
A Múzeumok Őszi Fesztiválját
először 2006-ban rendezték
meg hagyományteremtő szán-
dékkal, hogy az eddigi nagy si-
kerű, de egynapos rendezvé-
nyek mellett egy évente ismét-
lődő, hosszabb időszakot át-
ívelő rendezvénysorozattal irá-
nyítsák a figyelmet a múze-
umokra. A programsorozatba
az idén több mint százheten
intézmény, köztük a Gödöllői
Városi Múzeum is bekapcsoló-
dott. Ennek részeként szep-
tember 30-tól október 27-ig a
kiállítások mellett egyéb szí-
nes programok várják az ér-
deklődőket.

Sokakat foglalkoztat, mit is csinál tu-
lajdonképpen egy restaurátor, hogyan
végzi a munkáját, s hol van tudásának
a határa. Mindezt megtudhatják az ér-
deklődők a Csodatévő tárgydoktor cí-
mű előadásból, amit 10-12. osztályos
diákok számára szervez a múzeum. A

héten induló foglalkozás iránt már
most nagy az érdeklődés. 

Sokakat vonzott, és nagy sikert ara-
tott Fejér János fotográfusnak a
fényképezés múltjáról szóló előadása
is, aminek során a múzeum gyűjtemé-

nyében található fényképészettörté-
neti érdekességeket, régi fényképező-
gépeket, sztereoszkópot, üvegnegatí-
vokat ismerhettek meg az érdeklő-
dők. Megcsodálhatták a világ első fo-
tográfiáit, a leghíresebb külföldi és

hazai fotósok munkáit, és a
régi képrögzítő masinákat,
amik közül többet – persze
nagyon óvatosan – kézbe is
vehettek. Mindemellett pedig
átfogó képet kaphattak a fény-
képezés technikájának fejlő-
déséről, és számos érdekessé-
get tudhattak meg például ar-
ról, miért épületek, utcák lát-
hatók az első fotókon, hogyan
lehetséges, hogy az első em-
ber, akit fotón megörökítet-
tek egy cipőpucoló és kun-
csaftja volt, és hogyan készül-
tek a XX. század elejének 3D-
s fotói.

A Múzeumok Őszi Feszti-
válja egyik központi eleme
volt a pedagógusok megszólí-

tása. Október 11-én országosan vala-
mennyi múzeum a tanárokat szólítot-
ta meg. „A lámpás én vagyok. Világí-
tok a sötétségben. Utat mutatok! Ná-
lam nélkül vak a látó is.”

(folytatás a 6. oldalon)
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Utazás a múlt birodalmában

Fesztivál a múzeumban

Nagyszabású várostakarítási napot rende-
zett a Gödöllői Lokálpatrióta Klub szom-
baton, összefogva az egyes városrészekben
működő civil szervezetekkel. (3. old.)

Nagy sikerrel mutatták be szombaton a Pad-
lás című mesemusicalt a Művészetek Házá-
ban a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesüle-
tének előadásában. (5. old.)

Vasárnap 19. alkalommal rendezte meg a
Kirchhofer SE a Minimaraton futóversenyt,
amelyen összesen 1230 gyermek állt rajt-
hoz. (8. old.)

Felüljáró építését javasolja a Köztársa-
sági úti vasúti átjáró kiváltására a kép-
viselő-testület. Erről a lakossági véle-
ménynyilvánítás eredményeit is figye-
lembe véve október 10-én rendkívüli
ülésen született döntés 13 igen (Gödöl-
lői Lokálpatrióta Klub, Jobbik, MSZP)
és 2 nem (Fidesz) szavazattal. A meg-
kérdezettek több mint 39 százaléka
küldte vissza az önkormányzatnak a
kérdőívet, s a válaszadók 86,7 százalé-
ka a felüljárót részesítette előnyben.

A kormány 2016-2019 között uniós
forrásból kívánja felújítani a Rákos és
Hatvan állomások közötti szakaszt. A
projekt Gödöllőt érintő, 30 milliárd fo-
rintra becsült értékű fejlesztéseivel már
többször foglalkozott a testület. Telje-
sen új állomásépület kerül a Királyi Vá-
ró mellé. Az állomás gyalogos felüljá-
róját elbontják, helyette akadálymente-
sen használható, liftekkel, mozgólép-
csőkkel felszerelt gyalogos aluljáró
épül. Átépítik a besnyői megállót, ah-
hoz kapcsolódóan P+R parkolót létesí-
tenek.

(folytatás a 2. oldalon)

Döntöttek a lakosok
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Átépítik a Besnyő – Klapka utcai
aluljárót, a Köztársaság úti és az Isa-
szegi úti átjárót, gyalogos-kerékpáros
aluljáró létesül az Esze Tamás utca
vonalában az Isaszegi útra. A Köztár-
saság úti átjáró átalakítása a környező
lakóterületet közvetlenül is érinti. A
tervező UVATERV Zrt. először egy
felüljáró építésére tett javaslatot, ami
ellen a múlt őszön tartott lakossági
fórumon éles kritikák fogalmazódtak
meg.

Ezeket figyelembe véve a képvi-
selő-testület felkérte a beruházó NIF
Zrt-t, hogy dolgozzon ki alternatív
megoldásokat az átjáró kiváltására.
Vizsgálja meg a déli elkerülő út
együttes megvalósításának és a Köz-
társaság úti csomópontban a gyalo-
gos-kerékpáros aluljáró építésének
feltételeit.

A NIF szakembereivel és Völner

Pál infrastruktúráért felelős államtit-
kárral folytatott tárgyalásokon egyér-
telművé vált, hogy az elkerülő út
megépítése 2020-ig nem szerepel a
kormányzat fejlesztési elképzelései-
ben, s erre később sincs garancia. Mi-
után a Köztársaság út és a 3-as főút
egyetem és vasút közötti új útvonalon
történő átkötése sem kapott szakmai
támogatást (Vörös István fideszes

képviselő erre irányuló módosító in-
dítványát a múlt csütörtöki ülésen 2
igen, 11 nem szavazattal és 2 tartóz-
kodással a testület is elvetette) egye-
düli lehetőségként az átjáró helyben
történő kiváltása maradt. 

A NIF újabb alul- és felüljárós 
tervváltozatait szeptember 18-án fó-
rumon ismertették meg a lakossággal.
Akkor még az is felvetődött, hogy az
átjárót szüntessék meg, se alul-, se
felüljárót ne alakítsanak ki.

Az önkormányzat a fórum után kü-
lön – külön levélben kereste meg az
érintett városrészek (Nagyfenyves,
Újfenyves, Fenyves, Egyetem tér, Al-
vég) 18 év feletti 3953 lakosát, s azt
kérte tőlük, hogy jelöljék meg a szá-

mukra leginkább elfogadható meg-
oldást.

A visszaérkezett levelek 86,7
százaléka a felüljáró megépítésével
látja kiválthatónak az évtizedek óta
áldatlan állapotokat okozó szintbeli
átjárást. Részletezve: az 1542 le-
vélből 1319 a felüljárót, 109 az alul-
járót, 94 az átjárás megszüntetését tá-
mogatta. A képviselő-testületi döntés
előkészítése tehát a legdemokratiku-
sabb módon történt. Valahogy át kell
jutni a sínek másik oldalára ott, ahol
reggelente a Spar áruházig áll a sor. 

A véleményezés során értékes,
megfontolandó javaslatokat is felve-
tettek. A felüljárós verziót tovább
gondolva felvázoltak egy olyan két-
irányú szervizutas rávezetést, amely
megelőzheti a környező kis utcák
(Fácán sor, Erdész köz, Podmaniczky
utca, Kiss Ernő utca, Nagy László ut-
ca) többlet terhelését. A számos lakó
által aláírt elképzelést a tervezők –
legalábbis az egyik szervizút vona-
tozásában – megvalósíthatónak ítél-
ték meg. Érkeztek javaslatok a zajter-
helés mérséklésére, többen érdek-
lődtek az építkezés alatti forgalom
várható lebonyolításáról. A felüljárós
verziónál jobb megoldásokat igényel-
tek a gyalogos és kerékpáros köz-
lekedésre.

Vörös István szerint ne
épüljön semmi 

Ismét beigazolódott, hogy két pont
között a legrövidebb út az egyenes.

Bár a felüljáró ívelt lesz, ez nem
változtat a lényegen: a jelenlegi he-
lyen, de a vasút felett alakítható ki
közúti összeköttetés Gödöllő két fele
között az európai jelentőségű Bu-
dapest-miskolci vasúti fővonalat fej-
lesztő kormányzati beruházásban.

Ezért van valami érthetetlen abban
az igyekezetben, amivel Futás Le-

vente és Vörös István egy szakmailag
nem támogatott változat mellett kar-
doskodott, azt forszírozva tehát, hogy
a Köztársaság út forgalmát a vasút és

az egyetem parkja között vezessék ki
a 3-as főút és a Testvérvárosok útja
kereszteződésébe. Ezt a korábban
tényleg többször felmerült elképze-
lést a NIF képviselője, Bartha Endre

is elvetette a képviselő-testület ülésén
– hozzátéve, a vasútfejlesztés indí-
tását lehetőség szerint még előbbre is
hozzák egy évvel! A 3-as főúton így is
hatalmas a forgalom, a Szent-Györgyi
Albert utcában gyakran percekig vár-
nia kell annak, aki erre keres egérutat
a zárva tartó vasúti sorompó elől.

S ha ez még nem elég, vajon gon-
doltak-e arra a fideszes képviselők,
hogy a Köztársaság út mentén élők-
nek naponta kétszer kellene kerülniük
a Szabadság út felé, amikor a Hajós
iskolába vagy a Martinovics úti óvo-
dába viszik a gyerekeket? És mit te-
gyenek azok, akiket történetesen az
Alvégbe, az Isaszegi út felé visz a
dolguk? Kerüljenek az alsóparki la-
kótelep felé? Növeljék tovább az otta-
ni utak zsúfoltságát?

Nos, mivel ezzel párhuzamosan
nem épülhetne meg a déli elkerülő út,
ez a megoldás lenne igazán városel-
lenes – élve a kifejezéssel, amivel a
lehetőségek közötti választást a lako-
sok véleménynyilvánítására alapozó
polgármestert illették a helyi fide-
szes képviselők.

De az is lehet, hogy nagyon is ért-
hető az ellenzéki képviselők gondol-
kodása: nehogy épüljön valami, ne-
hogy támogassák azt, amit a pol-
gármester előterjeszt, még ha a la-
kosság is elfogadja azt és állami aka-
rat érezhető a megvalósítására. 

Kerek perec el is hangzott a város-
fejlesztési bizottság ülésén Vörös Ist-
ván szájából – erre Kis Antal (Gö-
döllői Lokálpatrióta Klub) hívta fel a
figyelmet a képviselő-testület ülésén
–, hogy „ne épüljön semmi”. 
Vörös István a városfejlesztési bi-
zottság ülésén a Fidesz önkormány-
zati képviselőjeként a következőket
mondta el:
„Úgy gondoltam, hogy ezen a bizott-
sági ülésen el szeretném mondani a
véleményemet ezzel a Gödöllő város
számára egyébként rendkívül fontos
problémának a megoldásával kapcso-
latosan. Én úgy gondolom, hogy ez a
beruházás ez egy kardinális kérdést
kezelne vagy próbálna kezelni a város
életét érintően, de szeretném hangsú-
lyozni, hogy a városvezetés több cik-
luson keresztül kampányolt és nyerte
meg a választást olyan programokkal,
amik nem ezt a megoldást javasolták
a Köztársaság úti vasúti kereszte-
ződés megoldását illetően. Van ne-
künk egy nagyon régre visszanyúló és
egy nagyon szép városfejlesztési Gö-
döllő építési szabályzata, amiben 
szintén nem ez a megoldás szerepel a
Köztársaság úti vasúti kereszteződés
megoldását illetően. Én most úgy lá-
tom, hogy azt a több éves, vagy év-
tizedes mulasztást, amit a város ve-
zetése e tekintetben elmulasztott, most
megpróbálja ráültetni és egy kény-
szerpályán ráerőltetni a városra azt a
megoldást, hogy egy ilyen felüljáró
épüljön. Egy olyan felüljáró, amelyik
tudjuk azt, hogy 2020 után, ha meg-
épül a körgyűrű, akkor ez itt fog ma-
radni mementóként a városon, és
ennek elveszítik a jelentősége, vagy
jelentősen csökken a jelentősége és itt
fog maradni és azok az emberek, akik
ott élnek, azok szenvedni fogják életük
végéig azokat a környezeti, köz-
lekedési, egyéb hatásokat. 
Ökovárossá való fejlődés és nem
akarom sorolni, mindazokat a hatá-

sokat, amiket most a városvezetés tel-
jesen figyelmen kívül hagy.  Nem ve-
szik figyelembe a lakosság véle-
ményét. Itten bebújunk valamiféle
lakossági fórumok mögé, s megpró-
báljuk úgy előadni, mint hogyha itt a
lakossági fórumon. Tudom azt, hogy a
lakossági véleménykikérés 40 száza-
lékos volt. Szeretném tudni, hogy a 40
százalékból hányan vannak azok, akik
csak azért szavaztak így, mert szeret-
nének nagyon gyorsan átjutni a város
egyik részéről a másikra. De nem ott
élnek. Nem ott élnek, azokban az
utcákban, ahol nincs járda, ahol a 
közlekedési úton közlekednek a gyalo-
gosok, ott közlekednek kerékpárosok.
Ott, ahol nincs járda, ott tolják a ba-
bakocsit, ott közlekednek biciklivel,
oda rátereljük ezt a hatalmas forgal-
mat. Valaki ezt végiggondolta-e, hogy
milyen életkörülmények, környezeti
veszteség, értékvesztések. Azért köl-
töztek oda az emberek, mert nyugodt,
békés körülmények között akartak
élni.”  

Az elhangzottakra Kis Antal kép-
viselő reagált (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub): 

„Tisztelt Bizottság! Vörös képvi-
selő úr, ahogyan elővezette a vé-
leményét, hát én messzemenően nem
értek egyet, ahogyan ön itt felvázolta.
Úgy tűnik, mint hogyha azon drukkol-
na, hogy ne épüljön semmi, ne legyen
semmi. Ez nem megoldás kérem, hogy
arra törekszünk, hogy inkább marad-
jon így az egész és a lakosság nagy
részét, akit érint ott a forgalom, az to-
vábbra is szenvedjen. Ez számomra
elfogadhatatlan és én úgy gondolom,
hogy ragaszkodni kell a határozati
javaslathoz és javaslom is, hogy azt
fogadjuk el.” 

Ezután Vörös István újból meg-
szólalt: 

„Megpróbálok reagálni. Én úgy
gondolom, hogy az én felvezetésem az
arra irányult, és bizonyára hogy jól,
képviselőtársam is jól értelmezte,
hogy valóban, hogy ne épüljön sem-
mi. Hiszen, ez a felüljáró, ez ha meg-
épül 2014 és 2020 közötti időszakban,
valamikor, akkor rákövetkező néhány
éven belül megépül a körgyűrű. És én
erre mondtam azt, 2020 után megépül
a körgyűrű, én erre mondtam azt,
hogy itt most felülünk. Önök nem tet-
tek semmit az elmúlt tíz évben és ezzel
kampányoltak, képviselőtársam. 
Önök most felülnek arra, hogy itt
most épül ez a vasúti felújítás, ez a
korszerűsítés és rá próbálnak most
gyorsan ugrani egy ilyen lehetőségre,
hogy megépítsük ezt a fel... Igenis ez
szemben áll azzal amit ön mond,  mert
tönkreteszi az ott élő emberek élet-
körülményeit, teljesen tönkreteszi azt,
amiért ők ideköltöztek, amiért ott be-
ruháztak, gyönyörű szép házakat,
zöldterületeket, mert azért jöttek ide,
mert üdülőhelyi környezetben akartak
élni.” 

Vörös István a véleményét azt kö-
vetően sem változtatta meg, hogy
Bartha Endre a testületi ülésen el-
mondta: nincs garancia arra, hogy az
elkerülő út 2020 után megépül. 

S van itt még valami. Vörös István
megkérdezte, keresték-e Vécsey

László országgyűlési képviselőt,
hogy segítsen.

A város parlamenti képviselője azt
a fáradtságot sem vette, válaszolta
Gémesi György, hogy eljöjjön a kép-
viselő-testületi ülésre, amire minden
alkalommal meghívást kap. 

Mióta három éve megválasztották,
csak két ülésen vett részt. Nem ment
el a Köztársaság úti átjáróról ren-
dezett lakossági fórumokra sem,
egyáltalán semmit sem tett Gödöl-

lőért. Egyszer sem szólalt el a város
érdekében a parlamentben. Akkor mi
értelme lenne vele konzultálni? Völ-
ner államtitkár úr feltehetően tájéko-
zottabb, szakavatottabb az ügyben. 

Voltak még más érdekes „színfolt-
jai” is az ülésnek. 

Amikor a polgármester feltette a
kérdést, mit tudtak a kormánypárti
képviselők kilobbizni a városért az
elmúlt 3 évben az államtól, Futás
Levente bekiáltott, le vannak tiltva a
lobbizástól. Gyorsan elfelejthette,
hogy például a HÉV Gödöllőt érintő
szakaszának fejlesztése érdekében
tavasszal éppen a polgármester kérte
lobbizásra képviselőtársát, Vörös Ist-
vánt. Ennek eredményéről a fideszes
képviselő mindeddig nem adott tá-
jékoztatást, Futás Levente pedig –
évekkel ezelőtt – maga ígérte, hogy
évi tízmillió forintot szerez a kastély-
park ápolására. Az ezért való lobbi-
zástól sem tiltották el, de azóta is vár-
ja a képviselő-testület a segítséget,
miközben az önkormányzat fedezi a
parkgondozás rá eső költségét.  

Vörös István Halász Leventéhez

(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) is kér-
dést intézett: Hogy kívánja képviselni
választói érdekeit? Amikor a meg-
kérdezett válaszra jelentkezett, Futás
Levente bekiabálta, nem kell vála-
szolni.

Halász Levente csak elmondta: -
Önkormányzati képviselői esküm 
szerint a város érdekét szolgálom 23
éve. Egyetlen egyszer sem jelentet-
tem fel a polgármester urat, sem más
képviselőtársamat. Ha vannak kriti-
kus problémák, pontok, amikkel nem
értek egyet, azokat konszenzus útján
próbálom megoldani, nem a bí-
róságon, a rendőrségen és az ügyész-
ségen. Ezzel szemben önnél azt
tapasztaltam, hogy a Fideszre tett es-
küt és semmi mást nem tett a 3 év
alatt, mint feljelentette a polgár-
mestert és igyekezett minden város-
fejlesztési probléma megoldását min-
den eszközzel megakadályozni. 

Amikor pedig Pelyhe József

képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) fejtette ki véleményét a döntés
előkészítéséről, a lakossági véle-
ménykérés eredményéről, Futás Le-
vente a testület szeme láttára egymás
után többször a nyelvét nyújtogatta.
Kis Antal meg is jegyezte: Gusztusta-
lan vagy.

Egyetemi medence: egy
lépés előre

Az egyetemi uszodafejlesztés meg-
valósíthatósága érdekében a kép-
viselő-testület elfogadta az érintett
terület szabályozási tervének módo-
sítását. 

A tervdokumentáció a Főnix If-
júsági Közhasznú Sportegyesület
költségviselésében készült el. A mó-
dosítás célja a Szent Györgyi Albert
úti egyetemi területre tervezett nyitott
medence és kiszolgáló épület létesí-
tése szabályozási tervi feltételeinek
megteremtése.

A Mű-hely Zrt. által készített terv-
dokumentációt megküldték az ál-
lamigazgatási szerveknek vélemé-
nyezésre, ezzel párhuzamosan az a
polgármesteri hivatalban nyomtatott,
a város honlapján elektronikus for-
mában is elérhető volt. 

A lakosságtól, civil szervezetektől
nem érkezett észrevétel. Az állam-
igazgatási szervektől beérkezett vé-
leményekről és az azokra adott ter-
vezői válaszokról júniusban egyeztet-
tek. A véleményezési szakasz lezárul-
ta után a rendelet módosítása ellen az
állami főépítész nem élt kifogással.

lt

Módosítások, feltételek

A képviselő-testület a felüljáró megépítését a lakosság által megfogalmazott
következő módosításokkal, feltételekkel támogatja:

„1. A Podmaniczky út felőli szervizút kétirányú útként kerüljön kialakításra,
annak érdekében, hogy a környező kis mellékutcák forgalma ne nőjön.
2. A zajvédelemmel kiemelten kell foglalkozni. A véglegesített felüljáró-nyom-
vonalra készített környezeti hatásvizsgálatot és zajvédelmi munkarészt és az 
esetlegesen szükséges zajvédelmi megoldásokat a lakossággal ismertetni
kell.
3. A felüljáró esztétikai megjelenésével kapcsolatban a teljes vasúti fejlesz-
tést egységes építészeti és kertépítészeti arculattal kell kialakítani, vagyis az
egyébként igényesen megtervezett új vasútállomás-épület, perontetők, az
ottani gyalogos kerékpáros aluljáró és a kapcsolódó közterületek igényes
építészeti arculata terjedjen ki a felüljáró kialakítására is, főként a kande-
láberek, mellvédek, burkolatok, esetleg hídfők, zajvédő falak kialakítása, a
rézsűk és támfalak növénnyel történő betelepítése vonatkozásában.
4. Kiemelten kell foglalkozni a gyalogos/kerékpáros átközlekedés minél
közvetlenebb és kényelmesebb megoldásával. A kerékpáros átvezetést az
önkormányzaton belül működő kerékpáros munkacsoporttal előzetesen
egyeztetni szükséges.
5. Vizsgálni kell az Ady Endre sétány – Állomás út kereszteződésének jö-
vőbeli terheltségét és ennek függvényében a kereszteződés lámpás illetve
körforgalmas kialakításának szükségességét.
6. A helyi építési szabályzat városképi illeszkedésre vonatkozó előírásainak
teljesülésével kapcsolatban, valamint a helyi közutakat is érintő forgalmi
rend vonatkozásában a végleges tervek engedélyezésre történő benyújtása
előtt a képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 
7. Az építkezés alatti forgalom lebonyolításával kapcsolatban az érintet-
tekkel lakossági fórum(ok) keretében szükséges egyeztetni.
8. A kisajátításokkal esetleges értékcsökkenésekkel  kapcsolatos ellenérté-
kekről, kártérítési összegekről a beruházónak minden érintett ingatlantulaj-
donossal meg kell állapodnia.”

A kérdőívet kitöltők 87 százaléka a felüljárót támogatta

A fideszes képviselők sajátos véleményt alkottak
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Lokálpatrióta Klub: Városszépítési Nap

Megmozdult az egész város
Széles összefogás jellemezte a
Lokálpatrióta Klub által szom-
bat délelőttre meghirdetett Vá-
rosszépítési Napot, amikor is
Gödöllő lakói közvetlen kör-
nyezetükben – kihasználva a
napsütéses, szép időt – szer-
számokat ragadtak, hogy a le-
hetőségeikhez mérten rendbe
tegyék közterületeinket.

Összesen nyolc helyi szervezet (Virá-
gos Máriabesnyőért Egyesület, Bla-
háért Társaság, Kertvárosi Egyesület,
Csanakért Egyesület, Városközponti
Lakótelepért Egyesület, Tündérkert
Egyesület, Alvégi Civil Társaság és a
Teleki Pál Egyesület) összefogásával
150 gödöllői lakos végzett önkéntes
munkát, több mint egy tucatnyi hely-
színen: festettek, takarítottak, met-
szettek, árkot tisztítottak, parkot tet-
tek rendbe, fát és bokrot ültettek
egész délelőtt.

Megszépült többek között Mária-
besnyőn a Juhar utcai játszótér, a
Klapka utcai vasúti aluljáró környe-
zete, a Teleki tér, a Babati utcai busz-
megálló, az Egyetem téri játszótér.
Kitisztították a vízelvezető árkot a
Rónay utcában, rendbe tették a Palo-
takerti, Faiskola téri és a Kazinczy
körúti játszóteret, a Nemzeti Együvé
Tartozás Parkját, a Paál László köz és
a Zombor utca egy-egy részét, vala-
mint a blahai városrészen a tévéto-
rony melletti Molly-dombot, a Gerle
utcát és az M3-as alatti útszakaszt.

A munka végén az Úrréti tónál vi-
dám hangulatú főzőverseny kereté-
ben elkészült ételeket lehetett elfo-
gyasztani, amelyeket a városszépítés-
ben részt vevő egyesületek állítottak
össze. A Pécsi Ildikó Kossuth-díjas
színművésznő, Kulai László étterem
tulajdonos és Kovács Balázs, a Mű-
vészetek Háza igazgatója által alko-
tott zsűri a Tündérkert Egyesület főzt-

jét (áfonyás szarvaspörköltet), vala-
mint a Blaháért Társaság bográcsgu-
lyását találta a legjobbnak.

A Városszépítési Nap nem jöhetett
volna létre a Lokálpatrióta Klub tá-
mogatói nélkül. Köszönjük segítségü-
ket! (TA)

Október első felében több helyszínen is
folytak az útfelújítási és a járda felújítási
munkák, ezek közül több már a befejező
szakaszban tart. 

Máriabesnyőn a szervizút a Mikes
Kelemen és a Harmat utca közötti sza-
kaszon kapott új burkolatot, s nagy felü-
letű útjavítások zajlottak a Klapka utcá-
ban valamint a kertvárosban, az Ibolya
utcában is. Dolgoztak a VÜSZI szakem-
berei a Tábornok utcában is, itt a
Gyöngyvirág utcától az Ivánka közig
készült új aszfaltszőnyeg, s a Virág köz-
ben is elkészült az új burkolat. 

Az Alvégen is folyt a munka, itt a Re-
pülőtéri út belterületi szakasza újult
meg. A héten ezeken a helyszíneken már

csak a befejező munkák vannak hátra,
mint például a padkázás, és ahol szük-
séges a burkolati jelek felfestése.

Több helyen biztonságosabbá válik a
gyalogosok közlekedése is. Az éves jár-
daprogram keretében folyik a felújítás a
Szilhát utcában a Dózsa György út és a
Bethlen Gábor u. közötti szakaszon.

Bár az időjárás a felújításoknak ked-
vez, a növényeket alaposan megviselte a
szokásosnál egy hónappal korábban
beköszöntött fagy. A főtéren elfagytak
az egynyári növények, ezért a VÜSZI
kertészeti részlegének munkatársai már
a késő őszre, téli időszakra jellemző ár-
vácskákkal, nefelejcsekkel pótolták az
ágyást. Ezekkel együtt már a földbe ke-

rültek a tavaszi hagymá-
sok is: a tulipánok, nár-
ciszok, jácintok és kró-
kuszok. A növények cse-
réje a következő hetek-
ben folyamatosan zajlik.

A tervek szerint a jö-
vő héten ismét átjutha-
tunk az Alsóparkba a
Művészetek Háza mö-
götti hídon. A létesít-

ményt a hónap elején bontották el, he-
lyére egy korabeli kép alapján az egykor
itt álló, fa korlátokkal ellátott építmény
kerül. A munkák befejezéshez közeled-
nek, a napokban már a festést végzik.
Amennyiben az időjárás engedi, hétfőn
már birtokba vehetik a gyalogosok az új
hidat.

(ny.f.)

Őszi fagyok, befejeződő munkák

Megújuló utak és járdák
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Közel 75 millió forintos uniós
támogatással indította el „A
közösség lámpásai” elnevezé-
sű projektet a Vakok és Gyen-
génlátók Közép Magyarországi
Regionális Egyesülete (VGYKE).
A program lényege, hogy lá-
tássérült, egyéb hátrányos
helyzetű és egészséges embe-
rekből álló kis közösségeket
építenek, amelyek helyi szin-
ten megváltoztatják a fogya-
tékos emberek és a többségi
társadalom viszonyát. 

A projekt keretében középfokú vég-
zettségű, munkanélküli vak és gyen-
génlátó, illetve más, nehezen leküzd-
hető munkaerő-piaci hátránnyal bíró
személyek komplex képzését vállalta
az egyesület. 
A feladatra harminchárman jelent-
keztek, s végül tizenkilenc fő vehette
át a tanúsítványt, mint közösségi
mentor. Ők különböző intézmények-
ben, javarészt szociális terülten vég-
zik tevékenységüket a régión belül ki-
választott területeken: Budapest hét
kerületében és a Közép-magyarorszá-
gi régió kilenc kistérségi központ-
jában, így Gödöllőn is.

Feladatuk a látássérültek helyi kö-
zösségeinek megerősítése, a vak és
gyengénlátó emberek felkutatása, ön-
segítő közösségeinek létrehozása,
ahol a szabadidő tartalmas eltöltésén
túl megismerik és képviselni kezdik a
fogyatékos emberek igényeit. Erre

nagy szükség van: az egyesület ta-
pasztalatai szerint ugyanis a vak és
gyengénlátó emberek saját lakókör-
nyezetükben is gyakran elszigetelten,
rossz anyagi körülmények között,
rossz mentális állapotban élnek, és
mindössze tizedük dolgozik.

A feladat rendkívül összetett, hi-
szen más a helyzet a született látás-
sérültekkel, és azokkal, akik később
vesztették el látásukat, és ezt trauma-
ként élték meg. 

Gödöllőn Szluka Lídia forrás-
teremtő mentor és Aranyiné Kmett

Olga közösségépítő mentor kezdte
meg a munkát, aminek során fel-
veszik a kapcsolatot a különböző in-
tézményekkel és civil szervezetekkel. 

Szluka Lídia kiemelte, küldeté-
sének tekinti a látássérült és az ép em-
berek közötti integráció elősegítését,
s különösen fontosnak tartja a társa-
dalmi szemléletformálást, valamint a
fizikai és a mentális akadálymen-
tesítés előmozdítását. 

Forrásteremtő mentorként felhívta a
figyelmet arra, nem csak a pénz lehet
forrás, hanem a közösségben lévő
erők és a tudás is. 

Aranyiné Kmett Olga elsősorban
olyan társadalmi közösségek létrejöt-
tét tartja feladatának, ahol elsősorban
látássérült vagy egyéb megváltozott
munkaképességű emberek együtt in-
dulnak el a társadalmi integráció felé.
De felhívta a figyelmet arra, a közös-
séggé kovácsolódás mellett annak ön-
állóvá válása is elengedhetetlen a si-
kerhez. 

A mentorok örömmel számoltak be
róla, hogy a program fogadtatása
mindenhol kedvező volt. A Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Köz-
ponttal már közös programot is indí-
tottak, s bekapcsolódtak a Belvárosi
Napok rendezvényeibe is, ahol a Civil
Utcán képviseltették magukat. 

Mint megtudtuk, érzékenyítő prog-
ramokat, kiállításokat, előadásokat
terveznek, s céljuk, hogy ne csak a lá-
tássérülteket szólítsák meg, hanem
mindenki számára nyitott esemé-
nyekkel segítsék társaikat és mutas-
sák be értékeiket. 

Fontosnak tarják az egyházakkal és
az oktatási intézményekkel való kap-
csolatot is, hiszen segíthetnek az óvo-
dába, iskolába irányításban és az ok-
tatási segédeszközök beszerzésében,
valamint a rehabilitációban. 

A projekt jövő év májusáig tart, de
a VGYKE szeretné, ha a mentorok,
mint megváltozott munkaképességű
személyek tovább is folytathatnák te-
vékenységüket.

jk

Érdekes, és kellemes délutánt szer-
zett a lakóknak Tervey Viktória, a
Doktor Mancsok Alapítvány mun-
katársa, amikor az Egyesített Szo-
ciális Intézményben Nelly kutyus
segítségével kutyaterápiás foglal-

kozást tartott. Nelly
az alapítvány leg-
újabb, s egyben Gö-
döllő első terápiás
kutyája, aki kedves-
ségével, szelídségé-

vel nagyon
gyorsan az
idősek szívébe
lopta magát. 
A 1,5 éves gol-
den retriever
kutyus hóna-
pokig tartó kiképzés után,
rengeteg teszten, állatorvosi
vizsgálaton és komoly vizs-
gákon esett át, mire megkap-
ta az engedélyt, hogy terápiás
kutyaként dolgozhasson. 
Az ebédlőben tartott bemutató

foglalkozás után meglátogatták a be-
tegszobákban fekvő súlyos magate-

hetetlen betegeket is. A kedves,
nagy beleérző képességgel rendel-
kező kutya látogatása,  érintése és
simogatása nagy örömöt jelentett
az idős, szorongó, betegségekkel
küzdők számára.

bj

Óvodanyitogató Családi Napot tartottak a Szent János utcai Óvodában, ahol a gyerekek mellett
szülők, nagyszülők és egykori óvodások gyűltek össze szeptember utolsó hétvégéjén. A ren-
dezvényen dr. Pappné Pintér Csilla óvodavezető és Pecze Dániel alpolgármester köszöntötte az
egybegyűlteket. A résztvevők tájékoztatást kaptak az őszi udvari játszóeszköz beszerzésről, Pecze
Dániel pedig köszönetét fejezte az aktív szülői segítségért és az óvoda Mesék Háza Alapítvány tá-
mogatásáért.

A  délután csupa kellemes program vár-
ta a  gyerekeket: Az apukák és a nagy-
papapák palacsintát sütöttek, amit az
anyukák, a nagymamák és a testvérek a
nyáron befőzött lekvárral kentek meg.
Szülői segítséggel elkészült az udvaron
a halastó, amibe a gyerekek örömére
aranyhalak kerültek. A kertet a kicsik és

a szülők közösen ültették be virágokkal, majd a munka jól megér-
demelt jutalmaként csoportonként tüzet gyújtottak és nyársas sütö-
getéssel zárták a családi napot. 
Október első hete a Zene hete a Szent János utcai óvodában. A Zene
Világnapja keretében az óvónők zene-akadályversenyt szerveztek a
gyermekeknek, akiknek a Petőfi Sándor Általános Iskola torna-
csarnokában koncertet és hangszerbemutatót is rendeztek Ferenczy

Beáta, Ella Attila, Somodi Károly, Botrágyi Károly, Lázár Attila

(mindannyian a Frédéric Chopin Zeneiskola tanárai) és Szilágyi

Benjamin, a zeneiskola növendéke közreműködésével. 

Pataki Pálnak (képünkön) a nyáron mutatták be Ha küzdesz ve-
szíthetsz, ha nem küzdesz veszítettél című könyvét a könyvtár-
ban, a nyári siker után pedig az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által meghirdetett  Idősek Világnapja – „Életünk” pályáza-
tán díjazták.

A 2013. szeptember 30-án a Művészetek Palotájában
rendezett ünnepségen Balog Zoltán miniszter  azt
mondta, fontos, hogy az idősek megtanulják a „jó
dolgok átadásának a képességét”, azt, hogy el tudják
mondani, „mennyi jó dolog történt velünk az élet-
ben”. A miniszter szerint ezért is volt jó ötlet az
Életút elnevezésű pályázat meghirdetése, amire idén
mintegy 400 írásmű érkezett. E pályamunkákra utal-
va a miniszter azt hangoztatta, a legfontosabb amit
tehetünk, hogy olyan mintákat adunk a következő generációnak, amelyekben
benne van az életünk, benne sikerek és kudarcok, és az, hogy a nehézségeken miként
sikerült túljutnunk. A rendezvény fővédnöke Mádl Dalma asszony volt.                    jk

Gödöllőn is dolgoznak a közösség lámpásai

Összefogás a látássérültekért

Kutyaterápiával az idősekért

Szent János utcai Óvoda – aranyhalak, palacsinta, muzsika 

Óvodanyitogató Családi Nap és a Zene hete

Minták a jövő generációinak

Elismerés Pataki Pálnak



2013. október 15. Gödöllői Szolgálat 5Kultúra

Feszállt a fehér füst Rómában,
és világszerte a televízió ké-
pernyők előtt milliók találgat-
ták, ki foglalja el Szent Péter
székét. Amikor megjelent egy
mosolygós, a boldogságtól ra-
gyogó arcú pápa, elkezdődött
egy folyamat, ami azóta is a
katolikus egyházfőre irányítja
a figyelmet.  

Jorge Mario Bergoglio, azaz Ferenc
pápa a beiktatási mosolyával és örö-
mével elindított valamit, ami azóta is
pezsgésben tartja a római katolikus
egyházat. Azután jöttek a hírek, egy-
szerű kis lakást választott magának a
Szent Márta Házban, busszal jár,
Buenos Airesben püspökként is sok-
szor elkészítette magának az ételt, ott
is a tömegközlekedést használta…
pápaként is nem egyszer maga tele-
fonál, sőt, ha valakitől olyan levelet
kap, ami nagyon megérinti, felhívja
telefonon! 
Hivatalos beszédeivel többször is vi-
hart kavart, hiszen nem egyszer érin-
tett olyan témákat, amiket általában
tabuként kezel az egyház. 

Róma jelenlegi püspöke első alka-
lommal Antonio Spadaro jezsuitá-
nak adott négyszemközti interjút. Eb-
ben számtalan olyan aktuális témát
beszélnek át, ami komolyan foglal-
koztatja a XXI. században élő hívő-
ket, a papságot, és azokat, akik ma az
egyház szolgálatában állnak. 
A beszélgetés ötlete a jezsuita kul-
turális folyóiratok főszerkesztőinek

évente megrendezett találkozóján
merült fel 2013. júniusában. A felada-
tot a Rómában élő Civilítá Cattolica
főszerkesztője vállalta, aki három al-
kalommal találkozott Ferenc pápával.
Ezeknek a beszélgetéseknek az ered-
ménye egy, a megszokottól jelentő-
sen eltérő interjú lett, amit nem csak a
Szív című folyóirat hasábjain, hanem
könyv formájában is megjelentettek.
Az interjú mellett pedig közread né-
hány olyan beszédet is, amit jezsui-
táknak, szerzeteseknek, fiataloknak,
diákoknak mondott. 

A könyvben egy nyitott, szeretettel
teli ember bontakozik ki, aki nem zár-
kózik el a kor kihívásaitól, aki a lelki-
gyakorlatok, az imák és a szentség-
imádás mellett az emberi kapcsola-
tokra is nagy hangsúlyt helyez.
„…nekem szükségem van rá, hogy

emberek között éljek. Egyedül élni,
egy kicsit talán elszigetelve – nekem
ez nem tenne jót.” – válaszolta Cate-

rina de Marcis kérdésére, amikor az
olasz jezsuita iskolák diákjaival és ta-
náraival találkozott, s mindenki meg-
lepetésére a hivatalos beszédét félre-
tette, s arra kérte a diákokat, kér-
dezzenek tőle bátran, amit csak akar-
nak. 
A pápa közvetlensége, ahogy az em-
berek felé testvérként, atyaként for-
dul, hirdetve az őszinteség, ahogy ő
fogalmaz, az áttetszőség és a bűnbá-
nat szükségességét, olyan pozitív
üzenet, ami sokak számára megnyitja
a kaput a katolikus egyház felé vezető
úton. 

Az interjú, valamint Ferenc pápa be-
szédeinek szövege, segít tisztázni
azokat a kérdéseket, amik az elmúlt
hónapokban világszerte nagy vissz-
hangot váltottak ki. Őszintesége,
nyílt megfogalmazásai sokak számá-
ra megdöbbentőek, mindezek közép-
pontjában azonban ott áll a problé-
mákra való megoldás keresés: „Vilá-
gosan látom, hogy az, amire ma az
egyháznak leginkább szüksége van,
az az a képesség, hogy gyógyítsa a
sebeket, felmelegítse a hívők szívét,
hogy közel legyen az emberekhez.” 
Jorge Mario Bergoglio, azaz Ferenc
pápa sokat tesz azért, hogy ez így le-
gyen. S ha valaki arra kíváncsi, ki is
valójában ez az ember, aki e feladat
végrehajtásának az élére áll, az is
megkapja a választ a könyvből, ám
ezúttal nem hivatalos életrajzból, ha-
nem magától a pápától: „Egy bűnös
vagyok, akire rátekintett az Úr.”
(Jezsuita füzetek/Küldetésben: Jó na-
pot! Ferenc pápa vagyok!)

(ny. f.)

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Közel az emberekhez

Október 18. és 23. között ismét Liszt ze-
néje csendül fel a kastélyban, ahol Ifj.
Balázs Jánost, Medgyessi Zsoltot, Ba-

ráti Kristófot, Bogányi Gergelyt és a
Gödöllői Szimfonikus Zenekart hallhat-
ja majd a közönség. A koncertek mellett
azonban a Magyar Egyházzenei Társa-
ság, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Egyházzene Tanszéke, az Éne-
kes Iskolák Szövetsége támogatásával
országos egyházzene-pedagógiai konfe-
renciát is tartanak Egyházzene-oktatás
Magyarországon Liszt és Kodály évszá-
zadai után címmel. 
A konferencia szervezője, házigazdája
Balogh P. Piusz, a Gödöllői Premontrei
Szent Norbert Gimnázium és Egyház-
zenei Szakközépiskola igazgatóhelyet-
tese, az iskola egyházzenei képzésének
vezetője érdeklődésünkre elmondta,
hogy a Magyar Egyházzenei Társaság
1990-től kétévente rendez egyházzene-

pedagógiai konferenciát. Most először
kerül rá sor Gödöllőn, a kastély vezető-
ségének kezdeményezésére, a XII. Liszt
fesztivál egyik programjaként. 
A konferencia, az ahhoz kapcsolódó
hangversenyek helyszínei a kastélyon
kívül a város különböző felekezeti 
templomai lesznek: a Szentháromság
Plébániatemplom, a Máriabesnyői Basi-
lica Minor, az Evangélikus templom, a
Református templom. 
A három nap folyamán három ülés-
szakban tíz előadás hangzik majd el.
Ezek az előadások az egyházzene-pe-
dagógiáról szólnak. Mit kéne tanítani?
Milyen egyházzenei repertoárt kéne

megismertetni a diákokkal, hogy ne
csak passzív tudásuk legyen, hanem ké-
pessé váljanak a szentmiséken, isten-
tiszteleteken való aktív részvételre, az
együtténeklésre a felnőtt hívekkel? Fel-
tárásra kerülnek majd az egyházzene-
oktatás területén adódó gondok. Szó
lesz az iskolán kívüli oktatásról, így a
kántorképzőkről, a szkólákról, vagyis a
templomi liturgikus énekkarokról. Na-
pirendre tűzik az orgonaoktatást. 
21-én hétfőn este a Musica Sacra in
Europa címet viselő nyitókoncerten,
aminek a kastély ad helyet, közremű-
ködik a Szent Efrém Férfikar, a Gödöl-
lői Kántorátus, a Budafoki Református
Kántorátus, a Józsefvárosi Evangélikus
Kántorátus. Kedden este a Máriabes-
nyői Basilica Minorban Gesztesi-Tóth

László orgonahangversenyét hallgat-
hatjuk meg. 
Reggeli zsoltáros istentisztelet, reggeli,
napközi és esti zsolozsmák hozzák kö-
zelebb az érdeklődőkhöz azt, amiről a
szakmai előadásokon beszélnek, amivel
a szakmai tanácskozások foglalkoznak. 

N. A.

– Valóban olyan könnyű ez a mű-

faj, mint azt sokan gondolják? –
kérdeztük Gálvölgyi Jánost.

– Pipa vagyok, amikor azt mond-
ják, hogy ez egy könnyű műfaj. Nem
az! El kell találni a ritmusát, az idő-
zítést. Arról nem is beszélve, hogy a
színész a sokadik előadás után már
nem feltétlenül találja viccesnek,
mégis el kell adni a poént és a közön-
ség azonnal reagál. 

– A rendezés most na-

gyobb kihívás? 

– Inkább azt mondanám,
rendezni fárasztóbb, mint a
színpadon lenni. Amikor az
első próbáról hazaértem,
sokkal fáradtabb voltam,
mint ha engem rendeztek
volna.  Színészként csak
egy szerepre kell koncent-
rálni, rendezőként most hat
színészre, hat szerepre, a
fényre, a hangra, a díszletekre is fi-
gyelni kell, de a 45 éves színészi 
szakmai tapasztalatom és a humorom
segít.  

Amit színészként és rendezőként is
vallok, hogy nincs annál nagyobb
öröm, mint amikor az előadás végén
mosolygós arcokat látok. 

– Nem nehezíti a munkát, hogy

olyan emberekkel dolgozik együtt,

akikkel akár a privát életben na-

gyon jó kapcsolatban van. Elfogad-

ják Öntől az instrukciókat? 

– Ilyenkor nem számít a barátság.

Nekem hinnem kell abban, hogy amit
mondok, az jó, és ha jól mondom,
akkor a kollégák azt elfogadják tő-
lem.  

– Mondhatjuk, hogy egy kicsit

otthonra lelt itt a Játékszínben? –
kérdeztük Csonka Andrást.

– Szabadúszóként most először
fordul elő velem a szakmai életem-
ben, hogy egy színház egy teljes évad

repertoárjában gondolkodik bennem,
és három nagyon szép feladattal kínál
meg. Bevallom, nagyon jól esik, hogy
fontos vagyok, és szeretnék ezzel a
lehetőséggel jól élni. Ráadásul itt a
Játékszínben olyan kollégákkal dol-
gozhatok együtt, akikkel eddig soha.
Mindig is azt gondoltam, hogy szük-
ség van egy ilyen igényesen szóra-
koztató színházi légkörre, amiben na-
gyon jól érzem magam. 

– Milyen érzés Gálvölgyi Já-

nossal, mint rendezővel együtt dol-

gozni?

– Nagyon furcsa. Amióta az esze-
met tudom, ismerem. A rajongóból is
furcsa volt átkerülni a másik oldalra
és egy színpadra állni vele, és ez most
ismét egy érdekes helyzet. Érdekes,
de nagyon jó és biztonságos, hiszen
minden, ami a vígjátékban fontos le-
het, az az ő kisújjában van. A próbák
rendkívül jó hangulatban zajlanak,
ami előrevetíti, hogy a közönség is re-
mekül fogja érezni magát.             muza

A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesü-
lete különleges előadással ajándékoz-
ta meg a közönséget a hét végén.
Szombaton és vasárnap a Presser

Gábor-Stevanovity Dusan szerző-

páros Padlás című mese-musicalját
mutatták be nagy sikerrel. 
„Ezen a padláson „Ég és Föld között”
minden megtörténhet… ” Fiatal tudós
kísérletezik, távoli, titokzatos boly-

gók üzeneteit próbálja megfejteni. De
nyugalmát és munkáját állandóan
megzavarják különféle halandó és
halhatatlan lények. Elfelejtett mesefi-
gurák, akiket mindig kihagynak a me-

sékből. A Herceg, aki addig
énekelte szerelmes dalait,
míg vetélytársa egy csókkal
fölébresztette Csipkerózsi-
kát; a Lámpás, a nyolcadik
törpe; az igazmondó Kölyök;
Meglökő, a bakó, aki ahe-
lyett, hogy a dolgát végezte
volna, ártatlanokat mentett. A
padlásra várják Révészt, aki
elviszi őket oda, ahol rájuk is

emlékeznek. 
A bemutatót akkora érdeklődés kí-
sérte, hogy a tervezetten felül vasár-
nap délelőtt  is tartottak előadást. A
főbb szerepekben a közönség többek

között Herczenik Annát, Géczi And-

rást, Miklós Krisztinát, Békefi Lász-

lót láthatta és hallhatta. A darabot Hor-

váth Zoltán rendezte, a zenei rendező
Lencsés Balázs volt. 

A XII. Liszt fesztivál

Musica Sacra

Hatalmas siker volt a Padlás

Szellemek és halandók

Budapest után Gödöllő színpadán

Hatan Pizsamában 
A Művészetek Háza ismét egy fantasztikus premierre készül. A
Játékszín Terézkörúti Színház budapesti bemutatója után Gö-
döllőn is bemutatják Marc Camoletti: Hatan pizsamában című
vígjátékát. Október 31-én, 19 órától Gálvölgyi János rendezé-
sében láthatják a két felvonásos komédiát. A közös munkáról, a
műfaji sajátosságokról és a Játékszínről Gálvölgyi János és Cson-
ka András beszélt
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Mi minden fér bele a könyvtár fogalmába!?

Bemutató, kiállítás, megbocsátás

Beazonosították az aradi vértanú szülőházát

Török Ignác nyomában

Utazás a múlt birodalmában

Fesztivál a múzeumban
(folytatás az 1. oldalról)

Ezekkel a szavakkal indul Gárdonyi Géza A
lámpás című önéletrajzi ihletésű regénye, ami-
nek első sorát választották a tanároknak szóló
program mottójául arra emlékezve, hogy 2013-
ban, a Gárdonyi emlékévben, az író születésé-
nek 150. évfordulóját ünnepeljük. A program
során a városban dolgozó pedagógusokat a

szecessziós kiállítás és a legújabb múzeumpe-
dagógiai kiadvány, a Tündérkert önálló haszná-
latának lehetőségeivel ismertették meg, s ennek
keretében került sor a nyáron kiírt mesepályá-
zat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra is.

A pályázók még az ősz elején kapták azt a
feladatot, hogy folytassák Kócos és Copfos ka-
landjait. A gyerekek munkáit két korcsoport-
ban ( I. 6-10 éves korig, és II. 11-16 éves korig
várták. 

A vállalkozó szellemű diákok azután szám-
talan színes kalandot találtak ki a két kis tündér
számára, akikről kiderült, nincsenek is egye-

dül! A gyerekek ugyanis újabb tündérekkel
népesítették be a gödöllői tündérkertet. 

Az I. korcsoportban Tóth Tamara, a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola diákja külön-
díjat vehetett át, az I. díjat pedig, Hódi Rezső

egy Kócos és Copfos meséjéhez kapcsolódó
grafikáját Hunyadi Boróka, szintén a Szent
Imre iskola tanulója vehette át. 

A II. korcsoportban különdíjas lett Galkó

Csongor, a Premontrei Szent Norbert Gimnáz-
ium diákja, az I. díjat pedig Novotny Klára

kapta, aki szintén a premontrei gimnázium ta-
nulója. Számára Hódi Rezső egy személyre sza-
bott exlibrist tervezett.

Kerényiné Bakonyi Eszter, a Gödöllői Vá-
rosi Múzeum igazgatója a díjátadáson elmond-
ta, valamennyi pályázat színvonalas munka volt,
tulajdonképpen a sok jó közül kellett a legjob-
bat kiválasztani, ami nem volt könnyű feladat.
Ennek elismeréseként lényegében senki sem tá-
vozott üres kézzel. (KJ)

Helytörténeti jelentőséggel bíró bemu-
tató helyszíne volt október 9-én a Gödöl-
lői Városi Múzeum. Itt mutatták be
ugyanis az AETAS című történelmi folyó-
iratnak azt a számát, amibe több Török
Ignáccal kapcsolatos kutatási ered-
ményt is közöl, így például ebben jelent
meg Czeglédi Noémi történész-muze-
ológus és Szőke Balázs PhD-hallgató ta-
nulmánya, aminek eredményeként sike-
rült beazonosítani az aradi vértanú tá-
bornok szülőházát.

A rendezvényen Pecze

Dániel alpolgármester
köszöntötte a résztve-
vőket, majd Pelyach Ist-

ván történész mutatta be
a rangos szakmai folyói-
ratot, amiben a Hadmér-
nökök a szabadságharc-
ban című, 2010-ben Gö-
döllőn megtartott konfe-
rencia előadásait tették
közzé, kiegészítve a Tö-
rök Ignác-kutatások leg-
frissebb anyagaival.

A Török Ignác szülő-
házával kapcsolatos kutatási eredményeket
Czeglédi Noémi és Szőke Balázs ismertette.
Mint elmondták, ennek lehetőségét a Barokk Év
megrendezése tette lehetővé, amikor is a múze-
um időszaki kiállításához különleges 3D-s lát-
ványképeket készítettek az egykori Grassalko-

vich-uradalomról. Ehhez többek között korabeli
térképeket, Grassalkovich I. Antal halála évében
készített épületjegyzéket is felhasználtak, a do-
kumentumok segítségével sikerült beazonosítani
az uradalmi tisztviselői épületeket.

Nagy segítséget jelentett, hogy az egyházi
anyakönyvben Török Ignác születési adatainál
feljegyezték, hogy az édesapja – akkor – kasznár
volt, valamint az, hogy az 1843-as településtér-
képnek az a része, ami a kastélyt és annak terü-
leteit jelöli, jó állapotban maradt fenn.

Többek között ezek adatainak felhasználásá-
val vált lehetővé az egykori kasznárház beazono-
sítása, ami összefüggött az ispánházzal. Az épü-
let ma is áll, bár a jelenlegi Martinovics utcai
homlokzatot az utca kialakításakor visszabontot-
ták. (bdz)

Október 7. és 13. között
rendezték meg az Or-
szágos Könyvtári Napo-
kat, amibe idén is bekap-
csolódott a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Infor-
mációs Központ. A hét
folyamán számos prog-
ram várta az érdeklődő-
ket.

Ma már a könyvtárak világá-
ba is egyre erősebb a digitális
jelenlét. Ez jól látható a könyv-
tári napok idei programján,
hiszen a rendezvények között nem egy kötődött
az internet világához. Az internetes alaptanfo-
lyam és a gödöllői wiki szócikk írása mellett a
közösségi oldalakról is szó esett a különböző
tanfolyamokon.

Ezek a napok nem képzelhetők el könyvbe-
mutatók nélkül, s mindig öröm, ha olyan szerző
áll a közönség előtt, aki városunkhoz kötődik,
köztünk el. Radnóti László a riportereknek
azon típusához tartozik, akik József Attila Ars
poeticájának szellemében a mindenséggel mérik
magukat. 

Mennyiségben és minőségben lenyűgöző
életpálya aszúját tartalmazza a Hétszínvilág cí-
mű kötet. Szerzője több mint száz országban járt,
csak a Szovjetunióban 144-szer fordult meg.
Vannak olyan pontjai a Földnek, vallja, ahová ki-

zárólag jogerős bírósági íté-
lettel lehetne visszavinni,
ugyanakkor ma is elragadta-
tással beszél a volt szomszé-
dos államalakulathoz tartozott
„…sztánokról”, ahol ősi könyv-
tárak és vénséges vén embe-
rek őrzik a múlt tudását és
ahonnan hazaérkezve folyton
úgy érezte, szellemileg húsz
évet „öregedett”, azaz bölcseb-
bé vált. Kvalitása az újság-
íráshoz, „szűkebb” értelem-
ben a rádió- és televízió ripor-
teri létformához elengedhetet-

len exhibicionizmusának, vele született kíván-
csiságának és véget nem érő készülésének ter-
mékeny keverékében mutatkozik meg.

Nem beszéltek a könyvről – azt olvasni kell.
A rendezvénysorozat részeként, folytatva a

korábbi hagyományokat, újabb kiállítás nyílt a
könyvtár olvasótermében, szintén egy gödöllői
alkotó, Lőrincz Ferenc munkáiból.

De ez a hét kedvezett azoknak is, akik ritkán
járnak könyvtárba, most tartották ugyanis a
megbocsátás hetét is, amikor bárki, büntetés nél-
kül visszavihette a régebben nála maradt köny-
vet. Aki pedig kedvet kapott a könyvtári tagság-
hoz, azoknak is érdemes volt benézni, mivel a
beiratkozási akcióval jelentős kedvezményeket
vehettek igénybe.

(ny.f.)

Körösfői Kriesch Aladár előtt tiszteleg
új kiállításával Szekeres Erzsébet tex-
tilművész. A tárlat Szadán, a Székely
Bertalan teremben nyílik meg október
20-án, vasárnap 16 órakor.

Szekeres Erzsébet ez alkalommal olyan té-
májú műveket mutat be, amik gondolati-tar-
talmi hasonlóságot mutatnak a művésztelep
alapítójának munkásságával. A természet, a
gyermeki lét, a népművészet tisztelete, csak
néhány olyan dolog, ami mindkettőjük mun-
kásságában tetten érhető.

A sok meglepetéssel szolgáló kiállítást dr.

Lábadi Károly néprajzkutató nyitja meg,
közreműködik Kozár Melinda oboaművész
és Soós Gabriella zongoraművész.

(j)

Emlékezés képekkel és textilekkel

Szekeres Erzsébet új kiállítása
A Mátraverebély-Szent-
kúti Nemzeti Kegyhely
legféltettebb kincse, a
Mária-szobor a buda-
pesti Szent István-bazi-
likába költözik a kegy-
hely felújításának idejé-
re. A jeles vendég a fő-
városba utaztatása köz-
ben hétfőn délután meg-
állt a Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Ba-
zilikában. Turai János

atya több száz hívő je-
lenlétében fogadta a
kegyszobrot, amit kö-
zelről mindenki meg is
tekinthetett.

(lt)

AA  sszzeennttkkúúttii  kkeeggyysszzoobboorr  BBeessnnyyőőnn
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Október 19-én és 20-án
szombaton és vasárnap

9-11 óráig:

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: dr. Vaskó Márta 

Tel.: 20-9913-057.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Léda: Fiatal németjuhász keverék
szuka kutyus. Nagyon kedves, igény-
li a szeretetet. Szeretnénk neki tü-
relmes, megértő gazdit találni, aki
igazi családtagot varázsol belőle.

Lédi: Léda testvére. Együtt ta-
lálták őket. Lédi egy kicsit bát-
rabb, merészebb. Sok-sok puszit
tud osztogatni és igényli az ember
közelségét. Ő is álomgazdira vá-
gyik.

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

Pita: Felnőtt keverék kan. Na-
gyon kedves, nagyon hízelgős ku-
tyus. Családkutyának gyerekek
mellé is kiváló lenne. Egy hibája
van, hogy hajlamos szökni, így a
kiváló kerítés elengedhetetlen.

Bagira: Tacsikeverék szukácska.
Nincs nagy mozgásigénye, egy
kis saját portával is megelé-
gedne. Időseknek is kiváló társa
lenne. Szeretnénk, ha valaki
megszépítené öreg éveit.

Szavazzunk az Év Fájára!
Negyedik alkalommal lehet sza-
vazni az Év Fájára szeptember
10-e és november 5-e között. 
A versenyre idén 41 fát neveztek
különböző civil csoportok, ma-
gánszemélyek, családok és ön-
kormányzatok. 

Városunk a Szent István Egye-
tem Botanikus Kertjében találha-
tó óriás vackorfával vesz részt az
online vetélkedőn. 

Szavazni az alábbi linken lehet: http://evfaja.okotars.hu/dontosfak

Gazdát kereső kutyus

Családunk legkedvesebb barátja
új gazdát keres! Költözés miatt
sajnos el kell, hogy váljanak az út-
jaink... 

8 éves kan kutyus, magyar vizsla,
Szusi névre hallgat. Gyermekba-
rát, szerető és nagyon rendes, ha-
talmas mozgásigényű. Imád ját-
szani és meghálálja, ha szeretik.
Tel.: +36-70/3316-090.

Kedves Kutyabarátok!

Segítséget szeretnénk kérni
mentett kutyáink ideiglenes el-
helyezésében. Jön a hideg, ne
kelljen utcán hagynunk a ki-
dobott, hajléktalan kis álla-
tokat! Élelmezésükről és orvosi
ellátásukról mi gondoskodunk,
csak helyet kérnénk nekik. 

+36-20/291-7233 
+36/70/2819-555

Köszönjük: 

Árva Lelkek Állatvédő Egyesület 

ELVESZETT MORGÓS

2013. október 2-án Gödöllőről, az An-
talhegyi útról elveszett egy puli-keverék
fekete, 1,5 cm-es göndörszőrű kan ku-
tyus. Családunk tagja és nagyon várjuk
haza. A kutya regisztrált chipje már kö-
rözés alatt van!
A megtalálónak vagy a nyomraveze-
tőnek 50.000 forint jutalmat ajánlunk fel.
Kérem, aki bármilyen információval tud szolgálni, hívja a +36-20/237-
2296-os vagy a +36-30/281-3581-es telefonszámok valamelyikét.

Az elmúlt hétvégén 105 hely-
színen, 2470-en figyelték a ma-
darakat hazánkban, az Európai
Madármegfigyelő Napok kere-
tében. A 41 ország részvételé-
vel zajló játékos verseny mind-
három kategóriájában dobogó-
sak lettek a magyar madará-
szok.

A 2013. október 5-6-án zajló akció-
hoz bárki csatlakozhatott, csak meg
kellett számolni a látott madarakat a
szervezett programhelyszíneken, egy
séta alkalmával vagy akár az erké-
lyéről kitekintve, és ha beküldte az
adatait az MME Központi Irodájába,
máris hozzájárult Magyarország sike-
réhez.

Az Európai Madármegfigyelő Na-

pok (EMN) programot a madártani
szervezetek világszövetsége, a Bird-
Life International indította útjára
1992-ben. A minden évben október
első hétvégéjére meghirdetett rendez-
vény szakmai és közösségi célokat is
támogat: a megfigyelések egyrészt
európai szintű információgyűjtést
tesznek lehetővé az őszi madárvo-
nulásról, másfelől sokakat csábíthat-

nak ki a szabadba és szólíthatnak meg
a madarak védelme kapcsán. A prog-
ram magyarországi koordinátora a
Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület (MME), mint a
BirdLife International hazai kép-
viselője.

Idén összesen 320.311 madár
került távcső elé Magyarországon,
melyek közül a legnagyobb példány-
számú a seregély volt, összesen
210.115 egyeddel. A képzeletbeli do-
bogó második helyére a nyári lúd ke-
rült (14.249 példány), míg a harmadik
helyen a dankasirály végzett (12.960
példány). Kiemelkedő számban láttak
még a madárszámlálók tőkés récét,
örvös galambot és füsti fecskét.

A két nap során egy fehér gólyát is
megfigyeltek, amely színes gyűrűjé-

nek számát (HM 25) is le tudták ol-
vasni. További érdekesebb vagy ke-
vesek által ismert madárfajok, me-
lyek távcső elé kerültek: fekete sas,
rozsdástorkú pityer, ezüst lile, guli-
pán, sarki búvár, keresztcsőrű, üstö-
kös gém, havasi partfutó, kormos
szerkő és egy majdnem teljesen fehér
színezetű daru.
Az Európai Madármegfigyelő Napok

játékos verseny is volt a résztvevő 41
ország között. A nemzetközi össze-
sítést idén a szlovák BirdLife partner
készítette, az eredmények alapján ha-
zánk ismét dobogós helyezéseket ért
el az országok közötti „megméret-

tetésben”: második helyezést értünk
el a helyszínek számát tekintve; szin-
tén másodikak lettünk a látott ma-
darak mennyisége alapján; harmadik
helyen végeztünk a résztvevők nagy
száma révén. Ilyesformán mindhárom
kategóriában dobogósak lettünk, amit
a részvevő 41 ország közül csak
hazánknak sikerült elérnie.

Európában 900 helyszínen 19000
résztvevő összesen 2,4 millió madarat
látott a madármegfigyelés két napján!
A kontinens három leggyakoribb ma-
dara: a seregély, a szárcsa és az erdei
pinty volt.

mme

Magyar sikerek az Európai Madármegfigyelő Napokon

Madarak mennek, madarak jönnek

Négylábú kedvenceik is meg-
érzik az új évszak beköszöntét,
és lehullott falevelek vonzó cél-
pontot jelentenek egy kis já-
tékhoz. De az erdőben, mezőn,
még a városi parkokban is vi-
gyázni kell: a kullancsok ősszel
megint támadnak.

„A kullancsoknál két szaporodási csúcs
van, tavasszal és ősszel, főleg az eső-
zések után indul meg az invázió. A kul-
lancsok általában fűmagasságtól 60-80
cm-ig, nedves, árnyékos aljnövény-
zetben, bokrokon, a levelek szélén,
alján várakoznak és egy szempillantás
alatt rákapaszkodnak bármilyen me-
legnek érzett testrészre. A kullancsok a
környezetükhöz rendkívül jól alkal-
mazkodó ízeltlábúak.” – mondja
Briskiné dr. Pálfi Krisztina állat-
orvos.
Elsősorban két fajtájával találkoz-
hatunk. Az egyik a hazánkban őshonos
fajta a Dermacentor reticulatus, ami a
kutyák súlyos betegségét, a babesiosist
okozó vérparazitát terjeszti. Pajzsán 
szabad szemmel is látható jellegzetes
fekete-fehér mintázata. A másik, az

Ixodes ricinus, vagyis a közönséges
kullancs, ami aktív terjesztője a Lyme-
kórt okozó Borrelia burgdorferi bak-
tériumnak és a kullancsencephalitis ví-
rusnak. Pajzsa vöröses, vérszívás után
borsónyi, szürke.

A kullancsok súlyos betegségeket ter-
jeszthetnek, ha kutyánk a szokásostól
eltérően viselkedik (lázas, elesett, ét-
vágytalan) vagy kullancsot találtunk
benne, ajánlatos mielőbb állatorvoshoz
fordulni. Az ebek a kertes házakban,
városi parkokban, tereken sincsenek
biztonságban tőlük, mert a sünök, kis-
rágcsálók, madarak behurcolják őket
ezekre a helyekre is. A kijáró cicák is
veszélyt jelentenek, ezért érdemes a
macskák kullancsvédelmét is szem

előtt tartani. A nagy kirándulások, séták
során ősszel figyeljünk a lehullott,
megszáradt toklászokra, tüskékre, tövi-
sekre, ezek a kutyus orrába, ujjai közé,
hallójáratba kerülhetnek. Könnyen be-
fúródnak a bőr alá és gyulladást okoz-
nak, ami elfertőződhet. A séta utáni lel-
kiismeretes átvizsgálással megelőz-
hetjük a bajt. Ha mégsem sikerült a
megelőzés, ne várjunk, forduljunk
azonnal állatorvoshoz!
Erdőben ne engedjük a kijelölt séta-
útról letérni a kutyákat: a sűrűbb alj-
növényzetben sok veszély leselkedik
rájuk. Természetvédelmi területen ku-
tyát csak pórázon lehet vezetni. Sem-
miképpen ne engedjük, hogy vad után
fusson vagy kajtasson a kutya, mert ez
számukra veszélyes lehet!

Ne felejtsük el, hogy a kutya tulajdon-
képpen ragadozó, ezért olyan dolgok-
ban is meghempereghet vagy olyanok-
ba is belekóstolhat, amiket nem nézünk
jó szemmel. Semmiképpen ne enged-
jük, hogy elhullott állatba belekós-
toljon, ez súlyos fertőzésekhez vezet-
het. Ugyanígy ne adjunk nyers vadhúst
vagy belsőséget az állatoknak. Inkább
kedveskedjünk nekik ellenőrzött minő-
ségű, biztonságos tápokkal, amik biz-
tonságos formában tartalmazzák a vad-
húsokat.

haziallat.hu

Mindenkire veszélyes!

Itt az őszi kullancsveszély!



A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do

Sportegyesület felvételt hirdet 10 éves

kortól. Gyere és edz velünk, hogy egy

éles helyzetben meg tudd magad vé-

deni vagy versenyezz és legyél a jövő

bajnoka és egy összetartó csapat tagja! 

Jelentkezés a  06/20-560-11-48-as szá-

mon vagy a

contactsegodollo@gmail.com

e-mail címen, illetve szeptembertől az

edzéseken (BIO-FIT Center 

Gödöllő, Állomás út 1-2./a hétfő és 

szerda 17:30-19:00-ig).
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Ingyenes testmozgási lehetőség heti egy
alkalommal a Magyar Olimpiai Bizott-
ság, a Magyar Torna Szövetség Aerobik
Szakág, valamint a Gödöllő Város Ön-ko-
rmányzatának támogatásával. Várunk

mindenkit szeretettel, kortól, nemtől füg-
getlenül! Helyszín: Művészetek Háza,
19-20-as terem. Időpont: hétfőnként
18:30-19:30. Bővebb információ:
a 06/70-28-30-588 –as telefonszámon.

Ingyenes lakossági gimnasztika!

Október első hétvégéjén egy-
mást követően negyedszerre
adott otthont a kaposvári Pan-
non Lovasakadémia a lovastusa
(military) Felnőtt Magyar Bajnok-
ságnak, amelyen a gödöllői Pin-
tér Vanda maga mögé utasítva a
mezőnyt magyar bajnok lett.

Sok lovast vonzott a verseny, ahol a fel-
nőtt viadal mellett az A0, A, B, CNC*
egy és CNC**-os versenyszámok ke-
rültek kiírásra. A 22 éves Pintér Vanda

a Magyar Póni Klub Szövetség színei-

ben versenyzett 15 éves Gidrán Sován-
ka nevű lován. Vanda díjlo-
vaglásban jól teljesített és
67,41 százalékos teljesítmén-
nyel várta a terepversenyt,
ahol ugyan akadályt nem ron-
tott, de időhátránya miatt 12,4
hibapontot gyűjtött. Schaller

Gábor tanítványa a díjugra-
tásban egy verőhibát vétett,
így végül 65,29 hibaponttal
teljesítette a versenyt, amely
elég volt a bajnoki címhez,
ugyanis riválisai gyengélked-

tek díjugratásban.
Kelemen János szeméylében egy má-
sik gödöllőinek is szoríthattunk, aki vé-
gül a Gödöllői Lovas SE színeiben ver-
senyezve a 7. helyen zárta az országos
bajnokságot Ond nevű lován.                 -li-

Lovassport – Lovastusa arany 

Pintér Vanda magyar bajnok lett

Október 18. és 26. között máso-
dik alkalommal rendezik meg a
küzdősportok világeseményét, a
World Combat Games játékokat.
Az elsőn, 2010-ben egy arany-,
három ezüst- és három bronz-
érmet szerzett a magyar csapat.
A mostani játékokon olimpiai- és
világbajnok sportolók is tagjai a
magyar csapatnak, valamint a
gödöllői Gémesi Csanád is kvali-
fikálta magát.

Ezúttal 21 versenyzőnk indul, összesen
hat sportágban. A szumósok, a kickbok-
szosok, a nálunk kevésbé elterjedt can-

ne sportág képviselői, a kendósok és a
grapling/pankráció képviselői mellett
jelentős eredmény várható a magyar ví-
vóktól, akiket Szász Emese, Boczkó

Gábor, Knapek Edina, Mohamed

Aida, Szilágyi Áron és Gémesi Csa-

nád képvisel a szentpétervári rendez-
vényen.
Gémesi Csanádot faggattuk az esemény
előtt: – A világranglista elős 12-je, vala-
mint földrszenként 1-1 sportoló vehet
részt a játékokokon, így jön össze a 16
fős mezőny. Én jelenleg a 18. helyen ál-
lok a világranglistán, de mivel néhányan
kihullottak előlem, így az európai he-
lyemmel kvalifikáltam magam a World

Combat Games-
ra. Mivel szezo-
non kívüli verse-
nyen fogunk részt
venni, elég spe-
ciális a felkészü-
lésem. 
Már elkezdtük az alapozást, így egy ki-
csit vegyes a programom, mert lehető-
leg frissnek kell maradnom a versenyre.
Eredményben igazából nem nagyon
gondolkodtam még, de talán a mini-
mum célom a legjobb nyolcba jutás.
Elég nagy presztizsű lesz a verseny, hi-
szen a világ legjobbjai vesznek részt
Szentpéterváron. Valószínűleg a nyolc-
ba jutásért a londoni olimpián ezüstér-
mes olasz Diego Occhiuzzi ellen fogok
vívni, aminek örülök, mert eddig min-
dig sikerült megvernem ha összetalál-
koztunk. -tl-

Küzdősportok világeseménye – Szentpétervár

Gémesi Csanád: A nyolcba vágyom

A Gödöllői Contact ITF Taekwon-
do SE. csapata október 5-6-án az
üllői sportcsarnokban vett részt a
IV. Eagles Cup elnevezésű nem-
zetközi Taekwon-do verseny. 

A gála népszerűségét jelzi, hogy 7 or-
szág, mintegy 300 fős versenyzői gárdát
indított a megmérettetésen. A magyar
élmezőny mellett Szlovákia, Csehor-
szág, Románia, Bulgária, Ukrajna és
Svédország válogatottja is próbára tet-
te felkészültségét. Tovább emelte a
színvonalat a versenyen induló sok-
szoros világ és Európa-bajnok ukrán
sportolónő Katya Solovey személye
is. A rendezvény serdülő, ifjúsági és
felnőtt korcsoportokban, illetve for-
magyakorlat, küzdelem és törés egyé-
ni és csapat versenyszámokban került
megrendezésre.
A gödöllői csapat Kókai Zsolt 4. da-
nos mester irányításával és a követke-
ző eredményeket értek el egyéni szá-
mokban: Bordács Sára - Serdülő lány
- 30 kg küzdelem 1. hely, Meszlényi

Kíra - ifjúsági lány formagyakorlat 1.

hely, Könczöl Alexandra – Felnőtt nő -
56 kg küzdelem 2. hely, Benedek Dá-

niel Tibor - ifjúsági fiú -56 kg küzdelem
2. hely, Péter Norbert - Ifjúsági fiú - 68
kg küzdelem 3. hely, Habermann Atti-

la - Ifjúsági fiú - 62 kg küzdelem 3. hely
Csapat versenyszámokban: Ifjúsági le-
ány csapat küzdelem 3. hely, Ifjúsági fiú
csapat küzdelem 2. hely, Ifjúsági csapat
erőtörés 3. hely. -il-

Harcművészet – ITF Taekwon-do

Sikeres szereplés az Eagles kupán

A Gödöllői Taekwon-do SE 27
versenyzővel sikeresen szerepelt
az idei, Jászberényben megren-
dezett nemzetközi kupán. A ver-
senyt 17 arany, 15 ezüst és 11
bronz éremmel zárták a gö-
döllőiek.

A hazai klubok mellett cseh, szlovén,
szerb, bosnyák, koszovói, horvát, oszt-
rák és szlovák versenyzőkkel kellett
megvívniuk a gödöllőieknek. Gyermek
kategóriában Bali Zsófia teljesített a
legjobban és 2 aranyérem birtokosa lett,
ezzel megnyerve a legjobb gyermek
versenyző kupát. Felnőttek között La-

katos Dávid és Bontovics Babett lett a

legjobb versenyző, mindketten 2 
arannyal tértek haza. Összesítve a gö-
döllői csapat az 1. helyen végzett az in-
duló országok csapatai közül és az ezzel
járó elismerést, a legjobb csapatnak járó
hatalmas kupát Czeba Mihály 6. danos
mester, a klub vezetője vehette át. A bí-
rókat magyar részről Vajkovics Ferenc

és Bures Ferenc mesterek
képviselték.
A Gödöllői Taekwon-Do
Sportegyesület várja azo-
kat, akik szívesen megis-
merkednének a taekwon-
do harcművészettel. Kor-
tól, nemtől függetlenül
megtanulhatják a sporto-

lók az önvédelmet, rúgó, ütó techni-
kákat és mindemellet együtt sportolhat-
nak Európa- és világbajnok mesterek-
kel. Az edzések, amik  kedd-csütörtök
16.30-tól a Művészetek Házban zajla-
nak, bármikor megtekinthetők és kipró-
bálhatók. Mindenkit vár szeretettel Cze-
ba Mihály 6. dan világbajnok mester, év
edzője 2012 és a nemzeti válogatott ka-
pitánya és Bontovics Babett 4. danos
mester, 2-szeres Európa-bajnok és 3-
szoros világbajnoki ezüstérmes. 
Tel.: +36-20/530-49-57. -czm-

Küzdősport – Taekwon-do Kupa Jászberény

43 gödöllői érem 

Október 12-én, 14. alkalommal
rendezték meg az Ádám László
női röplabda Emléktornát, me-
lyen a házigazda TEVA-GRC csa-
pata mellett a fővárosi Aluprof-
TF, valamint a szlovák Komárno
vett részt.

A sorozatban hat tornagyőzelmmel álló
és természetesen címvédő Gödöllő ez-
úttal nem tudta megvédeni címét, mert

az NB I-ben szereplő Testnevelési Főis-
kola együttese meglepett mindenkit.
Előbb a házigazda gödöllői hölgyeket,
majd a többnyire fiatalokkal érkező Ko-
márno csapatát verte igen magabizto-
san, ezzel története során először hódí-
totta el a 2000-ben útjára induló sorozat
vándorserlegét. Szalay Attila tanítvá-
nyai ezúttal a 2. helyen végeztek, míg a
szlovák együttes a 3. helyet érte el.
A TEVA-Gödöllői RC legközelebb már

a nemzetközi porondon bizonyíthat. A
Közép-európai Liga (MEVZA) első for-
dulójában, október 19-én a szintén ma-
gyar induló, magyar bajnok és kupa-
győztes Vasas lesz az ellenfele Széles

Petráéknak.
Ádám László Emléktorna eredményei:
TEVA-GRC – Aluprof-TF 1–3;
Aluprof-TF – Komárno 3–1; TEVA-
GRC – Komárno 3–0 -ll-

Röplabda – Ádám László Emléktorna

TF siker Gödöllőn

Közép-európai Liga 1. forduló

2013. 10. 19.  szombat 18 óra
TEVA GRC – Vasas-Óbuda

(SZIE Sportcsarnok)

Október 13-án, immáron 19. alka-
lommal rendezték meg a Minima-
raton futóversenyt, amelyen ösz-
szesen 1230 gyermek vett részt. 

Amíg a hétvégén a fővárosban a SPAR
Maratoné volt a főszerep, addig Gödöl-
lőn a Kirchhofer SE rendezésében a Mi-
nimaraton futóversenyt bonyolították le
az egyetem területén. Az egy kilométeres
távon több száz gyerek állt rajthoz a  8
korcsoportban, fiú-lány kategóriában. Az
eseményt Gémesi György polgármester
nyitotta meg, az iskolák közötti versen-
gést az Erkel nyerte, 2. a Premontrei, míg
a 3. helyen a Hajós végzett. A SPAR ma-
ratonon Erdélyi Zsófia révén született
gödöllői érdekelségű eredmény is. Az
egykor a GEAC-nál, jelenleg Újpesten
versenyző gödöllői futó a nők mezőnyé-
ben a 2. helyet érte el.
Eredmények: 2006-07-es korcsoport

leány: 1. Hajdú Barbara (Hajdúböször-
mény), 2. Bereczki Elisa (Hatvan), 3.
Pintér Petra Damjanich); fiúk: 1. Szabó
Csongor, 2. Várkonyi Péter Bátor, 3. Bor-
bély Bálint (mindhárom Hajós), 2005

leány: 1. Ferencz Janka (Szt. Imre), 2.
Márta Rozália (Damjanich), 3. Pertis Vi-
rág (Erkel); fiúk: 1. Szalay Botond (Ika-
rus), 2. Urbán Péter (Ikarus), 3. Lauber
Kolos Lóránd (Hajós), 2004 leány: 1.
Lengyel Petra (Ikarus), 2.Fegyveres Ani-
kó (Hajdúböszörmény), 3. Krizsán Bog-
lárka (Hatvan); fiúk: 1. Pálvölgyi Leven-

te (Ikarus), 2. Korsós Zoltán (Erkel), 3.
Csúr Balázs (Ikarus) , 2003 leány: 1. Gaj-
dos Dominika, 2. Magashegyi Bettina, 3.
Székely Anna (mindhárom Ikarus); fiúk:
1. Fülep Dániel József (Hajós), 2. Regős
Bence (Hatvan), 3. Bárdi Milán (Dam-
janich), 2002 leány: 1. Urbán Zita (Ika-
rus), 2. Merényi Panna (Ikarus), 3. Szőke
Kiss Anna (GEAC); fiúk: 1.  Pernyész
Bendegúz (Hatvan), 2. Lauber Tardos
(Hajós), 3. Miknyóczki Ádám (Hajós),
2001 leány: 1. Heffner Hédi (Budaörs),
2. Árvai Virág (Erkel), 3. Müller Laura
(Erkel); fiúk: 1. Ferencz Domonkos (Szt.
Imre), 2. Voloncs Balázs (Erkel), 3. Kas-
sai Levente (Hajós), 2000 leány: 1. Varga
Vivien (Hajós), 2. Pótha Johanna (Erkel),
3. Bajnóczi Fruzsina Anna (Premontrei);
fiúk: 1. Kovács Balázs (Hajós), 2. Kepes
Máté (Hatvan), 3. Jenei Botond (TIG),
1998-99 leány: 1. Barta Luca (Salgótar-
ján), 2. Konkoly Natália (Aszód), 3. Erős
Katica (Líceum); fiúk: 1. Fekete Ábel, 2.
Bencsik Gergő, 3. Skribek Mátyás
(mindhárom GEAC). -tt-

Minimaraton – 19. alkalommal

Több mint ezer gyerek futott 

Az elmúlt hétvégén, a középme-
zőnyben maradás szempontjá-
ból fontos mérkőzést játszott a
Gödöllői SK felnőtt labdarúgó
csapata a Tápiószecső ellen a
megyei I. osztályban. Jenei Sán-
dor tanítványai átérezve a meccs
fontosságát nyerni tudtak 2–1-re.

A fiatal gödöllői alakulat győzelmével
felkapaszkodott a bajnoki tabella 6. he-
lyére. A jelenleg 13 pontos GSK a kö-
vetkező játéknapon a 3. helyezett Érdi
VSE vendége lesz.
Pest megyei I. osztály, 9. forduló

Gödöllői SK – Tápiószecső FC 2–1
(1–1) Gól: öngól, Magyar Zsolt

Megyei II. osztály – Pontot
mentett a GEAC

3–1-es hátrányról felállva mentett 

pont-ot Sztriskó István csapata Vácott,
a Deákvár otthonában. Az első győzel-
mére hajtó "egyetemisták" a 14. helyen
állnak jelenleg a tabellán.
Pest megyei II. osztály északi csoport,

9. forduló: Vác-Deákvár – GEAC 3–3
(2–1) Gól: öngól, Rákos Balázs, Angyal
Zoltán

Megyei III. osztály – Bravúrsiker
idegenben

A bajnoksághoz mérten egy igen jó el-
lenfél ellen sikerült nyerniük idegenben
Legéndi György legényeinek, ezzel a
GSK kettő továbbra is őrzi 5. helyét a
bajnoki tabellán.
Pest megyei III. osztály közép cso-

port, 8. forduló: Püspökszilágy – Gö-
döllői SK II. 0–2 (0–1) Gól: Urbán Vik-
tor, Pakuts Barna

-li-

Labdarúgás – Fontos pontok minden fronton

Kettős gödöllői siker

Október 12-13-án rendezték meg a Ser-
dülő és Junior ügyességi és gátfutó csapat-
bajnokságot, amelyen a GEAC csapata
négy bajnoki címet szerzett. 
A Kovács Emma, Renner Luca, Szemja-
nyinov Paula, Kriszt Katalin serdülő csapat
nagy fölénnyel nyerte a 80 m-es gátfutást, a
Kovács E., Renner L., Sabján Anita, Kriszt
Annamária, Györe Fanni ötös a gerelyhají-
tást, a Kovács E., Renner L., Kriszt K,

Szemjanyonov P., Szikszai Rebeka alkotta
csapat pedig a magasugrást nyerte meg,
ezen kívül ugyan ők a 2. helyen végeztek
távolugrásban. A serdülő fiúk nagy csatá-
ban, 2 méter előnnyel nyerték a gerelyhají-
tást. A csapat tagjai: Kerekes Marcell, Esz-
tergály Koppány, Oke Olufemi és Grnács
Krisztián. Érmet érő helyen végzett még a
serdülő fiú (ezüst) és a serdülő  lány (bronz)
rúdugró csapat.         

Atlétika – Négy bajnoki cím
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MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA A 
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN

Csodatévő tárgydoktor 
Múzeumi foglalkozás diákoknak

(10 − 12. osztályosoknak) 
előzetes bejelentkezéssel

2013. október 1 − 27.
Pályaválasztás előtt álló 

gimnazistáknak bemutató óra 
arról, hogy ki a restaurátor, mivel

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

FINISSZÁZS
A JÓ KORMÁNYOS

KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR
(1863-1920) 

EMLÉKKIÁLLÍTÁS

című időszaki kiállításban, közösen
a Körösfői-Kriesch Aladár

Alapítvánnyal
2013. október 29-én, kedden

15.00-18.00: 
Alkalmi bélyegzés a festőművész
születési évfordulójára készített

egyéni bélyegzővel

16.30-17.30: 
Őriné Nagy Cecília
művészettörténész 

tárlatvezetése a kiállításban

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő Szabadság tér 5.

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

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

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

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

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

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

Október 14-20-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Október 21-27-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

Gödöllővel kapcsolatos
hírekről, eseményekről

tájékozódhat:

www.godollonettv.hu

Közérdekű telefonszámok
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat:  +36-80/300-300

TÁVHŐ Kft.: 514-096

Zöld Híd Kft.:418-603

Felhívás – Október 23-i koszorúzás

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

rosi ünnepséget rendezünk 2013. október 23-án 15 órakor a Szent István Egyetem volt Tanárképző Intézetének
parkjában (2100 Gödöllő, Szabadság út 9.). Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait.
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb 2013. október 18-án (péntek), 12 óráig (más

napokon 9-16 óra között) a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a 70/376-6544-es tele-
fonszámon Tábikné Surman Szilviánál.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 14 óráig a helyszínre eljuttatni.

Megértésüket köszönjük. 

A Magyar Kémény Kft.
tájékoztatója

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

November 1-jétől megváltoznak a közvilágítási hibabejelentések lehetőségei:

Posta: Eurovill Kft. 2230 Gyömrő, Táncsics M. út 110.

Telefon: 06-40-980-030   (kék szám)    Fax: 06-29530-101

E-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu   

Web: www.eurovill.hu

November 1-jéig hibajelentést ezen a számon lehet tenni: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

FELHÍVÁS – Szabályozási Terv

Amint arról már korábban értesítettük a lakosságot, Gödöllő Város Önkormányzata a 25/2012. (XI. 15.) Önk. ren-
delettel elfogadott Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (GÉSZ) módosítását kezdemé-
nyezte. A tervmódosítás célja elsősorban az építési tevékenységekhez országosan előírt parkolószámoktól való elté-
rések, kedvezmények szabályozása, továbbá a jóváhagyás óta jelentkező kisebb módosítási igények megoldása. 

A GÉSZ módosítási javaslata elkészült, melyet jóváhagyás előtt Gödöllő Város Településfejlesztéssel és Te-
lepülésrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályainak megfelelően véleményezésre bocsátunk. 
A tervet az érdeklődők megtekinthetik a www.godollo.hu oldalon vagy a Főépítészi Irodán (hétfőként 8-18

óráig, egyéb napokon 8-12 óráig). Észrevételeiket a Főépítészi Iroda 2013. október 31-ig fogadja. 

A Gödöllő és Környéke Közbiztonsá-
gáért Alapítványt 1992-ben alapította
Gödöllő Város Önkormányzata, amit
2000-ben közalapítvánnyá minősített
át. Az alapító a Közbiztonsági Köz-
alapítvány kuratóriumának és felügye-
lő bizottságának összetételét a
90/2012.(IV.5) határozatával változtat-
ta meg.  A  Budapest Környéki Tör-
vényszék 1. Pk. 62.331/1992/13 számú
végzése  alapján  13/03/604 szám alatt
átvezette a személyi változásokat.
Székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7.
Célja Gödöllő és környéke lakossága
közbiztonsági helyzetének és közérze-
tének javítása, a közbiztonság színvo-
nalának emelése, az illetékességi terü-
leten működő gazdálkodó szervezetek,
pénzintézetek és a lakosság vagyonbiz-
tonsági helyzetének javítása, valamint
a bűnmegelőzési tevékenység hatéko-
nyabbá és eredményesebbé tétele az

alapítvány speciális eszközeivel.
Célszerinti tevékenysége megfelel a ci-
vil szervezetek törvényének.
Legfőbb döntést hozó szerve a hét tag-
ból álló kuratórium, működésének el-
lenőrzését a 3 fős felügyelő bizottság
látja el.
A közhasznúsági jelentés az egyszerű-
sített éves beszámoló mérlege alapján
készült. 

Az üzleti mérleg fordulónapja: 
2012 december 31.
Adószáma:19184513-1-13

1. 2012 ÉVI MÉRLEG –VAGYON
FELHASZNÁLÁS (eFt-ban)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN.   922e Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN   922e Ft

2. 2012 ÉVI EREDMÉNY KIMU-
TATÁS – SZÁMVITELI BESZÁMO-
LÓ (eFt-ban)

Összes közhasznú tevékenység bevé-
tel: 1 eFt
Összes közhasznú tevékenység rá-
fordításai: 1.200 eFt
Közhasznú tevékenység eredménye:
-1.199 eFt

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
Az alapítvány nem részesült támoga-
tásban.

4. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK
JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők díjazásban
nem részesültek.

A Gödöllő és Környéke Közbizton-
ságáért Közalapítvány részletes köz-
hasznúságú jelentése a közalapítvány
székhelyén tekinthető meg.

Gödöllő 2013   október 8.
Rétfalvi Antal  elnök

Felhívás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folya-
matos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek
biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tar-
talmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő nö-
vényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon in-
gatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő nö-
vények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz
eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembizton-
sága érdekében azt az ELMŰ Hálózati Kft. – a jogszabályok rendelkezéseinek
eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján – az általa megbízott szakemberek-
kel 2013. október 15.- november15-ig elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a mun-
kavégzés során szíves együttműködésüket!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindenkinek, akik Édesanyánk, DR. VÁMOS JÁNOSNÉ elvesz-
tése miatti fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, elkísérték Őt
utolsó útjára, virágot helyeztek sírjára. 
A gyászoló család

A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2012 évi közhasznúsági jelentése
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KEDVES VENDÉGEINK!

Gödöllő városi piac

emeleti étterme újra fogadja

a bankkártyával, valamint

a Szép Kártyával rendelkező

vendégeit is!

Ötféle menü: 780 Ft

Háromféle menü: 880 Ft

és egyéb megszokott ételeink

(gulyások, halászlé, vadak, halak).

NYITVA TARTÁS:

Hétfő-péntek: 7-18.30

Szombat: 7- 17.30

Vasárnap: 9-16.00



KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

+ Gödöllőn, a Márki Sándor utcában 2.200 m2 építési telek
féláron, sürgősen eladó. 06-20-368-1710

+ SÜRGŐSEN ELADÓ 62m2-es, 2szobás, erkélyes lakás
Gödöllőn, Kossuth L. utcában! I.ár:9,9 MFt. 20-772-2429

+ Sürgősen eladó 68m2-es, 3szobás, tégla, konvektoros,
duplaerkélyes lakás Gödöllőn, János u-ban. I.ár:
10,9MFt. 20-772-2429 

+ Az ár alkuképes! Központhoz közel 200m2-
es vállalkozásra alkalmas duplagarázsos ház
eladó! iár: 17.9MFt. 20-804-2102

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

+ Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú,
saroktelekre épült 100m2-es családi ház eladó
17.6MFt-os irányáron! 20-539-1988

+ Alkuképesen, sürgősen eladó Erzsébet park
közelében 3.em-i erkélyes, 2,5 szobás lakás!
Iár: 9.8MFt! 20-539-1988

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

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

+ Eladó! Gödöllő központjában újszerű,
kétszintes nappali+2,5 szobás újszerű lakás
zárt parkolóval! Iár:18.9MFt! 20-539-1988

+ Gödöllő központjában épülő társasházi laká-
sok eladók kulcsrakészen 300.000Ft/m2 áron!
20-944-7025

+ Gödöllőn új építésű modern ikerházfél minkét fele kulc-
srakészen eladó! Iár: 25,9MFt. 20-944-7025

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

+ Eladó Szadán, egy újépítésű ikerház telekrésszel,
nappali+3 szobával, két fürdőszobával. Referencia szám:
3750. I.ár: 23,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában, egy 50 nm-es újszerű
lakóház, 1000 nm-es kerttel. Értékegyeztetéssel elfogadok
1-1,5 szobás panellakást, liftes házban. 20-91-94-870

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

+ Eladó Gödöllőn a Királytelepen, „A” besorolású minőségi
tanúsítvánnyal, nappali+3 szobás újépítésű családi ház 560
nm-es telken, kulcsrakész állapotban. Referencia szám:
3738. I.ár: 29,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, a Komáromi utcában egy 750 nm-es telken,
egy 80 nm-es, kétszobás, téglaépítésű kockaház, két beállásos
garázzsal. Referencia szám: 3753. I.ár: 14,5 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+ Eladó Gödöllőn, a János utcában egy másfél szobás 4.
emeleti öröklakás, nyílászárók cserélve. Referencia szám:
3756. I.ár: 8,9m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Veresegyházán, egy 1100 nm-es telken, egy 3
szintes, 300 nm-es lakóház, a 100 nm-es szuterénrészben,
üzlethelyiséggel, garázzsal, szociális helyiségekkel, nap-
pali+5 szobával, - akár két generációnak is alkalmas,
kertkapcsolatos, nagyteraszos családi ház, áron alul eladó!
Referencia szám: 3754. I.ár: 37,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+ Eladó Gödöllőn, a Harasztban 700 nm-es építési telek,
11,5 m Ft irányáron! 06-20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás ikerház, nappali+3
szobás, újszerű, két fürdőszobás családi ház. Referencia
szám: 3742. I.ár: 27,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+ Eladó Horányban, egy Duna parti Erdért típusú faház,
700 nm-es telekrésszel. Beszámítok gödöllői telket, pl. a
Kecskés dűlőben, vagy a Boncsoki dűlőben, hasonló felépít-
ménnyel. Eladási ár: 6mFt. Tel: 06-20-919-4870

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

+ Eladó Veresegyházán, Kökény utcában, egy 1000 nm-es
építési telek, kis méretű faházzal. Referencia szám: 3752.
I.ár: 8,3 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Bagon rezsi fejében lakhatási lehetőség!
Könnyűszerkezetű és téglaház, egy szoba, konyha,
fürdőszoba, konvektoros fűtéssel, kiadó! Tel: 20-919-4870

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház
tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

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

+ Eladó az egyetemi lakótelepen egy parkra néző, két
szobás, földszinti öröklakás. Tel.: 20/616-9336.
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Keddenként 11-18 óráig tartunk nyitva!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

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

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

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

számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

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

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

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

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

+ Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es
magasföldszinti lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos
utcában. Érd: 0670-2915-134 

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

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

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

+ Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1
félszobás távfűtéses lakás. Ár: 9,8MFT. Érd: 20-341-9861 

+ ZÁRTKERT ELADÓ - 1500 nm - Gödöllőn a Hegyesi Mari
utcában. Gáz, villany az utcában. Ár: 1,9MFt. Tel: 30-948-6151 

+ Eladó Palotakerten 2 szobás, 64 nm-es 5.em. lakás új
nyílászárókkal, bejárati ajtóval, város felé néző szép
panorámával, erkéllyel. Ár: 10 MFt. Érd: 06-20-622-5025  

+ Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50 nm-es,
1.em. házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér,
2különnyíló szoba, fürdő, külön WC, tágas konyha, beépített
szekrények), felújított lakás. Iár: 9,9MFt. 06-70-580-1809 

+ SIÓFOK RÓZSADOMBJÁN sürgősen eladó egy egyedi
tervezésű, luxuskivitelű 260 nm-es családi ház.
Ingatlanosok ne hívjanak! Érd: 06-20-492-6918 

+ Gödöllő központjában barátságos, 2 szobás, erkélyes,
konvektoros lakás eladó saját tárolóval, ára: 8,5MFt. Érd:
06-30-316-0756 Képek: http://naposlakas7.webnode.hu/ 

+ Gödöllőn, központ közeli helyen, Mikszáth Kálmán u. 24.
alatt téglaház eladó. Ház: 10 m x10 m. Telek: 966 nm.
Tehermentes. Ir.ár: 19,8 millió. Tel: 06-20-482-4136 

+ Az Alpok alján gyönyörű környezetben az Osztrák
határnál VELEMBEN Kőszegtől 7 km-re ház eladó. Mobil:
06-20-922-6040, 06-20-443-6406 

+ PANORÁMÁS TELEK eladó Gödöllőn a Kökény utcában.
920 nm. Érd: 06-20-923-8994 

+ Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-es, erkélyes,
gázkonvektoros, 2 szobás lakás a Szent János utcában. Nem
panel. Iár: 11,9 MFt. Tel: 06-20-823-1724 

ALBÉRLET KIADÓ

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

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

+ 1 szobás, összkomfortos, bútorozatlan, konvektoros,
külön bejáratú házrész 40.000,-Ft + rezsi + 2 havi kaucióért
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-639-2914 

+ Kiadó egyszobás lakás az Erzsébet körúton. Kaució szük-
séges. Díja 30.000,-Ft + rezsi. Érd: 06-30-9446-522 

+ ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllőn, a Repülőtéri úton 50 nm-es,
egyszobás, összkomfortos, részben bútorozott, gázfűtéses,
földszinti, sorházi lakás elöl és hátul kis kerttel. Bérleti díj
45eFt+rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 30-982-3659 

+ A városközpontban 30 nm-es bútorozott apartman egyedi
fűtéssel hosszútávra nemdohányzó személy részére kiadó.
42eFt + rezsi áron. Kéthavi kaució szükséges. 20-2800-614 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség saját
parkolóval, kerthelyiséggel, többcélú hasznosítás lehető-
ségével hosszú távra, kedvező áron kiadó! Tel: 20/9-443356

+ Gödöllő belvárosában egyedülálló, körpanorámás 130 m2-
es luxus kategóriáju iroda (több tárgyalóval, teakonyhával)
hosszú távra kiadó (eladó). Tel: 20-9443-356

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

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

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

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

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

+ Kiadó Remsey krt.- Szt. Imre u. sarkon azonnali költözési
lehetőséggel 30, 43 nm-es két utcafrontra teljes portálüveg
felületű, igényes kialakítású iroda. Felszereltség: -gáz-
falikazán padlófűtés, -villanybojler, -split klíma, -riasztó, -
üvegszövet tapéta, -mennyezeti neonvilágítás, -falban futó
kábelezés (telefon, internet), -1db üzlethelyiség, 1db
kiskonyha beépített bútorral, 1db WC, 1db raktárhelyiség.
Érd: Krániczné Ildikó 06-28-513-500, 06-20-516-5016 

+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában, 84nm, a
Remsey krt.22. alatt. Igényes, újszerű, klimatizált, nagy
üveges sarok portál. Bérleti díj: 95.000,-Ft+Áfa. Tel:
28/430-209 (munkaidőben). 

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

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

+ Gödöllő belvárosában egy 38 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Tel: 06-30/231-7508 

+ Belvárosi szépségszalonban KOZMETIKÁNAK kialakított,
igényesen berendezett üzletrész és FODRÁSZNAK szék
kiadó. Reális ár, saját parkoló, klíma. Tel: 06-70-390-2818 

+ 50 nm-es Szépségszalon, mely szoláriummal, szaunával
is ellátott EGYBEN KIADÓ, VAGY fodrászt, kozmetikust,
masszőrt és műkörmöst keresünk. Tel: 06-70-331-6395 

ÁLLÁS

+ Gödöllői személy- és teherautószerviz több éves
gyakorlattal rendelkező autószerelő és autóvillamossági
szerelő munkatársakat keres. Mestervizsga, B,C
kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Jelentkezéseket vár-
juk a munkalehetoseg2100@gmail.com e-mail címre.

+ Közös képviselőt keresünk gödöllői Petőfi téri tár-
sasházunkba (10 üzlet + 10 lakás). Önéletrajzát szakmai
munkájáról kérjük, hogy küldje el az alábbi e-mail címre:
petofitertarsashaz@freemail.hu 

+ Az Isz-Trió Bt gödöllői Club Katlan vendéglátó egységébe,
jó szervezőkészséggel rendelkező, fiatalos életvitelű,
elsősorban szakképzett munkatársat keres PULTOS-ELADÓI
munkakörbe. (Szakképzettség előnyben.) (Műszak/ Heti
váltásban: 17h-02h-ig.) Jelentkezni lehet: Laukó Renáta 06-
30-984-3059 

+ Hétfő, szerda és péntek DÉLUTÁNRA keresek gödöllői
hölgyet számítógépes ismerettel eladói munkakörbe. Tel:
06-70-333-4724 

+ Gödöllőn FODRÁSZT keresünk alkalmazott munkavi-
szonyba. Querfelli.bt@gmail.com címre várom a fényképes
önéletrajzokat. 

A LÉNYEGHEZ KAPCSOLÓDVA.
ÚJ INSIGNIA AZ OPEL GAÁLNÁL

Opel Gaál

2

2

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

Nyitott hétvége: 
2013. október 18-20.



+ ANGOL, NÉMET, SPANYOL
nyelvtanárokat keresünk azonnali
hosszútávú projectjeinkhez.
Érdekes szakmai munka. I.L.I.
Nemzetközi Nyelvek Intézete,
Kőrösfői u. 2. E-mail: info@ili.hu
(Ny.sz:13-0295-04) 

+ Egyedülálló nyugdíjas hölgyet
keres idős házaspár kertes házba.
Külön szoba, teljes ellátással, ott-
lakással. Tel: 06-70-407-1536
de.: 8-12, du.: 16 órától. 

+ Sok az ügyfelünk, kevés a
munkatársunk! Gödöllőn nagy
forgalmú ingatlaniroda 1 fő
ingatlanértékesítő kollégát keres
az alábbi feltételekkel: -értékesí-
tésben szerzett tapasztalat, -
határozott, dinamikus egyéniség,
-kreatív, kitartó, -hosszútávon
gondolkodó, -OKJ szakképesítés.
Amit ajánlunk: főállás, alapfizetés,
irodai támogatás. Önéletrajzokat
várjuk az iroda@ingatlanfutar.hu
e-mail címre. 

+ Nappali tagozatos diákok
figyelem! Csomagolási és
anyagmozgatási munkalehetősé-
gek egy gödöllői telephelyű multi-
nacionális cégnél. Jelentkezés a
munka@jokerdiak.hu e-mail címen
vagy a 06-28-451-999-es tele-
fonszámon. 

SZOLGÁLTATÁS

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

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

+ KERTGONDOZÁS: metszés, per-
metezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivá-
gás, kaszálás és egyéb kerti mun-
kák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

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

+ LAKÁSTAKARÍTÁST, VASALÁST
VÁLLALOK GÖDÖLLŐN. Tel: 06-
20-534-4943 

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

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

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

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

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

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

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

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

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel,
dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504 

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

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

+ Ne fáradjon, hívjon bizalommal! SZŐNYEG és
KÁRPITTISZTÍTÁS lakásán. Precíz, pontos munka. Tel: 06-
20-3671-649 

+ FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható.
Októberben a női hajvágás: 1200Ft. Férfi hajvágás: 900Ft.
Gyermek hajvágás: 600Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276

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

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

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

EGÉSZSÉG

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

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

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

+ SZOLÁRIUM Gödöllőn, a Patak téren! Az állógépben
csőcsere! Várjuk vendégeinket 9-től 19 óráig, szombaton 8-
13 óráig. Bejelentkezni nem szükséges. Tel: 06-28-412-564
Ugyanitt FLABÉLOS! 

OKTATÁS

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

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

+ ANGOL érettségire felkészítő csoportjainkban (heti 2x2
és 1x3) van még néhány hely. Jelentkezz most, ne hagyd az
utolsó pillanatra a felkészülést! Részletek: www.crea.hu
vagy 20-2939111

+ ANGOL egyéni és csoportos nyelvoktatás gyerekeknek,
felnőtteknek minden szinten, vidám, felkészült nyelvtanárral a
Crea Műhelyben. Részletek: www.crea.hu vagy 20-2939111

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

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

Multifokális szemüveget szeretne, de fél a megszokásától?

Nálunk a megoldás: Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan
keretet szeretnénk, amely valóban illik hozzánk, és olyan szemüve-
glencsét, amely tökéletes látást biztosít számunkra. E kettő együttes
megvalósítása pedig nem egyszerű feladat. Boltunkban visuReal
videocentírozóval mindez könnyen megoldható. A műszer segít-
ségével fényképeket és videókat készítünk Önről a kiválasztott
szemüvegkeretekben. Életszerűen, és teljesen valósághűen a

bemutatjuk, hogy a készülő szemüvegben milyen vastag lesz a

lencse, a különböző vékonyítások mellet. Számítógépen megmu-

tatjuk, hogy milyen lenne a szemüveg színezett lencsével, vagy

mennyit jelent egy jó tükröződésmentesítés a lencse felszínén.

Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás!

És ez nem minden! A számítógép és kamera kombinációjából álló
videocentírozó lehetővé teszi a szemvizsgálat során a gyors,
tizedmilliméter pontossággal történő mérést. Ahhoz, hogy a leg-
nagyobb viselési kényelmet érjük el szemüvegében, pontos
szemvizsgálatra és a szemüveglencse pontos becsiszolására egyfor-
mán szükség van. A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek meghatározását a legtöbb lát-
szerész üzletben kézi feljelöléssel végzik. Nálunk mindez rendkívül
precíz, számítógépes programmal történik, a hibalehetőség kizárásá-
val. Ez a pontosság különösen fontos a multifokális (prog-

resszív), vagy a vékonyított szemüveglencsék esetében.

Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól halljuk, hogy nem mer
multifokális lencsét vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy
nem is lehet megszokni. Az ilyen problémák hátterében általában a
rosszul elkészített szemüveg áll. Videocetírozó berendezéssel a

hibalehetőségek szinte nullára csökkennek. Technikai fejleszté-
seinkkel arra törekszünk, hogy az elkészített szemüveg Önnek
kiváló látásminőséget, gyors megszokást és hosszú évekig tartó,
kényelmes viseletet biztosítson.
A szemvizsgálat nálunk ingyenes, tartalmazza a szemüveg felírását,
szemfenékvizsgálatot, és a szürke illetve zöldhályogszűrést is. 
Kedvező akciók, és maximális készítési pontosság, csúcstech-
nológiával: 2 ok, hogy miért is minket válasszon! 
Nagy szeretettel és sok-sok év szakmai tapasztalatával várjuk, hogy
igazán tökéletes szemüvege lehessen.

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

(x)



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

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

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

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

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

TÁRSKERESŐ

+ 80 éves, 160, 75 tisztes férfi korban, füst, alkoholmentes.
Hozzáillő hölgyet keres. Nyugdíját különböző betanított segéd-
munkával kereste meg. Kocsim nincs. Tel: 06-70-511-8089 

ADÁS~VÉTEL

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

+ MOSÓDIÓ, MOSÓSZÓDA, mosószappan és egyéb öko-
tisztító- és mosószerek: www.csudadio.hu, 06-30-460-
1025. Gödöllőn 3.000,-Ft felett ingyenes házhozszállítás. 

+ ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat
Gödöllőn CSÁNYI IDARED és KR-11 (piros) almával. Ár: 60-
200 Ft-ig. Tel: 06-28-411-298, 06-20-4359-650 

+ Eladó 160 literes Elektrolux hűtőszekrény fagyasztó
résszel, és Karancs 4 égőfejes gáztűzhely földgázra, palack-
kal is használható. Tel: 06-70-223-7154 

+ Költözködés miatt eladók: holland szekrénysor, kerek
dohányzóasztal, étkezőgarnitúra, kanapé+ 2db fotel, 2db
kétajtós és egy 3ajtós fenyőszekrény, fenyőkomód, bordásfal,
szintetizátor, olajradiátor, régi írógép, működő ZINGER var-
rógép, 2db matrac. 06-28-415-685, 06-30-268-5596 Tóthné 

+ GÁZPALACK ELADÓ. Érd: 06-30-445-1597 

+ LAPTOPOT VENNÉK, boroshordó, szőlőprés, -daráló, szagel-
szívó, alig használt kis villanybojler pedig eladó. Tel: 30-569-8137 

+ JÁTÉK TERMINÁL! Minőségi játékok kilós áron! Folyamatos
feltöltés! 1 kg: 2500 Ft-tól. Cím: Gödöllő, Patak tér. 

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+ SKODA OCTAVIA 1,6MPI WINTER 2009-es évjárat, első
tulajdonostól, 54.000 km-t futott, garázsban tartott, igen
megkímélt állapotban eladó. Ár: 2,4MFt. Érd: 28/413-934
munkanap 17h után, 06-20-589-7692 

EGYÉB

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

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

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

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

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Erdei-, Ámor-, Gesztenye-, Repce krém-
, Selyemfű-, Lépesméz, Virágpor, Propolisz kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
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Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció! Részletek az

irodában vagy telefonon
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2013. OKTÓBER 22.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Hammang Csilla, Dózsa Gy. u. 26.
II/8., Bukovics Renáta, Kazinczy
krt. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Bihari József, Kossuth L. u. 41.,
Selmeci Zsolt, Szabadság u.
101/C.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: : Eperjesi Gyu-
la, Dankó P. u. 2/A.
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Turcsán Péter, 2117, Isa-
szeg, Madách u. 64.,  Kékesi Ben-
ce, Szent János u. 16/A. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: dr. Kiss András-
né, Tábornok u. 26., Nagy Cintia,
Katona J. u. 12.


