
Civilek végeztek társadalmi munkát a hét végén a
Dózsa György úti temetőben mindenszentekre és
halottak napjára készülve. (3. oldal)

Juhász Anna irodalmár, kulturális menedzser,
Juhász Ferenc költő lánya volt a Kávéházi Esték
vendége a Királyi Váróban. (6. oldal)

Nyolc korcsoportban 920-an vettek részt a XXII.
Kirchhofer József Mini Maraton futóversenyen.

(8. oldal)
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KOSZTÜMÖS KONCERTTEL ÜNNEPELT A CHOPIN ZENEISKOLA

A Zene Világnapja: Viva la musica!
Szent Mihály

napja
Anépszerű kórusmű első sora Gödöl-
lőn nem csak egy zeneműre, hanem
egy filozófiára is utal. Évtizedek óta
sokan dolgoznak azon, hogy a zene
valóban éljen, jelen legyen, és ün-
nepé tegye még hétköznapjainkat is.
Ennek jegyében léptek színpadra ok-
tóber elsején, a Zene Világnapján a
Frédéric Chopin Zenei AMI növen-
dékei és tanárai a Gödöllői Királyi
Kastély Lovardájában, hogy a hely-
színhez illő zenei produkciókkal mu-
tassák be tudásukat. A koncert nem
csak a közönségnek, hanem a fellé-
pőknek is különleges élmény volt.
A GödöllŐSZ programsorozat részét
képező estet Gémesi György pol-
gármester és Eich László tankerületi
központ igazgató és nyitották meg.
Október 1-jét az UNESCO Yehudi

Menuhin kezdeményezésre emelte a
Zene Világnapja rangjára 1975-ben.
A jeles nap alkalmából immár ne-

gyedik alkalommal rendezték meg
a Buka Enikő igazgató által életre
hívott kosztümös koncertet, ami egy-
fajta időutazás is, hiszen az egyes ze-
nei korok kiváló alkotásait korabeli
ruhákban szólaltatják meg az ifjú te-
hetségek.

A közönség Attaignant, Charpenti-
er, Mozart, Schubert, Carulli, Vival-
di, Stanley, Haydn, Telemann, Grieg,
és Kreisler műveit hallhatta. A tizen-
négy produkció során a több mint
harminc növendék szóló és a kamara
produkciói teljesen magukkal ragad-

ták a közönséget, aminek
tagjai átfogó képet kaphattak
a zeneiskolában folyó magas
színvonalú és rendkívül sok-
rétű munkáról.
A szervezők nagy hang-

súlyt helyeztek arra, hogy
az intézmény tehetséges nö-
vendékei közül minél többen
színpadra léphessenek. A
felkészülés már nyár elején
megkezdődött, sokan a nyá-
ri zenetáborban is az itt el-
hangzott műveken dolgoztak
– árulta el lapunknak Buka
Enikő.

A koncerten azonban a korábbi
évekkel ellentétben nem csak a gye-
rekek léptek színpadra, hanem az
intézmény tanárai is, akik a zongo-
rakíséret mellett a közös kamaraze-
nélésbe is bekapcsolódtak.

(folytatás az 5. oldalon)
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Ötödik alkalommal rendezte meg a
Mihály napi családünnepet a Gödöl-
lői Waldorf Közösség. Október 1-jén
délután az Alsóparkban a Szent Mi-
hály napi szokásokhoz kötődő színes
hagyományőrző, kulturális progra-
mok várták az érdeklődőket.

A színpadon folyamatosan egy-
mást váltották a produkciók a Gö-
döllői Walfdorf Általános Iskola és
AMI diák csoportjai, valamint az
Erkel Ferenc Általános Iskola ének-
kara és a Fréderic Chopin ZeneiAMI
növendékeinek közreműködésével, a
program zárórészében pedig Bognár
Szilvia és zenekara adott koncertet.

(folytatás a 4. oldalon)
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Elbukott az uszításra, félelem-
gerjesztésre és riogatásra ala-
pozott „kvótanépszavazás”. 
Érvénytelen lett, hiszen orszá-
gosan a névjegyzékben sze-
replőknek mindössze 43,35 
százaléka járult az urnákhoz. 
Azaz a kormány által feltett ál-
ságos kérdésre hiába adták a 
résztvevők 98,33 százalékban 
az elvárt „Nem” választ. 

Érvénytelenségbe fulladt

Sokkal inkább elgondolkodtató, 
hogy soha nem látott mennyiségű, 
összesen 223.254 érvénytelen szava-
zat került az urnákba, ami 6,27 szá-
zalékos arányt jelent; illetve rengete-
gen tüntettek a távolmaradásukkal is.

Az összes magyarországi szavazó 
6,27 százaléka, jócskán több mint 
220.000 ember szavazott érvényte-
lenül: ez a 2016-os kvótareferendum 
legsokkolóbb adata, ami nyilvánva-
lóan elválaszthatatlan attól, hogy a 
feltett kérdés csak politikai vonatko-
zásaiban értelmezhető: betű szerint 
valójában értelmetlen, ezért nem is 
lehetett rá racionális választ adni.

A korábbi népszavazásokkal ösz-
szevetve szembeötlő, hogy rengeteg 
ember érezte épp ezért fontosnak, 
hogy érvénytelen szavazatot leadva 
üzenjen a népszavazás kiíróinak. Az 
érvénytelen szavazat ugyanis nyil-
vánvalóan sokkal erősebb üzenet, 
mint a távolmaradás. Viszont az ér-
vénytelen voksok mennyiségét csak 
úgy lehet értelmezni, ha megnézzük, 
hogy a korábbi népszavazások ide-
jén hogyan alakult ez a szám: hiszen 
mindig akadtak olyanok, akik képte-
lenek voltak egy karikába egy ikszet 
berajzolni, vagy valamiért szándéko-
san adtak le érvénytelen szavazatot.

Az eddigi csúcstartó a 2004-es nép-
szavazásnak a kettős állampolgár-
ságról szóló kérdésére leadott 2,03 
százaléknyi, 61.200 érvénytelen 
szavazat volt. Szorosan a második 
az ugyanakkor feltett kórházpriva-
tizációs kérdésre adott 53.700, 1,78 
százaléknyi érvénytelen voks volt. 
Ezeken kívül az 1997-es NATO-nép-
szavazáson érte még el az 1 százalé-
kot az egészen pontosan 1,13 száza-
léknyi, 45.000 érvénytelen szavazat.

(t.a.)

„A kétezer fő alatti települé-
sek jövője (?)” címmel rende-
zett szakmai konferenciát a 
Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége (MÖSZ) a Hanns-Se-
idel Alapítvány együttműkö-
désével az Önkormányzatok 
Napja alkalmából Gödöllőn. A 
rendezvényen a Belügyminisz-
térium és az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma (EMMI) 
szakemberei mellett a Magyar 
Faluszövetség elnöke tartott 
előadást a magyarországi te-
lepülések több mint kéthar-
madának jövőjét érintő kér-
déskörben.

Az ünnepi konferencián Gémesi 
György MÖSZ elnök köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd Tóth Ferenc, a 
Belügyminisztérium Önkormányzati 
és Módszertani Főosztályának főosz-
tályvezető-helyettese tartott előadást 
a kistelepülések helyzetének válto-
zásáról az önkormányzatiság kiala-
kulásától napjainkig. 

Véghelyi Balázs, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Felzárkóztatá-
sáért Felelős Főosztályának szakér-
tője a hátrányos helyzetű csoportok 
felzárkózási kihívásairól és lehető-
ségeiről beszélt, különös tekintettel 
a falvakban és kistelepüléseken el-
végzendő feladatokra. Előadásában 
számos programot, pályázati lehe-
tőséget ajánlott a polgármesterek fi-
gyelmébe, amelyeknek segítségével 
javítani tudnak a településükön élő 
rászorulók életkörülményein.

A magyarországi községek és nagy-
községek több mint kétharmada két-
ezer fő alatti, ezeken a településeken 
élő emberek gondozzák az ország 
földterületének közel felét – mutatott 
rá előadásában Szabó Gellért, a Ma-
gyar Faluszövetség elnöke, Szentki-
rály polgármestere a kistelepülések 
fontosságát érzékeltetve. Szabó Gel-
lért szerint a kistelepülések mosto-
hagyerekek, balekok és a reménység 
letéteményesei egyszerre. Mostoha-
gyerekek, mert úgy érzik, mintha az 
ország vezetésének nem lenne igazán 
szüksége rájuk (ami a nekik jutó fej-
lesztési források mértékében is meg-
mutatkozik), balekok, mert lakóik 
sokkal nagyobb arányban szavaztak 
a jelenlegi kormánypárt jelöltjeire, 
mit a fővárosiak, vagy a megyei jogú 

városokban élők, mégsem veszik fi-
gyelembe érdekeiket, de mindezzel 
együtt ők az emberség, a kultúra, a 
demokrácia és a természeti értékek 
megmaradásának reménységei is.

Az előadásokat követően a polgár-
mesteri hozzászólások következtek, 
majd Wittinghoff Tamás, a MÖSZ 
Polgármesteri Tagozatának elnöke 
foglalta össze a konferencián el-
hangzottakat. Kiemelte, hogy a te-
lepülések közötti együttműködésnek 
csak az önkéntesség és az autonómia 
messzemenő figyelembe vételével 
szabad megvalósulnia.
A rendezvénnyel egyben a MÖSZ 
őszi kistelepülési integrációs konfe-
rencia-sorozata is kezdetét vette.

moszlap.hu

Mint arról lapunk már beszá-
molt, október 1. és november 8. 
között kerül sor a mikrocenzus-
ra, vagy más néven kisnépszám-
lálásra, ami a  háztartások 10 
százalékát érinti, ők már meg-
kapták az erről szóló hivatalos 
értesítést. 

A mikrocenzus adatfelvétele két 
szakaszban történik, az időszak 
elején interneten keresztül önálló-
an lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt 
követően pedig számlálóbiztosok 

végzik az összeírást laptopok és 
tabletek segítségével.
Az internetes önkitöltésre 2016. ok-
tóber 1-9. között kerül sor. A mik-
rocenzus kérdőívek online kitöltése 
csak a mikrocenzus.hu oldalon, 
kizárólag a háztartás címére levél-
ben kézbesített egyedi „azonosító” 
és „jelszó” segítségével történhet. 

A kérdőívek nem kérdeznek nevet, 
készpénz vagy banki megtakarítás-
ra vonatkozó adatokat.
Összeírási időszak: 2016. október 
10. – november 8. A számlálóbiz-
tos magát számlálóbiztosi igazol-
vánnyal igazolja, amelyen szerepel 
a neve és az azonosítószáma. 
A számlálóbiztosi igazolvány ki-
zárólag a számlálóbiztos személy-
azonosságát igazoló fényképes iga-
zolvánnyal (személyi igazolvány, 
jogosítvány, útlevél) együtt érvé-
nyes!

A számlálóbiztosok személyét a 
Központi Statisztikai Hivatal 06-
80-200-014 ingyenesen hívható, 
zöld számán ellenőrizhetik le! 
A mikrocenzus során a megkér-
dezettek személyes okirataikat a 
számlálóbiztosok nem kérhetik el.
A rendőrség kéri az érintett la-
kosságot, hogy minden esetben 

győződjön meg a számlálóbiztos 
személyazonosságáról! Ez azért 
fontos, mert a trükkös csalók ki-
használhatják ezt a lehetőséget 
arra, hogy számlálóbiztosnak kiad-
va magukat az otthonokba könnyű 
szerrel bejussanak és különböző ér-
tékeket (például ékszereket, kész-
pénzt) tulajdoníthatnak el.
Az ilyen esetben megjelenő bű-
nelkövetőkre jellemző, hogy kül-
lemük ápolt, rendezett, modoruk 
megnyerő, határozott fellépésükkel 
beférkőzhetnek az emberek bizal-
mába. Sokféle hihető, életszerű 
történetbe, legendákba szövik bele 
a valójában megtévesztő és mindig 
haszonszerzésre irányuló mondan-
dójukat.
A népesség-összeírás során „hiva-
talos személy”-nek kiadva magu-
kat járhatnak házról házra, majd 
miután bebocsátást nyernek a la-
kásba vagy házba, az alkalmas pil-
lanatban elemelhetik az értékeket.
A rendőrség felhívja az összeírás-
ban résztvevők figyelmét, hogy, ha 
idegent engednek be otthonukba, 
soha ne hagyják felügyelet nélkül!
                  lt

Van egy kis tér Gödöllőn, a város 
szívében, ahol hétköznap pezsgő 
élet van, ahol mindig történik va-
lami és ahova mindenki határozott 
céllal megy. Van a téren egy bankfi-
ók, ahova az ott dolgozók minden 
nap szeretettel jár-
nak be és ugyan 
ezzel a szeretettel 
fogadják az ügyfele-
ket immár 18 éve tö-
retlenül. Itt élnek, itt 
dolgoznak, ez az ott-
honuk. Sok-sok év 
szakmai tapasztala-
tával a hátuk mögött tudják, mikor 
kell segítő kezet nyújtani, tanácsot 
adni, vagy éppen meghallgatni a 
betérő ügyfeleket, hogy a számukra 
a leghasznosabb pénzügyi szolgál-
tatást kínálják.
 A megfelelő, személyre szabott 
lehetőségek megtalálása terén a 
korábbinál lényegesen nagyobb 
súlya van a bizalomnak, az együtt 
gondolkodásnak és talán épp e mi-
att fontos szerepe van a hosszú távú 
kapcsolatoknak is. Az elmúlt 18 év 
biztos jelenléte, stabil ügyfélkö-
re ezt erősíti a CIB Bank gödöllői 
fiókjára vonatkozóan. De legalább 
ilyen fontos a kényelem, rugalmas-

ság, gazdaságosság és az egyszerű 
ügyintézés is a pénzügyek terén. 
Napjaink online térre épülő világá-

ban e kettő ötvözete az, ami garan-
tálja a magas szolgáltatási színvo-
nalat. Ennek a mára már komplex 
ügyfél igénynek felelnek meg a 
bank termékei és ezt erősítik mun-
kájukkal a bank helyi munkatársai 
nap-mint nap. 
De ezen a héten szerdán, még en-
nél is többet tesznek: Október 5-én 
a fiók születésnapja alkalmából 
ugyanis számos apró ajándékkal 
kedveskednek mindazoknak akik 
aznap a CIB Bankfiókjában intézik 
pénzügyeiket. Önnek is érdemes 
lesz betérni!
Cím: CIB Bankfiók Gödöllő, Sza-
badság tér 16-17.                        (x)

„Kvótanépszavazás”: az embereK 
nem KérteK a gyűlöletKampányból

szaKmai Konferenciával emléKezett a mösz  
az önKormányzatoK napjára

Gödöllőn 25.358-an szerepeltek a 
névjegyzékben és közülük 11.577-
en mentek el szavazni, ami 45,65 
százalékos részvételt mutat. Némi-
leg azonban árnyalja a helyzetet, 
hogy 1034-en érvénytelenül voksol-
tak, ami az összes szavazatnak csak-
nem 9 százaléka (8,94), ami pedig 
jelentősen meghaladja az országos 
átlagot. A „Nem” szavazatok szám-
lálása 10.344-nél állt meg, ami egy 
picivel elmarad az országos átlagtól: 
98,22 százalék. Érdekesség, hogy az 
érvénytelen szavazatok aránya a 28 
gödöllői szavazókör közül 25-ben 
meghaladta az országos arányt, illet-
ve 8-ban jócskán meg is haladta a 10 
százalékot...
Az „Igen”-ek száma országosan 
55.758 (1,67%), Gödöllőn 187 
(1,78%) volt.

Ide mindig haza járhat!Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven 
népesség-összeírás időszakára
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Ütemterv szerint haladnak a közterÜleti munkák

Véget érő és kezdődő fejlesztések

hogy méltóbb legyen a megemlékezés!

Önkéntesek a temetőben

TÁJÉKOZTATÁS
PERMETEZÉSRŐL

A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő Vá-
ros közterületén 2016. szeptember 26 – 2016. október 10. időintervallum-
ban elvégzik a platánfák permetezését és a gyomirtást.

A permetezés napnyugta után történik.
Felhasznált növényvédőszer:
Decis Mega (rovarölő) 0,25 l/ha
Topas 100 EC (gombaölő) 0,3 l/ha
Silwet (tapadásfokozó) 0,15 l/ha
Colombus EC (gyomirtószer) 0,15 l/ha
Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 14 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0
Méhekre veszélyesség: mérsékelten veszélyes.

VÜSZI Nonprofit Kft.

ADózsa György úti temetőt szépítet-
ték a hét végén a Gödöllői Lokálpat-
rióta Klub, a városrészi egyesületek
és a civil szervezetek tagjai Gödöllő
önkormányzata és a VÜSZI Kft. tá-
mogatásával végzett társadalmi mun-
ka keretében.
A szervezők a közelgő minden-

szentekre és halottak napjára ké-
szülve tették rendbe az elhanyagol-
tabb területeket, valamint az itt lévő
védett sírok környékét. A munkába
pénteken és szombaton valamennyi
városrész lakói bekapcsolódtak.
A LISZI által a múlt évben el-

indított kezdeményezést második
alkalommal hirdették meg, ez alka-
lommal azonban mindenkit vártak,
aki úgy érezte, szerettei sírja mellett
segít más nyughelyek környékének
rendezésében, gyommentesítésében.
Az önkéntesek jelentős segítséget

nyújtottak annak érdekében, hogy a
temető rendezettebb képet nyújtson.
Ahhoz azonban, hogy halottainkra
méltó módon emlékezhessünk, el-
engedhetetlen, hogy mindenki rendbe tegye hoz-
zátartozóinak nyughelyét. Nem szabad ugyanis el-
feledkezni arról, hogy ez a sírok tulajdonosainak,
valamint hozzátartozóinak kötelessége! (ny.f.)

Befejezéshez közelednek a munkák
a Széchenyi István utcában, ahol az
elmúlt hetekben csapadékvíz-elve-
zető árok és útfelújítás zajlott. Már
csak a kapubejárók kialakítása van
hátra. Ezt az útépítés miatt létrejött
pályaszint emelkedés, valamint az
árok kialakítások és az áteresz cserék
indokolják.
A Testvérvárosok útján is lassan

véget ér a felújítás. Itt jelenleg a pad-
ka- és a tereprendezést végzik, a mű-
szaki átadás már folyamatban van, a
forgalom zavartalan.
Szintén elkészült a munka nagy

része a Dózsa György úton, ahol a
Körösfői utca és a Széchenyi utca
közötti szakaszon a közös járda és
kerékpárút rekonstrukciót végeztek
a „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát
város!” programba illeszkedően. Itt

már csak a padkarendezés, valamint
a burkolati jelek felfestése és a táblák
kihelyezése van hátra.
Nagy erőkkel dolgoznak a Lum-

niczer Sándor utcában, megkezdő-
dött a csapadévíz-elvezető csator-
na fektetése a Rákos-patak szilháti
mellékágától a Petőfi tér irányába. A

közlekedés részleges lezárás mellett
zajlik, jelenleg a Kampis Antal tér és
a Rákos-patak szilháti mellékág kö-
zötti része van lezárva, így a Kampis
A. tér és a Petőfi S. tér közötti sza-
kaszon kétirányú a forgalom, ami a
gépkocsival közlekedőktől fokozott
figyelmet igényel.
A belvárosban a héten új munka

veszi kezdetét, elkezdik a járda épí-
tést a Bajcsy-Zsilinszky utca páros
oldalán. Az október végéig tartó fel-
újítás során az utcában parkolási tila-
lom lesz érvényben.
Jó hír az Antalhegyen lakóknak,

hogy véget értek a szennyvíz-csator-
názás munkálatai. Az első ütemében
érintett ingatlanok tulajdonosai ha-
marosan értesítést kapnak a víziköz-
mű társulattól a további teendőkről.

(ny.f.)

ABKK felhívja a szülők és a diákok figyelmét arra, hogy a közoktatásban,
valamint a felsőoktatásban tanulóknak október 31-ig be kell szerezniük az
új diákigazolvány-matricákat, vagyis érvényesíttetniük kell az előző tan-
évben érvényesített diákigazolványukat.

Az alap-, közép- és felsőfokú oktatásban részt vevők jelenleg többfé-
le kedvezményes BKK-bérletet – havi, negyedéves, szemeszterre szóló
(szeptember–január és február–június érvényességgel), éves bérletet és az
általános és középiskolás tanulók félhavi (15 napos) Budapest-bérletet is
– válthatnak. A diákbérletesek igen jelentős kedvezményben részesülnek:
a 3450 Ft-os havi bérletük 63%-kal olcsóbb, mint a 9500 Ft-os teljes árú
havi bérlet.

A diákigazolványok matricával történő érvényesítése – a tanköteles kor
betöltését követően – azért szükséges, mert kedvezményes tanulóbérletet
csak érvényes diákigazolvánnyal vagy ideiglenes diákigazolványnak mi-
nősülő igazolással lehet használni, ezek nélkül a bérletszelvény utazásra
nem jogosít.

Az oktatási intézmény által kiállított ideiglenes diákigazolványnak mi-
nősülő igazolások a kiállítástól számított 60 napig érvényesek, szükség
szerint tehát 60 naponta újat kell beszerezni. Más dokumentummal, példá-
ul iskolalátogatási igazolással, hallgatóijogviszony-igazolással az utazási
kedvezményeket nem lehet igénybe venni, minden ilyen esetben pótdí-
jazásra lehet számítani, fontos tehát időben gondoskodni a diákigazolvá-
nyok érvényesítéséről.

(ny.f.)

diákok figyelem!
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Szeptember 30-án a Szent 
István Egyetem is bekap-
csolódott a Kutatók Éjsza-
kája programsorozatába, 
aminek célja a tudományos 
és innovációs életpálya 
népszerűsítése a fiatalok 
körében, illetve a tudo-
mányos eredmények köz- 
érthető kommunikációja. 
A verőfényes napsütésben százak 
– elsősorban gyerekek –  látogat-
tak a botanikus kertbe, a laborokba, 
és ismét zsúfolásig megtelt az 1-es 
előadó, ahol két kétórás kísérletso-
rozat tartotta izgalomban a fizikai és 
kémiai kísérletek iránt érdeklődőket.    
Az esemény megnyitóját az aulában 

tartották, ahol Balogh Barbara, a 
Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar hallgatói önkormányzatának 
elnöke üdvözölte a résztvevőket, 
majd dr. Helyes Lajos tudományos 
rektorhelyettes köszöntötte a meg-
jelenteket és méltatta a programban 
résztvevő egyetemi kollégák mun-
káját, a szponzorok támogatását. 
Mint elhangzott, az egyetem idén 4 
helyszínen 152 programmal várta a 
közönséget.  A budapesti kampuszo-
kon 51, Gödöllőn 74, Békéscsabán 
4, Szarvason 23 programot hirdettek 

meg. A köszöntők után rövid mű-
sor következett, a Gödöllői Kikelet 
Óvoda óvodásai a „Vásár, vásár, 
jobb ez bármi másnál…” című játé-
kot adták elő. 
Az egyetem a különféle előadások, 
bemutatók mellett „Közlekedj biz-
tonságosan!” címmel rajzpályázatot 

hirdetett óvodások és  1-8. év-
folyamos tanulók részére. En-
nek az eredményhirdetését a 
megnyitó keretében tartották. 
Összesen 161 pályamunka 
érkezett, ebből óvoda kategó-
riában 24, 1-4. osztály kategó-
riában 50, 5-8. osztály kategó-
riában 87 rajzot készítettek.
Eredmények:

Óvodás kategória:
I. Farkas Péter, Gödöllői Kastély-
kert Óvoda; II. Gödöllői Kastély-
kert Óvoda, Maci csoport; III. Ká-
tai Lara, Gödöllői Kikelet Óvoda, 
Maci csoport; IV. Vöő Bátor Ignác, 
Gödöllői Palotakert Óvoda, Mókus 
csoport; V. Hajnal Kamilla, Gödöl-
lői Kikelet Óvoda, Maci csoport; VI. 
Szabó Dorottya, Gödöllői Kikelet 
Óvoda, Csiga csoport
1-4. évfolyamos – általános iskola:
I. Moór Eszter, Lengyel Liliána, 
Ecseti Tamara 3. z, Kartali Köny-

ves Kálmán Általános Iskola; II. 
Naár Laura, Farkas Eszter, God-
la Lilla, Rácz Alma, Kaczor Kira, 
4.c, Gödöllői Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola; III. Sármány Villő Pet-
ra 4. a, Gödöllői Damjanich János 
Ált. Iskola; IV. Bodnár Bálint 4. a, 
Gödöllői Damjanich János Általá-
nos Iskola;  V. Tolnai Bendegúz 4. 
a, Klapka György Általános Iskola 
(Isaszeg); VI. Bosánszky Laura 4. 
c, Gödöllői Petőfi Sándor Általános 
Iskola
5-8. évfolyamos – általános iskola:
I. Daróczi Kata 7. c, Gödöllői Petőfi 
Sándor Általános Iskola; II. Pesti 
Viktória 8. b, Gödöllői Damjanich 
János Általános Iskola; III. Daróczi 
Lili 8. c, Gödöllői Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola; IV. Ferik Botond 5. 
c, Gödöllői Petőfi Sándor Általános 
Iskola; V. Fekete-Nagy Lilla, Ács 
Julianna, Szente Dóra 6. a, Gödöl-
lői Hajós Alfréd Általános Iskola; 
VI. Terebesi Zsófia, Gödöllői Re-
formátus Líceum
Különdíjas: Pusoma Rozália, 3. b, 
Gödöllői Montágh Imre Általános 
Iskola.       lt

Gödöllő élénk kap-
csolatot folytat test-
vérvárosaival, szinte 
nem múlik el úgy 
hónap, hogy ne kap-
junk hírt az ott zajló 
eseményekről, vagy 
ne kerülne sor egy-
egy hivatalos, vagy 
civil látogatásra. 

A finnországi Forssával már több 
mint negyedszázada tart fent kap-
csolatot Gödöllő. Ez idő alatt 
számtalan barátság, együttműkö-
dés köttetett. 
Finn barátaink legközelebb októ-
berben látogatnak el hozzánk, s 
ennek során találkozóra hívják vá-
rosunk lakóit. Október 12-én 17 

órától a Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központba 
invitálják mindazokat, akiket 
érdekel a finn kultúra, a nyelv, 
testvérvárosunk élete, annak 
mindennapjai. 
A különleges program a számta-
lan érdekesség mellett a személyes 
kapcsolatok ápolására, kialakításá-
ra is lehetőséget nyújt. 

Tudjon meg minél TöbbeT finn TesTvérvárosunkról!

Találkozzon Forssával!

Kutatók Éjszakája az egyetemen
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az érdeklődőket mindemel-
lett Szent Mihály napjához 
kötődő hagyományőrző 
foglalkozások várták. 
A hagyomány szerint Szent 
Mihály arkangyal, a meny-
nyei hadak nagy vezére és 
győztes harcosa, az Isten 

ellen fellázadt Sátánt eltiporta, kard-
jával átszúrta, majd letaszította a 
Földre. Szent Mihály arkangyal és az 
ördög küzdelmét elevenítte fel a Sár-
kányjáték, amihez kapcso-
lódóan számtalan bátorság- 
és ügyességi „próbákon” 
vehettek részt a vállalkozó 
kedvűek.
Míg egyesek a gesztenye- 
és papírsárkány készítés-
sel, kovácsolással, szőlő 
préseléssel és egyéb dol-
gokkal foglalatoskodtak, 
mások a kézművesek por-
tékáiból válogattak. 
A rendezvényre sokan ellátogattak, 
azt azonban kevesen tudják, hogy az 
ünnep a waldorfosok számára már 

29-én korán reggel megkez-
dődött. Az iskolában ugyanis 
hagyomány, hogy Szent Mi-
hály ünnepén a tanárok és a 
diákok (és aki teheti a szülők 
közül) együtt kísérik figyelem-
mel az arkangyal győzelmét 
jelentő napfelkeltét, s ezután 
gyönyörűen előkészített közös 

reggelivel, majd ügyességi és bátor-
ságpróbákkal folytatják a napot. Az 
iskolai programot az intézmény az-
zal a céllal bővítette a városnak szánt 

rendezvénnyé, hogy minél többekkel 
megismertesse a jeles naphoz kap-
csolódó hagyományokat.               jb

szenT mihály ünnepén

Vásárral emlékeztek meg 
Szent Mihály napjáról a Gö-
döllői Kikelet Óvodában. 
A gyerekek és az óvónők tán-
cokkal és játékokkal kedves-
kedtek a szülőknek, s itt  mu-
tatták be a Néphagyományőrző 

Óvodapedagógusok Egye-
sülete által az Egyetem téri 
intézmények adományo-
zott “Néphagyományőrző 
Mester Óvoda” megtiszte-
lő címet jelölő táblát .
            bj

Különleges könyvbemutató és kiál-
lítás megnyitó helyszíne volt este a 
Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ. Pataki Pálma: Erre 
születtünk címmel megjelent könyve 
és a hozzá kapcsolódó fotókból nyílt 
kiállítás nem csupán messzi tájakra 
vezetik el az érdeklődőket, hanem 
spirituális élményt is jelentenek szá-
mukra. A harminc év utazásai során 
összegyűjtött tapasztalatokat és lelki 
élményeket most azzal a céllal osztja 
meg a szerző, hogy mások is megta-
lálják azt a lelki bé-
két, kiteljesedést és 
boldogságot, amit 
ő maga már megta-
pasztalt. 

Pataki Pálma már 
hosszú évek óta ké-
szült könyve meg-
írására, megosztani 
mindazt a spirituális ismeretet, amit 
a világ számos pontján sajátított el, 
Amerikától többek között Ausztráli-
án és Indián át Nepálig. Mit keresett? 
Amit mindenki: a boldogságot. A kü-
lönbség csak annyi, hogy a szó szá-
mára nem a biztos hátteret, az anyagi 
jólétet jelenti, hanem a lelki békét, a 
mindenki számára tovább adható sze-
retetet, és a vallásokon messze túlmu-
tató erős hitet. 
Az „Erre születtünk” egyszerre önval-
lomás és útmutatás. Nem könnyű, egy 
pohár bor mellé való olvasmány. El-

gondolkodtató, egyszerre vitaindító és 
elfojtó, hiszen a hitről, a boldogság-
hoz vezető útról, az elfogadásról, Isten 
jelenlétéről, a bűnről és a megbocsáj-
tásról – hogy csak néhányat emeljünk 
ki a témák közül – nem vélekedünk 
egyformán. Mégis, ahogy a rendezvé-
nyen Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművész mondta: Ami-
kor vitába szállnánk az itt leírtakkal, 
rádöbbenünk, ha más módon, más 
szavakkal, de ugyanarról, beszélünk! 
A materiális javak uralta vi-

lágunkban egyre többen érzik 
úgy, nem találják a helyüket. Pataki 
Pálma fiatal korában is így volt ezzel. 
Nem véltetlen, hogy a mindig különc-
nek számító lány olyan utat választott, 
amin nem sokan mertek volna elindul-
ni. Rábízta magát a Teremtőre, s nyi-
tott szívvel fogadja, és szeretettel adja 
tovább mindazt,amit tőle kap. Nem 
sokan mernék ezt vállalni úgy, ahogy 
ő tette. 
Az egykori ápolónő könyvével most 
a lelkeknek segít gyógyulni, utat 
mutatva egy olyan élethez, ahol nem 

álarc mögé bújva küzdünk a létfenn-
tartásért. Mindezek ellenére, az „Erre 
születtünk” nem egyfajta tanítást tar-
talmaz, hanem megtapasztalást. Üze-
net, amely különböző formákban már 
elhangzott az évezredek folyamán – 
vallja a szerző.
A könyvben foglaltakat Pataki Pálma 
személyes történetei teszik igazán ért-
hetővé és hitelessé, a hozzá tartozó, 
a kiállításon is látható képek pedig 
lélekemelő kiegészítést adnak a leír-

takhoz, mint 
ahogyan ezt 
a bemutatót 
megnyitó dr. 
Pappné Pintér 
Csilla, alpol-
gármester is 
tette. Köszön-
tőjében úgy 
fogalmazott, 
amikor a ké-
peket néze-

gette, kicsit irigyelte Pálmát. Mennyi 
szépséget látott tapasztalt meg élete 
során! Milyen csodás helyekre jutott 
el! De ez az érzés csak addig tartott, 
amíg meg nem pillantotta az Erzsé-
bet-parkról készült fotókat, amik rá-
döbbentették, a szépség, amit kere-
sünk, a csoda, amire vágyunk, itt van 
a szemünk előtt. Nem kell mást tenni, 
csak felemelni a fejünket, észrevenni, 
és befogadni. 
Ehhez ad segítséget, erre vezet rá Pa-
taki Pálma könyve.                          kj 

Nyitott szívvel, szeretettel, hittel élni – Erre születtünk

mihály nap a kikeleT óvodában 
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Néhány évvel ezelőtt Magyaror-
szágon is hatalmas sikert ara-
tott a világhírű szerző, Robert 
Merle Francia história című 
tizenhárom részes izgalmas, 
fordulatos történelmi regény-
sorozata, amelyben a francia 
történelem egyik legmozgal-
masabb, legviharosabb idősza-
kának, a XVI. század végének 
és XVII. század elejének, a hu-
genották, az első Bourbonok, 
Navarrai Henrik, Medici Mária, 
XIII. Lajos és Richelieu korának 
történetét. 

Akik olvasták a regényfolyam első 
kötetét, bizonyára emlékeznek még 
főhősére a szenvedélyes és gáláns 
Pierre de Siorac lovagra, az okos, ne-
mes lelkű és finom érzésű arisztokra-
tára, aki lépten-nyomon veszedelmes 
kalandokba keveredett, és mindig ott 
volt, ahol a korabeli történelmet ala-
kították, no és ahol a hölgyek körül 
akadt teendő. Mert Pierre de Siorac  
a királyoknak, hadvezéreknek, főpa-
poknak, a nemesuraknak és az előke-
lő szépasszonyoknak egyaránt nagy  
barátja volt. Nem csoda hát, hogy 

sokszor eszére, szívére, diplomáciai 
érzékére és kardjára egyaránt szük-
sége volt, hogy kivágja magát szorult 
helyzetéből. 
Pierre de Siorac életének III., majd 
később IV. Henrik uralkodására eső 
viszontagságos kalandjait most újra-
olvashatják az érdeklődők. Ám, ez 
esetben nem újabb kiadás, vagy egy 
másik fordításnak köszönhetően, ha-
nem egy, pontosabban két krónikás 
tollából.  A kitűnő emberismerete és 
rettenthetetlen bátorsága révén Fran-
ciahon legmagasabb rangú előkelő-

ségei közé emelkedett lovag mellett 
ugyanis – gazdája árnyékában – min-
denütt jelen volt Miroul, a hűséges 
szolga, aki a családja kiirtása után 
tolvajsorban a nyomor útján került a 
gazdájának atyja, Jean de Siorac báró 
mespechi várkastélyába. Ügyességé-
nek és gyors észjárásának köszön-
hetően megmenekülvén a bitófától, 
a Siorac család nemesi kötelékébe 
állt, szolgálta az ifjú bárót. Miután az 
megírta emlékiratait, Miroul is ked-
vet, gazdájától pedig engedélyt kap, 
hogy ő is papírra vesse a közösen 
átélt kalandokat. Hogy a két történet 
mennyire lesz egyforma? Nos, pon-
tosan annyira, amennyire két ember 
ugyanazt látja, ugyanazt érzi… Más 
szemszög, más tapasztalás? Vagy 
mégsem? Ezt döntse el az olvasó. 
A szolgából lett krónikás, Miroul te-
hát arra vállalkozik, ugyanannak a 
történetnek a másik oldalát, az igaz-
ság fonákját…ossza meg az érdeklő-
dőkkel. 
Aki pedig a történetet folytatja, nem 
más, mint Olivier Merle, Robert Mer-
le író fia, több ifjúsági regény szer-
zője, aki „A színe és a fonákja”című 
művében feleleveníti a nagy sikerű 
mű emlékezetes szereplőit, számtalan 
helyszínét, a hugenották viharos, vér-
zivataros korszakát.
(Oliver Merle: A színe és a fonákja) kj

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Az igazság két oldala 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Mint megtudtuk a zeneiskola idén 
nem rendez „tanári koncertet”, in-
kább a nagyobb hangversenyeikbe 
kapcsolódnak be az intézmény ki-
váló művész tanárai.  A GödöllŐSZ 
Fesztivál programjai közé tarto-
zó koncerten idén Csikós Gréta, 
Szabó Bence, Kőműves Márton, 
Juhász Kristóf, Nagy Jonatán, 
Nagy Levente, Bernácz Eszter 

Cseperke, Szilágyi Levente, Kris-
tóf Panna, Hiripi Abigél, Takács 
Luca, Halmóczki Róza, Kertész 
Boróka, Juniki Noémi, Kertész 
Mátyás, Eszenyi Zsombor, Árki 
Lili, Lauer Angelika, Sepsi Réka, 
Szabó Fruzsina, Szabó Virág, 
Szénási Kata, Zámbó Réka, Sza-
bó Anna, Udud Zsófia, Kovács 
Márton, Bernácz Ábel, Berkó 

Domonkos, Szabó 
Máté, Szabó Petram 
Gémesi Botond, Nagy 
Balázs, Scherzinger 
Gábor és Scherzinger 
Rafael valamint Fe-
renczy Beáta, Dezső 
Piroska, Bordás Esz-
ter, Z. Virágh Esz-
ter működtek közre. 
A növendékeket Somodi Károly, 
Balogh Ágnes, Fodor László, Z. 

M o l n á r 
Ildikó, G. 
Bagi Már-
ta, Barta 
K a t a l i n , 
J u n i k i 
Spartakus, 
Béres Ágo-
ta, Deákné 

Ella Beatrix, Gordos Éva, Siva- 
dóné Benyus Hedvig, Bali Já-
nos, Tóthné Pataki Anikó, Buka 
Enikő, Kósáné Szabó Beáta, Lá-
zár Attila, Braun Julianna és Ko-
vács Zsolt készítették fel. 
A koncert a  Continuo–Gödöllő 
Alapítvány, Gödöllő Város Önkor-
mányzata és a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával valósult meg. 

jk

kosztümös koncerttel ünnepelt A chopin zeneiskolA

Viva la musica! Megemlékezés a Zene Világnapján

A Királyi Váróban mutatták be a 
Gödöllői Városi Múzeum legújabb 
„Királyi vonatok” című  kiadványát. 
A Kerényiné Bakonyi Eszter, a 
Gödöllői Városi Múzeum igazgató-
ja és Hódi Rezső grafikus művész 
által készített mesekönyvszerű is-
meretterjesztő kiadvány segítségével 
most a gyerekek is megismerhetik a 
Királyi Váró történetét, és alapos ké-

pet kaphatnak a ma már 
csak a dokumentumok-
ból ismert egykori királyi 
vonatokról, amik Ferenc 
Józsefet és Erzsébet ki-
rálynét szállították hiva-
talos és magán utazásaik 
során. A kalandhoz pedig 
nem mindennapi vezető-
ket kapnak, a két kis tün-

dért, Kócost és Copfost. A délutáni 
bemutató érdeklődőit azonban nem 
ők, hanem Schäffer Erzsébet író, 

vAsúti kAlAndrA hív A múzeum új kiAdványA

királyi utAzásokról, hitelesen

újságíró kalauzolta végig 
vonatokon, állomásokon, 
színes történetekkel még 
tovább fűszerezve mindazt, 
amit a vasúti  utazásról tudni 
érdemes, függetlenül attól, 
király vagy királyné, vagy 
átlagember-e az utazó.  
Schäffer Erzsébet kiemelte, 
hogy bár a könyv rengeteg 
információt tartalmaz, mégsem érzi 
úgy az olvasó, hogy múzeumpedagó-
giai kiadványt tart a kezében, mivel 
ezek érdekesek és izgalmasak, va-
lamint egy olyan világba engednek 
bepillantani, ami egyaránt izgalmas 
a gyerekeknek és az idősebbeknek.   
A kalandokhoz pedig csodaszép il-
lusztrációk tartoznak, amelyek a 
mérnöki pontosságú ábrázolás mel-

lett is hiteles képet nyújtanak Erzsé-
bet királyné és Ferenc József vasúton 
történt utazásainak körülményeiről. 
A Gödöllő Város Önkormányzata, a 
Nemzeti Kulturális Alap és az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma támo-
gatásával megjelentetett könyvet a 
Múzeumi Boltban vásárolhatják meg 
az érdeklődők. 

bj
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

Ahogy az elmúlt hetekben, úgy ötven esztendővel ez-
előtt is meleg, napsütéses időt élvezhettek a gödöl-
lőiek, ami jó feltételeket biztosított a mezőgazda-
sági munkáknak. A termelőszövetkezetekben dolgozók
mindenütt igyekeztek, hogy még a csapadékos idő be-
állta előtt elvégezzék a betakarítást, az őszi mély-
szántást és a vetést.
A megyei tanács mezőgazdas
osztálya részletes tájékoztatá
adott a Pest Megyei Hírlapn
arról, hogy állnak a munkával
járások és a városok. E szerin
Gödöllőn október elejére a be
takarítási munkák 55,3 száza
lékát végezték el, a vetés alá
történő szántásnak pedig a 86.
3 százalékát. A mélyszántás-
nak a 31,9, míg az őszi takar-
mány keverék vetésnek a 90,2
százaléka készült el. A ke-
nyérgabonának 69,1 százaléka
került a földbe, az őszi ár-
pából azonban a tervezettnél
is többet sikerült elvetni,
101,2 százalékot teljesí-
tettek a mezőgazdaságban
dolgozók.
De nem csak a mezőgazda-
ságban folyt nagy erőkkel
a munka, hanem a Gödöllői Gépg
októberben mutatták be az új 10 tonna teherbírá-
sú dömper mintapéldányait, amit a Járműfejlesztési
Intézet tervei alapján készítettek. A kongresszusi
munkaverseny egyik felajánlásaként szeptember 30-ra
készítették el a gépek első 5 darabját, amik a „Gö-
döllő 116” típus megjelölést kapták.
A járművek 125 lóerős motorral és szervokormánnyal
rendelkeztek, sebességük meghaladta a 41 km/órát.
Az országos Gumiipari Vállalat különleges, 5200 kg

teherbírású gumiköpenyt készített hozzájuk. A gö-
döllői újdonságot kétféle billenőtartállyal föld- és
kőszállításra alkalmas puttonnyal készítették. Mi-
vel a távlati tervek szerint a Gödöllői Gépgyárat
tervezték a földmunkagép gyártás hazai központjá-
nak, 150 millió forintos beruházással új gyárrészleg

kezdték meg. Ennek so-
rán többek között 10.000
négyzetméteres üzemcsar-
nok, irodák és szociális
létesítmény kialakítása
kezdődött meg. S, mivel a
piac egyre inkább nagyobb
szállítóképességű dömpere-
ket igényelt, a „Gödöllő
16” típus továbbfejlesz-
ése között szerepelt 12-15
onna teherbírású járművek
fejlesztése, valamint ra-
dógépek, dózerok és vonta-
k gyártása is.
nem csak a gépgyárban,

em a Gödöllői Kisállat-
yésztő Kutató Intézetben
bemutatóra került sor. Az
zetben új baromfi hibride-
állítottak elő a a Sussex
e és a Rhode Island kakas
ztezésével. A „G–33-as”

jelölésű hibridek mostohább
elhelyezési és tartási körülmények között is jobban
fejlődtek és több tojást adtak, mint a korábbi vegyes
állomány. A Földművelésügy Minisztérium, a megyei
és a járási pártbizottság azt kezdeményezte, hogy a
következő esztendőben a járás teljes háztáji baromfi
állományát a G–33-as hibridekre cseréljék le.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!
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MEGHÍVÓ
A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM

TISZTELETTEL MEGHÍVJA GÖDÖLLŐ VÁROS LAKOSSÁGÁT

OKTÓBER 6-ÁN (CSÜTÖRTÖK) 16 ÓRÁRA
A GIMNÁZIUM MELLETTI TÖRÖK IGNÁC-SZOBORNÁL AZ ARADI
VÉRTANÚK ELŐTT TISZTELGŐ VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSRE.

A KOSZORÚZÁSRA A GIMNÁZIUM PORTÁJÁN
LEHET JELENTKEZNI OKTÓBER 6-ÁN 15 ÓRÁIG.

TEL.: 06-28/420-380

Október 14-én különleges, öt külön-
böző helyszínen megnyíló kiállítás-
sal emlékeznek – a várossá nyilvá-
nításának 50. évfordulóját ünneplő
Gödöllőn – a település művészeti és
kulturális életét meghatározó Rem-
sey családra. Gödöllői Városi Mú-
zeum időszaki kiállítótermében a
Remseyek híres bábszínházát állít-
ják a központi helyre a mese, a játék,
a varázslat szerepét hangsúlyozva
művészetükben. A Levendula Galé-
ria tárlatán a Remsey család tagjai-
nak jelentős grafikai munkája kerül
előtérbe, a GIM-ház pedig a 2014-
ben elhunyt Remsey Flóra kárpitjai
mellett a textilművészetben újítás-
ként megjelenő fémszövéseit, illet-
ve Remsey Dávid textilre tervezett
nagyméretű digitális nyomatait mu-
tatja be. A Gödöllői Városi Könyv-
tár és Információs Központ a képi,
írott és elbeszélt emlékek segítsé-
gével emlékezik a Remsey család-
ra, míg a Gödöllői Királyi Kastély

Remsey Flóra
stilizált termé-
szeti formákat
dekoratív mó-
don megjelení-
tő gobelinjeit,
rajzait, terveit,
valamint kárpit-
rekonstrukcióit
tárja a közön-
ség elé.
A Remsey család több mint száz

esztendő alatt beírta, berajzolta,
beleszőtte magát Gödöllő minden-
napjaiba. Kezük nyomát könyvek,
kárpitok, kiállítások őrzik. Az ok-
tóberben nyíló tárlat a család négy
tagját helyezi előtérbe: Remsey Jenő
György, Remsey Iván, Remsey Flóra
és Remsey Dávid alkotásain keresz-
tül mutatja be a család munkásságát.
A kiállítást színes katalógus teszi tel-
jessé, ami különleges művészeti ka-
landot nyújt, az érdeklődők téreben
és időben járhatják be a több, mint

egy évszázados
utat, s nem csu-
pán a tárlatok
anyagát, hanem
a művészek
életútját, a kü-
lönböző művé-
szeti ágakhoz
való kapcsola-
tukat is megis-
merhetik.

Merre kanyargott ez az út? A fes-
tészettől, a bábkészítésen át, a kár-
pitszövésen, a mese illusztráción át a
dráma és a vers faragásig. Nem egé-
szen családtörténet, csak egy szelete
a különleges lélekkel és látásmóddal
megáldott Remseyek életének, akik
nem csak az egykori szecessziós
művésztelep létrehozásában játszot-
tak meghatározó szerepet, hanem az
annak szellemiségét feltámasztó és
továbbéltető Gödöllői Iparművészeti
Műhelyben is.

(kj)

A remseyek
nyomábAn

Juhász Ferenc 1928-ban Bián szü-
letett és éppen 10 hónapja, 2015.
december 2-án hunyt el. A Nemzet
Művésze címmel kitüntetett, két-
szeres Kossuth-díjas és József At-
tila-díjas költő, szerkesztő otthoná-
ban mindennapos vendégek voltak a
kulturális és tudományos élet rangos
személyiségei, Illyés Gyulától Csá-
nyi Vilmoson és Petrovics Emilen át
Weöres Sándorig.
Ahogy a gyerekek,

Eszter és Anna nőttek,
úgy avatta be őket édes-
apjuk a költészetébe. És
persze múzsák is vol-
tak a gyerekek, ezért is
hangzott el elsőként az
esten az Anna hét hetes
című vers L. Péterfi Csa-
ba tolmácsolásában.
Juhász Ferenc min-

den nap törődött szeretteivel, akik
közül második feleségének, Kilián
Katalinnak a Rózsa, a tőle született
Eszternek a tűzliliom, húgának, An-
nának, a Tulipán nevet adta kertjük
virágai közül válogatva.
Az est közönsége megtudta, hogy

az orvos feleség gépelte a költő ver-
seit, s ez nem is volt olyan könnyű
feladat, hiszen 25 ezer soros költe-
ményt is sorra kellett vennie.
Juhász Ferenc reggel 5-kor kelt,

együtt hallgatta a rádiót és a tévét,
kávét, teát főzött, majd a nappal első
15-20 percét feleségével beszélgetve
töltötte. Ezután következett a regge-
li takarítás, hiszen a lakás egyben a
költő munkahelye is volt.
A gyerekeknek nem kellett külön-

órákra járniuk, a műveltséget édes-
apjuktól sajátították el. Érdekesség,
hogy Anna az érettségin édesapját és
kortársait húzta ki tételként magyar
irodalomból, ...végül Németh Lász-
lóból vizsgázott.
Juhász Ferenc legfontosabb bará-

tai képzőművészek voltak. A legkö-

zelebb Hantai Simon állt hozzá, aki
a Pest megyei Bián a szomszéd ut-
cában lakott, majd fiatalon Párizsba
költözött. Juhász Ferenc több köny-
vét az ő képeivel illusztrálta.Amásik
közeli barát, Csernus Tibor szintén
Párizsban alkotott. (Első portréját
Juhász Ferencről készítette.)
Juhász Anna mesélt a Nagy Lász-

lóval ápolt barátságról is, akivel
édesapja sokáig egy szobában lakott
és közösen is alkotott.
Juhász Eszter kardiológus, Anna

irodalmár lett, akinek a nevéhez iro-
dalmi szalonok létrehozása fűződik.
Az első, a budai Hadik Kávéházban
hat éve működik. A következő, a
New York Kávéházban 2013-ban in-
dult. A legújabb a Centrál Kávéház-
ban dicséri az irodalom hatalmát. A
teltházas rendezvények is igazolják,
vallja, hogy igényünk, szükségünk
van a versekre, a regényekre.
L. Péterfi Csaba a beszélgetés ezen

pontján említette meg, azért szeret
Gödöllőn élni, mert itt is sokan ápol-
ják és gazdagítják a kultúrát. Számos
művészeti műhely munkájának ered-
ménye a gazdag programkínálat.
Az esten hangzott el először, Len-

csés Balázs által megzenésítve, Ju-
hász Ferenc „Délnek húz a fecske,
délnek” című verse.
Kérdésre válaszolva az est ven-

dége a mindenki által elolvasandó
könyvek közé sorolta a Bibliát, Jó-
zsef Attila verseinek kötetét, Tolsz-
toj Anna Karenina című regényét,
de Thomas Mannt, Krúdy Gyulát,
Kosztolányi Dezsőt, Nemes Nagy
Ágnest, Weöres Sándort is megem-
lítette. Számára különösen kedves
az Anna Karenina, továbbá Radnóti
Miklós, Dsida Jenő, Bartis Attila és
Grecsó Krisztián versei. S, hogy ki-
csoda ő? Erre a kérdésre a következő
választ adta: Hiszek az energiával
feltöltő irodalomban, kultúrában,
művészetekben, a szeretetben és a
családban, aminél jobbat még nem
talált ki az emberiség. (l.t.)

KÁVÉHÁZI ESTÉK:
Anna öröksége

JuhászAnna irodalmár, kulturális menedzser, Juhász Ferenc költő lánya volt
a Kávéházi Esték vasárnapi vendége Gödöllőn, a Királyi Váróban. A beszél-
getést L. Péterfi Csaba vezette. Közreműködtek Hámori Gabriella szín-
művész, Buka Enikő (ének) Fodor László (klarinét, zongora) és Lencsés
Balázs (ének, gitár).( g )
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HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Október 1-jén és 2-án, 
szombaton és vasárnap, 

9-11 óráig: 

dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád út 32.

 Tel.: 06/30-535-55-23

Turul 
Állatkórház és Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál) 

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Nyitva: H–Szo  800–1700

tel.: 06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

AKCIÓ!
10 ezer Ft. feletti vásárlás 
esetén 10 % kedvezmény

Szeptemberi

Parlagfűveszély!

Húzza ki 
gyökerestől!

Az elmúlt napokban sok híradást lát-
hattunk, hallhattunk, olvashattunk 
arról, hogy téli szállást kereső polos-
kák tömegei repülnek be a lakások-
ba. Nem csoda, milliós nagyságrend-
ben mérhetjük azon honpolgárokat, 
akiken már az otthonukba betérő 
“bogarak” gondolatára is sikító-
frász tör ki. Főleg, hogy ezek a 
“bogarak” viszonylag nagyok, 
hangosan zümmögnek, és egyes 
területeken napról-napra akár tu-
catnyian is tiszteletüket tehetik.

A zöld és a barna poloska
Hazánkban számos poloskafaj 
őshonos. A kifejlett formában, 
azaz imágó állapotban áttelelő 
egyedek a hideg közeledtével 
védett menedéket keresnek. Né-
melyek egyes években és egyes 
területeken – mint például a 
bencepoloska – a tél előtt betér-
hetnek a lakásokba is, de általá-
nosságban ez nem különösebben 
feltűnő, sokszor észre sem vesz-
szük őket.
Amiről most szó van, valójában két 
faj, és mindkettő kéretlen, új jöve-
vény Magyarországon. Hatékony 
természetes ellenségeik hazánkban 
egyelőre nem ismertek, ily módon 
gyakorlatilag akadálytalanul szapo-
rodhatnak és terjeszkedhetnek, má-
sok mellett ennek is köszönhető a 
mostani invázió.

Téli búvóhelyet keresve tömegesen 
tévedhetnek be a lakásokba

Bár sokan “undorodnak” tőlük, alap-
vetően egyikük sem jelent veszélyt 

az emberre. Szépen megbújnak a 
szekrény mögött, az ágy alatt – az 
ágyi poloskával semmiképp se ke-
verjük össze őket! –, hézagokban, 
védett sarkokban, tavasszal pedig 
távoznak.
Mi, laikusok csak kapkodjuk a fe-

jünket a kissé bénán kacsázó, buk-
dácsolva a padlón landoló rovarok 
láttán, legfeljebb annyit állapítunk 
meg, hogy némelyikük zöld, mások 
barnák. A „zöld” esetünkben a ván-
dorpoloska, amely valószínűleg Ke-
let-Afrikában, illetve Dél-Európában 
őshonos, és a 2000-es évek elején 
jelent meg nálunk – ebben minden 
bizonnyal az éghajlatváltozás is sze-
repet játszott.
A “barna” az ázsiai márványospo-
loska , neve származási helyére, va-
lamint színezetére, mintázatára utal. 
Vélhetően nemzetközi kereskedel-
mi szállítmányokkal utazva hajón, 

vonaton, repülőgépen, autón, „po-
tyautasként” érkezett Amerikába és 
Európába. Magyarországon ugyan 
csak 2013 óta ismert az előfordulása, 
mégis sok gondot okozott már.

A halott poloska a jó poloska?
Néhány, a lakásunkba betévedt po-
loskával könnyel „el lehet bánni”, 

nem kell félni tőlük. Bár bűzmi-
rigyeik védekezésként kilövellt 
váladéka kellemetlen szagú, ha 
nem kívánunk közvetlen kon-
taktusba kerülni velük, húzzunk 
gumikesztyűt, és úgy szedjük 
össze őket. Ha pedig egyszerre 
többet fedeznénk fel egy adott 
zugban, akkor jöhet a porszívó. 
Aztán az eldobható porzsák me-
het a szemétbe, de nem árt, ha ki-
csit megtapossuk előtte. No, nem 
azért, mintha nem szeretnénk az 
állatokat, hanem mert mégis egy 
idegenhonos, kellemetlen kárte-
vőről van szó. További terjedé-
sét, beleértve a nem szándékos 
terjesztést is, minden lehetséges 
módon akadályozni kell.

Mindkét faj növényi nedveket szí-
vogat, sajnos gyakran a terméseket. 
Tápnövénykörük rendkívül széles, 
nem válogatósak. A vándorpoloska 
– emlékszünk, ugye, ő a „zöld” – je-
lentős károkat okozott már nálunk 
többek között hüvelyesekben, mint 
például a bab, paradicsomban, pap-
rikában, uborkában, míg a „barna” 
most van feltörekvőben.
A legjobb az lenne, ha sikerülne 
megtalálni és védekezési célból be-
vetni e rovarok hatékony természetes 
ellenségeit. Ez azonban még várat 
magára.

24.hu

Ebzárlatot és legeltetési tilalmat  rendelt el a Pest 
Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivata-
la a vörös rókák veszettség elleni orális immuni-
zálása miatt. Az intézkedés a csalétek vakcina 
(időjárás függvényében) kiszórásának október 
1. és 4. közötti napokon tervezett időpontjától 
október 25-ig lesz érvényben.
A teljes dokumentum Gödöllő város honlapjáról a 
www.godollo.hu címen érhető el. 

Októberben EBZÁRLAT LESZ GÖDÖLLŐN 
és a környező településeken

ELVESZETT
KERESSÜK A KÉPEN LÁTHATÓ 
YORKSHIRE TERRIER KUTYÁN-
KAT! KÉT KIS GAZDÁJA VÁRJA 
HAZA. KÉREM, HA BÁRMIT TUD 
RÓLA, OSSZA MEG VELÜNK.
A MEGTALÁLÓNAK JUTALMAT 
AJÁNLUNK FEL!
TEL: 06-30-7552-130
GÖDÖLLŐ, ÁRPÁD UTCA 16. 

Invázió kertben, házban

Az első hidegebb éjszakák hozzák 
a virágzás végét a teraszokon is. A 
télre való felkészítés a balkonnövé-
nyeink esetében is elkerülhetetlen. 
Meg kell kezdeni a telelésre szánt 
növények előkészítését és behordá-
sát. Emellett a kinnmaradó érzéke-
nyebb példányok téli védelméről is 
gondoskodnunk kell. Ezek közül 
is a leggyakoribb és leghálásabb 
a Muskátli.
A muskátlik teleltetésére a leg-
alkalmasabb egy világos és hű-
vös helyiség, ahol a hőmérséklet 
nem emelkedik 4-10 fok fölé. 
Ezen a hőmérsékleten a növény 
nem fejlődik tovább a tél folya-
mán, így kiküszöbölhetjük a laza 
szövetű téli hajtások kialakulá-
sát. 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 szá-
raz, beteg, sárguló leveleitől.
2. A növényeket csak február közepe 
után kell visszavágni. Ekkor a leg-
erősebb 3-4 hajtást kell csak meg-

hagyni és ezeket is 3-4 szemre vág-
juk vissza.
3. Ezután ültessük friss földbe a tö-
veket, és helyezzük őket kicsit mele-
gebb helyre.
4. Fokozatosan megkezdhetjük az 
öntözést is. Akinek nincs elegendő 
helye a nyár folyamán nagyra nőtt 

muskátlik teleltetésére az már au-
gusztusban gondoskodjon dugvá-
nyokról. A fiatal növények sokkal 
kevesebb helyet igényelnek, ugyan-
akkor maradéktalanul továbbhor-
dozzák az anyanövények jellemző 
tulajdonságait. Ha a nyár óta meg-
erősödött dugványokkal teli szapo-

rítóládák számára sincs elegendő he-
lyünk, akkor is van megoldás!
5. Úgy hívják, hogy száraz teleltetés.

A kis növényeket egyenként 
emeljük ki a földből, és te-
kerjük őket óvatosan újság-
papírba. Az így előkészített 
csomagocskákat lazán egy-
másra fektetve helyezzük el 
egy ládában, amelyet a tél fo-
lyamán hűvös, sötét helyiség-
ben tárolhatunk. A dugványok 
előkészítésénél különösen 
fontos, hogy a földlabda tel-
jesen száraz legyen. Ha a föld 

nedvességét átveszi a papír, és nem 
szárad ki megfelelően, akkor köny-
nyen rothadni kezdenek a kincset érő 
dugványaink. Ezzel a módszerrel kis 
helyen is sok növényt tárolhatunk, 
amelyek azután tavasszal, friss föld-
be kerülve szinte azonnal új életre 
kelnek.             edenkert.hu

Muskátlik teleltetése 5 lépésben

A Queenslandi Brain Institute kutatói 
szerint sokat tanulhatnak az emberek 
a madarak repüléséből, ami a repü-
lőgépek ütközésgátló automata rend-
szerének fejlesztése szempontjából is 
fontos információ lehet.
A madarak evolúciós fejlődésük 
során a repüléshez olyan alapsza-
bályokat és stratégiákat alakítot-
tak ki, amelyekkel csökkentik az 
összeütközés kockázatát. Eddig 
azonban egy tanulmány sem fog-
lalkozott azzal a kérdéssel, hogy 
mi történik, ha két madár egy-
mással szemben repül.
A Boeing Defence Australia és a Que-
enslandi Műszaki Egyetem közremű-
ködésével zajló kísérletsorozatban a 
kutatók törpepapagájokat reptettek 
egymással szemben egy alagút két 
végéből és lefilmezték őket, hogy 
rögzíthessék stratégiájukat. Tíz madár 
102 repülését filmezték le, és egyik 
esetben sem ütköztek össze.
A kutatók megfigyelése szerint a ma-
darak mindig jobbra tartanak, néha 
pedig a repülési magasságukat is 
megváltoztatják valamilyen előzetes 

preferencia alapján.
Megfigyelték, hogy a madarak na-
gyon ritkán repülnek ugyanabban a 
magasságban. Ebből következik a 
kérdés, hogy vajon az egyes egyedek 
előnyben részesítenek-e bizonyos 

magasságokat. Lehetséges, hogy a 
csoporthierarchiában betöltött pozí-
ciójuk határozza meg repülési ma-
gasságukat, ez azonban még további 
kutatást igényel.
Egyelőre még nem tudják a választ 
arra a kérdésre, hogyan és miért vál-
tanak magasságot a madarak, a meg-
figyelések alapján azonban a kutatók 
már tudnak néhány javaslat segíteni 
a robotpilóta-rendszerek és az emberi 
irányítás nélküli gépek stratégiáinak 
kialakításában és a frontális ütközé-
sek elkerülésében.

A madarak betartják a közlekedési szabályokat
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FELHÍVÁS!
„A Bike-Zone Gödöllő Kerékpáros 

Egyesület utánpótlás csapatába olyan 10-
14 éves lányokat keres, akik érdeklődnek a 

kerékpársport iránt.” Érdeklődni lehet:
e-mail: bikezonemtb@gmail.com

mobil: 20-9277-848

Lekéste a siófoki csatlako-
zást a Gödöllői SK tenisz 
csapata, akik a Balaton parti 
Siófoki Spartacus ellen az or-
szágos II. osztályú tagságuk 
megőrzéséért léptek pályára 
az elmúlt hétvégén hazai kör-
nyezetben.

A kiesési rangadón bent maradást jelen-
tett volna egy 6/3-as GSK győzelem, de a 
vendégek átszáguldottak a mieinken és ők 
örülhettek ilyen arányú győzelemnek, így 
jövőre a III. osztályban próbálhat szeren-
csét a gödöllői csapat.
OB II. osztály B-csoport, 8. forduló
Gödöllői SK – Siófoki Spartacus 3/6        -li-

Tenisz – LekéseTT csaTLakozás

Kiesett a Gödöllői SK

Két mérkőzést követően az élen 
áll csoportjában, az NB II. Kele-
ti-csoportban a MAG-LOG Team 
CFT Gödöllő, akik ezúttal a nagy 
rivális Energia SC Gyöngyöst ver-
ték hazai pályán 7-5-re.

Baranyai Pál együttese a szünetben még 
2-2-es döntetlenre állt, de a második 20 
percben leiskolázta ellenfelét és a vége 
előtt három perccel már 7-2-re vezetett. A 

hajrá ugyan szoros lett, ugyanis az utolsó 
percekben három vendég gól is született, 
de ez már csak az eredmény kozmetiká-
zására volt elegendő gyöngyösi részről. 
A gödöllői futsalosok két mérkőzés után 
hat ponttal vezetik a csoportot.
NB II. Keleti-csoport, 3. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Ener-
gia SC Gyöngyös 7-5 (2-2)
Gól: Nagy Roland (3), Gruber Bálint (3), 
Magyar Zsolt.                                -tt-

FuTsaL – BeFogoTT energia

Élen a MAG-LOG Team

Tízgólos vereségbe szaladt 
bele a Gödöllői KC csapata, 
akik hazai pályán kaptak ki 38-
28-ra a Tatabánya-Budaörs ve-
gyestől. A juniorok viszont to-
vábbra is menetelnek, ezúttal 
33-27-re nyertek.

Bartos Gábor együttese az első az 
NB I-ben szereplő Tatabánya és a 
Budaörs fúziójából álló U23-as gárda 
ellen próbálták meg folytatni idei hi-
bátlan sorozatukat, de a vendégek túl 

nagy falatnak bizonyultak. A juniorok 
ellenben ismét bizonyították, hogy 
az idén is az aranyért küzdenek, ami 
nem is irreális elvárás Mácsár Gyula 
tanítványaitól. A GKC felnőtt csapata 
négy ponttal a harmadik, míg a juni-
orok hat egységgel, négyes holtver-
senyben állnak az élen.
NB II. Északi-csoport, 3. forduló
Gödöllői KC – Grundfos Tatabánya 
KC-Budaörs U23 28-38 (13-15)
Juniorok: Gödöllő – Tatabánya-Bu-
daörs 33-27                  -ll-

kéziLaBda – HiBáTLan juniorok

Nem bírtunk a „bányászokkal”

Miskolcról kapott meghívást a gö-
döllői U11-es kis csapat október 
1-re, ahol az egyetemi atlétikai cent-
rumban gyönyörű időben rendez-
ték meg a szabadtéri szezon egyik 
hagyományos gyermekversenyét. 
A GEAC 10 éves atlétái (2006) több 
érmet szereztek és e mellett szép 
eredmények is születtek. 

A fiúknál Grünwald Tamás kislabdahají-
tásban (36m) és 300m-en (51,5mp) a dobo-
gó tetejére állt, 60 m-en ezüstérmet szerzett, 
míg Lippai Csaba két bronzérmet ért el 
ugyan ebben a két számban. A lányoknál 

Kriszt Sarolta mindhárom számában érmes 
lett: magasugrásban aranyérem 131 cm-el, 
távolugrás ezüst 413 cm-es ugrással - mind-
kettő egyéni csúcs -, míg szintén ezüstérmes 
lett 300 m síkfutásban. Benke Alexandra 
60 m-en bronzérmes, Tóth-Sztravridisz 
Szófia negyedik lett. További csapattagok: 
Nagy Bori, Balázs Eszter. Edző: Körmen-
dy Katalin.                  -kb-

aTLéTika – MVsi kuPa gYerMek aTLéTika VersenY

U11-es érmek Miskolcról

Október 9-én rendezzük meg 
a XVIII. Ádám László Emlék-
tornát a Török Ignác Gimnázi-
umban, amelyen a házigazda 
Gödöllői RC mellett a Vasas 
Óbuda, a Fatum-Nyíregyháza, 
valamint Jászberényi RK csapa-
tai küzdenek majd a kupáért.

A torna reggel 9 órakor kezdő-
dik majd és az utolsó mérkőzés-
re 16.30 órakor kerül sor. A négy 
csapat körmérkőzéses rendszer-
ben dönti el, hogy ki lesz a leg-
jobb és ezúttal ki viheti haza a 
serleget.

-tl-

röPLaBda – XViii. ádáM LászLó eMLékTorna

Négy csapat a kupáért
A program (Török Ignác Gim. tor-

naterme):
9.00: Jászberényi RK – Gödöllői RC
10.30: Fatum-Nyíregyháza – Vasas 
Óbuda
12.00: Vasas Óbuda – Jászberényi RK
13.30: Gödöllői RC – Fatum-Nyíregy-
háza
15.00: Fatum-Nyíregyháza – Jászberé-
nyi RK

16.30: Gödöllői RC – Vasas Óbuda

Minden eredményből jutott a hét-
végére a gödöllői csapatoknak. A 
megyei I-ben szereplő Gödöllői 
SK 1-1-re végzett a Viadukt ellen, 
a GEAC 7-1-re nyert Fóton, a GSK 
II-Szada hazai pályán kapott ki 
2-1-re, míg a hétközi, egymás el-
leni derbin a GSK kettő nyert 2-1-
re a GEAC ellen.

Szász Ferenc együttese már a második 
percben gólhátrányba került, miután 
Hevesi Milán kihagyhatatlan helyzet-
be hozta ellenfelét. A GSK nagy erőket 
mozgósított az egyenlítés érdekében, de 
egészen a 90. percig sikertelenül tette 
ezt. Az utolsó minutumban aztán robbant 
a gödöllői dinamit, aminek a Viadukt-Bi-
atorbágy csapata látta a kárát. Nagy Ta-
más egy jogosan megítélt 11-est váltott 
gólra, ezzel legalább egy pont itthon 
maradt. A Gödöllő 13 ponttal a hetedik 
helyen áll jelenleg a tabellán.

Pest megyei I., 8. forduló
Gödöllői SK – Viadukt SE-Biatorbágy 
1-1 (0-1) Gól: Nagy Tamás.

Megyei III. osztály – Derbi után a 
GEAC állt talpra

Az elmúlt héten két mérkőzést is játszot-
tak a megyei III. osztály Közép A-cso-
portjában szereplő gödöllői alakulatok. A 
GSK II-Szada, valamint a GEAC előbb 
egymás ellen lépett pályára az „egyete-
misták” otthonában. A házi rangadót a 
GSK kettő nyerte 2-1-re, megszakítva 
ezzel a GEAC eddigi hibátlan mérlegét. 
A hétvégén ismét pályára lépett mindkét 
gárda. Farkas Sándor legényei hamar 
túltették magukat a derbin elszenvedett 
fiaskón, ugyanis Fóton hintettek egy 
hetest. Kerecsényi F. Norbert Gödöl-
lő-Szada vegyese ellenben ismét kapitu-
lált, ezúttal a vácszentlászlóiak nyertek 
2-1-re és hozták el mindhárom pontot 

Szadáról. Bebizonyosodott egyúttal, 
hogy nem éppen hazai pálya a szadai a 
gödöllőiek számára, akik az idei kiírás-
ban már háromszor játszottak „hazai” 
környezetben és mindösszesen egy pon-
tot szereztek ez idáig.
A GEAC 12 ponttal a negyedik, míg a 
GSK II-Szada öt ponttal a 10. helyen áll.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 3. 
fordulóból elmaradt mérkőzésen
GEAC – Gödöllői SK II-Szada 1-2 (1-1) 
Gól: Bánki Edömér, illetve Szabó Lász-
ló, Milkó Dávid.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 6. 
forduló: Gödöllői SK II-Szada – Vác-
szentlászló SE 1-2 (1-2) Gól: Tóth Ben-
ce.
Fóti SE – GEAC 1-7 (0-3) Gól: Bereg-
szászi Béla, Somogyi András, Angyal 
Zoltán (2), Bánki Edömér, Csizmeg Ri-
chárd, Abdalla Aimen.                -tl-

LaBdarúgás – HeTi HeTes, közTe Városi derBi

A végén robbantotta a Viaduktot a GSK

A hétvége programja:
Pest megyei III., 7. forduló

Október 9., 15 óra
GEAC – Kerepesi SBE

(Egyetemi Sportpálya)

Az elmúlt hétvégén, XXII. al-
kalommal rendezték meg a 
Kirchhofer József Mimimara-
ton futóversenyt, amelyen a 
2009/2010-2001/2002-ben 
született fiúk és lányok részé-
re, összesen nyolc korcsoport-
ban versengtek a fiatalok.

A futóversenyre összesen 920 fő adta 
le a nevezését és versengett az egy, 
illetve két kilométeres távokon. Az 
egyéni helyezéseken kívül (az első 
hat helyezettet díjazták a szervezők) 
a gödöllői iskolák is nagy csatát vív-
tak a legtöbb diákot mozgósító intéz-
mény címért, amelyet az Erkel iskola 
nyert el, megelőzve a Premontrei és 
a Hajós iskolát. Az első helyezett suli 
100-, a második 60-, míg a harma-

dik 40 ezer forint értékű Dechatlon 
sportszervásárlási utalványt vehetett 
át.
Az egyéni díjazottak (az 1-3. helye-
zettek): 2009/2010 fiúk: 1. Várko-
nyi Nimród Farkas (Hajós), 2. Hóka 
Balázs (Erkel), 3. Gönczi-Kovács 
András (Erkel); Lányok: 1. Mrta 
Johanna (Damjanich), 2. Ábrahám 
Zita (Damjanich), 3. Szentgáli-Varga 
Villő Árnika (Erkel); 2008 fiúk: 1. 
Bucsai Benedek (Hajós), 2. Balogh 
Bálint (Hajós), 3. Losonczi Vilmos 
(Budaörs); Lányok: 1. Lőkös Laura 
(Hajós), 2. Rákosy Csenge (Buda-
pesti EAC), 3. Soós Noémi (Erkel); 
2007 fiúk: 1. Szabó Csongor (Ha-
jós), 2. Lőrincz Huba (Damjanich), 
3. Dobay Benedek (Isaszeg); Lá-
nyok: 1. Füsti-Molnár Zsófia (Hat-
van), 2. Zsemle Hanna (Hajós), 3. 
Huszár Enikő (BEAC); 2006 fiúk: 
1. Losonczi István (Budaörs), 2. 
Grünwald Tamás (Damjanich), 3. 
Solymári Máté (Budapest); Lá-
nyok: 1. Pelyhe Natália (BEAC), 2. 

Bereczki Eliza (Hatvan), 3. Parragi 
Zsófia (BEAC); 2005 fiúk: 1. Rá-
kosy Márton (Budapest), 2. Lauber 
Kolos (Török Ignác Gim.), 3. Takács 
Bálint (Hajós); Lányok: 1. Márta 
Rozi Réka (Damjanich), 2. Ferencz 
Janka (Szent Imre), 3. Viha Borbála 
(Hajós); 2004 fiúk: 1. Kovács Fe-
renc (Budaörs), 2. Turányi Barnabás 
(BEAC), 3. Lesták Ármin (Bp.); Lá-
nyok: 1. Szűcs Bianka (Budaörs), 2. 
Krizsán Boglárka (Hatvan), 3. Veres 
Gréta; 2003 fiúk: 1. Soos Levente 
(Erkel), 2. Szőke-Kiss Jácint (Mo-
gyoród), 3. Pálfi Botond (BEAC); 
Lányok: 1. Búza Zoé (Budaörs), 2. 
Daróczi Kata (Petőfi), 3. Vári Diana 
(BEAC); 2001/2002 fiúk: 1. Len-
gyel Gábor (BEAC), 2. Fodor Mar-
cell (BEAC), 3. Pernyész Bendegúz 
(Hatvan); Lányok: 1. Szőke-Kiss 
Anna (Premontrei), 2. Gódor Fanni 
(Erkel), 3. Hrncsár Lujza Luca (Ha-
jós).     -tl-

XXii. kircHHoFer józseF MiniMaraTon FuTóVersenY

Közel ezer diák futott
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 
2016. év végéig, a GIM-Ház kertjé-
ben látható a Műcsarnokban ren-
dezett „Természetművészet-változatok” 
című kiállítás gödöllői része Lugossy 
Mária szobrászművész, Orosz Péter 
szobrászművész, Katona Szabó Er-
zsébet textilművész és Varga Melinda 
szobrászművész alkotásai.

A kiállítás csak előzetes bejelentkezés 
alapján tekinthető meg, munkanapokon 9 
órától 15 óráig. 
2016. SZEPTEMBER 19-TŐL OKTÓBER 
13-IG A GIM-HÁZ KIÁLLÍTÓTERME – 
KIÁLLÍTÁS RENDEZÉS MIATT – ZÁRVA 
TART!

GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely 
Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 
telefon/fax: 28-419-660
gimhaz@invitel.hu              www.gimhaz.hu

 

A Királyi vonatok 
című könyv

(Kócos és Copfos 
legújabb kalandjai)

már kapható a Múzeumi 
boltban

Megjelent!
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Október 3-9-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

Október 10-16-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

ÜGYELETEK

Gödöllő Város Önkormányzata 
bérbe adja a Gödöllő, Palotakert 
4. szám (5891/5/A/38 hrsz.) alatt 
található, tulajdonát képező nem 
lakás célú helyiséget.

A bérbe vehető helyiség:

Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 4. 
(5891/5/A/38 hrsz.)
Alapterület: 14 m2

Közmű ellátottság: elektromos 
áram, távhő, víz-csatorna szolgál-
tatás
Műszaki állapot: megfelelő

Bérleti díj irányár: 40.000 Ft/hó + 
ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel 
nem rendelkezik, azonban a Pa-
lota-kert 4. szám alatt található, 
önkormányzati tulajdonú közös 
WC-mosdó helyiség használóihoz 
történő csatlakozás lehetséges (kü-
lön megállapodással, díjazással). 

A bérleti jogviszony időtartama: 
határozott, 1 év + 1 év előbérleti 
jog. A pályázati dokumentáció in-
ternetről letölthető az alábbi útvo-
nalon: www.godollo.hu – Hírek 
– Önkormányzati hirdetmények – 
Ingatlanok.

Az ajánlattétel módja, helye:

• Az ajánlat benyújtásának módja: 
zárt borítékban, személyesen vagy 
képviselő útján átadni Nagy Noémi 
bérleménygazdálkodási ügyintéző-
nek a Gödöllői Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfo-
gadási időben (hétfő: 8-18, szerda: 
8-16.30),
• Helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 
4-6.
• A helyiség megtekintésére a (28) 
529-153-as telefonszámon Nagy No-
émi bérleménygazdálkodási ügyin- 
tézővel időpont egyeztethető.

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

A GÖDÖLLŐI RENDŐRKAPITÁNYSÁG DROGPREVENCIÓS-ÖSSZEKÖTŐ TISZTJE: 

TÖRÖK ESZTER r. hdgy.
Fogadó óra: minden hónap első hétfője 15 és 16 óra közötti időben.

Telefonos ügyelet: minden hónap második hétfője, 15 és 16 óra közötti időben.
E-mail: töröke@pest.police.hu

Tel.: 06-28-524-600/7243.

BÉRBEVÉTELI 
FELHÍVÁS

Gödöllő Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a meghirdetés 
időpontjában
• Gödöllő város közigazgatási te-
rületén életvitelszerűen lakó, és 
költségelvű lakbérrel bérbe adott 
önkormányzati tulajdonú lakásra 
bérlői, bérlőtársi joggal nem ren-
delkező, vagy
• a városban tevékenységet foly-
tató munkáltatónál határozatlan 
idejű munkaviszonyban foglal-
koztatott
nagykorú magyar állampolgárok 
részére a Gödöllő,
– Szent János utca 24. II/29. ( 29 
m2 egy szoba, konyha, kamra, 
előtér, fürdő + wc,  helyiségekből 

álló, komfortos), valamint
– Zombor utca 1. II/18. (34 m2 egy 
szoba, konyha, kamra, előtér, für-
dő + wc,  helyiségekből álló, kom-
fortos), valamint
– Fürdő utca 9. I/4. (55 m2, másfél 
szoba, konyha, előtér, fürdő + wc 
helyiségekből álló, komfortos), 
valamint
– Deák Ferenc tér 1. II/6.(58 + 
1 m2, egy szoba + 2 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő, wc, erkély, 
földszinti tároló helyiségekből 
álló, összkomfortos), valamint
– Szent János utca 24. III/43. (70 
m2, egy szoba + 2 db félszoba, 
konyha, előtér, fürdő, wc helyisé-
gekből álló, komfortos)
lakás költségelvű lakbérrel, hatá-
rozott, 5 éves időtartamra történő 
bérbevételére.

Egyéb pályázati feltételek: A 
résztvevők körére és fizetőképes-
ségre vonatkozó feltételek.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: Formanyomtatvány kitöltése, 
valamint a szükséges dokumentu-
mok csatolása.
A pályázatok benyújtásának he-
lye: Gödöllő Város Polgármesteri 
Hivatala ügyfélszolgálatán, Gö-
döllő, Petőfi tér 4-6. (ügyfélfoga-
dási idő: hétfő 8.00-18.00, szerda 
8.00-16.30).
A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: 2016. október 26. 16 óra

Részletes tájékoztató és forma-
nyomtatvány átvehető ügyfélfoga-
dási időben az ügyfélszolgálaton, 
érdeklődni lehet a 06-28-529-153-
as telefonszámon Nagy Noéminél.

FIGYELEMFELHÍVÁS!
ÉRTESÍTJÜK  TISZTELT  BETEGEINKET,  HOGY  A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

A 2016. OKTÓBER 15-i  MUNKANAPON (SZOMBATON) AZ  EGÉSZSÉGÜGYI  ELLÁTÁST  
07-14  ÓRA KÖZÖTT  BIZTOSÍTJA.

KÉRJÜK,  AZ EGYES  SZAKRENDELÉSEK  KONKRÉT NYITVATARTÁSI  IDEJÉRŐL  A WWW.TORMAY.HU 
HONLAPUNK  VONATKOZÓ  OLDALAIN, VAGY TELEFONON, A RECEPCIÓNKON  TÁJÉKOZÓDJANAK!

FENTI IDŐN KÍVÜLI ELLÁTÁST A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK, 
ILLETVE A KÖZPONTI ÜGYELET BIZTOSÍT.
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Tatár Attila



KÖZLEMÉNY

+ Elveszett egy Yorkshire terrier kutya (kép és szöveg
7.oldalon). Két kis gazdája várja haza. Kérem, ha bármit
tud róla hívjon: 30/7552-130 A megtalálónak jutalmat
ajánlunk fel!

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

INGATLAN

+ Gödöllőn, Petőfi téren, 2.emeleti, új építésű, 2 szobás,
tetőtéri 47 m2-es lakás és hozzá tartozó mélygarázsban
parkolóhely együtt eladó. Érdeklődni: 06/30-693-1838

+ Gödöllőn, új építésű, CSOK-képes, energiatakarékos,
n+2 szobás társasházi lakások kulcsrakészen eladók! Iár:
25,9MFt, Terv.átadás:2016.okt. 20-772-2429

+ Gödöllő központjában 55m2-es, 2 szobás, felújí-
tott, mfszt.-i lakás eladó! Új ajtók, új műanyag ablakok.
I.ár:14,2MFt 20/772-2429

+ Gödöllő keresett, egyetem mögötti részén, gyönyö-
rű ősfás, építési telek eladó,
1310m2-es, 21,7m utcafrontú,
összközműves! Ár:17MFt A tel-
ken egy 64nm-es átlagos állapo-
tú házzal. 20-772- 2429

+ Gödöllőn, Királytelepen
1070nm-es építési telek 14,5m
utcafronttal, szép környezetben
sürgősen eladó. I.ár: 9,9MFt 20-
772-2429

+ Szadán igényes környezetben,
jó fekvésű, 1600m2, gondozott, közműves építési telek,
9,5M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429

+ AKCIÓ! Új építésű ikerház kulcsrakészen Gödöllőn eladó
3szoba+ nappalis, 83nm-es. Iár: 26,5MFt-tól 20-772-2429

+ Sürgősen eladó Gödöllőn az alvégi városrészben, 2+2
egybenyíló szobás, átlagos állapotú, vegyes építésű csalá-
di ház, 570 nm-es telken. Iár: 13MFt (20)804-2102

+ Eladó 180nm-es, n+5szobás,
1995-ben épült, jó állapotú csa-
ládi ház, 1078m2 telekkel, Gö-
döllőn! Félig alápincézett, garázs.
Iár: 24.9MFt. (20)804-2102

+ Gödöllőn, aszfaltos utcában
új építésű, CSOK képes, 3szo-
ba+ nappalis 100nm-es ikerház,
eladó. I.ár: 33MFt 20-772-2429
www.godolloi.hu

+ ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, Fe-
nyvesben 100m2-es, három és
félszobás, szigetelt, jó állapotú
ház, közel 1800m2-es telekkel
eladó! I.ár:22.9MFt 20-539-1988

+ Gödöllő Alvég városrészben,
540m2-es ÉPÍTÉSI TELEK bon-
tandó, 30m2-es tégla kis házzal
eladó! Iár:11.5MFt! 20-539-1988

+ Gödöllőn, 2.em-i, 64m2-
es, jó állapotú lakás műanyag
ablakokkal, redőnnyel, egyedi
mérőórákkal SÜRGŐSEN eladó!
Iár:15.9MFt 20-539-1988

+ Gödöllőn a Kazinczy krt.-on, 4.em.-i erkélyes, 58m2-es
lakás eladó! Iár:15.9MFt! 20-539-1988

+ Gödöllőn felújított, negyedik emeleti 60m2-es lakás
erkéllyel, új ablakokkal, szép állapotban eladó! Iár:15.8
MFt! 20-539-1988

+ Eladó kétszobás, újszerű állapotú lakás a központban,
kocsibeállóval és terasszal. Iár: 19.9 MFt 20/804-2102

+ Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó tájolású
építési telek, extra 26m széles utcafronttal eladó. I.ár:
13,3MFt 20-772-2429

+ Gödöllőn, központ közelében, azonnal költözhető,
45m2-es, jó állapotú galériás lakás eladó!! I.ár:10,9MFt
20/772-2429

+ Téglaházat vagy építési telket vennék Gödöllőn vagy
Szadán! 20-944-7025

+ Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes, 160 m2-es
családi ház 600m2 telekkel eladó! Iár: 28MFt. 20-218-8591

+ Eladó lakást keresek központban! (20)804-2102

+ Eladó Gödöllőn kertvárosban a központhoz nagyon
közel egy 2szobás, téglából épült, 70nm alapterületű la-
kóház, mely egyedi fűtéssel rendelkezik. A telken, mely
559nm nagyságú található egy nagyméretű garázs, alat-
ta pincével, valamint egy nyári konyha, mely önálló lak-
részt is képezhet. I.á.: 18 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Testvérvárosok útján egy 2lakásos
ház 100nm alapterületű, 3,5 szobás, cirkófűtésű, teljesen
felújított, hőszigetelt, emeleti lakása, saját használatú
udvarrésszel, kocsibeállóval. I.á.: 25,2 mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis családi
ház két utcára nyíló telken. A ház alatt garázs található.
I.á.: 13,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban egy panorámás,
666nm területű építési telek, mely kerítve van. A telekre
víz be van vezetve. I.á.: 8,8 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy amerikai konyhás
nappali+2szobás, téglaépítésű, részben felújított családi
ház 2db kocsibeállási lehetőséggel 740nm-es telken. Az
ingatlan alsó részében egy működő fodrászüzlet + 1 hely-
ség található. I.á.: 30 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 2szobás, házköz-
ponti fűtésű társasházi öröklakás. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy 444nm-es,
panorámás építési telek, melyen egy 30nm-es könnyű-
szerkezetes ház található. I.á.: 8,6 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy viszonylag
új építésű, nappali+1szobás, cirkófűtéses, nettó 38nm,
bruttó 58nm-es tetőtéri lakás a belváros szívében. I.á.:
16,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a csemetekertben nappali+4szobás,
2füdőszobás újonnan épülő, 63+59nm összterületű, 4db
önálló családi ház, önálló, külön bejáratú telekrésszel,
kulcsrakész állapotban, erkéllyel, terasszal. Bővebb in-
formációt személyesen, telefonon egyeztetett időpontban
tudunk adni (alaprajz látványterv stb). 300 000 Ft négy-
zetméteráron. 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 110nm alapterü-
letű, 2,5 szobás családi ház 550nm-es telken. Az ingatlan
összközműves, alatta 2x10nm-es pince található. I.á.:
20mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon 554nm-es telken egy
2szintes, 2fürdőszobás családi ház, mely áll 4 szobából,
étkező-konyhából. A szobákhoz terasz illetve erkélyek
kapcsolódnak, melyek biztosítják a kertkapcsolatot. A
ház alatt szuterén van kialakítva, mely garázsbeállásra is
alkalmas. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő blahai részén egy 2004-ben épült, igé-
nyes megjelenésű, teljesen felújított, szigetelt, 3szintes
családi ház, mely áll egy nappali-étkező-konyhából, 5 szo-
bából, 2fürdőszobából. A szobákból erkély és teraszkap-
csolat van kialakítva. A telek örökzöldekkel telepített, au-
tomata öntözőrendszerrel. Ár érték tekintetében nagyon
kedvező áron. I.á.: 43,8 mFt 20-919-4870

+ Eladó Tóalmáson, fürdőtől 100m-re 400nm-es telek. A
telken kis faház, lakókocsi és örökzöldek találhatóak. Víz,
villany bevezetve. I.á.: 1,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
100nm-es, 2szintes, duplakomfortos lakás, mely funkció-
ját tekintve akár üzlet, iroda, rendelő, egyéb vállalkozásra
és ott élésre is alkalmas. A ház előtt ingyen parkolási le-
hetőség. I.á.: 28,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy új építésű, kifogás-
talan állapotú, önálló 400nm-es telekrészű, nappali+3szo-
bás társasházi lakás garázzsal. I.á.: 29 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy nappali+5szo-
bás, 20 -ban épült családi ház 500nm-es telken. Az ingat-
lanban padlófűtés van kialakítva, garázs elektromos kapu
beszerelve. A tetőtéri szobából egy nagyméretű terasz
van kialakítva. I.á.: 40,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy Kazinczy lakótelepi 68nm-es +loggia,
jó állapotú, 3szobás öröklakás. I.á.: 15,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy örökpano-
rámás nappali+3szobás, 2fürdőszobás, kertkapcsolatos
teraszos lakóház minőségi kivitelezésben. Az ingatlan te-
lepített örökzöldekkel, cserjékkel, épített medencével, ját-
szótéri elemekkel rendelkezik. I.á.: 43 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Béri Balogh Ádám utcában egy korlá-
tozott beépítésű telek. A telken víz, villany, gyümölcsfák,
örökzöldek és egy fából épült szerszámtároló található.
I.á.: 5,5 mFt 20-919-4870

+ A Mátra nyugati kapujánál, Pásztó mellett, a Koncsúr
oldalában 986nm-es, bekerített, örökpanorámás telek
1millióért eladó. Jó levegő, villany beköthető, gyönyörű
kilátás a Cserhátra. Érd: 30/236-2547

+ Gödöllőn a Valkói út mellett 1.000 nm-es, bekerített telek
termő gyümölcsfákkal sürgősen eladó. Érd: 30/236-2547

+ Eladó Gödöllő központjában 43 nm-es, 3.em. 1,5 szo-
bás, konvektoros lakás saját tárolóval. Járólap, nyílászá-
rók felújítva. Azonnal beköltözhető. Iár: 13MFt. 70/243-
7712 (14.00 után).

+ Két egymás mellett lévő telek eladó (külön is) Gödöllő
Blahafürdőn. Összesen 1500nm, 5MFt. Nem közműves,
villany az utcában. Tel. este 06-1/252-4204

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 apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetősége-

ken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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+ Eladó Gödöllő máriabesnyői részén egy 4szobás, régebbi
építésű lakóház 733nm-es telken. I.á.: 16,9 mFt 20-919-4870

+ Gödöllőn, kis forgalmú utcában, 2009-ben épült, nap-
pali+ 3szobás, déli fekvésű, kényelmes beosztású iker-
házfél eladó -szobává alakítható házkapcsolatos garázs-
zsal. Iár: 28,3 MFt. Tel: 30/612-8746

+ Gödöllőn a Stop Shop és a Röges utca között 14db
építési telekből már csak 2db eladó. Érd: 30/9467-702

+ A belváros szívében a Kampis Antal téren eladó egy
46nm-es (68nm hasznos) alapterületű amerikai konyhás,
nappali+ 1,5 szobás, fiatalos lakás teremgarázzsal. Érd:
30/9840-476

+ Gödöllőn TELEK ELADÓ a máriabesnyői részen: 850 nm
(víz, villany, gáz, csatorna), illetve Valkón a központban
egy HÁZ: 200 nm (víz, villany, gáz). Tel: 20/923-8994.

+ Gödöllőn, Magyar Kázmér közben, szigetelt tégla-
építésű házban 3.em. 2,5 szobás 60 nm-es társas-
házi konvektoros lakás önálló tárolóval eladó. Iár:
16,9MFt. Tel: 20/212-1270

+ Budapest VI.kerületében, a Hősök tere közvetlen köze-
lében, a Szondi utcában 60 m2-es, 2 szoba összkomfor-
tos 3. emeleti lakás eladó. Tel.: 06-30-6844020

ALBÉRLET KIADÓ

+ Kiadó Gödöllőn az Egyetem közelében a Fácán sor
újabb lakóparkjában egy nappali-étkezős, 3szobás, gard-
róbszobás öröklakás, garázzsal, 105nm lakóterülettel
150.000 Ft +2havi kaució+rezsiért. 20-919-4870

+ Kiadó Gödöllő belvárosában egy 3szobás 98nm-es ösz-
szkomfortos családi ház felújított állapotban kertkapcso-
latos terasszal, kazánházzal, pincével 150.000 Ft +2havi
kaució + rezsiért. 20-919-4870

+ Kiadó Gödöllőn a reptér közelében, zöldövezetben
77 nm-es, 2,5 szobás, összkomfortos családi ház. Érd:
30/943-1059

+ Gödöllőn önálló, 70 nm-es, felújított családi ház 1-2
személy részére hosszútávra kiadó. 30/9343-424

+ Gödöllőn, Királytelepen egy nagy szoba, fürdőszo-
ba, konyha használattal kiadó két (diák) részére. Tel:
20/3380-422

+ Gödöllőn egy szobás GARZON október 15-től kiadó lein-
formálható személynek. Tel: 20/455-7766

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllőn kastély mellett 120nm-es családi ház alsó
szintje kiépített parkolóval, 2vizesblokkal, teljes infra-
struktúrával kiadó. Vállalkozásra alkalmas, vagy magánó-
voda üzemeltetéséhez szakmai társat keresek. 30/307-
7314, 30/279-4168

+ Szadán 650 nm-es telken 100 nm alapterületű, jelenleg
is működő KERESKEDELMI egység eladó. 20/966-6921

+ Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen GARÁZS ELADÓ. Ér-
deklődni: 70/702-9747

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

+ Jól felszerelt (tábla,multimédia, internet) belvárosi iroda ok-
tatásra, üzletimegbeszélésekre, tréningekreÓRÁNKÉNTbérel-
hető. Érd.: kata.juhasz@rocketmail.com vagy 0620-29-39-111

ÁLLÁS

+ Ha érdekel az Olasz vagy a Japán konyha világa és szí-
vesen dolgoznál egy fiatalos, pörgős helyen mint sushi/
pizza szakács akkor keress meg minket, dolgozz velünk, a
betanítást mi vállaljuk. Jelentkezni fényképes önéletrajz-
zal a foodbrother.info@gmail.com-on lehet.

+ Melegkonyhás étterem gyakorlott kézilányt keres,
hosszú távra! Lendületes, szorgalmas munkatársak je-
lentkezését várjuk az alábbi e-mail címen: info@vidamju-
hasz.hu. Munkavégzés helye: Kistarcsa, Auchan liget.

+ Gödöllői Barkácsbolt eladót keres. Elvárások: műsza-
ki ismeretek, jó kommunikációs készség, barkácsáru-
házban forgalmazott termékkörök valamint Word, Excel
felhasználó szintű ismerete, problémamegoldó képes-
ség, önálló munkavégzés, megbízhatóság. Előny: adott
szakterületen, kereskedelemben szerzett tapasztalat.
Feladatok: vevők kiszolgálása és szakszerű tájékoztatá-
sa, árumozgás számítógépen való rögzítése, árurende-
lési javaslatok elkészítése, áruátvétel, háttérfeladatok
ellátása. Jelentkezés: bcenter@barkacscenter.hu

+ ARZENÁL Áruház ELADÓT keres a szerelvény osztály-
ra. Érd: 20/414-7163

+ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gödöllői irodája
közösségi gondozói munkakör betöltésére keres SZO-
CIÁLPEDAGÓGUS vagy SZOCIÁLIS MUNKÁS főiskolai
vagy egyetemi végzettségű, OKLEVÉLLEL RENDELKEZŐ
munkatársat szenvedélybetegek számára működtetett
közösségi ellátásába. Pályázni lehet fényképes szakmai
önéletrajzzal és motivációs levéllel, melyet a következő
email címre kell eljuttatni 2016. október 15-ig: bus.tere-
zia@maltai.hu Az állás a felvételi eljárást követően tölthe-
tő be. Bérezés a KJT bértáblához hasonló módon történik.
Olyan szakembert várunk, aki szívesen foglalkozna szen-
vedélybeteg emberekkel. Érdeklődni lehet a megadott
email címen vagy a 28/416-567, 30/647-5659 telefon-
számokon hétköznap 8.00- 16.00 között.

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

+ Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába keresünk ke-
reskedelmi végzettséggel és gyakorlattal rendelkező mun-
katársat azonnali kezdéssel, váltott munkarendben. Az alap
fizetésen felül a jövedelem kiegészíthető! Érd: 28/513-115

+ A GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA pályázatot hirdet DAJKA
állás betöltésére. Munkavégzés helye: 2100. Gödöllő, Bat-
thyány L. u.34-36. Feltétel: dajka szakképesítés. Bérezés
a KJT szerint. Benyújtandó iratok: -szakmai önéletrajz,
-képzettséget igazoló dokumentumok, -3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016.10.15. A pályázatok benyújtását az alábbi
címre várjuk: Gödöllő, Batthyány L. u.34-36. További in-
formáció kérhető Tiborczné Garai Katalin óvodavezetőnél:
06-28-510-750, 06-20-9175-114, zoldovi@gmail.com.

+ Idős embereknél TAKARÍTÁST, ÜGYINTÉZÉST, bevá-
sárlást, kutyasétáltatást vállalok Gödöllőn és környékén.
További információért keressen bizalommal a 20/569-
0078-as telefonszámon!

+ Az AKTRION HUNGARY KFT. munkatársat keres folya-
matosan bővülő csapatába, alkalmi és állandó munkavég-
zésre az alábbi munkakörbe: MINŐSÉGELLENŐR. Főbb fel-
adatok: - autóipari termékek vizuális ellenőrzése, - autóipari
termékek összeszerelése, tesztelése. Elvárások: - pontos,
precíz, önálló munkavégzés, - felelősség vállalás, - rugal-
masság, - több műszakos munkarend vállalása. Amit kíná-
lunk: - kiemelkedő bérezés, - hosszú távú munkalehetőség,
- nemzetközi csapat. Elérhetőség: office@aktrion.hu

+ KERTÉSZETI munkákra munkatársat keresünk. Érd:
20/9457-286

+ A Szadai Szűcs Fogadója étterem KONYHAI KISEGÍTŐT
és FELSZOLGÁLÓT keres. Érd: 20/943-0746

+ Gödöllő területére hajnali, 2-3 órás munkára HÍRLAP-
KÉZBESÍTŐ kollégát felveszünk. Aszódra, Veresegyházra
és Gödöllőre megbízható SZÓRÓLAPTERJESZTŐKET ke-
resünk. Érd: 20/257-7411

+ Gödöllői Lottózó- és dohányboltba lottóvizsgával EL-
ADÓT keresünk. Érd: 70/279-8986

+ CO-2 HEGESZTŐKET keresünk vastaganyagok hegeszté-
sére, SZERKEZETLAKATOSOKAT, ill. SZERSZÁMKÉSZÍTŐ-
KET (fröccsöntésben jártasság előny). Uniós bérezés. Érd:
70/206-2621, 70/508-7583, szupermunka@index.hu

+ Gödöllői cég udvaros munkatársat keres, heti 1nap
kert- és udvarrendezésre, fenntartásra, télen alkalomsze-
rűen hóeltakarításra. Gödöllői lakos jelentkezését várjuk
az alábbi telefonszámon: 20/385-5440

+ Szada Ipari-parkba keresünk VAGYONŐRT hétvégi
munkavégzésre mellékállásban, ill. biztosítunk egyéb
helyettesítő szolgálati lehetőségeket is. Pályakezdők,
nyugdíjasok jelentkezését is örömmel vesszük. Bérezés
megegyezés szerint. 20/389-5556
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Belvárosban,
3. emeleti, újszerű, bruttó 60 nm-es tetőtéri lakás
parkolóval eladó. Iá:16,9 mFt.

*A Királytelepen 2007-ben épült, N+6 szobás,
kétgenerációs családi ház eladó. Iá.: 39 m Ft.

*Veresegyházon most épülő 92-94 nm-es,
N+3 szobás sorházi lakások kis kerttel, kocsi
beállóval, választható színekkel, burkolatokkal
decemberi átadással leköthetők! CSOK igé-
nyelhető. Iá:29,8 mFt.



+ TAKARÍTÓNŐKET keresünk magánházak takarítására,
vasalás vállalásával. Elvárás: saját gépjármű, precizitás,
megbízhatóság, erkölcsi bizonyítvány. Önéletrajzot az alábbi
email címre várjuk: vasr1974@gmail.com Érd: 20/619-8877

+ ÓVODAPEDAGÓGUST KERESÜNK! A szadai Meseház
Waldorf Óvoda keres délutános óvodapedagógust azonnali
kezdéssel! Részletekért keresse fel honlapunkat (www.
szadaimesehazovi-waldorf.hu) Facebook oldalunkat (htt-
ps://www.facebook.com/MesehazWaldorfOvoda) vagy
érdeklődjön az alábbi telefonszámon: 06 20 399 8110!

SZOLGÁLTATÁS

+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál kivitele-
zésben, referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak
kivitelezését 153.000 Ft/nm áron. 20-919-4870

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, dip-
lomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesí-
tés, parkfenntartás. Tel.: 30/622-7421

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

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, ta-
nácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+ KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés, permete-
zés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés. Füvesí-
tés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak,
levelek elszállítása. 30/747-6090

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

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

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620

+ PERMETEZÉS motoros és kézi permetező géppel. Gyü-
mölcsfák, fenyők, tuják ki és visszavágása, metszése.
Zöld-hulladék elszállítás. Árok és ereszcsatorna tisztítás. Ve-
szélyessé vált fák kivágása alpin technikával. 20/922-4400

+ Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problé-
mák oldása Gödöllőn. További információ a www.thetago-
dollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Cso-
magoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez
kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470

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

+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel: 70/633-5772

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseré-
je. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

+ LOMTALANÍTÁS, teljes körű lakás kiürítés, KÖLTÖZTE-
TÉS gyorsan és olcsón, akár hétvégén is! Tel: 30/642-
1221 www.radopakolo.hu

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+ MASSZÁZS GÖDÖLLŐN! Talp, thai talp, hátmasszázs,
teljes test masszázs. Új vendégeknek az első alkalom ked-
vezményesen. 0620/294-2295, www.massageheaven.hu

OKTATÁS

+ Gödöllőről, heti 3-4 alkalomra, napközbeni időpontokra
angoltanárnőt keresünk. Érd.: 06/30-693-1838

+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten
minden korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelv-
vizsgára, közép és emelt szintű érettségire felkészítés.
Egész nap. Érd: 30/611-0036 Kollarics Katalin
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban! 1+1=3Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



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

+ NYELVTANÍTÁST, nyelvvizsgára és érettségire felkészí-
tést vállal ANGOL és NÉMET szakos tanár Gödöllő köz-
pontjában. 30/368-2169

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

+ ANGOL nyelvoktatás felnőtteknek a DÉLELŐTTI órák-
ban Gödöllő központjában, csoportban és egyénileg is.
Érd.: kata.juhasz@rocketmail.com vagy 0620-29-39-111

TÁRSAT KERES

+ Egyedülálló férfi (56/174/82) hosszú távú kapcsolat
reményében társat keres. Ha akarjuk boldog évek követ-
keznek. 30/9628-490

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

ADÁS~VÉTEL

+ Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerékpár 26colos, agy-
dinamós, 3 sebességes marokváltós agyváltó, elöl- hátul
csomagtartókosár, kresz szabályoknak megfelelően fel-
szerelve i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
1liter 2500Ft. Érd.: 0630 8518 763

+ Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-állvány.
850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.: +36-20-9811-027.

+ Gödöllőn 200 literes fagyasztóláda méltányos áron
eladó. Tel.: 30/2242-653.

+ GARÁZSVÁSÁR október 8-án, szombaton 10-16 óráig
(ruha, cipő, könyv, konyhai, egyéb). Cím: Gödöllő, Szőlő u. 34.

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron bú-
torokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebun-
dát, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat,
borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148

+ Költözés miatt bőrgarnitúra, kanapé, asztal, mosógép,
stb. eladó. Tel: 70/779-8529

+ Olcsón eladó: AUTÓ ALAKÚ ÁGY újszerű állapotban, 4
égős gáztűzhely, akasztós és vitrines szekrény, fém öltö-
zőszekrény műhelybe, Philips 45cm-es TV, kerek faasztal
magasság-szélesség 65cm. 20/266-4955

+ ELADÓ: boroshordók, franciaágy, mikrosütő, gyermek-
kerékpár, körfűrész, vascsövek, 4 x 4 m lugascsőváz. Tel:
20/551-8976

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhé-
szetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-,
Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-, Hárs-, Rep-
ceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lo-
vas u.3. 28/417-913

+ GARÁZSVÁSÁR október 8-án, szombaton 10-16 óráig
(ruha, cipő, könyv, konyhai, egyéb). Cím: Gödöllő, Szőlő u. 34.
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Október a látás hónapja

Már sokan várják, idén vajon milyen ked-
vezményekre számíthatnak nálunk, a látás
hónapja alkalmából. Hiszen évről-évre extra
kedvezményekkel várjuk kedves Vásárlóin-
kat októberben.
Idén is érdemes most csináltatni szemüveget!
Akcióink: Ingyenes szemvizsgálat szem-
üveg készítés esetén!
Multifokális szemüveglencsék 40% ked-
vezménnyel!

Multifokális szemüveget szeretne, de fél a
megszokásától?
Nálunk a megoldás:
Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan
keretet szeretnénk, amely valóban illik hoz-
zánk, és olyan szemüveglencsét, amely töké-
letes látást biztosít számunkra. E kettő együt-
tes megvalósítása pedig nem egyszerű feladat.
Boltunkban visuReal videocentírozóval
mindez könnyen megoldható. A műszer se-
gítségével fényképeket és videókat készítünk
Önről a kiválasztott szemüvegkeretekben.
Életszerűen, és teljesen valósághűen a be-
mutatjuk, hogy a készülő szemüvegben
milyen vastag lesz a lencse, a különböző
vékonyítások mellet. Számítógépen meg-
mutatjuk, hogy milyen lenne a szemüveg
színezett lencsével, vagy mennyit jelent egy
jó tükröződésmentesítés a lencse felszínén.
Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás!
És ez nem minden!
A számítógép és kamera kombinációjából
álló videocentírozó lehetővé teszi a szem-

vizsgálat során a gyors, tizedmilliméter pon-
tossággal történő mérést.
Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényel-
met érjük el szemüvegében, pontos szem-
vizsgálatra és a szemüveglencse pontos be-
csiszolására egyformán szükség van.
A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek meg-
határozását a legtöbb látszerész üzletben
kézi feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez rendkívül precíz, számító-
gépes programmal történik, a hibalehetőség
kizárásával.
Ez a pontosság különösen fontos a multi-
fokális (progresszív), vagy a vékonyított
szemüveglencsék esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól
halljuk, hogy nem mer multifokális lencsét
vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz,
vagy nem is lehet megszokni. Az ilyen prob-
lémák hátterében általában a rosszul elkészí-
tett szemüveg áll.
Videocentírozó berendezéssel a hibalehe-
tőségek szinte nullára csökkennek.
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk,
hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló
látásminőséget, gyors megszokást és hosszú
évekig tartó, kényelmes viseletet biztosítson.
A szemvizsgálat tartalmazza a szemüveg
felírását, szemfenékvizsgálatot, és a szürke
illetve zöldhályogszűrést is.
Kedvező akciók, és maximális készítési
pontosság, csúcstechnológiával: 2 ok, hogy
miért is minket válasszon!
Nagy szeretettel és sok-sok év szakmai ta-
pasztalatával várjuk, hogy igazán tökéletes
szemüvege lehessen.

Bejelentkezés: MSE Optika
Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel: 28/417-367
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. OKTÓBER 11.
Megfejtés: Ezt ünnepeljük 2016-ban.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: dr. Horváth Bánk, Antalhegyi u. 71.,
Mezei Gézáné, Palotakert 9.
ADűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kreisz Erzsébet, Blaháné út 59., Kassai
Józsefné, Repülőtéri u. 14.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Borbély István, Gébics u. 2.
AVárosi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: SzitásAndrás, Hunyadi J. u. 27., Zom-
bori Adél, Erzsébet királyné krt. 17.
AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kobzi Lászlóné,
Csillag u. 5., Némethné Antal Anna, Hunyadi J. u. 72.


