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Szombaton már birtokba vehetik a fiatalok a
skateparkot. A létesítmény 50 milliós fejlesztés keretében valósult meg.
(2. oldal)

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Telt ház előtt tartotta jubileumi sorozatának
harmadik, Varnus Xavérral közös koncertjét a
Talamba Ütőegyüttes.
(5. oldal)

Gödöllőn 16. alkalommal rendezték meg a
Huniber-Ház–Ötvös Károly vívó kadet Európa-kupát.
(8. oldal)

Megemlékezések a Hősök szobránál és a Cserkészszobornál

Az utókor megbecsülése

Gémesi György polgármester beszédében kiemelte: A 2014-es „Kezdet és
vég” elnevezésű kulturális tematikus
év – aminek rendezvényei az I. világháború kitörésének 100. évfordulója köré
épülnek – kapcsán merült fel annak a
gondolata, hogy a városközpontban lévő I. világháborús emlékmű felújításra
kerüljön. Gödöllő először pályázati úton
próbálta a szobor rekonstrukcióját megvalósítani, sajnos sikertelenül. Ennek el-

Fotó: Tatár Attila

Október 4-én délelőtt az I-II. világháborús emlékmű felújításának befejezése alkalmából a
Hősök szobránál tartottak megemlékezést, majd a Művészetek
Háza mellett álló Cserkészszobor talapzatán avatták fel Halászné Várady Ildikó pedagógus,
a Magyar Leánycserkész Szövetség volt vezetője tiszteletére készített emléktáblát.

lenére a városvezetés úgy döntött, hogy
akkor a kivitelezést saját erőforrásból
oldja meg; mindez pedig kiegészült a
szobor mögött található II. világháborús
emlékmű felújításával is. „E két szobor
lehetőséget ad számunkra, hogy mél-

tóképpen emlékezzünk a csatákban elhunyt hősökre és arra, hogy nevük örökké fennmaradjon az utókor számára”
– folytatta a polgármester, majd külön
köszönetet mondott Mészáros Judit főépítésznek a folyamat lebonyolításáért,

Konferencia

A tékákról
A települési könyvtárak jövőjéről, a korszerű megoldásokról,
a Gödöllő testvérvárosaiban és
más nagy hazai könyvtárakban
kialakított gyakorlatokról, a digitális kihívásra adott válaszokról
szólt az a konferencia, amit a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban rendeztek.

a helyreállítási munkálatokért Hernádi
Zsolt bronzöntőnek és a környezetrendezésért Ivicsics Jánosnak, az Attraktív-Kert Kft. ügyvezetőjének
Ezt követően a Művészetek Házánál
lévő Cserkészszobor talapzatán felavatták a januárban elhunyt Halászné
Várady Ildikó pedagógus, a Magyar
Leánycserkész Szövetség volt vezetője tiszteletére készített domborművet.
A szobornál elsőként unokája, ifj.
Halász Levente beszélt, aki több oldalról – mint tanár, cserkész, lokálpatrióta, nagyszülő és ember – mutatta be
nagymamáját.
Halászné Várady Ildikó angol-magyar szakos középiskolai tanárként 48
évet tanított, ebből Gödöllőn az 1955ben induló gimnázium első kinevezett
tanáraként 33 évet. Tanítványai évtizedekig sokan, sokszor látogatták, kértek
tanácsot tőle.

A tanácskozásra Gödöllő testvérvárosai
közül Brandýs nad Lábem-Stará Boleslavból, Csíkszeredából, Valdemoróból
és Forssából érkeztek szakemberek, de
a jelenlévők megismerhették a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, az egri Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár e
témában tett lépéseit, valamint a gödöllői fejlesztéseket, tapasztalatokat is.
A téma igencsak felkeltette a szakma érdeklődését, közel száz résztvevő
érkezett az ország különböző településeiről.

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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Átadták a „Tiszta Udvar – Rendes Ház” díjait

Új gépjármű segíti a rendőrség munkáját

Átadták a „Tiszta Udvar – Rendes
Ház” pályázat díjait. A versenyt harmadik alkalommal hirdette meg Gödöllő
város önkormányzata a többlakásos
társasházak és a családi házak részére.
Célként jelölték meg, hogy a portákon, a környezetükben, a köztereiken a
gondozottság és a tisztaság kialakítása,
városunk szépítése, kulturált, hosszú
távon fenntartható környezet kialakítása legyen középpontban. Az idei kiírásban különös hangsúllyal szerepelt a
bírálat során a házak, társasházak előtti
közterület rendezettsége.
A mottó: „Tiszta Udvar – Tiszta Porta”
volt.
Az idei év újdonságaként lakóközösségek jelentkezését is várták, amelyek
pályázhattak „a legszebb utca” vagy „a
legszebb lakótelep” cím elnyerésére.
A jelentkezőket a nyár folyamán kereste fel a gödöllői civil szervezetek
(Gödöllői Fészek Nagycsaládosok
Közhasznú Egyesülete, Gödöllői Városvédő Egyesület, Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete, Gödöllői Kertbarát Kör, Kertvárosi
Egyesület, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllői
Helyi Csoportja, Gödöllői Lokálpatrióta Klub) képviselőiből álló zsűri.
A résztvevőket Gémesi György polgármester köszöntötte, aki örömét
fejezte ki azért, hogy idén már olyan
sokan vettek részt a pályázaton, hogy
a Művészetek Házában kellett megrendezni a díjátadót. Mint mondta, ez a
kezdeményezés jól kiegészíti a városnak a közterületek megszépítésére tett
törekvéseit. Bejelentette, a tervek szerint a következőkben nagy hangsúlyt
helyeznek a gödöllői fák megismertetésére, megőrzésére. Ennek során
minden esztendőben megválaszthatják
majd Gödöllő fáját – két kategóriában:
közterületen és magánkertben. A jelölt
fák közül társadalmi zsűri választja

s bízik abban, hogy minél több fiatal
kapcsolódik majd be a versenybe.
A díjátadás során elsőként a „Tiszta
– Udvar Rendes Ház” elismeréseket
adták át családi házas, valamint egyéni
és lakóközösségi kategóriában. Oklevélben részesült a Forint utca, a Tátra
utca, a Hős utca, az Asbóth Sándor
utca és a Gébics utcai játszótér.
Az egyéni pályázók közül, családi házas területen „Tiszta Udvar – Rendes
Ház” címben részesült és „Tiszta Udvar – Rendes Ház” feliratú tűzzománc
táblát vehetett át Szabó Csaba (Király
utca 10.), Bernáth Meggi (Forint utca
8.), Szabó Sándorné (Tátra utca 6.),
Számpor Pálné (Asbóth Sándor utca
41.), dr. Török Gábor és Szákovics
Balázs (Undi Mariska utca 1.), Szabó
Ilonka (Ripka Ferenc utca 18.), Müllerné Matuz Erzsébet (Báthory István
utca 43.), Tóth József (Rigó utca 39.),
Boros Csaba (Szkíta körút 33.), Takács Zsolt és Gajdács Edit (Erdőszél
utca 35. ).
A „Tiszta Udvar – Rendes Ház” cím
mellé többen különdíjat is kaptak:
a Gödöllői Kertbarát Kör különdíját Magura György (Hős utca 8.), a
Gödöllői Városvédő Egyesületét Tari
Dezsőné (Panoráma utca 28.), akik
a Gergely Díszfaiskola 12.500 Ft-os
ajándékutalványát kapták; a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllői Helyi Csoportjáét, és
ezzel egy-egy madárodút, valamint
szintén a Gergely Díszfaiskola egyegy 12.500 Ft-os ajándékutalványát
vehette át Érsek István (Major utca
26.), és Sás Károly (Isaszegi út 80.).
A többlakásos terület lakóközösségi
pályázói közül oklevélben részesültek:
Palotakert sétány 1,2,14,15,16, Palotakert sétány 6,7,8,9,10; Szabadság tér
14, 15, 16, 17; Szent János utca és a
Paál László köz.
A többlakásos terület egyéni pályázói

„Tiszta Udvar – Rendes Ház” címben
és a Gödöllői Városvédő Egyesület különdíjában részesült a Paál László köz
2-4-6.
A Lokálpatrióta Klub különdíját vehették át Kovács József és Hadnagy
Anna, a Zombor utca 1. lakói.
A fődíjak közül elsőként a családi házas egyéni kategóriában került sor az
átadásra. A díjazottak a „Tiszta Udvar
– Rendes ház”címmel járó tűzzománc
táblán kívül a Zöld Híd Régió Kft.
felajánlásából 1 évre szóló hulladékszállítási díj elengedését és a Sopro
Kft. ajándékcsomagját vehették át:
Hadrik László (Köztársaság utca 22.),
özv. Lázár Józsefné (Tátra utca 14.),
Szombat Katalin (Fillér utca 3. ) és
Őzné Lázár Ilona (Gomba utca 4. ).
A többlakásos ház, egyéni kategória
fődíjasai a tábla mellett a Sopro Kft.
ajándékcsomagját vehették át, emellett
pedig választhatnak két tételt a VÜSZI
Nonprofit Kft. által összeállított ajándéklistáról, amin szerepel többek közt
100 tőből álló egynyári vagy kétnyári,
illetve tulipánhagyma növényválogatás, fa illetve bokorültetés, téli hőtérkép-készítés, tavaszi kertásás, pad kihelyezése. Az elismerést a Palotakert
sétány 15., a Szent János utca 16. és a
Szabadka utca 6. kapta.
A családi házas terület, lakóközösségi
kategória fődíjasai vagyis a „legszebb
utca” címet elnyert utcák a tábla mellett a VÜSZI Nonprofit Kft. ajándékutalványát vehették át. A díjban a Király
utca, a Fillér utca és a Korona tér-Palást utca részesült.
A többlakásos ház, lakóközösségi kategória fődíjasai, vagyis a „legszebb
lakótelep”címet elnyert pályázók a
tábla mellett az Attraktívkert Kft. ajándékutalványát vehették át, ami egy
játszótérre kihelyezhető futónövénytartó pergolát és árnyékoló napvitorlát
tartalmaz. A díjat az Erzsébet Királyné

majd ki, melyik kaphatja meg az adott
évben a Gödöllő fája címet. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy még jobban figyeljünk környezetünkre, értékeinkre.
Ezt követően Tóth Tibor alpolgármester mondott rövid beszédet, amiben
példásnak nevezte azt az összefogást,
ami a pályázatot jellemezte, s amivel
megvalósult az önkormányzat közösségteremtő szándéka is.
A versenyt dr. Fülöp István, a Gödöllői Városvédő Egyesület elnöke értékelte, aki úgy fogalmazott, az, hogy
sokan nem először vettek részt a pályázaton, megadja annak a reményét
is, hogy lesz folytatás. Mint mondta,
a környezet szépítésével komoly értékteremtés valósult meg a városban,

közül oklevelet kaptak: Palotakert sétány 9., Lajos utca 17-19., Szent János
utca 3., Szent János utca 4, 14, illetve
21., Szent János utca 15-17-19; 26.,
Szent János 32-34., Szent János utca
12, 25, 40-42., Szent János utca 1822., Szabadság út 11-13., Munkácsi
Mihály út 3, 7., Szabadka utca 2/A.,
Szabadka utca 4., Szabadka utca 8. és
a Paál László köz 3.
„Tiszta Udvar – Rendes Ház” címben
részesült és azonos feliratú tűzzománc
táblát kapott: Palotakert sétány 16.,
Kazinczy körút 14-16., Szabadság út
15., Szabadság út 19., Szent János utca
2 és 11., Szent János utca 13. Szent János utca 30. , Paál László köz 1. és a
Paál László köz 7.

körút-Magyar Kázmér köz-Nagy Sándor köz-Mihály Dénes köz együttese
és a Szent István tér nyerte el.
A program keretében, de a pályázaton
kívül a Máriabesnyői bazilika környezetének szépítése érdekében végzett
áldozatos és önzetlen munkájáért a
Virágos Máriabesnyőért Egyesület különdíját vehette át Gyenes Józsefné,
valamint „Tiszta Udvar – Rendes Ház”
Kismama-különdíjjal köszönték meg
Szlávik Olgának, a program titkárának munkáját, aki a program sorsát
végig a szívén viselte.
A díjátadás ünnepi műsorában közreműködött a Gödöllő Táncegyüttes Ficánkoló csoportja és Géczi András.

Segítség az illegális
hulladéklerakás megfékezésére
A Gödöllői Rendőrkapitányságnak
adományozta a Gödöllő és Környéke
Közbiztonságáért Közalapítvány azt
a Dacia Duster gépkocsit, amit az önkormányzat vásárolt a város közbiztonságának javítása céljából. A járművet október 2-án adták át. A gépkocsi
a körzeti megbízottak munkáját teszi
majd hatékonyabbá.
Az eseményen részt vett Gémesi György polgármester,
Rétfalvi Antal, a Gödöllő és
Környéke
Közbiztonságáért
Közalapítvány kuratóriumának
elnöke, Kis Antal önkormányzati képviselő, közbiztonságügyi tanácsnok és dr. Bozsó
Zoltán r. dandártábornok, kapitányságvezető.
– Nagyon sokat tett Gödöllő városa az elmúlt években, évtizedekben
a közbiztonságért – mondta az átadás
során Bozsó Zoltán rendőrkapitány,
aki kiemelte a térfelügyeleti rendszer
kiépítését, a közös feladatellátást, a

közterület felügyelet munkáját valamint a polgárőrségnek a rendbetételét,
megerősítését. Mint mondta, ezek mind
olyan intézkedések, amik az itt élő több
mint harmincezer ember biztonságát
javítják, mint ahogyan ezt a cél fogja
szolgálni az új gépkocsi is.
Az önkormányzat által az alapítványnak vásárolt és a rendőrségnek használatba adott gépjármű elsősorban külterületi szolgálatot teljesít, s a körzeti
megbízottak fogják használni.

A terepjáró képességekkel is rendelkező gépkocsinak többek között az illegális hulladéklerakás és a kábelégetés
felderítésében, megelőzésében lesz
fontos szerepe. A 3,5 millió forint értékű gépjármű kulcsait Gémesi György
polgármester és Rétfalvi Antal adták át.

Egyedülálló skateparkkal gazdagodik Gödöllő

Extrémsport kedvelők paradicsoma
A múlt hét végén megtörtént a műszaki
átadás-átvétel, október 11-én szombaton
14 órakor pedig hivatalosan is átadják a
baptista imaház mögött (a Shell kútnál)
kialakított skateparkot. Az ötvenmillió
forintból megvalósult létesítmény tervezésébe és a végleges kialakításba a
szakemberek mellett bevonták a gödöllői fiatalokat és egy extrémsportoktató – edzőt is. A kétszintes, mikroszálas
betonnal kialakított pálya nagyságát
tekintve is egyedülálló, mint ahogyan
egyediek az ide készített elemek is, amiket dupla burkolattal láttak el.
Sok fiatal várja már, hogy próbára tehesse tudását a skatepark pályáján. A szombati átadásig azonban szigorúan tilos a
területre lépni, mert munkaterület, igaz,
már csak néhány esztétikai munka van
hátra. A pályára eddig csak azt a csapatot engedték be, akik a tervezésben részt
vettek, s akiknek a véleményét az utolsó
pillanatig kikérték, a múlt héten közös
bejárásra invitálták őket.
A fiatal extrémsportolók elégedetten
nyilatkoztak a terület kialakításáról, a
burkolatról, és az elemekről, bár még
nem a végleges állapotot láthatták, s
ezen felbuzdulva mindjárt javaslatot is
tettek, mi változzon az eredeti elhelyezési elképzelésekhez képest úgy, minél
jobb kunsztokra legyen lehetőség. A
területet úgy alakították ki, hogy azon
nem csak a profik, hanem a kezdők is találnak számukra megfelelő felületeket.
A helyszínen szó esett a pálya későbbi
használatáról is: azt olyan házirend fogja szabályozni, ami egyaránt szolgálja

majd az itt sportolók és a közönség biztonságát. Többen is fontosnak nevezték felhívni a figyelmet arra, hogy ez
egy különleges sportlétesítmény, nem
játszótér, ami bizonyos korlátozásokat
tesz indokolttá. Így például 10 év alattiak nem használhatják a skateparkot. A
biztonságos használat feltételeit írásban
minden bejáratnál kihelyezik. A különlegességnek számító létesítmény régi
vágya volt a gödöllői fiataloknak, amihez nem volt könnyű megfelelő helyet
találni. A hosszas tervezés, a megfelelő
gyártók és kivitelezők kiválasztása után
a legnagyobb problémát a kedvezőtlen
időjárás jelentette. A rendkívüli menynyiségű csapadék miatt egy hónapot
csúszott a munka, ez az oka annak is,

hogy az eredetileg szeptemberre tervezett átadásra csak most kerülhet sor.
Abban azonban az önkormányzat és a
szakemberek is egyetértettek, nem a határidő az elsődleges, hanem a minőség
és a biztonság. Érdemes lesz kilátogatni a szombati átadóra, az érdeklődők
ugyanis nemcsak a pályát tekinthetik
meg, hanem a helyi fiatalok jóvoltából
egy különleges bemutatónak is részesei
kj
lehetnek.

SKATEPARK ÁTADÓ
Időpont: OKTÓBER 11. (SZOMBAT), 14 ÓRA
Helyszín: SHELL KÚT MÖGÖTTI TERÜLET
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A korral lépést tartva megőrizni az olvasókat

Ügyfélbarát postát szeretne az új vezető

Könyvtárak a digitális világban

Csekkbefizetés az okmányirodán
Szeptember elseje óta új vezetője van a Gödöllő 1-es postának, s a körzetileg hozzá tartozó postáknak. Lapid Angéla
fontosnak tartja, hogy továbbra is magas színvonalú, ügyfélbarát intézmények várják az
ügyfeleket. Ennek szem előtt
tartásával sikerült arra is megoldást találni, hogy a lakosság
számára ismét lehetséges legyen a csekkbefizetés az okmányirodai kirendeltségen.

(folytatás az 1. oldalról)

A rendezvény szinte valamennyi hozzászólója egyetértett abban, szélessávú
internetes, okostelefonos, e-bookos világunkban át kell gondolni a hagyományos könyvtári megközelítéseket, s az
elhangzottak szerint ennek igyekeznek is
megfelelni. Kiemelték: a blogok és a közösségi oldalakon való jelenlét ma már
elengedhetetlen.
Vera Krajcková, cseh testvérvárosunk könyvtárának igazgatója elmondta, nemcsak ingyenes szolgáltatásokkal
igyekeznek vonzóvá tenni a könyvtárat
az olvasók számára, hanem a digitális
dokumentumokhoz való távoli hozzáféréssel és e-könyvek kölcsönzésével.
A modern kor elvárásait célozta meg
fejlesztésével a csíkszeredai Kájoni János Könyvtár is. Mint azt Kelemen Katalin osztályvezető elmondta, a tagok
számára ingyenes számítógép és online
katalógus segíti a használatot.
Szó esett a könyvtáraknak a helytörténeti kutatásokban, dokumentumok megőrzésében betöltött szerepéről is. Ennek
valdemorói tapasztalatairól Maria Jesús
López Portero, a spanyol testvértelepülésünk városi archívumának munkatársa
számolt be az érdeklődőknek.
E témával is foglalkozott előadásában
Kovách Margit, a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár osztályvezetője, aki egyben
összefoglalta azt is, hogyan és miként
jelentek meg a hagyományos dokumentumok mellett az elektronikus források a
könyvtárak életében.
A digitalizálás mindezek mellett a
könyvtárak zenei részlegét is jelentősen

érinti, derült ki Zsoldos Mariannának
az előadásából, aki az egri tapasztalatokat osztotta meg a hallgatósággal. Mint
elmondta, nemcsak a zenei tartalmak
kölcsönzése népszerű szolgáltatás, hanem – az úgynevezett webkettes alkalmazások bevezetésével lehetővé vált –
ingyenes kották letöltése is.
A gödöllői tapasztalatokról és fejlesztésekről Fülöp Attiláné, a gödöllői városi könyvtár vezetője számolt be. Mint
mondta, jelentősen megnőtt az elmúlt
években az online könyvtárhasználat,
amihez jelentősen hozzájárult a megújult honlap és az új szolgáltatások bevezetése. Beszélt arról, hogy az elmúlt
években a helyben igénybe vehető szolgáltatásoknál is megjelent a digitális világ, hiszen, amíg néhány éve az infohíd
ingyenes internet szolgáltatása volt vonzó, mára ez jelentősen háttérbe szorult,
szemben például az e-könyvek iránti kereslettel, vagy a gyerekek körében népszerű Leonar3Do számítógépes program
használatával.

Önkormányzati választási tudnivalók

Városunkban a választópolgárok három szavazólapot kapnak: egyiken a
polgármesterjelöltek nevei szerepelnek, a másodikon az egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak, a harmadikon
pedig a megyei listák szerepelnek
majd.
A nemzetiségi választáson szavazó
polgárok, akik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe kérték, a Török
Ignác Gimnázium épületében adhatják
le voksaikat.
A települési lakcímmel rendelkezők
a Lumniczer Sándor és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca sarkán lévő irodaházban, a 17-es szavazókörben szavazhatnak.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott
szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell
Az önkormányzati képviselő-választáson
több, jelenlegi városatya nem indul: Guba
Lajos, Varga András, Pintér Zoltán (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), Futás Levente
(Fidesz–KDNP).

– Fontosnak tartom, hogy tovább erősítsük az együttműködést a várossal
– mondta lapunk megkeresésére a postavezető asszony. – Az elmúlt egy hónapban körbe jártam a hozzám tartozó
posták jelentős részét, s úgy érzem, az
itt dolgozó munkatársak és az ügyfelek kapcsolata össze sem hasonlítható
azzal, ami egy átlagos városi postán
tapasztalható. Sokkal barátságosabb,
emberibb, sokszor szinte megható,
ahogy segítenek, odafigyelnek egymásra az emberek. Nagyon fontos,
hogy ez a viszony ilyen maradjon.
– Az elmúlt hetekben azonban sokan negatívumként élték meg, hogy
a városházán, az okmányirodán működő kisposta csökkentette szolgáltatásait, csak az okmányirodai befizetésekre lehetőség. Mi ennek az oka?
– Amikor ez a részleg megkezdte a
működését, az okmányirodai feladatokat még az önkormányzat látta el,
ma azonban a Járási Hivatalhoz tartozik. Az itt lévő postai munkát is az ő

A választásokon induló jelöltek

Vasárnap szavazunk
Október 12-én, vasárnap ismét
a szavazóurnákhoz járulunk,
ez alkalommal polgármestert
és képviselő-testületet választani, akik most öt évre kapnak
bizalmat. Szavazni a szavazás
napján 6 órától 19 óráig lehet,
kizárólag személyesen.

A digitalizálás térhódítása kevésbé
érzékelteti hatását Finnországban, tudtuk meg Eija Räisänentől, aki Forssa
könyvtárát képviselte. Elmondta, a finnek szinte habzsolják a könyveket, így
náluk például a személyes olvasási tanácsadás népszerűbb szolgáltatás, mint a
digitális tartalmak hozzáférhetővé tétele.
Náluk a digitalizálás is csak a nagyon
fontos dokumentumokra terjed ki, az
„e-tartalmak” pedig inkább az egyetemi könyvtárakban jelennek meg. Ennek
egyik oka az, hogy Finnországban rendkívül szigorúak a szerzői jogi szabályozások.
Mint az a tanácskozásból kiderült,
fontos, hogy a könyvtárak lépést tartsanak a fejlődéssel és úgy tervezzék meg
jövőjüket, hogy abban már komoly szerepe legyen az online, akár mobiltelefonról is elérhető szolgáltatásoknak. Ennek
megfelelően a konferenciát sem csak
helyben lehetett figyelemmel kísérni, a
könyvtár honlapján élőben is nyomon
követhették az érdeklődők.
(k.j.)

(a szavazólapon szereplő sorrendben)

személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint
a lakcímét vagy személyi azonosítóját.
A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat,
az átvételt aláírással igazolja.
Mozgóurnát azok a szavazóköri
névjegyzékben szereplő választópolgárok igényelhetnek, akik, mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt, vagy fogvatartásuk
miatt akadályozottak.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl.
kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda,
illetve a szavazatszámláló bizottság
elutasítja.
Mozgóurnát október 10-én, 16 óráig
a helyi választási irodától, a szavazás
napján (október 12., 15 óra) pedig attól
a szavazatszámláló bizottságtól lehet
igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért,
a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban), levélben, online lehet
igényelni. A mozgóurnát csak olyan
címre lehet kérni, amely ugyanazon
szavazókörben található, ahol a választópolgár lakik.
(ny.f.)

Polgármesterjelöltek:
Kovács Barnabás (MSZP-Együtt)
Vörös István János (független jelölt)
dr. Gémesi György András (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)

munkatársaik végzik. Mivel az elmúlt
hónapokban jelentősen megnőtt a terhelésük, nem bírták a feladatot ellátni, ezért döntöttek a lakossági csekk
befizetések megszüntetése mellett.
Hogy ez milyen nagy probléma, erről
mi is sok lakossági jelzést kaptunk. A
napokban azonban sikerült megtalálni
a megoldást. A dr. Gémesi György
polgármester úrral és dr. Urbanics
Gáborral, a Gödöllői Járási Hivatal
vezetőjével folytatott megbeszélés
eredményeként abban tudunk partnerek lenni, hogy a kritikus időszakokban
– ami általában a hónap közepét jelenti
– a posta egy munkatársa kitelepül és
segíti a munkát, a többi időszakban pedig ha szükséges, igény szerint besegítenek a kollégáink. Ez azt jelenti, hogy
október 10-től ismét lehetőségük lesz a
gödöllőieknek, hogy itt fizessenek be
csekket.
– Milyen egyéb tervei vannak?
– Szeretnék minél jobban bekapcsolódni a városban zajló rendezvényekbe.
Nemrég az olimpiai gyűjtők találkozóján is tapasztaltam, milyen nagy igény
van erre, s milyen örömmel fogadják
az érdeklődők az ilyen esetekben nyújtott szolgáltatásainkat. De hamarosan
meghirdetjük a városban már hagyományosnak számító rajzversenyünket
is, amire remélem, idén is sokan jelentkeznek majd. Mint mondtam, nagyon
fontosnak tartom, hogy ügyfélbarát, és
ne hivatal jellegű szolgáltató legyünk.
Erre fogok törekedni.

Jámbor Mária Adrienn (DK-MLP)
Fekete Gábor (LMP)
dr. Györfi Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
6.sz. vk.:
Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Katus Viola (LMP)
Kis László (DK-MLP)
Veres Teréz (Jobbik)
Forján Pál (Fidesz-KDNP)
Gombos László (MSZP-Együtt)
7.sz. vk.:
dr. Pappné Pintér Csilla Andrea (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Fedor Balázs (LMP)
Magyar István (DK-MLP)
Farkas Mihályné (Fidesz-KDNP)
Fogarasiné Deák Valéria Eszter (MSZP-Együtt)
Maxián Roland (Jobbik)
8.sz. vk.:
Tóth Tibor (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Kristóf Etelka (Jobbik)
dr. Varga Zoltán (DK-MLP)
Földi Áron (LMP)
Horváth Lajos János (MSZP-Együtt)
Molnár Árpád (Fidesz-KDNP)
9.sz. vk.:
Vörös István János (független jelölt)
Szobota Orsolya (LMP)
Becságh István (Jobbik)
Szautner Csaba Sándor (Fidesz-KDNP)
Svisztné Kis Ildikó (DK-MLP)
dr. Pápai Éva Anikó (MSZP-Együtt)
Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
10.sz. vk.:
Gyenge Lászlóné (Fidesz-KDNP)
Lengyel Szilvia (LMP)
Pépel Ferencné (Jobbik)
Varga Árpád (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Finna Béla (MSZP-Együtt)
László Balázs Lajos (DK-MLP)

Képviselő-jelöltek:
1. számú választókerület:
Szűcs Józsefné (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Jancsó István (LMP)
Fóri Tivadar (Fidesz-KDNP)
Cziglán Zoltán János (DK-MLP)
Horváth Miklós Tiborné (MSZP-Együtt)
Várnai Miklós (Jobbik)
2.sz. vk.:
Tóth-Bordás László (MSZP-Együtt)
Németh László József (Fidesz-KDNP)
Solnerné Gyulai Éva (DK-MLP)
Kis Antal (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Szilágyi Fanni (Jobbik)
Sztolyka Csilla (LMP)
3.sz. vk.:
Pataki Mária Erzsébet (DK-MLP)
Simon Péter Gellért (Fidesz-KDNP)
Gallyas Attila László (MSZP-Együtt)
Pecze Dániel (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Budai Krisztina (LMP)
Kovács Csaba Zoltán (Jobbik)
4.sz. vk.:
Buda László (LMP)
dr. Jeney László Botond (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Soltész Barbara (MSZP-Együtt)
Sólyom Gábor (Fidesz-KDNP)
Verbényi Zoltán (Jobbik)
Kalmár Anett (DK-MLP)
5.sz. vk.:
Varga Imre (MSZP-Együtt)
Kocsi Tamás (Fidesz-KDNP)
A nemzetiségi választáson a lengyel, a német és a roma nemzetiség állított listát.
Szilágyi Tibor (Jobbik)

(ny.f.)

4 Gödöllői Szolgálat

Nemzetközi ökotábor
Gödöllő volt a központja annak a
nemzetközi ökotábornak, amit szeptemberben szervezett a Magonc
Alapítvány. Az egyhetes program
során olasz, román, és magyar diákok ismerkedtek a helyi, valamint a
magyar öko folyamatokkal, elképzelésekkel.
Az itt töltött napok során gazdag
ismeretanyagot gyűjthettek be a fiatalok, akik megismerkedtek Gödöllő ökováros koncepciójával, és
saját gondolataikat is megosztották a
szakemberekkel. Bepillantást kaptak
a civil szervezetek és a helyi élelmiszertanács tevékenységébe, valamint
ellátogattak a Waldorf iskolába, ahol
egyrészt tájékoztatást kaptak az isko-

2014. október 7.

Civil

la öko programjáról, valamint megtekintették az intézmény tankertjét
is.

A résztvevők felkeresték a babatvölgyi tangazdaságot is, ahol amellett,
hogy megismerkedtek a biogazdaság
működésével, olyan témákat jártak
körül, mint a fenntarthatóság megje-

lenése a vidéki életben, a farmon és
a kertben.
A találkozó egyébként több eszmecserét is magába foglalt. Szóba kerültek többek között a Földet és/vagy
az
emberiséget
fenyegető globális problémák és a
nagyvárosok fenntarthatósági kérdései is.
A tábort kulturális
programok egészítették ki, amelyek
során a diákok saját népük hagyományait, zenéjét, táncait osztották
meg társaikkal, de belekóstolhattak
többek között a gödöllői Szent Mihály napi eseményekbe is.
ta

Társadalmi munkák, szépülő városrészek
2014. október 5-én a Blaháért Társaság, saját felajánlásával és aktivistáinak közreműködésével a Gergely
Díszfaiskolától kedvezményesen vásárolt fákkal és növényekkel szépítette meg a Manna Pékség előtti területet. A kert ünnepélyes átadására
2014. október 11-én (szombaton), 10
órakor kerül sor.
Dolgoztak a hét végén a Csokonai
utcai játszótéren is, aminek kerítését
Tóth Tibor alpolgármester, a terület
önkormányzati képviselője vezetésével újrafestették a civilek.

Tovább gyarapodott az Alvégi Civil
Társasaság által kialakított pihenőpark is. A kezdeményezés mellé állt
ugyanis a Szabó Ernő, a Geotipp
Kft.vezetője, aki – bár a lakók eredetileg árajánlat kéréssel keresték
meg
– a Zöld Híd
régió Kft –
által felajánlott viacolorral, kétnapos
munkával térítésmentesen
létrehozta az új hulladékgyűjtő szigetet
a Malomtó utcában,
mely igen tetszetős

BORÓKA EGÉSZSÉGHÁZ
Sokan éltek a lehetőséggel, hogy részt vegyenek a különböző szűrővizsgálatokon, tanácsadásokon a Belvárosi Napok Keretében megtartott egészségnapon. Köszönet illeti a
Boróka Egészségház munkatársait, hogy a kétnapos rendezvényen ingyenesen vállalták a sokak számára nagy segítséget jelentő szolgáltatást. Elhivatottságukért, segítségükért
Gémesi György polgármester a helyszínen is köszönetet
mondott.

helyet biztosít mostantól az itt lakók tudatos
szelektív
hulladékgyűjtésének. A vállalkozó elmondta, nagyon
örül annak, hogy felkarolhat ilyen jellegű
kezdeményezést mivel
fontos számára az öszszefogás, a város szépülése és a helyi
közösségekkel való együttműködés
ilyen jó célok érdekében.
Mindeközben a lakók a napokban elvégezték a pihenő park füvesítését is,

így az nemsokára már zöldben pompázik, tavasztól pedig a helyi lakók
mellett várja az erre kiránduló kerékpárosokat és túrázókat.

Zenével az idősekért
Nagysikerű, teltházas koncertet adott a hét végén a Művészetek Házában a Joy
Gospel Music Együttes a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona javára. Ez már a

második alkalom volt, hogy a Magyarországi Baptista Egyház központi együttese
a gödöllői intézmény támogatására adott koncertet (kapcsolódva október 1-jéhez,
az Idősek Világnapjához). A rendezvény első részében a Fővárosi Önkormányzat Gyengénlátók Általános Iskolája diákjainak irodalmi összeállítása színesítette
a negyven fiatalból álló együttes műsorá. A rendezvény fővédnökei dr. Gémesi
György polgármester és dr. Szentes Tamás, Budapest főváros főpolgármester-helyettese voltak.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Vissza a múltba
Az erdélyi írók műveiben van
valami semmi máshoz nem
hasonlítható. Még ha nem is
szerepelnek benne a falvak,
városok, folyók, hegyek nevei,
akkor is tudja az ember, hogy
hol látta meg a napvilágot az,
aki papírra vetette őket. Csapdába csalják az olvasót, nem
lehet letenni munkáikat.
Ilyenek azok a novellák is, amiket
Nyirő József ismeretlen vagy alig
ismert, életében kötetbe nem került, leginkább folyóiratok hasábjain
megjelent elbeszéléseiből válogatott
össze a Lazi kiadó.
Az írások egy letűnt világba kalauzolnak el bennünket, a kiszolgáltatott
kisemberek életébe engednek bepillantást, a korán felnőtté váló gyerekek környezetébe.
Az ízes, fordulatos, székely tájnyelven alkotott, önéletrajzi ihletésű
novellákat sajátos humor szövi át,
megismertetik velünk a ma már elfeledett szokásokat, mint például a

zöldág eljegyzés, s igazi csemegét
jelentenek azoknak, akik kedvelik,
ha régi, ma már ismeretlen szavakkal találkoznak. De örömét lelheti a
csemegéző a régi ráolvasókban, dalokban, mondókákban is, amik részei
voltak az egykori mindennapoknak.
(Hej, de furán néznének ma az emberre, ha este dúdolva menne végig
a főutcán!)
Babonák, amik ma már megmosolyogtatnak. (Igencsak furán nézné-

Talamba Ütőegyüttes 3. jubileumi koncert

Folytatás a MÜPA-ban
Október elsején, a Zene Világnapján
került sor a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő 3. jubileumi koncertjére. Mint
emlékezetes, az ütőegyüttes városunkban négy esttel emlékezik meg

maguk mögött. A telt ház, több mint
500 néző előtt megtartott hangverseny
a „Bachtól Gershwinig” címet viselte, s a Talamba által készített Bach átiratok mellett többek között Antalffy

fennállásának 15. évfordulójáról. A
kastély lovardájában megtartott hangversenyen Varnus Xavér orgonaművész volt a zenekar vendége.
A koncert a zenélés mellett arra is lehetőséget adott, hogy felelevenítse az
eddigi közös munkát. Az együttes és
a neves művész kapcsolata már lassan nyolc évre nyúlik vissza, s számos
nagy sikerű közös fellépést tudhatnak

– Zsíros: Four pieces című műveit is
hallhatta a közönség, az est végén pedig Gershwin népszerű dallamai csendültek fel. A ráadást kikövetelő közönség azonban nemcsak hallgatója volt a
hangversenynek, hanem aktív résztvevője is: a „Köszönöm, hogy imádott”
és a „Summertime” című örökzöldeket
együtt énekelték.
Bár az estre zsúfolt nézőtér előtt került

nek rám, ha azzal gyanúsítanám a
szomszédomat, hogy az ágya alatt
tartja az ördögöt.)
De mégsem mesevilág ez, hanem
fájdalmas, küzdelmes valóság, a szegénységbe belebetegedett és beleöregedett ősökkel, akik mindenüket
feláldozták, hogy gyermekeik tanult
emberekké váljanak. Mégis szép.
Őszinte, emberséges, hitről, szeretetről tanúságot tevő történetek, amik
a keserű sorsok mellett a falu túloldalán lakó Bedő Ilushoz való vonzódásról, és Maris és Emi ablak alatt
megvallott szerelméről is vallanak.
A születéstől a halálig, a gyulafehérvári papneveldébe való beiratkozástól az egyházi rendből való kiválásig,
a nősüléstől az I. világháborút lezáró
trianoni békediktátumig, a kisebbségi lét megtapasztalásáig, az erdélyi
irodalmi élet sűrűjébe való bekerüléstől a hontalan bujdosók emigrációs létéig követik nyomon az írások Nyirő József életútját, a halálos
ágyán tollba mondott utolsó imáig.
Az akár életrajzi összeállításnak is
tekinthető válogatás negyvenhárom
novellát tartalmaz.
(Nyírő József: Életet tanultunk)
nyf
sor, sokan már nem jutottak be a rangos eseményre. Ám még ők is részesei lehetnek a Talamba jubileumnak,
hiszen az idén még két nagyszabású
koncert van hátra. A „hivatalos” évfordulós koncertet november 22-én
rendezik meg a Művészetek Palotájában, Varnus Xaver orgonaművész,
Horgas Eszter fuvolaművész, a Cimbaliband, Fábián Juli, a Zoohacker
és a Fricska Táncegyüttes, továbbá
Falusi Mariann, Furák Péter, Banai
Szilárd, Csányi István és a Harmonia Garden közreműködésével. Az
est egyik különlegessége lesz, hogy itt
mutatják be Szitha Miklós új, afrikai
ihletésű művét, amit Falusi Mariann
az Egyesített Gödöllői Gyermekkórussal szólaltat meg. A közel száz fős
gyermekkórusban az Erkel Ferenc
Általános Iskola és a Frédéric Chopin
Zeneiskola kórusának tagja lépnek
színpadra. A Talamba gödöllői jubileumi rendezvényei december 13-án
zárulnak az „Orient–Express„ című
szuperprodukcióval, ami egyben az új,
renkdívül látványos műsor ősbemutatója is lesz.
kj

Bemutatták Pataki Pál legújabb könyvét – Továbbadni a jót
Szeptember 30-án mutatták be Pataki Pál “Gondolatok novellákban
és versekben” című kötetét a Városi
Könyvtárban. A termet zsúfolásig
megtöltő hallgatóságnak dr. Vitéz
Nagy Jenő és Sándor István József
ajánlotta a kötetet amelyben a szeretetről, az alapvető emberi értékekről
szóló írások ragadják magukkal az
olvasót.
A könyvtár zsúfolásig megtelt a bemutató alkalmával. Mi a titka Pataki
Pálnak? Mi az, amivel ennyi embert
képes megszólítani? – kérdezhetik
sokan. Nos, erre az estet megnyitó
Gémesi György polgármester és a
két méltató szinte egybehangzó választ adott: Ezekben az írásokban
szeretet van. Szeretet, ami mai pénz
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centrikus világunkban különleges
kincsnek számít.
Felebaráti szeretetet, hit, remény,
hála, tisztelet – ezeket emelték ki a
méltatók, a szerző egykori kollégái.
– Emberi sorsok, magyarságunk,
hagyományaink vannak ezekben az
írásokban. Kortörténeti dokumentumok ezek, ugyanakkor személyes
vallomások – mondta dr. Vitéz Nagy
Jenő.

Sándor István József
egy másik
fontos dologra is felhívta
a figyelmet:
– Ez a könyv
nemcsak fölveti a problémákat, hanem megoldást és útmutatást is ad azokhoz. Pataki Pál
kollégám volt. Jól felkészült szakemberként munkáját mindig becsülettel végezte. Két novellája is ezt az
időt idézi. Torzítások nélkül, hitelesen ábrázolja a múltat. Írásai bátorítást, bíztatást adnak számunkra.
A méltatók amellett, hogy kiemelték,
mi minden található a kilencvenkét
novellában és az ötven versben, fon-

Többről szól, mint az olvasás

Őszi könyvtári napok
Megérkezett az ősz, és október 13-20.
között megérkeznek a már hagyományos és népszerű Országos Könyvtári
Napok. A rendezvénybe idén is bekapcsolódik a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ, ahol minden
korosztály képviselői megtalálják a
számukra érdekes programot. Bemutatók, előadások, tanfolyamok várják
az érdeklődőket. A rendezvénysorozat
csúcsa idén is a könyves vasárnap lesz,
október 19-én.
A programok között több könyvbemutató is helyet kapott. Az érdeklődők
október 14-én este találkozhatnak Kiss
Gergely háromszoros olimpiai bajnok
vízilabdázóval, akinek nemrégiben jelent meg önéletrajzi könyve „Életem
a játék” címmel. A könyv a sportoló
pályafutásának legszebb pillanatait,
s a nagy mérkőzésekhez kapcsolatos
érdekességeket eleveníti fel. Bepillantást enged a kulisszák mögé, bemutatja
a felkészülést, azt a rengeteg munkát,
ami az olvasók számára nem láthatók. Megszólalnak benne a barátok,

tosnak tartották hangsúlyozni azt is,
mi az, ami nincs ezekben az írásokban: trágárság, erőszak, pornográfia.
A mai élet szennye kirekesztődik.
Talán ez az, ami miatt olyan sokan
örömmel jöttek el Pataki Pál negyedik könyvének bemutatójára. A most
megjelent Gondolatok novellákban
és versekben című kötet ugyanis rövid idő alatt a negyedik a szerző köteteinek sorában. Szinte hihetetlen,
hogy első könyve csak 2011-ben jelent meg. Ahogy a rendezvényen is
elmondta, unokái bíztatására kezdett
el írni, és semmi mást nem szeretne,
mint a jót továbbadni.
Gondolatainak hiteles tolmácsolója
volt a felesége, Erzsike, aki a „Hálát
adok az édesanyámért” című verset
szavalta el. Az est moderátora Pécsi
jk
Ildikó volt.

a pályatársak, többek között Kásás
Tamás, Benedek Tibor és a korábbi
szövetségi kapitány, Kemény Dénes
is. Kiss Gergővel Radnóti László
sportriporter beszélget majd.
Izgalmasnak ígérkezik az a beszélgetés
is, amit „Mitől függ a boldogságunk?”
címmel rendeznek meg október 15én este. A cím alapján az embernek
egy csapat hölgy jelenik meg a szeme
előtt, akik érzelmi életüket igyekeznek
egyengetni. Ebben az esetben azonban erről szó sincs. Sőt! Az előadó
dr. Szondy Máté fiatal pszichológus,
akinek nemrégiben jelent meg „A boldogság tudománya” című könyve, ami
a legújabb tudományos kutatásokra
alapozva járja körül a kérdést: Mi tehet boldoggá bennünket? Bár Szondy
Máté vallja, nincs általános recept,
könyve mégis alapvetően fontos olvasmány mindazok számára, akik harmonikusabb, elégedettebb, minőségibb
életre vágynak, hiszen felfedi, hogy
mely tényezők állnak összefüggésben
boldogságunkkal, és melyek függetlenek tőle. A beszélgetésre természetesen nemcsak a hölgyeket várják.
Bőven akad választék a gyerekek számára is: október 19-én a könyves vasárnapon – amikor egész nap programokkal várja a látogatókat a könyvtár
– délelőtt Kovácsovics Fruzsina „Elfeledett mézescsók” című koncertje,
majd a Batyu Színház „Az elvarázsolt
fazék” című előadása szórakoztatja az
ifjabb korosztályt. A zárónapon pedig egy igen különleges személlyel, a
rettegő fogorvossal találkozhatnak az
azonos című gyermekkönyv szerzője
Víg Balázs jóvoltából.
Október harmadik hetében mindezek
mellett beiratkozási akciókkal várják
az olvasókat a városi könyvtárban, és
a megbocsátás hete keretében azokat
is, akiknél még otthon van egy-két
könyvtári könyv, aminek a kölcsönzési
ideje már régen lejárt... Most késedelmi díj nélkül visszavihetik.
j.b.
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Megemlékezések a Hősök szobránál és a Cserkészszobornál

Az utókor megbecsülése
(folytatás az 1. oldalról)

A világháborús emlékműnél Gémesi
György felolvasta a két szobor történetét bemutató anyagot, amit a Gödöllői
Városi Múzeum állított össze.
I. világháborús szobor: Gödöllő
község képviselő-testülete 1927-ben
határozatot hozott, hogy a háborúban
elesettek emlékét egy új szobor felállításával örökíti meg. Siklódy Lőrinc
szobrászművész 175.000.000 korona
(14.000 pengő) költséggel vállalta a
munkát. 1929-ben a képviselő-testület
úgy döntött, hogy a település központjában, a HÉV közelében, a terület parkosítása után a kocsi-piac helye lenne
erre a legalkalmasabb. Az avatásra
1930. szeptember 7-én került sor. Nemcsak a gödöllői, hanem a szomszédos
járásokból és Budapestről is különvonatokon érkeztek az emberek. A szobrot
Horthy Miklós kormányzó leplezte le,
aki az egész családjával megjelent az
eseményen. Az alkotás egy fiatal férfit
ábrázol, aki a jobb kezében egy nemzeti színű zászlót, baljában pedig egy
virágcsokrot tart. A szobor kálváriája az
1950-es években kezdődött. A talapzaton eredetileg a következő szöveg volt
olvasható: „Mi nem felejtünk. Nem
felejthetünk…”. Ezt az 1950- es években eltávolították. A talapzat elején a
koronás címer is látható volt, melyről
a koronát szintén levésték. Az 1970-es
években az áruház építésével átalakult
a tér szerkezete. Ekkor az emlékművet
– mint oda nem illő tárgyat – „száműz-

ték” a régi református temető egy elhagyott részére. A szobornak a városközpontba történő visszaállítását először
Xantusz Zoltán szorgalmazta, mikor
levelet írt 1987-ben a városi tanács elnökének. 1988-ban a téma már a Gödöllői Mindenes hasábjain jelent meg,
ami egy lavinát indított el. A következő
1 év során szinte minden lapszámban
szerepelt a téma, hol a városvezetés,
hol a lakosság véleményét tükrözve.
1988-ban Bakonyiné Schubert Éva
főépítész 3 különböző tervet vázolt föl,
melyek közül a harmadik terv alkalmazkodott leginkább az alkotáshoz és a
korábbi állapotokhoz. Itt a visszaállított
szobor körül díszburkolatot, a térre pedig egy kis parkot terveztek. 1989-ben
végül a tanács a szobor visszaállítása és
a terület parkosítása mellett döntött. A
tér rendezésére 2.500.000 Ft-ot szavaztak meg. A munka viszont csak 1990ben kezdődött meg: áprilisában elindult
a területrendezés, majd májusban már
készítették a szobor alapját, júliusban

pedig felkerült a szobor a
talapzatra.
II. világháborús emlékmű: 1942-ben Gödöllő község elöljárósága
értesítette a lakosságot,
hogy a II. világháborúban
hősi halált haltak neveit
meg kívánják örökíteni.
Erre a célra az I. világháborús emlékmű talapzatának hátulját tartották
a legalkalmasabbnak. Ide egy kőtáblát
erősítettek, amire 12 nevet véstek fel
(azok nevei kerültek fel, akikről addig
hivatalos értesítést kaptak). Azonban a
háború előrehaladtával a hősi halottak
száma is egyre nőtt. Az elöljáróság úgy
határozott, hogy a többi nevet a háború
befejezése után írják fel a kőtáblára. A
háború után már nem volt lehetőség a
többi elesett nevének feltüntetésére, a
politikai változások miatt. Később az
emlékművön elhelyezett tábla is eltűnt.
Csak 1990 után kezdődhetett meg a
folyamat, melynek végeredményeként
emlékmű került a város központjába, az
elesettek neveivel. A felállításban nagy
szerepet játszott a Gödöllői Városvédő
Egyesület. A költségek elérték a 3 millió forintot. Ennek nagyobb részét az
önkormányzat finanszírozta, kisebb része lakossági felajánlásokból állt össze,
de voltak olyan intézmények, akik természetben járultak hozzá az alkotáshoz.
Az emlékművet Csíkszentmihályi Róbert tervének alapján Fáskerti István

készítette el. Az avatására 1997. október 30-án került sor. Az új emlékművet
úgy tervezték, hogy az eredeti helyére
visszahelyezett I. világháborús emlékművel alkosson tökéletes egységet. Félkörívben veszi körül a három kőtömb
a talapzaton álló I világháborús emlékszobrot. A tér növényzetének és járdáinak a kialakítása is az emlékművekhez
igazodik. Az alkotásra 99 név került fel,
ebből 86 volt a katona halott. A többi
név polgári áldozatokat takar.
Az esemény végén a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit a szobor talapzatánál.
A Cserkészszobornál, Halászné Várady Ildikó emléktáblájának leleplezésekor ifj. Halász
Levente a család,
Szigeti Péter pedig egykori diákjainak nevében
mondott beszédet.
Kisgyermek
korától a cserkészet is életének
fontos részét képezte. 1989-ben
újjászervezte és vezette a gödöllői
1105. Erzsébet Királyné Cserkészcsapatot. A Magyar Cserkészszövetség
országos vezető tisztjeként a Magyar
Cserkészleány Szövetség újjáalakulásakor annak elnöke lett. Aktívan részt vett
az 1933-as jamboree 60. évfordulója
alkalmából Gödöllőn és másutt tartott
Jamboree Emléktáborok (1993), a PaxTing (1999) megemlékezés és az ezzel
kapcsolatos cserkészleány konferenciák

szervezésében. Az 1994-ben felavatott
Cserkészfiú szobron található domborművek elhelyezésében is oroszlánrészt
vállalt. Számára Gödöllő a biztos otthont jelentette. Élete végéig aktív résztvevője volt a város közéletének, kulturális eseményeinek. Alapító tagja volt a
Teleki Pál Egyesületnek és a Sisi Baráti
Körnek is a városban. Nagyszülőként a
konzervatív értékrendre tanította unokáit, de az utazást is ő szerettette meg
velük, ő maga 40 országban járt.
Mint ember, a szűnni nem akaró
kíváncsiság jellemezte. Élete végéig
tanult, kutatói munkát végzett, több
műve, publikációja is megjelent.
Szigeti Péter többek között arról beszélt, hogy a középiskolás évek alatt –

sőt később is – mi minden jót és hasznos tanácsot kaptak Halászné Várady
Ildikótól, ami az életben segítette őket.
Gémesi György beszédében megköszönte az alkotó, Márvány Miklós
munkáját, illetve Hernádi Zsolt és
Bíró János közreműködését.
Az ünnepélyes eseményeken közreműködött Benedek Krisztina, Szitha
Miklós és a Gödöllői Városi Vegyes(HC)
kar.

Hol született, és hol nevelkedett a vértanú tábornok?

Régi-új szoborral gazdagodik a kastély

Török Ignác emlékezete

Hja a Schimmel, a Schimmel!

Október 6-ról, az aradi tizenhárom kivégzéséről minden esztendőben nagy számban emlékeznek meg a
gödöllőiek. Török Ignác szobraihoz a mindennapokban is kerül egy-egy szál virág. Hogy a vértanú tábornok pontosan hol született, azt sokáig csak találgatták.
A helytörténeti szempontból is jelentős felfedezéshez
végül is a gödöllői városi múzeum egyik időszaki
kiállításához készített 3D-s látványképek készítése vezetett. A program lehetőséget adott a kutatásra
Czeglédi Noémi történész-muzeológusnak és Szőke
Balázs PhD-hallgatónak, akiknek végül sikerült azonosítani Török Ignác szülőházát. A felfedezést a múlt
év őszén jelentették be.
A kutatás során többek között korabeli térképeket,
Grassalkovich I. Antal halála évében készített épületjegyzéket is felhasználtak. Nagy segítséget jelentett
számukra, hogy az egyházi anyakönyvben Török Ignác születési adatainál feljegyezték, hogy az édesapja,
éppen akkor, kasznár volt, valamint az, hogy az 1843as településtérképnek az a része, ami a kastélyt és annak területeit jelöli, jó állapotban maradt fenn. Pontosítani lehetett, hogy a kastélyhoz tartozó épületek
közül melyik is volt az egykori kasznárház, ami mint
kiderült ma is áll, bár a jelenlegi Martinovics utcai

A Gödöllői Királyi Kastély déli épületszárnyait
2009-2011-ben európai uniós forrásokból restaurálták. Ekkor újult meg a Rudolf-szárny–lovarda–istállók által határolt udvarrész, az ún.
Schimmelhof is. Elnevezését Grassalkovich
I. Antal kedvenc lováról, Schimmelről kapta,
ugyanis a 18. század második felétől az udvar
közepén állt Schimmel életnagyságú szobra.
Grassalkovich gyakran utazott, hol Bécsbe
és Budára, hol birtokaira, így nagy becsben
tartotta az akkori közlekedés legfontosabb
„eszközeit”, a lovakat. Számukra szép és kényelmes istállót építtetett először a kastélykápolnával szimmetrikus épületszárnyban (a
Gizella-szárny földszintjén), majd egy külön
épületrészt a lovarda mellett, távolabb a lakosztályoktól.
A kedvenc ló emlékét őrző, sóskúti mészkőből szépen kifaragott ágaskodó lószobor méltó
dísze volt a déli szárny és az istálló–lovarda
által közbezárt udvarnak. Állítólag amikor
1866-ban Erzsébet először Gödöllőn járt, érdeklődve nézte meg a híres ló szobrát. Aztán
pár év múlva, amikor egyre több időt töltött
a kastélyban a lovakat és a lovaglást kedvelő
királyné, számára nemcsak fedett verandát,
hanem fedett folyosót is tervezett Ferdinand
Kirschner neves bécsi építész. A folyosó, az
ún. Wandelbahn a lovarda és az istállók felé elágazott, szépen megkerülve Schimmel szobrát.
Az 1896-ban megjelent Ripka Ferenc: Gödöllő, a királyi család otthona című könyvben lévő
fényképen jól látszik a magas talapzaton álló
szobor és mögötte a borostyánnal dúsan befuttatott, fedett folyosó.
Erzsébet királyné halála után a verandát
elbontották, majd a lószobrot körbeépítették
annak szép, apácarácsos léceivel, tetőzetet is

homlokzatot az utca kialakításakor visszabontották.
A kutatások eredményeként azonban nem csak a vértanú tábornok szülőházát, hanem későbbi lakóházát,
pontosabban annak helyét is sikerült beazonosítani. A
Török család akkor költözött ide, amikor idősebb Török Ignác megkapta a számtartói hivatalt. Az épület az
uradalmi fogadó, azaz a mai városi múzeum épülete
melletti telken állt. Az új városháza építése után, az
1980-as években bontották le. Helyén ma banképület
emelkedik.
A vértanú tábornok szülőháza azonban még megőrizhető az utókor számára. Ez a célja az önkormányzatnak is.
(ny.f.)

„Az aradi vértanúk számára nem
volt választási lehetőség. Életük, világfelfogásuk, becsületük
csak ezt engedte számukra. Az
erőszakkal lerövidített életpálya,
amit befutottak, halhatatlanságukat
jelentette” – mondta beszédében
október 6-án a Török Ignác szobra előtti megemlékezésen Fábián
Bertalan, a Török Ignác Gimnázium igazgatója. A város nevében
Pecze Dániel és Tóth Tibor alpolgármester koszorúzott.

kapott, így már nem volt annyira kitéve az időjárás viszontagságainak. A fülke és a szobor a
helyén állt még a Horthy-korszakban is, aztán
1945 után eltűnt.
További sorsáról újabb legenda kelt életre,
mely szerint a gödöllői lakosok és a kastély
személyzete elásta valahol a Schimmelhofban.
2010 novemberében a Schimmelhof felújításakor az egész udvar talajradarral átvizsgálásra
került, de akkor nem akadtak a lószobor nyomára. Majd az ún. nyári lovarda területén, egy
szerelőakna elbontásakor, ami még a szovjet
időkből származik, több szobordarabbal együtt
előkerült Schimmel szobrának egy darabja is, a
ló törzsének egy töredéke.
Ennek, és a megmaradt fotóknak a segítségével a gödöllői Varga Zoltán Zsolt restaurátor művész vezetésével mintázták meg újra.
Schimmel szobra tercitből készül, és újra a
(k)
Schimmelhof dísze lesz.

A szobor avatására
2014. október 11-én, szombaton 1600 órakor
kerül sor.
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A vadon élő állatok fele eltűnt 1970 óta
A WWF kétévente készíti el az
Élő Bolygó Jelentést (Living
Planet Report), melyben a földi élet állapotáról számol be.
A A vadon élő állatok eltűnése
rávilágít arra, hogy azonnali cselekvésre van szükség a
bolygó fenntartható jövőjéhez.
A jelentés szerint az emlősök, madarak, hüllők, kétéltűek és halak
vizsgált populációinak egyedszáma

52%-kal zsugorodott 1970 óta. Az
édesvízi fajok világszerte élő populációi 76%-os fogyást szenvedtek el,
ami átlagosan majdnem kétszerese a
tengeri (39%) és földi fajokat (39%)
ért veszteségnek. Az érintett fajok
többsége a trópusi régiókban él, azon

belül is Latin-Amerikában a legkritikusabb a helyzet. Az élővilág sokszínűségére és az ökoszisztémákra
az élőhelyek csökkenése illetve megszűnése jelenti a legnagyobb fenyegetést, de a drasztikus változásokhoz
a klímaváltozás negatív hatásai, valamint a túlzott mértékű halászat és

vadászat is nagymértékben hozzájárul.
A Kárpátokban és a Kárpát-medencében talán az édesvízi fajok populációnak 30%-os csökkenése jelenti
a legkomolyabb változást az 1970-es
évek óta. A pusztulás okai főként az
egyre nagyobb számban épülő duzzasztók, a folyókat kísérő egyre több
gát és a folyómedrek kotrása, amik az
élőhelyek feldarabolódásához és eltűnéséhez vezettek. Hasonlóan nagy

kárt okozott a környezetszennyezés,
például a tiszai cianidszennyezés,
vagy a vörösiszap-katasztrófa.
A globális változás alapvető oka,
hogy az emberiség ökológiai lábnyoma sokkal nagyobb, mint a Föld el-

tartóképessége. Jelenleg másfélszer
annyi erőforrást használunk fel, mint
amennyi a természetben újratermelődik, ami nem csak oda vezet, hogy az
erőforrások egy része hamarosan elfogyhat (pl. ivóvíz), de egyben azzal
is jár, hogy az ökoszisztéma állapota
folyamatosan romlik.

A kétségbeejtő helyzet ellenére a
WWF riportja jó példákról is beszámol. Biztató, hogy a fejlett országok ökológiai lábnyoma lassan, de
biztosan csökkenni kezdett, főként
a kibontakozó zöld forradalom, a
környezetbarát technológiák alkalmazása és a megújuló energiák használata miatt. Ugyancsak hatalmas
eredmény, hogy a természetvédelmi

programoknak köszönhetően sikerült
több értékes élőhelyet és így veszélyeztetett fajokat megóvni. Nepálban
például az elmúlt években gyarapodott a tigrispopuláció, de ugyanígy
növekedett a kongói Virunga Nemzeti Parkban a hegyi gorillák száma.
A park példája és a WWF kutatása
egyértelműen mutatja a védett területek fontosságát: A szárazföldi védett
területek ugyanis feleannyi veszteséget szenvednek el (az élővilág sokszínűségében), mint a nem védettek.
A Kárpát-medencében, Európa Zöld
Szívében is lehet hasonló sikerről
beszámolni. A bölény, Európa legnagyobb növényevője visszatért. A 20.
század elején a vadon élő bölények
teljesen kihaltak a folyamatos vadászat és az élőhelyek eltűnése miatt.
Hála több szervezet tenyésztési és
visszatelepítési munkájának az európai bölénypopuláció mára elérte a
3000 példányt. A WWF Magyarország pedig most azon dolgozik, hogy
a hiúz is újra biztos otthonra leljen
hazánkban.

Muskátlik teleltetése 5 lépésben
Az első hidegebb éjszakák hozzák a
virágzás végét a teraszokon is. A télre
való felkészítés a balkonnövényeink
esetében is elkerülhetetlen. Meg kell
kezdeni a telelésre szánt növények
előkészítését és behordását. Emellett
a kinnmaradó érzékenyebb példányok
téli védelméről is gondoskodnunk kell.
Ezek közül is a leggyakoribb és leghálásabb a Muskátli.
A muskátlik teleltetésére a legalkalmasabb egy világos és hűvös helyiség,
ahol a hőmérséklet nem emelkedik 4
-10 fok fölé. Ezen a hőmérsékleten a
növény nem fejlődik tovább a tél folyamán, így
kiküszöbölhetjük a laza
szövetű téli hajtások kialakulását. Mielőtt a muskátlitöveket elhelyeznénk a
teleltető helyen:
1. Le kell vágnunk a nyíló
virágokat, és az összes bimbót is, valamint meg kell
szabadítanunk a növényt a
száraz, beteg, sárguló leveleitől.
2. A növényeket csak február közepe
után kell visszavágni. Ekkor a legerősebb 3-4 hajtást kell csak meghagyni
és ezeket is 3-4 szemre vágjuk vissza.
3. Ezután ültessük friss földbe a töveket, és helyezzük őket kicsit melegebb
helyre.
4. Fokozatosan megkezdhetjük az öntözést is. Akinek nincs elegendő helye
a nyár folyamán nagyra nőtt muskátlik teleltetésére az már augusztusban

gondoskodjon dugványokról. A fiatal
növények sokkal kevesebb helyet igényelnek, ugyanakkor maradéktalanul
továbbhordozzák az anyanövények
jellemző tulajdonságait. Ha a nyár óta
megerősödött dugványokkal teli szaporítóládák számára sincs elegendő
helyünk, akkor is van megoldás!
5. Úgy hívják, hogy száraz teleltetés.
A kis növényeket egyenként emeljük
ki a földből, és tekerjük őket óvatosan
újságpapírba. Az így előkészített csomagocskákat lazán egymásra fektetve
helyezzük el egy ládában, amelyet a

tél folyamán hűvös, sötét helyiségben
tárolhatunk. A dugványok előkészítésénél különösen fontos, hogy a földlabda teljesen száraz legyen. Ha a föld
nedvességét átveszi a papír, és nem
szárad ki megfelelően, akkor könnyen
rothadni kezdenek a kincset érő dugványaink. Ezzel a módszerrel kis helyen
is sok növényt tárolhatunk, amelyek
azután tavasszal, friss földbe kerülve
szinte azonnal új életre kelnek.
edenkert.hu

index.hu

Saját világnapot kaphatnak a lovak
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

A FEI elnöke, Haya hercegnő az ENSZ tanácskozásán terjesztette elő javaslatát a lovaknak szentelt világnapról.
A határozat megkapta a FEI támogatását a szövetség ülésén a
svájci Lausanne-ban.

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12,
vasárnap: 16-19-ig

December 13. lesz a lovak világnapja, elismerve fontosságukat a
világgazdaságban, kulturális örökségünkben és a sportban egyaránt.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Gödöllő, Faiskola u. 2.
Dr. Milei László,

A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

Tel.: 30/551-1346.

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Lajos: Idős, kissé bizonytalan, de bújós
keverék kan. Pórázt
nem ismeri, azonosítója
nincs. Az eredeti gazdi hiányában, szerető
gazdit keres!

Szuzi: Gödöllőn talált
kölyök szuka. Kedves,
jól szocializált, ápolt
kutyus.
Reméljük, keresik!

Hópihe: Bullterrier szuka. Gödöllőn fogták be.
Alap
vezényszavakat
ismeri, de chipje nincs!
Az eredeti gazdit keressük!

Dax:
Németjuhász,
rajzos,
fiatal
kan.
Gödöllőn fogták be.
Ismertetőjegye,
hogy
csonkolt a farka. Keressük az eredeti gazdit!

Meghosszabbított nyitva tartás!
Dr. MILEI LÁSZLÓ
Tel: 06/30-551-1346
Dr. SZÉKELY DÁNIEL
Tel: 06/30-588-8590
H-P: 10-12 és 16-19
Szo: 10-12 és V: 16-19
TURUL ÁLLATORVOSI PATIKA
H-P: 9-19, Tel: 06/30-9439-898
Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u.2.
KUTYA, CICA KOZMETIKA
HÉTVÉGI ÁLLATPATIKAI ÜGYELET
2112 Veresegyház Kálvin u.22b.
Szo: 8-18 és V: 9-15

GAZDIT
KERES

4 éves keverék
szuka „Gombóc”
kutyámat
költözés miatt elajándékoznám.
Gyermekek mellé
ideális.
Tel.: 28/532-619.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Október 11-én és 12-én
9-11 óráig:
KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058
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Röplabda – Izzadságszagú kötelező győzelem

Vívás – 16. Huniber Ház – Eötvös Károly kadét Európa Kupa

Csapatban és egyéniben is a legjobb 50-ben

Immáron 16. alkalommal rendezte meg a gödöllői vívó klub
a Huniber Ház – Eötvös Károly
kadét Európa Kupát, amelyen
a kontinens legjobb, 17 év alatti fiú és leány kardvívói – köztük 12 GEAC vívó – mérhették
össze tudásukat.
A versenyre 19 európai nemzet, valamint Egyiptomból és a tengeren
túlról, Japánból és az USA-ból is

érkeztek versenyzők, így 22 nemzet
összesen 365 kardvívója nevezett. A
fiúknál, a 202 fős mezőnyben a legjobb gödöllői Morvai Ákos lett, aki
a 20. helyen végzett, míg a hölgyek
168 fős mezőnyében a GEAC-os vívók közül Maul Zsófia érte el a legjobb eredményt, a 48. helyen végzett.
A Gémesi Botond, Morvai Ákos,
Magyari Doma, Vass Kristóf alkotta csapat a 64-es táblán a románokat
verte, majd a későbbi győztes oro-

Tenisz – Tamás Ferenc-emlékverseny

16 páros versengett
Október 4-én a Táncsics Mihály
úti Sportcentrum teniszpályáján tartották meg első alkalommal a Tamás Ferenc-emlékversenyt, amivel a lakótelepi
sportegyesület megalapítója
előtt tisztelgett Gödöllő város
sportszerető közönsége.

Gémesi György polgármester megnyitó beszédét követően kezdetét vette a páros verseny, amelyre 16 páros
adta le a nevezését. A villámtornán 4
csoportban egy nyert szettig zajlottak a mérkőzések. A csoporton belüli
körmérkőzések után a két-két legjobb
páros jutott csoportonként a legjobb 8

Labdarúgás – Vége a GSK II. sorozatának

Idegenben jobban megy
Megszerezte idei második
győzelmét a Gödöllő csapata, miután Törökbálinton
nyert 3-2-re a megyei I. osztályban. A GEAC megtörte
rossz sorozatát, nyerni tudott,
ellenben véget ért a GSK II.
hat meccsen át tartó győzelmi
szériája.
A megyei I. osztályban szereplő Gödöllői SK a Pest megyei kupasorozatban hangolódott a hétvégi, törökbálinti párharcra. A hétközi, Csomád
elleni derbit többek között Nagy
Roland triplájával könnyedén nyerte
a GSK 5-0-ra és jutott ezzel a 6. fordulóba. A lendület kitartott a bajnoki
meccsig, ugyanis idegenben tudott
nyerni a Jenei csapat. Ez volt a második győzelme a gárdának az idei
sorozatban és hasonlóan az elsőhöz
(Pilisen), ez is egy 3-2-es győzelem
idegenben, így nyugodtan írhatjuk,
hogy egyelőre utazni jobban szeret a

gödöllői együttes.
Sikerével a Gödöllő egy helyet előrelépve 11 ponttal a 8. helyen áll a
bajnokságban. A következő játéknapon a listavezető és még veretlen
Érdi VSE látogat a Táncsics Mihály
úti Sportcentrumba.
Pest megyei I. osztály, 8. forduló
Törökbálinti TC – Gödöllői SK 2-3
(0-3) Gól: Nagy Roland, Kaiser
László, Varga Bence.
Pest megyei Kupa, 16 közé jutásért
Gödöllői SK – Csomád KSK 5-0
(3-0) Gól: Nagy Roland (3), Józsa
Tamás, Switzer Nabil.

Megyei II. és III. osztály –
Megtört sorozatok
Mindkét bajnokságban megtört egy
sorozat. A megyei II. osztályban szereplő GEAC negatív, míg a megye
háromban eddig vitézkedő GSK II.
pozitív mérlegét adta át a múltnak.
Sztriskó István “egyetemistái” Vác-

Kézilabda – Hevesen is vert a gödöllői szív

Tovább tart a GKC lendülete
Tovább tart a Gödöllői KC felnőtt csapatának lendületei,
miután a Heves ellen is nyerni
tudott idegenben Bartos Gábor együttese.
Az igazán parázs, kiélezett párharcot
hozó találkozón helyén volt a gödöllőiek szíve és többek között Nemes

András kapusnak, valamint a védelemben remeklő Bátori Bence teljesítményének is köszönhetően 1010-es félidei döntetlen után két góllal
21-19-re nyert a Gödöllő.
A juniorok nem bírtak a Heves megyei fiatalokkal, itt a házigazdák voltak higgadtabbak és verték Mácsár
Gyula legényeit 6 góllal.

Sakk – GSBE Idénynyitó

Felemás kezdet a sakktáblán
Felemásra sikeredett a Gödöllői
Sakkbarátok szezonnyitója. Az NB
II-ben vereséget, míg a megyei bajnokságban szereplő csapat győzelmet ért el idei első meccsén.
Az NB II. Erkel csoportjában szerep-
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lő GSBE I-es számú csapat a Pásztót fogadta és kapott ki 4 ponttal az
idénynyitón.
A Pest megyei I/A osztályban a
GSBE kettes számú formációja javított a hétvége mérlegén, magabiztosan 5-0-ra verte Aszód legjobbjait.

szok első csapatától kapott ki, így a
32. helyet szerzte meg a GEAC fiú
kard csapata.

-tl-

közé és folytatta a sorozatot. A tornát
végül a Szabó Miklós-Dóczi András páros nyerte, a fináléban a Hegyi
József-Molnár Aladár párost 6-1-re
verve. A 3. helyért a Varga László-Dunai Csaba duó nyert a Baki
Botond-Vajda János páros ellen.
-tt-

dukán megszerezték idei első győzelműket, míg a forduló előtt még
listavezető második számú GSK
csapat hazai pályán, az igen jó erőkből álló és bajnoki címre törő Csömör ellen kapott ki és szakadt meg
ezzel hatmeccses győzelmi szériája.
A GEAC 4 pontjával jelenleg a 14.,
míg a GSK II. 18 ponttal a 2. helyen
áll saját csoportjában.
Pest megyei II. osztály északi-csoport, 8. forduló
Vácduka – GEAC 2-7 (0-3)
Gól: Bánki Edömér, Czuczor Attila, Angyal Zoltán, Szemes Sándor,
Menyhárt Péter (3).
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 8. forduló
Gödöllői SK II. – Csömör 1-3 (0-2)
-ltGól: Szabó László.
Pest megyei I. osztály, 9. forduló
Október 11., szombat 15 óra
Gödöllői SK – Érdi VSE
Megyei II. osztály, 9. forduló
Október 12., 16 óra
GEAC – Vác-Deákvár
(Mérkőzések helyszíne:
Táncsics M. úti Sportcentrum,
illetve Egyetemi pálya)
A felnőttek 6 ponttal, csak rosszabb
gólkülönbséggel szorulnak a 2. helyre a tabellán, míg a juniorok 4 pontjukkal jelenleg a 3. helyen állnak.
NB II., keleti csoport, 3. forduló
Heves SE – Gödöllői KC 19-21 (1010)
Juniorok: Heves SE – GKC 23-17
Következik:
Október 11., 18 óra Hajós Alfréd
Ált. Isk. tornaterme (Juniorok: 16
órakor): Gödöllői KC – Dunaharasz-llti MTK
NB II. Erkel-csoport, 1. forduló
GSBE I. – Pásztó 4-8
Győzött: Nagyajtai G., Hönsch P.,
döntetlen: Bándy A., Sillye K., Kőszegi L., Kozma G., vesztett: Reznák A., Veréb G., Rittkay P., Fehér
M., Törőcsik J., Knon M.
Pest megyei I/A csoport, 1. forduló
GSBE II. – Aszód 5-0
Győzött: Veréb B., Rigó J., Molnár
-vbL., Pervai L., Nagy A.

Jöhet a bajnok Békéscsaba
Ugyan megizzadt az újonc
Jászberény otthonában a TEVA-GRC csapata, de hozta a
kötelezőnek mondható győzelmet Horváth András együttese, így két forduló után veretlen a csapat a női NB I-es
bajnokságban.

Meglepte csapatunkat az újonc Jászberény, ugyanis az egykor Gödöllőn
edzősködő Deme Gábor irányította házigazdák 23-ra nyerték az első
szettet. A folytatásban aztán rendezte
a sorokat, a több volt gödöllői játékjossal a soraiban felálló jászságiak
ellen a TEVA-GRC és a szettek végjátékában jobban és rutinosabban

játszó Szakmáry Grétáék három
szoros és nyertes játékot követően
örülhettek a győzelemnek.
Horváth András együttese legközelebb a bajnoki címvédő Békéscsabát
fogadja majd hazai pályán, akik a
tavalyi ezüstérmes Vasas ellen meglepetésre kikaptak 3:2-re a második
játéknap rangadóján.
A junior csapat magabiztos, 3:0-ás
győzelemmel térhetett haza.
Női NB I. alapszakasz, 2. forduló
Jászberényi RK – TEVA-Gödöllői
RC 1:3 (23, -19, -21, -21)
Juniorok: Jászberény – TEVA-GRC
-il0:3
Röplabda Női NB I., 3. forduló
2014. 10. 10., péntek 18 óra
TEVA-Gödöllői RC – LINAMAR-Békéscsabai RSE
Helyszín: SZIE Sportcsarnok

VERSENYKIÍRÁS
20. KIRCHHOFER JÓZSEF Minimaraton
A verseny célja: Évente ismétlődően
sportélmény biztosítása a diákok számára, valamint tehetségkutatás.
A verseny helye és ideje: Október 12.
vasárnap, 10.00 óra
Gödöllő, az Egyetem Főépülete előtt
az aszfalton.
Verseny központ: Egyetemi sportcsarnok.
A verseny rendezője:
Kirchhofer József Sportegyesület, Erkel Ferenc Ált. Iskola, Szent István
Egyetem, Versenybíróság elnök:
Gadanecz György
A versenyszámok időrendje:
2007-2008-as lányok rajtja 10 órakor,
táv: 1 km.
2007-2008-as fiúk rajtja 10:10 perckor, táv: 1 km.
2006-os lányok: 10:20, táv: 1 km.
2006-os fiúk: 10:30, táv: 1 km.
2005-ös lányok: 10:40, táv: 1 km.
2005-ös fiúk: 10:50, táv: 1 km.
2004-es lányok: 11:00, táv: 1 km.
2004-es fiúk: 11:10, táv: 1 km.
2003-as lányok: 11:20, táv: 2 km.
2003-as fiúk: 11:35, táv: 2 km.
2002-es lányok: 11:50, táv: 2 km.
2002-es fiúk: 12:05, táv: 2 km.
2001-es lányok: 12:20, táv: 2 km.
2001-es fiúk: 12:35, táv: 2 km.
2000-’99-es lányok: 12:50, táv: 2 km.

2000-’99-es fiúk: 13:05, táv: 2 km.
Előnevezés, nevezés: Előnevezni a
www.kirchhofer-se.hu honlapon lehet, október 7-e kedd éjfélig. Az előnevezettek a rajtszámukat a verseny
előtt az előnevezési sátornál tudják
átvenni. Helyszíni nevezés a verseny
napján 8.30-tól, de legkésőbb a rajt
előtt fél órával a sportcsarnok előtti
nevező sátorban.
Nevezésnél kizárólag a születési évet
vesszük figyelembe! Nevezési díj
nincs!
Díjazás: Az első három helyezett
érmet és ajándékcsomagot, a negyedik-hatodik helyezett ajándékcsomagot kap. Ezenkívül különdíjakat
adunk, illetve ajándékokat sorsolunk
ki helyezéstől függetlenül! Eredményhirdetés folyamatosan!
Egyéb tudnivalók: A verseny idejére
orvost biztosítunk. A versenyen sportorvosi ellenőrzés nincs, így mindenki
saját felelősségére indul.
Felszerelésekért, értéktárgyakért a
rendezőség felelősséget nem vállal.
A versenyt minden időjárási körülmény mellett megtartjuk!!!
Az időpontok és a pálya változtatásának jogát a szervezők fenntartják!
kirchhofer.se@gmail.com

Petőfis kerékpártúra – Havonta egyszer

Sportolj és közlekedj szabályosan
Szeptember 27-én első alkalommal rendezte meg a Petőfi
Sándor Általános Iskola a kerékpárszakkört.
A tanév során, minden hónapban sor
kerül majd erre az eseményre,melynek célja, hogy minél több gyerek
sportoljon, ismerkedjen a közlekedési szabályokkal és természetesen,
hogy jól érezze magát ebben a közösségben.
Almási Éva kezdeményezésében
elinduló program már az első al-

kalommal nagy sikert aratott és az
iskola reményei szerint alkalomról
alkalomra egyre többen jelentkeznek majd a szabadidős programra. A
következő kerekezést október 18-án,
13 órakor az Egészségnap keretein
belül tartja az intézmény. Az úticél
Máriabesnyő lesz, az indulás pedig
-llaz iskola elől.
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Ajánló

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a Gödöllői Iparművészeti Műhely tisztelettel meghívja Önt

2014. OKTÓBER 18-ÁN (SZOMBATON) 17 ÓRÁRA A GIM-HÁZBA
„Mesterek, műhelyek” című sorozat keretében rendezett
Fekete György Kossuth-díjas belsőépítész és Schrammel
Kossuth-díjas keramikusművész kamara kiállításának megnyitójára

Imre

A kiállítást köszönti: dr. Krassay László erdőmérnök, a Közalapítvány alapító
kurátora és Katona Szabó Erzsébet textilművész, a kiállítás kurátora
A kiállítást megnyitja: Mezei Gábor belsőépítész
Közreműködik: Annus Réka, népi énekes
A kiállítás megtekinthető 2015. február 28-ig, minden szombaton és vasárnap
14 órától 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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BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata
bérbe adja a Gödöllő, Palota-kert
3. szám (5891/4/A/34 hrsz.) alatt
található, tulajdonát képező nem
lakás célú helyiséget.
Gödöllő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete a helyiség üzleti
célú bérbeadását 118/2014. (VI. 19.)
sz. önkormányzati határozatával rendelte el.
A bérbe vehető helyiség:
Címe: 2100 Gödöllő, Palota-kert 3.
(5891/4/A/34 hrsz.)
Alapterület: 14 m2
Közmű ellátottság: villany
Műszaki állapot: megfelelő
Bérleti díj irányár: 36.483 Ft/hó +
ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, azonban a Palota-kert 4. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú közös WCmosdó helyiség használóihoz történő
csatlakozás lehetséges (külön megállapodással, díjazással).
A bérleti jogviszony időtartama:

2014. október 7.

Közérdek
határozott, 10 év + 10 év előbérleti
jog.
A helyiség megtekintésére a (28)
529-171-es telefonszámon időpont
egyeztethető.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., III.
emelet 303. sz. helyiség.
A pályázat benyújtásának feltételei:
– A helyiség bérbevételére természetes személy és jogi személy pályázhat. A jelentkezéskor a természetes
személy pályázó köteles bemutatni
személyazonosító okmányait, egyéni
vállalkozó ezen túlmenően egyéni
vállalkozói igazolványát, gazdasági
társaság a társaság cégbírósági bejegyzését tanúsító cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt.
– A pályázó pályázatában köteles
kifejteni a folytatni kívánt tevékenységet, a helyiségbérleti díj irányára
alapján megtenni helyiségbérleti díj
ajánlatát, valamint nyilatkozni arról,
hogy a bérbevételi feltételeket elfogadja.

A bérbevétel feltételei:
– Bérbeadó és a nyertes pályázó mint
bérlő helyiségbérleti szerződést köt,
melyben rögzítik a bérleti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.
– Bérlő köteles beszerezni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez
szükséges hatósági engedélyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak
olyan pályázóval köthető, aki vállalja
a bérleti díj értékállóságának biztosítását oly módon, hogy a bérleti díjat a
bérbeadó a szerződés időtartama alatt
minden évben a jegybanki alapkamat
mértékének megfelelő százalékban
növelheti.
– A helyiség használatából eredő közüzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt terheli.
– A helyiség nem adható bérbe bár,
borozó, italbolt, kocsma működtetése, valamint játékterem üzemeltetése,
erotikus áruk forgalmazása és szexuális szolgáltatás céljára.
A helyiség bérbevételével kapcsolatban további információ a (28)
529-171-es telefonszámon kérhető.
Gödöllő, 2014. szeptember 29.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

MÉHZÁRLAT FELOLDÁSA
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer- Ellenőrző Hivatala, dr. Koralevicz Zsuzsanna járási főállatorvos 2014.szeptember 30-án kelt határozatában a Gödöllő város
közigazgatási területén belül a 3. számú főúttól délre, M31-es autópályától keletre eső területre 2014. május 29-től
PE-071/1/400-4/2014. és PE-071/1/414-4/2014. iktatószámú határozatokban mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt elrendelt községi zárlatot 2014. szeptember 30. napjától feloldja.
A 2014. szeptember 19-én kelt, PE-071/1/687-5/2014. ügyiratszámú határozatban a 3. számú főúttól északra, illetve PE-071/1/675-4/2014. ügyiratszámú határozatban az M31-es autópályától nyugatra eső területre elrendelt
zárlatot továbbra is fenntartja.

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt,
a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától 2014. október 4-9 közötti időszakra, és azt követően 14 napig.
„Az elrendelt járványügyi intézkedésben érintett települések: Bag, Csömör, Dány, Galgahévíz, Gödöllő, Hévízgyörk, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Tura, Vácszentlászló, Valkó és Zsámbok.
Az ebzárlat ideje alatt:
– A tartás helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más
állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha
azok onnan ki nem szökhetnek.
– A kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
– Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól.
– Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
– Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.”

KÖSZÖNŐLEVÉL
Az Országos Mentőszolgálat gödöllői állomásának dolgozói hálás köszönettel adóznak az alábbi adományozóknak:
Deko Festék Diszkont Kft. (Gödöllő, Szabadság út 135.)
Vígh József Gyümölcs Patika (Gödöllő, János utca)
Babinszky Tamás autómentő (Gödöllő, Ádám utca)
Göbész Kft. Betonelemgyártás (Gödöllő, Lovas u. 7.)
Önzetlen segítségükkel lehetőség nyílt rá, hogy a gödöllői mentőgépkocsik elavult navigációs készülékeit új, modern
GPS-ekre cserélhettük. Példátlan összefogásukkal nagyban hozzájárultak mindennapi munkánk megkönnyítéséhez.
Köszönjük!
A gödöllői kivonuló szolgálat nevében: Dóczi-Maksa Edina állomásvezető

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 6-12-ig: Sanitas Gyógyszertár,
Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Október 13-19-ig: Egyetemi Gyógyszertár,
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

MEGHÍVÓ – BALOGH QUARTET JAZZ KONCERT
IDŐPONT:
2014. OKTÓBER 17., 18 ÓRA
HELYSZÍN:
POLGÁRMESTERI HIVATAL, FÖLDSZINTI NAGYTEREM
Fellépők:
Balogh Quartet – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékei:
Uher-Győrfi Bálint (szaxofon), Balogh Gyula (zongora), Kiss Tamás
(dob), Mihalovics Dávid (bőgő). Vendég énekes: Kész Petra
Belépőjegy ára: 1500 Ft.
Jegyelővétel: A polgármesteri hivatal portáján Kubatov Jánosnál,
valamint Balogh Gyulánál (Közigazgatási iroda, 18-as szoba).
Tel.: 28/529-180, 70/235-1273.

KERTFENNTARTÓ, GONDNOK-KARBANTARTÓ
MUNKA
Családi háznál végezhető munkára, kizárólag leinformálható, rendezett
körülmények között élő
gödöllői vagy Gödöllő környékiek jelentkezését várjuk,
részmunkaidőben is vállalható, télen, nyáron.
Időpontegyeztetés miatt hívja: Kéri Veronika, +36/20-286-0464.
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Mozaik

Mob.: +36/30-952-9987
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Hirdetésfelvétel!
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.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Köszönetem tolmácsolom mindazoknak, akik WÁGNER KÁROLYNÉ szül.:
KAMES MÁRTA KAROLINA temetésén lerótták kegyeletüket és részvétüket
nyilvánították. Gyászoló fia
INGATLAN
+Gödöllőn haraszti részén felújított 130nm-es ház 1680nm-es telekkel
sürgősen eladó I.ár: 21,8MFt 20-772-2429
+Új építésű 1 szintes ikerházi lakások eladók a kertvárosban 2szoba+nappalis kulcsrakészen már 18,9MFt-tól, ill. 3+nappalis 21,9M-ért! 20-772-2429
+SÜRGŐSEN ELADÓ 100m2-es, 3 szobás felújított családi ház garázzsal,
pincével Galgahévízen! I.ár: 12,9MFt. 20-772-2429
+Új építésű lakások a belvárosban eladók 300EFt-os nm/áron 70-80nmesek nappali+2 ill. nappali+3 szobásak, udvari kocsibeállóval, tárolóval!
20-772-2429
+Eladó a központban kétszobás, délnyugati fekvésű lakás! Iár: 8MFt!!
20-804-2102
+Újszerű, igényes, 2011-ben épült, 1szintes 3szoba+ nappalis, 2fürdőszobás családi ház 650nm-es telken, fedett kocsibeállóval eladó, kertvárosi
részen 27,9M-ós i.áron! 20-772-2429
+Kertvárosias környezetben, 2.em-i, tetőtéri, 42m2-es, átlagos állapotú
lakás, tárolóval, közös kerthasználattal eladó! 7.5MFt!! 20-539-1988
+SÜRGŐS! Szadán, Gödöllő határában, 1600m2-es telken, jó állapotú tetőtér beépítéses családi ház eladó! Iár:21.9MFt! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN ELADÓ! Ádám u.-ban, teljesen felújított 92m2-es ház,
1606m2-es telekkel sürgősen eladó! Iár:20.5MFt! 20-539-1988
+Gödöllőn, kertvárosban, csendes utcában eladó jó állapotú 100nm-es kockaház, garázzsal, pincével 800nm-es telken. Iár: 18,9MFt! 20-772-2429
+Eladó 3 szobás, 75nm-es, erkélyes téglalakás! iár: 11.9 MFt. 20-804-2102
+Gödöllő központjában, 54m2-es első emeleti, kétszobás lakás sürgősen
eladó! Iár: 9.3MFt!!! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi házat vagy eladó
telket. 20-944-7025
+SÜRGŐSEN ELADÓ újszerű 146m2-es családi ház Gödöllő domboldalán!
Nappali+2 szoba, úszómedence, riasztó és kamerarendszer, 643m2 telek.
Iár.: 27,5MFT. 20-944-7025
+Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új építésű részén eladó! Saját telek, kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal rendelkező építő.
Iár.:31,9MFt 20-944-7025
+Sürgősen Eladó lakást keresek központban WWW.GODOLLOIHAZ.HU,
(20)804-2102
+Szadán AKCIÓS ÁRON eladó 820m2-es építési telek! Iár.: 5,5MFt! Illetve
1500nm-es 7M-ós i.áron! 20-772-2429

+Sürgősen eladó nappali+3 szobás, 91-ben épült, tégla, cirkós, jó állapotú
ház Gödöllőn! Iár: 13.5 MFt (20)804-2102
+Eladó 2 szobás pár éves újszerű lakás, garázzsal a központban 15.5 MFtért (20)804-2102
+Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpontban, csendes helyen, 2
szoba+étkezős, 60m2-es, konvektoros, tégla lakás, hozzá tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: 06-30-336-7266.
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul
Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra
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, 20420-6243 (egész nap).
+Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcában egy 3szobás tetőteres
2fürdőszobás családi ház 2állásos garázzsal 400nm-es telekrésszel. I.á.:
26,9mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy amerikai konyhás nappali+2szobás 2
fürdőszobás kertkapcsolatos terasszal, garázzsal+szuterén téglaépítésű
családi ház. I.á.: 25,5 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő Csanak részén 80-as években épült téglaépítésű 3szobás
családi ház félig alápincézve. Az ingatlanhoz tarozó telekméret 620nm. I.á.:
21,9 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Kossuth L u-ban 2. emeleti 2+fél szobás társasházi
öröklakás déli fekvésű erkéllyel. I.á.: 11,9 mFt www.fonixingatlanbt.hu
20-919-4870
+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 5szobás 2fürdőszobás földszinti
téglaépítésű családi ház 1100nm-es telken, melyen örökzöldek, ősfák, bokrok,
cserjék találhatóak. I.á.: 34 mFt www.fonixingatlanbt.hu 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a kertvárosban a ’30 években épült téglaépítésű 4szobás
verandás villa 1000nm-es telekkel. I.á.: 35 mFt www.fonixingatlanbt.hu
20-919-4870
+Eladó Szadán egy 2473nm-es építési telek 40m-es utcafronttal, teljes
közművel a telken belül 56 gyümölcsfával, csodálatos panorámával sürgős
alkalmi eladási áron 15mFt-ért. Ugyanitt eladó egy 858nm-es építési telken
egy újonnan épült befejezetlen szerkezetkész családi ház 15mFt irányárért.
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 81nm-es 2szobás téglaépítésű
lakóház konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A tetőtér beépíthető. A
ház keskeny, ezért a keresztben lévő gerendák miatt az összes belső fal
kiüthető és tetszés szerint átrendezhető, ha nem megfelelő a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő kertvárosában egy befejezés előtt álló ikerház mely áll: 1sz
lakás 350nm telekrész 2 sz lakás nappali+2szobás 250nm telekrésszel.
Kulcsrakész állapotban. Eladási ára: 21,9 ill 20,9 mFt 20-919-4870 www.
fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő belvárosában most épülő 5db igényesen kialakított kulcsrakész öröklakás 80, 90 illetve 100nm-es alapterülettel. Négyzetméter ár:
300.000 Ft 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő rózsadombján a Perczel Mór utcában egy 1000nm-es ősfás
telkű örökpanorámás egyedi építésű körház, melyben nappali+hálószoba,
étkező, konyha, fürdőszoba, étkező található. Zsalugáteres ablakos és
körteraszú. I.á.: 22mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Veresegyházán a városközpontban egy nappali+4szobás kiváló
minőségű, szép megjelenésű családi ház nagyméretű kertkapcsolatos
terasszal több szobából erkélykapcsolat, 20nm-es garázzsal. Kedvező árérték arány: 28 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő Máriabesnyői részén 1300nm-es osztható telken 3szobás
100nm-es téglaépítésű családi ház. I.á.: 16,9mFt www.fonixingatlanbt.hu
20-919-4870
+Eladó Gödöllőn egy 2szintes sorházi nappali+3szobás öröklakás előkerttel,
udvar részel, garázzsal. I.á.: 22 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Brassó utcában egy nappali+4szobás tetőteres teljesen
alápincézett garázsos és egyéb helységes családi ház 515nm-es telken. I.á.:
27,9mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában egy örök panorámás 1000nm-es telkű
40nm-es lakóépület. I.á.: 10,9 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő a fenyvesi részén egy sorházi lakás mely szuterénben:
garázs, egyéb helységek, lakóterületben egy nappali+5szobás 2fürdőszobás
öröklakás elrendezésű 400nm-es telekrésszel. I.á.: 18,5 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő nagyfenyvesi részén egy 150 nm-es alapterületű nappali+4szobás telesen felújított családi ház 815nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 3állásos garázs. I.á.: 30 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel egy 170nm-es polgári ház 1200nm-es
telken. I.á.: 29,9mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Mátyás K u-ban egy 1000nm-es telek melyen egy felújításra vagy bontásra szoruló családi ház áll. I.á.: 11,9 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a fenyvesben egy 2utcára nyíló 610nm-es építési telek.
I.á.: 8,9mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a kastély mögötti utcában egy 2szintes téglaépítésű
nappali+3szobás 2fürdőszobás családi ház alápincézve+melléképülettel
690nm-es telken. I.á.: 30 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Remsey körúton (belváros) egy nappali+3szobás extrákkal felszerelt igényes társasházi öröklakás terasszal, udvarrésszel,
garázzsal. Az ingatlanon automata redőnyök, automata garázskapu, riasztó, kamera és egyéb felszerelés találhatóak. I.á.: 25,9mFt 20-919-4870
+Gödöllőn a Grassalkovich Kastéllyal szemben elcserélném 63,5 nm 2.
em. lakásomat, kisebb családi házra. A lakás a belvárosban van, mégis
csendes gyönyörű környezetben. Minden 2 percre megtalálható, úgy a bevásárlás mint a közlekedés. Beépített nagy konyhával, 2 nagy szobával, WC
és fürdőszoba külön van. A csere csak Gödöllő vonzáskörzetében érdekel.
Érdeklődni: 30-302-4570
+Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes, 2.em. konvektoros lakás eladó. Tel: 30/552-7579
+Gödöllőn, Knézich utcában mediterrán kővel díszített, 130nm-es ikerházfél eladó tulajdonostól: nappali+3 szobás, gardróbokkal, kis kerttel,
alacsony rezsivel, napkollektorral, légkondicionálóval. Iár: 29MFt. Tel:
30/2215-981
+Gödöllőn, kastélyparkhoz közel 1200nm-es telken kúriaszerű, 2lakásos
(szeparált, 220nm+ 90nm) családi ház mélyen áron alul sürgősen eladó
családi okok miatt. Iár: 42MFt. 70/7014-965, 28/417-955, 28/417-956
+Eladó sorházban kis kertes, összkomfortos, 34 nm-es, galériás lakás. 6,7
MFt. Érd: 20/4635-127vagy 28/430-828
+Erdőkertesen a Bártfai utcában 930nm-es telken 26nm-es téglaház
magánszemélytől –belterület, 30% beépíthető, közművek az utcán, villany
bent van- 3,5MFt irányáron eladó. Tel: 30/365-4173
+Gödöllőn eladó a Füves közben – a blahai tó közelében, a belterület határán – egy 1001nm-es zártkert. Iár: 2,9MFt. További információ: 30/5376985, 30/428-0520
+Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában, 4.em. 2 szobás, szép állapotban lévő
lakás eladó. Iár: 9,3 MFt. Érd: 20/940-6435
+SÜRGŐS! AZONNAL KÖLTÖZHETŐ! Gödöllőn, Palotakerten eladó 2+félszobás, erkélyes, D-Ny-i tájolású 62nm-es lakás. Iár: 9,3MFt. Érd: 30/509-9179
+Gödöllőn a Belvárosban eladó tízemeletes tömbben 1.em. 44nm-es, 1,5
szobás, jó állapotú lakás. Iár: 8,9 MFt. Érd: 30/509-9179
+Gödöllőn Nagyfenyvesben eladó 180 nm-es, 6 szobás családi ház 578
nm-es telken. Iár: 31,5 MFt. Érd: 30/509-9179
+Gödöllő Rózsadombján eladó 300 nm-es, 3 szintes, 5 szobás családi ház
1400 nm-es telken. Iár: 39,9 MFt. Érd: 30/509-9179
+Gödöllőn a Kossuth L.u. 51.sz. alatt (4.em.) eladó egy 63 nm-es, 2 szobás,
teraszos lakás. Iár: 11,8 MFt. Érd: 70/533-7050
+Kartal központjában 554 nm-es telken 100 nm-es hosszú parasztház
– 3 szoba, konyha, spejz – melléképületekkel, gyümölcsfákkal eladó. Iár:
4,8MFt. Tel: 20/213-7054
ALBÉRLET KIADÓ
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllő királytelepen kiadó egy amerikai nappalis, két félszobás, konvektoros, igényesen bútorozott, teljesen felszerelt lakás garázzsal. Iár:
80eFt+ rezsi. 30/500-2114
+Gödöllő központjában egyedülálló személynek vagy kisebb irodának
albérlet kiadó. 30/958-5018
+Családi házrész olcsó rezsivel 1-2 fő részére kiadó. 50 ezer+ 2 havi
kaució. 20/3594-223
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő kertvárosában 20 éve működő 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.

+Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethelység konvektorral, légkondival hosszú
távra kiadó. 1 havi kaució 65 ezer Ft. Tel.: 30/2242-653.
+Mélygarázsban kiadó 1 parkolóhely, Gödöllő központjában. Érd.:
30/693-1838
+Gödöllő központjában a Petőfi tér 13/3sz alatti 40 nm-es, riasztóval,
kamerával és klímával felszerelt üzlet egy udvari ingyenes parkolóval hoszszútávra kiadó. Érd: 70/535-4474.
+Gödöllőn a Shell-kút mellett 3300 nm terület eladó vagy kiadó. Mindenféle tevékenységre van engedély. Tel: 30/9467-702
+Gödöllőn a Petőfi téren 57 nm-es üzlet (irodának alkalmas) kiadó vagy
eladó. Érd: 30/9467-702
+18 fős OKTATÓTEREM KIADÓ alkalmakra Gödöllő központjában, elsősorban tanfolyamok, előadások rendezésére. 30/3131-777
+Gödöllő központjában 73 nm-es üzlethelyiség nem fizető parkolási lehetőséggel, kedvező áron ELADÓ vagy KIADÓ. Tel: 70/631-7554
ÁLLÁS

+Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát keres! Jelentkezés fényképes Önéletrajzzal: masterkool@masterkool.hu. Tel.: 06 30 588 5889
+Élelmiszer üzlet kivételével, bármilyen üzletben állást keresek. Részmunkaidő is érdekel! Tel: 06-30-684-5516.
+Isaszegi Húsboltba szakképzett hentest vagy csemege pultost keresek,
rész vagy fő munkaidőre. Tel: 06-30-25-28-729
+Keresek 4 órás délutáni munkára fiatal, precíz, gödöllői Excel programot
haladó szinten kezelő eladó hölgyet. 70/333-4724

+ANGOL tanárokat keresünk nyelvvizsgáztatásra és gyerek nyelvoktatásra. Jelentkezés önéletrajz, diplomamásolat(ok) beküldésével e-mailen: info@
ili.hu, ili.godollo@gmail.com, I.L.I. Nyelviskola.
+Gyerekfelügyeletre keresek nyugdíjas hölgyet. Várom rövid bemutatkozó
levelét az alábbi email címre: training.coaching14@gmail.com
+Szerkezet és épület lakatost azonnal felveszünk! Heti fizetés, bejelentett
munka, XV. Ker.! Érdeklődni: 20/928-9681
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+Gödöllőn a Tűztorony Kávézóba szakmai tapasztalattal rendelkező
PULTOST, FELSZOLGÁLÓT keresek. Önéletrajzokat a melange.kft@
invitel.hu –ra kérném.
+Vagyonőri munkára keresek rendezett papírokkal rendelkező, katona
mentalitású vagyonőrt. Érd: 20/358-4975
+Szadai Baromfi vágóhídra munkatársakat keresek. Autóval rendelkezők előnyben. Tel: 20/209-5871
+Gödöllőn jól bevezetett fodrászüzletbe fodrászt, manikűröst, pedikűröst, műkörmöst keresek. Érd: 20/9520-016
+Önállóan dolgozni tudó fodrászokat keresek nagy vendégkörhöz Gödöllő központjában lévő üzletembe. Tel: 20/236-4168
+Gödöllői, belsőépítészeti munkákkal foglalkozó cég szakképzett,
gyakorlattal rendelkező munkatársat keres elsősorban ASZTALOS, de
komplex szerelői feladatok ellátására. Nemdohányzó, jogosítvánnyal
rendelkezők jelentkezését várom. Tel: 70/984-9000
+Az OktaTárs Nyelvstúdió angoltanárokat keres! Nyelvvizsga-előkészítésre, általános, üzleti és szaknyelvi angol oktatására. Munkavégzés
helye: Gödöllő és környéke. Angol és magyar nyelvű fényképes önéletrajzokat az info@oktatars.hu e-mail címre várjuk.
+A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gödöllői Autópálya Mérnöksége határozott időre munkaerő felvételt hirdet meg. Keresünk Útüzemeltető
munkakörre olyan munkavállalót, aki rendelkezik B, C kategóriás jogosítvánnyal, valamint sószóró és hóeke kezeléséhez szükséges végzettséggel, továbbá gépkezelőt, JCB 411 típusú homlokrakodó kezelésére
érvényes nehézgépkezelői jogosítvánnyal. Az arra alkalmas korlátozott
számú munkavállalót 2014.11.01. – 2015.03.31. közötti időszakban
tudjuk foglalkoztatni. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés személyesen a Gödöllői Autópálya Mérnökségen (Gödöllő, Haraszti út 2.),
vagy email-en: cseri.peter@kozut.hu, és ivanovics.karolyne@kozut.hu
címeken lehet.
+Fiatal érettségizett hölgy szakmai gyakorlattal takarítói munkát
vállal, akár gyermekfelügyeletet is heti alkalommal vagy rendszeresen.
Elérhetőség: 20/614-0759

2014. október 7.
Az Opel Gaál Márkakereskedés- és szeviz
karosszéria lakatost és autófényezőt
keres Gödöllőről és annak közvetlen
vonzáskörzetéből.
Jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk:

opelgaal@vnet.hu

SZOLGÁLTATÁS
+Nyílászáró ÁRON ALUL ELADÓ: 1 db 1490x2630mm fix osztott
ablak 5 légk., 3 rét.ü., kétoldali dió színnel. Eredeti ára: 101.625Ft, új
ára: 50.000Ft.2 db tömör beltéri ajtó dió színben (1db 68x206, 1db
78x206cm-es falnyílásba építhető). Eredeti ára: 55.500Ft,új ára:
28.000Ft. Ugyan itt eladó bontott nyílászárók. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró
Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.:30/398-48-15, kormon@invitel.hu
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu

+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
+VESZÉLYES FAKIVÁGÁS esetleg erdőirtás rövid határidővel. Tel:
30/20-200-50
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
20/5231-094
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-5081380, 06-28-784-752
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: 20/4-359-650

Ez történik, ha nem kezelteti hallásproblémáját
Hallás és halogatás. Azt gondoljuk, hogy
ráérünk elmenni hallásszűrésre. Pedig ha
azt érzékeljük, hogy valami nincsen rendben, mielőbbi beavatkozás szükséges. Ha
sokat várunk lehet, hogy már késő lesz.
Lapunk kérdéseire Tóthné Molnár Tünde
hallásspecialista, a gödöllői Amplifon Hallásközpont vezetője válaszolt.
Mennyire lényeges szempont a halláspanaszok kezelésénél a gyors beavatkozás?
Ha valakinek halláspanasza van, mielőbb jöjjön el hozzánk, ne várjon a vizsgálattal heteket, hónapokat. Ugyanis minél korábban kezeljük a fennálló problémát, annál nagyobb
az esélye annak, hogy sikerül megoldani azt.
Milyen következményei lehetnek annak,
ha valakinek hallásproblémája van, de
nem tesz ellene semmit?
A legnagyobb probléma az, hogy az illetőnek romlik a beszédértése. Ez azt jelenti,
hogy bár a beszédet hallja, de nem tudja értelmezni azt. Ami korábban természetes volt,
most zavaró lehet. Ha az agy hallóközpontja
nem kap megfelelő ingert, ellustul, elfelejti
a korábban megtanult hangokat. Akár olyan
mértékben is leépülhet az érintett személy
hallása, hogy később már hallókészülékkel
sem lehet javítani rajta.

Mennyire könnyíti meg a döntést a páciensek számára az, hogy otthon is ki tudják
próbálni a hallókészülékeket?
Természetesen anélkül, hogy ne tesztelték
volna a hallókészülékeket, szakmailag teljesen helytelen lenne ellátni a pácienseket.
Hogyan tudna jól dönteni több hallókészülék
közül az érintett, ha nem ott próbálná ki azokat, ahol valójában használni fogja: otthon,
az utcán vagy társaságban?

Mit érzékel mindezekből a tünetekből a
környezet, a család?
A hallásproblémával küzdő személy szép
fokozatosan kerülni kezdi a társas kapcsolatokat: egyre inkább befelé fordul, mogorva, esetleg apatikus lesz. Előfordulhat, hogy
kivonja magát a beszélgetésekből, és akár a
személyisége is megváltozhat. Depresszió,
frusztráció, kirekesztettség. Kerüli a társaságot, bizonyos emberekkel nem áll szóba,
mert túl halkan vagy túl gyorsan beszélnek.

Mit kell tennie annak, aki részt szeretne
venni az ingyenes hallásvizsgálaton?
Kérem, hogy a várakozás elkerülése miatt
telefonon egyeztessen időpontot munkatársunkkal a 06 (28) 620-665-ös telefonszámon.
A vizsgálat mindössze 20-30 percig tart, és
az előjegyzési rendszernek köszönhetően
várakozás nélkül foglalkozunk az érdeklődőkkel. A vizsgálat egyébként teljesen fájdalommentes, így az idősebbek is szívesebben
jönnek hozzánk.

Ha sokat várunk lehet, hogy már késő lesz

+Pára és penészmentes otthon! Aereco légbevezetők utólagos
beszerelése fa és műanyag nyílászárókba. Elérhetőségünk: Kor-Mon
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth Lajos utca 26. Tel.:30/398-48-15,
28/423-739, kormon@invitel.hu, www.kormonnyilaszaro.klikklap.hu
+Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás, rotációzás, gyomirtás,
veszélyes fakivágás, hóeltakarítás, sózás. Géppark: fűkasza, önjáró fűnyíró, fűnyíró traktor, rotációs kapa, sövénynyíró. Tel.: 30/622-7421.
E-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, ingyenes felméréssel, 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
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján.
Tel: 20/4359-650
+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel: 0670-633-5772
+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 70-502-5620
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276
+HÁZÉPÍTÉS, ÉPÜLET, LAKÁSFELÚJÍTÁS, hőszigetelés (akár 5090%-os megtakarítás), gipszkarton szerelés, festés-mázolás, ablakcsere, víz-fűtés szerelés. A munkákat szakiparonként, de generálban
is végezzük. 30/584-8588

+MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyártótól! Fából és műanyagból. REDŐNY,
RELUXA. Fix és mozgatható szúnyoghálók. Szalagfüggöny, harmonikaajtó. Tel: 06-20-262-0289
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679
+Építőipari vállalkozás kül, és beltéri felújítási munkát (festés, tapétázást, hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, homlokzati dryvitozást,
térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb áron biztosítjuk. Tel:
70/631-7554
+SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS – KÜLSŐ-BELSŐ FESTÉS LAMINÁLT PARKETTÁZÁS. KORREKT ÁRAK! GARANCIA! 20/5566-047
+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés,
FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221
+Műanyag párkány AKCI, kül- és beltérre (UV ll)! 15cm-es: 1.375Ft/
fm, 21cm-es: 1.790Ft/fm, 25cm-es: 2.175Ft/fm, 30cm-es 2.480Ft/
fm, 40cm-es: 2.800Ft/fm, végzár: 360Ft/pr. Elérhetőségünk: Kor-Mon
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth Lajos utca 26. Tel.:30/398-48-15,
28/423-739, kormon@invitel.hu , www.kormonnyilaszaro.klikklap.hu
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
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+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 benőtt
gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József
20/532-7275
+Alakformálás, fogyókúra személyi edzéssel, speedfitnessel,
kavitációs ultrahanggal, testtekercseléssel a Bio-Fit Centerben.
+3620/9511138, www.biofitcenter.hu
OKTATÁS

+NATIVE BRITISH ENGLISH teacher. Exam prep. (Cambridge, EURO,
ECL, LCCI & IELC), proofreading, website English content, Business
English. rudolph.brendon@gmail.com +3670 3301332
+www.fujinagakarate.hu Videóinkból láthatod az értékeket, amelyet képviselünk.
+SMINKELÉSRŐL MINDENT. Folyamatos akciókkal vár a Smink Akadémia. 3 órás smink tanácsadás, 30-150 órás tanfolyamok. 70/9302609, www.smink-oktatas.hu, sminkoktatas@smink-oktatas.hu
+Közúti ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ tanfolyamok indulnak folyamatosan
Gödöllőn a PELIKÁN AUTÓSISKOLÁNÁL. Vöröskeresztes vizsga helyben. 70/433-5033, www.pelikansuli.hu
+Matematikából és angol nyelvből korrepetálást vállalok ált. isk. 3.
osztályától nyolcadikig. Tel: 30/8833-103
TÁRSKERESŐ
+177/82/52 éves mesterszakács férfi keresi őszinte, becsületes
társát, akivel széppé tudnák tenni egymás életét. Tel: 20/526-1394
lehetőleg 17 órától várom a hívást.
+38 éves fiatal ember társat keres 28 év feletti hölgyek személyében. 30/999-2697
ADÁS~VÉTEL

+Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást, felvételire való
felkészítést kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.: 70/609-7748.
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ és MAGYAR
intenzív és nyelvvizsga-felkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás és anyanyelvi tanárokkal kedvezményes óradíjakkal,
angolból kedvezményes felkészítés a nemzetközi City&Guilds akkreditált nyelvvizsgára az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő,
Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653
+OROSZ, ANGOL, JAPÁN nyelvórák Gödöllőn. Kezdőtől haladóig,
nyelvvizsgára, érettségire, felvételire való felkészítés. Bővebb info:
www.mencelus.com Tel: 30/374-6545. Mencelus Nyelvstúdió
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL,
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is! 20/380-2268 (du., este hívható)
+Nehéz a matek? Ha felső tagozatos diák vagy, segítek! Nyugdíjas
matektanárként korrepetálást vállalok. (Házhoz is megyek.) Tel:
30/990-6634
+Angol! Gyerekeknek játékosan; kamaszoknak és nyelvvizsgára
készülőknek szigorúbban; felnőtteknek társalgás, Business English.
Kérésre Gödöllőn házhoz megyek. Délelőtti időpontokra kedvezmény!
20/441-3136

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter
2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK KAPHATÓK Gödöllőn termelőtől. Több
mint 1.000 közül választhat. Ugyanitt BOROSHORDÓK eladók. Tel:
30/569-8137

Október a látás
hónapja
Már sokan várják, idén vajon milyen kedvezményekre számíthatnak nálunk, a látás
hónapja alkalmából. Hiszen évről-évre extra
kedvezményekkel várjuk kedves Vásárlóinkat
októberben. Idén is érdemes most csináltatni
szemüveget!

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 legnagyobb viselési kényelmet
érjük el szemüvegében, pontos szemvizsgálatra és a szemüveglencse pontos becsiszolására
egyformán szükség van.
A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek megha-

+Almásy Katalin vásárol magas áron bútorokat, festményeket,
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt,
hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot díjtalan kiszállással. Tel: 06-30-308-9148
+Hullott agancs felvásárlás. Tel: 70/633-5772
+Újpesten eladók bontásból származó, jó állapotú, dupla szigetelésű
ablakok és üveg erkélyajtók. Ár megegyezés szerint. Tel: 30/5376985, 30/428-0520
+Újra megnyitott a „MARGARET” Ruházati bolt Gödöllőn a Patak
téren! Kabátok, pulcsik, csizmák a megszokott minőségben. Várjuk
kedves vásárlóinkat!
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
+4db felnire szerelt téli gumi eladó: 195/65/15 Eurotec. Érd:
30/6197-333
+Eladó egy DAEWOO Kalos 1,4 S 2003-as évjáratú, metál fekete színű,
Magyarországon forgalomba helyezett, elektromos ablakemelővel, szervó kormánnyal, centrálzárral, rádióval, nagyon megkímélt állapotban,
cserélve lett a fékmunkahenger, stabilizátor pálca, féktárcsák, fékbetét,
középső-hátsó kipufogódob, vezérműszíj, feszítőgörgő, vízpumpa, 4 db
gyertya, hoszbordásszíj, olajszűrő, levegőszűrő, új gumik és motorolaj
csere. Így olyan mint az új autó, szép kívül-belül. Igazi tágas, kényelmes
családi autó, nagy csomagtartóval. Csere nem érdekel, autókereskedő
ne hívjon. Az autó 1 tulajdonban van, és rendszeresen szervízelt. I.á.:
780e Ft Érdeklődni: 30-302-4570
EGYÉB
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a
termelőtől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz-2014. 720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-,
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Virágpor, Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

tározását a legtöbb látszerész üzletben kézi feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez rendkívül precíz, számítógépes programmal történik, a hibalehetőség
kizárásával.
Ez a pontosság különösen fontos a multifokális (progresszív), vagy a vékonyított szemüveglencsék esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól halljuk, hogy nem mer multifokális lencsét vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy nem
is lehet megszokni. Az
ilyen problémák hátterében általában a roszszul elkészített szemüveg áll.
Videocentírozó berendezéssel a hibalehetőségek szinte nullára
csökkennek.
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk,
hogy az elkészített
szemüveg Önnek kiváló látásminőséget,
Minden távolságra éles látást nyújt a multifokális lencse
gyors megszokást és
hosszú évekig tartó,
Boltunkban visuReal videocentírozóval mind- kényelmes viseletet biztosítson.
ez könnyen megoldható. A műszer segítségével A szemvizsgálat nálunk ingyenes, tartalmazza
fényképeket és videókat készítünk Önről a ki- a szemüveg felírását, szemfenékvizsgálatot, és
a szürke illetve zöldhályogszűrést is.
választott szemüvegkeretekben.
Életszerűen, és teljesen valósághűen a bemu- Kedvező akciók, és maximális készítési pontatjuk, hogy a készülő szemüvegben milyen tosság, csúcstechnológiával: 2 ok, hogy miért
vastag lesz a lencse, a különböző vékonyí- is minket válasszon!
tások mellet. Számítógépen megmutatjuk, Nagy szeretettel és sok-sok év szakmai tapaszhogy milyen lenne a szemüveg színezett len- talatával várjuk, hogy igazán tökéletes szemcsével, vagy mennyit jelent egy jó tükröző- üvege lehessen.
Bejelentkezés: MSE Optika
désmentesítés a lencse felszínén.
Gödöllő, Petőﬁ tér 3. Tel: 28/417-367
Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás!

Akcióink: Ingyenes szemvizsgálat!
Multifokális szemüveglencsék 40% kedvezménnyel! 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 szemüveglencsét, amely tökéletes látást biztosít számunkra. E kettő együttes megvalósítása pedig nem egyszerű feladat.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. OKTÓBER 14.
Megfejtés: Egy vers címe és költőjének neve.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Mezei Gézáné, Palotakert 9., Szabó
Lajos, Tátra u. 5.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bánhegyi János, Fenyvesi nagyút
30., Kovács Ádám, Napsugár u. 17.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Bóbis Etelka, Kör u. 4.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Matisz Józsefné, Tölgyfa u.1., Fehér Istvánné, Ősz u. 14.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dobrovits Enikő,
Csángó u. 32., Bukovenszki János, Havas u.18.

Utazz velünk

a Kanári-szigetekre
A tél közeledtével gyakran felmerül a gondolat,
hogy jó lenne olyan helyen élni, ahol egész évben
kellemes meleg van és türkizkék színben szikrázik a tenger a verőfényes napsütésben. Az Atlanti-óceánban található, 7 nagyobb és több kisebb
szigetből álló vulkanikus eredetű szigetcsoport
pont ilyen területe a Földnek.
A legismertebb és legnépesebb sziget Tenerife,
ahová Budapestről szinte egész évben közvetlen
charterjárattal juthatunk el, kb. 4 és fél órás repülőút után. Itt emelkedik Spanyolország legmagasabb hegye, a 3718 méter magas Pico del Teide,
a sziget déli része (Playa de las Americas, Costa
Adeje) pedig homokos strandokkal és számtalan
szórakozási lehetőséggel (Aquapark, bevásárlóközpontok, 6 km. hosszú tengerparti sétány) és
egy évben átlagosan 330 napsütéses nappal várja
a turistákat. Mivel az óceán hőmérséklete 18-22
fok között van egész évben és inkább csak megmártózni jó benne, mint hosszan pancsolni, így
érdemes medencével is rendelkező szálláshelyet
választanunk, az Iberostar és H10 szállodaláncok
számos kiváló hotellel rendelkeznek a parti sétány
mentén. Kihagyhatatlan látnivaló a Loro Park, Európa legnagyobb delfináriuma, kardszárnyú delfinekkel, cápaalagúttal, de pingvinek, óriás teknősök, csimpánzok, gorillák és még számos állatfaj
látható a park területén.
Szintén népszerű Gran Canaria, hiszen déli része
(Maspalomas, Playa del Ingles) kilométer hosszú
homokos parttal és homokdűnékkel, valamint kiváló szállodákkal (RIU, Lopesan szállodaláncok)
várja az idelátogatókat, de érdemes a sziget belsejét is felfedezni, hiszen festői falvak, bizarr vulkáni táj vízesésekkel és termékeny folyóvölgyek
tárulnak a szemünk elé.
Titkos kedvencünk Fuerteventura, itt található sokak szerint - az Atlanti óceán legszebb strandja,
a 25 km hosszú „Sotavento” finomhomokos tengerpart. Kristálytiszta víz, vulkánok, sivatagi táj,
pálmafaligetek, szörfözés, golfpályák, mountainbike-túrák, hangulatos apró falvak, mindez egy
olyan szigeten, ahol kevéssé érezhető a tömegtu-

rizmus. Aki kicsit nyüzsgőbb nyaralást szeretne,
az a sziget északi sarkán fekvő Corallejot válassza
célpontul, ahol rengeteg étterem, üzlet és bár található, de piaca és Aquaparkja is népszerű. Innen
átlátni a szomszédos Lanzarote szigetére, ha van
kedvünk át is kompozhatunk és megcsodálhatjuk
a néhol még most is aktív vulkáni tevékenységet,
a közeli Los Lobos szigeten pedig olyan növény
és madárfajokat láthatunk, amit sehol máshol a
Földön.
Töltse téli szabadságát a Kanári-szigetek valamelyikén, élvezze a nap simogató erejét és töltődjön
fel természet szépségeivel!
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

