
Szent Mihály napja, a szüret és a
hagyományőrzés jegyében telt
a hétvége Gödöllő főterén, ahol
a színes programok egy nagy,
országos rendezvénysorozat ré-
szeként várták az érdeklődőket.
Gödöllő városa is bekapcsoló-
dott ugyanis az „Az Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek!” kul-
turális rendezvényeinek sorába.

A Szent Mihály-napi Borhétvége fi-
nom borok mellett számtalan zenei
programmal, kézműves vásárral és
gyermekprogramokkal és gasztronó-
miai különlegességekkel várta az ér-
deklődőket. A rendezvényt – mint or-
szágszerte minden helyszínen – tűz-
gyújtás zárta.

Az országos kezdeményezést azzal a
céllal hívták életre, hogy Szent Mihály
ünnepén, éljenek bárhol a világban, ke-
rekedjenek fel, látogassanak haza szü-
lővárosukba, szülőfalujukba, s ünne-
peljenek azon a helyen, ahol igazán ott-
hon érzik magukat, felfedezzék fel újra

értékeinket, találkozzanak, legyenek
együtt azokkal, akikkel közösek a gyö-
kereik.

A gödöllői programok sorában a he-
lyi és a térségben élő kulturális és mű-
vészeti csoportokat láthatta a közön-

ség. Nagy sikerrel lépett fel többek
között a Gingalló népi együttes, a
Csenderes együttes, a Gödöllői Vá-
rosi Vegyeskar a Forest Dixie Band és
a nagyon sokak által várt Cimbali-
band, a Talamba Ütőegyüttes és a
Fricska Táncegyüttes. Mindezek
mellett nagy sikert arattak az egyéb
zenés műfajok képviselői is, a tűz-
zsonglőrök látványos műsora pedig
különleges színfoltja volt a rendez-
vénynek.

A program felelevenítette a tűz-
gyújtás hagyományát is. A tűz ez al-
kalommal összetartozásunk szimbó-
lumaként az ország több mint 1300
településén lobbant fel, így Gödöllő
főterén is. A fáklyát a Gödöllő Tánc-
színház tagjai hozták be egy tánc per-
formansz befejezéseként, majd a tü-
zet vasárnap este fél tízkor dr. Géme-
si György polgármester gyújtotta
meg. A láng egyszerre lobbant fel

hazánk mintegy ezerháromszáz telepü-
lésén.

(fotó-összeállításunk a 4.oldalon)
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Gödöllőn is fellobbant a láng

„Hazaváró” Szent Mihály-nap

Október 5-én átadják a „Legyen Gödöllő
kerékpárosbarát város!” program részeként
kialakított új kerékpáros nyomvonalat.

(3. old.)

Verdi előtt tisztelgett a Gödöllői Szimfoni-
kus Zenekar hangversenybérlet sorozatá-
nak szeptember 28-án megtartott első elő-
adásán. (5. old.)

A GEAC ötpróbázó lánycsapata (Kovács
Emma, Renner Luca, Szemjanyinov Paula)
megnyerte a serdülő összetett országos baj-
nokságot. (8. old.)

Gödöllő város képviselő-testü-
lete 2002-ben alapította a helyi
vállalkozók munkájának elis-
merésére a Gödöllő Vállalko-
zója Díjat. Az idén Józsa Béla, a
Józsa Tésztaipari és Kereske-
delmi Kft. ügyvezetője és Re-
ményi Richárd, a Gödöllői Vá-
rosi Filmszínház üzemeltetője
kapta a kitüntető címet.

A rendelet értelmében díj azoknak a
köztartozással nem rendelkező egyé-
ni vállalkozóknak, társas vállalkozá-
sok személyesen közreműködő tulaj-
donosainak, illetve vezető tisztségvi-
selőinek adományozható, akik olyan
tradicionális, illetve modern ipari,
szolgáltatási tevékenységet folytat-
nak, amely a város gazdasági életé-
ben, a lakosság ellátásában tartósan
kiemelkedőnek és színvonalasnak mi-
nősül, illetve jelentős eredményeket
értek el a város fejlődését, szolgálta-
tásainak bővítését célzó vállalkozási
tevékenységeikkel.

(folytatás a 2. oldalon)
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Mint többször megírtuk, az önkor-
mányzat pályázati támogatást nyert
arra, hogy részletes megvalósítha-
tósági tanulmányt készítsen Elővárosi
közösségi közlekedés fejlesztése Gö-
döllőn címmel a HÉV okozta helyi
közlekedési gondok orvoslására. La-
kossági fórumok, szakmai egyezteté-
sek sora után a képviselő-testület
szeptember 26-i ülésén Gémesi
György polgármester előterjesztésére
egyetértett az elkészült tanulmány
tartalmával és jóváhagyta azt. Tá-
mogatja a szakértők által kiválasztott
és a város közlekedésfejlesztési kon-
cepciójának megfelelő „D” jelű vál-
tozatot, aminek a megvalósulása ese-
tén a 3-as főút és a HÉV vonala még a
gödöllői külső szakaszon, külön szin-
tű módon helyet cserélnek a közleke-
dési területen belül, egyéb ingatlano-
kat nem érintve. 

A képviselő-testület támogatja to-
vábbá a „B” jelű verziót is, a  HÉV
pálya Gödöllő városi szakaszának
„metrósítását", azaz kéregvasút jel-
leggel történő kialakítását, amennyi-
ben annak megvalósításához a pá-
lyázati eljárás során a megfelelő mér-
tékű forrás elnyerhető. 

Továbbra is megvan tehát a lehe-
tősége Vörös István képviselőnek ar-
ra, hogy lobbizzon a kétszer drágább-
ra becsült föld alatti változat finan-
szírozásáért. A fideszes képviselő
korábban aláírásgyűjtést kezdemé-
nyezett, petíciót is beadott ez ügyben.
Mindezek nyomán májusban a pol-
gármester levélben fordult hozzá,
amiben megírta: „Ha Ön a FIDESZ
önkormányzati képviselőjeként ga-
ranciát tud nyújtani arra, hogy a „B"
változathoz szükséges 20 milliárd
forint rendelkezésre fog állni, nem lá-
tom annak akadályát, hogy a kép-
viselő-testület elé ennek a változatnak
az elfogadását terjesszem elő. Kérem,
hogy a forrás biztosítására szolgáló
garanciákat 2013. szeptemberéig szí-
veskedjék beszerezni.”

Vörös István nem jelezte, hogy si-
került volna beszereznie a garanciát,
ennek ellenére a képviselő-testület elé
került és 11 igen, 2 nem szavazattal
elfogadott határozati javaslat a kéreg
alatti változat megvalósítását is tá-
mogatta. A képviselő örömét fejezte
ki emiatt, azonban mégsem szavazta
meg az általa támogatott verziót is el-
fogadó javaslatot.  

Gémesi György kifejtette, hogy
Vörös István nem tudott garanciát ad-
ni arra, hogy a szükséges pénz ren-
delkezésre fog állni. Az általa szor-
galmazott drágább változatot sem
Völner Pál infrastruktúráért felelős
államtitkár, sem a Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) illetékese
nem tartotta  megvalósíthatónak a
költségigénye miatt. Mivel azonban a
kivitelezésre vonatkozó pályázatot

nem az önkormányzat nyújtja be és
nem is a képviselő-testület dönt róla,
továbbá a város nyitott más megkö-
zelítések elfogadására, a határozati
javaslatban mindkét változat elfoga-
dását javasolta. 

Az előterjesztés tárgyalásakor új
érvek és változatok nem merültek fel,
viszont – miután Vörös István leszól-
ta a korábban megtartott lakossági fó-
rumokat, azt állítva, hogy az önkor-
mányzat ezek mögé bújik –, kiderült,
hogy sem ő, sem Futás Levente nem
vettek részt a képviselő-testületi ülést
megelőző városfejlesztési bizottsági
ülésen, ahol szakértőknek tehették
volna fel a kérdéseiket, mondhatták
volna a véleményüket – hadd tegyük
hozzá, nem először. A városfejlesztési
bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.

A tanulmány a B változatról a kö-
vetkezőket állapította meg: A HÉV
pálya „metrósítása” esetében a Tán-
csics Mihály út, a Dózsa György út és
a Szabadság út külön szintben ke-
resztezi a HÉV-et, a Szabadság tér
megállót a föld alatt kell kialakítani,
Palotakert állomás megszűnik. A bel-
város problémáinak megoldása azon-
ban a város külső területén újabbat
generál: a helyi adottságok miatt a
HÉV süllyedő pályaszakaszai a HÉV
elvágó hatását fokozzák. A verzió hát-
ránya a jelentős költségigénye is.

A „D” változat a városi közleke-
dési szakemberek bevonásával ké-
szített, Gödöllő Város Közlekedési
Koncepciójában felvetett megoldási
lehetőség továbbfejlesztéseként ala-
kult ki. Ez a verzió megoldja a belvá-

rosi, forgalmas szintbeli útátjárók
problémáját, ugyanakkor a munkála-
tok ideje alatt jelentős forgalmi
átszervezéseket tesz szükségessé.
Műszaki megoldásai lehetővé teszik a
HÉV-vonal és az kettes metró ké-
sőbbre tervezett összekötését és akár
kombinált üzemű városi és regionális
vasút rendszerben való üzemeltetését
is.

Az önkormányzat továbbra is kéri,
hogy a projekt további előkészítése
során a Palotakert állomás megtartá-
sának lehetőségét részletesen vizsgál-
ják meg, és ha műszakilag kivitelez-
hető, akkor a városon belül villamos-
ként is funkcionáló HÉV megállószá-
ma ne csökkenjen a településen.

Kerékpáros közlekedés a
főtéren

Párhuzamosan halad a Legyen Gö-
döllő Kerékpárosbarát Város program
megvalósítása és az érintett helyi ren-
delet hozzá alkalmazása. Mialatt az
aluljáróban a múlt csütörtökön a ke-
rékpáros nyomvonalat festették, mó-
dosította a képviselő-testület a közte-
rületek használatáról, a közterületek
és vásárok rendjéről szóló
8/2011.(II.24.) önkormányzati rende-
letet. A módosítás – október 1-jétől –
lehetővé teszi, hogy a főtér közterü-
letein hat éves kor feletti személyek a
kijelölt nyomvonalon kerékpárral 
közlekedjenek. A belvárosi kerék-
páros nyomvonalat október 5-én ad-
ják át. 

A Legyen Gödöllő Kerékpáros-
barát Város programban kitűzött cé-
lok a város több pontján már megva-
lósultak. Számos helyi közúton tör-
tént meg a kerékpáros nyomvonal ki-
jelölése és felfestése, valamint több
közterületi kerékpár tárolót és tá-
maszt telepítettek.

A lakossági igények és jelzések fi-
gyelembevételével vizsgálták meg
annak lehetőségét, hogy a városköz-
pont főterére eddig a kerékpárosok
közlekedését tiltó szabályozást a he-
lyi rendeletben hogyan tudják fel-
oldani. A szakmai csoportok bevoná-
sával az a javaslat született, hogy a
főtérnek a burkolatra felfestett, ki-
jelölt nyomvonalán legyen lehetőség
a kerékpáros közlekedésre. 

Rézgombos: megválaszolt
kérdések 

A képviselő-testület elfogadta a
polgármester beszámolóját arról,
hogy hogyan gyakorolta a város nem-
zeti vagyonát érintő tulajdonosi jogo-
kat és kötelezettségeket az első fél-
évben. Vörös István képviselőnek eh-
hez is voltak kérdései. Az első: öt hó-
nap telt el azóta, hogy aláírták az
adásvételi szerződés a Rézgombos

mélygarázs tulajdonjogára, miért nem
került még sor a társasház alapítá-
sára? Elháríthatatlan akadály merült
fel vagy a helyiségek bérbeadásával
van gond? Kálmán Magdolna aljegy-
ző tájékoztatásából kiderült, hogy
nincs szükség feltételezésekre. A
földhivatal – jogszabályi előírások 
szerint – akkor jegyzi be a társas-
házat, hogy ha beruházás minden ele-
mére ki lesz adva a végleges hasz-
nálatba vételi engedély. A mélygarázs
ezzel az engedéllyel már rendelkezik.
Az ingatlan nyilvántartásban jelenleg
előtársasházként szerepel a Rézgom-
bos ingatlan-együttes, várhatóan az
év végén már társaságház lesz.

A fideszes képviselő második kér-
dése az volt, hogy az önkormányzat
és az ELSZER INVEST Kft. között
június 27-én jóváhagyott a Rézgom-
bos Szolgáltatóház beruházáshoz
kapcsolódó közcélú felajánlásról szó-
ló szerződésmódosítást a 15 napos
határidő ellenére miért nem írták alá a
mai napig. Miért nem tényszerűen tá-
jékoztatjuk a testületet? – tette hozzá.
A válasz ebben az esetben is meg-
lehetősen világos volt: az előterjesz-
tés a június 30-ig terjedő időszakról
szólt, a szerződést azóta már rég alá-
írták.   

Rendkívüli ülés lesz a vasúti
átjáróról

A Budapest-Hatvan vasútvonal fej-
lesztése kapcsán a Köztársaság úti 
szintbeli közúti átjáró kiváltásának

módjára című előterjesztést nem vette
napirendjére a testület, azzal október
10-én, rendkívüli testületi ülésen fog-
lalkoznak. 

Elment a Klik

A Török Ignác Gimnázium épüle-
tének földszintjén augusztus közepén
megüresedett az az ingatlanrész,
amelyben a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Gödöllői Tan-
kerületét helyezték el az év elején (a
tankerület a Dózsa György úti Platán-
házba költözött – a szerk.). A kép-
viselő-testület elfogadva a gimnázi-
um igazgatójának kérését, hozzájárult
a 85,36 m2 nagyságú ingatlanrész –
korábban pedagóguslakás – oktatási
célú további hasznosításához.

Szerződések az új sportpá-
lyák hasznosítására 

Hasznosítási szerződést köt a kép-
viselő-testület a Gödöllői Török Ig-
nác Gimnázium Diáksport Egyesü-
letével a gimnázium területén elké-
szült kültéri multifunkciós kézilabda
pálya, a Gödöllői Bocskai Egye-
sülettel a Petőfi Sándor Általános
Iskola ingatlanán megvalósított tor-
nacsarnok hasznosítására, továbbá  a
Gödöllői Sport Klubbal a Táncsics
Mihály úti sporttelepen kivitelezett
műfüves labdarúgó pálya bérletére. A

beruházásokat az elmúlt hetekben
adták át, költségeihez hozzájárult a
város, nagyobb részét a látvány-
sportágak pályázatokon elnyert társa-
sági adó támogatásából fedezik.

lt

(folytatás az 1. oldalról)
A „Gödöllő Vállalkozója” díjban évente két személy részesíthető. Az elismeréseket Gémesi György polgármester adta át. 

Józsa Béla vállalkozó, a Józsa Tésztaipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője. A családi vállalkozásként indult, 27 éve
száraztésztagyártással foglalkozó társaság az elmúlt évek beruházásai révén korszerű technológiával felszerelt, a Gödöllői
Üzleti Parkban lévő üzemcsarnokban készíti minőségi termékeit.  A cég több éve nyújt biztos megélhetést több gödöllői
állampolgárnak

Reményi Richárd, a Gödöllői Városi Filmszínház üzemeltetője, több nagyszerű fejlesztést hajtott végre az elmúlt évek-
ben. A digitális rendszernek köszönhetően a premierrel egy időben elérhetőek a filmek Gödöllőn, teljesen új vásznat ka-
pott a mozi, korszerűsítették a hangrendszert. Szívvel lélekkel, szakmai hozzáértéssel és a közönség iránti szeretettel dol-
gozik akár éjszakába nyúlóan is, hogy széles tömegeket szolgáljon ki. Elkötelezettségét jól példázza, hogy sokszor rendez
ingyenes, vagy önköltséges vetítéseket. bj

Reményi Richárd és Józsa Béla kapta az elismerést

Átadták a Gödöllő vállalkozója díjakat

Képviselő-testületi ülés

Helyet cserélhet a főúttal vagy föld alá mehet a HÉV

Futás Levente sokat van
vidéken

– A képviselői státuszom változott
olyan értelemben, hogy sokat va-
gyok vidéken és nem mindig tu-
dom követni a helyi önkormány-
zatnak a meghirdetéseit. 
Ezért kérném azt a jegyző asz-
szonytól vagy polgármester úrtól,
hogy amennyiben lakossági fórum
van, legalább engem vagy minket
értesítsenek arról e-mailben, az
nem kerül semmibe – mondta a
HÉV-előterjesztés vitájában Futás
Levente. S bár azt nem tudjuk,
hogy a jogszabályok különbséget
tesznek-e egy önkormányzati kép-
viselő státuszában aszerint, hogy
sokat van-e vidéken vagy egyszer
sem hagyja el a város határait, a
megoldás, amit a polgármester – a
kiküldött meghívók elolvasása
mellett – javasolt, kézenfekvő: rá
kell kattintani a város honlapjára –
itthon vagy vidéken ugyanúgy el-
érhetők a helyi hírek.

Vörös István elbukott feljelentései 

A Rézgombos Szolgáltatóházról még egyszer szó esett az ülésen. Az Egye-
bek napirendi pontban a polgármester beszámolt arról, hogy a Rendőrség
megszüntetett egy Vörös István feljelentésére indított nyomozást a Réz-
gombos Szolgáltatóház és alatta, valamint mellette épült mélygarázs be-
ruházás kapcsán.

A fideszes képviselő „hanyag kezelés vétségének gyanúja miatt ismeretlen
tettessel szemben” tett feljelentést.
A nyomozást megszüntető rendőrségi határozat indoklása sorra megerő-
sítette azokat a tényeket, amiket a képviselő-testület tagjai, köztük a fel-
jelentő Vörös István épp úgy ismernek, mint a tudósításainkat olvasó városi
polgárok. 
Az indoklás a következőkkel fejeződik be: „A nyomozás során olyan szemé-
lyi, vagy tárgyi bizonyítékot felkutatni nem volt lehetséges, amely bármilyen
bűncselekmény elkövetésének, akár az egyszerű gyanúját alátámasztotta
volna.”
Érdekesség, hogy Vörös István képviselő különböző „ügyekben” megtett
harmadik feljelentése esett kútba!
2012 végén egy cikkünk miatt indított helyreigazítási pert veszített el; ké-
relmét a bíróság megalapozatlannak ítélte.
Az idén, június 6-án bűncselekmény hiányában szüntették meg a nyomo-
zást az Erzsébet királyné Szálloda üzemeltetésével, működésével és gazdál-
kodásával kapcsolatban párttársával, Futás Leventével együtt tett feljelen-
tése tárgyában. 

A szólás szerint „Három a magyar igazság, egy a ráadás”. Kíváncsiak vagyunk
lesz-e negyedik?
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Utolsó simítások a belvárosi kerékpáros nyomvonalon

A hétvégén átadás
Csak a fősétány hídja használható

Folytatódnak a felújítások

2007 óta Mahátma Gandhi születésnapján
ünnepeljük az erőszakmentesség világnapját.

Gödöllő városa negyedik éve kapcsolódik be a
nemzetközi programsorozatba.

ÜNNEPI PROGRAM: 
18.00: Annus Réka – népi ének
18.05: Ünnepi beszédet mond: 

dr. Gémesi György polgármester
18.15: Szelba Szabolcs – vers

18.20: Géczi András és Tömpe Gábor műsora

A MŰSOR VÉGÉN FEHÉR LUFIKAT ENGEDNEK FEL, AMIKRE

MINDENKI FELTŰZHETI SAJÁT BÉKE ÜZENETÉT!

Már csak az utolsó simítások
vannak hátra, és szombaton
már hivatalosan is átadásra ke-
rülhet a kertváros keleti részétől
a Királyi Váróig húzódó nyom-
vonal. A közel 50 millió forintos
fejlesztés a városi kerékpáros
programra elkülönített forrás-
ból valósul meg, a kerékpáros
munkacsoport stratégiai irányel-
veinek figyelembe vételével.

A program részeként burkolati javítás-
okat, szélesítéseket végeztek, gyalo-
gos-kerékpáros átkelők és a kerékpáros
közlekedést biztonságosabbá tevő mű-
tárgyak épültek. A héten már csak a fel-
festések véglegesítése és a kerékpáros
közlekedést segítő táblák kihelyezése
zajlik. A projekt részeként megújultak
az Alsópark azon sétányrészei is, amik
kimaradtak a korábbi felújításokból,
így itt nem csak a kerékpáros, hanem a
gyalogos közlekedés lehetősége is
rendkívül sokat javult. 

Biztonságosabbá vált a közlekedés a
Szabadság téri aluljáróban is, ahol szin-
tén kijelölésre került a kerékpáros nyom-
vonal, és külön jelzés mutatja a gyalo-
gosok helyét is. Az első napok tapasz-
talatai alapján a gyalogosok és a kerék-
párosok is tiszteletben tartják az új köz-
lekedési rendet, ami az eddiginél jóval
biztonságosabbá teszi a létesítményen
történő áthaladást mind a kerékpárral,
mind a gyalogosan közlekedők számá-
ra. Szintén a fejlesztéshez kapcsolódó
fontos változás, hogy a Szent János ut-
ca–Zombor utca csomópontjában meg-
változott a forgalmi rend. A Szent Já-

nos utca–Zombor utca útvonal védett
elsőbbséggel rendelkező sarokforga-
lom lett, a Szent János utca déli csomó-
ponti ága „Állj! Elsőbbségadás kötele-
ző” jelzőtáblával és burkolati jellel alá-

rendelt csatlakozó ággá vált. A munkák
szeptember elején kezdődtek, s bár az
őszi időjárás nem mindig volt kedvező,
a kivitelezés határidőre elkészült.

(bdz)

Az elmúlt hónapokban folyama-
tosan zajlottak a fejlesztések a
városban, és a következő he-
tekben is újabb megújulásokra
lehet számítani.

A VÜSZI az elmúlt napokban is foly-
tatta a kátyúzásokat, s ezek a munkák
egészen addig zajlanak, amíg az időjá-

rás engedi. A következő napokban új
munka is kezdődik, a Szilhát utcában
elindul a járda felújítás, s ezzel újabb
területen válik biztonságosabbá a gya-
logos közlekedés.

Megkezdődött a munka az Alsó-
parkban a Művészetek Háza mögötti
hídnál is. A létesítményt szeptember
30-án lezárták és elbontották, s a tervek
szerint a hónap végén megújulva adják
át a forgalomnak. A munkákat a szer-
kezet állapota indokolta, s ez egyben

lehetőséget ad arra is, hogy egy a ko-
rábbinál szebb, fa korláttal ellátott hi-
dat adjanak át a gyalogosforgalomnak.
Ez idő alatt itt szünetel az átjárás. A fel-
újítás azután kezdődött el, hogy az Al-
sópark fősétányán befejeződtek a mun-
kák, így az ott átvezető hidat már hasz-
nálhatják az erre közlekedők.

A munkaterületen nem célszerű
megkísérelni az
átjárást, mint
ahogy az első na-
pon ezt sokan
megtették, a pata-
kon ugyanis je-
lenleg nem lehet
átkelni száraz láb-
bal.

Befejeződött a
Szabadság téri
aluljáró támfalá-
nak, valamint a
HÉV-hez vezető
lépcsőknek a fel-
újítása is. Ennek

során a vasszerkezetek korrózió elleni
védelmet kaptak, majd a megfelelő
technológiával újrabetonozták a felüle-
tet, amit graffiti elleni védelemmel is
elláttak.

A támfalak tetején lévő mészkősze-
gélyt felcsiszolták, a lépcsőket újrarak-
ták és pótolták a hiányosságokat. Ezzel
együtt újrafestették a korlátokat is, így
az aluljáró és a teljes lépcsőrendszer
egységes arculatot kapott.

(ny.f.)

„Az első találkozás a tudomány-
nyal olyan részegítő, mint a sze-
relem.” Szerb Antal gondolatá-
nak a jegyében szervezték meg
országszerte az idei Kutatók Éj-
szakája fesztivált. A Szent István
Egyetem emellett a környezet-
tudatosságot is a zászlójára tűz-
te igen szerteágazó programso-
rozatában, aminek eseményein
– megkockáztatjuk – sosem lá-
tott tömege fordult meg az álta-
lános és középiskolásoknak.

Az eseménysorozatot a Mérnökinfor-
matikai Központban nyitották meg.
Kánai Csilla, a Külkapcsolati Iroda
munkatársa köszöntötte a megjelente-
ket, majd dr. Tóth Tamás oktatási rek-
torhelyettes osztotta meg gondolatait a
Kutatók Éjszakája látogatóival. Ezt kö-
vetően dr. Ruda Győző építésszel
együtt adták át a „A jövő háza” címmel
meghirdetett kiscsoportos pályázat dí-
jait. A pályázat sajátossága volt, hogy a
makett építésére újrahasznosítható
anyagokat kellett felhasználni. 

A díjazottak a következők.
Óvodás korcsoportban

1. Tamás Máté, Rezsabek Ádám, Alek-
sza Ádám – Egyetem téri Óvoda, Nyu-
szi csoport
2. Vertse Anna, Vertse László, Vertse
István – Szent Imre Katolikus Óvoda
3. Soós Márton, Soós Ilona – Reformá-
tus Óvoda

Alsó tagozatos kategóriában
1. Lutz Bálint, Tihanyi Balázs – Dam-
janich János Általános Iskola, 4.c
2. Lajber Borbála 4.b, Róde Kinga 4.a,
Szántó Luca 4.b – Hajós Alfréd Álta-
lános iskola
3. Medve Márton, Básti Hunor, Mund-
ruczó Péter – Damjanich János Általá-
nos Iskola 4.a
3. Takács Kamilla, Tóth Léna, Kovács
Árpád – Hajós Alfréd Általános Iskola
4.a

Különdíj
Balogh Ádám, Balogh Réka, Balogh
Ákos – Szent Imre Általános Iskola és
Óvoda
Tusor Sára Boglárka 2.d, Tusor Bálint
4.a – Damjanich János Általános Iskola

Felső tagozatos kategóriában
Különdíj
Ródé Ádám – Hajós Alfréd Ál-

talános Iskola 7.a

Kora délutántól
késő estig a láto-
gatók átfogó képet
kaptak az egyete-
men zajló oktató-
kutató munka pá-
ratlan változatos-
ságáról, hiszen ro-
botok kezelésétől
traktor vezetésén
át a birkanyírásig
mindent láthattak
a gyerekek – akik

előbb-utóbb talán hallgatókként térnek
vissza a Szent István Egyetemre. A
programokból mindhárom gödöllői kar
munkatársai kivették részüket.

Az idei Kutatók Éjszakájának spe-
cialitása volt, hogy azon részt vettek a
Sapientia EMTE II-IV. éves élelmi-
szeripari mérnök, környezetmérnök és
biotechnológus hallgatói látványos ké-
miai és fizikai kísérleteket mutattak be
– többek között Habkígyó, Kék lom-
bik, Narancssárga tornádó, Gumimaci
tűzhalála fantázianéven – az I-es elő-
adóban.

Ugyanott este két telt házas előadást
tartottak A Kísérletek Éjszakája cím-
mel a Gépészmérnöki Kar Fizika és fo-
lyamatirányítási tanszékének a munka-
társai. Kísérleteik sikerességéről a vá-
rosrész lakossága a fülével is meggyő-
ződhetett, többször is hatalmas, de ter-
vezett robbanás döreje rázta meg a kör-
nyéket. (lt)

A játszóterek állapota mindenkinek fontos. Ez jól látható abból is, hogy az elmúlt
hetekben városszerte igyekeztek a lakók tovább szépíteni az önkormányzat által
felújított, új eszközökkel gyermekbarátabbá tett létesítményeket. Szeptember 27-
én délután a Blahán gyűltek össze a városrészben élők, hogy Bucsy László, a Bla-
háért Társaság elnöke, és Pecze Dániel alpolgármester, a térség önkormányzati
képviselője hívására segédkezzenek a Ligeti Juliska utcai játszótéren a szükséges
őszi munkákat elvégezésében. Többek között növényzetritkítást, valamint a gye-
rekek segítségével festéseket is végeztek, amiért Pecze Dániel köszönetét fejezte
ki mindenkinek, aki eljött és segített. (ny.f.)

Erőszakmentesség Világnapja
Október 4., péntek, 1800

Főtér

Csapatmunka a Ligeti Juliska utcában

A Lokálpatrióta Klub  2013. október 12-én 9 órától 12 óráig
Városszépítési Napot szervez, amire mindenkit vár, akinek
fontos környezetének tisztasága és rendezettsége. Az egyes
helyszíneken a programba bekapcsolódó civil szervezetek
tagjai várják a segíteni szándékozókat.

Találkozók a következő helyszíneken: 
A Virágos Máriabesnyőért Egyesület tagjai a Klapka

utcai buszfordulóban, a Juhar utcai játszótéren, valamint az
Antalhegyen várják a csatlakozni kívánókat. A Kertvárosi
Egyesület a Teleki Pál téren padfestésre, faültetésre és a busz-

megálló festésére, valamint az M3 híd alatti rész takarítása
invítál.

Aki a Blaháért Társasághoz kíván csatlakozni, az a Ger-
le utcában, az autópálya melletti részen szemétszedésbe, a
Molly domb rendbetételébe, vagy az orvosi rendelő parkoló-
jának rendezésébe kapcsolódhat be. 

A Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület tag-
jai az Erzsébet királyné körúti játszótér szépítését, az Alsó-
park takarítását, valamint szemétszedést és padfestést végez-
nek. A Tündérkert Egyesület tagjaival
szintén a padok festésébe és szemétszedés-
be lehet bekapcsolódni, az Alvégi Civil
Társaság pedig a Gébics utcai játszóteret
teszi még szebbé.

Kutatók Éjszakája a Szent István Egyetemen

Felhívás!
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A múlt héten két testvérvárosunkból, Gies-
senből és Forssából köszönthettünk ven-
dégeket városunkban. Mindkét településsel
évtizedes barátság köti össze Gödöllőt,
giesseni barátaink pedig kettős évfordulóra
emlékeztek.
Német testvérvárosunkkal 1988-ban, azaz
25 éve írta alá az együttműködési meg-
állapodást Gödöllő városa, s az idén 20 esz-

tendeje annak, hogy a giesseni Theodor Litt
iskola és a Madách Imre Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium között megindult
az együttműködés, aminek keretében a két
intézmény diákjai rendszeresen vesznek
részt közös programokban.

Astrid Eibelschauer, giesseni oktatási és kul-
turális főtanácsadó, Michael Brumhard, a
Theodor Litt iskola igazgatója valamint
Kocsi Tamás, a Madách Imre Szak-
középiskola igazgatója és a Deme István, az
intézmény tanára közösen találkoztak
Gémesi György polgármesterrel, akivel a
további együttműködésről tárgyaltak.
Egyetértettek abban, hogy mindkét település
fontosnak tarja az együttműködést, és az in-
tézmények kapcsolatának jövőbeni fenn-
tartását és fejlesztését. 
Giessen városa egyúttal egy jövő évi ren-
dezvényre is meghívta Gödöllőt. A tervek
szerint ugyanis 2014 júniusában nagysza-
bású kertészeti kiállítást rendezenek, ahol
városunk természeti értékeit, parkjait is sze-
retnék bemutatni, s ennek részeként, minden
testvértelepülésről, így Gödöllőről is egy-
egy  padot kiállítani. Városunk számára egy
Erzsébet királyné ábrázolásról választottak
ki egy, a XIX. század hangulatát idéző ülőal-
kalmatosságot a giesseni szervezők. 

Szintén ennek a programnak a részeként egy
különleges koncertet szerveznek, amihez

egy olyan zenekart szeretnének felállítani,
aminek tagjai között Giessen valamennyi
testvértelepülésének zenészei helyet kapnak.
Szeretnék, ha az erre az alkalomra összeálló
szimfonikus zenekarban gödöllői zenészek
is részt vennének. A küldöttség tagjai be-
kapcsolódtak a hét vége gödöllői rendez-
vényeibe is. 

A múlt héten finn testvérvárosunkból,
Forssából is köszönthettünk küldöttséget.
Az ottani evangélikus gyülekezet néhány

tagja látogatott hozzánk Esa Löytömäki
lelkész vezetésével, akik a gödöllői gyü-
lekezettel már évek óta szoros kapcsolatot
ápolnak, s most is ennek további erősítése
érdekében érkeztek Gödöllőre. A Városhá-
zán Albert Gábor gödöllői evangélikus lel-
késszel együtt tettek rövid látogatást.

jk

Gödöllőre látogatott a német
Alkotmánybíróság delegáció-
ja szeptember 25-én. A kétna-
pos magyarországi látogatá-
son tartózkodó küldöttség
tagjai találkoztak magyar kol-
légáikkal, akikkel több fontos
kérdést megvitattak. Erről a
királyi kastély megtekintését
követően a Barokk Színház-
ban dr. Andreas Vosskuhle,
a német, és dr. Paczolay Pé-
ter, a magyar Alkotmánybí-
róság elnöke tájékoztatta a
sajtót. 
Mint azt Paczolay Péter a sajtótájékoztatón elmondta, a megbeszé-
léseken többek között szó esett a hazánkban német mintára bevezetett
alkotmányjogi panasz tapasztalatairól, valamint a gazdasági válság-
nak a jogra gyakorolt hatásairól. Egyetértettek abban, hogy a jogálla-
mi mércéken nem szabad enyhíteni, Európában szilárdnak kell
lenniük a jogállami alapoknak. 
A jog központi jelentőségű a szabadság szempontjából – jelentette ki
Andreas Vosskuhle, aki elmondta, örömmel látja, hogy a viszonylag
fiatal magyar Alkotmánybíróság milyen hamar beilleszkedett az eu-
rópai rendszerbe, s fontos partnerré vált. Kijelentette: „A jog nem
minden, de jog nélkül nem létezik semmi.”
A kastélyban Gémesi György polgármester is köszöntötte Paczolay
Pétert és Andreas Vosskuhlét. bj

Késő délutánig várta vendégeit vasárnap a
Weöres Sándor Egyesület – a gödöllői
Waldorf intézmények fenntartója – által
szervezett Mihály-napi Csiribiri Család-
barát Nap az Alsóparkban, a Világfa és a
japáncseresznye fasor által körbevett ré-
ten. 
– Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk és
második alkalommal oszthatjuk meg ér-
tékeinket a város közösségével. Szívből
reméljük, hogy mindenki megtalálja a ma-
gának való szórakozást – köszöntötte a
Világfa előtt összegyűlteket Kecskés Ju-
dit, az alapítvány képviselője.
Megnyitójában Gémesi György polgár-
mester, a nap fővédnöke  elmondta, ő úgy
gondolta, hogy ez nem is a második, ha-
nem a negyedik vagy ötödik Csiribiri nap,
amelyen a Waldorf közösség kitárulkozik
Gödöllőnek. Feltehetően azért érez így,

tette hozzá, mert az egyesület és az iskola
kezdeményezései évek óta szervesen kap-
csolódnak a város kulturális és szabadidős
programjaihoz. Meggyőző aktivitással,
megnyerő szeretettel szervezték a mai na-
pot is. S nem elég, hogy hetek óta készül-
tek rá, sokan a napkeltét is együtt töltötték
a reggel.  
Az utóbbira a magyarázatot Mincsik
István, a Waldorf iskola igazgatója adta
meg:  
– Hajnalban 200 ember – szülők, gye-
rekek és pedagógusok – az egyetem mö-
götti dombtetőn csípték el a napkeltét.
Énekelve köszöntötték az első fénysu-
garat. Egy hete volt a napéjegyenlőség.
Szent Mihály napján azt az arkangyalt ün-
nepeljük, aki a bátorság, a küzdelem an-
gyala és az ő ereje ébred bennünk minden
nehézség esetén. Szeptember a Mérleg

hava is. Ha egyensúlyban áll a saját mér-
legünk, akkor adottak a feltételek a család
biztonságához, a növekedéshez.
A gyerekek a Szent Mihály-naphoz kap-
csolódó bátorsági és ügyességi játékokon
vettek részt, kedvükre válogattak a kéz-
műves foglalkozások – például nemeze-
lés, gesztenyesárkány-készítés, sárkány-
hajtogatás, sárkánykenyér-sütés, kötélve-
rés, fafaragás – közül, ismét ki lehet pró-
bálni erejüket a kovácsolásban is.
A játékok és kézműves foglalkozások
mellett kézműves kirakodóvásár, reform-
büfé, cirkuszi bemutatók, táncház, vala-
mint a Kolompos és a Makám zenekarok
koncertjei is várták az érdeklődőket.
A szervezők ismét lehetőséget  teremtettek
a helyi család- illetve gyermekközpontú
civil közösségekkel, oktatási és szociális
intézményekkel való kapcsolatteremtésre
is: a színpadon felléptek a gödöllői és kör-
nyékbeli iskolák gyerekcsoportjai, a „vá-

sári forgatagban” pedig bemutatkoztak
más családcentrikus civil szervezetek és
szociális intézmények is.
Az egész napos program létrejötte a TÁ-
MOP-5.5.1.B-11/1-2012-0017 számú
CSIRIBIRI – Integrált Családbarát Prog-
ramnak köszönhető.

Gödöllőn is fellobbant a láng

Hazaváró Szent Mihály nap

Csiribiri Családbarát Nap az Alsóparkban Fiatal cserkészek Gödöllőn 

A 10. sz. cserkészkerülethez tartozó
fiatal cserkészek ismerkedtek Gö-
döllő város nevezetességeivel szep-

tember utolsó szombatján. A talál-
kozó résztvevői ellátogattak a Városi
Múzeumba és megtekintették a város
fontosabb cserkész emlékhelyeit. A
gyerekeket a Cserkészfiú szobornál
Gémesi György polgármester kö-
szöntötte.

Vendégek Giessenből és Forssából

Testvérvárosi látogatások
Gödöllőn járt a német Alkotmánybíróság delegációja

(Folytatás az 1. oldalról)
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A gyermeknevelésben vannak
nehéz és még nehezebb pil-
lanatok, amikor a szülő csak
áll, vakarja a fejét, na, most mit
is válaszoljon csemetéje kér-
désére. Ezek közé tartozik,
amikor az ifjonc a szexhez kap-
csolódó kérdéseket tesz fel. És
tegyük hozzá, az a jó, ha tőlünk
kérdez és nem a barátoktól,
vagy az internetről igyekszik
beszerezni a választ. 

A témában bőséges kínálat áll azok
rendelkezésére, akik például a köny-
vek között remélnek találni olyat,
amit gyermekük kezébe adhatnak. Az
már más kérdés, hogy a jelenleg a
piacon lévő kiadványok jelentős ré-
szét a gyermeküket felelősen nevelő
szülők többsége vissza is teszi a polc-
ra, mert színvonaluk, megközelítésük
alapján nem valók gyerekek kezébe.
Ezért is volt kellemes csalódás a Mó-
ra kiadónál nemrég megjelent Az
enyém is megnő? című könyv, ami
kellő tapintattal, érzelemmel, kortárs,
de felelős hozzáállással közelíti meg
a kamaszokat érdeklő kérdéseket.
A vicces fotókkal illusztrált kötet né-
met szerzői a harmincas éveikben jár-
nak, és érintettek a kérdésben, lévén
családosok. A cikis kérdéseket és az

azokra adott válaszokat magában
foglaló kiadvány friss felmérésre
épül, s igyekszik választ adni azokra
a kérdésekre, amik leginkább érdek-
lik a gyerekeket. Így például megtud-
hatjuk, normális-e, ha egy fiú 12 éve-
sen már borotválkozik, lehetünk-e
egyszerre több fiúba vagy lányba sze-
relmesek, de több, a szexszel kapcso-
latos konkrét kérdés is szóba kerül. 

Ennek ellenére le kell szögezni, nem
felvilágosító könyvet kapunk a ke-
zünkbe, hanem inkább a kamaszok-

nak szóló olyan tájékoztatót, ami nem
csupán a szexet járja körül, hanem
azokat az érzelmeket is, amik igen-
csak megnehezítik a serdülők életét,
akiket ilyenkor senki sem ért meg…
Az összeállítás előnye, hogy a fiatal
szülők – akik még maguk is emlé-
keznek arra, ők hogyan élték meg
életük ezen időszakát, s őket milyen
kérdések foglalkoztatták -  kellő nyi-
tottsággal, ugyanakkor felelősséggel
járják körül a témát. Így például fel-
hívja a figyelmet arra is, hogy a 
szexuális életre is vonatkoznak, sza-
bályok, törvények, amiket célszerű
betartani, ráadásul ezek az egyes or-
szágokban jelentősen különböznek!
De figyelmeztetnek arra is, hogy a fo-
gamzásgátlás módjai és – ha már erre
kényszerül valaki – a terhesség meg-
szakítás is szabályokhoz kötött. Rá-
adásul mindkét esetben felmerül a
szülő felelőssége, döntési joga is – ez
például egy olyan dolog, amivel nem
nagyon foglalkoznak a kiadványok. S
ha ezek után valaki úgy gondolja,
hogy egy prédikálós, zordszülős
könyvről van szó, az óriásit téved.
A kérdések ugyanis pontosan ugyan-
azok, mint amik a mai szülőket fog-
lalkoztatták, csak nem mertek meg-
kérdezni. Ráadásul mindez rengeteg
humorral, szeretettel megfogalmaz-
va, a gyerekek számára is érthető és
elfogadható stílusban. 
Antje Helms – Jan von Holleben: Az
enyém is megnő? 

(ny. f.)

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Kényes kérdések

Szeptember 28-án, szombaton nyílt
meg Danis János fotóművész „Em-
berek Feketén, fehéren” című ki-
állítása a Művészetek Háza kiállító-
termében.
A tárlaton szereplő – mint a cím is
utal rá – fekete-fehér képek Székely-

földdel, az ott élő emberek minden-
napjaival ismerteti meg az érdeklő-
dőket. A kiállításon Gémesi György
polgármester köszöntője után Kras-
say László erdőmérnök mondott
megnyitó beszédet. Az eseményen
részt vettek a németországi testvér-

városunkból, Giessenből érkeztek
vendégek is.

200 éve született Giuseppe Verdi. A híres olasz zeneszerző előtt tisztelgett a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar idei bérletsorozatának első koncertjén, szep-
tember 28-án este a Művészetek Háza színháztermében. A hangversenyen a ze-
neszerző leghí-
resebb operái,
többek között a
Nabucco, a Tra-
viata, az Othello
és az Aida híres
részletei csen-
dültek fel Ka-
ján Katalin és
Fokanov Ana-
tolij Kiváló és
Érdemes Mű-
vész tolmácso-
lásában. A zenekar élén ez alkalommal Héja Domonkos, a Magyar Állami
Operaház főzeneigazgatója állt. 

Sokakkal beszélgetvén méltatták, sőt
irigykedve méltatták azt a kulturális
pezsgést, ami Gödöllőre jellemző és bi-
zony vetekszik több lényegesen na-
gyobb város rendezvényeinek számával
és minőségével. Nem kívánva összeha-
sonlításokat tenni, mégis kiemelendő a
Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál,
ami szerényen, de szakmailag, minősé-
gileg, látogatottságát és nemzetközi elis-
mertségét tekintve  kiemelkedik mind a
városi, mind az országos, sőt a nemzet-
közi mezőnyből is. 
Amikor rangos fesztiválok becsukják
kapuikat finanszírozási, vagy egyéb
gondok miatt, az a világ kulturális elsze-
gényedését jelenti és elveszíti az adott
helyszín mindazokat az eredményeket,
amiket az évek során fárasztó és kitartó
munkával sikerült megszerezni. Büsz-
kének kell lennünk és az elismerés zász-
laját kell meghajtanunk a Gödöllői
Nemzetközi Hárfafesztivál előtt, s októ-
berben sor kerül a 15. sikeres esztendő
megünneplésére. Az elmúlt évek sikerei
bebizonyították, hogy a tehetség, a szor-
galom és a kitartás mindig meghozza a
maga gyümölcseit, s az elmúlt másfél
évtized zenei téren rangot adott Gödöllő
városának, a zenei életben a Gödöllői
Királyi Kastély etalont jelentett, mert a
csodálatos zenei produkciók olyan kör-
nyezetben kerültek megrendezésre, ahol

a „csak a tartalmas forma, csak a formált
tartalom ad művészi mondanivalót” elv
a legteljesebb mértékben megvalósult.
Az, hogy ebben a miliőben tanúi lehet-
tünk a hárfa,  a leghumánusabb hang-
szer kilépésének a zenekarból és önálló
szólóhangszerré emelkedésében, az a
fesztivál programjának tudatos, művé-
szileg átgondolt és megalapozott jelle-
géből következett s a művészeti vezető,
a sikeres előadóművész, Vigh Andrea
nevéhez köthető. 
Egy zenei fesztivál megítélésében sze-
repet játszik, hogy kik a résztvevői. E te-
kintetben a hárfások példamutatóak le-
hetnek, mert Gödöllőn legalább egy vi-
lághírű koncertező művész minden év-
ben jelen volt, de az egyik fesztiválon öt
világhíresség adott koncertet, sőt tartott
mesterkurzust is. Gödöllő vendége volt,
– hogy példaként csak néhány nagy ne-
vet is említsek – Marielle Nordmann,
Jana Bousková, Maria Graf, David
Watkins, Suzanne Mildovian mellett a
magyar élgárda: Vigh Andrea mellett
Maros Éva, Sipkay Deborah akiknek
kimagasló művészi élményt adó kon-
certjei feledhetetlenek.
Óriási dolognak és pedagógiailag pedig
csodás eredménynek tartom, hogy a
koncerteken elsöprő számú fiatallal le-
hetett találkozni.
A hárfa koncertek meglehetősen sok

vendéget vonzottak a fővárosból s
visszatérő vendégekként a törzsközön-
séget jelentették s az elmúlt évek során a
gödöllőiek is egyre inkább érdeklődtek,
nem is beszélve a más városokból, de
külföldről is érkezett vendégekről.
Nem maradtak ki az érdeklődők sorából
maguk a hárfa-készítők sem, hiszen ál-
landó kiállítói Gödöllőnek a világhírű
svájci Anne-Marie és Gérald David a
Horngacher-, a Salvi- és a Camac Hár-
fagyárak és a magyarok sem. 
Meggyőződésem, hogy a Gödöllői
Nemzetközi Hárfafesztivál Gödöllő
polgárainak  igen sokat jelent és büsz-
kék lehetnek arra, hogy városukat e
fesztivál rátette a hárfa-művészet világ-
térképére, hárfa nagyhatalom lett, az it-
teni fellépés az idősebb, befutottabb és
most induló fiatal művészek számára is
rangot jelent.
Mint a kastély egykori igazgatója, a kas-
tély kiemelkedő zenei rendezvényének
tartom ma is, másfél évtized távlatából a
Hárfa Fesztivált, ami lényeges szerepet
kapott abban a célkitűzésben, hogy a
Gödöllői Királyi Kastély zászlóshajója
lehetett és lehet a jövőben is abban a
multikulturális szerepben, amire köte-
lezi az alapítók szellemisége.
Nagy várakozással tekintek az októberi
koncertek elé és bízom abban, hogy a
koncertlátogatók számára a fesztivál is-
mét kivételes élményt fog nyújtani.
Prof. Dr. Körösvölgyi László
a Gödöllői Királyi Kastély nyugalmazott igazgatója

A Zene világnapja tiszteletére nagy sikerű hangversenyt adott Murciában (Spa-
nyolország) a gödöllői Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatónője, Buka Enikő és Fodor László az ott élő zongorista Andirkó
Évával, valamint Luis Munoz Clares spanyol fuvolaművésszel. 
A telt házas hangversenyen, ahol az előadók azt is ünnepelték, hogy 25 éve jár-
tak együtt a debreceni Zeneművészeti Főiskolára, zenetörténeti válogatást hall-
hatott a közönség a reneszánsz kortól napjainkig. A műsorban Fülöp király ko-
rabeli táncok, Vivaldi, Bach, Mozart, Faurèe, Doppler, Bartók valamint Gersh-
win művei csendültek fel. A koncert végén a lelkes publikum állva tapsolta az
előadóművészeket. Ráadásként Brahms V. Magyar tánca is elhangzott, amit-
Fodor László hangszerelt erre a formációra. Reméljük, ez a hangverseny egy
hosszú távú kapcsolat első állomása volt. 

Tovább színesedik a Művészetek Háza palettája: október 4-én, pénteken 15
órakor megnyílik a megújult Ifjúsági Klub, ahol a Gödöllői Városi Könyvtár
jóvoltából ifjúsági könyvekből, folyóiratokból, hanglemezekből és filmekből
is válogathatnak a fiatalok, akik ráadásul díjtalanul vehetik igénybe a Könyv-
sziget szolgáltatásait.
Mint azt lapunk megtudta, az Ifjúsági Klub és a könyvtár együttműködése már
két esztendeje gyümölcsöző, s ennek tapasztalatai alapján jött az ötlet, hogy a
kávézóban kialakított könyves kínálat mellett, itt egy kifejezetten a fiataloknak
szóló válogatás jelenjen meg. 
A Könyvszigeten – ami egy hat méter hosszú szekrényből áll – a könyvek mel-
lett folyóiratok, e-bookok kapnak helyet, valamint kialakítanak egy multimé-
diás szekciót, ahol dvd-k, cd-k, projektoros tv várja az érdeklődőket. 
A kínálatban helyet kapnak egyrészt a fiatalok körében népszerű szerzők és
könyvek, mint például Nyáry Krisztián: Így szerettek ők, Silvana Gandolfi:
Rám lőttek (Egy túlélő kisfiú a maffia csapdájában), Varró Dániel: Bögre azúr,
másrészt pedig olyan kiadványok amik segítenek a tanulásban, a személyiség
fejlődésben. Az összeállításban fontos szempont volt, hogy egyaránt bekerülje-
nek a kínálatba a kikapcsolódást segítő olvasmányok,valamint azok a könyvek,
amik a GIKSZER szakköreihez  segítséget nyújtanak. A kínálatot – ahogyan a
kávézóban is – rendszeresen frissíteni fogják.

Siker fesztivál Gödöllőn

Feketén-fehéren Danis Jánossal

Székelyföldi pillanatok

Könyvsziget is lesz az Ifjúsági Klubban

Újabb könyvek a MUZA-ban

Gödöllői koncert Murciában

Elkezdődött a szimfonikusok bérletsorozata
Verdi művek a MUZA színpadán
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Új pályaműveket várnak az „Altató” szobrára

Hiányzott az álomvilág

Október elsejétől új igazgatója
van a Gödöllői Városi Múzeum-
nak. Kerényiné Bakonyi Eszter
azonban csak a vezetői szék-
ben számít új embernek, hi-
szen már több mint tíz éve dol-
gozik az intézményben.

Nevéhez több sikeres kiállítás és ki-
advány kapcsolódik. 2003-ban a Sina
családdal foglalkozó kiállításáért mi-
nisztériumi kitüntetést kapott, hétfőn
pedig újabb díjat vett át a Nemzeti
Múzeumban megrendezett Országos
Múzeumpedagógiai Tanévnyitón: a
Tündérkert című kiadványt és a hozzá
kapcsolódó programokat ugyanis a
Múzeumpedagógiai Nívódíj pályáza-
ton – ahol 16 pályázatból hat kapott
elismerést – oklevéllel jutalmazták.

– A Tündérkertet nagy várako-
zás előzte meg. Az angyali kalando-
zások után sejteni lehetett, hogy a
Hódi Rezső illusztrációival készí-
tett könyv sikert arat majd a gödöl-
lőiek körében?

– Bíztam benne, hogy megszeretik
Kócost és Copfost, a Nagy Sándor-
házban lakó két kis tündért, s örülök
neki, hogy a gyerekek és a szülők
mellett a szakma is elismerte a kiad-
ványt és a hozzá kapcsolódó progra-
mokat: az aluljáró festést, a Múze-
umok Éjszakája múzeumi gyermek-
programjait, a könyvtárral közösen
rendezett olvasóvetélkedőt. És még
most is vannak, amik folyamatban
vannak, hiszen most zárul a meseíró
verseny, de a Múzeumok Őszi Feszti-
váljának egyik – pedagógusoknak szó-
ló – programja is erre épül.

– Ez a második ilyen magas szin-
tű elismerése. Az elsőt, mindjárt az
első gödöllői kiállításáért kapta.

– 2000-ben kerültem a Gödöllői
Városi Múzeumba, és a „Sinák” volt
az első általam rendezett kiállítás. A
kastély egykori, Grassalkovichokat kö-
vető tulajdonosairól sokan addig még
csak nem is hallottak, pedig az újkori
történelemben, a fejlesztésekben el-
évülhetetlen érdemeket szereztek. Az
én kitüntetésem mellett azonban sok-
kal jelentősebb, hogy ennek hatására
alakította meg a Magyar Tudományos

Akadémia a Sina-díjat, amit olyan
vállalkozók kapnak, akik a kultúrát is
támogatják. De hadd jegyezzem meg,
ez is, mint ahogy a Tündérkertes prog-
ramok is, csapatmunka volt, a kollé-
gáim nagyon sokat segítettek. Úgy
gondolom, ezek nem csak az én sike-
reim, hanem a múzeumé is.

– A múzeumi programokat figye-
lemmel kísérőknek leginkább a
gyermekfoglalkozások és a Retró
Klub ugrik be az Ön neve hallatán.

– Mindkettő nagyon fontos a szá-
momra, és szeretném mindkettőt to-
vább folytatni, sőt bővíteni. Eddig is
sok, gyerekeknek szóló programunk
volt, de szeretném még gyermekcent-
rikusabbá tenni a múzeumot. Egyik
ilyen újdonságunk például, hogy drá-
mapedagógiai foglalkozásokat indí-
tunk.

– Sok gyerek számára a múze-
umlátogatás nem éppen vonzó prog-
ram, sokan olyan unalmas, tartják,
ahová kötelező elmenni…

– Pontosan tudom, hogy a gyere-
kek egy része utál múzeumba járni.
Ezért is kellenek olyan programok,
amik megmutatják nekik, hogy ez egy
olyan hely, ahol játszva lehet megis-
merni a múltat, amiben a nagyi, vagy
a dédi élt. Az elmúlt években azt ta-
pasztaltam, igenis meg lehet kedvel-
tetni a gyerekekkel a múzeumot, lehet
őket játszva tanítani. A múzeum része

kell, hogy legyen
az oktatásnak, és
persze nem úgy,
hogy megutálják a
gyerekek! Telje-
sen egyetértek az
eddigi igazgató-
val, Gaálné dr.
Merva Máriával,
aki az előző lap-
ban azt mondta, a
múzeumi munka
alapja a tudomá-
nyos munka, s ki-
emelte a kutatás
fontosságát. Ezt
egészíteném ki az-
zal, hogy mind-
ezek eredményeit
a lehető legszéle-
sebb körben köz-

kinccsé kell tenni. Ennek részei a mú-
zeumpedagógiai foglalkozások, s le-
het, hogy furcsának fog tűnni, de erre
a gondolatra épül a Retró Klub is. Ez
nem csak a dokumentumok, fotó-
anyagok gyűjtését teszi lehetővé, ha-
nem a szóbeli emlékek lejegyzése ál-
tal segít megismerni azt a világot,
amiről sok fiatal már nem őriz szemé-
lyes tapasztalatokat.

– Ezek szerint a gyűjtést ebben
az irányban szeretné szélesebbé
tenni?

– Jelenleg a múzeum gyűjtési köré-
nek központjában a művésztelep, és
az ahhoz kapcsolódó anyagok állnak,
s nem is kétséges, hogy az elmúlt év-
tizedeknek volt a legfontosabb fel-
adata. Fontosnak tartom azonban,
hogy bővítsük a kört, például meg-
kezdődjön a kortárs gödöllői művé-
szek alkotásainak gyűjtése is. Ennek a
szükségessége már az elmúlt években
felvetődött, s kérdés volt, hogyan osz-
szuk meg a rendelkezésünkre álló for-
rásokat. Bízom benne, hogy pályáza-
tok segítségével meg tudjuk teremteni
ennek a lehetőségét.

– Úgy tudjuk, több területen is
fejlesztéseket tervez.

– Talán a legfontosabb, hogy minél
előbb elinduljon a honlapunk. Erre
nagyon nagy az igény. Ez lenne az új
felülete például „A hónap műtárgya”
sorozatunknak, ami bővítené az itt be-

mutatható tárgyak, alkotások körét.
De fontos a publikációk megjelente-
tése szempontjából is, hiszen nem
kell hosszú hónapokat várni arra, míg
meg tudjuk jelentetni például egy
konferencia, vagy egy előadás anya-
gát. Szintén fontosnak tartom a múze-
umi bolt megújítását. Azt tapasztal-
tam, hogy az elmúlt években megvál-
toztak, színesedtek az igények. Egyre
többen keresnek itt Gödöllőhöz, a
múzeumhoz és kiállításainkhoz kötő-
dő emléktárgyakat. Szeretném ilye-
nekkel bővíteni a kínálatot. Ez ma
már külföldön is bevált, és sikeres
gyakorlat. 

– Még egy hónapig látogatható a
Körösfői-Kriesch Aladár emlékki-
állítás. Mit tudhatunk az utána kö-
vetkező tárlatokról?

– Készülünk újabb, az idei temati-
kus évhez kötődő kiállításunkra,
Megmentett szecessziós műtárgyak
címmel. Ezt Őriné Nagy Cecília ren-
dezi, s több különlegességet is tarto-
gat. Többek között olyan szőnyegeket
mutatunk be, amik most érkeztek
vissza a restaurálásból, de lesznek
olyanok is, amiket eddig még soha
nem láthatott a gödöllői közönség.
Ezzel párhuzamosan pedig már ter-
vezzük a jövő évi kiállítást, aminek a
címe „Adj király katonát!”, s a XX.
század elejével, az I. világháborús

időszakkal foglalkozik majd. Termé-
szetesen már hosszabb távra is meg
vannak a terveink, így például szeret-
nék ismét egy kisebb kiállítást készí-
teni az Ignácz-gyűjteményből, ezt
ugyanis sokan keresik. De szerepel a
terveim között egy olyan tárlat is, ami
azt mutatná be, hogy az itt alkotó, a
művésztelephez, a városhoz kötődő
művészek, hogyan látták, ábrázolták
Gödöllőt. 

De a következő hetekben is sok fel-
adatunk lesz, hiszen bekapcsolódunk
a Múzeumok Őszi Fesztiváljába. Ok-
tóber 1-27. között több programmal
várjuk az érdeklődőket, így például a
diákok bepillanthatnak a restauráto-
rok munkájába, október 9-én a fény-
képezés történetével, érdekességeivel
ismerkedhetnek meg az érdeklődők,
10-én pedig a pedagógusokat várjuk,
akiket megismertetünk szecessziós
kiállításunk és a legújabb múzeum-
pedagógiai kiadványunk, a Tündér-
kert önálló használatának lehetősé-
geivel, s ekkor kerül sor a nyáron kiírt
meseíró pályázat eredményhirdetésé-
re és díjkiosztásra is. Szóval, rengeteg
munka vár ránk, és bízom benne,
hogy rengeteg látogatónak nyújtha-
tunk kellemes, tartalmas és tanulsá-
gos élményeket!

Korondi Judit

Új igazgatója van a Gödöllői Városi Múzeumnak

Előtérbe kerülnek a gyerekek

Az országból egyedül Gödöllő intézményei részesültek két elismerésben a Mú-
zeumpedagógiai Nívódíj-pályázaton – az elismeréseket a 11. Országos Múze-
umpedagógiai Évnyitón, a Magyar Nemzeti Múzeumban adták át hétfőn. A négy
díj egyikét a Gödöllői Királyi Kastélymúzeum nyerte Használd a múzeumot! cí-
mű pályázatával. A nívódíjat Gönczi Tibor, a kastély ügyvezető igazgatója és
Oravec-Kis Éva, a kastély munkatársa vette át Halász János kultúráért felelős
államtitkártól. Két pályázó munkáját oklevéllel ismerték el. Az egyiket a Gödöl-
lői Városi Múzeum nyerte Tündérkert című pályázatával. Az elismerést Keré-
nyiné Bakonyi Eszter történész, múzeumpedagógus, október 1-jétől kinevezett
igazgató vette át. 

Még nem dőlt el, hogyan is fest
majd a József Attila Altató cí-
mű versének megformálására
készülő szobor. A pályázatra
beérkezett 4 alkotást ugyanis
nem találta megfelelőnek sem
a szakmai zsűri, sem a 25 fős,
városunk kitüntetettjeiből, köz-
művelődési intézményeinek je-
lenlegi és volt vezetőiből, vala-
mint művészekből és civil szer-
vezetek tagjaiból álló bizott-
ság. Mindkét bíráló grémium
úgy vélte, egyik sem tudta visz-
szaadni a vers álomvilágát, me-
seszerűségét.

A „Javasolja Ön, kinek legyen szobra
Gödöllőn!” felhívásra beérkezett la-
kossági javaslatok közül József Attila
versét választotta a bizottság, hogy
szoborként díszítse városunk főterét.
Hazánk egyik legismertebb versét a
költő a gödöllői zeneszerző, Ottó Fe-
renc kérésére, annak unokaöccse, a
szintén Gödöllőn élő Gellér Balázs
számára írta, így az alkotás amellett,
hogy emléket állítana a költőnek,
méltatná a magyar irodalom egyik
legismertebb és legnépszerűbb alko-
tását és a művészeti ágakat is össze-
kapcsolná. A pályázat kiírói egy a
gyerekek számára érinthető, játékra le-

hetőséget adó, egyfajta interaktív
kompozíciót képzeltek el a főtérre. 

A szakmai zsűri a négy beérkezett
pályaművel nem volt elégedett. Ket-
tőt elutasított, kettőt elfogadhatónak
talált ugyan, de azok esetében is több
kifogással élt. A városi zsűri, azaz a
pályázat meghirdetői úgy vélték,
egyik alkotás sem tükrözi az eredeti
elképzelést. A döntés meghozatalában
megerősítette őket, hogy a művek
nem nyerték meg a tetszésüket a bírá-
latba bevont szülőknek és gyerekek-
nek sem. Márpedig a cél az, hogy – a
vers témájából adódóan – a főtérre
kerülő szobor egyaránt szóljon min-

denkihez és vonzó legyen a gyerekek
számára.

A döntés eredményeként a Nemzeti
Kulturális Alap Vizuális Művészetek
Kollégiuma által kiírt pályázaton
most nem indul Gödöllő.

A szoborötlet azonban marad, a bi-
zottság úgy döntött, újabb, ezúttal or-
szágos pályázatot ír ki – a mostani az
NKA pályázat határideje miatt meg-
hívásos volt –, hogy mire az NKA
meghirdeti a következő lehetőséget,
szélesebb palettáról választhassák ki
azt a szobortervet, ami valóban tükrö-
zi az „Altató” hangulatát, játékossá-
gát. (bdz)

MEGHÍVÓ
A Török Ignác Gimnázium és

a Gödöllői Városi Múzeum meghívja Önt

az AETAS című történettudományi folyóirat
„Hadmérnökök a szabadságharcban” című 2013/2. számának bemutatójára,

2013. október 9-én 14.30 órára

a múzeum földszinti időszaki kiállító termébe.

Köszöntőt mond: Gémesi György polgármester, Fábián Bertalan gimnáziumi
igazgató, Kerényi B. Eszter múzeumigazgató

A folyóiratot bemutatja: Pelyach István történész, a szám szerkesztője
Közreműködik: Sima Péter középiskolai tanár

A tartalomból: Török Ignác és a honvéd mérnökkar szervezése, Török Ignác
tevékenysége Komárom védelmének megszervezésében, Hol született Török
Ignác?, Egy legenda nyomában. Vécsey Károly gróf kézcsókja az akasztófa

árnyékában
Felkért hozzászólók: Czeglédi Noémi történész-muzeológus, Hajagos József
történész-középiskolai tanár, Kedves Gyula hadtörténész-muzeológus, Szőke

Balázs PhD-hallgató

A folyóiratszám a helyszínen megvásárolható.

A Török Ignác Gimnázium
tisztelettel hívja Gödöllő város lakosságát

október 7-én, hétfőn, 16.30 órára
a gimnázium melletti Török Ignác-szobornál az aradi vértanúkról

tartandó hagyományos városi megemlékezésre.
A koszorúzásra a gimnázium portáján lehet jelentkezni.

Telefon: 06-28/420-380
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GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Jerry: Nagyon virgonc, ugrálós ke-
verék kan. Család kutyának, kertbe
kiváló lenne de mindenképpen ne-
velésre szorul. Idősek mellé tempe-
ramentuma miatt nem ajánljuk.

Tapi: 2-3 éves keverék kan ku-
tyus. Elsősorban egyedüli kutya
szeretne lenni. Idősebbek mellé,
jelzőkutyának és társnak kiváló
lenne. Nagyon szeretnénk neki
jó gazdit találni.

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

Frakk: Németvizsla keverék kan.
Nagyon sovány és nagyon félős,
de nyit az ember felé és vágyik a
szeretetre. Termete miatt kertbe
ajánljuk. Eredeti gazdáját is ke-
ressük!

Vitéz: Jagd terrier ivartalaní-
tott kan. Egyedüli kutyának
ajánljuk és a jó kerítés elen-
gedhetetlen. Ennek ellenére
szeretetre méltó, barátságos,
emberközpontú kutya. 

Október 5-én és 6-án
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06-20/482-3058

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Parlagfűveszély!

Húzza ki gyökerestől!

Szavazzunk az Év Fájára!

Negyedik alkalommal lehet szavazni az Év
Fájára szeptember 10-e és november 5-e kö-
zött. A versenyre idén 41 fát neveztek külön-
böző civil csoportok, magánszemélyek, csa-
ládok és önkormányzatok. Városunk a Szent
István Egyetem Botanikus Kertjében találha-
tó óriás vackorfával vesz részt az online vetél-
kedőn. Szavazni az alábbi linken lehet:
http://evfaja.okotars.hu/dontosfak

Három méter hosszú és több mint 4 mázsás a világ legnagyobb élő nagymacskája, de nem tigris és nem oroszlán, hanem
mindkettő: tiglán. Tigris anya és oroszlán apa ivadéka.
Hercules a neve, Kaliforniában éldegél egy szafariparkban. Vállmagassága 125 centi. A tiglánok (angolul: liger) rend-
kívül ritkák, szabadon nem is léteznek – már csak azért sem, mert szüleik nemigen találkozhatnak: oroszlánok Af-
rikában, tigrisek meg Ázsiában élnek. A fogságban egymás iránt szerelemre lobbanó tigrisek és oroszlánok kölykei akár
kétszeresen is „túlnőhetik” szüleiket. Hercules immár hivatalosan is világcsúcstartó: bekerült a 2014-es Guinness Re-
kordok Könyvébe. www.haziallat.hu

A világ legnagyobb nagymacskája

Egy-két jól termő almafa képes
egy öttagú családot akár egész
ősszel és télen ellátni vitamin-
ban gazdag gyümölccsel. Fon-
tos, hogy amit nem tudunk fris-
sen, az éréskor megenni, azt a
lehető legtökéletesebben el tud-
juk tárolni.

Tanácsok az alma tárolására

Az almaszüret java hazánkban még
csak most kezdődik el, mivel a magyar
ültetvények jelentős részében őszi al-
mákat termelnek. A kiskertekben in-
kább előfordul egy-egy nyári almafa. A
gyümölcsbetakarítás egy nagyon fontos
állomáspontja a termelésnek. Nem
elég, hogy mindezt a megfelelő időben,
és odafigyelve kell elvégezni, de ahhoz,
hogy a megtermelt gyümölcs ízét, fris-
sességét minél tovább élvezni tudjuk,
megfelelően kell tudnunk tárolni.
A kissé hibás, tehát a jég vagy ág által
megnyomott vagy kukacos almák is fo-
gyaszthatók, ha az adott hibát kivágjuk.
Az ilyen almákat fogyasszuk el a leg-
hamarabb, de semmiképpen se tároljuk
őket.  Használjuk például süteménybe
őket!

A földre lehulló gyümölcsöket is ér-
demes minél előbb felszedni, akár na-
ponta kisétálni a kertbe, és össze-
gyűjteni őket. Lehet, teljesen ép dara-
bokat fogunk találni, ezért ne riadjunk
vissza tőlük.  Ezek szintén felhasznál-
hatóak a süteményben, hiszen való-
színűleg elkerülte a figyelmünket, hogy
teljesen beérett, így magától lehullott.
Ha viszont a földön maradnak, hamar
elkezdenek megrohadni, és fogyaszt-
hatatlanokká válnak. Ezért fontos, hogy
figyeljük az érést, ami sok tényezőtől

függ. Minél előbb próbáljunk meg utá-
najárni, hogy milyen fajta fánk van (ha
esetleg nem mi vásároltuk, hanem akár
egy ház vásárlása során már a kertben
van), mert az már segít a körülbelüli
betakarítási időt meghatározni. Persze
ettől pár héttel eltérhet az időjárás miatt
az időpont.
Az almát, mint általában a legtöbb gyü-
mölcsöt, a teljes beérése előtt 1 héttel
érdemes leszedni, ha nem tudjuk azon-
nal elfogyasztani, és a téli napokban is
szeretnénk „frissen szedett” almához
jutni.
Fontos, hogy csak ép, egészséges és
mosatlan almákat tároljunk. Lehetőleg
valami hűvös helyet keressünk neki,
akár egy pince, garázs is megfelel. A

legkedvezőbb tárolási hőmérséklet 0-3
C fok, és ügyeljünk rá, hogy a levegő
nedvességtartalma 90 százalékos le-
gyen. Ha kevés a helyünk, és ládában
tároljuk az almákat, semmi esetre se bé-
leljük ki a ládákat papírral (nedvszívó
hatása miatt) és hetente válogassuk át
az almákat, mert az alján lévő alma le-
het, hogy puhább volt, vagy nem vet-
tünk észre rajta valamilyen kisebb sé-
rülést. Az ugyanis elkezd rohadni, és
sajnos a többi almára is átterjed a be-
tegség.
A lakásba mindig csak annyi almát vi-
gyünk be, amennyit egy pár nap alatt el
is fogyasztunk. Tévhit, hogy a mosott
és hűtőben tárolt gyümölcs tovább eláll.
Tegyük bele egy kisebb kosárba, vagy
akár a spájz aljára, és csak azt mossuk
meg, amit éppen meg is eszünk.
Fajtától függ, hogy melyik almát med-
dig lehet tárolni. A Jonathan almát 2-4
hónapig, míg az Idared fajtát 6-8 hó-
napig is el lehet mindenféle kockázat
nélkül tárolni. edenkert.hu

Az ember által háziasított állatok közül
minden kétséget kizáróan a kutya az,
amely a legtökéletesebben alkalmazko-
dott gazdájának életformájához. Min-
denhova követte az embert világhódító
útján, mellette volt szárazon és vízen,
bejárta vele a sivatagokat s a sarkvi-
dékeket, elkísérte még a világűrbe is.

A városi embernek megvan az igénye
arra, hogy megossza szűkös életterét ős-
régi társával, kapcsolatot tartva általa az
egyre távolodó állatvilággal. A lakótele-
pek ebsűrűsége ma már vetekszik a fal-
vakéval vagy a kertvárosi villanegyede-
kével. Sokak szemében a kutya lakás-
ban való tartása kegyetlenségnek, való-
ságos állatkínzásnak tűnik. Az igazság
azonban az, hogy ezt a nézetet kizárólag
olyan emberek vallják, akik sohasem
tartottak kutyát lakásban, és még kevés-
bé foglalkoztak a kutya viselkedéstaná-
nak beható tanulmányozásával. Bár-
mennyire meglepően hangzik is, a kutya
természetes viselkedésformáinak való-
jában sokkal inkább megfelel a lakásban
való élet, mint a kerti tartás látszólagos
kényelme és szabadsága.
A falkában élő ragadozók napjuk jelen-
tős részét egymás társaságában, lusta
heverészéssel töltik, s naponta csak né-
hány alkalommal – általában hajnalban
és alkonyatkor – indulnak hosszú, közös
portyára, mely végül az izmokat
megmozgató, falkán belüli együttmű-
ködést igénylő „sportban”, a zsákmány-
ejtésben teljesedik ki. A látszólagos be-
zártság ellenére a lakásban tartott kutya
életritmusa nagyon közel áll ehhez a ter-
mészetes mintához: ideje legnagyobb
részében békésen szunyókál gazdája lá-
bainál, a napi többszöri séta során pedig
éppúgy megvan a lehetőség az idegen
szagokkal való ismerkedésre, a fajtár-
sakkal való közös tevékenységre és az
intenzív testmozgásra, mint a vadon élő
farkasnak, ha vadászni indul.
A kertben tartott kutyát ezzel szemben
többnyire nem viszi sétálni senki,
„hiszen ott van neki a kert!”. Egész nap
kénytelen nélkülözni a társaságot, ide-
gen szagot sosem szimatolhat, új va-
dászterületeket sohasem deríthet fel,
nincs kinek visszahoznia a labdát, s
unalmas magányának egyhangúságát
csak az töri meg, ha a kerítés mögül

megugathat egy-egy arra vetődő járó-
kelőt. A lakásban tartott kutya tehát egy-
általán nem szenved, feltéve persze,
hogy gazdája nem él vissza négylábú
barátjának kiszolgáltatottságával: nem
hagyja túl sokáig magára, nem zárja be
(vagy ki) az erkélyre, gardróbba vagy
előszobába, nem mulasztja el a rendsze-
res, napi háromszori-négyszeri sétálta-
tást, és lehetőséget biztosít a testmoz-
gásra. Hat-nyolc óra az a maximális idő-
tartam, amit a kutya napközben elvisel

magára hagyva, anélkül hogy a dolgát
elvégezhetné, s ezt is csak akkor, ha fo-
kozatosan szoktatták hozzá. A rendsze-
res séta az embernek is jót tesz, de szá-
mára nem létszükséglet, a kutya szá-
mára viszont az, hiszen ő „ilyenkor él”.
Aki nem képes elfogadni azt, hogy a ku-
tyatartó napja sétával kezdődik és azzal
is ér véget, az jobban teszi, ha nem kí-
nozza sem magát, sem az állatot kény-
szerű együttéléssel.
Négylábú barátunknak a lakásban nincs
szüksége nagyobb mozgástérre, mint
nekünk, de feltétlenül legyen egy mé-
retének megfelelő kosara vagy pokróca,
már csak azért is, hogy a gazdi ágyának
tulajdonjoga ne képezze vita tárgyát.
Nem árt felkészülni arra sem, hogy a ku-
tya jelenlétével a lakásban még a legala-
posabb tisztasági rendszabályok betar-
tása mellett is együtt jár némi por és el-
hullajtott szőr. A melegre érzékeny ku-
tyák számára fontos, hogy legyen a la-
kásnak hűvösebb pontja, ahova nyáron
vagy a fűtési szezonban visszahúzód-
hatnak. Az, hogy a lakásban csak kis tes-
tű kutyát lehet tartani, tévhit.  A lakás
nem arra való, hogy a kutya futkározzon

benne, s a nagy kutya erre általában kí-
sérletet sem tesz. Természetesen van né-
hány olyan nagy méretű eb, amelyeknek
a számára már kényelmetlen a lakás, de
nem az alapterülete, hanem a berende-
zése miatt. A bútorok elhelyezésénél
ugyanis az ember a saját méreteit és
mozgását veszi alapul. Az ember meg-
határozó mérete a magassága, a kutyáé
viszont a hossza. A bernáthegyi, dog és
más óriások marmagassága is legfeljebb
70-80 cm, lakásaink belmagasságának a
felét sem használják ki, fordulósugaruk
azonban lényegesen nagyobb, mint a
miénk, ezért aztán ha meg akarnak for-

dulni egy fotel és egy asztal között, ál-
talában farolni kénytelenek. Megfelelő,
szellős lakberendezéssel azonban szá-
mukra is kényelmessé tehető a falak kö-
zötti élet.
Sokat hangoztatott érv a lakótelepi ku-
tyatartás ellen az, hogy az állatnak nem
természetes környezete a panellakás.
Akik így gondolkoznak, azoknak a ked-
véért elárulom: az embernek sem az.
Minket, magunkat körülbelül ötvenezer
év választ el barlanglakó őseinktől.
Ebeink „mindössze” tizennégyezer esz-
tendeje léptek a háziasodás útjára. Ám
ha tekintetbe vesszük, hogy az ember ti-
zennégy évesen válik ivaréretté, és egy
nő ritkán szül gyermeket tizenhat éves
kora előtt, a kutya azonban tizennyolc
hónaposan már tenyészérettnek számít,
és ha minden jól megy, hatéves korában
velős csonttal ünnepelheti ükunokái
születését, az eredmény az lesz, hogy
egy foxterriert körülbelül háromszor an-
nyi generáció választ el a farkastól, mint
egy matematikust a Neander-völgyi
ősembertől. Ez pedig azért – valljuk be
– nem csekélység.

kutya.hu

Kutyák négy fal között Hogyan tároljuk az almát, hogy friss
és ép maradjon?

C s a l á d u n k
legkedvesebb
barátja új gaz-
dát keres!
Költözés mi-
att sajnos el
kell, hogy vál-
janak az út-
jaink... 
8 éves kan kutyus, magyar vizsla, Szu-
si névre hallgat. Gyermekbarát, sze-
rető és nagyon rendes, hatalmas
mozgásigényű. Imád játszani és meg-
hálálja, ha szeretik.
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Október 5-én a Margita 344,2"
Tu-risztikai és Sport Egyesület
ismét teljesítménytúrára invitál.
A 6, 12, 20 és 35 kilométeres túrák az
Erkel Ferenc Általános Iskola elől raj-
tolnak majd. Minden távhoz: A rajt a
Szabadság téri HÉV megállótól 100

m-re található. A Magyar Turista kár-
tya felmutatásával 100 Ft kedvez-
mény a nevezési díjból a 60-35-20
távokon. Térkép: a Gödöllői-dombság
turistatérképe. Az esemény a Margita
Kupa-sorozat része.
Részletek: www.margita344-2.hu 

6, 12, 20 és 35 kilométeres teljesítmény túrák

Október 13-án rendezi a Kirchhofer
József Minimaratont a Kirchhofer

SE, az Erkel Ferenc Általános Iskola,
valamint a Szent István  Egyetem az
egyetem főépülete előtti aszfalton.
Előnevezés: www.kirchhofer-se.hu

Minimaraton

Ismét nyerni tudott a Gödöllői SK
csapata, akik az utolsó előtti
Kisné-medit győzték le a megyei
I. osztályú bajnokság 7. játék-
napján.

Jenei Sándor tanítványai rossz szériá-
ban voltak, ugyanis a 2. forduló óta nem
érezhették a győzelem ízét. A gödöllői
alakulat ezúttal érvényesítette a papír-
formát, hisz a Kisnémedi igencsak
gyengén szerepelt eddig, így elvárható
volt, hogy hazai pályán begyűjti a GSK
mindhárom pontot. 10 pontjáva 8. he-
lyen áll a GSK.
Pest megyei I. osztály, 7. forduló
Gödöllői SK – Kisnémedi MSE 3–1
(1–1) Gól: Bencze Zsolt, Lőrintz Adri-
án, Nagy Roland

Megyei II. osztály – Győzelemre
várva

Ezúttal sem sikerült Sztriskó István

csapatának nyernie, így továbbra is vá-
rat magára az első bajnoki győzelem. 5
mérkőzést követően a 14. helyen áll a
csapat. Október 5-én (15 óra) a Nagy-
marost látja  vendégül a GEAC.
Megyei II. osztály, 7. forduló
Galgahévíz SK – GEAC 2–2 (1–1)

Megyei III. osztály –
Feltámadóban a Gödöllő kettő

Újabb, igen fontos három ponttal távo-
zott idegenből Legéndi György csapa-
ta. A GSK kettő 10 pontos és az 5. he-
lyen áll. 
Pest megyei III. osztály közép cso-
port, 6. forduló
Váchartyán – Gödöllői SK II. 1–2 (0–1)
Gól: Pintér Kriszián, Tury Viktor          -ll-

Labdarúgás – Megtört a rossz széria

Újra nyerni tudott a Gödöllő

Pest megyei III. osztály, 7. forduló

Október 6., vasárnap 15 óra
Gödöllői SK II. – Ecser SE

(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Szeptember 22-én hivatalosan is
átadták a Táncsics Mihály úti
Sportcentrum területén építte-
tett műfüves nagypályát, amely a
sportpálya beruházásnak máso-
dik ütemében készülhetett el.

Az államilag látványsportággá kiemelt
labdarúgás immáron harmadik éve pá-
lyázahat a cégek Társasági adójára
(TAO), ennek köszönhetően a Gödöllői
SK is pályázati lehetőséggel bír. Az első
ütemben, teljes egészében önkormány-
zati pénzből felépített élő füves és kis
műfüves pálya, valamint a hozzá tartozó
öltözőrendszer után, a GSK TAO-s pá-
lyázatából valósulhatott meg a második
ütemben létesített nagy műfüves pálya,
amely csaknem 132 millió forintba ke-
rült. A 70 százalékot a cégek társasági

adójából a TEVA gyógyszergyár biz-
tosítja majd, míg a 30 százalékos ön-
részt az önkormányzat tette bele a
beruházásba. A megállapodás értelmé-
ben a gödöllői egyesület az elkövetkező
TAO-s pályázati pénzből fizeti vissza a
városnak az önrészt, azaz inkasszó ter-
heli a klub számláját a kiegyenlítésig.
A már említett élő füves és kis műfüves
pályával, amelyet a VÜSZI Kft.
üzemeltet, az új pályát a gö-
döllői klub fogja üzemeltetni. 
A gödöllői képviselő testület
tagjai szeptember 26-án döntöt-
tek arról, hogy az indítvány sze-
rint az új pálya hasznosítására a
Gödöllői Sport Klubbal kötnek
szerződést. A kontraktus 15 évre
szól, a napi használati díj 24
ezer forintról indul. A GSK-nak

a bérleti díjon felül a működtetéssel kap-
csolatos közüzemi díjakat is vállalnia
kell, valamint ingyenes hasznosítást kell
vállalnia az önkormányzat iskolai testn-
eveléssel és diáksporttal összefüggő,
törvényben meghatározott feladatainak
ellátásához. A testületi határozat azt is
kimondja, hogy az egyesület a létesít-
mény üzembe helyezését követően, az
önkormányzati tulajdonú ingatlanban
további beruházások végzésére, átala-
kítására nem jogosult, valamint a bérlet
jogát harmadik személynek nem adhatja
át. -tt-

Pályaavató – Hivatalosan is átadták a műfüvet

Újabb pálya a Táncsicson

A budapesti Ikarus sporttelep
atlétika pályáján rendezték meg
az országos serdülő összetett 
bajnokságot, amelyen a GEAC 15
éves lányai szenzációsan szere-
peltek.

Mostanában sűrűn emlegetik, hogy a
gödöllői atléták rendre ott vannak a leg-
jobbak között. Hát, amit a gödöllői atlé-
ta lányok produkáltak az összetett ob-n
arra még nem volt példa. A Kovács
Emma, Renner Luca, Szemjanyinov
Paula trió kétezer pont előnnyel nyerte
a bajnokságot úgy, hogy mind az öt
számban a legjobb csapat voltak. Gátfu-
tásban szinte egyformán remek időt
mentek (-15.74,-15.76,-15.85). A ma-
gasugrás ma-ga a minőség, maga a szép
mozgás ünnepe volt. Luca és Emma kü-
lön versenyt vívott, aminek 170 cm fe-
lett lett vége. Gerelyben Emma centik-
kel maradt csak el a 40 m-től. Még két
szám volt hátra, de már a bajnokságot
akkor megnyerték a lányok. A két vezér-

egyéniség mögött nagyszerűen szere-
pelt a csapat harmadik embere, a vi-
szonylag újonc Szemjanyinov Paula.
Nemzetközi mércével is kiváló versenyt
vívtak és minőségi teljesítményt nyúj-
tottak.

Bár sokan voltak, akik egyéni
csúcsokkal és jóval a várako-
záson felül szerepeltek, mégis a
har-madik helyeket szerző ket-
tőst kell kiemelni még. Kriszt
Katica a 99-es évjáratban mind
a négy számban remek egyéni
csúcsokkal igen szoros ver-
senyben lett dobogós. A klub
egyik legígéretesebb ifjú atlé-
tája lehet, akiből adottságai
alap-ján nemzetközi szintű ver-

senyző lehet.
Oké Olufemitől győzelmet vártak, de a
szövetség a dobó variációból szinte ug-
rófutót alakított, így örülni kellett, hogy
Femy bronzérmes lett. Szép jövő előtt
áll a 99-es lány csapat többi tagja is, akik
hajszállal maradtak le a dobogóról. Akik
itt az egyetemet és a várost képviselték,
nem csak eredményeikkel, magatartá-
sukkal, hanem külső megjelenésükkel is
elismerést váltottak ki.
Egyéniben ötpróbában a 15 éves lá-
nyoknál bajnok Kovács Emma 3386
ponttal, 2. helyen Renner Luca végzett
3262 ponttal. A 14 éveseknél négypró-
bában a lányoknál Kriszt Katica 2030
ponttal, míg a fiúknál Oké Olu-femy
1886 pontot teljesítve lett harmadik.

Csapatban, ötpóbában bajnok a GEAC
15 éves leány csapata (Kovács Emma
1., Renner Luca 2., Szemjanyinov Paula
11.,) 9137 ponttal, a második helyen a
Kecskemét zárt 7313 ponttal.
Négypróbában a 14 éves GEAC leány
csapat a 4. helyen végzett (Kriszt Kati-
ca, Kriszt Annamária, Csernyánszki
Flóra, Erőss Katica) 7512 pontot telje-
sítve, míg a fiú 13 éves négypróba csa-
pat a 6. helyen zárta a versenyt (Kókai
Patrik, Bogdán András, Aide Dániel,
Tóth Kőő Kúnó) 4453 ponttal.
Erre a versenyre Benkő Ákos és Kör-
mendy Katalin edzők remekül készí-
tették a fel a fiatalokat.

Öt nemzet viadala – Négy
gödöllői a keretben 

Négy gödöllői is helyet kapott a magyar
keretben az öt nemzet viadalára készülő
csapatban. A magyra, cseh, horvát, szlo-
vén és szlovák válogatottak viadalára a
fiú gerelyben mindkét pozíció Máté Al-
pár tanítványaié, Esztergál Koppányé
és Kerekes Marcellé lett.
A helyzet a lány magasban ugyanez. A
magyar csapat két lány magasugrója,
Benkő Ákos tanítványai,  Renner Luca
és Kovács Emma. Emma mint gerely-
ben bajnok és ranglista vezető, Ő az
egyes számú magyar versenyző.
Az összetett bajnokság eredményei
alapján lehet bízni a GEAC-os fiatalok-
ban. -bá-

Atlétika – Országos serdülő összetett bajnokság

Szenzációsan szerepeltek a GEAC 15 éves lányai

A harmadik játéknapon sem sike-
rült a pontszerzés Bartos Gábor
csapatának, akik ezúttal Török-
szentmiklóson véreztek el.
A Gödöllői KC mindössze 14-szer tudta
bevenni a házigazdák kapuját és ami en-
nél is aggasztóbb lehetett, hogy a 2. féli-
dőben mindössze 4 gólt értek el a mieink
30 perc alatt! 
NB I/B keleti csoport, 3. forduló
CLASS-Törökszentmiklósi KE – Gö-
döllői KC 24:14 (15:10)
Juniorok: Törökszentmiklós – GKC
26:26

Kézilabda – Pont nélkül

Nem volt CLASS nap

Az elmúlt hétvégén rendezték
meg Izsákon a VIII. Négyesfogat-
hajtó Európa-bajnokságot, me-
lyen a gödöllői Lázár Zoltán két
bronzérmet szerzett.

A hétszeres világbajnok Lázár Zoltán
egyéniben a díj- és a maratonhajtást kö-
vetően a 4. helyen állt, innen sikerült a
záronapon felkapaszkodnia a dobogóra,
miután a 770 méter hosszúságú aka-
dálypályát kiválóan, hiba nélkül szinti-
dőn belül teljesítette (3:21 perc volt a
szintidő), míg holland riválisa hibázott. 
A Lázár-fívérek idősebbike csapatban is
felállhatott a dobogó harmadik fokára.
A Lázár Zoltán, id. Dobrovitz József,
Ifj. Dobrovitz József alkotta csapat a
holland és a német egység mögött vég-
zett a 3. helyen.
Egyéni végeredmény: 1. Theo Tim-
merman 137,53 hibapont, 2. Tomas

Eriksson 139,80 hibapont, 3. Lázár Zol-
tán 140,67 hibapont, ...6. idősebb Dob-
rovitz József 149,2 hibapont, ...10. if-
jabb Dobrovitz József 158 hibapont
Csapatban: 1. Hollandia (Ijsbrand
Chardon, Koos de Ronde, Theo Tim-
merman) 276,14 hibapont, 2. Németor-
szág (Michael Brauchle, Mareike Harm,
Georg von Stein) 287,66 hibapont, 3.
Magyarország (Lázár Zoltán, id. Do-
brovitz József, ifj. Dobrovitz József)
289,87 hibapont. -li-

Lovassport – Négyesfogathajtó Eb, Izsák

Lázár Zoltán: Két bronzérem

A Gödöllői Contact ITF Taekwon-
do Sportegyesület felvételt hirdet 10

éves kortól. Gyere és edz velünk,
hogy egy éles helyzetben meg tudd
magad védeni vagy versenyezz és
legyél a jövő bajnoka és egy össze-

tartó csapat tagja! 

Jelentkezés a 
06/20-560-11-48-as számon vagy a 

contactsegodollo@gmail.com
e-mail címen, illetve szeptembertől

az edzéseken (BIO-FIT Center 
Gödöllő, Állomás út 1-2./a hétfő és

szerda 17:30-19:00-ig).

A hivatalos szalagvágás (balról: Benkő Tamás az
MLSZ megyei Igazgatója, Gémesi György polgá-
mester és a TEVA vezérigazgatója, Kaszás Mihály)

Szeptember 25-én rendezték
meg  Budapesten az Atlétika
Ügyességi csapatbajnokság Pest
megyei Diák-olimpiai döntőjét.
A VI. korcsoportban a Premontrei Gim-
názium 3 lány és 3 fiú csapattal képvi-
seltette magát.  Megyebajnok lett a fiú

4x1500 m váltó-csapat (Pápai Márton,
Józsa Tamás, Dolhai Máté, Törő Lajos),
valamint a fiú magasugrócsapat (Orova
Márton, Farkas Péter, Benke Sándor,
Tóth István, Dolhai Máté). Ezüstérmet
szerzett a 4x800 m lány váltócsapat
(Retzler Zsófia, Szmrtyka Julia, Wirn-

hardt Julia, Ferencz Anna) és a fiú súly-
lökő csapat (Pető Botond, Kocsis Do-
monkos, Bella Levente, Sebők Le-ven-
te, Benke Sándor). A dobogó harmadik
fokára a lány magasugrócsapat (Ke-
resztes Viktória, Ferencz Anna, Szek-
eres Eszter, Vida Bernadett, Juhász Ré-
ka) illetve távolugrócsapat (Retzler Zsó-
fia, Ferencz Anna, Keresztes Viktória,
Vida Bernadett, Juhász Réka) állhatott
fel. Felkészítő tanárok: Sárdi Erzsébet,
Brassay Ágnes, Mácsár Gyula.      -mgy-

Diákolimpia, atlétika – Ügyességi csb, megyei döntő

Premontreis csapatsikerek

A felnőtt budapesti Világbajnok-
ság után a vívók háza táján is
megkezdődött a szezon. A fiat-
alok túl vannak egy több hetes
edzőtáboron és az első ver-
senyeken. 
Egyenlőre döntősökről nem számolha-
tunk be kard és tőr fegyvernemekben.
Október 5-6-án Gödöllőn az egyetemi
Sport-csarnokban és a Premontrei Gim-
náziumban  lesz a XV. HUNIBER
kadet EURÓPA Kupa, amelyen 20
ország több mint 300 U17 korosztályú
ver-senyzője vesz részt. A küzdelmek
szombaton és vasárnap 9 órától kez-
dődnek, döntők 17 órától.

Kadét Európa Kupa a vívóknál
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MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA A 
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN

Csodatévő tárgydoktor 
Múzeumi foglalkozás diákoknak

(10 − 12. osztályosoknak) 
előzetes bejelentkezéssel

2013. október 1 − 27.
Pályaválasztás előtt álló 

gimnazistáknak bemutató óra ar-
ról, hogy ki a restaurátor, mivel

foglalkozik, és hogy lehet valakiből
restaurátor. Mi az, amire képes egy
restaurátor és hol a tudása határa.

„Múzeumok délidőben” –
Fénykép-ezz!!!  

Kulturális terefere a fényképezés
múltjáról

2013. 10. 09. 10.00 − 11.30.
A múzeum gyűjteményében talál-

ható fényképészettörténeti
érdekességek (sztereoszkóp, üveg-

negatívok) bemutatása egy
délelőtti kötetlen beszélgetés
keretében. Akinek van otthon

ilyesmi érdekessége, azt kérjük,
hozza magával, és ossza meg

velünk!

„A lámpás én vagyok” – Tanárok
éjszakája 

Tündérkert  a múzeumban, 6-16
éveseket oktató pedagógusoknak
2013. október 10. 15.00 − 18.00

Szeretnénk megismertetni a város-
ban dolgozó pedagógusokat a  sze-
cessziós kiállításunk és a legújabb
múzeumpedagógiai kiadványunk

(Tündérkert, szecessziós
ismeretterjesztő kiadvány) önálló

használatának lehetőségeivel.
Ekkor kerül sor a nyáron kiírt

mesepályázat
eredményhirdetésére és a

díjkiosztásra.

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő Szabadság tér 5.

Fax: (28) 422-003
Tel.: (28) 421-997 vagy 

(06-20) 269-2007
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza 
2013. október 1-től október 18-ig: ZÁRVA TART

A Gödöllői Iparművészeti Műhely tisztelettel meghív-
ja Önt  2013. október 18-án (pénteken) 17 órára  
TIZENÖT ÉVES A GIM c. csoportos képző- és ipar-
művészeti kiállítás megnyitójára

Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis Erzsébet, F. Orosz Sára, Farkas Éva,
Fábián Dénes Zoltán, Hauser Beáta, Katona Szabó Erzsébet, Kárpáti Tamás, Karsai
Zsófia, Kecskés Zoltán, Kun Éva, Latin Anna, Lévai Nóra, Müller Magda †, Orosz István,
Pannonhalmi Zsuzsa, Pistyur Imre, Rékasy Levente, Remsey András †, Remsey Flóra,
Simonffy Márta, Szikora Tamás †, Szőcs Miklós Tui, Szuppán Irén 
A kiállítást köszönti: Dr. Nánási Éva, Gödöllő város címzetes főjegyzője
A kiállítást megnyitja: Simon Károly, designer, akadémikus
Hegedűn közreműködik: Dezső Piroska
A kiállítás megtekinthető: 2014. február 28-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órá-
tól 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Szeptember 30- okt. 6-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.:
410-251.
Szeptember 7-13-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220

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.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

Gödöllővel kapcsolatos
hírekről, eseményekről

tájékozódhat:

www.godollonettv.hu

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET 

a gödöllői  rezsihátralékkal  rendelkező családok támogatására.
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján vagy a 106-os szobában

lehet igényelni.

Leadási határidő: 2013. október 4.

Felhívás – Október 23-ai koszorúzás

Az 1956-os Forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából vá-
rosi ünnepséget rendezünk 2013. október 23-án 15 órakor a Szent István Egyetem volt Tanárképző Intézetének
park-jában (2100 Gödöllő, Szabadság út 9.). Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait.
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb 2013. október 18-ig (péntek), 12 óráig a
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a 70/376-6544-es telefonszámon Tábikné Surman
Szilviánál, hétköznap 9-16 óra között.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 14 óráig a helyszínre eljuttatni.
Megértésüket köszönjük. 

Közhasznúsági jelentés

„Lorántffy Zsuzsanna Szellemében”
Természet- és Társadalomtudományi
Alapítvány. Engedély száma:
13.Pk.60.443/2006/6.
Adószám: 18716724-1-13

2012-ben az alapítvány részére a
személyi jövedelemadó 1 %-ból be-
folyt összeg: 63.352 Ft.
70.000 Ft-ot kapott két fő kutatási

ösztöndíjként (50+20.000 forint).
20.652 Ft. a működésre lett elköltve.
Az eddigi 1%-os felajánlásokból a
2013-as évre 46.164 forintot tarta-
lékoltunk.
Az alapítvány közhasznú minősítést
kapott a Pest Megyei Bíróságtól
2007. febr. 22-én.
Köszönjük a támogatásokat, melyek
alapítványi céljaink (a Sárospataki
Református Kollégium természettu-
dományi területen kiemelkedő tanul-

mányi teljesítményt nyújtó diák-
jainak támogatása, Sárospatak és
környékének tudományos feltárása)
megvalósítását segítik. E célok el-
érése érdekében a 2013-es évben is
folytatjuk adományok gyűjtését. 

Bankszámlaszámunk: 
10103836-58635900-02000006

Sárospatak, 2013. szeptember 23.
Az alapítvány kuratóriuma

A Magyar Kémény Kft.
tájékoztatója

A Magyar Kémény Kft. értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy a
2012.évi XC. Törvény a kémény-
seprő-ipari közszolgáltatásról, va-
lamint a 63/2012.(XII.11) BM ren-
delet és a 347/2012 (XII.11.) Kor-
mányrendelet értelmében előírt
kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás körébe tartozó felada-
tokat – a települési Önkormányzat
közigazgatási határain belül  - a
Magyar Kémény Kft. alkalma-
zottai látják el. Gödöllőt munka-
társaik 2013. X. 03. és 2013. XII.
23. között keresik fel. A társaság
alkalmazásában álló dolgozók
fényképes igazolvánnyal, illetve
névre szóló megbízólevéllel ren-
delkeznek.

A PSZICHOLÓGUS VÁLASZOL

Október 7-én, hétfőn, 18 órakor találkozhatnak Magyarország legne-
vesebb gyermekpszichológusával, dr. Vekerdy Tamással a Művészetek
Házában.

A pszichológus válaszol lesz a téma, így az est nagy része feltehetőleg a kér-
dések szerint alakul.
Dr. Vekerdy Tamás bevezetőjében azonban mindenképpen beszélni szeretne
néhány problémáról, ami a mostanában hozzá érkezett levelek tanulsága 
szerint aktuális és sokakat érdekel. 
Néhány téma, amiről biztosan szó lesz: Mit tehetünk gyermekünkért?....
Nem akar óvodába menni, szomorúan marad ott... 
Mit tehetünk gyerekünkért - mit kell tennünk –, ha iskolába ment most
szeptemberben? 
Mit kell tennünk, ha kamaszodik? És ha testvére születik? 
Mit mondjunk neki vagy nekik, ha válás előtt állunk? És ha meghalt valaki a
családban? 
És ha neki vannak rossz álmai, rossz gondolatai – például: a halálra gondol?
Ilyen és hasonló kérdéseket szeretnénk körüljárni – a nézők aktív rész-
vételével.

MEGHÍVÓ

az Előzzük meg a
gyermekek bántalmazását

című rendezvényre

Helyszín: Gödöllői Polgármesteri Hi-
vatal, földszinti nagyterem (2100, Gö-
döllő, Szabadság tér 7.)

Időpont: 2013. október 15., 16 óra

Program:
15.30 –16.00: Regisztráció
16.00–17.00: A gyerekek elleni erőszak
megelőzése és kezelése. Előadó: Dr.
Herczog Mária egyetemi docens
17.00–17.30: Kérdések és válaszok
17.30–18.30: A fizikai bántalmazás je-
lei, tünetei és a „rázott gyerek szind-
róma”. Előadók: Kassai Tamás dr. 
gyermek-traumatológus, osztályvezető
főorvos; Péterfy kh. Ri. és Baleseti
Központ, Gyermek traumatológia
18.30–19.00: Kérdések és válaszok 

A programon a részvétel díjmentes,
de kérjük, hogy 2013. október 8-ig
szíveskedjenek regisztrálni a 
kovacs.gergo@godollo.hu címen

A társadalmi kohézió erősítése az ál-
dozattá válás megelőzése és az
áldozatsegítés érdekében a Gödöllői
kistérségben c. TÁMOP projekt ren-
dezvénye
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KEDVES VENDÉGEINK!

Gödöllő városi piac

emeleti étterme újra fogadja

a bankkártyával, valamint

a Szép Kártyával rendelkező

vendégeit is!

Ötféle menü: 780 Ft

Háromféle menü: 880 Ft

és egyéb megszokott ételeink

(gulyások, halászlé, vadak, halak).

NYITVA TARTÁS:

Hétfő-péntek: 7-18.30

Szombat: 7- 17.30

Vasárnap: 9-16.00

FŐZŐVERSENY OKTÓBER 5-ÉN
A hagyományokhoz híven a városi piacon idén ősszel is rendeznek fő-
zőversenyt. A rendezvényen részt vesz és főz az éppen városunkban
tartózkodó holland Wageningen testvérváros küldöttsége is. Mellettük
még 14 résztvevő igyekszik versenybe szállni főztjével és összesen 20
féle finomságból válogathatnak, akik a piacra látogatnak.

AZ ÉTLAP:

1. Wageningen (Hollandia): Holland specialitás ......................... 550 Ft

2. Berkes family (Gödöllő):
a.) Birkapörkölt burgonyával .......................... 950
b.) Karcsi kedvence (zöldséges ragu) ............ 690
c.) Turófánk 1 adag (3db, helyben fizetendő!) 300

3. Kövics Ferencné és leánya (Vácszentlászló):
Csülkös babgulyás ................................... 790

4. Bálint Józsefné, Rózsika zöldséges (Gödöllő):
Nógrádi roma töltött káposzta .................. 890

5. Farkas Zoltán (Gödöllő): Halászlé .............................................. 790

6. Gödöllői Sportcentrum:
a.) Takart alföldi töltött káposzta .................... 750
b.) Birsalmás kacsaleves ............................... 600

7. Mazula Istvánné (Isaszeg): Tárkonyos pulyka zöldbabágyon .... 790

8. GAK Nonp.Közh. Kft. (Gödöllő, babatvölgyi biokertészet):
Zöldségleves bio kertész módra + almás pite  850

9. Vállaj község német nemzetiségi önkormányzata: Strudli (1 db) 150

10. Fazekas Pékség (Püspökszilágy):
a.) Csülökpörkölt burgonyával ....................... 950
b.) Körmös pacal burgonyával ....................... 950

11. Erdélyi Vándor Székelyek Köre, Kasza family (Gödöllő):
a.) Erdélyi töltött káposzta ......................................... 790
b.) Miccs mustárral és ínyencfalat padlizsánkrémmel 650
c.) Tejfölös juhtúrós puliszka füstölt szalonnával ....... 650

12. Koch és Szalai team (Isaszeg):
Disznótoros (hurka, kolbász, sültek)
párolt káposztával, burgonyával ........................... 950

13. Huszai Lajos (Veresegyház): Nyúlpaprikás .............................. 950

14. Magyar Józsefné és Padlovics József (Gödöllő):
Fürjraguleves, fürjtojással, csigatésztával
(saját fürjtenyészetből) ......................................... 690

15. K&H Menő Manók (Gödöllő):
Gombapaprikás tejfölösen, galuskával ................. 680



KÖZLEMÉNY

+Tisztelt Olvasó! Keressük FEJÉREGYHÁZI LÁSZLÓ (1901-1948)
festőművész, Premontrei rajztanár MUNKÁIT listába vétel, eset-
leg kiállítás céljából. Kérjük, akinek ilyen kép van a birtokában,
értesítsen az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Fejéregyházi
Péter 06-20-966-0341, 06-28-418-861 (esténként),
fejerpeti@gmail.com. Köszönettel: a Fejéregyházi család. 

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

INGATLAN

+SÜRGŐSEN ELADÓ magasföldszinti 62m2-es, 2 szobás, erkélyes
lakás Gödöllőn, Kossuth L utcában! Új műanyag nyílászárók a konyhán
és az egyik szobán. I.ár: 10,9 MFt. 20-772-2429

+Sürgősen eladó 68nm-es, 3 szobás, tégla, konvektoros, jó állapotú,
világos, jó beosztású, duplaerkélyes lakás Gödöllőn a centrumban. I.ár:
10,9MFt 20-772-2429 

+Sürgősen eladó Gödöllő kertvárosában 100m2-es 3szoba, konyha-
étkezős, alápincézett kockaház 720m2-es telekkel. I.ár: 13,9MFt! 20-
772-2429  

+Az ár alkuképes! Központhoz közel 200 nm-es vállalkozásra alkal-
mas kétszintes duplagarázsos ház eladó iár: 17.9 MFt 20-804-2102

+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított, gázkazánfűtéses
lakás eladó. Iár: 10,2MFt. 20-772-2429 

+JÓ VÉTEL Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú, saroktelekre épült
100m2-es családi ház eladó 18.8MFt-os irányáron! 20-539-1988

+Gödöllő központjában, 1500m2-es telken, átlagos állapotú, de
masszív, 100m2-es családi ház, nappali+ 3szobával eladó! Iár:
19.8MFt. 20-539-1988

+Alkuképesen, sürgősen eladó Erzsébet park közelében 3.em-i erké-
lyes, két és fél szobás lakás! Iár:9.8MFt! 20-539-1988

+Gödöllő központjában, újszerű társasházban 40m2-es, nappali+
félszobás 2.em-i lakás egyedi fűtéssel eladó! Iár:11.9MFt. 20-539-1988

+Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás Iár: 8.5 MFt!! 20-
804-2102

+AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren eladó 2 szobás lakás Iár: 8.5MFt.
Eladó nappali+ 2szobás tégla, felújított lakás. Iár:9.9 MFt 20-804-2102   

+AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3 szoba+ nappalis ikerház, fedett koc-
sibeállóval, 340nm saját telekrésszel, kertvárosban eladó. 20-772-2429  

+Eladó 2szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű mfszi lakás Gödöllőn,
garázzsal és kertkapcsolattal Iár:10.9 MFt 20-8042102

+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi házat vagy
eladó telket. 20-944-7025 

+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes nappali+ két+fél
szobás újszerű lakás zárt parkolóval! Iár:18.9MFt! 20-539-1988

+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére (20)804-
2102  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól áron
alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vál-
lalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha,
fürdőszoba, 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.: 26,9 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).

+Eladó az egyetemi lakótelepen egy parkra néző, két szobás, földsz-
inti öröklakás. Tel.: 20/616-9336.

+Eladó kiváló állapotú, teljesen felújított, családi házban kialakított
földszinti, külön bejáratú, kétlakásos társasházi lakás Gödöllőn. 83
m2-es, amerikai konyhás, nappali + két szobás téglalakás garázzsal,
új nyílászárókkal, alacsony rezsivel. Iá.: 18.9M Ft.Tel.: 70-514-5854.

+Szada fenyvesligeti részén, 1628 m2-es, közművesitett épitési
telek 7,5mft-ért eladó. Tel.: 20-3456-552.

+Eladó Szadán, egy újépítésű ikerház telekrésszel, nappali+3 szobával,
két fürdőszobával. Referencia szám: 3750. I.ár: 23,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3 szobás, téglaépítésű
családi ház, két lakrésszel. 1100 nm-es telek, díszkert. Referencia
szám: 3726. I.ár: 22,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ALKALMI ÁR! Eladó Szadán, az Arany János utcában egy amerikai
konyhás nappali+1 szoba, fürdőszoba, wc – újszerű, hőszigetelt 650
nm-es telken, nagy terasszal épült családi ház. A ház végig alá van
pincézve. Referencia szám: 3670. I.ár: 12,9m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Szadán, egy 1500 nm-es parkosított telken álló 150 nm-es,
igényes, egyedi dizájn alapján épült családi ház. Nappali+4 szoba, 2
fürdőszoba, gardrób, étkező-konyha. 2 beállásos garázs. Referencia
szám: 3744. I.ár: 55m Ft helyett: 49,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn eladó magasföldszinti nappali+ 2 szobás nagy erkélyes,
igényesen felújított, egyedi fűtéses lakás csendes környezetben. Ref-
erencia szám: 3733. I.ár: 13,8 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Vasvári Pál utcában, egy téglaépítésű,
cirkófűtéses, alápincézett lakóház, mely áll földszinten 2 szoba,
konyha, fürdőszoba, tetőtérben 1 szoba, tusoló. Telek mérete: 630
nm. Referencia szám: 3719. I.ár: 22,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Perczel Mór utcában egy örök panorámás, egyedi
építésű lakóház. Referencia szám: 3643. I.ár: 22 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó a Királytelepen, Gödöllőn, egy téglaépítésű, 100 nm-es,
háromszobás családi ház, alápincézve, 1100 nm-es telken. Referencia
szám: 3749. I.ár: 19,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti
öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Kartalon, egy nappali, szoba konyhás, 65 nm alapterületű csalá-
di ház, 1500 nm-es telken. Referencia szám: 3746. I.ár: 8,5 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás ikerház, nappali+3 szobás,
újszerű, két fürdőszobás családi ház. Referencia szám: 3742. I.ár:
29,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Blahai domboldalban, egy örök panorámás, telje-
sen felújított nappali+4 szobás, két fürdőszobás családi ház, 70 nm-es
szuterénnal. Ref. szám: 3740. I.ár: 26,5 m Ft. Érd.: 28/411-086 

+Eladó Gödöllőn, a Harasztban, egy 74 nm-es, nappali+2 szobás tár-
sasházi lakás telekrésszel. Referencia szám: 3730. I.ár: 14 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Damjanich utcában egy két és fél szobás
téglaépítésű családi ház, 4700 nm-es telken. Referencia szám: 3745.
I.ár: 15,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Nagyfenyvesi részen, egy 694 nm-es telken,
díszkerttel, egy 170 nm összterületű ingatlan, mely áll 6 szoba, két
fürdőszoba, két konyha, és egy 98 nm-es szuterénből, melyben két
beállásos garázs+műhelyek találhatóak. A fenti ingatlan alkalmi áron
vehető meg!  Referencia szám: 3737. I.ár: 31 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Kertvárosban, egy 170 nm alapterületű polgári ház,
osztható 1200 nm-es telken. Referencia szám: 3468. I.ár: 29,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es magasföldszinti
lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos utcában. Érd: 70-2915-134 

+Eladó tulajdonostól a Palotakerten négyemeletes ház 4. emeletén
egy 59m2-es 2 szobás távfűtéses, egyedi fűtésmérővel felszerelt
lakás 9,3M.Ft-ért. Érd: 06-30-619-6831 

+Eladó egy amerikai konyhás, sarokkádas fürdőszobás, 1,5 szobás
lakás a városközpontban tulajdonostól, tehermentesen. Iár: 8,2 millió.
Tel: 06-20-383-2486 

+Gödöllőn, a Palotakert lakótelepen eladó egy 44 nm-es, másfél-
szobás, felújított lakás Városközpont, egyetem közelében. Lakáscsere
(minimum 60 nm) nagyobbra érdekel. Iár: 8 millió. Tel: 20-968-0336 

+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50 nm-es, 1.em.
házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér, 2különnyíló szoba,
fürdő, külön WC, tágas konyha, beépített szekrények), felújított lakás.
Iár:10,2MFt. 06-70-580-1809 

+Zsámbokon Vas-műszaki üzlet lakással, áruval, céggel, - haláleset
miatt - eladó. Esetleg rákoscsabai vagy gödöllői ingatlan
beszámítható. Tel: 06-70/333-0636 

+Kazinczy F. u. 17. alatti ingatlan eladó: 2 szoba, 2 konyha, 1 WC,
fürdőszoba 563 nm-es telekkel. Iár: 15 MFt. Tel: 06-70-411-5268 

+VENNÉK saját részre gázfűtéses, kéményes lakást. Legfelső és
legalsó szint kizárva. 06-70-703-5454, e-mail: komtu@freemail.hu 

+Gödöllő központjában a Patak térnél 2 szobás, konvektoros,
napfényes, 4.em. lakás eladó saját tárolóval, nagy erkéllyel, gyönyörű
kilátással! 8,5MFt. 06-30-316-0756

+Eladó tulajdonostól a Palotakerten, négyemeletes ház 1. emeletén
egy 62 nm-es, 2 szobás, felújított, parkra néző, fűtésszelepekkel
beépített lakás 10,9 MFt-ért. Tel: 06-20-956-3212 

+Eladó Palotakerten 2 db lakás korszerűsített fűtéssel: 57 nm-es,
10. emeleti, felújított 8,5 millióért, ill. 36 nm-es, földszinti 7,1 mil-
lióért. Tel: 06-30-222-5274 

+Eladó Aszódon felújítást igénylő gázkonvektoros kis kertes ház. Víz
az udvarban. Iár: 4,5 millió Ft. Érd: 06-70-550-7693, 06-28-816-839 

+Eladó Siófok Rózsadombján egyedi tervezésű, luxus kivitelű családi
ház, 260 nm. Ingatlanosok ne hívjanak! Érd: 06-28-419-336 

+2,5szobás, felújított parasztház eladó Zsámbokon, vagy kisebb
lakásra cserélhető. Fűtés: konvektorok+ vegyes kályhák. Kb. 800nm
kert, kamrák, garázs. Szennyvízcsatorna az utcában. Víz, villany,
fürdőszoba van. Iár:8MFt. 06-70-389-8930 

+Eladó Gödöllő Szent János utcában 61 nm-es 2.em. 2 szobás, felújí-
tott, konvektoros, tehermentes téglalakás akár bútorral, berendezés-
sel együtt is. Iár: 12,5 MFt. Érd: 06-209-138-616 

ALBÉRLET KIADÓ

+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

+Kiadó Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás. Tel.:
20/9455-583.

+Kiadó Gödöllő központjában egyedi mérőórás, 1szoba összkomfor-
tos lakás. 50.000,-Ft+ rezsi+ kaució, ill. ELADÓ a Perczel Mór
utcában téliesített faház, a Dobó Katica utcában pedig egy családi
ház. 06-30-6502-194, 06-30-488-7674 

+Kiadó ház Gödöllő belvárosában: 3 szoba, nagy nappali, konyha,
fürdőszoba, kert. 60eFt+ rezsi. Kaució: 100eFt. Telefon: 20/9390797

+Köztársaság úton 3 szobás családi ház, családnak, diákoknak,
munkavállalóknak kiadó. Iár: 70.000,-Ft. Tel: 06-30-421-6644 

+Gödöllő központjában családi háznál, külön bejárattal 1 szoba
összkomfortos, bútorozott lakás október 1.-től kiadó. Ár: 40.000,- +
rezsi. Érdeklődni 14 h után: 06-30-425-8595 

+Kiadó 57 nm-es, erkélyes, parkra néző, részben bútorozott lakás
mért fűtéssel, vízórákkal: 46.000,-Ft + rezsi. 100.000,-Ft kaució
szükséges. Tel: 06-30-222-5274  

+Kiadó olcsó albérlet 2 egymásba nyíló szobával, konyha és fürdő
használattal. Tel: 06-30-555-6794 
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Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16; P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal. 
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális

számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu   

info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

A LÉNYEGHEZ KAPCSOLÓDVA.
ÚJ INSIGNIA AZ OPEL GAÁLNÁL

Opel Gaál

2

2

Tapasztalja meg a digitális kapcsolatteremtés élményét az IntelliLink információs és
szórakoztató rendszerrel. Mindehhez pedig az eddigi leghatékonyabb Opel motort: 99 g CO2 /km. 

Nyitott hétvége: 
2013. október 18-20.
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+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 54 nm-es LAKÁS KIADÓ. Érd: 30-9716-746 

+Gödöllőn központban albérlet kiadó: egy 2 ágyas szoba vagy 2
szoba 4 ággyal 2-4 lehetőleg egyetemista hölgynek. Természetesen
konyhával, fürdőszobával. Ár megegyezés szerint. Tel: 70/508-8727 

+Gödöllő Kertvárosban 2 szoba-konyhás, fürdőszobás önálló kertes
családi ház gázkonvektoros fűtéssel, garázzsal, melléképülettel és
kerthasználattal kiadó. Érd: 06-70-704-6618, 06-28-413-376 

+Szoba-konyhás zuhanyzós, fatüzelésű, különálló, jó állapotú lakás
kiadó 1 fő részére. 1 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-609-8707 

+Gödöllő város központjában 2 szoba összkomfortos, gázkonvek-
toros, bútorozott családi ház garázs és kerthasználattal kiadó. Ár
megegyezés szerint és 2 havi kaució. Érd: 06-20-544-1761 

+Gödöllő Belvárosában részben bútorozott, kétszobás lakás 1-2 fő
részére kiadó 60.000,-+ rezsiért. 2 havi kaució szükséges. (Ugyanitt
FRANCIA ÁGY ELADÓ -15.000,-Ft.) Tel: 06-70-333-0496 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő kertvárosában 20 éve müködő élelmiszerbolt mellett, trafik
tevékenység részére kedvező feltétellel helyiség kiadó. Tel.: 20-3464-718.

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

+Gödöllő központjában, a Dózsa György úton, új épitésű, utcafronti,
34 m2-es üzlethelyiség kiadó, akár iroda részére
is.(riasztó,légkondi,parkolás). Tel.: 20-3456-552.

+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött telephelyén
kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek kedvező áron
kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok helyiséggel. Érdeklődni lehet
(28) 410-988/100-as melléken vagy a 20/391-0410 telefonszámon 

+Zsámbokon Vas-műszaki üzlet lakással, áruval, céggel, - haláleset
miatt - eladó. Esetleg rákoscsabai vagy gödöllői ingatlan
beszámítható. Tel: 06-70/333-0636 

+Gödöllőn, az OTP mellett, 17 nm-es üzlethelyiség KIADÓ. Tel: 30/272-8158 

+IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szemben, 32 nm,
1.em. Érd: 70/373-8154, 20/9294-669 

+ÜZLETHELYISÉG Gödöllő belvárosában, a Petőfi téren (udvari, 30
nm-es), REÁLIS ÁRON, november 1.-től kiadó! Érd: 06-30-346-5408 

+86 nm-es ÜZLETHELYISÉG, irodának is alkalmas (családi ház),
Gödöllő belvárosában kiadó. Tel: 06-70-235-2701 

+Kazinczy körúti garázssoron 14 nm-es GARÁZS hosszútávra KIADÓ.
Tel: 06-30-445-7870 

+Gödöllőn 50 nm-es ÜZLET KIADÓ reális áron. Többféle kereskedel-
mi, szolgáltató tevékenységre is alkalmas. Tel: 06-70-314-8389 

ÁLLÁS

+Virágkötőt keresünk! Virágcsokrok, koszorúk, asztaldíszek
készítésében a szakmában jártas, gyakorlattal rendelkező, önálóan
dolgozni tudó virágkötőt keresünk isaszegi virág üzletünkbe. Érd : 06-
30 670 -86 02

+Kistarcsa Városi Óvoda sürgősen ÓVÓNŐT KERES. Érd:
Ratimovszky Tiborné 06-28-470-745 

+Gödöllői étterembe, igényes, gyakorlott szakácsot felveszünk. Érd:
06-20-322-0372. 

+Szakképzett BOLTI ELADÓT felveszünk ruházati üzletbe. Tel: 06-
20-9386-337 

+Kerepesi Napközi Otthonos Óvoda azonnali kezdéssel
ÓVODAPEDAGÓGUST keres. Jelentkezés: Lengyelné Jankovics Mária
óvodavezetőnél. Tel: 06-20-5598-927 

+Multinacionális pénzintézet elsősorban mellékállású munkatársakat
keres. Jó megjelenésű, min. érettségizett jelentkezőket várunk.
Önéletrajzokat az istvankaroly@invitel.hu –ra kérjük. 

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

+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 

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

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944 

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

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

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel!
Tel: 06-70-361-9679 

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

+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 

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

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással
4.000Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 30/9546-504 

+TOLLPATYOLAT, paplan-, párnatisztítás, készítés ismét Gödöllőn.
Nyers és színes anginokkal egyaránt. Tel: 06-20-530-6431 

+Lieutenant Kft vállalja családi házak, lakások átalakítását, bővítését,
felújítását. Víz- gáz-fűtéstervezés, kivitelezés, hideg burkolás, gip-
szkartonozás, vakolás, betonozás stb. Ingyenes árajánlattal várjuk megk-
eresésüket. Tel: 06-30-507-0437, e-mail: lieutenantkft@gmail.com 

+REDŐNYJAVÍTÁS! Gurtnicsere akár még ma! Redőnység - Gödöllő,
Péter 06-20-3685-888, www.redőnység.hu 

+HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK GÖDÖLLŐN. Tel: 06-20-412-1987 

2100 Gödöllő,  Éva utca 2. 
Bejelentkezés: 06 70 217 0535 

 info@efi tsilhouette.hu

Az Aviva-torna alapgyakorlatai az alábbi 
problémákon segíthetnek:

 • rendezetlen vagy görcsös ciklus
 • ciszták, miómák felszívódásában
 • egyes meddőséget okozó problémák esetén 
 • ha a hormonháztartás felborult
 • testsúly normalizálásában (hormonproblémák) 
 • a méh megerősítésére (pl.: vetélés után)
 • PMS kezelésében
 • változókori tünetek csökkentésében,
   megszüntetésében

Részvételi díj: 8.000 Ft/fő, 
két fő együttes jelentkezése esetén 6.000Ft/fő

TANFOLYAM

2013. Október 5. 1000 – 1400

torna alapgyakorlatai az

S

A Silhouette Szépségház 
INGYENES előadást tart 

minden kedves érdeklődőnek.

2100 Gödöllő,  Éva utca 2. 
Bejelentkezés: 06 70 217 0535 Bejelentkezés: 06 70 217 0535  

info@efitsilhouette.hu info@efitsilhouette.hu

2013. október 9-én: 
17.30 -18.30-ig 
• Ismerkedés az 
Aromaterápiával
hasznos, otthon is 
használható tippek 
kezdőknek.

2013. október 22-én: 
17.30 -18.30-ig
• Masszázsbemutató

AROMATERÁPIAAROMATERÁPIA

2100 Gödö2100 Gödö

S



+Számítógép szerelést, karban-
tartást vállalok. Házhoz megyek.
Pénztárcabarát árak. Használt és új
gépek összeállítása. Tel: 20-262-9250 

+NAPI MENÜ 850 Ft HÁZHOZ
SZÁLLÍTVA. Gödöllő, Domonyvölgy,
Domony, Aszód, Bag, Galgahévíz,
Szada, Iklad, Szentjakab. Továbbá
vállaljuk ESKÜVŐK, ELJEGYZÉSEK,
SZÜLETÉSNAPOK, egyéb rendezvé-
nyek teljes körű lebonyolítását. 06-
28-403-170, 06-20-534-0190 

+Vállalom lakások felújítását (kőmű-
ves 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. 

EGÉSZSÉG

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

+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 

+Gyógypedikűr, manikűr, gél lakk,
KÉZ ÉS LÁBÁPOLÁS. Benőtt köröm
kezelés, körömkorrekció. Egyedi
tehermentesítő eszközök készítése
bütyökre, kalapácsujjra, tyúkszemre.
Tel: 06-20-5733-977

OKTATÁS

+Gyesen lévő magyartanár vállal
korrepetálást, felvételire való
felkészítést kisiskolás kortól az
érettségiig. Tel.: 70/609-7748  

+60 éven felülieknek. Ha frissen
akarod tartani az elméd, edzeni akar-
od a memóriád, erre a nyelvtanulás
kiváló. Teljesen kezdő és/vagy haladó
szintű tanfolyam indul 4 fő
részvételével, egyeztetett
időpontban.: toptan1999@gmail.com,
30-224-75-63, www.toptan.hu. 

+ANGOL beszédkészség-fejlesztő
tanfolyamok indulnak délelőtti és
délutáni időpontokban a Crea
Műhelyben. Dinamikus órákon, elhi-
vatott nyelvtanár segítségével egy
csésze tea mellett, változatos
témákon keresztül fejlesztheti nyelv-
tudását. Érd: 0620-2939111 vagy
angol@crea.hu

+ANGOL felnőtt kezdő és újrakezdő
tanfolyamok indulnak a Crea
Műhelyben. Az órák kedden és
csütörtökön lesznek délelőtti és
délutáni időpontokban. További rész-
letek: www.crea.hu vagy 0620-
2939111

+ANGOLRA HANGOLKA. A CEAS
angol-magyar érdekeltségű iskola
nyelvi előkészítőt indít óvodásoknak,
akik a 2014 szeptemberében induló
1. osztályba szeretnének jelentkezni.
Tel: 06-20-5678-038 

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANY-
OL, OLASZ általános, intenzív és
vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok
MINDEN SZINTEN, diplomás és
anyanyelvi tanárokkal felnőtteknek
650 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366,
20/556-2653. (Ny.sz:13-0295-04)    

+Játékos, beszédközpontú OVIS és ISKOLÁS ANGOL ÉS NÉMET
nyelvtanfolyamok indulnak ANYANYELVI és DIPLOMÁS magyar
nyelvtanárokkal játékos és kommunikatív formában, legmod-
ernebb oktatási anyagokkal, digitális táblával kiegészítve.
Tanáraink több éves óvoda- és iskolapedagógiai tapasztalattal ren-
delkeznek. Óradíj: 800 Ft-tól. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.:
28/511-366,20/556-2653. 

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

+MATEMATIKA korrepetálást, érettségire és középiskolai
felvételire felkészítést közép- és általános iskolásoknak vállalok.
Középiskolai tanár. Tel: 06-30-620-1230 

+ANGOL korrepetálást, középiskolai felvételire, érettségire való
felkészítést vállal angol tanár. 06-30-2623-628 

+MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA korrepetálás, érettségire
felkészítés. Tel: 06-30-4567-458 

+ANGOL és SPANYOL oktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás és vizsga előkészítés területén jártas FIATAL nyelv-
tanár baráti áron. Tel: 06-70-559-3918 

+Gyakorlott tanítóként ANGOL, MAGYAR, MATEMATIKA kor-
repetálást vállalok alsó tagozatosoknak. Házhoz megyek. Érd: 06-
20-443-7884 

+Taichi tanfolyam indul Gödöllőn kezdőknek és haladóknak. Érd:
06-20-544-8021 

+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztály-
nak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953  

TÁRSKERESŐ

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

+66 éves 183/74 ápolt, fitt, kisportolt, füst-, alkoholmentes
értelmiségi férfi keresi végleges párját. Belső emberi értékek,
értelem, érzelem. Együtt, egymásért. 06-30-3920-749 

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló, extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 0,75liter
1800Ft. Érd.: 0630 8518 763

+1. Eladó pár órát használt eliptikus tréner, számlával + garanciá-
val.(NORDICTRACK E4.0 elliptika).Típus: Motorvezérelt elliptikus
tréner. Lendkerék súlya: 20 kg. Ellenállási fokozatok: 25. Programok
száma: 17. Felhasználó tömege: max.150 kg. Extrák: sztereó mp3
lejátszó, pohártartó, nagy grafikus kijelző, nagy lépéstávolság. Ára:
119.000.-Ft. Az új ára:150.000.-Ft. Tel.: 30/955-1300.

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

+HAJTÓMŰ 220/380 motorral, derékszögű meghajtással (iár:
80.000,-Ft), TOLÓSÚLYOS MÉRLEG 200kg-os (iár: 25.000,-Ft).
HŐTÁROLÓS VILLANYKÁLYHA éjszakai árammal, keveset használt,
4,5Kw (iár: 50.000,-Ft). Redőnyök, ajtók ablakok BONTÁSBÓL, jó
állapotban 500-6.000,-Ft-ig (üvegháznak is alkalmas), VASHORDÓ
200L-ES, 1000,-Ft/db, állítható kőművesállvány, vas, 2db-os (iár:
10.000,-Ft), ruhásszekrény 3.000/db, rekamié 8.000-ért eladó.
06-30-987-1670 Surányi Mihály 

+Inotec vagy Privileg elektromos VARRÓGÉP ELADÓ. Tel: 06-70-
361-5582 

+Eladó: -Antik zenegép 2 hangfallal (külön régi lemezekkel)
(International), -Gorenje mikro (új), porszívó (Zelmer), -Tomson
televízió, -TV állvány (üvegszekrényes). Tel: 06-70-371-7914 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy.
út 50. (Temetővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728 

EGYÉB

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

+Tisztelt Olvasó! Keressük FEJÉREGYHÁZI LÁSZLÓ (1901-1948)
festőművész, Premontrei rajztanár MUNKÁIT listába vétel, esetleg
kiállítás céljából. Kérjük, akinek ilyen kép van a birtokában,
értesítsen az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Fejéregyházi
Péter 06-20-966-0341, 06-28-418-861 (esténként),
fejerpeti@gmail.com. Köszönettel: a Fejéregyházi család. 

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-Hárs, Vegyesméz 2000,-Ft +üveg,
720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913 

+Fehér BORSZŐLŐ ELADÓ a Hegy utcai buszfordulóban. Érd: 06-
28-416-299 

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

+Pótgazdit keresek heti kb. 4 alkalomra, lehetőleg családi házzal
rendelkező Gödöllői lakosok személyében. Két középtermetű
kutyalány egész napos felügyeletét kellene ellátni, néha éjszakára is. A
kutyusok lakásban tartottak, de 4 óránként ki kell vinni, illetve engedni
őket a levegőre, kertbe. Kérem, csak felelősségteljes, kutyaszerető,
tapasztalt felnőttek, nyugdíjasok jelentkezzenek. Tel.: 30/955-1300.
Ha nem veszem fel, kérem, többször próbálkozzon, sms-t ne küldjön.
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Október a látás hónapja

Már sokan várják, idén vajon milyen kedvezményekre számíthatnak
nálunk, a látás hónapja alkalmából. Hiszen évről-évre extra ked-
vezményekkel várjuk kedves Vásárlóinkat októberben. Az idén is
érdemes most csináltatni szemüveget, kontaktlencsét!
Akciók tömkelege: Szemvizsgálat szemüvegre ingyenesen, kontak-
tlencse alkalmassági vizsgálat féláron! Kontaktlencse vizsgálathoz
ajándék kontaktlencse is jár! Multifokális szemüveglencsék 20%
kedvezménnyel minden típusban, a kedvező árúaktól a prémium
minőségig! Az év legnagyobb akciója multifokális lencsékre!

Multifokális szemüveget szeretne, de fél a megszokásától?
Nálunk a megoldás: Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan
keretet szeretnénk, amely valóban illik hozzánk, és olyan szemüve-
glencsét, amely tökéletes látást biztosít számunkra. E kettő együttes
megvalósítása pedig nem egyszerű feladat. Boltunkban visuReal
videocentírozóval mindez könnyen megoldható. A műszer segít-
ségével fényképeket és videókat készítünk Önről a kiválasztott
szemüvegkeretekben. Életszerűen, és teljesen valósághűen a
bemutatjuk, hogy a készülő szemüvegben milyen vastag lesz a
lencse, a különböző vékonyítások mellet. Számítógépen megmu-
tatjuk, hogy milyen lenne a szemüveg színezett lencsével, vagy
mennyit jelent egy jó tükröződésmentesítés 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,
tizedmilliméter pontossággal történő mérést. Ahhoz, hogy a leg-
nagyobb viselési kényelmet érjük el szemüvegében, pontos
szemvizsgálatra és a szemüveglencse pontos becsiszolására egyfor-
mán szükség van. A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek meghatározását a legtöbb lát-
szerész üzletben kézi feljelöléssel végzik. Nálunk mindez rendkívül
precíz, számítógépes programmal történik, a hibalehetőség kizárásá-
val. Ez a pontosság különösen fontos a multifokális (prog-
resszív), 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. Videocetírozó berendezéssel a
hibalehetőségek szinte nullára csökkennek. Technikai fejleszté-
seinkkel arra törekszünk, hogy az elkészített szemüveg Önnek
kiváló látásminőséget, gyors megszokást és hosszú évekig tartó,
kényelmes viseletet biztosítson.
A szemvizsgálat nálunk ingyenes, tartalmazza a szemüveg felírását,
szemfenékvizsgálatot, és a szürke illetve zöldhályogszűrést is. 
Kedvező akciók, és maximális készítési pontosság, csúcstech-
nológiával: 2 ok, hogy miért is minket válasszon! 
Nagy szeretettel és sok-sok év szakmai tapasztalatával várjuk, hogy
igazán tökéletes szemüvege lehessen.

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

(x)
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Legyen tiéd az év fogása

 
 

  
  

  

Telepontunk: Gödöllő, Dózsa György út 1–3.
Kapcsolattartónk: Szentesi Árpád Tel.: +36 20 980 0404
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2013. OKTÓBER 8.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Bagyinka Pálné, Jókai M. u. 6. , Le-
hoczki Gábor, Turul u. 15. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Makó István, 4090 Polgár, Hu-
nyadi J.u.32., Kiss Kata Kitti, Csa-
nak u. 12.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Zachár Vero-
nika, Kőrösi Csoma S. u. 17. 
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Rinhoffer Ádám, 2117 Isa-
szeg, Erdő u. 5., Spányik Anna,
Szőlő u. 28.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Lesták Mária,
Köztársaság u. 62., Szabó Lajos, 
Tátra u. 5. 
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