Bár fo-
gai nincsenek, de hatalmas szájnyílása és kampós alsó állkapcsa segítségével
ragadja meg zsákmányát az előtte szétspriccelő küszrajból. Nagyobb folyók-
ban és tavakban él.

Szintén pontyféle a domolykó, aminek fiatal példányai planktonfogyasztók,
később mindenevők lesznek, az idős példányok pedig már inkább ragadozók.
Az áramló vizet kedveli, kisebb-nagyobb folyóvizeink egész hosszában elő-
fordul.

A védett kövicsík a többi csíkféléhez hasonlóan megnyúlt testű, szája körül
három pár bajuszt viselő kistermetű hal. A gyorsabb folyókban, patakokban
él. Oldalának sárgás alapszínét sötét pettyekből, foltokból álló márványozás
díszíti.
Szavazni az alábbi linken lehet: haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php

Év hala – szavazás
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Továbbra is gyengélkedőn van
a GSK játéka, ezt ezúttal a Da-
bas-Gyón használta ki és nyert
3-0-ra a Táncsics Mihály úti
sportcentrumban,míg aGödöllő
„kettő” Őrbottyánban feledtette
az elmúlt hetek gyenge teljesít-
ményét egy 7-2-es sikerrel.

Régen látott mélypontra került a Gö-
döllői SK Pest megyei I. osztályban
szereplő labdarúgócsapata, miután a
Dabas-Gyón FC-től is kikapott 3-0-ra,
ezzel a 12. helyre csúszott vissza Szász
Ferenc együttese a tabellán. A nyá-
ron még bajnoki címben reménykedő
gödöllőiek nem találják tavalyi önma-
gukat, ami megmutatkozik az eredmé-
nyekben is: az eltelt 10 játéknap alatt
mindössze két győzelemnek örülhetett
a csapat, míg két döntetlen mellett már

hat vereségnél jár a GSK. Csak össze-
hasonlításképpen, legutóbb a 2009/10-
es szezonban állt hasonlóan gyengén
a Gödöllő tíz fordulót követően, akkor
végül a 12. helyen zárta a bajnokságot.
A hátralévő öt fordulóban lehet még
javítani, persze nem biztos, hogy a kö-
vetkező hétvégén lesz erre lehetőség,
hiszen az ötödik helyezett Dunavar-
sányhoz látogat csapatunk. Ezt köve-
tően viszont három alsóházi rangadó
következik, sorrendben: hazai pályán a
Szigetszentmiklós (jelenleg 10. helye-
zett), idegenben a Sülysáp (16.), itthon
aTököl (14.), majd zárásként idegenben
a Nagykőrös (6.) lesz az ellenfél.

Pestmegye I. osztály, 10. forduló:
Gödöllői SK –Dabas-Gyón FC 0-3
(0-1)

Hátország: Pakuts Barna jelentette a

különbséget

Pakuts Barna gólérzékenysége je-
lentette a különbséget a Gödöllői SK
II-Szada formáció Őrbottyán elleni
vendégjátékán, ami végül nagy különb-
ségű, 7-2-es győzelmet eredményezett
számukra. A begyűjtött három pont
ellenére is le van szakadva a középme-
zőnytől a GSK „kettő”, amely hat pont-
tal jelenleg a 10. helyen áll a megyei III.
osztály 13 csapatot számláló Észak-ke-
leti csoportjában.
Pest megye III., Észak-keleti csoport,
8. forduló: Őrbottyán KSE–Gödöllői
SK II.-Szada 2-7 (1-3)Gólszerzők: Pa-
kuts Barna (3, egyet 11-esből), Szemja-
ninyov Sándor, Kiss Gábor, Zabó Ottó,
Czira Péter. -lt-

Labdarúgás – Nyert a gödöLLő kettő

Régen látott mélyponton a GSK

Programajánló
Október 22., vasárnap 13.30 óra

Megyei III. Észak-keleti-csoport, 9. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – Vácrátót KSE

(Táncsics M. Sportcentrum)

5-5-ös döntetlennel ért véget a
jelenleg 10. helyen álló Covritas
Futsal Team Gödöllő és a sereg-
hajtó, 12. helyezett Vác Futsal
SE közötti alsóházi rangadó,
ami egyik csapatnak sem oko-
zott nagy boldogságot.
Akét azonos játékerőt képviselő együt-
tes az egész mérkőzés folyamán fej-fej
mellett haladt, a gólszerzést tekintve:
hol a hazaiak, hol a vendégek vezettek
egy góllal.Avégjátékhoz érve átvette a

vezetést a Gödöllő és már-már úgy né-
zett ki, hogy meglesz a három pont, de
végül ismét egyenlítettek a váciak, így
meg kellett elégedniük Magyar Zsol-
téknak az egy ponttal. ACFT Gödöllő
csapata 4 ponttal a 10. helyen áll cso-
portjában.
NB II. Keleti-csoport, 7. forduló:
Covritas Futsal Team Gödöllő–Vác
Futsal SE 5-5 (2-2) Gólszerzők: Ma-
gyar Zsolt, Makádi Csaba (2-2), Mol-
nárMárton. -li-

FutsaL – aLsóházi raNgadó a Vác eLLeN

Csak döntetlenre futotta

2017. október 25., szerda 13.30 óra

Gödöllői SK – Újpest FC

Helyszín: Táncsics Mihály úti Sportcentrum
Belépő árak: 1500 forint az ülőhely (felnőtt), 1000 forint az

állóhely (felnőtt), 500 forint a diák jegy.
(Jegyek megvásárolhatók a Táncsics Mihály úti Sportcentrumban.

További információ a helyszínen vagy
www.godolloisk.hu weboldalon!)

Labdarúgó Magyar Kupa, 32 Közé jutásért

A bajnoki címvédő Békéscsa-
ba otthonában kezdte meg a
szereplést a Penta-Gödöllői
RC csapata a női röplabda baj-
nokságban és a papírformának
megfelelően 3:0-ás vereséggel
nyitott a Gödöllő.

Id. Grózer György csapata próbálko-
zott becsülettel a viharsarki derbin, de
nem volt ellenszerük a mieinknek a lé-
nyegesen nagyobb játékerőt képviselő
békéscsabaiak otthonában. A folytatás-
ban, október 21-én hazai pályán is be-
mutatkozik az új szezonban csapatunk,
az ellenfél az Újpesti TE együttese lesz
majd, akik az újonc Szombathely csa-
patát verték 3:0-ra az első fordulóban.
NB I., alapszakasz, A-csoport, 1.
forduló: Linamar-Békéscsabai RSE –
Penta-Gödöllői RC 3:0 (10, 17, 17)

Női NB II. – Négyből kettő siker

A másodosztályban szereplő junior
csapat négy játéknapon van már túl.
Szabados István tanítványai Szegeden
3:2-re nyertek, a TAC-SZESE csapatát
3:0-ra verték, a Kalocsa otthonában
3:1-es, míg az UTE pályáján 3:0-ás ve-
reséget szenvedtek.

Magyar Kupa – TFSE után a Jász-

berény jöhet

Október 23-án a Magyar Kupában is
megkezdi szereplését a Penta-GRC. A
nyolcaddöntőben az ellenfél a TFSE
csapata lesz, és ha az erőviszonyok-
nak megfelelően gödöllői továbbjutás-
ra kerül sor, akkor a negyeddöntőben
a Palota Volley–Jászberény párharc
győztesével találkozik csapatunk. Ez
utóbbi párosítás esélyese egyértelműen
a jászberényi alakulat. -ll-

röpLabda – VereséggeL kezdett a peNta-grc

Papírforma rajt Békéscsabán

Programajánló
NB I. alapsz. A-csoport, 2. forduló, október 21., szombat, 18 óra
PENTA-Gödöllői RC–Újpesti TE (Egyetemi Sportcsarnok)

A bajnokság negyedik játék-
napján ismét idegenben lépett
pályára a Gödöllői KSE férfi
csapata. Bartos Gábor tanítvá-
nyai a Budapest-Honvéd ottho-
nában nyertek 23-20-ra.
A gödöllőiek a fővárosi alakulat ott-
honában többek között remek kapus-
teljesítményüknek és kiváló védeke-
zésüknek köszönhetik a győzelmet. A
GKSE négy ponttal az ötödik helyen
áll csoportjában a tabellán, követke-
ző ellenfele hazai pályán a még pont
nélkül álló Budapesti Elektromos SE
lesz.

NB II. Északi-csoport, 4. forduló:
Budapesti Honvéd SE – Gödöllői
KSE 20-23 (10-12)
Utánpótlás eredmények, Ifjúságiak:
Budapesti Honvéd – Gödöllői KSE
41-16 (18-7). Serdülők: Budapesti
Honvéd – Gödöllői KSE 31-14 (19-
5), Veresegyház – Főnix ISE 11-22
(5-10). -lt-

kéziLabda – kiVáLó Védekezés, két poNt

Idegenben javított a GKSE

Programajánló
Október 21., szombat 16 óra

NB II. Északi-csoport, 5. forduló
Gödöllői KSE – Bp. Elektromos SE
(Hajós Alfréd Ált. Iskola tornacsarnoka)

Hét érmet: két arany-, egy ezüst-
és négy bronzérmet szerez-
tek a Gödöllői Judo Egyesület
versenyzői az elmúlt hétvégén
megrendezett Nyílt Budapest
Kupa cselgáncsversenyen.

A korosztályos utánpótlás megmé-
rettetésen Szádvári Zoltán tanítvá-
nyai közül Ozvári Sándor és Juhász
Máté a dobogó első, Vincze Iván a
második, Krakóczki Máté, Maká-
di Liliána, Samu Barnabás és Antal
Roxána a harmadik fokára állhat-
tak fel, míg Antal Renátó az ötödik
helyen végzett saját kategóriájában.

-tt-

Judo – NyíLt budapest kupa
Hét gödöllői dobogós hely

Igen aktív versenyszezont tud-
hat maga mögött a Gödöllői
Sport Klub HUN-TER íjászszak-
osztályának csapata, amely az
idei évben számos hazai ver-
senyen kimagasló eredményt
ért el. A három éve kezdődött
utánpótlás-nevelés mára mind
létszámában, mind szakmai
munkában elérte a kitűzött cé-
lokat, hiszen a többmint 10 iga-
zolt fiatal ott vanahazai jegyzett
versenyek dobogós helyein.

Az utánpótláscsapat tagjai a Suliíjász
bajnoksággal kezdték a szezont, ahol a
GSK színeiben tíz gyermek vett részt.

Solti Sára (1. sor baloldal) – aki
íjkategória váltást követően az
idén egy erősebb csoportba lépett
– első helyezést ért el új országos
csúccsal, hasonlóan, mint Rom-
pos Laura (baloldal fehér póló-
ban), aki olimpiai kadet kategó-
riában szintén országos csúcsot
lőve lett első helyezett. Ezen túl-

menően Keményfi Anna (balról 3.),
Juhász Máté Levente (jobbról 2.) és
Szőke Balázs (hátsó sor közép) kate-
góriájukban hamradik helyezést értek
el, míg Lengyel Ádám (jobb szélső)
első versenyén gyermek kategóriában
a negyedik lett, de Sor Bánk (jobb-
ról 3.) ötödik helyezése is dicséretre
méltó a népes mezőny ismeretében.
(Edzők: jobbról balra: Hegedűs And-
rás, Kökény Róbert, Szabó Zoltán)
A Magyar Íjász Szövetség Pályaíjász
GP-sorozatát olimpiai kadett kategóri-
ában Rompos Laura nyerte, míg a Bu-
dapest-bajnokságon országos csúccsal
a harmadik lett. Ugyanitt csapattársa,

Solti Sára kiváló teljesítménnyel és új
országos csúccsal aranyérmes lett, va-
lamint Keményfi Anna reflex serdülő
kategóriában szintén az első helyen
végzett. Tóth Emese olimpiai felnőtt
kategóriában az ötödik helyen zárta a
versenyt.
A pályaíjász országos bajnokságon

Solti Sára és Keményfi Anna meg-
szerezték a legjobb helyezést, míg
csapattársaik, Juhász Máté Levente a
második, Kutsera László szenior va-
dászreflex kategóriában a harmadik,
Rompos Laura és Tóth Emese az ötö-
dik helyen végeztek.
Tóvári Péter szakosztály vezető

így értékelt: „Az elért eredményekre,
mind az edzők, mind a szakosztály
vezetői büszkék és bíznak abban,
hogy az elkezdett munka folytatódik
és kitartva céljaik mellett, nemzetközi
versenyeket megcélozva további sike-
reket érnek el. Végül, de nem utolsó
sorban, köszönet illeti a szülőket is,
akik nagyban hozzájárulnak nemcsak
gyermekeik, de a csapat és a közösség
sikeréhez is.”

-tp-

íJászat – teLL ViLmos NyomdokaiN

Eredményes versenyszezon

Kiválóan szerepelt a
SZIE-GEAC vívószak-
osztálya az idei férfi
kard Magyar Kupa
küzdelmek első állo-
másán, ahol egyéni-
ben Gémesi Csanád
bronzérmes lett, míg
a gödöllőiek csapat-
ban az ezüstérmet
szerezték meg.

Népes mezőnyök a férfiaknál, nem
hibázó favoritok – nagyjából ez jel-
lemezte a kard Magyar Kupa első
fordulóját, ahol Gémesi Csanád

remek vívással egyéniben 59 induló
közül végzett a harmadik helyen, ha-
sonlóan az olimpiai bajnok Szilágyi
Áronhoz (Vasas). A jelenlegi formá-
kat tekintve papírforma-aranyérem

született, miután a friss világbajnok
Szatmári András (Vasas) nem talált

legyőzőre. a fináléban az UTE
vívóját,Kossuth Bálintot verte.
A 11 klubot felvonultató csa-

patversenyben a GEAC egészen
a döntőig menetelt, itt végül a
Szilágyi Áron, Szatmári And-
rás fémjelezte Vasas nyerni
tudott 45:36-ra a gödöllőiek
ellen, akik ennek ellenére nem
lehetnek csalódottak. A csapat
tagjai voltak: Gémesi Csanád,
Gémesi Bence, Gémesi Huba,

Morvai Ákos, edző: Navarrete Jó-
zsef. A bronzérmes az MTK csapata
lett.
(fotó: www.hunfencing.hu)

-tl-

VíVás – FérFi kard magyar kupa-sorozat

GEAC: Egyéni bronz, csapat ezüst
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Október 17., kedd, 17.30: Kicsinyek
hangversenye – A vonós tanszak ren-
dezvénye
Október 24., kedd, 18.00: Kormányos
Gergő és a Szabó Gergő jazz trió kon-
certje
Október 25., szerda, 17.00: A fafúvós
tanszak kiemelt hangversenye

FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GGödöllői Iparművészeti Műhely

A GIM-Ház 2017. október
23-án (hétfőn) zárva tart!
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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
Október 16-22-ig:

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Október 23-29-ig:

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

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet
válthat az ország az ország szinte bármelyik színházi előadá-
sára, koncertjére, fesztiváljára, sporteseményére és kulturális

rendezvényére.
Jegyvásárlási lehetőség lehetőség az Interticket, Ticketportal,
TicketExpress, TicketPro és a Jegymester rendszerein keresztül.

Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer rendez-
vényére Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában,
Lengyelországban. A jegyirodában fizethet bankkártyával,
SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával és Kultúrautalvánnyal is

(Edenred, Erzsébet-utalvány).
BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS Jegyiroda:

info@muza.hu .Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

A jogviszony időtartama és for-
mája: A munkakör határozatlan
idejű teljesidős (heti 30 óra) köz-
alkalmazotti-, vagy szabadfoglal-
kozású megbízásos-, illetve sze-
mélyes közreműködői jogviszony
formájában tölthető be.

Amunkakörbe tartozó feladatok:
a szakfeladat kötelezően ellátandó
területéhez tatozó lakosság általá-
nos szemészeti járóbeteg szakellá-
tása.

A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor
utca 1-3.

Illetmény és juttatások: Illet-
ményre és egyéb juttatásokra köz-
alkalmazotti jogviszony esetében
az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) ren-
delkezései az irányadóak. Egyéb
szerződéses jogviszony esetén bé-
rezés megegyezés szerint.

Pályázati alap feltételek:
• szakirányú egyetemi végzettség,
• szemészeti szakvizsga,
• legalább 3 éves szakorvosi szak-
mai gyakorlat,
• legalább 1 év járóbeteg szakrende-
lésen, vagy kórházi szakambulanci-
án szerzett szakmai tapasztalat,

• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• orvosi alkalmasság igazolása.
A fentieket igazoló dokumentu-
mok a pályázati anyag részeként
– a szakmai önéletrajzzal együtt –
nyújtandók be!
A munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően 2017. november 1-től
tölthető be.
Pályázat benyújtható:
• Postai úton, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ címére tör-
ténő megküldéssel.
• Személyesen: Igazgatósági titkár-
ságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca
1-3. 1. emelet).

A munkakör határozatlan idejű, tel-
jes idős közalkalmazotti jogviszony
formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok:
szakképzettségének megfelelő ra-
diológiai (röntgen) asszisztensi
feladatok ellátása, adminisztrálása
az intézet központi radiológiai osz-
tályán.
Illetményre és egyéb juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv”
(KJT) rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye: Gödöllő,
Petőfi Sándor utca 1-3. (I. számú
Szakrendelő).

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi
végzettség,
• röntgen szakasszisztensi oklevél,
• legalább 1 éves szakmai gyakor-
lat,
• érvényes működési kártya,
• MESZK tagság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvétel-
hez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeret, egészségügyi
szoftverhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent a gödöllői lakóhely.

A fentieket igazoló dokumentumok
a pályázati anyag részeként – a
szakmai önéletrajzzal együtt – fo-
lyamatosan nyújtandók be.

A munkakör a pályázat elbírálását
követően 2017. november 1-től
tölthető be.

A munkakörrel kapcsolatosan to-
vábbi tájékoztatás kérhető dr. Palo-
tai Andrea főorvostól, a radiológiai
szakrendelés vezetőjétől.

Pályázat benyújtható: postai úton,
vagy személyesen, zárt borítékban
a fenti címre.

ATormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet

SZEMÉSZ SZAKORVOSI MUNKAKÖR betöltésére

ATormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet

RADIOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS MUNKAKÖR betöltésére

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Gémesi György polgármester

novemberi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
2017. november 8., szerda 9-12 és 15-16.30 óráig.

ÉRTESÍTÉS – HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS

Gödöllő Város Önkormányzata 2017. október 30-án (hétfőn) 18 órakor Halottak Napi megemlékezést tart
a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két
világháborúban elesett áldozatok emlékének.

A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének emlékezni gyertyagyújtással és
virág elhelyezésével.

Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 27-én
12 óráig, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésén (hétköznapokon 9-16 óra kö-
zött), a 06-70/338-1838-as telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál.

Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 17.30 óráig a helyszínre eljuttatni!
Megértésüket köszönjük!

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT LAKOSSÁGOT,
HOGY ELÉRHETŐSÉGE MEGVÁLTOZOTT!

Minden eddigi helyi telefonszámukat a 06-28 körzet megadásával lehet a jövőben hívni.
Az eddig hívható számok mellett továbbiakban

a Palota-kerti fűtőmű a 06-70/642-3141-es,
a Kossuth Lajos utcai fűtőmű a 06-70/642-3140-es,

az ügyfélszolgálat a 06-70/668-0285-ös számon is hívható.

NYÍLT NAP
A GÖDÖLLŐI KATASZTRÓFAVÉDEL-

MI KIRENDELTSÉGEN
(2100 Gödöllő Szabadság út 28.)
2017. október 20., 8.00-12 óráig

Hogyan lehetek tűzoltó?
Milyen képzés kell hozzá?

Alkalmas vagyok a hivatásos életre?
Minden ezzel kapcsolatos kérdésre

szívesen válaszolunk!
GYERE! VONULJ VELÜNK!

„Erőt, egészséget!”
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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 al-
kalmas zártkerti telken tégla
50nmes házikó sürgősen eladó.
Iár. 10,9MFt. Tel:20/772-2429
+ Bontandó házat vagy építési tel-
ket vennék Gödöllőn! Tel:20/944-
7025
+ Gödöllőn minőségi új építésű,
Csok képes ikerház eladó, 4szo-
ba+ nappalis, 127nmes, 375nm-
es saját telekkel, kulcsrakész ár:
35,9MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn 3szoba+ nappalis, új
építésű nettó 93nm-es ikerház el-
adó 250nm-es telken, iár: 32,5M
Ft. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő Kertvárosban 72nm-
es, új építésű, önálló ház kulcsra-
készen eladó 450nmes telken. Ár
25,9MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő Blahai részén 160nmes
4szoba+ nappalis, szuterénes
családi ház 950nmes telken
sürgősen eladó. Iár: 25,9MFt.
Tel:20/772-2429
+ Második emeleti, erkélyes, két
szobás felújítandó állapotú la-
kás, szigetelt tömbben eladó.
Iár:16.6MFt. Tel:20/804-2102

+ Gödöllőn, központban n+3szo-
bás, jó állapotú családi ház eladó.
Iár:36.5MFT! Tel:20/804-2102
+ Eladó 3szoba+nappalis, újsze-
rű ikerház 400 nm-es telekkel
30,9MFt-ért. Tel:20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok
képes ikerházi lakások eladók!
Iár:43.5MFt. Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, Kazinczy körúton,
4.em-i, erkélyes lakás eladó!
Iár:18.3MFt! Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak
eladók! Tel:20/539-1988
+ Szadán, panorámás dombol-
dalon új építésű, nappali+3 szo-
bás ikerházak eladók! 34.9MFt!
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, ösz-
szközműves, természetközeli
belterületi építési telek 20nmes
téglaházzal eladó! Iár:8,2MFt.
Tel:20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz köze-
li részen szép környezetben, jó
fekvésű, 1070m2, gondozott,
közműves építési telek 9,9M-
ós irányáron sürgősen eladó!
Tel:20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központ-
ban! Tel:20/804-2102

+ TELEK ELADÓ: 742 nm, Gödöllő
Blahafürdőn. (Kertes mezőgaz-
dasági terület.) Nem közműves,
villany az utcában. Tel. este:
061/252-4204
+ KERESÜNK Gödöllőn a Haraszt-
ban eladó házat magánszemély-
ként. Kérem hívjon: 06-20-9194-
500, 06-20-3491-701
+ Palotakerten négyemeletes
házban első emeleti, 67 nm-es,
2 szobás, felújított lakás azonnal
költözhetően eladó. 18 M Ft. Érd:
06-30-2100-490
+ Eladó Gödöllő Belvárosában két
emeletes tégla ház első emeletén
egy két szoba összkomfortos lakás.
17.9 M Ft. Tel: 06-70-291-2122
+ Gödöllő központjában 1.em.
teljesen felújított lakásomat el-
cserélném értékegyeztetéssel ki-
sebb családi házra vagy telekre.
Haraszt, Kertváros és Alvég érde-
kelne. Érd: 20/4989-485 (de.)
+ Erzsébet körúton 57nm-es pa-
nell öröklakás eladó: 1,5 szoba,
külön WC, tároló, nagy konyha.
Ár: 16 millió. Tel: 06-20-543-3930
+ Gödöllőn a Kökény utcában 800
nm-es, örök panorámás építési telek
eladó! Érd: 06-20-332-9377, 16 után.

+ Eladó Gödöllőn a Bel-
városban egy nappali+ 3szobás
családi ház 750nm-es telken. Az
ingatlan felújításra szorul, a tető
teljesen új. I.á.: 25,5 MFt. 0620-
919-4870
+ Eladó Kerepes Szilasligeti ré-
szén egy 706nm-es építési telek
kerítve, villany, gáz, csatorna a
telken belül. I.á.: 11,9 MFt. 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet
Parkkal szemben egy 100nm-es,
2nappali, 2fürdőszobás, 2szin-
tes, téglaépítésű lakás bramac
cseréppel, egyéb helyiségekkel
Gödöllő egyik legjobb helyén. A
ház előtt ingyen parkolási lehe-
tőség. I.á.: 27,9 MFt. 0620-919-
4870
+ Eladó Gödöllőn a Lomb utcá-
ban egy nappali, konyha, fürdő-
szoba +1 tetőtéri szobás ingatlan
fűtött szuterénnal. I.á.: 19,8 MFt.
0620-919-4870
+ Eladó Szadán egy téglaépítésű,
40nm-es kis ház 780nm-es tel-
ken. Minden közmű az utcában.
I.á.: 11,5 MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi ré-
szén egy kisméretű lakóház,
nyílászárócserével, gázfűtéssel

1094nm-es telken 30m-es utcaf-
ronttal. A telek ikerház építésére
alkalmas. I.á.: 17,9 MFt. 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy új építésű,
nappali+ 3szobás, 120nm alap-
területű családi ház kulcsrakész
állapotban. I.á.: 35 MFt. 0620-
919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy nappali+
2szobás, új építésű, földszintes,
60nm alapterületű családi ház
kulcsrakész állapotban. I.á.: 18
MFt. 0620-919-4870
+ KERESEK, elsősorban Gödöl-
lőn, télen is lakható és gépkocsi-
val megközelíthető, összkomfor-
tos, 50 nm körüli házat csendes,
természetközeli részen. 06-70-
500-9668

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllő belvárosában 50 nm-
es új lakás alacsony rezsivel, zárt
gépkocsi parkolóval kiadó. Kony-
habútor, hűtőszekrény, mosógép
a lakásban. Érd: 06-30-250-4696
+ Gödöllő központjában 1,5 szo-
bás lakás hosszútávra kiadó.
Kaució szükséges. Érd: 06-70-
509-9172
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+ A családommal albérletet kere-
sünk Gödöllőn vagy környékén.
Tel: 06-20-809-4894
+ November 5-től 1 szoba össz-
komfort kiadó a TESCO mellett.
Érd: 06-70-779-8529
+ Albérlőtársat keresek 2 szobás,
teljesen felújított palotakerti la-
kásba kizárólag nemdohányzó,
független fiatal lány, vagy egye-
temista személyében. Bérleti díj:
35.000/hó +rezsi+ 1 havi kaució,
szobakiado.godollon@gmail.
com
+ Gödöllő Blahai részén, családi
háznál külön bejárattal szoba,
konyha, zuhanyzó berendezve ki-

adó november 1-től hosszútávra.
Konvektoros fűtés. Érd: 06-70-
575-0846

GARÁZS
+ Gödöllőn a János utcai garázs-
soron (rönkvárnál) sarki garázs
eladó. Érd: 06-30-384-1187 (18
óra után)
+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó.
Tel: 20-9455-583

ÁLLÁS
+ Belsőépítészeti kivitelezőként
ASZTALOS BESZERELŐ munka-
társat keresünk műhely- és hely-

színi munkákra. Nemdohányzó,
jogosítvánnyal rendelkező kol-
légát várunk. Jelentkezni telefo-
non: 06-70-984-9000
+ Szadán a Szűcs Fogadója KÉ-
ZILÁNYT keres. Érd: 06-20-943-
0746
+ Függöny karnis szereléshez la-
kásokban, intézményekben eseti
munkavállalót keresek gépkocsi
vezetői engedéllyel Gödöllőre.
06-30-946-1807
+ Jogosítvánnyal rendelkező,
férfi munkatársat keresünk teme-
tői munkára. Jelentkezés szemé-
lyesen, fényképes önéletrajzzal:
Gödöllő, Dózsa Gy. út. 16. szám
alatt. Tel: 06-30-478-3673
+ A Szepesi Optika szakképzett
látszerészt keres azonnali mun-
kába állási lehetősséggel. Ér-
deklődni a 06-28-418 676-os és
a 06-30-281-4105-ös telefonszá-
mon lehet.
+ KEZDŐ SZAKÁCSOT FELVE-
SZÜNK. T.: 06-20-3309-564
+ Gödöllő városi piacon találha-
tó zöldség-gyümölcs boltba EL-
ADÓT keresünk novemberi mun-
kakezdéssel. Munkavégzés napi
6 órában. Bérezés megegyezés
szerint. Ugyanitt RAKODÓ kisegí-
tő férfi munkatársat is keresünk
6 órás munkaidővel. Érd: 06-30-
384-1187 (18 óra után)
+ A Fővárosi Önkormányzat Gö-
döllői Idősek Otthona (2100
Gödöllő, Dózsa György út 65.)
felvételt hirdet PORTASZOLGÁ-
LAT – RECEPCIÓS munkakör be-
töltésére, 12 órás munkaidőben
(7-19) mely váltott munkarend
szerint történik. Feltétel: Jó kom-
munikációs készség. Jelentkezni
személyesen vagy telefonon az
intézmény műszaki vezetőjénél:
Virágh Bálint: 28/410-364 (113
mellék), e-mail: viragh.balint@
idosekotthonagodollo.hu
+ TERÜLETI KÉPVISELŐT kere-
sek táblagéppel, okostelefonnal
végezhető munkára. Nemzetközi
üzlet, határtalan lehetőség. 06-
20-777-1122 Károlyi Péter
+ TAKARITÓNŐI ÁLLÁSRA KÖ-
ZÉPKORÚ HÖLGYET KERESÜNK
HOSSZÚTÁVRA, GÖDÖLLŐI MUN-
KAHELYRE - NAPI 8 ÓRÁRA – BE-
JELENTETT ÁLLÁS: ELVÁRÁSOK:
HÁZIMUNKÁBAN JÁRTAS (MO-
SÁS, VASALÁS, TAKARÍTÁS),
MUNKÁJÁRA IGÉNYES, PRECÍZ,
ÉS GYORS, JOGOSITVÁNNYAL és
saját gépkocsival RENDELKEZŐ,
MEGBÍZHATÓ, NEMDOHÁNYZÓ.
NETTÓ FIZETÉS 160.000,-FT. GÖ-
DÖLLŐ ÉS KÖZVETLEN KÖRZETÉ-
BŐL FÉNYKÉPES BEMUTATKOZÓ
LEVELET VÁRUNK: email: sie-
mens51@freemail.hu
+ A Fővárosi Önkormányzat Gö-
döllői Idősek Otthona felvételt
hirdet ÁPOLÓI, FODRÁSZ (fono-
ver@idosekotthonagodollo.hu)
valamint KONYHAI KISEGÍTŐ
(elelem@idosekotthonagodollo.
hu) munkakör betöltésére. Je-
lentkezni az e-mail címeken és a
06-28-410-364 tel. számon lehet.
+ Gödöllői munkahelyünkre, áru-
szállítási munkakörbe „B-C” jo-
gosítvánnyal rendelkező kollégát
keresünk. Önéletrajz szükséges.
Tel: 06-30-949-2228
+ A gödöllői PROMPT-H Kft. in-
formatikai és biztonságtech-
nikai HÁLÓZATÉPÍTŐ kollégát
keres. Feladatok: informatikai
rendszerek kábelezése, szerelé-
se, biztonságtechnikai eszközök
(IP kamerák, riasztóközpontok)
konfigurálása, kábelezése. Elvá-
rás: szakirányú végzettség és jo-
gosítvány. Jelentkezés: office@
prompt.hu További információ:
06-28-430-695
+ TARDOS KFT isaszegi telephe-
lyére keres erős és gyenge áram
szerelésében jártas VILLANY-

SZERELŐKET. Fényképes önélet-
rajzokat a titkarsag@tardos.eu -ra
várjuk. Érdeklődni a 06-20-912-
2023-as telefonszámon lehet.
+ KILENC SZEMÉLYES KISBUSZ-
SZAL hosszútávra munkát vállal-
nék. Tel: 06-20-9232-167
+ Keresünk egy fő biztonsági
szolgálatvezetőt Gödöllői telep-
helyre! A munkaidő heti 5 nap
munka 12 órás szolgálatokban.
Az ideális jelölt 35-55 év közötti
férfi. Határozott.jó megjelenésű
,kiváló kommunikációs képes-
ségű. Ismeri legalább a Windows
7-es operációs rendszert! Ren-
delkezik felsőfokú biztonsági
szervezői képesítéssel és a mun-
kához szükséges okmányokkal
6-8 év vagyonvédelemben sze-

rezett tapasztalata van Koráb-
ban szerzet szolgálatvezetői ta-
pasztalat előnyt jelent Valamint
jogosítvány és saját gépjárművel
rendelkezik Fényképes önélet-
rajzokat fizetési igény megjelö-
lésével a következő email címre
kérem: jozsey72@freemail.hu
+ Vagyonőröket keresünk Gödöl-
lői telephely őrzésére! Jelentkez-
ni: nortonganz@gmail.com vagy
06709456079.

SZOLGÁLTATÁS
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁR-
HOL, BÁRMIKOR! Igény esetén
RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍ-
TÁST is vállalunk. Tel: 06-70-
621-6291
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+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50
nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Ked-
vezményes árak. I.L.I Fordítóiro-
da, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 06-20-543-1775,
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍ-
TÉSSEL, kertgondozással, au-
tomata öntözőrendszerek kiépí-
tésével, kerti támrendszerek és
burkolatok kialakításával foglal-
kozik: www.kertszabok.hu 06-
20-571-3008
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi per-
metezést vállalok: örökzöldek,
gyümölcsfák, gyomirtás, stb.
Mikroszkópos növénybetegsé-
gek felderítése. 06-20-922-4400
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, mun-
kabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-
30-508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰ-
TÉS-SZERELÉS, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízveze-
tékek felújítása. Tel: 06-20-9527-
289, 06-28-476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén
is! Tel: 06-30-333-9201
+ SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ TAPÉ-
TÁZÓ. Kisebb, nagyobb szoba-
festést, mázolást és tapétázást
vállalok, ill. kerítések, faházak
lakkozását, kültéri festéseket.
Hívjon bizalommal. Tel: 06-20-
484-7182
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS
NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-
5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok
oldása Gödöllőn. További infor-
máció a www.thetagodollo.hu
oldalon. Időpont egyeztetés: 06-
20-367-4274
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most
rám! Fakivágás, sövényvágás,
bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás.
Füvesítés, gyepfelújítás, vegy-

szeres gyomirtás. Rotációs kapá-
lás. Gyepszellőztetés. Metszés,
faültetés. Ágak, levelek elszál-
lítása. Ereszcsatorna tisztítás.
Kert takarítás. Gépi permetezés.
06-30-747-6090
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk.
Bútoráthúzás olcsón, gyorsan,
garanciával. Minőségi szövetek.
Ingyenes felmérés. Egyedi fran-
ciaágy, ülőgarnitúra elkészítése
a kívánt méretben, kivitelben,
garanciával. Tel: 20/943-2828
www.facebook.com/butorbaro-
karpitos
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbon-
tás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csa-
torna kamerázás. VÍZSZERELÉS.
06-20-491-5089
+ Műanyag párkány AKCIÓ!! UV
álló műanyag párkány kül- és bel-
térre: 15m-es 1.400Ft/fm; 21cm-
es 1.850Ft/fm; 25cm-es 2.350Ft/
fm; 30cm-es 2.540Ft/fm; 40cm-
es 2.800Ft/fm. Gödöllőn belül
INGYENES kiszállítással! Rende-
lési határidő 1 hét! Érd.: Kor-Mon
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth
L. u. 26. Tel.: 06-30-398-4815
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése,
beépítése, átadása. Cirkók, gáz-
készülékek, konvektorok karban-
tartása felújítása, javítása. Tel:
06-20-9527-289, 06-28-476-229
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSE-
RE akár 2 órán belül! Készíttesse
fel redőnyeit a téli időszakra! Új
redőny azonnal megrendelhető!
Péter úr, 06-20-3685-888
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TA-
PÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 06-20-
4359-650
+ Külső és beltéri festő és bur-
koló munkát vállalok. A munkák
elvégzéséhez az anyagot kedve-
ző áron biztosítom. Tel: 06-20-
9415-284
+ Születésnap, névnap, gyerek-
zsúr? Kürtőskalács, palacsinta,
gofri sütését vállalom a helyszí-
nen. Tel: 06-20-498-8655
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Királyi Kastély – Taggyűlési határozatok 2016. (júliustól)

+ VARRÁST féláron vállalok. 06-
30-4691-542, 06-28-417-125
+ Kistestű kutya megőrzését ker-
tes házba vállalom. 06-30-4691-
542, 06-28-417-125

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, sze-
mölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakod-
jon a feketén dolgozó házaló kon-
tároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 06-20-532-7275

OKTATÁS
+ RAJZ, FESTÉSZET oktatás min-
den pénteken 15.00 – 19.00 kö-
zött. Diákoknak fél ár. Tel: 06-70-
883-0683

TÁRSKERESŐ
+ 67 éves, enyhén molett, do-

hányzó hölgy társat keres. (Szex-
mániások kíméljenek.) Tel: 06-
30-258-0163

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol
legmagasabb áron, első vevőként,
bútorokat (romosat is), festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, por-
celánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, ékszereket, hangszert,
kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bi-
zsukat, borostyánt, hagyatékot,
mindenféle régi tárgyat díjtalan ki-
szállással, értékbecsléssel hétvé-
gén is. 06-30-308-9148
+ Kastélyok berendezéséhez vá-
sárolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bronzo-
kat, antik órákat, stb. Teljes ha-
gyatékot első vevőként legmaga-
sabb áron. Kiszállás díjtalan. Érd:
06-20-280-0151, kerendi77@
gmail.com

+ Eladó fiú pulcsik, dzsekik, far-
mernadrágok 4-9 évesig, megkí-
mélt állapotban. 100-900Ft-ig.
Bébi játékok, DVD-K. Vegyes mé-
retű szőnyegek 1000-5000Ft-ig.
G. Erkel u.4. 06-70-619-9079, 06-
30-418-7206
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK
kaphatók Gödöllőn termelőtől.
Több mint 1.000 közül választ-
hat 30-40 %-os áron. Szállításba
besegítek. Tel: 30/569-8137
+ Eladó megkímélt állapotú sző-
lőprés, szőlődaráló és egy béke-
beli elektromos terménydaráló.
Tel: 06-28-416-817
+ Nem tápon nevelt hússertés, 2q
körüli disznók eladók. Érd: 06-30-
2323-140

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy kiszállítással. Szolgáltatá-

saink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Gö-
döllő, Dózsa Gy. út 50. (Temető-
vel szemben) 06-30-536-4300,
28/611-728 www.akkugodollo.
hu

ÁLLAT
+ Játékos, BOLOGNESE kisku-
tyák, 8 hetesek, eladók törzs-
könyvvel vagy a nélkül, díjnyertes
szülőtől, családban nevelt, chip-
pezve, oltva, féreghajtózva, szo-
batisztaságra előnevelve. Szere-
tő, gondoskodó gazdikat várunk.
Érdeklődni: 0620-9390-797.

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelő-
től, a Ludányi Méhészetből! Akác-
, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Lépesméz, Propolisz, Vi-
rágpor kapható. 3kg fölött ház-
hoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Akác-,
Hárs-, Akác-hárs-, Repceméz.
720ml-es csavaros tetejű befőt-
tes üveget cserébe elfogadok.
Házhoz szállítás. Szabó Méhé-
szet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-
913

28/2016 (10.20.) sz. Taggyűlési ha-
tározat
AGödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Taggyűlése megál-
lapítja, hogy a 2017. január 1-jével
megüresedő ügyvezetői pozíció be-
töltése érdekében pályázat kiírására
kerüljön sor az alábbiak szerint:
A vezető fő feladatai:
– a Társaság ügyeinek vitele, ennek
keretében egyszemélyi felelős veze-
tőként irányítja és ellenőrzi a Társa-
ság napi munkáját a jogszabályok és
a társasági szerződés keretei között,
illetve az alapító döntéseinek és a
közszolgáltatási szerződésnek meg-
felelően;
– jogosult dönteni minden olyan kér-
désben, ami nem tartozik a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe;
– kialakítja a Társaság munkaszerve-
zetét, gyakorolja a munkáltatói jogo-
kat a Társaság munkavállalói felett,
– gondoskodik a Társaság üzleti
könyveinek és egyéb nyilvántartása-
inak szabályszerű vezetéséről, nyil-
vántartja a taggyűlés határozatait;
– gondoskodik a Társaság eredmé-
nyes működtetéséről, az állami va-
gyon megőrzéséről;
– biztosítja a Társaság fenntartható
működését, és a saját bevételek fo-
lyamatos növelését
– gondoskodik a Társaság üzleti
stratégiájának, továbbá általános,

szakmai és gazdasági programot ma-
gában foglaló részletes szakmai és
üzleti tervének elkészítéséről;
– pénzügyi és szakmai beszámolót
készít a Társaság vagyoni helyzeté-
ről, a működési támogatás felhaszná-
lásáról, a Társaság üzleti és szakmai
eredményeinek alakulásáról,
– ellátja mindazon feladatokat, ame-
lyek ellátására a vonatkozó jogszabá-
lyok és a Társaság működése során,
annak nevében kötött szerződések
alapján köteles;
– konzultációt folytat az érintett
társadalmi szervezetekkel és repre-
zentatív szakmai testületekkel a Tár-
saság alapfeladatait érintő kérdések-
ben;
– képviseli a Társaságot a bíróságok,
hatóságok előtt és harmadik szemé-
lyekkel szemben,
– tájékoztatja a taggyűlést a Társaság
működéséről, az taggyűlés hatáskö-
rébe tartozó kérdésekben határozat
meghozatalát kezdeményezi, a hatá-
rozatokat végrehajtja,

A vezetői megbízás betöltésének fel-
tételei:
– felsőfokú végzettség,
– legalább 3 év szakmai gyakorlat
(műemlék ingatlan hasznosítását,
fejlesztését végző szervezetnél vagy
turisztikai területen; muzeális intéz-
ménynél a szervezet alaptevékenysé-

gének megfelelő és ahhoz közvetle-
nül kapcsolódó munkakörben),
– európai uniós tagországi állampol-
gárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar nyelv ismerete,
– angol nyelv tárgyalási szintű ismerete
– vagyonnyilatkozat tétel az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségek teljesítéséről szóló 2007. évi
CLII. törvényben foglaltaknak meg-
felelően,
– a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló 1995. évi CXXV. törvény sze-
rinti nemzetbiztonsági átvilágítás le-
folytatása.
A pályázat elbírálása során előnyben
részesül, aki rendelkezik:
– nonprofit szférában szerzett veze-
tői tapasztalattal,
– egy, vagy több további idegen
nyelv ismeretével
Amegbízás időtartama: 2017. január
1.- 2020. december 31.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. november 15.

A Társaság többségi tulajdonosa
javasolja, hogy a Taggyűlés hatal-
mazza fel a Miniszterelnökséget a
pályázat kiírására, és a pályázati el-
járás lefolytatására. Ezt követően a
Miniszterelnökség a beérkezett pá-
lyázatokat terjessze a Taggyűlés elé.
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Beküldési határidő: 
2017. október 24.

A Bagoly könyvesbolt 1000 
Ft-os vásárlási utalványát 
nyerte:
Jakubek Mária, Martinovics 
utca 21., Szekeres Zsuzsanna, 
Palotakert 2.
A Dűlő Borkereskedés 1000 
Ft-os vásárlási utalványát 
nyerte:
Palotai Katalin, 2145 Kerepes, 
Martinovics u. 19., Berta Béla, 
Semmelweis u. 66.
A Happy Box 2000 Ft-os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Vankó Nikoletta, Szent János 
u. 11/A.
A Városi Múzeum ajándékát 
nyerte:
Bokor Tibor, Németh L. u. 2., 
Fodor Nagyezsda, Kossuth L. 
u. 14/7.
A Sisicret ajándékát, egy gö-
döllői, szitázott len szatyrot 
nyert:
Som János, Rózsa u. 33., Hor-
váth Károlyné, Szent István 
tér 6.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsolá- 
son való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár 
e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai című-
ket is megadják! Köszönjük!

NYITVA:
H–Szo  800–1700

Tel.:
06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím:
2100 Gödöllő,
ISaSzegI úT 60.

őszi ajánlatunk:

ViráGhaGymák, árVácska, 

ősszel ViráGzó éVelők,

konténeres Gyümölcsfák, szőlőoltVányok 

és konténeres dísznöVények

15.000 ft fölött 
kedVezmény!


