
Aki kilátogattak a Belvárosi Napok
rendezvényeire, valószínűleg egyet-
értenek azzal, hogy fél Gödöllő itt
szórakozott a hétvégén. A hagyomá-
nyos reggeli futóversenyen több mint
négyezren vettek részt. A délelőtt a
sport jegyében telt vendégeink voltak
Kiss Gergely olimpiai bajnok vízi-
labdázó, Deák Nagy Marcell Euró-
pa-bajnoki ezüstérmes atléta, olimpi-
kon, Navarrete József világbajnok,
valamint Gémesi Bence, Gémesi
Csanád és Gáll József junior világ-
bajnok kardvívók, az utóbbiak a juni-
or vb-bronzérmes Bokor Gergő ve-
zetésével tartottak bemutatót, majd a
városi klubok bemutatóit élvezhette a
közönség.

Mindeközben az Alsóparkban a kü-
lönböző játékok mellett a Civil Utca
várta az érdeklődőket, ahol a gödöllői
civilszervezetekkel tölthették együtt
az időt az érdeklődők: a gazdasági, a
szociális és a kulturális területen tevé-
kenykedő csoportok minden korosz-

tálynak kellemes időtöltést kínáltak.
Bőséges kínálatot találtak azok is,
akik a kézművesek portékáiból akar-
tak válogatni.

A kétnapos rendezvényen többek
között a Budapest Ragtime Band, a
Cimbaliband, a Talamba Ütőegyüttes,
a Puszta Country Band, Wolf Kati és
a Sunny Dance Band, valamint a Na-

poleon Boulevard szórakoztatta a kö-
zönséget – hogy csak néhányat emel-
jünk ki a fellépők sorából. A koncer-
teken táncra perdült a közönség,
szombat este a 4-es Rerto utcabuli is
hajnalig tartott volna, ha a résztvevő-
kön múlik.

Az eseményeket nem csak a hely-
színen lehetett nyomon követni, a

Klubrádió a szombat délelőtt Gödöl-
lőnek szentelte, a Novo Café teraszá-
ról közvetítve az eseményeket.

Már hagyomány, hogy a Belvárosi
Napok programjához kapcsolódik a
Gödöllői Egészségnap.

Fotóösszeállításunk a 3.
Kapcsolódó írásaink a 2. és 7. oldalon

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap •• Alapítva: 1992XXI. évf. 32. szám • 2012. szeptember 12. • Terjesztői ára: 75 Ft

Gödöllői Belvárosi Napok: Ismét óriási siker

Jövőre találkozzunk ugyanitt!
Futóversennyel kezdődött szom-
bat reggel és tűzijátékkal fejező-
dött be a Belvárosi Napok ren-
dezvénysorozata vasárnap este.
A két esemény között számos
sport, családi és zenei program
várta városunk lakóit az Alsó-
parkban. A helyi előadók mellett
hazai sztárvendégek szórakoz-
tatták a közönséget.

Bűnmegelőzési Tanévnyitót tartott a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmeg-
előzési Osztálya és a gödöllői kapitányság
a Török Ignác Gimnáziumban.       (2. old.)

Rendhagyó módon telt az első tanítási hét
a Petőfi iskolában. Az olimpia jegyében
sportrendezvények, találkozók színesítet-
ték a diákok mindennapjait.             (4. old.)

Augusztus utolsó hétvégéjén rendezték
meg Varsóban a daganatos betegségből fel-
gyógyult gyermekek számára kiírt Onko-
olimpiát. (8. old.)

Régóta tervezett elképzelés
valósult meg szombaton dél-
előtt, amikor átadásra került az
Alsóparki futókör, és az annak
részeként megvalósított úgy-
nevezett erőtér, ami a Rákos-
patak partján kapott helyet. Az
átadásra a városi futóversenyt
követően került sor. 

A futókör az Alsópark egy részét öleli
át a Világfa előtti területtől a japán
cseresznye fák mentén, az Alsópark
sétányain keresztül a Rákos-patak
partján halad. 

Kiemelt pontja az erőtér, ahol a
Gödöllői Sportszövetségnek köszön-
hetően több olyan sporteszközt he-
lyeztek el, ami lehetővé teszi, hogy a
futás mellett más gyakorlatot is vé-
gezzenek az itt mozogni szándéko-
zók. Az avató szalagot Kiss Gergely
olimpiai bajnok vágta át Tóth Tibor
alpolgármester és Pecze Dániel, a
Gödöllői Sportszövetség elnöke tár-
saságában.

(folytatás a 2. oldalon)
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Szeptember 8-án a Blaháért Társaság
társadalmi munkát végzett a blahai
orvosi rendelő körüli területen. A hét
során felújításra került a járda, a VÜSZI
Kft. dolgozóinak segítségével. A fákat
megmetszették, ágyásokat készítettek a
Gergely Díszfaiskola által felajánlott

növényeknek. Köszönet ezért Kisger-
gelyné Király Andreának. Felnőttek,
gyerekek kivették a részüket a felada-

tokból. Köszönet mindenkinek, aki részt
vett a közös munkában.

Még aznap délután, Blaha Lujza
születésének 162. évfordulóján névtáb-
laavatót tartott a Blaháért Társaság. A
megemlékezés Pecze Dániel önkor-
mányzati képviselő köszöntő beszédé-

vel kezdődött, majd Pécsi Ildikó, váro-
sunk díszpolgára tartott ünnepi műsort a
művésznőről. A műsorban megszólalt

Blaha Lujza eredeti hangja is Pécsi
Ildikó gyűjtéséből. Az ünnepség végén
Fábián Zsolt alpolgármester, Pecze
Dániel és Malikné Bajnóczi Erika, a
Társaság titkára koszorúzták meg az új
névtáblát.

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az Alsóparkot rendszeresen sport
célokra használók közül bizonyára
sokan keresik majd azokat a
sporteszközöket, amiket a futókör ré-
szeként helyeztek ki. A hétvégi átadá-
son Kiss Gergely is kipróbálta a tor-

naszereket, amik – bár a hétvégén el-
sősorban a gyerekek vették birtokba
azokat – inkább a felnőttek számára
készültek. 

– Már régóta terveztük az Alsópark
funkció bővítését – mondta lapunk-
nak az átadást követően Tóth Tibor,
aki Pecze Dániellel az egyik motorja
volt ennek a kezdeményezésnek. –
Ennek külföldön már nagy hagyo-
mánya van. Az Alsóparkban kiváló
lehetőségek rejlenek, és a lakosság
egy része már fel is fedezte ezt. Reg-
gelente gyakran találkozom itt futók-

kal, sok iskola él a lehetőséggel és
rendezi itt a testnevelés órákat. Bízom
benne, hogy a palotakerti és a kert-
városi lakók mellett más városrészek-
ből is vonzani fogja a mozogni szán-
dékozókat. 

– Milyen források segítségével si-
került a megvalósítás?

– A futókör kialakítása nem
elsősorban pénz, hanem szemlélet
kérdése volt. A hely adott, a terület
rendezésében nagy segítséget kap-
tunk a VÜSZI-től, aminek a munka-
társai megtisztították és karbantartják
az útvonalat, és a Gödöllői Sportszö-
vetségtől, ami megvásárolta a kihe-
lyezett sporteszközöket.  

– Jelenleg egy kilométeres terü-
letet vontak be ebbe a programba.
Lesz folytatás?

– Keressük a lehetőséget a bőví-
tésre. Fontosnak tartjuk, hogy a város
lakosságának minél nagyobb része
számára biztosítsuk a lehetőséget a
mozgásra ebben a gyönyörű környe-
zetben. 

Sajnos, a hétvégén már azok is
megjelentek, akik nem sport célra kí-
vánták használni a berendezéseket.
Emiatt az egyik húzózkodót a VÜSZI
eltávolította; a korábbinál vandálbiz-
tosabban helyezik majd ki a követ-
kező napokban. jk

Átadták a futókört az Alsóparkban

Erőtér a patak partján

Szeptember 10-én a gödöllői aulában
nyitotta meg a Szent István Egyetem
2012/13-as tanévét dr. Solti László rek-
tor. Az ünnepségen esküt tettek a 3300
első éves hallgató közül megjelent diá-
kok és az első évfolyamos doktorandu-
szok. Az eseményen a Szent István
Egyetem Kiváló Sportolója kitüntető cí-
met vett át két olimpikon, Joó Abigél
cselgáncsozó és Deák Nagy Marcell
síkfutó. Az ünnepségen részt vett Tóth
Tibor, Gödöllő alpolgármestere.
– Örömmel, ugyanakkor nem kis
szorongással indulunk a most kezdődő
új tanévnek – mondta évnyitó beszédé-
ben Solti László. – Szorongásunk fő oka
az volt, hogy ez évben a tavalyinál közel
30 ezerrel kevesebben jelentkeztek fel-
sőfokú tanulmányokra, ami különösen
élessé tette az egyetemek-főiskolák ver-
senyét. Nagy volt a tét, mivel a SZIE-
nek a magyar intézmények rangsorában
elfoglalt 7-8. helyét sokan akarták és
akarják túlszárnyalni és a potenciális
diákokat magukhoz csábítani.
Idén a versenyfeltételek is sokat vál-

toztak az előző évekhez képest. Ismere-
tes például az államilag finanszírozott

férőhelyek drámai csökkenése a jogi és
gazdaságtudományi, valamint a társada-
lomtudományi területeken, amely ben-
nünket is súlyosan érintett. De közis-
mert az újonnan bevezetett hallgatói
szerződés körüli vita is, amely nemcsak
Önöket, elsőéveseket érinti, hanem ter-
mészetesen kihatással volt a jelentkezési
létszámra is. Azt hiszem, ilyen körül-
mények között elégedettek lehetünk a
beiskolázási létszámmal; a SZIE tovább-
ra is az agrárképzés legtöbb területének
megkerülhetetlen piacvezetője.
Semmire sincs nagyobb szükség ma-

napság, mint az összetartozásra és csa-
patszellemre, a kitartásra, a győzni aka-
rásra és a pozitív gondolkodásra, hang-
súlyozta a rektor. Minden sportoló tudja,
hogy a szinte azonos képességű ver-
senyzők közül csak az győzhet, aki ak-
kor és ott fejben rendben van, aki szilár-
dan és tántoríthatatlanul hisz abban,
hogy a versenytársak legyőzhetők. Ta-
nuljunk ebből és követendő példaként
hadd emlékeztessek arra, hogy egye-
temünk hallgatói közül hárman teljesí-
tették az olimpiai kvótát, Baji Balázs
gátfutó, Deák Nagy Marcell és Joó Abi-
gél, aki a pontszerző 5. helyen végzett.
Vajon hányan mondhatják el magukról,
hogy a világranglista ilyen előkelő he-
lyére soroltatnak? Arra gondolva, mek-
kora sikernek számít, ha egy egyetem
bekerül a világranglista első 500 he-
lyezettje közé, az olimpikonok teljesít-
ménye minden elismerést megérdemel.
Ami azonban számomra ennél is na-
gyobb teljesítmény: a sérülés okozta fáj-
dalmat és önmagát legyőző sportoló, aki
nem adta föl, hanem végigküzdötte a
versenyt. Soha nem feladni! Ha valamit
ma útravalóul én is betehetek ballagási
tarisznyájukba, akkor bizonyára ez lesz
az. Az üzenet tehát: Yes, we can!            lt

Gödöllőről nyugodt szívvel el-
mondhatjuk, hogy virágos város.
Településünk idén ismét részt vesz a
Virágos Magyarországért Mozga-
lom által szervezett versenyben. A
múlt héten már a második forduló
zsűrije látogatott el hozzánk. 
A nemes versengés ez évi kiemelt
témája: a település főterének, fő-
utcájának, illetve központjának
rendezettsége, virág- és növényi dí-

szítése, harmóniája az épített
környezettel, beleértve az ott
található hivatali, kereskedel-
mi és vendéglátóhelyeket.
Gödöllő többszáz fős me-
zőnyben méretteti meg ma-
gát. 
A zsűri tagjai nem csak a fő-
teret tekintették meg, elláto-
gattak valamennyi városrész-
be. bj

A szokottól eltérő módon kez-
dődött a tanítás szeptember
10-én a Török Ignác Gimnázi-
um 120 diákja számára.
Ennyien vettek részt a bűn-
megelőzési tanévnyitón, amit a
Pest Megyei Rendőr – főkapit-
ányság Bűnmegelőzési Osztá-
lya és a Gödöllői Rendőrkapi-
tánysága tartott. 

Az ünnepélyes megnyitó egy prog-
ramsorozat része, amit a közép-
iskolák számára indított a
rendőrség azzal a céllal,
hogy a diákokat és a pe-
dagógusokat felkészítsék a
legfontosabb közbiztonsági,
bűnmegelőzési és baleset-
megelőzési kérdésekben. A
foglalkozásokon többek
között a kábítószer preven-
cióra, az iskolán belüli erő-
szakra, a külföldön történő
munkavállalás, és az inter-
net veszélyeire hívják fel a
figyelmet az előadók. A diákok szá-
mára bűn- és balesetmegelőzési fog-
lalkozásokat, elsősegély és rendőr ku-
tyás bemutatókat tartanak.

– Naponta hallunk sokkoló bűn-
cselekményekről, s ilyenkor mindig
arra gondolunk, velünk ilyen nem tör-
ténhet meg. A tragédiák sokszor meg-
előzhetőek, de ehhez kell a ti partner-

ségetek is – mondta a diákoknak dr.
Gémesi György polgármester. –
Partnerség, hogy ne kioktatásnak ve-
gyétek, hanem segítségként fogadjá-
tok azokat az információkat, amik el-
hangzanak az ilyen programokon. 

Az intézmény igazgatója, Fábián
Bertalan felhívta a figyelmet arra,
hogy a diákoknak lehetőségük lesz
megismerni a rendőri munkát. Beszá-
molt arról, eredményes a már két éve
működő „az iskola rendőre” tevé-
kenység, a kezdeményezés már a

múlt évben is érezhető segítséget je-
lentett az intézmény számára. 

A bűnmegelőzési tanévnyitót dr.
Mihály István, Pest megyei rendőr-
kapitány, dr. Bozsó Zoltán, gödöllői
rendőrkapitány és Vécsey László, or-
szággyűlési képviselő is megtisztelte
jelenlétével. jk

Továbbra is kedvez az időjárás
a városi munkáknak. A VÜSZI
Kft. munkatársai folyamatosan
végzik a szükséges munkákat. 

A járda felújítások tovább folytatód-
nak. A Batthyány utcában az Iskola
köz és a Damjanich utca közötti sza-
kaszon, valamint a Szőlő utcában az
Éva és a Röges utca között dolgoz-
nak. Jól halad a munka Táncsics Mi-
hály utcában is, ott már aszfaltozásra
kerül sor a napokban. 

Az ütemtervnek megfelelően vég-
zik a Ganz-patak mederrendezését is.
Bár az elmúlt hetekben elmaradt a
várva várt csapadék, fontos, hogy
nagyobb eső esetén is megoldott, és
biztonságos legyen a víz elvezetése.

A munka a lakosság együttműködé-
sével zajlik. 

Megkezdték az önkormányzati tel-
kek ismételt kaszálását, ami egyben a
parlagfűmentesítés is. Ezt a VÜSZI
az önkormányzat saját területein vég-
zi el, a héten a Havas és a Grassal-
kovich utcában dolgoznak, a városi

tulajdonú területeken. Mint arra ko-
rábban már felhívtuk a figyelmet, a
kaszálást, az árkok karbantartását
mindenki köteles elvégezni saját in-

gatlanán, és az ahhoz
tartozó területeken.          
Sajnos, az elmúlt na-
pok sem teltek el ron-
gálás nélkül. Most az
Alsóparkban az asz-
faltozott sétány és a
Világfa előtt kiépített,
murvával leszórt sé-
tány kereszteződésé-
nél, az út mellett elhe-
lyezett, az útburkolat-

hoz rögzített öntöttvas padot rongál-
ták meg ismeretlen elkövetők. Az erő-
fitogtatóknak nem volt elég, hogy
kiemelték a helyéről, a pad lábát is ki-
törték. A keletkezett kár 70 ezer fo-
rint. Az ügyben az önkormányzat fel-
jelentést tett.   

kj

Közterületi munkák

Szépítés és rongálás

Tanévnyitó az egyetemen

Olimpikonok elismerése 

Virágos Magyarországért Mozgalom

Zsűrizték Gödöllőt

Blahai társadalmi munka és névtábla avató

Bűnmegelőzési tanévnyitó a Törökben

Partnerség és megelőzés
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Jövőre találkozzunk ugyanitt!
(folytatás az 1. oldalról)

A Gödöllői Egészségnapon idén is
sokan éltek a lehetőséggel, hogy részt
vegyenek a különböző szűrővizsgála-
tokon, amiket a Chopin zeneiskola
épületében végeztek a szakemberek.
Folyamatosan érkeztek az érdeklő-
dők, akik közül sokakat további vizs-
gálatokra küldtek.

A legtöbb nézőt a vasárnap délutá-
ni és esti koncertek vonzották. A záró-
koncerten dr. Gémesi György pol-

gármester köszönetet mondott vala-
mennyi szervezőnek, majd Vincze
Lillát kérte meg, indítsa el a tűzijáté-
kot. Az Alsóparkból fellőtt rakéták
füstködében hazainduló sokaságból
többen már azt kérdezték egymástól,
jövőre vajon kiket láthatnak a Belvá-
rosi Napokon...

(ny.f.)
Fotók: Balázs Gusztáv, Korondi Judit,

Reményi Krisztián, Tatár Attila,
Tóth László, Váraljai János
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A Gödöllői Kertbarát Kör az egyik
legrégebbi civil szervezet váro-
sunkban. 1977-ben kezdte meg
működését, aminek során nem
csak a kertgondozásra, hanem a
kapcsolatok építésére, a fiatalok
nevelésre, a hagyományok őrzé-
sére, és a barátságok ápolására,
az egymásra való odafigyelésre
is nagy gondot fordítottak. Nem
véletlenül kapták meg 2000-ben
a Gödöllő Városért Díjat. A Gö-
döllői Kertbarát Kör az idén ün-
nepli fennállásának 35. évfor-
dulóját.

– A megalakuláskor tizenhat fővel
kezdte meg működését a Kertbarát Kör,
ma már több mint hatvan tagot számlá-
lunk, s ma is mindenki műveli a kertjét –
árulta el lapunknak Lévai Mihály, akit
városszerte mindenki Miska bácsinak
nevez, s amellett, hogy egykori alapító,
harminckét éven át a szervezet elnöke
volt.
– Sajnos, ma már egyre kevesebb az
olyan gondozott kert, ahol  a virágok,
szépen nyírt gyep mellett  a zöldségek és
gyümölcsök is megtalálhatók – pana-
szolja – és a tagok között is egyre ke-
vesebb a fiatal, a friss nyugdíjas. Sokan

a nyugdíjazás után is dolgoznak, vi-
gyáznak az unokákra, nincs idejük kö-
zösségbe járni, vagy attól félnek, hogy
unatkozni fognak a sok „öreg” között.
Pedig mi olyanok vagyunk, mint egy
nagy család. 
– Ez így igaz – egészíti ki Miska bácsit
Sebő Györgyné, Marika, aki három éve
vezeti a kertbarát kört, és vezetővé vá-
lasztása előtt is éveken át segített Miska
bácsinak a feladatok ellátásában.   –
Nem csak a foglalkozásokon vagyunk
együtt, sok közös programot is szerve-
zünk, kirándulásokat, kertlátogatásokat,
de együtt ünnepeljük a névnapokat, a je-
lesebb évfordulókat, mint például az

aranylakodalmakat, és legutóbb Miska
bácsiék gyémántlakodalmát. 
– Kevesen mondhatják el magukról,
hogy több mint három évtizeden át
vezettek egy civil szervezetet…
– Miska bácsi tisztelete egyfajta össze-
tartó erő, hiszen sok kezdeményezés az
ő nevéhez kötődik, például a régebben a
Művészetek Házában megrendezett ter-
ménykiállítás, amit ma már a Civil
Utcán rendezünk meg, vagy például az
ő ötlete alapján lett a „himnuszunk” a
Szeressük egymást gyerekek c. dal, ami
jól tükrözi a szemléletünket.  De ő indí-
totta el a Petőfi Sándor Általános Isko-
lával is az együttműködésünket 1992-
ben.  A gyerekek többször voltak „tanul-
mányi kiránduláson” Miska bácsi kert-
jében, igyekszünk bekapcsolódni az is-
kola kertjének szépítésébe, s ennek kö-
szönhetően került például hozzájuk az a
fa, amit a soproni kertbarátoktól kap-
tunk. Az összejöveteleinket ma is gyak-
ran ott tartjuk. 
– Apropó Sopron! Úgy tudjuk, na-
gyon kiterjedt a kapcsolatrendsze-
rük. 
– Huszonnégy kertbarát körrel műkö-
dünk együtt, s nem csak a környező te-
lepüléseken lévőkkel, hanem az ország
olyan távoli városainak szervezeteivel

is, mint például Debrecen, Szeged, Mis-
kolc, hogy csak néhányat emeljek ki.
– 1977-ben nem volt könnyű civil 
szervezetet létrehozni. Kik segítették
a munkát a kezdetekkor?
– Megkönnyítette a dolgunkat, hogy itt
volt az egyetem, ahol kiváló szakembe-
rek dolgoztak – mondja Miska bácsi.
Őket is megkerestük és sokan, többek

között Láng Miklós, Tóth István gyak-
ran tartott nálunk előadásokat, de sokat
segített nekünk Kolozs László, a vác-
szentlászlói TSZ munkatársa is. 
– A sok rendezvény közül melyek vol-
tak a legemlékezetesebbek? 
– A terménykiállítások, amiket sokáig
augusztus 20-án rendeztünk, s ahová
volt, hogy a pest megyei szervezet is
meghívást kapott. Bár az ötletgazda én
voltam, később, Sebő Marika javaslatá-
ra kibővült a kiállítás: bemutattuk a régi
idők használati tárgyait, konyháját, élés-
kamráját. Sok fiatal szerintem itt látott
először sparheltet, régi hímzett falra va-

lókat, amik egykor nagyanyáink, déd-
anyáink konyháit díszítették. De öröm-
mel emlékszem vissza arra a kiállításra
is, amit a Városházán rendeztünk, és
ahol azokat az emléktárgyakat állítottuk
ki, amiket más kertbarát egyesületektől
kaptunk. 
– Hogyan működik ma a Gödöllői
Kertbarát Kör?

– A lelkesedésünk, és egymás iránti sze-
retetünk, odafigyelésünk ma is a régi –
válaszol Marika. – Mint azt Miska bá-
csi is említette, a legnagyobb gond a fia-
talok távolmaradása. Ezzel nehezebben
birkózunk meg, mint az új feltételek-
kel, például a pályázati rendszerekkel.
Ez utóbbiban nagy segítséget jelent,
hogy tagjai vagyunk az Országos Kert-
barát Szövetségnek. Feladataink mindig
vannak, hiszen a kertbarátok állandóan
találnak munkát a kertben, s akad bő-
ven, amit meg kell beszélni, amit nagy
tapasztalatokkal a hátunk mögött is meg
kell tanulni. jb

Ismét egy újítással indította a tanévet a
Petőfisek tanári kara. Mint az igazgató-
nőtől, Gubáné Csánki Ágnestől meg-
tudtuk, már fél évvel ezelőtt elkezdték
szervezni e hét programjait.
Elsőként is felelevenítették, kibővítették
ismereteiket „tanulásmódszertanból”,
mely Oroszlány Péter pedagógiai ku-
tató nevéhez fűződik. Az alapos előké-

szítés után szeptember 3-án meg is
kezdődött a projekthét, melynek aktuá-
lis témáját az Olimpia szolgáltatta.
Az első nap az osztályok kihúzták, mi-
lyen színű karikába (csoportba) tartoz-
nak majd a héten. Egy színben 100-120
gyerek – kicsik, nagyok együtt – készül-
tek és a hét folyamán például írtak közö-
sen indulót, elkészítették saját zászló-
jukat is. Elsősök-nyolcadikosok együtt
készültek a zárónapra, ahol sportágakat
jelenítették meg.
Kedden reggel csak az ötkarika színeit
lehetett látni az udvaron, ugyanis a gye-
rekek ilyen színű pólóban érkeztek és a

közös eskü letétele után légifelvétel is
készült a 600 gyerek által alkotott olim-
piai ötkarikából. Ezután egy nagyon jó

hangulatú, ötletes akadályverseny kö-
vetkezett az Alsóparkban a Világfa
körül, kicsit előre felavatva az új futópá-
lyát. 
Szerdától péntekig az órákon tanulást
segítő feladatokat oldottak meg a gye-
rekek, így alapozták meg a jobb tanul-
mányi eredményeket, kaptak segítséget
az önálló tanuláshoz. Napközben vá-
laszthattak a sokféle tevékenység közül,
ezek délután is folytatódtak. Voltak akik
érmet terveztek, mások újrahasznosít-
ható anyagból (hiszen a Petőfi Ökoisko-
la is) stadiont építettek, voltak akik híres
sportolókról készítettek tablót, PPT, ani-
mációt, mások görög táncot tanultak,
megint mások a szombati fellépésre ké-
szültek, és persze folyamatosan zajlot-
tak az egyéni és osztályok közötti sport-
versenyek is.
Ez még nem minden, kevés iskola

mondhatja el magáról, hogy ilyen nagy
sportlegendák, ikonok, jöttek el hozzá-
juk és szereztek a gyerekeknek mara-
dandó élményeket.
Mesélt az életéről, a sport fontosságáról,
szeretetéről, Erdélyi Zsófia maratoni
futó, Szűcs Lajos labdarúgó, Dubovsz-

ky István judós, Zsemberyné Si-
mics Judit kézilabdás, és a londoni
olimpia első aranyérmese, Szilágyi
Áron.
Az igazi sztárparádé szombaton várt
a gyerekekre, ugyanis amikor vissza-
tértek a városi futásról, a zárórendez-
vényen a különböző látványos jele-
netek között, a legkiválóbbaknak
igazi olimpikonok adták át az ér-

meket. Megtisztelte a rendezvényt Kiss
Gergely vízilabdázó (2000, 2004, 2008
aranyérmese), Pulai Imre (kenu kettes
aranyérmes Sydneyben), és fia, Pulai
Bence, a fiatal úszó (a négyes váltó 5.
helyezettje Londonban), Dubovszky
István és Simics Judit. A hét esemé-

nyei és az idelátogató olimpikonok, biz-
tos hogy minden idejáró gyermek éle-
tében örök emlék marad és ide köti a
Petőfihez.

Szeptember 21-én 18 órakor kerül meg-
rendezésre a Művészetek Házában a
„Lélekkalauz” pszichológia témájú elő-
adás-sorozat első őszi programja. Az est
programját az iskolakezdés ihlette. Két
kiváló előadó lesz a vendégük:
Dr. Tari Annamária klinikai szakpszi-
chológus, pszichoterapeuta, pszicho-
analitikus.
Több éve rendszeresen foglalkozik a fo-
gyasztói társadalom hatásaival, a média
és az emberi tényezők összefüggéseivel,
a társadalmi változások egyénekre ható
vonásaival.
Szeptember 21-én a Z generációval, az-
az az Információs Korban élő kiskama-
szok/kamaszok magatartásváltozásaival
és a felnőtt társadalom működésével
foglalkozik.
Az Információs Kor és a fogyasztói tár-

sadalom hatásait sem kikerülni, sem
megváltoztatni nem lehet, mert életünk
részei. Ez érzelmileg is rugalmasságot
és alkalmazkodást igényel felnőttől és
gyerektől egyaránt. Azonban a felnőt-
teknek feladatuk is van ebben a folya-
matban: tudatosan kellene vigyázniuk a
Z generációra, megmutatni és átadni a
legfontosabb értékeket. 
Tari Annamária gyakorló pszicholó-
gusként összefűzi az okokat és a magya-
rázatokat, hogy feltáruljon, milyen ér-
zelmek mozgatják a mai világot, és ben-
ne a kamaszokat.
A felnőttek egy része aggódik, mások
homokba dugják a fejüket, és örülnek,
hogy a gyerek a szobájában ül a szá-
mítógép előtt.
A Youtube-nemzedékbe tartozó gyere-
kek 5, de lehet, hogy már 4 éves kortól a

képernyő előtt ülnek. Ma már nem ritka,
hogy a szülők mindenkinek a nyu-
galmáért a 3-4 éves gyerek szobájába
vesznek egy televíziót, hadd kapcsol-
gassa, ami fejlődés-lélektanilag nagyon
elhibázott lépés, anyai kötődés szem-
pontjából még inkább az…
Sajnos a szülők nagy többsége egyre
inkább kapaszkodik az információs kul-
túrának az eszközeibe – és várja, hogy
történjék valami. És ami ebből követ-
kezik, az nyilvánvalóan nem a legjobb
dolog.
Megannyi kérdés áll előttünk, amit az
élet vet fel, és amire még időben kellene
megtalálnunk a válaszokat! Jöjjön el és
hallgassa meg dr. Tari Annamáriát!
Az est másik előadója Deákné B. Kata-
lin pedagógiai szakíró, a Tudatos Szülő
program jogtulajdonosa, aki – ez alka-
lommal – a tanulási problémák gyakor-
lati megoldásait tárja elénk. 
Bővebben a következő számunkban ol-
vashatnak róla. 

Három évtized szeretetben, barátságban, sok munkával

Ünnepre készül a Gödöllői Kertbarát Kör

Avagy a „Z generáció” és a Youtube-nemzedék

Ismét Lélekkalauz

Rendhagyó évkezdés a Petőfiben

Az Olimpia jegyében

Szilágyi Áron

Pulai Imre

Lengyel testvérvárosunk-
ból érkezett vendégeket
köszöntöttünk Gödöllőn
a múlt héten. 

A látogatásra annak kapcsán
került sor, hogy az idén tíz esz-
tendeje annak, hogy a Zywiec
és Gödöllő aláírta a testvérvá-
rosi megállapodást. 
Az évforduló alkalmából kül-
döttség látogatott a városba: Jolanta Gruszka, a Kulturális, promociós és
nemzetközi kapcsolatok osztályának vezetője, Andrzej Biernat, a testvér-
városi bizottság vezetője, valamint Robert Braczek, az infrastruktúra, lakás-
ügyi, szociális és egészségügyi bizottságának vezetője és a zywieci néptánc
együttes tagjai. A művészeti csoport tagjai a Belvárosi Napok rendezvényein

fergeteges műsorral
kápráztatták el a
közönséget. 

A küldöttség tagjai
megismerkedtek
városunk neveze-
tességeivel, és részt
vettek a máriabes-
nyői búcsún is. 
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10 éves a zywieci kapcsolat
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Már sokunknak jó ismerőse
Hannah Swensen, egy ameri-
kai kisváros, a Minnesota ál-
lamban található Lake Eden
cukrászdájának tulajdonosa,
újabb és újabb édes finomsá-
gok kiötlője, elkészítője, hi-
szen immár kilencedik kötet-
ben számol be kalandjairól
Joanne Fluke írónő.

A recept mindig azonos: végy egy sü-
teményt és egy… gyilkosságot.
Hogy, hogy nem, a jobb sorsra érde-
mes cukrásznő, Hannah egyre-másra
hullákra bukkan. Különben talán egy-
hangúan telnének a napjai: korán reg-
gel kel, hogy bekeverhesse boltja áru-
készlete tésztáit, és még ki is süthesse
azokat nyitásig. 

Ezúttal, a kilencedik kötetben a 
címadó különlegesség a zöldcitromos
pite. Az egyik alapanyagát már be-
szerezni sem könnyű. A Florida mel-
letti Key-szigeteken honos zöldcit-
rom, vagyis lime adja meg a tölteléke
igazi zamatát. Esetleg Mexikóból is
eredhet még a megfelelő gyümölcs. 

Hannah tudja ezt, a kisujjában van
számos tésztaféleség csínja-bínja.
Úgyhogy természetesen meghívták a
megyei vásár többnapos ünnepség-
sorozata alkalmából zajló sütemény-
verseny zsűrijébe. A versenyre ama-
tőrök, háziasszonyok neveztek külön-
böző alkotásaikkal, a háromtagú zsű-
ri, Hannán kívül még a háztartási
tanok két tanárnője dönti el, melyiket

is díjazzák a sok közül. 
Kóstolnak, kóstolnak, véleményt
mondanak. Aztán az egyik zsűritagot,
a fiatalabbik tanárnőt meggyilkolják.
Sötét éjszaka van már, mire Hannah
hazafelé tartva megtalálja a holttestét.
Mi sem magától értetődőbb, mint
hogy ő is kiveszi a részét a nyomo-
zásból, hasonlóan az előző nyolc kö-
tet eseteihez. Talán a süteményver-
seny egyik leminősített résztvevője a
tettes, ő állt bosszút ilyen brutális mó-
don? Ez a lehetőség hamar elvetésre
kerül, mint még sok másik is. A leg-
különbözőbb személyekre terelődik a
gyanú. Kiderül, amit korábban senki
sem tudott, hogy a tanárnő férjnél
volt. Talán a férj bukkant fel a vásár
forgatagában? 

Mintha Hannah a lelke mélyén
mindig is érezte volna, hogy a férjhez
menetelből csak baj lehet. Ezért sem
szánta rá magát eddig, hogy a kezét
nyújtsa két érte bolondulásig rajongó
udvarlója valamelyikének. Inkább
néha búsul egy kicsit, hogy vénlány
maradt, de nem és nem engedi, hogy
bekössék a fejét. A lakótársa Móse, a
macskája – hát vele is van baja elég.
Mennyi lehetne még akkor egy két
lábon járó, beszélő, s akár a macská-
nál is kiszámíthatatlanabb valakivel. 

Marad a süteményeknél. A két hú-
gával is kell foglalkoznia. Az any-
jával. A munkatársnőjével, akit alkal-
mazott az üzletben. Iszonyú sok ká-
vét szükséges meginnia ahhoz, hogy
a koffein beindítsa, helyt állhasson

számos teendője közepette.
Tíz receptet olvashatunk a könyv-

ben: svéd zabpehely falatok, ananá-
szos élvezetek, diós-datolyás rág-
csa… A negyedik, amit várva vár-
tunk: amerikai zöldcitromos pite. Az-
tán következik még hat fantáziadús
recept.

Sütemények és gyilkosság. A 
szinglilét gondjai és örömei. El lehet
képzelni, a nőolvasók mennyire meg-
kedvelték a Hannah Swensen titok-
zatos esetei sorozat könyveit. Már az
interneten is jelen van a kivételes
egyéniségű cukrásznő. Aki felkeresi a
www.sutiskrimi.hu honlapot, fóru-
mozhat a több rajongóval, tökéletesít-
heti a tudását sütikészítésből, részt
vehet a krimisorozathoz kapcsolódó
játékokban, s nem utolsósorban: ré-
szévé válhat egy közösségnek.
(Joanne Fluke: Zöldcitromos pite és
gyilkosság) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Recept gyilkossághoz

A Zenés Kávéházi Esték című
rendezvénysorozatot tavasszal
indította el a Cantus Ludus
Énekegyüttes azzal a céllal,
hogy felidézzék a múlt század
első felének elegáns, a művé-
szeti élet találkozóhelyeinek
számító kávéházait jellemző
hangulatot. A nyári szünet után
szeptember 14-én, 19 órától
kerül sor az újabb koncertre.

– A zenés estet ez alkalommal nem a
Királyi Váróban, hanem a Művé-
szetek Háza belső udvarán rende-
zik meg. Mi az oka a helyszínvál-
tásnak?
–  Az elmúlt időszakban már több ese-
ménynek is helyet adott ez a kis kert,
aminek már önmagában is különleges
hangulata van. Úgy gondoltuk, ki-

használjuk a kellemes időt, és egy lé-
nyegében szabadtérinek is tekinthető
koncerttel lepjük meg a közönséget –
mondta lapunknak Buka Enikő, a
Cantus Ludus Énekegyüttes tagja.  –
Ha hűvösre fordulna az idő, akkor a
konferenciaterem lesz a helyszínünk. 
–  Hogy milyen koncertre számíthat
a közönség, azt már sejteti, hogy a
Hot Jazz Band lesz a vendég ezen
az estén…
– Az elmúlt időszakban sokfelé kirán-
dultunk a zenében, most azonban egy
egységes stílusú koncertet állítottunk
össze a ’20-as, ’30-as, ’40-es évek ze-
néjéből. Ez a koncert lehetőséget ad
nekünk repertoárunk bővítésére, pél-
dául a “Yes sir, that’s my baby” című
dalt itt énekeljük el először. Olyan
slágerek is elhangzanak közös elő-
adásban, mint például a „Hamvadó

cigarettavég” és a „Szerelemhez nem
kell szépség”. Ezeknek a számoknak
a hangszerelésében a Dixix Rhythm
együttes kiváló zongoristája, Csúr
Gábor volt segítségünkre. Azt hi-
szem, ezek a dalok olyan slágerek,
amiket még azok is jól ismernek, akik
nem mozognak otthonosan ebben a
zenei világban. 

– Ezek szerint az ősz folyamán
folytatódik a koncertsorozat? 
– Természetesen szeretnénk folytatni
ezeket az esteket, de a következő idő-
szakban más feladataink lesznek, és
azokra kell majd koncentrálnunk. Ok-
tóber elsején ünnepeljük a zene világ-
napját, amikor is a Királyi Váróban
egy izgalmas zenetörténeti utazásra
invitáljuk majd az érdeklődőket, azt
követően pedig egy ünnepi koncertre
készülünk, amit karácsonykor hallhat
majd a közönség. A Zenés Kávéházi
Esték addig biztosan szünetelnek, a
folytatást a jövő évben tervezzük, ha
azt a közönség is szeretné.
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A mi világunk címmel új kiállítás látható a Művészetek Háza galériájában. Törő
Irén és Kecskeméti Dóra, anya és lánya festményeit tekinthetik meg az ér‐
deklődők. 
Törő Irén elsősorban tájképeit, lánya pedig különös hangulatú, árnyjátékhoz
hasonlító képeket mutat be. A kiállítás szeptember 23‐ig látogatható. jb

Ismét: Zenés kávéházi esték

Régi zenék új helyszínen

Szeretné körbegyalogolni a
Balatont, tudhattuk meg Tóth
Csaba grafikus- és fotómű-
vésztől, akinek szeptember 7-
én, pénteken nyílt Hosszú haj-
nal címmel fotókiállítása a Vá-
rosi Könyvtár földszinti termei-
ben.

Hajnalban készíti felvételeit, amikor
még ember nem jár a tájon. Azt is
képzelheti, ő létezik csak egyedül. Ő
az első ember. Vagy az utolsó. Aztán
egyre inkább benépesül körülötte a
vidék, s noha addig, magányosan jó
volt, ráébred, hogy így még jobb: ba-
rátai vannak.

A fotói témája mégis csupán a ter-
mészet.  Egy fa a szomjúságot lehelő
mezőn. Jég fedte víz. Félig learatott
nádas. Hattyú. Ami mégis emberi te-
vékenységre utal: egy elhagyott stég a
tóban. A Balatonon és környékén kí-
vül a folyók is vonzzák. Igazi külön-

legesség a felvételei között az alulról
fényképezett Lánchíd. Mi látható a
Lánchíd alatt alacsony vízálláskor?
Megnézte, s megmutatja másoknak
is. Mint még sok mást, amire oda sem
figyelünk hétköznapjainkban. 
Szeptember 26-áig látható a kiállítás.
Érdemes megnézni. N. A. 

Fotók a Városi Könyvtárban

Hajnali józanság
Családi kiállítás a Művészetek Házában

Zsúfolásig megtelt a Művészetek Háza
szombaton; a József Attila színpadon és
a színházteremben zajlott a Felszállott a
Páva 2012 Népzene és Néptánc tehet-
ségkutató verseny területi válogatója. 

A megmérettetésen több gödöllői ver-
senyzőért is szurkolhatunk.
A Tulipános énekegyüttesért (Kertész
Borbála és Vilhelm Adrienn), Annus
Rékáért, Magyar Boriért, a táncosok
között pedig Lénárt Gáborért és Kósa
Manduláért szoríthatunk.
Az eredményekre, azaz a továbbjutók
névsorára még várni kell.

Felszállott a Páva
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Kisboldogasszony nagybúcsú Máriabesnyőn

A boldog gyermek

A Szépművészeti Múzeumban láthatók a Teleki-szobor maradványai

Műkincsek és bűnesetek

Erzsébet királyné emlékére

Requiem
Kisboldogasszony ünnepe,
Szűz Mária szeptember 8-ai
születésnapja alkalmából ren-
dezett nagybúcsúra gyűltek
össze a hívek az elmúlt hét-
végén a máriabesnyői Nagy-
boldogasszony bazilikában és
környékén.

A vasárnapi ünnepi szentmisét Veres
András szombathelyi megyéspüspök
celebrálta. A messziről jött kedves
vendéget köszöntve Turai János, a
bazilika plébánosa reményét fejezte
ki, hogy a kiszáradt földhöz hasonló-
an szomjazó lelkünk a búcsú alkalmá-
ból élő vizet nyer a főpásztor közben-
járására a Szűzanya közvetítésével a
mennyből.

„Tudjuk, hogy az Istent szeretők-
nek minden a javukra szolgál” – szólt
a felolvasott szentlecke Szent Pál
apostolnak a rómaiakhoz intézett le-
veléből, s szentbeszédében Veres
András visszautalva erre kijelentette:

Istennek határo-
zott szándéka van
valamennyinkkel.
Nélküle nem lehe-
tünk boldogok.

Ha odafigye-
lünk, észreve-
hetjük, mutatott rá
a püspök atya: az
életünk tele van
örömökkel. Örö-
möt érezhetünk
Szűz Mária szüle-
tése miatt, hiszen
ő égi édesanyánk
lett. Ki is feledkezhetne meg az éde-
sanyja születésnapjáról? A bizalmat
iránta, a ragaszkodást hozzá ilyenkor
még inkább érezhetjük. Mária szüle-
tésével új korszak kezdődött el. A
Kisboldogasszony kifejezés azt je-
lentheti: ő már gyermekként is boldog
volt. A szülei, Szent Joachim és Szent
Anna mindent megadtak számára,
hogy így legyen.

A mai szülők
azt hiszik, anya-
gi javakra van a
gyermeküknek
szüksége. Elha-
nyagolják a val-
lásos nevelést,
azt, hogy a fejlő-
dő lélekben ki-
alakulhasson az
Istenre hagyat-
kozás képessé-
ge. Egyre keve-
sebb gyermek
születik boldog

házasságba, egyre kevesebb gyermek
láthatja, hogy a szülei odaadó szere-
tettel viseltetnek egymás iránt. Nincs
meg számára a biztos érzelmi háttér.
Az önzés szétveti az Istentől rendelt
legszebb közösséget, a házasságot.

Befejezésül Gárdonyi Gézától idé-
zett Veres András: „Isten a gyermek-
nek két kicsi kezet adott. Egyikkel az
apja, másikkal az anyja kezét fogja.”

Az Úrfelmutatás, a szentáldozás,
melyhez számos helyen sorakozhat-
tak az akár messziről érkezett, akár a
teljes útjukat gyalogosan megtett za-
rándokok, a körmenet, mind-mind ra-
gyogó napfénybe öltözhetett az ünne-
pen. Különös öröm tölti el a résztve-
vők szívét egy-egy búcsú alkalmával.
Jó a sokaságot látni, jó egymás kezét
fogni, megbizonyosodni ilyenkor:
nem vagyunk egyedül.

Sokakban él a hit. A remény.
A szeretet.

N. A.

Erzsébet királyné 1898. szeptember
10-én Genfben tartózkodott, Ferenc
József Bécsben, a schönbrunni kas-
télyban levelet írt feleségének:

„Édes szeretett lelkem” – kezdte,
mint 1867-es kiegyezést, koronázást
követően mindig magyarul a levelét,
majd németül folytatta, egyebek kö-
zött arról számolt be, hogy a kastély
parkjában virágoznak a gesztenyefák,
ami a szép hosszú ősz jele… És,
ahogy szokta, magyarul is fejezte be:
„Isten veled, szeretett angyalom!
Szívből ölet a te K(icsid)”

Erzsébet királyné ezt a levelet már
nem tudta elolvasni. Udvarhölgye,
Sztáray Irma jegyezte fel utolsó, ma-
gyarul elmondott szavait: „Hát most
mi történt velem?” – kérdezte és esz-
méletlenül hanyatlott össze. „Egy kis
fekete selyemfigaró volt, rajta, hogy
könnyítsünk rajta, a mellén szét akar-
tam nyitni… a batisztingen a szív kö-
zelében egy ezüst forint nagyságú
barna foltot vettem észre. Lucheni
agyonszúrta a királynét”.

Néhány óra múlva az újságok rend-
kívüli kiadásban számoltak be a tra-
gikus eseményről: Megölték Erzsébet
királynét!

61 évet élt. Magyarország gyászba
borult. Gödöllőre este érkezett meg a
hír: egy a községben köztisztelet-
nek örvendő 48-as öreghonvéd így fa-
kadt ki: „Miért is nem élt itt mindig,
mi, gödöllőiek jobban vigyáztunk
volna rá!”

Hihetetlennek tűnt, hogy többet
nem látják magas, nádszál karcsú
alakját. Összesen élete egy tizedré-

szét, talán legboldogabb hónapjait,
éveit töltötte a gödöllői kastélyban.

Négy nappal a tragédia után, szep-
tember 14-én Gödöllő elöljárósága
rendkívüli közgyűlést tartott.

Polner Lajos községi képviselő in-
dítványára egyhangúan elhatározták,
hogy a bécsi ravatalra Wolfner Tiva-
dar országgyűlési képviselő útján ko-
szorút küldenek, a szalagon a követ-
kező felirattal: Imádott védasszo-
nyunknak.

A temetés napján, szeptember 17-
én Gödöllőn az üzletek zárva voltak,
minden templomban gyászistentisz-
telet tartottak… „És az összes haran-
gok meg húzattak” – írták. A város
vezetése mozgalmat indított egy Gö-
döllőn felállítandó szobor költségei-
nek összegyűjtésére; és rögtön fel is
ajánlottak 100 forintot.

A temetést követően, novemberben
futott be az özvegy király udvari kü-
lönvonata a királyi váró elé: Ferenc
József meghatódva észlelte, hogy az
elhunyt királyné termének falait feke-
te posztóval borították. Amikor a hin-
tóval a kastélyba hajtatott, az út szé-
lén, a mai Ady Endre sétányon, né-
mán, levett kalappal, fejüket lehajtva
fejezték ki a gödöllőiek együttérzésü-
ket. A barokk palota erkélyén gyász-
lobogó lengett.

Szeptember 16-án a lovardában,
ahol még életében olyan sokat tartóz-
kodott a királyné, hangversennyel
emlékeznek halálának, temetésének
évfordulójára.

Szabó Margit

Magyarországon ellopott, majd
a bűnüldöző szervek által tulaj-
donosaikhoz visszajuttatott
műtárgyakat, illetve azok törté-
netét mutatja be a Szépművé-
szeti Múzeum. A kiállításon a
gödöllői Teleki Pál-szobor –
pontosabban annak maradvá-
nyai – is megtekinthető. A pén-
tektől egy hónapon át ingye-
nesen látogatható, időszaki tár-
lat címe: Műkincsek és bűnese-
tek – Ellopott és visszaszerzett
kulturális örökségünk.

A Szépművészeti Múzeum kiállításán
a 2006 óta eltelt időszak legjelentő-
sebb fellelt műkincseivel találkozhat
a közönség. Ezek közül is kiemelke-
dik egy 5. századi hun aranylelet,
melynek értéke meghaladja az 50
millió forintot, de szintén nagy fon-
tosságú a horpácsi Mikszáth Emlék-
házból eltulajdonított, majd vissza-
szerzett anyag.

Számos köztéri alkotás sorsát is
felidézi a tárlat, ezek azonban már
nem minden esetben kerülhettek visz-

sza eredeti helyükre. Ilyen többek kö-
zött Varga Zoltán Zsolt gödöllői Te-
leki Pál szobra, amit a Gödöllői Vá-
rosi Múzeumtól kértek kölcsön a kiál-
lításhoz. A maradványok a kiállítás
első termében láthatók, ahol a szobor
történetével is megismerkedhetnek a
látogatók.

Baán László, a Szépművészeti
Múzeum igazgatója példaszerűnek
nevezte azt az együttműködést, ami-
vel a Szépművészeti Múzeum és az
Országos Rendőr-főkapitányság által
közösen megrendezett kiállítás meg-
valósult, s ami a rendőrség, a vámha-
tóság és a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal szakembereinek eredményes
munkáját mutatja be. Kiemelte, a ré-
gészeti leletek mellett többek között
Szinyei-Merse Pál, Koszta József,
Mednyánszky László, Vaszary János,
Kernstok Károly és Henry Moore
műveit, összesen csaknem száz mű-
tárgyat tartalmazó anyag hagyomá-
nyos művészeti tárlatként is megállná
a helyét.

A tárlat egy EU-s pályázat eredmé-
nyeképpen jött létre, amelynek célja a
rendőri kapacitások erősítése, a nyo-
mozások még szakszerűbbé tétele
volt.

A Műkincsek és bűnesetek című
kiállítás október 7-ig ingyenesen lá-
togatható a Szépművészeti Múzeum
Dór Csarnokában.

(ny.f.)

A Gödöllői Szimfonikus zenekar Mozart Requiemjével
emlékezik Erzsébet királyné halálára.

A zenekar élén ezen az estén Gödöllő Liszt-díjas karmestere, Gál Tamás Ér-
demes Művész áll majd. Az előadás a Nemzeti Énekkar, Magyarország első
számú kórusa közreműködésével valósul meg. A szólisták: Gál Ildikó (alt),
Szigetvári Dávid (tenor), Cser Krisztián (basszus), és a kiváló gödöllői
szoprán, Baráth Emőke. Ők az utóbbi két évben nemzetközi versenyeken el-
ső díjat és nagydíjat nyert fiatal énekesek.

Érdekesség, hogy 1993 nyarán Gál Tamás ezzel a művel  indította el azt a
kezdeményezést, hogy a város szimfonikus zenekarának koncertjein minél
gyakrabban élvonalbeli művészeket hallhasson a gödöllői közönség. Mára
egyre gyakrabban lehet ilyen élményben része Gödöllő zeneszerető lakossá-
gának. Mozart műve most a „Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 a Nők Éve”
rendezvénysorozat részeként csendül fel.
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Szeptember 15‐én és 16‐án,
szombaton, vasárnap és hétfőn 

9‐11 óráig:

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.

Rendel: dr. Vaskó Márta 
Tel.: 20‐9913‐057.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Ottó: Egy év körüli, közepes, ke‐
verék kan kutyus. Gödöllőről ke‐
rült be. Kedves, érdeklődő, aktív
kutya. Eredeti gazdáját is keres‐
sük!

Sári: Idősebb, közepes testű
szuka kutyus. Elsősorban idő‐
sebb ember mellé ajánljuk,
mert nyugodt, kiegyensúlyo‐
zott. Több éve a telep lakója.

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06‐20‐55‐48‐450‐es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e‐mail címen. 

Tóbi: Felnőtt, keverék kan.
Rendkívül jó házőrző, mel‐
lette pedig megbízható, há‐
lás, bújós kutyus. 

Güzü: Felnőtt, keverék kan.
Aktív, jófej, pusziosztó eb,
sajnos ez idáig senkinek
nem akadt meg rajta a sze‐
me. Egyik legrégebbi lakónk. 

Parlagfűveszély!

Húzza ki gyökerestől!

ÖRÖKBEFOGADÓ NAP

Kedves Kutyabarátok!
Örökbe fogadó napot tartunk
s z e p t e m b e r
16‐án a gödöl‐
lői Tesco parko‐
lójában 9 órá‐
tól. Várjuk sze‐
retettel a leen‐
dő gazdikat!

Elveszett Aranybarna Spániel!

Nagyon keresem elveszett Arany bar‐
nás, sárgás színű 9 éves lány kutyá‐
mat. Neve Lilike. Chipelve van, száma:
968000005272221. 
Félénk természetű, de kedves kutyus
Szadáról ment el 2012. augusztus 31‐
én, az Aranyhegy u 23 szám alól. 
A nyomravezetőnek jutalom: 50.000.‐Ft
Kérem segítsen! 
Tel: Éjjel nappal 06/30/9420‐335, Madácsi Krisztina

Gazdát kereső cicák
Üdülőterületről való cicák (fe-
kete lány, szürke-fehér fiú),
ivartalanítottak, télen ellátatla-

nok, gondos-
kodó gazdit
keresnek! 2
évesek, szelídek, könnyen új gaz-
dához szoktathatók. „Egy állat-
barát.” 
Tel.: 28/488-178 (este)
20/996-7608.

A Gödöllői Kutyasport Központ által
összeállított program sportbemutató-
val, az úgynevezett flyball versennyel
indult (Két – négy-négy kutyából álló
– csapat versenyez két egymással pár-
huzamos, 15-16 méter hosszú pályán.
A kutyáknak, egymást váltva kell le-
küzdeniük a 4 ugró akadályt, majd
meg kell szerezniük a labdát a flyball
gépből. A labdát ezek után vissza kell
vinni a kiindulópontra, az előzőleg
teljesített négy akadályon át. A követ-
kező kutya abban a pillanatban indul-
hat, amint az előző átlépte a start, il-
letve célvonalat. A kutyáknak hiba
nélkül és a lehető leggyorsabban kell
a feladatot teljesíteniük). 
Ezt követően a keverék kutyusok szá-

mára kiírt szépségverseny jelentett
kellemes szórakozást; idén 27 gazdi
nevezte be házőrzőjét a „viadalra”.
Az első három helyezettnek járó díjat

dr. Nánási Éva, Gödöllő Város cím-
zetes főjegyzője adta át a nyerte-
seknek. 
Természetesen idén sem maradhatott
el a mindig nagy érdeklődést kiváltó
vidám, humoros kutyabemutató/ku-
tyaprodukció, melybe a Kutyasport

Központ munkatársai nagy örömmel
vonták be a gyerekeket, akik látha-
tóan nagy örömmel vettek részt az
ebekkel közös játékokban, verse-
nyekben. A programban kiemelt sze-

rep hárult Halász Árpád
kutyakiképzőre; a Gödöllői Kutya-
sport Központ vezetője végig humo-
rosan és szellemesen vezette, kom-
mentálta a történéseket. hc

IX. Gödöllői Állatvédelmi Nap

Díszkert őszi ápolása

Az idő hűvösebbre, csapadékosabbra
fordulásával fejezzük be az öntözést
és a nitrogén műtrágyázást, mert ha
növényeink a növekedésre koncent-
rálnak, nem erősödnek meg kellő-
képpen és így könnyebben válhatnak
a téli fagy áldozatává.
A füvet októberben nyírjuk utoljára,
de ne túlságosan rövidre, hogy jobban
átvészelhesse a telet. Kissé leromlott,
egyenetlen felszínű gyepet még hely-
rehozhatunk földterítéssel, ami kötött
talajon nagyrészt homokból, homo-
kos talajon inkább vályogból, ennek
hiányában tőzegből álljon. A keve-
rékbe komposztot, érett istállótrágyát,
vagy más szerves tápanyagot is ke-
verhetünk. Kiszórás előtt vessünk fű-
magot a hiányos részekre. A mohás és
tömődött részeket éles fogú, vagy
speciális vágó gyepgereblyével leve-
gőztessük meg.
Szeptember után már kockázatos fü-
vet vetni, mert hűvös időben lassan
csírázik, ezáltal nem gyökeresedik és
sűrűsödik be kellőképpen a tél be-
álltáig. A bátrabbak mégis megpró-

bálkozhatnak még a novemberi vetés-
sel is, amikor a növények már az első
enyhébb tavaszi napokon növekedés-
nek indulnak és ezzel a korán bekö-
szöntő forró nyári napokat nagyobb
eséllyel vészelik át.

Lombhullás, lombszívás és kom-
posztálás

Az őszi lombhullás a gondosan ápolt
díszkertben nagy bosszúságot okoz.
A lehullott lombot kár a kukába hor-

dani – talán ezáltal még plusz költsé-
gekbe esve –, érdemesebb komposz-
tot készíteni belőle. Esetleg szórhat-
juk nagyobb cserjesorok közé is,
ilyenkor nem árt egy kis nitrogén
műtrágyával elősegíteni tavasszal a
lebomlást. A diólevelet helyesen nem
szokás a komposztba hordani, mert
akadályozza a növények növeke-
dését, azonban egy év alatt annyira
lecsökken ez a hatása, hogy akkor
már nyugodtan felhasználhatjuk a be-
lőle készült komposztot. Veszélye-
sebb a lomb égetése, ami például rák-
keltő dioxint, és egyéb a Föld

légkörét és élőlényeit mérgező anya-
got bocsát a légkörbe.
A lombot az újabban erősen terjedő
elektromos kézi lombszívókkal is
összeszedhetjük, azonban ne várjunk
tőlük túl sokat, inkább csak kis
mennyiségű, száraz lomb rendszeres
összeszedésére alkalmasak.

Növények visszapótlása és ültetése

Most pótolhatjuk a legjobb eredéssel
a kipusztult, vagy újonnan tervezett
növényeinket. A konténeres mellett
földlabdás vagy a hónap végétől már
szabad gyökerű szaporítóanyagot is
választhatunk. Még ültethetjük a tél-
álló hagymás-gumós növényeket is
(például tulipán, jácint, nárcisz),
azonban szedjük fel a nem télállóakat,
(dália, kánna, kardvirág). Ezeket
tisztítsuk meg a földtől, árnyékos,
szellős helyen szárítsuk meg és szel-
lős pincében vagy hasonló körülmé-
nyek között tároljuk.

edenkert.hu

Őszi tennivalók a díszkertben

Szeptemberben talán fur-
csának tűnhet a téli madárete-
tésre készülni, de a naprafor-
góérés és aratás időszaka
most van, ilyenkor tudunk né-
hány tányért eltenni az etetés
színesítése érdekében. 

Tárolási és szárítási nehézségek miatt
a tányérokkal nem tudjuk megoldani
a tél teljes napraforgómag igényét,
ennek az eleségformának inkább a
látványértéke nagy. Különösen akkor,
ha nem csak a tányért vágjuk le, ha-
nem a szárral együtt gyűjtjük be a
napraforgót.

Van, ahol már learatták legfontosabb
olajnövényünket, egy-egy parcellá-
ban, vadföldön azonban egészen késő
őszig találhatunk lábon álló napra-
forgót. Ha nem akarunk kellemetlen

helyzetbe kerülni, lehetőleg kérjünk
engedélyt a terület tulajdonosától
vagy a mezőőrtől néhány szál ma-
dárvédelmi célú begyűjtésére.

Kihelyezés, alkalmazás

A száras napraforgót bárhol le tudjuk
szúrni (vagy egyéb módon rögzíteni)
a kertben, akár önálló etetőhelyet
kialakítva (például ablak előtt), akár
a meglévő etetőhelyünket környezet-
gazdagítva így.

Magukat a tányérokat (ha így gyűj-
töttük be) erősebb zsinórra egymás
mellé (vízszintes elhelyezéshez) vagy
alá (függőleges kihelyezéshez) fűzve
függő etetőt kapunk, melynek lefelé
álló felületéből csak az akrobatikus
cinegék és csuszkák tudnak csipeget-
ni.

Madárbarátkerti praktikák: napraforgótányérok begyűjtése téli etetéshez

Amennyiben a száras napraforgót a
képen látott módon, kissé hátrafelé
döntve tesszük ki, akkor a “magasz-
tal” nem lefelé áll, melynek köszön-
hetően a fejjel lefelé is keresgélni
tudó cinegéken (széncinege) és csusz-
kákon kívül a kevésbé ügyes mag-
evők  is enni tudnak innen.
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Pest megye sportszervezeteit 4
milliárd forint közvetett állami tá-
mogatássegítette a kormány ál-
tal bevezetett, látvány-csapat-
sportágakat támogató társasági
adókedvezményeknek (TAO) kö-
szönhetően.

A jégkorong, kézilabda, kosárlabda, lab-
darúgás, vízilabda támogatásával kap-

csolatos TAO rendszerének bevezeté-
sével a kormány a magyar sport finan-
szírozási rendszerében új forrást nyitott.
A forrásból származó támogatásokat a
szervezetek utánpótlás-neveléssel, kép-
zéssel, versenyeztetéssel összefüggő fe-
ladatok ellátásához, biztonsági követel-
mények teljesülését szolgáló infrastruk-
túra-fejlesztésekhez, tárgyi eszköz beru-
házásokhoz, felújításokhoz, valamint

meghatározott felté-
telekkel személyi
jellegű ráfordítások-
ra használhatják fel.
A gödöllői egyesü-

letek közül a Gödöllői Sport Klub (lab-
darúgás), a Főnix ISE (kézilabda, labda-
rúgás), a GEAC (labdarúgás, kosárlab-
da), a Gödöllői Kézilabda Club, a Gö-
döllői Sport Egyesület (kézilabda), vala-
mint a Bocskai SE (kosárlabda) is pá-
lyázott és nyert el így támogatást. 
A gödöllőiek összesen 441.618.447.-
forintot hívhattak le.

-ll-

Sporttámogatás  – Több mint 400 millió forint a gödöllőieknek

Segített a Társasági Adó

Augusztus utolsó hétvégéjén,
Varsóban rendezték meg a IV.
Nemzetközi Onko-olimpiát, da-
ganatos betegségből felgyógyult
gyermekek számára. A verse-
nyeken kilenc ország 270 spor-
tolója, négy korcsoportban küz-
dött meg egymással, köztük a
gödöllői Hanzl Lilla is, aki egy ara-
nyat és egy ezüstérmet nyert ha-
zánknak úszásban.

A tizenkét esztendős Hanzl Lilla már
ötéves kora óta úszik (edzői: Koleszáné
Petrovszki Marianna és Kolesza István),
a legutóbb két éve, Moszkvában rende-
zett Onko-olimpiáról ezüstéremmel ér-
kezett haza. Nem csoda tehát, hogy is-
mét tagja lehetett a magyar csapatnak.
Idén két versenyszámban indult, 50 mé-
teres gyors- és 50 méteres mellúszásban

állt a rajtkőre. Már a gyorsúszásban is
csak az utolsó métereken előzte meg
egyik lengyel versenytársa, így Lilla az
eredményhirdetéskor a dobogó második
fokára állhatott fel. Mellúszásban vi-
szont fölényes győzelmet aratott, 25
méterrel megelőzve a teljes mezőnyt.
Lilla így egy arany- és egy ezüstérem-
mel járult hozzá a magyar csa-
pat kiemelkedő teljesítmé-
nyéhez.

A 11 fős magyar válogatott
elsöprő sikert aratott. A ko-
moly felkészülést követően if-
jú versenyzőink óriási küzde-
lemben maguk mögé utasítva
verseny- és sorstársaikat, ösz-
szesen 18 érmet szereztek: 11
arany-, 4 ezüst- és 3 bronzé-
remmel térhettek haza. Ezzel
a nemzetek versenyében az

első helyet érte el csapatunk. A sikerhez
hozzájárult, hogy a 2012-es londoni
olimpiai játékok magyar úszói, Gyurta
Dániel és Cseh László indította útnak
őket a budapesti reptéren, néhány jó ta-
náccsal és bátorító szóval személyesen
is segítve a fiatal sportolókat.

-ll-

Sportsiker – IV. Onko-olimpia

Hanzl Lilla: arany és ezüst a medencében

Kisorsolták a szeptember 14. és
16. között, immáron ötödik alka-
lommal megrendezésre kerülő
Nemzeti Vágta tizenkét előfuta-
mában résztvevők sorrendjét.

A pályabeosztások sorsolását a fesztivál
zászlóünnepségének keretében tartották
a Hadtörténeti Múzeumban. Az idei
Nemzeti Vágtát szeptember 14. és 16.
között tartják a Hősök terén és környé-
kén. A tizenkét előfutamot szeptember
15-én rendezik meg, ezek első és máso-
dik helyezettjei jutnak tovább a 16-ai,
összesen öt középfutamra. A középfuta-
mok győztesei a vasárnap délutáni dön-
tőn versenghetnek a 2012-es Nemzeti
Vágta legjobb lovasa címért – mondta el
Szotyori Nagy Kristóf versenyigazga-

tó. Székely Tibor, a vágta főkapitánya
kifejtette: a Nemzeti Vágta az elmúlt öt
évben elérte, hogy újra közösségi érdek
lett a lovassport támogatása, a verseny
több millió nézőhöz jut el, a gyermekek
számára is egyre vonzóbbá válik a lo-
vaglás. „A vágta a magyar huszárok
alakját szinte belesulykolta a köztudat-
ba. Ennek köszönhetjük, hogy ma már a
nemzeti hagyományok önkéntes ter-
jesztőiként tekintenek ránk” – mutatott
rá a hagyományőrző huszár alezredes. A
Nemzeti Vágtát minden évben egy ma-
gyar történelmi személyiség, hős emlé-
kének szentelik. Idén az 1848-49-es for-
radalomban nagy szerepet játszó Káro-
lyi István gróf emléke előtt tisztelegnek.
A gróf az 1848-as márciusi forradalom
után elsőként jelentkezett a Nemzetőr-

ségbe, majd saját költségén hozta létre a
16. huszárezredet. A közösségi célú me-
cenatúra kiemelkedő példájaként emlé-
kezik meg róla az ötödik Nemzeti Vág-
ta. A korábbi években az Andrássy úton
berendezett Vágta Korzó idén átkerül az
56-osok terére. A műjégpálya területét is
megkapják a Nemzeti Vágta szervezői,
így itt helyezhetik el a lovak pihenő-
boxait, istállóit. A rendezvény ötödik
évfordulója alkalmából bajnoki jóté-
konysági sztárfutamot is tartanak, ame-
lyen a korábbi évek sztárfutamainak
győztesei mérik össze gyorsaságukat.
Tavalyhoz hasonlóan szponzori segít-
ségnek köszönhetően Gödöllő ismét
részt vesz a versenyben. Szombaton a 2.
előfutamban szurkolhatunk majd váro-
sunk versenyzőjének. Az előfutamban a
gödöllői lovas ellenfele Csabdi, Győr-
Gyirmót, Bajai kistérség, Hatvan, vala-
mint Komárom településének lova és
lovasa lesz.

-li-

V. Nemzeti Vágta – Ismét összejön a lovas nemzet

Gödöllő a 2. előfutamban

Nagy Roland két góljával végre
sikerült megszereznie idei első
győzelmét és ezzel bajnoki pont-
jait a Gödöllői SK labdarúgó csa-
patának.

A forduló előtt még nyeretlen gödöllői
alakulat, a szintén nulla pontos Pécel
vendége volt a 4. játéknapon, így igen-
csak felértékelődött a találkozó jelentő-
sége. Lilik Pál legényei a győzelemmel
jelenleg 3 pontosak a megyei I osztály-
ban és 3-9-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 14. helyén állnak jelenleg.
Pest megyei I osztály, 4. forduló
Pécel SSE – Gödöllői SK 0-2 (0-0)
Gól: Nagy Roland

Megyei III. osztály – Osztálynyi
különbség

Legéndi György együttese simán kika-
pott a bajnoki címre is esélyes Fóttól és
visszacsúszott a tabella 10. helyére.
Megyei III. osztály nyugati csoport, 3.
forduló: Gödöllői SK II. – Fóti SE 0-4

Utánpótlás – Maximális hétvége

Országos kiemelt II osztály közép-ke-
leti csoport U19, 4. forduló: FC Dabas
– Gödöllői SK 1-6 (0-1) Gól: Dobi Ger-
gő, Nagy Barnabás, Batizi Bence, Far-
kas Péter (3)
U17, 4. forduló: FC Dabas – Gödöllői
SK 0-5 (0-4) Gól: Bartha Norbert, Bla-
ubacher Pál, Győri Gergő (3)
U15, 4. forduló: Gödöllői SK – Sziget-
szentmiklósi TK 6-0 (4-0) Gól: Hor-
váth Gábor (3), Kaján Máté, Solti Bene-
dek, Dani Balázs
U13, 4. forduló: Gödöllői SK – Sziget-
szentmiklósi TK 9-1 (6-1) Gól: Stver-
teczky Erik (3), Szamosi Péter (2), Fell-
ner Krisztofer (2), Tóth Benedek, Ger-
zsenyi Titán -ll-

Következik
Szeptember 15., szombat 16 óra

Táncsics Sportcentrum:
Gödöllői SK – Tárnok KSK

Labdarúgás – „Nagy” gólok Pécelen

Idei első gödöllői siker

Az elmúlt hétvégén rendezték
Gödöllőn, immáron XIII. alkalom-
mal az Ádám László-emléktor-
nát, amely magabiztos TEVA-Gö-
döllői RC győzelmet hozott, ezzel
hatodik alkalommal nyerték el a
díszes serleget a hölgyek.

A részt vevő csapatok legjobb játékosai
különdíjat vehettek át. A gödöllőiek kö-
zül Szakmáry Gréta, a miskolciaktól
Rédei Liána, míg az UTE csapatából
Szűcs Kinga kapott elismerést.
XIII. Ádám László-emléktorna
TEVA-Gödöllői RC – UTE 3:0 (9, 19,
15)
Miskolc – UTE 3:0 (16, 17, 23)
TEVA-Gödöllői RC – Miskolc 3:1 (13,
-24, 11, 13)
Végeredmény: 1. TEVA-Gödöllői RC

4 pont (6-1), 2. Miskolc 3 pont
(4-3) 3. UTE 2 pont (0-6). 

Végveszélyben – Megszűn-
het a hazai röplabdasport

Miközben a hazai klubok
készülnek az új évadra,
szövetségi szinten viharfel-
hők gyülekeznek a sportág
felett, legalább is Tóth Ta-

más szövetségi elnök szerint.
A szövetség elnöke október 31-ig adott
határidőt magának, utána elköszönnek,
ha nem sikerül hatodikként bekerülni a
látványsportok társasági adórendszeré-
be.
„Van határidőm saját magam számára
is: október 31. A mostani Eb-selejtezők
az utolsók, amelyeket tudunk és hajlan-
dóak vagyunk saját zsebből finanszí-
rozni, egy szövetségnek nem szabad ezt
csinálni, nem így kell működnie. Addig
várok nemzetközi segítséget is a világ-
szövetség kongresszusán. Ha addig nem
kerülünk be a TAO-rendszerbe, nem tu-
dunk jövőre válogatottakat és utánpót-
lást versenyeztetni, s akkor a szövetség
vezetése kimondja: viszontlátásra” – vá-
laszolta a műsorban a röplabdázók első
embere.                         -forrás: smartsport.hu-

Röplabda – Ujjgyakorlat a XIII. Emléktornán

Magabiztos hazai siker

Szeptember elején rendezték a
Budapest Bajnokságot, illetve vi-
déken a Szekszárdi Atlétikai
Fesztivált, ahol a gödöllői atléták
sikeresen szerepeltek. Össze-
sen 23 érmet szereztek.

A Gödöllői EAC versenyzői közül töb-
ben is remekeltek, Kovács Emma ma-
gasugrásban kétszer is a dobogó legma-
gasabb fokára álhatott, valamint reme-
kül teljesítettek a dobóatléták is, ahol
Príma Balázs teljesítménye szép re-
ményekre jogosít, amire még Máté Al-

pár, az edzője is rábólintott.
I. Szekszárdi Atlétikai Fesztivál
Gerelyhajítás (600 g) fiú serdülő: 1.
Príma Balázs, 2. Kerekes Marcell, 4. 
Esztergály Koppány, 5. Oke Olufemi
Magasugrás leány serdülő: 1. Kovács
Emma, 2. Ajkler Eszter
2012. évi serdülő egyéni és gyalogló
Budapest bajnokság
Gyermek korcsoport, 60 m fiú: 3. Ba-
li Dániel, 600 m fiú: 4. Voloncs Ba-
lázs, Serdülők, 800 m fiú 14 év: 2.
Skribek Mátyás, 4. Pápai Benedek,
2000 m fiú 13 év: 1. Hamar Miklós,

3000 m fiú 13 év: 1. Fekete Ábel, 1000
m akadály fiú 13 év: 3. Hamar Miklós,
1500 m akadály fiú 14 év: 2. Fekete
Ábel, 3. Skribek Mátyás, Gerelyhají-
tás 500 g fiú: 1. Oke Olufemi, Ge-
relyhajítás 600 g fiú: 1. Kerekes Mar-
cell, Gerelyhajítás 700 g fiú: 2. Prí-
ma Balázs, 200 m leány: 2. Koczkás
Dóra, 3000 m leány: 2. Madácsi Ré-
ka, 80 m gát leány: 4. Kovács Emma,
5. Kriszt Katalin, 100 m gát leány: 3.
Ajkler Eszter, Magasugrás leány 13
év: 2. Kriszt Katalin, 5. Kriszt Anna-
mária, Magasugrás leány 14 év: 1.
Kovács Emma, Magasugrás leány
15 év: 2. Ajkler Eszter, Súlylökés le-
ány 14 év: 3. Ajide Deborah, Gerely-
hajítás 500 g leány 13 év: 2. Kriszt
Annamária, Gerelyhajítás 500 g le-

ány 14 év: 2. Kovács Emma .
Edzők: Benkő Ákos, Körmendy Katal-
in,Gadanecz György, Máté Alpár.     

-kk-

Atlétika – Éremesővel indult az őszi szezon

Két verseny, 23 érem

A Belvárosi Napok keretében
rendezték az iskolák közötti vá-
rosi futóversenyt.  A Zeneiskola,
valamint a Világfa közötti kis tá-
vot 4179 fő teljesítette.
Az intézmények versenyét a Montágh
Imre iskola nyerte 166%-kal, 2. helyen a

Petőfi Sándor Általános Iskola 140%-
kal, míg a 3. helyen a Damjanich János
Ált. Iskola végzett 138%-kal.
Egyéni eredmények, I. korcsoport,
fiúk: 1. Szittya Marcell (Hajós), 2. Lé-
nárt Marcell (Petőfi), 3. Zayats Iván
(Hajós), I. kcsp., leány: 1. Ferenz Janka

(Szt. Imre), 2. Batizi Emese (Szt. Imre),
3. Simonváros Zille (Hajós), II. kcsp.,
fiú: 1. Lauber Tardos, 2. Keindl Jakab,
3. Sinka Balázs (mindhárom Hajós), II.
kcsp., leány: 1. Novák Kíra, 2. Kolozsi
Liza (mindkettő Damjanich), 3. Erdei
Anikó (Szt. Imre), III. kcsp., fiú: 1. Má-
nya Kristóf (Hajós), 2. Bali Dániel (Ha-
jós), 3. Voloncs Balázs (Erkel), III.
kcsp., leány: 1. Bucsai Anna, 2. Varga
Vivien, 3. Kottán Fanni (mind Hajós),
IV. kcsp., fiú: 1. Fekete Ábel (Ref. Líce-

um), 2. Ferencz Ábel (Premotrei), 3.
Bencsik Gergő (Szt. Imre), IV. kcsp., le-
ány: 1. Madácsi Réka (Erkel), 2. Simon
Kinga (Hajós), 3. Szmrtyka Júlia (Pre-
motrei), V. kcsp., fiú: 1. Bencsik Dániel
(Szt. Imre), 2. Simon Gergő (Török), 3.
Palkovics Áron (Hajós), V. kcsp., le-
ány: 1. Ferencz Anna (Premotrei), 2.
Koczkás Dóra (Török), 3. Halcsik Anett
(Erkel), VI. kcsp., fiú: 1. Hamar Ger-
gely (Ref. Líceum), 2. Somogyi Bence
(Premotrei), 3. Bátori Bence (Premont-

rei), VI. kcsp., leány: 1. Kiss Tünde
(Török), 2. Moldován-Horváth Katinka
(Erkel), 3. Zsíros Zsanett (Erkel),
Felnőttek: 1. Kovács Gábor (Erkel), 2.
Pintér Sándor (Hajós), 3. Halcsik Tamás
(Erkel), Nők: 1. Telek Anita (Ref. Lí-
ceum)
Váltó futás: 1. Erkel (Majoros Sarolta,
Voloncs Balázs, Pótha Johanna, Kocz-
kás Péter, Németh Eszter, Kapitány
Márton, Madácsi Réka, Kerekes Mar-
cell.), 2. Hajós, 3. Szt. Imre -tt-

Belvárosi Napok – Városi futóverseny

Montághos és erkeles siker

Kovács Emma

Hanzl Lilla az érmekkel
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“NŐK, AKIK
FORMÁLJÁK A

VILÁGOT”
CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
FÖLDSZINTI

KIÁLLÍTÓTERMÉBEN ÉS AZ
I. EMELETI GALÉRIÁJÁBAN

A TÁRLAT SZEPTEMBER
21-IG TEKINTHETŐ MEG

A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában Múzsák
kertje címmel csoportos képző- és iparművészeti kiállítás
látható.
Kiállító művészek:
Anti Szabó János, Bikácsi Daniela, Deák Ilona, F. Orosz Sára,
Fábián Dénes Zoltán, Farkas Éva, Holló István, Horváth Kinga,
Katona Szabó Erzsébet, Karsai Zsófia, Kovács Péter, Kun Éva,
Makovecz Anna, Márvány Miklós, Nádas Alexandra, Orosz István,
Pannonhalmi Zsuzsa, Remsey Flóra, Szuppán Irén, Velekei József
Lajos, Wehner Tibor.
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK országos rendezvény két
napján: 2012. szeptember 15-én (szombaton), és szeptember 16-án
(vasárnap) az alkotóház 10 órától 18 óráig látogatható!
Az alkotóház kertje és műtermei vezetéssel, vagy önállóan tekint-
hetők meg.
A kiállítás megtekinthető: 2012. szeptember 30-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig,
illetve előzetes bejelentkezést követően, más napokon is.
A kiállítás a „Híres Hölgyek Gödöllőn” programsorozat keretében valósul meg.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax 28-419-660; e-mail gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A Gödöllői Városi Múzeum 
pénztárában, 

nyitva tartási időben 
Gödöllő címeres póló

kapható, több méretben.

Ára: 1.452,- Ft

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Telefon: 421-997

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

OTTLIK GÉZA EMLÉKÉRE

Ottlik Géza emléke előtt tiszteleg
a Petőfi Irodalmi Múzeum  

szeptember 13‐14‐én  
„A próza, amit kinyomtatnak”

című konferenciáján. 

A rendezvényen szeptember 13‐án
13.30 és 15. óra között 

„A hattyúprémes, bordó házikabát
– Gödöllő szerepe Ottlik életében”

címmel tart előadást Gaálné dr.
Merva Mária, a Gödöllői Városi

Múzeum igazgatója.
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18‐08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430‐
655. 

Szeptember 10‐16‐ig: Alma Gyógyszertár,
Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510‐220.

Szeptember 17‐23‐ig: Ezüstkehely
Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416‐551. 

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy.
u. 35. Tel: 28/430‐856, 06‐30/634‐3723.

D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út
160. Tel.: 28/525‐212, 06‐70/550‐3377.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Közérdekű telefonszámok

ELMÜ központi hibabejelentő:  06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468.
VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300
TÁVHŐ Kft.:514-096
Zöld Híd Kft.: 418-603

ÜGYELETEK

A Segítség Közalapítvány pályázatot
hirdet a gödöllői rezsihátralékkal
rendelkező családok támogatására.

A pályázati lapot a polgármesteri hi‐
vatal portáján vagy a 106‐os szobában
lehet igényelni.

Leadási határidő: 2012. október 15.

SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY

TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatom Gödöllő város lakosságát, hogy a parlament és a kormány által meghozott – az önkor‐
mányzatokat és a közigazgatást jelentősen átalakító – jogszabályok feldolgozása és az ebből adódó felada‐
tokra való felkészülés érdekében a polgármesteri hivatal dolgozói részére szakmai továbbképzést tartunk
2012. szeptember 13‐14‐én, ezért a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

A haladéktalan ügyek intézése érdekében telefonos ügyelet biztosított a hivatal telefonszámain.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

SZEPTEMBER 22‐ÉN ISMÉT FŐZŐVERSENY LESZ 

A GÖDÖLLŐI LOKÁLPATRIÓTA KLUB ÉS A VÁROSI PIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN A PIACON

JELENTKEZNI LEHET A 36/30‐503‐0777‐ES TELEFONSZÁMON

A SZERVEZŐK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRNAK!

ISMÉT FŐZŐVERSENY A VÁROSI PIACON

1. Galgavirág Bt. (Galgahévíz): Csülkös‐pacal burgonyával 850 Ft.

2. Vigh László és felesége (Karácsond): Karácsondi finomságok (frissen sült‐ kolbász, oldalas, tepertő) 990 Ft.

3. Baukó Pál (Gödöllő): Alföldi birkapörkölt burgonyával 790 Ft.

4. Farkas Zoltán (Gödöllő): Halászlé 790 Ft.

5. Lokálpatrióta Klub (Gödöllő): Hortobágyi  slambuc 790 Ft.

6. Babati Pihenő M3 (Ács Lajos, Horváth Gyula): Tárkonyos őz ragú vargánya gombával, burgonya körettel 850 Ft.

7. Mazula Istvánné (Isaszeg): Mexikói csülkös bab csipetkével 790 Ft.

8. Vállaj község német nemzetiségi önkormányzata: STRUDLI (1db.) 150 Ft. Helyben fizetendő!

9. Nagy Zoltánné (Gödöllő) Babgulyás 590 Ft.

10. Nagy Zsolt (Gödöllő) Körmös csülökpörkölt burgonyával 670 Ft.

11. Kasza Ilona (Erdélyi Vándor Székelyek Köre): a.) Erdélyi töltött káposzta 790 Ft; b.) Tejfölös juhtúrós puliszka 720 Ft.

12. Koch Ferenc – Szalai Imre (Isaszeg): Kakaspörkölt nokedlivel + palacsinta 790 Ft.

13. Papa Team (Budapest): Vörösboros marhapörkölt burgonyával 900 Ft.

14. K&H. Menő Manók (Gödöllő): Marhalábszár pörkölt vörösborban itatva, házi galuskával 850 Ft.

Étlap a főzőversenyen:
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819
szobafoglalás és információ: 28/816-817
www.ekhotel.hu                         info@ekhotel.hu

A szálloda udvarán
üzlethelyiségek

KIADÓK!
Érdeklődni: 06-28/816-817-es

telefon számon
Gselmann Katinál



INGATLAN
+Sürgősen eladó, jó állapotú 2 szobás, erkélyes, napos, jó
fekvésű, egyedi fűtésmérős, alacsony rezsijű, palotakerti lakás.
Iár: 7,9MFt 20-772-2429

+Gödöllőn, Kossuth L.u.ban 1 szobás, 34nm-es befektetésnek
is kiváló lakás eladó Iár 6,8MFt 20-772-2429

+Sürgősen eladó lakás a szent János u-ban, 64m2, magasföld-
szint, beépített konyhabútor Iár:10.9Mft 20-539-1988

+Kertvárosias részen 720m2-es, összközműves, 18m-es utcafron-
tú telek kis bontandó házzal 12.5Mft-os áron eladó! 20-539-1988 

+GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2 szoba +nappalis sorház
300nm-es telekkel, kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtér-
rel)!  20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU  

+Óriási lehetőség! Új építésű 720nm-es telken épült, 4 lakásos
sorházban, 2 szoba +nappalis, 62nm-es sorházi lakás. Iár
15,5MFt 20-7722429           

+Sürgősen eladó kertvárosban 2szoba+ konyha-étkezős,
tégla, jó állapotú kockaház eladó Iár 16 MFt 20-7722429 

+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ, ERKÉLYES
JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON  7,9MFt  20-
8042102   WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nap-
pali+ 1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses
lakás eladó kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429 

+Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű, 740nm-es összközműves
építési telek. I.ár 11,9MFt 20-7722429  

+AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nap-
palis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulc-
srakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429  

+Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában részben felújított 2
szobás lakás 7.9 MFt Irányáron eladó 20-8042102      

+Sürgősen eladó Harasztban 2 szoba +nappalis,  85 nm-es, jó
beosztású, fedett kocsi beállós családi ház  500 nm-es telekkel
Iár 19,7MFt  20-7722429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás eladó, Iár: 8,5
MFt 20-8042102

+Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval,
nagy terasszal eladók 15,5MFt-tól 20-8042102

+Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás felújított lakás
Iár: 7 M FT 20-8042102

+Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfsz.i lakás
9.6MFt 20-8042102

+SÜRGŐSEN ELADÓ!! Gödöllő központjában, a Tűztorony
házban 1.em-i, 45m2-es, két szobás lakás eladó ! 20-5391988

+Gödöllőn, Blahai részen jó állapotú, szigetelt, 110m2-es csalá-
di ház, 700m2-es saroktelken eladó! Iár:30.9Mft  20-539-1988

+Gödöllőn, a Kazinczy Krt.-on két szobás lakás eladó Iár: 8.8
M Ft (20) 804-2102

+Gödöllőn Központban egyedi fűtésű felújítandó, negyedik
emeleti lakás erkéllyel 8.5MFt-os irányáron eladó! 20-5391988

+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim
részére (20) 804-2102

+Eladó kertvárosi, haraszti, alvégi családi házak Gödöllőn 16-
25 mFt között! 70 nm-től 130 nm-ig. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn eladó a Fenyvesben 54 nm alapterületű családi ház
2 szobával 1200 nm-es nagy telekkel. Iá.: 16,9mFt Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
Név szerint: 3624

+17 éve működő nyereséges, tartozásmentes vállalkozás eladó.
Jól bejáratott piaccal, munkával, referenciákkal, honlappal. Biztos
megélhetés, perspektíva, a befektetés megtérülési ideje a befek-
tetési összeghez képest rövid, egy – két év. Érd.: 20-41-77-687

+Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet park szomszédságában, a
Táncsics M. utcában 100 nm-es nappali+3 szobás családi ház,
örökzöldekkel beültetett kertrésszel, garázzsal. I.ár: 23,5 mFt.
Érd.: 06/20-417-7687 www.fonixingatlanbt.hu Név szerint: 3451

+Eladó Isaszegen a Nagy S. utcában egy 140 nm-es
alapterületű, nappali+3 szobás családi ház, 1300 nm-es dupla
telken. I.ár: 18,5 m Ft., Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu Név szerint: 3647

+Gödöllő zöldövezetében kétszintes, körpanorámás, külön-
leges építészeti megoldású 60 nm-es lakóház eladó, 1100 nm-
es örökzöldekkel parkosított telekkel! I.ár: 26,5 m Ft., Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu Név szerint: 3643

+Eladó Gödöllő belvárosában, frekventált, de mégis zöldövezeti
helyen, egy 350 nm-es telken található 140 nm-es kétlakásos,
igényesen felújított, két nappali+négyszobás, két fürdőszobás, teras-
zos, erkélyes összkomfortos családi ház. I.ár: 32 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Palotakerten egy 63 nm-es, nappali és két félszobás, igénye-
sen felújított, parkra néző öröklakás. I.ár: 10,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Duna utcában egy építési telek, 1050 nm.
I.ár: 13,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

+Palotakerten másfél szobás, igényesen felújított 44 nm-es
öröklakás eladó. E.ár: 8,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn eladó a Százszorszép utcában egy 600 nm-es
építési telek. I.ár: 8mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn eladó a Magyar Kázmér közben 2+fél szobás téglaépítésű
egyedi fűtéses 1. emeleti öröklakás. Iá.:13 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllő Rózsadombján, a Perczel Mór utcában, egy exkluzív
kialakítású, kétszintes, kerti medencével megépített örök panorámás,
nagyteraszos családi ház, 40m Ft irányáron eladó. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Erdőkertesen eladó kétszintes lakóház, 2 szobával, konyhá-
val, fürdőszobával, pincével, amely garázsként funkcionál. Iá.:
13,9 mFt Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozás-
ra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdős-
zoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen
külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

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

+Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti,
erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezs-
gőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az
erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.

+Eladó 69m2-es negyedik emeleti felújított, zuhanyzós, erké-
lyes, konvektoros fűtésű, alacsony rezsijű összkomfortos lakás,
gyönyörű kilátással. Irányár: 12,9 mFt. Tel: 30-224-7563.

+A Borsos Kft az alábbi ingatlanokat kínálja eladásra: -Gödöllő
legszebb részén TESCO KÖZELÉBEN 600 nm-től építési telkek
eladók. 20.000,-Ft/nm +ÁFA. –BALATONLELLÉN 7.395 nm
telek eladó, mely 7db önálló vagy 12db osztatlan, közös tulaj-
donú telekké alakítható. –KAMPIS TÉREN új építésű tár-
sasházban 54 nm-es tetőtéri lakás 12,8 MFt-ért eladó, ugyanitt
1,5 MFt-ért garázsbeállók eladók. -57 nm-es IRODA A PETŐFI
TÉREN 30 MFt-ért eladó. –VERESEGYHÁZ legszebb részén iker-
ház fele eladó. Szerkezetkészen 18 M, kulcsrakészen 23 MFt-
ért. –RÖGES UTCÁBAN 2.258 nm telek eladó. 30/946-7702 

+SZADÁN iker CSALÁDI HÁZ eladó. Bruttó 112 m2, 2+2 fél
szobás, kulcsrakész ár: 22,9 M Ft. Részletes információk
www.gemini-invest.hu. Tel: 06-20-4242-032

+Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es alapterületű hibát-
lan állapotú, teljesen berendezett lakás kocsibeállóval, tároló-
val. 15,5 M Ft. 70/364-4212 

+Erzsébet kir. körúton eladó egy 1+2 félszobás magas földsz-
inti, felújított, konvektoros, külön tárolóval rendelkező lakás.
Iár: 11,9 MFt. Érd: 30/680-8360 

+Gödöllőn, Palotakert lakótelepen eladó 44 nm-es (másfél-
szobás) teljesen felújított lakás modernül átalakítva. Iár: 8,5 M
Ft. Tel: 20/968-0336 

+TATABÁNYAI első emeleti, másfélszobás lakást ELADNÉK,
vagy ugyanilyen gödöllőire cserélnék, értékegyeztetés után
ráfizetéssel. Kovács Judit 20/934-0226 

+Gödöllő belvárosában 75 nm-es családi ház 695 nm-es telken
eladó. Tel: 28/816-254 

+Gödöllő központjában, Erzsébet királyné körúton téglaépítésű
ház magasföldszintjén eladó 59nm-es, 2,5 szobás, távfűtéses,
egyedi mérőkkel felszerelt, jó állapotú lakás külön pincerésszel,
parkhoz, iskolához közel. Ár:13 MFt. 20/556-3298 

+Eladó Gödöllőn 1070 nm bekerített telek. Víz, villany, gáz
100 m-en belül. Iár: 4,2 MFt. Érd: 30/771-5794 

+Aszódon, Fesztiváltéren, 3lakásos társasházban 90 és 97
nm-es, 2 és 3 szobás +nappali, 2fürdőszobás, kertkapcsolatos
új lakások eladók. Zöldövezet, saját telekrész. Garázs! Iár:18M
és 19,4 MFt. Tel: 70/466-9889 

+Magánszemélytől, Gödöllő Palotakerten, 4 emeletesekben
eladó 64 nm-es, 2 szobás, nemrégiben felújított lakás. Új kony-
ha, belső nyílászárók, burkolatok, légkondi, egyedi fűtés. Iár:
9,6MFt. 30/231-8177 

+Eladó Gödöllőn csodás panorámás, nagy teraszos, olcsó rez-
sis, 138 nm nettós ház 31 M Ft irányáron. Tel: 30/239-8910

+Gödöllőn a Tűztorony házban 35 nm-es, 1,5 szobás,
téglaépítésű öröklakás eladó. Iár: 11,5 M Ft. Érd: 20/437-8155 

+Gödöllőn csendes utcában eladom kertes családi házamat,
vagy elcserélem új építésű sorházi lakásra, értékegyeztetés.
06-70-2829-248 

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

+Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3
szobás földszinti konvektoros, bútorozott lakásba albérlőtársat
keresek. Érd: 30/250-4696 

+REMSEY körúton 2. emeleti, 1,5 szobás, bútorozott,
távfűtéses, vízórás lakás kiadó hosszútávra. 50.000,-Ft + rezsi
+2 havi kaució. Tel: 30/900-6421.

+Gödöllőn 2 szobás konvektoros lakás kiadó. Tel: 70/372-4475 

+Gödöllő Szt. János utcában, 2012-ben felújított, átalakított,
tágas, világos, beépített amerikai konyhás + 1,5 szobás földsz-
inti téglalakás kiadó. 60.000,- +rezsi. Tel: 30/5575-248 

+REMSEY körúton 1+2 félszobás, 60 nm-es, étkezős, klímá-
val, mosogatógéppel felszerelt, bútorozott lakás kiadó.
70.000,-/hó + rezsi. Tel: 20/9325-415 

+Gödöllő központjában, Szt. János utcában, buszpályaudvarhoz
közel 1,5szobás lakás kisebbik szobája berendezve, egyedülálló,
nemdohányzó lány részére 26 éves lány mellé társbérletbe kiadó.
23.000Ft +rezsi fele +2havi kaució. Érd. 17h után 30/812-9499 

+38.000,-Ft lakbérért kastélyra néző, 1. emeleti, jó beosztású,
kétszobás, bútorozatlan lakás nemdohányzóknak kiadó. Érd:
30/638-4729 

+Gödöllő központjában Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba
összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás
kiadó bútorozott konyhával. 55e +rezsi +2 havi kaució. Tel: 06-
20-578-6848
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
70/381-76-9470/381-76-94

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

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Szada, Dózsa György út

2012. szeptember 12–18.

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

  A minôség garanciája

395 Ft
Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

Pékségünk ajánlata Helyben füstölt termék!Grillbár

199Ft/kg

499Ft/kg 1599Ft/kg

Ár! Ár!

Napi ajánlat leves + fôétel

Lottózó, 
telefonkártya-feltöltés

Nyitva tartás:  
H–P: 7–21, Sz: 7–18, 
V: 8–18 óráig

Termékeink bomba áron!

699 Ft

Friss 
pulyka nyak

Husimix páros kolbász csemege, 
csípôs, extra csípôs

Friss 
csirke far-hát

LecsókolbászFehér kenyér 2 kg 135 Ft/kg

499Ft/kg

Exkluzív Príma Delikát üzlet és Cukrászda nyílt Áruházunkban! Szeretettel várjuk kedves vevôinket!

495 Ft

Ételbárjainkban 

az OTP SZÉP kártyát

is elfogadjuk!

Üzleteinkben 

Erzsébet utalvánnyal

is fizethet!

229 Ft

269 Ft

249 Ft

Tejföl 20% 
450 g

508,88 Ft/kg

269 Ft

Kutyaeledel nedves 
1240 g

216,93 Ft/kg

139 Ft

UHT tej 1,5% 
1 l

Szatmár aranya 
natúrlecsó 

720 ml/680 g
345,83 Ft/l/366,17 Ft/kg

Burgonya 5 kg
79 Ft/kg

Vöröshagyma 5 kg
99 Ft/kg

Helyszín:

Fidesz iroda
2100 Gödöllő,

Testvérvárosok útja 2.
Időpont:

2012. szeptember 19.
17:00 – 18:00 óra

Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:

vecseylaszlo@fidesz.hu 
+36-20-212-9660 

a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője
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+Erzsébet királyné körúton, 2,5 szobás, III. emeleti, bútorozat-
lan, távfűtéses lakás kiadó. Ár: 50.000,-Ft + rezsi + 2 havi kau-
ció szükséges. Érd: 20/341-9861, 70/509-2332 

+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy
havi kaucióval kiadó. 70/271-1543 

+Gödöllő központjában teljesen felújított, másfélszobás lakás
azonnali költözéssel kiadó. Tel: 70/779-9173 

+KIADÓ – ELADÓ 150 nm-es családi ház: két fürdőszoba,
padlófűtés +130 nm-es különálló épület raktárnak vagy műhe-
lynek. Cégek részére is. Tel: 20/432-1572 

+Gödöllőn a kertvárosban, külön bejárattal egyszerű lakrész
(garzon) kiadó 1 dolgozó, egyszerű személy részére. A
rezsiköltség különórák beszerelésével történik. 1 havi kaució
szükséges. 28/415-916 este

+Isaszegi úton különbejáratú 2 szobás, egyedi fűtésű lakás
kiadó! 35.000Ft + rezsi 1 havi kaucióval. Mobil: 30/246-1283 

+Gödöllőn, Palotakerten 55 nm-es, II. em. parkra néző lakás
kiadó. Egyetem és tömegközlekedés 5 percre. Azonnal
költözhető! 1 havi kaució szükséges. Érd: 20/439-6440 

+Szoba-konyha zuhanyzós, fa tüzelésű lakás kiadó! Tel: 06-
30-609-8707 

+Gödöllőn, kertes ház 3 külön bejáratú lakása hosszútávra
kiadó munkásoknak, családoknak. Lakásméretek: 80, 90, 100
nm. Bérleti díjak: 65,- 85,- 100,- E Ft/hó. Érd: 30/5797-489 

+Szadán kiadó 3 szobás, kétszintes családi ház kerttel, garáz-
zsal. Buszmegálló 5 percre! 90eFt/hó + rezsi. Érd: 30/5797-489 

+Kiadó a Fácán soron, az egyetemhez közel, egyszobás, föld-
szinti, konvektoros, bútorozatlan lakás. 40.000,-Ft/hó + ala-
csony rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 70/517-1370 

+Blahán, családi házban 19 nm-es szoba kiadó egy fő, férfi
részére. Internet. Tel: 20/240-4635

+Kiadó ház Gödöllőn: 2 generációnak is alkalmas, panorámás, 150
nm, 3 szint, olcsó rezsi. 150eFt/hó + rezsi. Tel: 30/239-8910  

+Kiadó Gödöllőn városközpontban, 1,5 szobás, gázkonvek-
toros, bútorozatlan 1. emeleti lakás. 2 havi kaució szükséges.
Tel: 20/371-5666 

+Gödöllő központjában, a Szent István téren, 57 nm-es, földsz-
inti, felújított lakás, egyedi víz- és fűtésmérővel, hosszú távra
kiadó. 49.000 Ft./hó , 2 havi kaució. Érd: 20/540-7620,
70/201-1292 

+Gödöllőn a Tűztorony házban 35 nm-es, 1,5 szobás,
bútorozatlan, téglaépítésű lakás kiadó. Iár: 55.000,-Ft + rezsi.
Érd: 20/437-8155 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethe-
lyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására
is kitűnő. Iá: 13,5 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn,
a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.

+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-
es üzlethelyiség! Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

+Szépségszalonban BÉRELHET HELYET, ha Ön kozmetikus,
pedikűrös, műkörmös, vagy masszőr. Érd: Gödöllő központjában
az ISZAP HÁZ szépségszalonban. Érd: 20/411-7224 

+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő központjában: 27 nm-es, ismert,
bevezetett üzlet, azonnal költözhető (Vodafon mellett). Tel:
20/802-1287 

+LA VALETTE – Salátabár üzlethelyiség hosszútávra kiadó.
Tel: 20/9325-415

+Gödöllő központjában 24 nm-es üzlethelyiség kiadó (Átrium
Üzletház). Érd: 20/404-8071 

+Gödöllő központjában 40 nm-es üzlethelyiség kiadó (Kristóf
udvar). Érd: 20/404-8071 

+Gödöllő központjában egy 38 nm-es légkondival, ráccsal ellá-
tott üzlethelyiség kiadó! Irodának is alkalmas! Tel: 30/231-7508 

+ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában: 27 nm-es,
ismert, jól bevezetett üzlet. Műszakilag és esztétikailag is rend-
ben, azonnal költözhető. Tel: +36-30-9428-275 

+GARÁZS KIADÓ! Kazinczy lakótelep. Érdeklődni: 20/439-0724 

+Kiadó iroda (lakásnak is jó) Gödöllő központjában, a Szőlő
utcában, 104 nm. Igényes, klimatizált. 85.000,-Ft + Áfa. Tel:
28/430-209 (munkaidőben).

+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában, 84 nm, a Remsey
krt. 22. alatt. Igényes, újszerű, klimatizált, nagy üveges sarok
portál. Tel: 28/430-209 (munkaidőben). 

ÁLLÁS
+Gödöllő központjában lévő éttermünkbe azonnali belépés-
sel szakképzett szakácsot felveszünk. Érd.: 06 20 535-
5921

+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583. 

+ANGOL, NÉMET, SPANYOL, OLASZ szakmai vezető
tanárokat keresünk hosszútávú projectjeinkhez. Kiemelt
fizetés, érdekes szakmai munka, rendszeres szakmai továb-
bképzések. Önéletrajzát, motivációs levelét, diplomamáso-
latait az info@ili.hu e-mail-re várjuk!

+GYEREK FELÜGYELETET vállalok, akár egész napra is. Tel:
30/5710-360 

+GENERALI-PROVIDENCIA ZRT gödöllői fiókjába
TANÁCSADÓKAT KERES. Diploma előny! Fényképes önéle-
trajzát küldje: enikokassaytoth@gmail.com mail címre. 

+CNC gépkezelőket, gépbeállítókat keresünk (feltétel: pro-
gramozási ismeret), továbbá megmunkáló központra sza-
kembereket, gyakorlat szükséges, tatabányai munkahelyre.
Tel: 10-19-ig 70/366-5808, 70/366-3401,
corn5555@gmail.com. 

+Gödöllői Missy Szépségszalon felvételt hirdet
MŰKÖRMÖS, MASSZŐR, KOZMETIKUS, FODRÁSZ
munkakörbe. Jelentkezni: 70/670-6813 

+Magyarország meghatározó pénzintézete keres banki
tanácsadó munkakörbe 2 fő munkatársat. Lakossági
ügyfelek részére banki termékek értékesítése,
keresztértékesítés (befektetési alap, egészségpénztár, stb.),
folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel. Feltételek: felső-
fokú gazdasági végzettség, mobilitás, kihívások iránti
fogékonyság. Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
azenkarrierem@freemail.hu  

+PROJEKTVEZETŐ ÉS SZERVIZVEZETŐ Gödöllői, automa-
tizált állattartó berendezések szerelésével foglalkozó cég
munkatársat keres az alábbi pozíciókba: projektvezető,
szervizvezető. Feltételek: műszaki végzettség, vezetői
tapasztalat, jogosítvány, kommunikációképes angolnyelv-
tudás. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával várjuk a
caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ a +36(28)510-
985-ös telefonszámon. 

+VILLAMOSSÁGI ÉS GÉPÉSZETI SZERELŐ Keresünk vil-
lamossági szerelőt ÉS kommunikációképes angol nyelv-
tudással rendelkező villamossági, illetve gépészeti
szerelőt. A feladat automatizált állattartó technológiák
villamossági és gépészeti szerelésére, szervizelésére
hazai és külföldi projekteken.  Feltételek: vezérléstech-
nikai és villamos ismeretek és/vagy gépészeti ismeretek,
jogosítvány, pozíciótól függően kommunikációképes angol
nyelvtudás. Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával
várjuk a caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ a
+36(28)510-985-ös telefonszámon.

+Megbízható középkorú nő takarítást, vasalást vállal. Tel:
20/974-8674 

+Nagy gyakorlattal rendelkező, modellezéshez is értő
szabászt keres gödöllői székhelyű gyermekruhagyártó cég.
Tel. 70/206-2979 

SZOLGÁLTATÁS
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

*A Királytelepen, kellemes környezetben 1262 nm-
es, két utcára nyíló, 22 m széles, megosztható,
közművesített építési telek eladó. Iár: 18 mFt.
*Gödöllőn, a Harasztban, az Erzsébet-park
mellett 1975-ben épült, 4 szobás családi ház
pincével, garázzsal, 844 nm-es, ősfás telken
eladó. Iár: 24,9 mFt.
*Az Erzsébet- park közelében, felújított, 2. em., 61
nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás, világos, tágas
helyiségekkel, tárolókkal eladó. Irányár: 12,2 mFt.
*A városközpontban 2. emeleti, 80 nm-es, nap-
pali+2 szobás, 2002-ben épült (jelenleg iro-
daként használt) lakás, 2 db zárt udvari
parkolóval eladó. Irányár: 31 mFt.

A Gödöllői Szolgálatot az interneten
is olvashatja: wwwwww..sszzoollggaallaatt ..ccoomm

Az Ön hirdetését a weboldalon
ajándékba adjuk!

HIRDESSEN BENNE!

Opel Gaál

Új  OPEL MODELLEK

 

Vásároljon most új Opelt, akár használtautó-beszámítással, 
és még egy Opel Corsát is nyerhet!**

Opel Corsa akár

2 550 000 Ft-ért*



+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-
341,30/211-9388. 

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail:info@ili.hu

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/423-
4828,  www.interiortrans.hu 

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanác-
sadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380 

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

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 

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

+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258 

+VÁLLALOK LAKÁSÁNÁL BURKOLÁS, kőműves, festés és
ácsmunkákat. Tel: 06-20-228-7674 

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

+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák,
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276 

+SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, külső belső szigetelő
munkák, villanyszerelés. Tel: 30/386-4456 

+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta ler-
akást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177. 

+LAKÁSFELÚJÍTÁS, kőműves-, burkoló-, festő-, gip-
szkartonos-, tetőmunkák, víz-fűtésszerelés. Ingyenes,
helyszíni felmérés, árajánlat készítés! Tel: 70/466-9889 

+Megbízható, középkorú hölgy vállalna takarítást, főzést,
vasalást akár elvitelre is, hétköznap munkaidő után, vagy
hétvégén bármikor. Tel: 70/209-1280 

+SZOBAFESTÉS, KISEBB KŐMŰVES MUNKÁK, JAVÍTÁSOK,
stb. Tel: 30/270-7200

+LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. Víz-, gáz-, fűtéssz-
erelés, dugulás elhárítás, bojler, mosógépjavítás, zárcsere és
javítás, burkolás. 70/201-1292 

+Szabó Ferenc Kőműves Mester vállalja: épületek
felújítását, utólagos HŐSZIGETELÉSÉT, TETŐSZERKEZET
ÉPÍTÉSÉT. Új házak teljes körű kivitelezését. GARANCIA!!
Október 15-ig beérkező megrendelésre 5%, nyugdíjasoknak
10% kedvezmény! Várom régi és új megrendelőimet!
30/265-5192

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gip-
szkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650 

+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185 

+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogad-
ható áron! Tel: 20/9133-165  

+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98  

EGÉSZSÉG

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

+Lazuljon el, töltődjön fel! Harmonizáló, frissítő masszázs
gyógyító energiákkal. Nőknek: test, arc és talpmasszázs
arckezeléssel együtt!! 20/499-7306 

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

OKTATÁS

+ANGOL senior újrakezdő tanfolyam szeptembertől, csak
60 éven felülieknek, business English pénteken, közép- és
felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok: www. top-
tan. hu, toptan1999@gmail.com, Mobil:30-224-75-63.

+Nem úgy sikerült a jegyed évvégén matekból, fizikából,
kémiából, ahogy szeretted volna. Ha jövőre javítani szeretnél
idei osztályzatodon, akkor augusztusban várlak egy kis
bemelegítésre. Hívd Karcsi bácsit! Tel: 30-908-4130. 

+Miért válaszd a STUDIO ONLINE NYELVISKOLÁT?
Tanfolyamainkra 100%-os pénz visszafizetési garanciát vál-
lalunk! Regisztrálj angol tanfolyamra és ingyenes ajándék
órát kapsz! A részleteket megtalálod a www.studioonline.hu
oldalon. Gödöllő, Állomás tér 5. (a vasútállomásnál). Ügyfél-
szolgálat: 0670/670 40 97 Fnysz: 00473-2012 

+A Scherzinger német nyelvstúdió szeptember 10.-től
induló tanfolyamai: - professzionálisan felkészítés alap-,
közép-, és felsőfokú nyelvvizsgákra, közép- és emelt szintű
érettségire, 8. osztályosoknak felvételi vizsgára. - 12-14
éveseknek projektmunkán alapuló tanfolyam. - Rövid, inten-
zív felkészítés szakmai nyelvből 18 szakmában. - Skype
coaching távoktatás igény szerint. Scherzinger Mária német-
tanár és szakfordító: 30/223 6715

+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői
középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)

+RAJZ - FESTÉSZET tárgyakból egyetemi előkészítő indul
szeptembertől Gödöllő belvárosában Munkácsy díjas fes-
tőművész egyetemi docens és festőművész művésztanár
vezetésével. 30/580-3756 
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Multifokális szemüveget
szeretne, de fél a
megszokásától?

Nálunk a megoldás:
Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan
keretet szeretnénk, amely valóban illik hozzánk,
és olyan szemüveglencsét, amely tökéletes
látást biztosít számunkra. E kettő együttes meg-
valósítása pedig nem egyszerű feladat.
Boltunkban visuReal videocentírozóval mindez
könnyen megoldható. A műszer segítségével
fényképeket és videókat készítünk Önről a
kiválasztott szemüvegkeretekben. 
Életszerűen, és teljesen valósághűen a bemu-
tatjuk, hogy a készülő szemüvegben milyen
vastag lesz a lencse, a különböző vékonyítá-
sok mellet. Számítógépen megmutatjuk,
hogy milyen lenne a szemüveg színezett lenc-
sével, vagy mennyit jelent egy jó tükröződés-
mentesítés a lencse felszínén.

Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás! 
És ez nem minden! A számítógép és kamera
kombinációjából álló videocentírozó lehetővé
teszi a szemvizsgálat során a gyors, tizedmil-
liméter pontossággal történő mérést.
Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényelmet
érjük el szemüvegében, a pontos szemvizsgála-
tra és a szemüveglencse pontos becsiszolására
egyformán szükség van.
A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek megha-
tározását a legtöbb látszerész üzletben kézi fel-
jelöléssel végzik.
Nálunk mindez rendkívül precíz, szá-mítógépes
programmal történik, a hibalehetőség kizárásával.
Ez a pontosság különösen fontos a multi-
fokális (progresszív), vagy a vékonyított
szemüveglencsék esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól halljuk,
hogy nem mer multifokális lencsét vásárolni, mert
azt hallotta, hogy nehéz, vagy nem is lehet
megszokni. Az ilyen problémák hátterében
általában a rosszul elkészített szemüveg áll.
Természetesen manuális lencsefeljelöléssel is
lehet pontos szemüveget készíteni, de video-
cetírozó berendezéssel a hibalehetőségek
szinte nullára csökkennek. 
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk,
hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló
látásminőséget, gyors megszokást és hosszú
évekig tartó, kényelmes viseletet biztosítson.
A videocentírozó használata nálunk alapszol-
gáltatás minden minőségi szemüveglencse
vásárlása esetén.
A szemvizsgálat tartalmazza a szemüveg
felírását, szemfenékvizsgálatot, és a szürke
illetve zöldhályogszűrést is.
Ráadásul, most több akciót is kínálunk! 
• 20% kedvezmény a  multifokális lencsék árából is!
• 20%-os kedvezmény a törésbiztos, 100%-os
UV védelmet nyújtó lencsékből!
Kedvező akciók, és maximális készítési pon-
tosság, csúcstechnológiával: 2 ok, hogy miért is
minket válasszon! 
Ráadásul nagy szeretettel és sok-sok év szak-
mai tapasztalatával várjuk, hogy igazán
tökéletes szemüvege lehessen.

Bejelentkezés: MSE Optika 
Gödöllő, Petőfi tér 3.  Tel: 28/417-367



+Taichi, chikung, meditáció Gödöllőn, haladóknak és
kezdőknek. Érd: 20/544-8021 

+Jogi egyetemi felvételi előkészítést, magyar és
történelem korrepetálást, jogi egyetemi vizsgákra
felkészítést vállalok. Tel: 20/926-1663 

+FRANCIA nyelvoktatás 12 éves gyakorlattal: érettségire,
nyelvvizsgára felkészítés, segítségnyújtás iskolai problémák
esetén. Tel: 30/638-4947 

+ANGOL nyelvtanár egyéni és kiscsoportos nyelvoktatást
vállal minden korosztály számára. Lehetőség van internetes
tanulásra is. Tel: 70/527-3679 

+GYES-en lévő anyuka gödöllői otthonában nyelvtan kor-
repetálást vállal kisiskolás kortól az érettségire való
felkészítésig. Tel: 06/70-609-7748

+ROSSZCSONT-SZELIDÍTÉS. Magánnapközi indul tapasz-
talt, megbízható, leinformálható pedagógusok vezetésével,
napi rendszerességgel, 14-17 óra között, kis létszámú cso-
portokban, 1-6. osztályos diákok részére, kellemes, nyu-
godt, tiszta környezetben, házhozszállítással is. A
foglalkozások célja a mindenkori házi feladat elkészítése,
felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyakorlás, a hiányossá-
gok korrekciója, konfliktuskezelés, mentorálás vmint
kultúrált szabadidős tevékenység biztosítása,
együttműködve az anyaiskolával, osztályfőnökkel és a szülői
házzal. Érd: 30/210-5058

+MENCELUS Nyelvstúdió. Kiscsoportos (3-4 fő) OROSZ
ÚJRAKEZDŐ nyelvtanfolyam indul szeptemberben, kedd –
csütörtök délután. Folyamatos csatlakozási lehetőség. Tel:
06-30-374-6545 www.mencelus.com 

+NÉMET NYELV OKTATÁS. Német nyelvterületen is dolgo-
zott nő oktatást vállal kezdőknek, újrakezdőknek Gödöllő
központjában, kedvező óradíjjal. Egyénre szabottan. Tel:
20/555-2540 

ADÁS~VÉTEL

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 

+Eladó ÜLŐGARNITÚRA (1db fotel, 1db 2 személyes ágy-
nak nyitható) fix 10.000,-Ft, 1db nagy gépi
PERZSASZŐNYEG 4m x 3m fix 10.000,-Ft. 30/370-3766 

+ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÜZLET Gödöllő, Szabadság út 119. sz.
alatt vár minden kedves vásárlót! Akció: -zsákos burgonya: 80,-
Ft/kg, -zsákos hagyma: 98,-Ft/kg, -befőzni való paradicsom:
128,-Ft/kg, -kis uborka: 198,-Ft/kg, -almapaprika: 128-198,-
Ft/kg-ig. -Magyar gála alma: 198,-Ft/kg, -szilva: 168,-Ft/kg. 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+Azonnali készpénz fizetés mellett elcserélem kifogástalan
állapotú, négy éves Opel Astra 1.4. Enjoy típusú autómat,
más hasonló kategóriájú, legfeljebb egy éves használt
személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.

EGYÉB

+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.

+Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583. 

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-, ámor-,
gesztenye-, repce krém-, selyemfű-, lépesméz kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721 

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Hárs-erdeiméz 1500,-Ft, Méz
2012 1800,-Ft +üveg, 720 ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913 

+Üdülőterületről való cicák (fekete lány, szürke-fehér fiú),
ivartalanítottak, télen ellátatlanok, gondoskodó gazdit
keresnek! 2 évesek, szelídek, könnyen új gazdához szok-
tathatók. „Egy állatbarát.” 28/488-178 este 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2012. SZEPTEMBER 19. 

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Cseke András, Kazinczy krt. 10.,
Kresztyankó Teodóra, Peres u.
15.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Pap Ádám, Erzsébet királyné krt.
15.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Koncz Mária, Fiume u. 3.
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Lukács Béla, Major u.8.,
Rusznák Melinda, Akácfa u. 31.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Szabadi Balázs,
Asbóth u. 21., Tóth Károly László,
Szent János u. 36. 

BÉRBE ADÓ

GÖDÖLLŐ, DÓZSA GYÖRGY ÚT
69. (VÜSZI KFT.) TELEPHELYÉN

FOLYAMATOSAN ŐRZÖTT, 
ILLETVE KAMERÁVAL VÉDETT

TERÜLETEN RAKTÁR ÉS 
IRODAHELYISÉGEK KEDVEZŐ

ÁRON KIADÓK.

ÉRDEKLŐDNI LEHET:

(28) 410‐988/100‐AS MELLÉK

+36‐20/462‐4808


