
A városi képviselő-testület október
22-én a Művészetek Házában tartot-
ta alakuló ülését. Az eseményen dr.
Szőke Pál, a Helyi Választási Bizott-
ság elnöke ismertette az önkormány-
zati választás végleges eredményét,
majd átadta a megbízóleveleket dr.
Gémesi György polgármesternek
(Gödöllői Lokálpatrióta Klub) és a
14 önkormányzati képviselőnek. A
testület a polgármester előterjesz-
tésére titkos szavazáson, 12 igen, 1
nem szavazattal, valamint 2 tartóz-
kodással főállású alpolgármesterré
választotta Pelyhe József képviselőt
(GLK) és nem képviselő szakember-
ként Gyenes Szilárdot, a Zöld Híd
Régió Kft. igazgatóját, társadalmi
megbízatású alpolgármesterré vá-
lasztotta Pecze Dániel képviselőt
(GLK). Az ülésen részt vett Vécsey
László, a választókerület parlamenti
képviselője.

Gémesi György esküje után Remé-
nyik Sándor Imádság című versével
köszöntötte a megjelenteket, kiemel-
ve: az alakuló üléshez kapcsolódik
az 1956-os forradalom évfordulójára
történő városi megemlékezés.

– Meghatottan és izgalommal ál-
lok Önök előtt, akiknek a bizalmából
hetedik alkalommal van lehetőségem
polgármesteri esküt tenni – folytatta
köszöntőjét. – S bár az eddigiek során
számtalan alkalommal szólalhattam

meg, mégis a gyomrom
remeg és izgulok, mert na-
gyon nagy felelősséggel
jár a bizalom. Fantasztikus
eredmény, fantasztikus ér-
zés és fantasztikus felelős-
ség. Egyben boldogan és
örömmel állok itt, hiszen
újra lehetőségem nyílik,
immár öt éven át, egy kö-
zösség életét formálni, egy
közösség életét erősíteni,
megvalósítani sok min-
dent, amit elgondoltunk
és írásba vetettünk a kam-
pány során.
A Gödöllő az otthonunk

című program megvalósításának két
feltétele van. Az egyik az, hogy le-
gyen meg a többség a város vezetője
és a szóban forgó program mögött.
Ez megvalósult.

(folytatás a 2. oldalon)
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A Liszt Fesztiválon a Szkólatábor énekkarát, Bogá-
nyi Gergelyt, Jávorkai Sándort, Várjon Dénest és
Simon Izabellát hallhatta a közönség. (5. oldal)

A Levendula Galéria minden évben megemlékezik
a Magyar Festészet Napjáról. Idén Bújdosó Ernő
alkotásaiból nyílt kiállítás. (6. oldal)

A női röplabda Challenge (CEV) Kupa 1. for-
dulójában 3:0-ra nyert a TEVA-GRC csapata az
osztrák Post Schwechat ellen. (8. oldal)

Három alpolgármestert választottak

Megalakult az új képviselő-testület
Gödöllőn az 1956-os forradalom év-
fordulójának előestéjén, a képvise-
lő-testület alakuló ülését követően, a
Művészetek Háza konferenciatermé-
ben kezdődött zenés irodalmi össze-

állítás, majd a Szent István Egyetem
volt Tanárképző Intézete épületének,
a volt Nemzetőrségnek az udvarában
az ott felállított kopjafa megkoszorú-
zásával folytatódott az ünnepség. El-
sőként az önkormányzat vezetői he-
lyezték el a megemlékezés virágait.
Az ünnepség után a résztvevők a for-
radalom gödöllői hősi halottai, Balá-
zsovich András és Kiss Antal sírját
koszorúzták meg a Dózsa György úti
temetőben.

(folytatás a 6. oldalon)

1956-os forradalom

Emlékezés
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(Folytatás az 1. oldalról) 

E feltétel teljesítését nagy tisztelet-
tel mindenkinek megköszönöm. Ez 
a többség nagyon masszív többség, 
nagyon erős támogatottságot nyújt 
céljaink eléréséhez.

A másik feltétel nem tőlünk, ha-
nem nyilván attól függ, hogy az ön-
kormányzatok helyzete, finanszíro-
zása hogyan fog változni a következő 
időszakban. Bízom benne, hogy volt 
polgármester kollégám, képviselő 
úr erősíteni fogja a parlamentben az 
önkormányzatokat és akkor valóban 
maradéktalanul megvalósíthatjuk a 
Gödöllő az otthonunk programunkat. 
Elképzeléseinket a kis közösségek-
ben is megvitattuk, véleményeztet-
tük. E választási program alapján 
állítjuk össze azt a ciklusprogramot, 
amit öt év alatt döntéshozóként a 
szakmával és a gödöllőiekkel együtt 
végrehajtunk.

Gémesi György megköszönte a 
város lakóinak eddigi együttműkö-
dését, szeretetét, amit nem csak a 
választás során, hanem annak előtte 
és azóta is és utána is megkapott a te-
lepülés vezetése. Természetesen fel-
ajánlotta az együttműködést azoknak 
a képviselőknek is, akik más színek-
ben kerültek be a képviselő-testület-
be. A kampány véget ért, kezdődik a 
munka, mindenkinek lesz feladata, 
ha ebben a munkában részt akar ven-
ni. Nagyon sok munka van, hiszen az 
elvárás nagy, magasra tettük a lécet, 
hangsúlyozta.

– Biztos vagyok benne, hogy a 
következő öt évben is meg tudunk 
felelni az új kihívásoknak, a kor kö-
vetelményeinek. Mindig is alapcé-
lunk volt, hogy az életkörülmények 
minőségiek legyenek, Gödöllő élhe-
tő, békés városként mutassa meg a 

világnak, hogy így is lehet működni. 
Ebben a szellemben dolgozva min-
dent megteszünk azért, hogy eleget 
tegyünk az eskünknek – zárta kö-
szöntőjét a polgármester.

Az alpolgármesterek közül első-
ként megszólaló Pelyhe József el-
mondta, hogy nagyon sokat kapott 
Gödöllőtől, ahol születése óta él. 
Neveltetésében, felnőtté válásában 
a család mellett nagy szerepe volt a 
városnak, amely közösségi életével, 
színvonalas oktatási rendszerével, 
szolgáltatásaival segítette őt. Úgy 
érzi, hogy ezt meg kell hálálnia. Elő-
ször 2006-ban tett képviselői esküt,  
s igyekezett közösséggé formálni a 
városrészt, aminek a lakóit képvisel-
te. Alpolgármesterként még inkább 
lehetőséget kap arra, hogy a bizton-
ságos működtetés, a töretlen fejlődés 
elősegítésével hálálja meg mindazt, 
amit eddig kapott.

Titkon itt élek 8 éve Gödöllőn, a 
repülőtéri  dombok mögött, Gémesi 
György iskoláját járva, a több mint 
száz település hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltató rendszerét mene-
dzselve – mondta Gyenes Szilárd. 
Háromszáz munkavállalót foglal-
koztatnak, az éves árbevétel 2,5 mil-
liárd forint. Az alpolgármester arról 
is szólt, hogy tíz éves közigazgatási 
gyakorlattal rendelkezik.  Az idősek 
iránti tisztelettel, a fiatalokban rejlő 
lehetőségeket látva igyekszik olyan 
teljesítményt nyújtani, hogy a ciklus 
végén ugyanolyan büszkén állhasson 
a város és a képviselők előtt, mint az 
alakuló ülésen.

Nemcsak a fizikai világban, ha-
nem lélekben is építeni kell a várost. 
Ezen a területen pedig mi magunk 
vagyunk az építőanyag, hangsúlyoz-
ta Pecze Dániel. Az alpolgármester 

kifejtette, hogy a legnagyobb köszö-
nettel a feleségének tartozik, aki az 
előző ciklusban is azzal a gondolattal 
segítette alpolgármesteri munkáját, 
hogy ha ő szereti a hivatását, akkor 
nem mondhatja, hogy ne végezze. 
Ezzel a szeretetet gyakorolta, ami 
nem érzés, hanem alázat, lemondás 
valamiről a másik javára. Hozzátette: 
azokat a kis közösségeket is nagyra 
becsüli, akiknek a tagjai a saját le-
mondásukkal építik a városrészeket, 
gyarapítják Gödöllőt.

A képviselő-testület alakuló ülé-
sén megválasztották a Jogi és Ügy-
rendi Bizottságot. Elnök: dr. Győrfi 
Beáta. Tagok: Szűcs Józsefné, Ha-
lász Levente, Varga Árpád, Kristóf 
Etelka, dr. Mundruczó Péter, dr. 
Kónya Katalin, Schalkház Miklós, 
Koós Albert. A testület módosította 
a Szervezeti és Működési Szabály-
zatot. 

A képviselő-testület dr. Gémesi 
György polgármester illetményét 
598.300.- Ft/hó, Pelyhe József alpol-
gármester illetményét 500.000.- Ft/
hó, Gyenes Szilárd alpolgármester 
illetményét 538.500.- Ft/hó, Pecze 
Dániel társadalmi megbízatású al-
polgármester tiszteletdíját 269.000.- 
Ft/hó összegben állapította meg. A 
vezetők illetményük, illetve tiszte-
letdíjuk 15%-ának megfelelő ösz-
szegű, azaz sorrendben 89.745.- Ft/
hó,  75.000.- Ft/hó, 80.775.- Ft/hó, 
40.350.- Ft/hó költségtérítésben ré-
szesülnek 

A testület legközelebbi, november 
13-i ülésén dönt az állandó bizottsá-
gok személyi összetételéről.  A 18 
órakor a Városházán kezdődő ülés 
végén a megválasztott külső bizott-
sági tagok esküjüket is leteszik.

lt

Három alpolgármestert választottak

Megalakult az új képviselő-testület

Tóth Tibor 2012 márciusától volt 
Gödöllő alpolgármestere, az új 
képviselő-testület október 22-ei 
alakuló ülése napján alpolgármes-
teri megbízatása megszűnt. 

– Alpolgármesteri megbízatásomat 
követően született második gyer-
mekünk, s az önkormányzati fel-
adatok sok lemondást követeltek a 
családomtól és tőlem is – mondta 
lapunk megkeresésére Tóth Tibor. 
Mivel Félix és Lilla után napo-
kon belül megszületik a harmadik 
gyermekünk, jelentősen megnö-
vekszik a rám háruló feladatok 
mennyisége. A növekvő családfői 
felelősségemet jelenleg nem tudom 
összeegyeztetni az alpolgármeste-
ri feladatokkal, így – bár volt róla 
szó – de a megbízatást nem tudtam 
vállalni. Most a családomra szeret-
nénk nagyobb figyelmet fordítani. 
– Hogyan értékeli az elmúlt két 
és fél évet?
– Ez egy rendkívül aktív és tartal-
mas időszaka volt az életemnek, 

ugyanakkor nagy kihívást is jelen-
tett, hiszen az önkormányzati mun-
ka egész más, mint a versenyszféra, 
ahonnan jöttem. Nagy öröm szá-
momra, hogy sikerült olyan progra-
mokat elindítanunk, amik nem csak 
a jelenben, hanem hosszú távon is 
jó irányokat jelölnek ki, mint pél-
dául a Tiszta Udvar, Rendes Ház, 
vagy a „Legyen Gödöllő kerékpá-
rosbarát város!”és az is említésre 
méltó, hogy tudtunk előre lépni a 

fejlesztések és a településüzemel-
tetés területén is. 
– Hogyan folytatja? Hiszen nem 
vonul vissza teljesen az önkor-
mányzati feladatoktól sem. 
– Visszatérek a végzettségem sze-
rinti feladatkörhöz, gazdasági terü-
letre. Igaz, előreláthatólag a munka 
ott sem lesz kevés, de csökkennek 
a hétvégi elfoglaltságok, így több 
időt tudok a családomra fordítani, 
még akkor is, ha a képviselői mun-
kámra ugyanolyan hangsúlyt fogok 
fektetni, mint eddig, s az előbb em-
lített két programot is – Polgármes-
ter úrral egyeztetve és egyetértve 
– változatlanul én fogom koordi-
nálni. 
Továbbra is segíteni fogom a város 
fejlődését, és azoknak a munká-
ját, akikkel az elmúlt időszakban 
együtt dolgoztam. Egyúttal szeret-
nék köszönetet mondani munka-
társaimnak, s mindazoknak, akik 
alpolgármesterként segítették a 
munkámat az elmúlt két és fél év-
ben. 

Pelyhe József az elmúlt években 
is jelentősen kivette a részét az ön-
kormányzati munkából, fiatal kora 
ellenére nagy tapasztalatokkal ren-
delkezik ezen a téren. 
– A főiskola elvégzése óta a köz-
igazgatásban, az önkormányzati 
szférában tevékenykedek. Nyolc 
esztendeje vagyok önkormányzati 
képviselő, az elmúlt négy évben a 
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöki 
feladatait is elláttam. Mindemellett 
2003 óta lehetőségem nyílt a Ma-
gyar Országgyűlés munkájában, 
majd pedig az önkormányzati ér-
dekvédelem területén is részt ven-
nem – foglalta össze lapunknak.
– Ha megpróbáljuk áttekinteni 
az pályafutását, ami elsőre feltű-
nik, hogy az ön számára mindig 
is fontos volt a közösség. Jól lát-
juk?
– Valóban, mindig közösségben 
gondolkodtam. Korábban cser-
készvezetőként a csapat volt szá-
momra fontos, labdarúgó játékve-
zetőként is a játék tisztaságát és 
szépségét, azaz egységét kellett 
„felügyelnem”, képviselőként pe-

dig természetesen a város és a lakó-
telep közösségi életét szolgáltam. 
Vallom, hogy összefogással, egy-
mást segítve lehet jó eredményeket 
elérni.
– Milyen tervekkel vág neki a kö-
vetkező öt esztendőnek?
– Ugyanazzal a lendülettel, elszánt-
sággal és mentalitással szeretném 
Gödöllőt és az itt élőket szolgálni, 
mint ahogy a saját választókörze-
temet az elmúlt nyolc esztendőben. 
Gémesi György felkérése nagy 
megtiszteltetés számomra. Alpol-
gármesterként mindent el fogok 
követni a város biztonságos műkö-
tetése, és a közeljövő tervezett fej-
lesztéseinek sikeres megvalósítása 
érdekében

Gyenes Szilárdról az ember el-
sőre azt gondolná: civil a pályán. 
Pedig erről szó sincs, hiszen a vá-
ros hulladékgazdálkodását végző 

Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 
vezetőjeként jelentős rálátása van 
a városüzemeltetés egy rendkívül 
fontos területére. Korábban a VÜ-
SZI-vel együttműködve is szerzett 
tapasztalatokat, s közel 10 évet 
dolgozott az önkormányzati igaz-
gatásban.

– 1992-2001 között a balassagyar-
mati önkormányzatnál városüze-
meltetéssel és többek között 
környezetvédelemmel, természet-
védelemmel, állategészségügyi 
igazgatással, közterület-felügye-
lettel, vízügyi igazgatással, köz-
munka programokkal, legutóbb 
városi beruházásokkal foglalkoz-
tam.  2005-ben kerültem először 
Gödöllőre, amikor megkezdődött 
a hulladékgazdálkodás regionális 
szintű átalakítása, a Zöld Híd Prog-
ram szervezése.
– Lehet, hogy korainak tűnik a 
kérdés, hiszen csak most fogja 
átvenni az önre váró feladatokat, 
de gondolom, vannak olyan ter-
vek, elképzelések, amelyeknek a 
megvalósítását fontosnak tartja. 
Hallhatnánk erről?
– Az a típusú ember vagyok, aki 
keveset ígér, de a lehető legtöbbet 
igyekszik kihozni a lehetőségek-
ből, a rábízott feladatokból. Sok, az 
életminőséget, a város közérzetét 

befolyásoló tényező odafigyelésen 
és jó szervezésen múlik. Elsőként 
ezeket szeretném feltárni, feltérké-
pezni. Ebben nagyon számítok az 
itt élők mindennapi támogatására, 
meglátásaira, ötleteire.  
A 2014-2019 közötti időszakban 
a tervezett helyi, önkormányzati 
fejlesztések mellett több, Gödöl-
lőt érintő állami finanszírozású 
beruházás várható, ami jelentősen 
befolyásolni fogja az itt élők min-
dennapjait. A vasút korszerűsítés-
re, a Köztársaság úti kereszteződés 
átalakítására, valamint a tervezett 
uszoda építésére gondolok. Ezek-
nek a város mindennapjaival törté-
nő összehangolása nagyon fontos, 
és komoly előkészítéseket igénylő 
feladat lesz.
Másrészt szeretném, ha a város 
gyógyvíz hasznosítási programja 
új lendületet kapna. Ezzel kapcso-
latos elképzeléseimet polgármester 
úrnak már korábban említettem. 
Akkor még nem is sejtettem, hogy 
egyszer a város alpolgármestere le-
hetek. Úgy alakult az életem, hogy 
több nagyberuházást vezethettem, 
de ezek között nem volt olyan lé-
tesítmény, mely közvetlenül válik 
részesévé az emberek mindennap-
jainak.
Ha minden adottság, fogadó kész-
ség megteremthető, szeretnék egy 
olyan rekreációs központot, amely 
a város gyógyvíz kincsét kihasznál-
va, egyedül álló megközelítésben, 
természetközpontú szemlélettel, a 
fenntarthatóságot középpontba he-
lyezve nyújt pihenési lehetőséget, 
testi és lelki megújulást minden 
generáció számára.

Mindezek mellett, a változó világ-
ban szükség lehet a városhoz tarto-
zó intézményhálózat korszerűsíté-
sére, hatékonyságának növelésére 
is. 
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Gödöllőn állították forgalomba
október 21-én a MÁV-START
különvonaton a Királyi Váró
elé gördült két, saját fejlesz-
tésű és gyártású IC+ kocsiját,
melyek másnaptól kezdve az
ország több térségében szál-
lítják az utasokat.

Az ünnepségen Fónagy János, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
parlamenti államtitkára kiemelte, a
vasút életében fontos eseményekért
gyakran Gödöllőre, a Királyi Váróba
kell utazni, amely kellemes hely és jó
házigazda. Az eseményen részt vett
dr. Gémesi György polgármester
és Zaránd György, a MÁV-START
Zrt. vezérigazgatója.

Avasúttársaság szolnoki üzemében
készült korszerű járművek légkondi-
cionáltak, elektromos csatlakozókkal
és wifivel, kamerákkal, GPS alapú
utastájékoztatási rendszerrel felsze-
reltek. A MÁV-START IC+ kocsijai-
nak kifejlesztésével hosszú évek után
éledt újra Magyarországon a vasúti
személyszállító járműgyártás, ami a
jövőben is sok embernek és hazai be-
szállítónak biztosíthat munkát.

A forgalomba helyezés alkalmá-
ból tartott ünnepségen Fónagy János
hangsúlyozta: „A két elkészüli IC+
kocsi a magyar vasút reneszánszát

jelképezi. A kormány 2010-ben ab-
ból a felismerésből kiindulva kezd-
te meg a vasúti ellátórendszer újjá-
szervezését, hogy nem képzelhető
el fenntartható gazdasági növekedés
versenyképes vasút nélkül. A vasúti
járműgyártás újjáélesztése Magyar-
ország újraiparositásának egyik mo-
torja lehet.”
Zaránd György, a MÁV-START

Zrt. vezérigazgatója elmondta: ,Az

IC+ kocsik sikere bizonyítja, hogy a
hazai vasútgépész szakma tehetsége,
tudása nemzetközi mércével mérve is
kiemelkedő. AMÁV-START mérnö-
kei magas műszaki színvonalon, az
utaskomfort-igények figyelembe vé-
telével tervezték meg a járműveket.
A kocsikkal október 22-töl találkoz-
hatnak az utasok, a járművek ekkor
kezdik utasforgalmi próbafutásukat
a hazai IC-vonalakon. Útvonaluk
az első időszakban hetente változik,
hogy minél többen ismerhessék meg.
próbálhassák ki őket.”
Az IC+ prototípus kocsikat a

MÁV-START Zrt. szolnoki vasút-
jármű javítási telephelye gyártotta,
azok teljes egészében hazai fejlesz-
tésűek. Mindkét jármű légkondicio-
nált, a laptopok és más mobil eszkö-
zök működéséhez szükséges energiát
elektromos csatlakozók biztosítják,
a kikapcsolódást vagy munkavég-
zést vezeték nélküli internet segíti. A
GPS-vezérelt audiovizuális utastájé-
koztató-rendszer mindig pontos tájé-
koztatást ad a vonat helyzetéről, míg
a biztonságról belső videófelügyeleti
rendszer gondoskodik.

(l.t.)

Gödöllőn állították üzembe a MÁV új IC+ kocsijait

Gördülő irodaként is szolgálhat
Önkormányzati kérésre fejleszt a Volánbusz

Új járat a Harasztba

Négy tűzoltókocsi kellett az oltási munkálatokhoz

Több órán át lángolt a Hegy utcai ház

Megújul a Kazinczy körút növényzete

Új fák a kivágottak helyére

A Volánbusz Zrt. 2014. november
3-ától (hétfő) Gödöllőn a Haraszti
ipari területen dolgozók eljutásának
érdekében, az önkormányzat meg-
rendelésére új autóbuszjáratokat
indít 12-es vonalszámmal munka-
napokon, napi két alkalommal az au-
tóbusz-állomás és a Haraszti út kö-
zött. Az indulást hosszas egyeztetés
előzte meg, hasonlóan az augusztus
végén beindított, az üzleti park meg-
közelítését megkönnyítő buszjárat-
hoz.

A haraszti ipari területre köz-
lekedő járatok a buszállomás 7-es
kocsiállásáról indulnak, és a Dózsa
György úti szökőkút – Táncsics Mi-
hály úti óvoda – Sportközpont – Li-
get utca – Kenyérgyári út – Haraszti
út 5. – Haraszti út – Fővárosi Önkor-
mányzat Idősek Otthona (Amegállót
szociális otthonként jelöli a Volán –
a szerk.) – Széchenyi István utca –
Szilhát utca – Dózsa Gy. úti szökőkút
érintésével érkeznek vissza a buszál-
lomásra. (k.j.)

Több órán át küzdöttek a lán-
gokkal a tűzoltók október 25-
én este a Hegy utcában, ahol
kigyulladt egy több mint 300
négyzetméteres lakóház. A
Kaffka Péter által tervezett
épület nádfedeles tetőszerke-
zete kapott lángra.

A Hegy utcában két olyan ház ta-
lálható, amelyiket a neves építész,
Kaffka Péter tervezet. A lángok nem
a kerek, helyi védettséget élvező
épületen pusztítottak, hanem a szin-
tén nádfedeles, hosszú lakóház te-
tőszerkezetét semmisítették meg.
A Gödöllői Katasztrófavédelmi

Kirendeltség tájékoztatása szerint 19

óra 55 perckor kaptak riasztást, ami-
hez Gödöllőről két, Aszódról egy és a
XVII. kerületből szintén egy tűzoltó
gépjárművel vonultak ki, munkáju-

kat a Pest megyei katasztrófa védelmi
szolgálat irányította.Atüzet hajnali fél
kettőre sikerült eloltaniuk, a nádtető
megmaradt része azonban hajnalban
ismét beizzott egy 1 négyzetméteres
területen, de a gyors kivonulás meg-
akadályozta az újbóli belobbanást. A
tűzben az épületnek a tető szerkezete
semmisült meg. A tető beszakadása
miatt a gödöllői tűzoltók a helyszínen
értékmentést is végrehajtottak.
Az egyébként lakott ingatlan tulaj-

donosai nem tartózkodtak otthon, így
személyi sérülés nem történt.

(bdz)

Fotó: Lakatos Péter, MTI

Több kiöregedett tuját és fát
távolítottak el az elmúlt na-
pokban a Kazinczy körúti la-
kótelep épületei elől. Bár a há-
zak előtti rész most szomorú
látványt nyújt, novemberben
egészséges, új, fiatal fák ke-
rülnek az elöregedett, beteg
növények helyére.

Mint azt Dudás Ildikótól, a VÜSZI
kertészeti részlegének vezetőjétől
megtudtuk, a területen még tavasz-
szal felmérték a növények állapo-
tát. A vizsgálatba bevonták az egyik
épületben lakó kertészmérnököt is,
aki szintén indokoltnak nevezte a
kivágást, amiről a közös képviselő
bevonásával tájékoztatták a lakókat.
Ezután történt meg a kivágás, ami
igazolta a szakembereket, hiszen
nem csak a tujákról és a két ezüst-
fenyőről bizonyosodott be, hogy el-
járt felettük az idő, hanem a laikusok
számára egészségesnek tűnő nyírfa
is korhadtnak bizonyult.

AKazinczy körútra szánt új növé-
nyeket novemberben ültetik el. Mint
megtudtuk gömbakác, gömbjuhar és
gömbkőris kerül a házak elé.
Ezt megelőzően a terület feltölté-

sére korábban használt sittes, törme-
lékes talajt elszállítják, s komposzttal
és termőfölddel töltik fel az ültető-
gödröket.

BJ
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Rendkívüli élményeket éltek át a 
Gödöllői Hajós Alfréd Általános Is-
kola hetedik osztályos tanulói, akik 
a Határtalanul! program keretében az 
EMET támogatásával október 8. és 
10. között háromnapos utazáson is-
merkedtek meg  az egykori Délvidék 
értékeivel. A 45 diák a tanyavilágtól 
kezdve a négyszázezres nagyvárosig 
jutva láthatta ennek a lenyűgöző táj-
nak a gazdagságát, az itt élők múlt-
beli és jelenlegi körülményeit. Nem 
véletlen, hogy a történelem során 
háborúk sokaságát vívták ezen a ter-
mészeti értékekben végtelenül gaz-
dag vidéken. Az emlékezés koszorúit 
elhelyezték a gyermekek a nagy tö-
rök harcok és az 1848-as küzdelmek 
meglátogatott helyszínein. A szállást 
adó helyszínen, Kishegyesen pedig 
tapasztalhatták, milyen büszkék az 
itteniek sikeres művészeikre, Rúzsa 

Magdira, Lajkó Félixre, és a Cirka-
lom táncegyüttesre.
Az iskola tanulói harmadik alka-
lommal vehettek részt a Határtala-
nul! pályázat segítségével határon 
túli magyar te-
rületekre vezető 
támogatott kirán-
duláson. A részt-
vevő gyermekek 
tapasztalataikat 
témanap kereté-
ben megosztják a 
felső tagozat min-
den diákjával, így 
életszerű élmény-
nyé válik mindenki számára, hogy 
a szomszédos országokban is nagy 
számmal élnek magyarok, és számos 
történelmi eseményünk helyszíne itt 
található. Fontos célja a kirándulá-
soknak mindezek megtapasztalása, 

valamint, hogy a diákok beemel-
jék ezeket a tényeket tudásukba, és 
a mindennapi valóságba. 2012-ben 
Kárpátalján járva a honfoglalás és a 
Rákóczi szabadságharc állt a közép-
pontban, 2013-ban Erdélyben Szent 
László és Mátyás király. Az idei úton 

a történelmi harcok mellett a Monar-
chia korának békeidőbeli felvirágzá-
sát is láthatták a gyerekek a csodá-
latos szecessziós épületek látogatása 
során, aminek egyik legszebb példá-
ja a szabadkai városháza volt.       hi

Hajós iskola – délvidéki kalandozás

Közkívánatra indít új csoportot a 
Gödöllő Táncegyüttes. Ezúttal első-
sorban azokat a szülőket invitálják, 
akiknek gyermekei a táncegyüttes-
be járnak, de jöhetnek azok is, akik 
felnőtt fejjel kaptak kedvet a nép-
tánchoz. 

– A szülők tánca régen várt, és so-
kakban felmerült igény, tudtuk meg 
Tóth Judittól, a Gödöllő Tánc-
együttes csoportvezetőjétől. – Talán 
a gyermekeket összekötő sok közös 
élmény eredménye, de már az elmúlt 
években is folyamatosan jelezték, ők 
is szívesen táncra perdülnének. Ezért 
úgy döntöttünk, ha lesz kellő számú 
jelentkező, szívesen indítunk egy 
ilyen csoportot.
– Mire számíthat az, aki jelentke-

zik? Hiszen a felnőttekkel – már 
csak a munka miatt is – nehezebb 
egyeztetni, mint a gyerekekkel. 
– Bár most úgy gondoljuk, elsősor-

ban „örömtáncról” lesz szó, min-
denféle kötelezettség nélkül, de jól 
tudom, hamar eljön az az idő, ami-
kor ők is szeretnék majd megmutatni 
tudásukat. Ha majd így gondolják, 
ennek sem lesz akadálya. Mivel a 
szülők többsége dolgozik, a foglal-

kozásokat hétvégére tervezzük. De 
szeretném leszögezni, nem csak a 
hozzánk járó gyerekek szüleit vár-
juk, hanem azokat a felnőtteket is, 
akik korábban már tanultak néptán-
cot és szívesen újrakezdenék, vagy 

akár kezdőként, felnőtt fejjel 
próbálkoznának meg az első 
lépésekkel. 
– Hol jelentkezhetnek az 
érdeklődők? 
– A 20/973-7794-es telefon-
számon vagy a godollofolk.
tanc@gmail.com e-mail cí-
men várjuk az érdeklődő-

ket, ahol természetesen valamennyi 
felmerülő kérdésről tájékoztatást 
adunk. Bízunk benne, hogy az eddig 
tapasztalt lelkesedés megmarad, s a 
szülőknek is olyan örömöt jelente-
nek majd a foglalkozások, mint je-
lenlegi tagjainknak.   jk

Szeptember 10-13. között a Szent 
Imre Katolikus Általános Iskola 
nyolcadikos diákjai a Felvidéken 
jártak. Kirándulásuk során megte-
kintették Selmecbánya, Körmöcbá-
nya, Besztercebánya nevezetessége-
it. Jártak a Dobsinai –jégbarlangban 
és Rimaszombaton is. Elhelyezték 
koszorújukat Kassán, Rákóczi sírjá-
nál, Jászón a premontrei apátságban 
és a cseppkőbarlangban is látogatást 

tettek. Köszönetet 
mondunk a Rákóczi 
Szövetség Gödöllői 
Alapszervezetének a 
segítségért, valamit 
iskolánknak és a szü-
lőknek a támogatá-
sért, hogy ez a csodá-
latos, tartalmas utazás 
létrejöhetett.

szi

Szülők tánca a Gödöllő Táncegyüttesben

Felvidéken jártak a Szent Imre iskola diákjai

MEGHÍVÓ

Teleki Pál születésének 135. év-
fordulója alkalmából 
2014. NOVEMBER 7-ÉN (PÉNTE-
KEN), 11 ÓRAKOR KOSZORÚZÓ 
MEGEMLÉKEZÉST TARTUNK szobránál, a gr. Teleki 
Pál téren. 
A Művészetek Házától 10.25-kor, az egyetem aulája 
elől, a „Búzakalász” szobortól 10.45-kor díjmentes 
autóbusz indul a térre, majd a megemlékezés után 
vissza. Az autóbuszra a közbeeső buszmegállókban is 
fel lehet szállni.
A megemlékezésre tisztelettel meghívjuk és várjuk:

A Teleki Pál Egyesület Elnöksége
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A bagolyalakúak vagy közismert  
nevükön baglyok, a madarak osztá-
lyának egy rendje, amibe 2 család és 
217 faj tartozik. A Kárpát-medencé-
ben 13 fajuk fordul elő. Az ókori Gö-
rögországban a bölcsesség jelképé-
nek tartották őket, s a mesékben ma 
is gyakran jelennek meg a tudás kép-
viselőiként. Na, már most, a tudósok 
szerint óriási tévedés, hogy a baglyok 
okosak lennének, sőt! De mivel ez 
nem egy tudományos értekezés, ez a 
tény számunkra egyáltalán nem fon-
tos. Aki látott már baglyot, az pon-
tosan tudja, hogy gyönyörű madár. A 
kisbaglyokról pedig nyugodt szívvel 
kijelenthetjük, hogy tündériek. 

Nem csoda, hogy a kilenc éves Misu 
egyből furcsa melegséget kezd érez-
ni a szíve körül, amikor egyik reggel 
az iskolába menet furcsa, nyávogás-
szerű hang üti meg a fülét, ami egy 
picurka, az út melletti fűben kuporgó 
macskabagolyfiókától ered. Mivel 
ott nem hagyhatja, inge alá rejtve 
csempészi be az iskolába, nem is 
sejtve, ezzel micsoda élményeket 

szerez nemcsak magának, hanem ba-
rátainak is. A csöpp fióka kalandjai – 
aki még a zord osztályfőnököt, Berta 
nénit is megszelídíti – azonban már 
akkor elkezdődtek, amikor egy raga-
dozómadár felkapta, ám valamiért le-
pottyantotta karmai közül, legalábbis 
Szuri doktor szerint. Az állatbarát 
iskolaorvos úgy véli, nem nagyon le-
het más magyarázata annak, hogyan 
került az apróság a bagolytanyáról 
a városba. A bagolytanya ugyanis 

Misuéktól jó egynapi vizitúrányira 
van, s száraz lábbal nem is megköze-
líthető. Márpedig az apróságot, akit 
a gyerekek Gusztinak neveznek el, 
vissza kell juttatni a szüleihez. 
Misu és a kis macskabagoly mind-
össze néhány napot töltenek együtt, 
de ez épp elég ahhoz, hogy Guszti fe-
nekestől felforgassa a gyerekek éle-
tét, akik közben sok mindent meg-
tanulnak a baglyokról és a madarak  
gondozásáról. Szerencsére mindany-
nyian belátják, Gusztinak az erdőben 
van a helye. 
Nekivágnak hát egy öreg, de saját 
maguk által felújított, pirosra fes-
tett kenuval, Misu szüleivel és Szuri 
doktorral, hogy hazavigyék a csöpp 
fiókát. 
Az út igazi kaland, hiszen egész na-
pos evezés, majd bográcsozás, tábor-
tűz, sátorban töltött éjszaka vár az 
ifjú bagolybarátokra, akiknek még 
Guszti szüleit is meg kell találniuk a 
titokzatos bagolytanyán. 
A feladat nem könnyű, ráadásul az 
apró fióka nem kis meglepetést sze-
rez hőseinknek, akik nem csak a ma-
darak védelme, hanem a vízisportok 
mellett is elkötelezik magukat. 
(Nógrádi Gergely: Misu és a piros 
kenu)                  nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Bagolykaland 

Ismét gödöllői szerző könyvét 
mutatták be a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Köz-
pontban.  Goldnerné Gyöngyi  
„Lángoló konty” című  fordula-

tos cselekményű regény a nem-
zedéki ellentétekről, anya-lánya, 
szülők-gyerekek közti kapcso-

latról szól. Ahogy 
Goldnerné Gyöngyi 
írja, egyfajta „tan-
mese”.  A lángoló 
konty egy pillanat 
műve. Nem volt 
hová elnyomni a 

cigarettát, Sza-
bóné egyetlen 
gyors mozdu-
lattal szabadult 
meg tőle: ki-
dobta az abla-
kon. 
A baleset, amit az égő csikk 
okoz ugyanabba a kórház-
ba, sőt, egyazon kórterembe 
juttatja a sérültet, és a Sza-
bónét. És ebbe a kórházba 
sodorják a többi szereplőt is, 

többek között Szabóné lányát és 
annak barátait is. Aki megfordul 
ezek között a falak között, azok-

nak a sorsa összekapcsolódik, s 
közben ma is aktuális társadalmi 
kérdések, családi problémák ke-
rülnek a felszínre. 
Tanmese? Vallomás? Nehéz 
megadni a választ. Talán inkább 
figyelmeztetés. Mindig kell, 
hogy legyen néhány perced! Fi-
gyelj oda a gyerekedre!           jk

Somogyvári Zsóka kozmeti-
kus és fotós fényképeiből nyílt 
kiállítás  a városháza földszin-
ti galériájában október 21-
én. Bár a kiállító bevallottan 
amatőr fotós, képei mégis ér-
deklődők sokaságát vonzotta.
A fotózással két éve foglal-
kozó gödöllői Somogyvári 

Zsóka vallomása 
szerint az első ké-
pek elkészülte után 
már másképp látta a 
világot – pedig lát-
szólag nem történt 
semmi, tovább for-
gott a Föld, sütött a 
Nap és élt a város, 

de ezer apró 
csodát vett 
észre, ami 
addig is ott 
és ugyanúgy 
volt, csak 
v a l a m i é r t 
nem látta.
A fényképe-
zőgép segít-

ségével más szemmel kezdte 
el nézni a természetet, aminek 
szépsége, egy-egy különleges 
pillanata köszön vissza fotóin. 
A kiállítást Által Anikó üveg-
festő nyitotta meg, közremű-
ködött Várkonyi Johanna, 
Farkas Lizett és Kertész 
Mátyás (Chopin Zeneiskola). 

bk

Három estén át, három koncerttel tisz-
telegtek Liszt Ferenc emléke előtt. A 
Gödöllői Királyi Kastélyban XIII. al-
kalommal rendezték meg a Liszt Fesz-
tivált október 24-26 között. 
Az idei esztendőben Liszt Ferenc egy-
házzenei kórusműveivel kezdődött a 
háromnapos rendezvénysorozat. Az 
egyházzene fontos részét képezi a ze-
neszerző életművének, ezért a múlt 
esztendő óta tovább színesíti a fesz-

tivál palettáját. Tavaly egyházzenei 
konferenciát rendeztek, idén pedig 
kórusművek csendültek fel a nyitó 
hangversenyen  október 24-én. Az 
est folyamán a Gödöllői Szkólatábor 
énekkarának előadásában, hangszerkí-
sérettel, valamint zongora változatban 
szólaltak meg a művek. A kórust or-
gonán Farkas Domokos kísérte, har-
móniumon és zongorán Balogh Piusz 
működött közre. A Gödöllői Szkólatá-

bor kórusát Bubnó Tamás vezényelte. 
A háromnapos fesztivál második kon-
certjén, október 25-én Bogányi Ger-
gely zongoraművész és Jávorkai Sán-

dor hegedűművész tolmácsolásában 
Liszt Ferenc mellett Ernst, Paganini, 
Sarasate és Ysaye műveit hallhatta a 
közönség. 
A hangversenysorozatot Várjon Dé-
nes zongoraművész koncertje zárta 
vasárnap este,  Simon Izabella zongo-
raművész közreműködésével. Előadá-
sukban Haydn, Schubert, Stravinsky és 
Debussy művei csendültek fel. 

bj

Egyházzenével színesedett a paletta

Liszt művei a kastélyban

A Lángoló konty Pillantások egy amatőr fotós szemével

Apró csodák
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(folytatás az 1. oldalról)

A Művészetek Házában Villaná-
sok címmel részletek hangoztak el a
Gérecz Attila írásai alapján készült
A szökés című monodrámából, amit
Csuja László rendezett.A részleteket
Orosz Ákos színművész, a Malady-
pe Színház művésze adta elő. Közre-
működött Mészáros Beáta (ének), a
Garabonciás Színtársulat vezetője és
Rehorovszky Gábor (szintetizátor).
Gérecz Attilát 1950. december

8-án összeesküvés vádjával letar-
tóztatták és 15 év fegyházra ítélték.
1954-ben a nagy dunai árvízkor meg-
szökött a váci börtönből, de pár nap
múlva ismét rács mögé került. 1956.
október 30-án szabadult, majd a pesti
utcai harcokban érte halálos lövés.
Gödöllőn az egykori Bezsilla-vil-

la, a volt rendőrség, későbbi Nemzet-
őrség udvarában hátulról találta el a
gyilkos golyó 1956. október 25-én a
17 éves Balázsovich Andrást. Emlé-
kére 1992-ben ültettek fenyőfát Pesti
Rudolf javaslatára. A fa azóta gyö-
nyörűen megnőtt, kimagaslik az ud-
varból. Az 1956 hőseinek tiszteletére
ugyanitt felállított kopjafánál a meg-
emlékezés alatt cserkészek álltak
őrséget. Az önkormányzat mellett
városi intézmények és szervezetek
képviselői helyezték el koszorúikat.
Gödöllő önkormányzata nevében
Gémesi György polgármester, Gye-
nes Szilárd, Pecze Dániel és Pelyhe
József alpolgármesterek, valamint
Tóth Tibor önkormányzati képvise-
lő koszorúzott.

Az emlékezők egy része innen a
Dózsa György úti temetőbe indult,
ahol a forradalom két gödöllői áldo-
zatának sírjánál tisztelegtek főhaj-
tással. Ifj. Kiss Antal (1937-1956)
sírjánál unokaöccse, dr. Szőke Pál
ügyvéd emlékezett meg a forrada-

lomról, majd elénekelték a Him-
nuszt. Balázsovich András (1939-
1956) sírjánál pedig a „Mi atyánkat”
mondták el a megemlékezők, majd
a Szózatot énekelve fejeződött be a
program.

(l.t.)

1956-os forradalom és szabadságharc

Emlékezés – a gödöllői áldozatokra is

Könyvek őrzik a holokauszt emlékét

Újraszületés a hamvakból
A szombathelyi Agora Kulturális
Központ, a szegedi zsinagóga, a
budapesti, MagNet Ház és a győri
zsinagóga után Gödöllőn tartja no-
vember 5-én 18 órakor az Arkánum
Alapítvány vezetője, dr. Bistey Zsu-
zsa Újraszületés a hamvakból cím-
mel a Holokauszt Emlékév alkalmá-
ból kiadott könyveik bemutatóját.
A bemutató különlegessége az

egyik friss publikáció, a „Szeretet-
tel, Ottó” – ami Otto Frank magyarul
még ki nem adott levelezését tar-
talmazza. Anna Frank édesapja ki-
emelkedő emberi jellemmel viselte a
családja elvesztését a második világ-
háborúban. A Frank család jól ismert
történetéből, Anna Frank naplójá-
ból tudjuk, hogy kétévi rejtőzködés
után árulta be valaki az amszterdami
rendőrségen hollétüket, ezután hur-
colták el valamennyiüket, de csak
Otto Frank tért vissza a koncentrá-
ciós táborból. A magas kort megélt
férfit egész életében a megbocsájtás
és a szeretet vezérelte, s a világ több
országában is fiatalok tucatjaival állt

levelezésben, akik hozzá fordultak
tanácsért. Egy ilyen atyai kapcsolat
bontakozik ki a Cara Wilson, ameri-
kai zsidó lánnyal folytatott csaknem
húszévi levelezésből.
Ezzel a témával foglalkozik egy

svéd írónő, Barbro Karlén könyve is,
amely ugyan még tavaly megjelent,
de az idei megemlékezések méltó
kötete. A „Farkasordítás”, című írás-
ban szintén a holokauszt borzalmai
elevenednek meg.
A két könyv mellett itt mutatják

be a frissen kiadott „Titkok az autis-
ták világából” c. könyvet is, aminek
főszereplője Hilke Osika, svéd pszi-
chológusnő, akinek öt gyerekéből
három súlyosan autistának született.
A könyvből többek között egy forra-
dalmian új terápiás módszer is meg-
ismerhető.
A bemutató helyszíne s gödöllői

Waldorf-iskola, Tessedik Sámuel u.
4., D épület, Euritmia terem. A szer-
vezők minden érdeklődőt szeretettel
várnak.

(ny.f.)

‘56-ról számtalan visszaemlékezést olvashattunk az elmúlt esztendőkben, lapunk is több beszámolót közölt, szemtanúk visszaemlé-
kezéseit. Az Új Ember idei, október 26-ai száma egy egykori gödöllői egyetemista, a jelenleg Németországban, Neuhausenben élő
Haris József visszaemlékezését közli.
Az 1956-ban negyedéves egyetemi hallgató rendszeresen részt vett a Petőfi Kör és a többi hasonló szervezet összejövetelein.
„Október 22-én este újabb összejövetelünk volt a gödöllői egyetem nagy előadótermében, Egy szegedi delegáció számolt be az

ottani egyetemisták követeléseiről. Ezen a találkozón jelentették be, hogy október 23-án tüntetést rendeznek Budapesten. Természe-
tesen, mi is részt akartunk venni és nagy izgalommal vártuk a másnapot. Az összejövetelen több tanárunk is jelen volt, a gyűlés végén
egyikük Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versével búcsúztatott bennünket.A vers nagy hatással volt ránk, különösen az utolsó
sorok: „Jegyezd vele az égre, / Örök tanulságúl: / Habár fölül a gálya, / S alúl a víznek árja, / Azért a víz az úr!”
Ez már a forradalom előszele volt. Nem tudom, október 23-án hányan indultunk Gödöllőről Budapestre, de annyi biztos, hogy egy-

szerre nem fértünk be a több kocsiból álló HÉV-be. A gödöllői megállónál csodálkozva vettük észre, hogy az egyetem kommunista
párttitkára is velünk akar utazni. Valaki gorombán rászólt, hogy neki nincs itt semmi keresnivalója. Ő halkan csak azt mondta: „ Én
is szeretnék veletek együtt tüntetni, hisz a szívemben nem vagyok és nem is voltam kommunista.”
Haris József ott volt a Petőfi-szobornál, a Bem-szobornál, a Parlamentnél, majd a Sztálin-szobor ledöntésénél, majd az utolsó

HÉV-vel érkezett vissza Gödöllőre. A következő napokat is a fővárosban töltötte, ahol a sebesülteken segített. A fegyveres harcokban
lelkiismereti okok miatt nem vett részt, egyrészt nem akart emberekre lőni, másrészt még élénken élt benne a II. világháború tapaszta-
lata. November 4. után azután neki is menekülnie kellett. Végül a hohenheimi agrártudományi egyetemen diplomázott, és itt szerzett
doktori címet 1965-ben.
Haris József „Forradalmi mámorban úsztunk” című visszaemlékezését teljes terjedelemben az Új Ember című katolikus hetilapban

olvashatják.

Egy gödöllői szemtanú beszámolója

A Levendula Galéria évek óta bekap-
csolódik a Magyar Festészet Napja
rendezvényeibe. Az idén ehhez kö-
tődve Bujdosó Ernő Munkácsy Mi-
hály-díjas festőművész alkotásaiból
nyílt kiállítás október 25-én.
A tárlatot dr. Feledy Balázs művé-

szettörténész nyitotta meg. A „Sötét
vizek” című tárlaton az alkotó külön-
leges természeti képeit láthatják az
érdeklődők. A Levendula Galériában
hagyomány, hogy a festészet napi

kiállításhoz beszélgetés
is kapcsolódik, ami lehe-
tőséget teremt a művész
gondolatainak, látásmód-
jának megismerésére.
Nincs ez másként idén
sem: Bujdosó Ernő no-
vember 14-én, 18 órától
beszél majd festészetéről,
alkotásairól. A tárlat no-
vember 20-ig tekinthető
meg.

A Magyar Festészet Napja,
ami hivatalosan október 18. civil
kezdeményezésként 2002-ben
jött létre, s az időközben kétna-
possá, majd több, mint egy he-
tessé bővült rendezvénysorozat
a hazai kortárs festészet méltó és
átfogó seregszemléje lett.
Miért október 18.? Ez a nap

Szent Lukács, a festők patrónu-
sának ünnepnapja.
Idén 300 művész kétezernél is

több képe látható országszerte,
sőt csatlakoztak a kezdeménye-
zéshez szlovéniai, székelyföldi
és szlovákiai kiállítóhelyek is. A

rendezvénysorozat látogatottsága és
kiállítóinak száma évről évre nő, cél-
ja pedig évek óta változatlan: a fest-
mények művészeti színvonalából és
egyediségéből adódó érték elismerte-
tése, a kortárs magyar festők és alko-
tásai iránti közönségszeretet kivívása.
Az eddigiekből is kitűnik, hogy a

Magyar Festészet Napja minden év-
ben változik, bővül, és egyre nagyobb
léptékben gondolkodik. Programjait
már régen nem csak tárlatok és kiál-
lítások alkotják; koncertek, irodalmi
műsorok és mozgásszínházi előadá-
sok is ünneplik a kortárs festészetet.

(k.j.)

Új kiállítás a Levendula Galériában

Sötét vizek
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November 2-án
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő

Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

 
Tel.: 06-20/482-3058

November 1-jén
9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő

Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk állatorvos

 
Tel.: 06-20-3855-726.

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat: 10-12,  vasárnap: 16-19-ig

Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Székely Dániel. Tel.: 30/551-1346.   

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:

Nagy Göncöl című felvételével 
Máté Bence természetfotós 
nyerte meg a BBC Wildlife ma-
gazin és a londoni Természet-
tudományi Múzeum világver-
senyének madarakat ábrázoló 
kategóriáját.

A pályázat fődíját az amerikai Mi-
chael „Nick” Nichols nyerte a Se-
rengeti parkban készült felvételével 
(The Last Great Picture), amellyel 
a fekete-fehér képek kategóriájának 
első helyét is megszerezte.
Máté Bence az első magyar, aki a 
legjobb lett ebben a kategóriában. 
Képeit korábban már négy alkalom-
mal is díjazták a rangos pályázaton, 
amely idén ünnepli 50. évfordulóját.
A magyar természetfotós úgy érezte, 
ebben az évben nem volt túl erős a 
kollekciója, ezért kis híján kihagyta a 
versenyt. Végül az utolsó nap mégis 
nevezett, de csak egyetlen fotót kül-
dött be, mert nem akarta kihagyni a 
jubileumi pályázatot. “Már annak is 
örültem volna, ha csak a kiállított ké-
pek között szerepelek” – idézte őt a 
közlemény. A fotós úgy fogalmazott, 
örül, hogy a zsűri felismerte a kép 
különlegességét.
A gémeket ábrázoló győztes felvé-
tel elkészültének körülményeiről azt 
mondta: igazi technikai és etológiai 

kihívás volt. “Sokéves előkészület 
után, lesben 74 eltöltött éjszaka és 
rengeteg technikai kísérletezés ered-
ménye ez a fotó.” Hozzátette, hogy 

a képet állványra helyezett fényké-
pezőgéppel, kézzel készítette, nem 
pedig távirányítással. Mint mondta, 
a legkisebb fény- vagy hanghatással 
is elzavarta volna a szürke gémeket, 
amely az egyik legfélénkebb madár 
azon a területen ahol a kép készült, 
ezért nehéz feladat volt a halszemob-
jektív perspektívájából egy méternél 
közelebbről fotózni őket.
A rangos pályázatra idén 90 ország-
ból 42 ezer nevezés érkezett. A neves 

természetfotósokból álló 10 fős szak-
mai zsűri 18 kategóriában választotta 
ki a 100 legjobb felvételt, amelyeket 
október 24-étől a nagyközönség is 

megtekinthet a londoni Természet-
tudományi Múzeumban. A kiállítás 
ezután Ausztráliában, Kanadában, 
Kínában, Franciaországban, Német-
országban, Izraelben, Olaszország-
ban, Lengyelországban, Dél-Afriká-
ban, Hollandiában, Nagy-Britannia 
10 városában és az Egyesült Álla-
mokban is látható lesz.
A díjátadón a múzeum fővédnöke, 
Katalin cambridge-i hercegnő is je-
len volt.         lajk.hu

Máté Bence lett a világ legjobb természetfotósa
Minden ősszel sünök sokasága hal 
máglyahalált a kiskertekben lehullott 
avar elégetése miatt. Pedig egy kis 
odafigyeléssel megelőzhetők lennének 
az ilyen tragédiák. Ezért a Fővárosi 
Állat- és Növénykert ilyenkor külön 
is felhívja a figyelmet a sünök védel-
mére.
A sünökre leselkedő veszélyek sokfé-
lék. Akad, amelyik valamilyen beteg-
ség miatt egyszerűen csak legyengül. 
Másik részük traumás sérülésekkel 
kerül be, ame-
lyeket okozhat 
gázolás, vagy 
esetleg egy na-
gyobb kutya 
fogazata. Sok 
a baleset vagy 
természeti ka-
tasztrófa miatt 
elárvult sün is. 
Az őszi idő-
szakban azon-
ban még egy 
további veszély is fenyegeti ezeket az 
állatokat.
A lombhullató fák környezetében ren-
geteg lehullott lomb kerül a földre. Így 
van ez a kiskertekben is, ahol ugyan 
sok helyen már komposztálják a lom-
bot, de még mindig jóval nagyobb 
azoknak a tulajdonosoknak a száma, 
akik a rengeteg levelet egyszerűen 
elégetik. Ehhez persze előbb össze 
kell seperni, gereblyézni a leveleket, 
s az így keletkezett kupacokat szokás 
meggyújtani. Sajnos ezek az avaré-
getések éppen abban az időszakban 
szoktak megtörténni, amikor a sünök 
téli alvóhelyet keresnek. Mivel ők nem 
tudják, mi lesz az összekupacolt avar 
sorsa, a levélhalmot nagyszerű tele-

lőhelyként értékelik, és egyből be is 
vackolják magukat. Ha azonban ezu-
tán a levelet meggyújtják, a sünöknek 
már nincs idejük kimenekülni a lángok 
közül, és a szó szoros értelmében mág-
lyahalált halnak.
A megoldás pedig egyszerű. Ha már 
elégetjük az avart, annak meggyújtása 
előtt gondosan át kell forgatni a kupa-
cot, meggyőződve arról, hogy nincs-e 
benne sün vagy bármilyen más állat.
Az Állatkertbe bekerült mentett sünök 

között előfordult már olyan állat is, 
amelyet a szó szoros értelmében az 
utolsó pillanatban mentettek ki a lán-
gok közül. Az egyik ilyen jószágnak, 
aki a gondozóktól a Jeanne d’Arc ne-
vet kapta, lényegében az összes tüs-
kéje leégett, s bekerülése után még 
hónapokig átható füstszagot árasztott. 
Végül majdnem két év kellett a teljes 
gyógyulásához. Jeanne d’Arc-ot végül 
2012 nyarán engedtek szabadon a Pi-
lisben. Természetesen az idei évben is 
több sünről gondoskodtak a munkatár-
sak. Ezek azonban többnyire elárvult 
vagy sérült állatok voltak. A legutóbbi 
szabadon engedésre szeptember köze-
pén került sor Gödöllő térségében.

zoobudapest.hu

Figyeljünk a sünökre!

Arról, hogyan űzzük el a kárté-
kony állatokat környezetünk-
ből, sokat beszélünk, de arról, 
hogy kertünk fenntartásában, 
termésünk megóvása érdeké-
ben hogyan kellene magunk-
hoz csalogatni ezeket az álla-
tokat már alig.

A kertünkben ténykedő kisállatoktól 
igyekszik minden kertgazda megsza-
badulni, de vannak hasznunkra váló 
élőlények is, ilyen például a cickány 
is.
A cickány rovarevő, vagyis egyál-
talán nem rágcsáló. Mivel igen apró 
állat és az anyagcseréje gyors, így 
állandóan azon fáradozik, hogy élel-
met keressen magának. Testsúlyának 
megfelelő mennyiségű rovart is ké-
pes elfogyasztani, vagyis állandóan 
keres, kutat főleg csigák, rovarok, 
ízeltlábúak és pókok után.
Nagyjából állandó területen élnek 
magányosan, csak a párzás idején 

keresik fel a másik nem egyedeit. 
A cickány hasonlít az egérhez, ami 
a testfelépítését jelenti, de az orruk 

erősen nyúlt, amelyek tele vannak 
tapintószőrökkel. Rovarevő, ezért 
fogazata tűhegyes és éles. Főleg éj-
szaka aktív állat, élénk természetű, 
nappal földalatti búvóhelyén pihen. 

Ez a piciny és számunkra hasznos 
állat nagyon erős szagú anyagot ter-
mel pézsmamirigyében, így a raga-
dozók el is kerülik nagy ívben ezt 
a cickányt. Természetes ellensége a 

bagoly. Ahhoz, hogy segítsük elsza-
porodni környezetünkben, elég egy 
nagyobb rőzse elhelyezése, amely 
már megfelelő biztonságot nyújt szá-
mukra.                  otthonikedvenc.hu

Cickány – a hasznos kertgondozó

A Varvara névre hallgató nősténymedve 
1979-ben született. Az állatkert szóvivője 
szerint a 35 éves kor rekordnak számít a 
barnamedvék között, amelyek általában 
15-20 évet élnek a vadonban.

„Az állatok tovább élnek az állatker-
tekben, mivel nincsenek kitéve a veszé-
lyeknek, változatos táplálkozást és jó 
egészségügyi ellátást biztosítanak nekik” 
– mondta a szóvivő.
„Nem ismerünk egyetlen állatkertet sem, 
amelynek Varvaránál idősebb barnamed-
véje lenne” – tette hozzá.
Varvara és hím partnere, Minya 29 med-
vebocsnak adott életet.

Meghalt Varvara, a világrekorder medve
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Az elmúlt hétvégén csak a 
Gödöllő kettő tudott nyerni, 
viszont ők rangadót nyertek 
4-3-ra idegenben és vezetik a 
tabellát. A megyei I-ben a GSK, 
míg a megye kettőben a GEAC 
kapott ki hazai pályán 3-2-re.

Jenei Sándor megyei I. osztályban 
szereplő csapata a Dabast fogadta a 
11. játéknapon. A gödöllői alakulat 
az első félidőben kétszer is hátrány-
ból egyenlített Nagy Roland találata-
ival. A térfélcserét követően mindkét 
kapu előtt adódtak lehetőségek, de 
gólt csak a vendégek szereztek a ren-
des játékidő lejárta előtt 2 perccel, 
ezzel ha némi szerencsének köszön-
hetően, de elvitték mindhárom pon-
tot a Táncsics Mihály úti Sportcent-
rumból. 
A Gödöllő továbbra is nyeretlen ha-

zai pályán ebben a szezonban és je-
lenleg 14 pontjával a 11. helyen áll 
a tabellán.
Pest megyei I. osztály, 11. forduló
Gödöllői SK – Dabas-Gyón FC 2-3 
(2-2) Gól: Nagy Roland (2).

Megyei II. és III. osztály 
GSK II: szenzációs félidő

Hátrány lett az előny a GEAC – For-
tuna SC-Kismaros találkozón, ahol 
Menyhárt Péter két góljával a ha-
zaiak vezetni tudtak 2-0-ra az 50. 
percre, de a folytatásban a vendégek 
előb egyenlítettek, majd a meccset is 
megnyerték.
Vereségével a Gödöllői EAC csapata 
továbbra is 4 pontos és a 15. helyen 
áll csoportjában.
Pest megyei II. osztály északi-cso-
port, 11. forduló

Gödöllői EAC – FSC-Kismaros 2-3 
(1-0) Gól: Menyhárt Péter (2).
A Gödöllő kettő az 5. helyezett Püs-
pökszilágy otthonában vizitált és 
játszotta le az ősz legjobb első féli-
dejét, ugyanis ebben a 45 percben 4 
gólt is berámolt a házigazdák kapu-
jába. Amilyen jóra sikeredett az első, 
olyan pocsékra a második félidő, ami 
majdnem megbosszulta magát, de 
végül a hazaiak három gólja nem ért 
pontot, azaz a három pont Tury Vik-
torékhoz került.
Győzelmével a GSK II. már 28 pon-
tos és vezeti a bajnokságot csoport-
jában.
Pest megyei III. osztály Közép-cso-
port, 11. forduló
Püspökszilágy – Gödöllői SK II. 3-4 
(0-4) Gól: Hevesi Milán (2), Polyák 
Attila, Szabó László.  -ll-

Megyei III. osztály, 12. forduló
November 2., 13.30

 Gödöllői SK II. – Kisalag
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Labdarúgás – Csak egynek sikerült

Hazai pályán nem megy

A 2. fordulóba jutott a 
Gödöllő a Hepp-kupá-
ban, miután hazai pá-
lyán verte a csapat a 
Baja együttesét.

Marossy Gergely tanít-
ványai a Hepp-kupa első 

fordulójában a Baja ellen léptek pá-
lyára. A Gödöllői SK NB I/B-ben 
szereplő hölgyei magabiztos játék-
kal, 70:55-re verték a bajaiakat és 
jutottak ezzel tovább a 2. fordulóba.
A csapat tagjai voltak, álló sor: 
Bucsai Dóra, Gebri Orsolya, Ba-
bicz Éva, Kósa Zsuzsanna, Soós 
Alexandra, első sor: Vereb Dani-
ella, Szécsi Dalma, Czakó Renáta, 
Oswald Réka, Básti Dóra, edző: 
Marossy Gergely.              -tt-

Kosárlabda – Hepp-kupa

Gödöllői továbbjutás

Gáláztak a gödöllői hölgyek 
a Challenge (CEV) kupa első 
fordulójának első felvonásán 
az osztrák Schwechat ellen 
hazai pályán. Horváth András 
tanítványai 3:0-ra verték a “só-
górnőket” és tettek ezzel nagy 
lépést a továbbjutás felé.

A CEV-kupa meccset megelőzte 
egy bajnoki találkozó az Aluprof-TF 
csapata ellen, ami egy kicsit izzad-
ságszagúra sikeredett, miután csak 
három, szoros játékban tudták felül-
múlni a mieink a fővárosiakat. A baj-
noki tabellát vezető gödöllői hölgyek 
mindhárom szettben vétettek hibá-
kat, de végül nem forgott veszély-
ben a győzelem. A TEVA-Gödöllői 
RC csapata hat mérkőzés alapján 18 
pontjával és 18-2-es szettarányával 
magabiztosan vezeti a női NB I-es 
bajnokság alapszakaszát.
NB I. alapszakasz, 7. forduló
TEVA-GRC – Aluprof-TF 3:0 (22, 
21, 23).
Október 26-án 
ismét a nemzet-
közi porondon 
bizonyíthattak a 
gödöllői lányok. 
Közismert, hogy 
ebben az évben 
nem indult el 
a csapat a Kö-
zép-európai (ME-
VZA) ligában, de 

a CEV-kupa küzdelmeibe beneveztek 
a mieink, így az idén sem maradt a 
gödöllői publikum nemzetközi mecs-
cs nélkül. A Challenge kupa első for-
dulójában az osztrák Post Schwechat 
ellen kell kivívni a továbbjutást, ami 
nem ígérkezik könnyű feladatnak, 
ha csak a két csapat egymás elleni 
múltját (4-0 az osztrákoknak) figyel-
jük. A párharc első felvonása ezek 
után óriási meglepetést és gödöllői 
gálát eredményezett. Az egész csa-
pat szenzációs teljesítményt nyújtott, 
míg Csengeri Petra (a képen balra) 
és Szakmáry Gréta (a képen jobb-
ra) 19-19 ponttal járult ahhoz hozzá, 
hogy magabiztosan, 3:0-ra verje és 
ekkora zakóval küldjék haza a mienk 
a “sógórnőket”. 
A visszavágót november 2-án rende-
zik majd az oszrák városkában.
Challenge kupa 1. forduló, 1. mér-
kőzés
TEVA-Gödöllői RC – SVS Post 
Schwechat 3:0 (12, 15, 18)   
                -li-

Röplabda – Challenge kupa

Gálázott a TEVA-GRC a kupában

Az év eddigi legnagyobb meg-
mérettetésén vettek részt 
a Gödöllői Contact ITF Ta-
ekwon-do Sportegyesület ver-
senyzői, akik október 10-12 
között, a Pestszentimrén meg-
rendezésre kerülő VI. Európa 
Kupa nemzetközi Taekwon-do 
verseny léptek tatamira.

Az esemény népszerűségét bizonyí-
totta, hogy a magyar kiválóságok 
mellet 26 ország sportolói vettek 
részt e rangos eseményen. A hétvégi 
bajnokság 27 ország, mintegy 900 főt 
számláló mezőnnyel kezdetét vette.
A gödöllőiek hosszas felkészülést 
követően érkeztek a viadalra Kókai 

Zsolt 4. danos mester irányításával. 
A selejtezők kiválóan alakultak, 
ugyanis a gyermek lányok mező-
nyében Bordács Sára (a képen) 
bronzérmet szerzett -36 kg küzdelem 
kategóriában. Ezzel a versenyszám-
mal párhuzamosan bonyolított ifi 
lány versenyszámok is re-
mekül alakultak, ugyanis 
Meszlényi Kíra jó formát 
mutatva -50 kg-os küzde-
lemben, illetve formagya-
korlatban is beküzdötte 
magát a legjobb nyolc 
versenyző közé. Sajnos a 
döntőbe kerülésért vívott 
mérkőzéseken hajszál hí-
ján alulmaradt. Az egye-

sületből Lovász Hanna, valamint 
Péter-Horváth Norbert is jól sze-
repelt, azonban ezúttal nem sikerült 
pontszerző helyen végezniük.
A klub továbbra is szeretettel várja 
jelentkezését a Bio-Fit Centerben 
(Gödöllő, Állomás út 1-2/a) zajló 
edzésein hétfőn és szerdán 17.30-
19.00-ig. 
Honlap: itftaekwondo.hu 
Tel: 06-20/560-1148.               -li-

Harcművészet – ITF Taekwon-do

Bronz az Európa kupán

Október 18-án, Budapesten 
rendezték meg a II. SZPA Ku-
pát. A Grassalkovich SE öt egy-
séggel indult a versenyen és 
nagyon jó eredményt ért el az 
első őszi megmérettetésen.

Aranyérmet szerzett a tőlük megszo-
kott jó versenyzéssel a Darabont 
Júlia, Zamecz Kitty, Lőrincz Bog-
lárka leány hármas School Class 
kategóriában. Első lett még az újonc 
fiú négyes Varga Levente, Nagy 
Dávid, Jankó Baján, Kőhler Csaba 
összeállításban.
Ezüstérmet szerzett a Trézsi Ri-
chárd, Nyerges Anna vegyespáros a 

11-16 éves korosztályban. 
A Gyermek leány hármas Bálványos 
Noémi, Márta Blanka, Rezsabek 
Janka kiváló szezonkezdésként 
bronzérmes lett. 
Gyermek leány párosunk Tóth Bog-
lárka, Császár Inez a verseny leg-
népesebb mezőnyében negyedik lett. 
Kőhler Viktória edző így értékelte 
a szezon első versenyén a GSE csa-
patainak teljesítményét: – Az őszi 
szezon elején tartott versenyek min-
dig fontosak, itt látjuk először egy-
ségeink teljesítményét a hosszú nyári 
szüntet után. Elégedettek vagyunk a 
helyezésekkel, és ami legalább ilyen 
fontos, a bemutatott gyakorlatokkal 

is. Egységeink odafigyelve, fegyel-
mezetten versenyeztek. Szerencsénk 
van, hogy a csapatok összetételén 
nem kellett a nyár után változtat-
nunk, így összeszokott versenyzőink 
indulhattak ezen a versenyen, és ez 
az eredményekben is megmutatko-
zott. Természetesen sok munka vár 
még ránk a továbbiakban.

A következő verseny a Grassalko-
vich Kupa lesz Gödöllőn, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak. A GSE-kupa november 15-én, 
szombaton, a Damjanich János Ál-
talános Iskola tornatermében lesz. 
Különleges lehetőség ez arra, hogy 
minél többen megismerhessék váro-
sunkban ezt a látványos és elegáns 
sportot, és együtt szurkolhassunk a 
gödöllői versenyzőknek.             -ká-

Magabiztos játékkal rukkoltak 
elő hazai pályán a Gödöllői 
KC csapatai a 6. fordulóban a 
Testnevelési Egyetem ellen, 
így a győzelem sem maradt el 
a felmőtt és a junior bajnokin.

Bartos Gábor tanítványai a salgó-
tarjáni döntetlent szerették volna jó 
játékkal feledtetni, ami sikerült is a 
TFSE ellen. A GKC mindvégig ural-
va a párharcot 10 gólos különbség-
gel verte a fővárosiakat, ezzel őrzi 3. 
helyét a bajnoki tabellán a gárda. A 

Gödöllő jelenleg 11 pontos az NB II. 
keleti-csoportjában.
Mácsár Gyula junior együttese is 
könnyedén nyert, a csapatból ki-
emelkedett a 19 gólig jutó Réti Máté 
és az ellenfél kapuját 12 találattal ter-
helő Gombás Máté.
A fiatalok 10 ponttal a 2. helyen áll-
nak jelenleg a bajnoki tabellán cso-
portjukban.
NB II. keleti-csoport, 6. forduló
Gödöllői KC – TFSE 31-21 (16-12)
Juniorok: GKC – TFSE 38-25       
                -lt-

Kézilabda – Kettős siker a TFSE ellen
Több, mint főiskolai szinten a GKC

Jól teljesített, így jól is járt a Gödöllői 
EAC atlétika szakosztálya a Sportág-
fejlesztési műhelytámogatásra elkülö-
nített 126 millió forintból, amelyből a 
gödöllői szakosztály 3,3 millió forintot 
tudhat magáénak.
A Magyar Atlétikai Szövetség a klubok 
és akadémiák számára elkülönített 126 

millió forintos támogatásából a GEAC 
sprint és gát szakága 1,8 millió, míg 
általános célokra 1,5 millió forintot ka-
pott. A kiosztott pénzösszegek alapján 
a gödöllőiek kapták a 4. legmagasabb 
összeget, ezzel is elismerve az itt folyó 
kiváló műhelymunkát.   
	 	 						forrás:	masz.hu

Atlétika – Sportágfejlesztési műhelytámogatás

Jól teljesített a GEAC
Akrobatikus torna – II. SZPA Kupa 

GSE érmek az első őszi versenyről
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A „MESTEREK, MŰHELYEK” 

című sorozat keretében
FEKETE GYÖRGY 

Kossuth-díjas belsőépítész és 
SCHRAMMEL IMRE 

Kossuth-díjas keramikusművész 
kamara kiállítása

A kiállítás megtekinthető 2015. február 28-ig, minden szombaton 
és vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, 
más napokon is

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, 
Körösfői utca 15-17.

Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.
hu

Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

NöveNdékhaNgverseNyeiNk, 
reNdezvéNyeiNk:

November 6., csütörtök, 17.00:
Telek Zsuzsa (zongora) növendékei-
nek hangversenye

November 8., szombat, 19.00:
Az emlékezés estje
Hangverseny Hajdú András, Izrael-
ben élő zeneszerző műveiből.
Közreműködnek: a Frédéric Chopin 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
Gyermekkórusa és zongorista nö-
vendékei, valamint Láng Gabriella 
zongoraművész.

November 11., kedd, 18.00:
Somodi Károly (trombita, furulya) 
növendékeinek hangversenye

November 12., szerda, 17.00:
Deákné Ella Beatrix (fuvola) növen-
dékeinek hangversenye

November 16., vasárnap, 17.00:
Helyszín: Királyi Kastély, díszte-
rem: 40 éves a Frédéric Chopin Ze-
nei Alapfokú Művészeti Iskola.
Növendékeink kosztümös díszhang-
versenye
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: 

tel.: 06-40-980-030  (munkaidőben) fax.: 06-29-530-101

e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat:  +36-80/300-300

TÁVHŐ Kft.: 514-096

Zöld Híd Kft.:418-603

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Október 27-november 2-ig: 
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

November 3-9-ig: 
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

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

Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

2014. október 13-án és 14-én a NÉB-
IH ÁDI pozitív eredményű virológi-
ai vizsgálatai alapján két Csongrád 
megyei kislétszámú szarvasmarha 
állományban megállapításra került a 
kéknyelv betegség. Ezért a kitörések 
körüli legalább 100 km sugarú kör 
által határolt területre védőkörzet, 
továbbá a védőkörzet körüli 50 km 
széles sáv területére megfigyelési 
körzet került elrendelésre a NÉBIH 
ÁÁI által.

A megfigyelési körzetet a NÉBIH 
ÁÁI a 02.3/2827/006/2014. iktató-
számú határozatát az alábbiak sze-
rint módosította:
„……határozatomban elrendelt 
megfigyelési körzetet jelen határoza-
tom mellékletében megjelölt telepü-
lésekre kiterjesztem
Fentiek értelmében, Hivatalom il-
letékességi területére a már megfi-
gyelési körzet alá vont települések: 
DÁNY, ISASZEG, PÉCEL, TURA, 
VALKÓ VÁCSZENTLÁSZLÓ, 
ZSÁMBOK, BAG, DOMONY, 
CSÖMÖR GALGAHÉVÍZ, GÖ-

DÖLLŐ, HÉVÍZGYÖRK, KERE-
PES, KISTARCSA, MOGYORÓD, 
SZADA.
mellett az alábbi települések kerül-
tek megfigyelési körzet alá:
ASZÓD, IKLAD, ERDŐKER-
TES, GALGAMÁCSA, KARTAL, 
NAGYTARCSA, VERESEGY-
HÁZ, VERSEG, VÁCKISÚJFALU,
ezzel a Gödöllői és Aszódi Járás 
valamennyi települése megfigyelési 
körzetbe került.
A megfigyelési körzetre vonatkozó 
szabályok az alábbiak:
Fogékony állat (szarvasmarha, juh, 
kecske, vadon élő kérődző), vala-
mint a fogékony állatoktól szár-
mazó petesejt, sperma és embrió a 
megfigyelési körzet területét nem 
hagyhatja el. A kiviteli tilalom alól 
az illetékes megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állate-
gészségügyi Igazgatósága (további-
akban: ÉBÁI) adhat felmentést.
Élő állat vonatkozásában kizárólag 
azonnali vágásra történő szállítás 
esetén az 1266/2007/EK rendelet 8. 
cikk (4) bekezdésében foglalt, illetve 

sperma, petesejt és embrió vonatko-
zásában a fenti rendelet 3. mellék-
letének B. és C. pontjában megha-
tározott feltételek szerint adható 
felmentés. Az EK rendeletben előírt 
továbbtartásra való megfelelést a ha-
tósági állatorvos igazolja a szállítási 
dokumentumokon.
Az EK. Rendelet V. melléklete sze-
rint meghatározott vektormentes 
időszakban a kiszállítás az ÉBÁI 
engedélye alapján előzetes elkülö-
nítés és laboratóriumi vizsgálat után 
továbbtartásra is lehetséges.
A megfigyelési körzetben tartott ál-
latvásárra, piacra, kiállításra kizáró-
lag Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Heves, Fejér, Pest, 
Tolna, Baranya, Bács-Kiskun me-
gyék megfigyelési körzetbe tartozó 
településeiből származó fogékony 
állat szállítható be. (településlista 
mellékelve)
A körzeten belüli, illetve körzeten át 
történő szállításhoz a szállításra jo-
gosult állatorvosnak igazolnia kell a 
szállítási dokumentumokon az EK 
Rendelet 7., illetve 9. cikke által elő-
írt feltételek teljesülését.
Gödöllő, 2014. október 21.

VÁROSI PIAC

Tájékoztatjuk a kedves vásárlókat, 
hogy a Városi Piac  november 1-jén 

(szombaton) 7-12 óráig   
virág és mécses  árusítást tart. 

Értesítés – Halottak Napi megemlékezés
Gödöllő Város Önkormányzata 2014. október 30-án (csütörtök) 17 órakor Halottak Napi megemlékezést 

tart a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, 
ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két világháborúban elesett áldozatok emlékének.

A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének emlékezni gyertyagyújtással 
és virág elhelyezésével.

Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 27. 
(hétfő) 12 óráig: 

a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., 06-70/934-3245-ös telefonszámán Gyebnár Krisztinánál, 
hétköznapokon 9-16 óra között.

Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 16.30 óráig a helyszínre eljuttatni!
Megértésüket köszönjük!

Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések

TEMETŐ NYITVA TARTÁSOK
A Dózsa György úti temető: november 1-jén (szombat) és november 2-án (vasárnap) a kapuügyelet 7 órától 
20 óráig tart, de a kiskapukat éjszakára sem zárják be. A temetőbe gépkocsival csak a mozgáskorlátozottak és a 
kegyeleti munkát végzők hajthatnak be. Az urnamegváltások miatt 1-jén 8-16 óráig temetőgondnoki ügyeletet 
tartanak. A Máriabesnyői temető folyamatosan látogatható. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
LAKOSSÁGI KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 
2014. október 22.

„Tisztelt Gödöllőiek! 
Az Európai Unió által 100%-ban támogatott „Gödöllő Város Önkormányzat szervezetfejlesztése a hatékony-
ságnövelés és költségcsökkentés szempontjainak figyelembe vételével” nevű ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0034 
azonosító számú pályázat keretében önkormányzatunk és  a CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt., a  kutatási 
projekt szakmai irányítója lakossági kérdőíves kutatás során vizsgálja a közszolgáltatásokkal való elégedettsé-
get, a lakossági véleményeket és javaslatokat, melyek kiindulási alapjai lehetnek az elkövetkező évek tervezési 
folyamatainak.
Kérem Önöket, hogy a kérdőív kitöltésével járuljon hozzá tervezési folyamataink sikerességéhez.
A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélküli, a kérdések egyszerűek az adott közszolgáltatást szükséges 1-6-ig egy 
skálán értékelni és esetleges rövid fejlesztési javaslataikat megfogalmazni.”

Kérdőívet többféle módon is kitöltheti:
• Gödöllő Város honlapján található link segítségével on-line módon 
• Kérdezőbiztosok is megkereshetik Önt lakóhelyén
• Az alább felsorolt helyszíneken kérdőíveket helyeztünk el, ahol gyűjtőládákba bedobhatják az íveket
1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal
2. COOP üzlet Szabadság tér 
3. COOP üzlet Palotakert 
4. COOP-ABC Egyetem tér 
5. Művészetek Háza (Recepció)
6. Városi Piac csarnok
7. Damjanich Általános Iskola portája

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző
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KÖZLEMÉNY

+ Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatá-
sát nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+ Gödöllőn haraszti részén felújított
130nm-es ház 1680 nm-es telekkel sür-
gősen eladó I.ár: 21,8MFt 20-772-2429

+ Új építésű 1 szintes ikerházi lakások
eladók a kertvárosban 2szoba+ nappa-
lis kulcsrakészen már 18,9MFt-tól, ill.
3+nappalis 21,9M-ért! 20-772-2429

+ Újszerű, igényes, 2011-ben épült,
1szintes 3szoba+ nappalis, 2fürdőszo-
bás családi ház 650nm-es telken, fedett
kocsibeállóval eladó, kertvárosi részen
27,9M-ós i.áron! 20-772-2429

+ Új építésű lakások a belvárosban el-
adók 300EFt-os nm/áron 70-80nm-esek
nappali+2 ill. nappali+3 szobásak, udvari
kocsibeállóval, tárolóval! 20-772-2429

+ Eladó a központban kétszobás, délnyu-
gati fekvésű lakás! Iár: 8MFt!! 20-804-2102

+ Kertvárosias környezetben, 2.em-i, te-
tőtéri, 42m2-es, átlagos állapotú lakás,
tárolóval, közös kerthasználattal eladó!
7.5MFt!! 20-539-1988

+SÜRGŐS! Szadán, Gödöllő határában,
1600m2-es telken, jó állapotú tetőtér be-
építéses családi ház eladó! Iár:21.9MFt!
20-539-1988

+ SÜRGŐSEN ELADÓ! Ádám utcában,
teljesen felújított 92m2-es ház, 1606m2-
es telekkel sürgősen eladó! Iár:20.5MFt!
20-539-1988

+ Gödöllőn, kertvárosban, csendes utcá-
ban eladó jó állapotú 100nm-es kocka-
ház, garázzsal, pincével 800nm-es telken.
Iár: 18,9MFt! 20-772-2429

+ Eladó 3 szobás, 75nm-es, erkélyes tég-
lalakás! iár: 11.9MFt. 20-804-2102

+ Gödöllő központjában, 54m2-es első
emeleti, kétszobás lakás sürgősen eladó!
Iár: 9.3MFt!!! 20-539-1988

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

+ Sürgősen Eladó lakást keresek köz-
pontban WWW.GODOLLOIHAZ.HU
(20)804-2102

+ Szadán AKCIÓS ÁRON eladó 820m2-
es építési telek! Iár.: 5,5MFt! Illetve
1500nm-es 7M-ós i.áron! 20-772-2429

+ SÜRGŐSEN ELADÓ újszerű 146m2-
es családi ház Gödöllő domboldalán!
Nappali+2 szoba, úszómedence, riasztó
és kamerarendszer, 643m2 telek. Iár.:
27,5MFT. 20-944-7025

+ Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöl-
lő új építésű részén eladó! Saját telek, ko-
csibeálló, terasz, igényes kivitelezés, refe-
renciákkal rendelkező építő. Iár.:31,9MFt
20-944-7025

+ Sürgősen eladó nappali+3 szobás, 91-
ben épült, tégla, cirkós, jó állapotú ház
Gödöllőn! Iár: 13.5MFt (20)804-2102

+ Eladó 2 szobás pár éves újszerű la-
kás, garázzsal a központban 15.5 MFt-ért
(20)804-2102

+ Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcá-
ban egy 3szobás tetőteres 2fürdőszobás
családi ház 2állásos garázzsal 400nm-es
telekrésszel. I.á.: 26,9mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy
amerikai konyhás nappali+2szobás 2
fürdőszobás kertkapcsolatos terasszal,
garázzsal+szuterén téglaépítésű családi
ház. I.á.: 25,5 mFt www.fonixingatlanbt.
hu 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a belvárosban tégla-
építésű liftes házban egy 65nm-es igé-
nyesen kialakított 2szobás új építésű
társasházi öröklakás, melyhez tartozik
egy 16nm-s terasz. I.á.: 23,2 mFt 20-919-
4870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban a ’30
években épült téglaépítésű 4szobás ve-
randás villa 1000nm-es telekkel. I.á.: 35
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy
81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház
konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken.
A tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért
a keresztben lévő gerendák miatt az ösz-
szes belső fal kiüthető és tetszés szerint
átrendezhető, ha nemmegfelelő a mosta-
ni elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+EladóGödöllőn aMihály Dénes közben
(Központban) egy téglaépítésű egyedi fű-
téses 2,5szobás teljesen felújított örökla-
kás, külön pincerésszel, közös tárolókkal
14,5 mFt ELADÁSI ÁRÉRT 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllő rózsadombján a Perczel
Mór utcában egy 1000nm-es ősfás telkű
örökpanorámás egyedi építésű körház,
melyben nappali+hálószoba, étkező, kony-
ha, fürdőszoba, étkező található. Zsalugáte-
res ablakos és körteraszú. I.á.: 22mFt 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Veresegyházán a városközpont-
ban egy nappali+4szobás kiváló minő-
ségű, szép megjelenésű családi ház
nagyméretű kertkapcsolatos terasszal
több szobából erkélykapcsolat, 20nm-
es garázzsal. Kedvező ár-érték arány: 28
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a Mátyás K. utcában
egy 120nm alapterületű téglaépítésű csa-
ládi ház beépíthető tetőtérrel. A ház alatt
120nm-es alagsor található. Az épület sa-
roktelken helyezkedik el 1000nm-es terü-
leten. I.á.: 24,9 mFt www.fonixingatlanbt.hu
20-919-4870

+Eladó Veresegyházán egy 3szobás tégla-
építésűcsaládi ház. I.á.: 16mFt20-919-4870
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:
20/525-53-66, 70/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

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

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

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu



+ Eladó Gödöllő nagyfenyvesi részén egy
150 nm-es alapterületű nappali+4szobás
telesen felújított családi ház 815nm-es
telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 3ál-
lásos garázs. I.á.: 30 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a Brassó utcában egy
nappali+4szobás tetőteres teljesen alá-
pincézett garázsos és egyéb helységes
családi ház 515nm-es telken. I.á.: 27,9mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel
egy 170nm-es polgári ház 1200nm-es
telken. I.á.: 29,9mFt 20-919-4870 www.
fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy 4lakásos társasházban egy
nappali+3szobás 100nm összalapterü-
letű téglaépítésű egyedi fűtéses sorházi
lakás. I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870 www.
fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn a fenyvesben egy 2ut-
cára nyíló 610nm-es építési telek. I.á.:
8,9mFt 20-919-4870

+ Eladó a Palotakerti lakótelepen a
4emeletes házban egy 57nm-es 2szobás
öröklakás. I.á.: 8,7 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a János utcában egy
56nm alapterületű teljesen felújított ház-
ban egy teljesen felújított 2szobás lakás.
I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Park köze-
lében egy többfunkciós lakóépület, mely-
ben lakás és üzlet, csak üzlet vagy csak
lakásként használható 120nm összalap-
területen. A ház téglaépítésű, egyedi fű-
téses, 2fürdőszobás, felújított. I.á.: 25,9
mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Remsey körúton (bel-
város) egy nappali+3szobás extrákkal fel-
szerelt igényes társasházi öröklakás terasz-
szal, udvarrésszel, garázzsal. Az ingatlanon
automata redőnyök, automata garázskapu,
riasztó, kamera és egyéb felszerelés talál-
hatóak. I.á.: 25,9mFt 20-919-4870

+ Gödöllőn, a Paál László közben, a vá-
rosközpontban, csendes helyen, 2 szo-
ba+étkezős, 60m2-es, konvektoros, tégla
lakás, hozzá tartozó pincerésszel eladó.
Iá.:12,4 mFt. Tel: 06-30-336-7266.

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház tulajdonostól áron alul Gödöl-
lő kedvelt kertvárosi részén eladó. Teher-
mentes. 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 für-
dő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gon-
dozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt,
dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók. Tel.:
30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+ Erdőkertesen a Bártfai utcában 930nm-
es telken 26nm-es téglaház magánsze-
mélytől –belterület, 30% beépíthető, köz-
művek az utcán, villany bent van- 3,5MFt
irányáron eladó. Tel: 30/365-4173

+ Gödöllőn eladó kétlakásos társasházi la-
kás saját garázzsal, kerttel. 83 nm-es, 3 szo-
bás. Amerikai konyhás nappali + két szoba.
Teljesen felújított (új vezetékek, fürdőszoba,
ablakok, ajtók), alacsony rezsivel rendelke-
zik. Az ingatlan hitelmentes, így szinte azon-
nal költözhető, további felújítást nem igé-
nyel, így további költségeket sem tartalmaz.
Iá.: 13.9 M Ft. Tel: 06-70-514-5854.

+ Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es,
1+2 félszobás, erkélyes, 2.em. konvekto-
ros lakás eladó. Tel: 30/552-7579

+ Gödöllőn, Knézich utcában mediterrán
kővel díszített, 130nm-es ikerházfél eladó
tulajdonostól: nappali+3 szobás, gard-
róbokkal, kis kerttel, alacsony rezsivel,
napkollektorral, légkondicionálóval. Iár:
29MFt. Tel: 30/2215-981

+ Magánszemélyként eladó családi házat
keresek Gödöllőn a Harasztban, ill. a köz-
ponthoz közel. Tel: 30/249-3368

+ Gödöllőn eladó 1850nm-es, panorá-
más telken kétgenerációs, két szint+ te-
tőtér 450nm-es családi ház. Dupla kom-
fort, 80nm-es nappali amerikai konyhával,
40nm-es kertkapcsolatos terasszal, ké-
tautós garázzsal, stb. 30/9425-103

+ Sürgősen eladó Gödöllőn egy 96nm-
es, 2 szobás, összkomfortos ház 509 nm-
es telken. 1975-ben épült. Iár: 15 MFt.
Tel: 20/355-4061

+ Zöldövezeti kétszintes sorházi lakás
(126nm + 18nm garázs) 3 szoba, nappa-
li, 2 fürdő, WC, konyha szép állapotban
eladó. 23,5 millió. Érd: 30/293-2656,
20/557-0177

+ Eladó Zsámbokon régi, felújításra szo-
ruló kb. 75nm-es parasztház (2szoba,
konyha, veranda, spejz, fürdőszoba, külső
nyári konyha) plusz garázs, melléképüle-
tek. Víz, villany, csatorna van. Iár:4,3MFt.
30/346-1212

+ Gödöllőn, Palotakerten felújított másfél-
szobás (44 nm) lakás eladó: 8 millió Ft. Na-
gyobb (60-70 nm) lakás cseréje érdekelne
gödöllői lakótelepen. Tel: 20/968-0336

+ Zsámbokon 2,5 szobás, felújított, ösz-
szközműves parasztház eladó vagy kis
gödöllői lakásra cserélhető. 800 nm-es
kert, garázs, kamrák. Óvoda, iskola a kö-
zelben. Ár: 6,5 MFt. Tel: 20/389-8930

+ Tulajdonostól új építésű, 64 nm-es la-
kás terasszal a belvárosban eladó. Tel:
30/365-2039

ALBÉRLET KIADÓ

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

+ Gödöllő központjában 1 szobás, egye-
di fűtéses, jó állapotú lakás kiadó. Tel.:
20/945-5583.

+ Két szoba összkomfortos, teljesen kü-
lönálló lakás Gödöllőn, egyetem mögött,
hosszútávra kiadó. Kocsi beállás lehetsé-
ges. 30/569-8137

+ Kertes ház - szoba-konyha, fürdőszoba -
alacsony rezsivel kiadó. Tel: 20/3594-223

+ Egyszobás lakást bérelnék Gödöllőn
hosszútávra. Tel: 70/402-9575

+ Gödöllő CSANAKI RÉSZÉN nappali +
kétszobás kertes ház kiadó. Érdeklődni
16 óra után: 70/380-5416

+ Albérlet kiadó Gödöllőn a Hunyadi utca
35-ben. Érd: 70/552-8274

+ Gödöllő királytelepen kiadó egy ameri-
kai nappalis, két félszobás, konvektoros,
igényesen bútorozott, teljesen felsze-
relt lakás garázzsal. Iár: 80eFt+ rezsi.
30/500-2114

+ Gödöllőn, Palotakerten 44nm-es lakás
kiadó 55ezer Ft-ért kicsi rezsivel egye-
dülálló nemdohányzónak. 1 havi kaució
szükséges! Tel: 30/2837-138

+ Gödöllőn 1 szobás házrész kiadó. Tel:
20/489-6697

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

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

+ Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethely-
ség konvektorral, légkondival hosszú táv-
ra kiadó. 1 havi kaució 65 ezer Ft. Tel.:
30/2242-653.

+ Mélygarázsban kiadó 1 parkolóhely, Gö-
döllő központjában. Érd.: 30/693-1838

+ 18 fős OKTATÓTEREM KIADÓ alkal-
makra Gödöllő központjában, elsősor-
ban tanfolyamok, előadások rendezésé-
re. 30/3131-777

+ Gödöllő központjában, a Kristóf udvar-
ban (de az utcáról rálátni), 27nm-es üz-
lethelyiség kiadó, akár irodának is, ingye-
nes parkolóval, zárt udvarban. Bérleti díj:
80.000,-Ft (rezsi átalánnyal.) 70/382-7791

ÁLLÁS

Az Opel Gaál Márkakereskedés- és szeviz
karosszéria lakatost és autófényezőt

keres Gödöllőről és annak közvetlen
vonzáskörzetéből.

Jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk:
opelgaal@vnet.hu
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+Gödöllői cégVillanyszerelő kollégát keres!
Jelentkezés fényképesÖnéletrajzzal: tel.: 30
588 5889, masterkool@masterkool.hu.

+ Élelmiszer üzlet kivételével, bármilyen
üzletben állást keresek. Részmunkaidő is
érdekel! Tel: 06-30-684-5516.

+ ANGOL nyelvtanárokat keresünk
nyelvvizsgafelkészítő, általános, üzleti
és gyerek angol oktatásra, City&Guilds
vizsgahelyünkön történő szakmai munká-
ra. Jelentkezés: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com, I.L.I. Nyelviskola

+ Takarítási, kerti gyomlálási munka gö-
döllői, belvárosi családi háznál. Jelent-
kezés: training.coaching14@gmail.com
- önéletrajz küldésével.

+ Gödöllői, belsőépítészeti munkákkal
foglalkozó cég szakképzett, gyakorlattal
rendelkező munkatársat keres elsősor-
ban ASZTALOS, de komplex szerelői fel-
adatok ellátására. Nemdohányzó, jogosít-
vánnyal rendelkezők jelentkezését várom.
Tel: 70/984-9000

+Mogyoródi gumiszerelőműhelybemun-
katársat felveszünk. Tel: 30/9901-114

+ Gödöllő belvárosában lévő szépség-
szalon keres munkájára igényes fodrászt.
Érd: 70/9455-906

+ Gödöllői cég munkatársakat keres ál-
lattartó telepek istálló-gépészetének ke-
zelésére, KISZÁLLÁSOS (H-P) munka-
rendben. Feltétel: középfokú (lehetőleg
műszaki) végzettség, általános szerelési
tapasztalat vagy képesítés, józan, rende-
zett életmód, felelősségteljes hozzáállás.
Előnyt jelent: B kat. jogosítvány, csoport-
vezetői ambíciók, angol nyelvtudás. Fény-
képes önéletrajzokat a favago.hu@gmail.
com címre várjuk. 20/669-0023

+ Menetrendszerinti járatokat üzemeltető
cég autóbuszvezetőket keres Gödöllő kör-
nyékéről. Érd: vezenylo@buszprojekt.hu

+ Élelmiszerboltba eladót felveszünk. Tel:
30/312-1257

SZOLGÁLTATÁS

+VESZÉLYESFAKIVÁGÁSesetleg erdőir-
tás rövid határidővel. Tel: 30/20-200-50

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfor-
dítókkal!Kedvezményesárak. I.L.I Fordítóiro-
da, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail: info@ili.hu

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

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

+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TER-
VEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berende-
zések tisztítása, átépítése, javítása. www.
kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűzto-
ronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-
1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek fel-
újítása, új szerelése, kialakítása, locsoló,
mérő tervezése, beépítése, átadása. Cir-
kók, gázkészülékek, konvektorok karban-
tartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-
289, 28/476-229

+ Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövény-
nyírás, rotációzás, gyomirtás, veszélyes
fakivágás, hóeltakarítás, sózás. Géppark:
fűkasza, önjáró fűnyíró, fűnyíró traktor, rotá-
ciós kapa, sövénynyíró. Tel.: 30/622-7421.
E-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com

+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS
rövid határidővel, kedvező áron, bútor-
mozgatással, akár azonnali kezdéssel is,
ingyenes felméréssel, 28 éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Szá-
mítógép szerelés, rendszer és program-
telepítés, vírusirtás garanciával. Hétvé-
gén is! Tel: 30/333-9201

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Ge-
nerál kivitelezés, gipszkartonozás, hi-
deg-meleg burkolás). Vállalunk min-
dennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

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

+ Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTA-
LANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, FUVARO-
ZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221

+ MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyár-
tótól! Fából és műanyagból. REDŐNY,
RELUXA. Fix és mozgatható szúnyoghá-
lók. Szalagfüggöny, harmonikaajtó. Tel:
06-20-262-0289

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+ Frissítő svédmasszázs, Tradicionális
Thai masszázs, Thai kismama masszázs,
Thai babamasszázs oktatás. Átrium Üzlet-
ház. 20/5733-977

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

+ Alakformálás, fogyókúra személyi
edzéssel, speedfitnessel, kavitációs
ultrahanggal, testtekercseléssel a Bio-
Fit Centerben. www.biofitcenter.hu
+36209511138

+ MASSZÁZS: visszeres lábak, beállt
végtagok, visszatérő fejfájás, idegi ki-
merültség (gyógynövényekkel). GYÓ-
GYISZAP: reuma, ízületi gyulladás. Tel:
20/411-7224

+ Szolárium és Flabélos Gödöllőn a Pa-
tak téren! Őszi szolárium akció! Álló: 9perc
= 800, 12perc = 1.000, 15perc = 1.200,
18perc = 1.400. Fekvő: 12perc = 1.000,
16perc = 1.200, 20perc = 1.600. Flabélos:
10 alkalom 3.000.-Ft. www.godolloiflabelos.
hu, www.godolloi-szolarium.hu

OKTATÁS

+ Nyelvgyakorlás céljából angol tanárt
keresek. Gödöllőn, házhoz kellene jön-
ni, órát adni. Érd.: 06/30-693-1838

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

+ ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPA-
NYOL, OLASZ, OROSZ, MAGYAR in-
tenzív/félintenzív nyelvvizsga-felkészítő,
általános nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás és anyanyelvi taná-
rokkal kedvezményes óradíjakkal. Ked-
vezményes felkészítés City&Guilds és
EURO akkreditált angol nyelvvizsgákra
az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366,
20/556-2653

+ Játékos, beszédközpontú GYERE-
KANGOL, GYEREKNÉMET nyelvtan-
folyamok indulnak ANYANYELVI és
DIPLOMÁS magyar nyelvtanárokkal,
legmodernebb oktatási anyagokkal, di-
gitális táblával kiegészítve. Felkészítő
tanfolyamok a nemzetközi City&Guilds
gyerekangol nyelvvizsgákra az I.L.I. vizs-
gáztatóival. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői
u. 2. Tel.: 28/511-366, 20/556-2653

+ OROSZ, ANGOL, JAPÁN nyelvórák
Gödöllőn. Kezdőtől haladóig, nyelvvizs-
gára, érettségire, felvételire való felké-
szítés. Bővebb info: www.mencelus.com
Tel: 30/374-6545. Mencelus Nyelvstúdió

+ Tanulási képességek fejlesztése
diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI!
Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyel-
met, gondolkodást. Tel. 28/415-998,
20/388-4953
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+ Közúti ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ tanfo-
lyamok indulnak folyamatosan Gödöllőn
a PELIKÁN AUTÓSISKOLÁNÁL. Vörös-
keresztes vizsga helyben. 70/433-5033,
www.pelikansuli.hu

+ 3D grafika, látványtervezés és animáci-
ós tanfolyam Gödöllőn. Az első alkalom
ingyenes! Jelentkezni, érdeklődni lehet:
garoda@garoda.hu, 20/311-9723

+ ANGOL/ NÉMET tanítás felsőfokig.
Több éves külföldi és tanítási tapaszta-
lattal érettségire, állásinterjúra, nyelvvizs-
gára felkészítés diplomás oktatóval. Vala-
mint business szaknyelv. 20/530-9383

+ MATEMATIKA korrepetálást általános-
és középiskolásoknak, középiskolai felvé-
telire és érettségire felkészítést vállalok.
Nagy gyakorlattal rendelkező középisko-
lai tanár. Tel: 30/620-1230

TÁRSKERESŐ

+ 156/82 48 éves nő keresi korban hoz-
záillő társát. 70/346-7392

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

ADÁS~VÉTEL

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, ma-
gyar és külföldi bélyeggyűjteményeket
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+ ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új vá-
sárlóinkat CSÁNYI télálló almával. (Idared,
Zöld és K-11 (Jonatán-Starking)). Ár: 60-
150 Ft-ig. Tel: 28/411-298, 20/4359-650

+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK KAP-
HATÓK Gödöllőn termelőtől. Több mint
1.000 közül választhat. Ugyanitt BOROS-
HORDÓK eladók. Tel: 30/569-8137

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz
minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.:
0630 8518 763

+ Almásy Katalin vásárol magas áron bú-
torokat, festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, hangszert, kitüntetést, régi pénzt,
csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot
díjtalan kiszállással. 30/308-9148

+ Eladó 120 literes hűtő (1.500.-Ft), 160 li-
teres hűtő (3.000.-Ft), vezetékes gáztűzhely
(10.000.-Ft),vitrines,polcosszekrény(5.000.-
Ft), ágyneműtartós szekrény (1.000.-Ft), mik-
ró (8.000.-Ft), Minimat mosógép (15.000.-
Ft), 2db ágyneműtartós heverő (10.000.-Ft).
Érd: 28/414-093, 30/613-1280

+ Újra megnyitott a „MARGARET” Ruhá-
zati bolt Gödöllőn a Patak téren! Elhoz-
tuk Önöknek a használt ruhák, kabátok,
cipők és csizmák krémminőségét a nagy-
kereskedésből. Nyitva: H-P-ig 9-18-ig,
szo:9-12-ig. 28/412-564

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+ Eladó egy DAEWOO Kalos 1,4 S 2003-
as évjáratú, metál fekete színű, Magyaror-
szágon forgalomba helyezett, elektromos
ablakemelővel, szervó kormánnyal, cent-
rálzárral, rádióval, nagyon megkímélt álla-
potban, cserélve lett a fékmunkahenger,
stabilizátor pálca, féktárcsák, fékbetét,
középső-hátsó kipufogódob, vezérműszíj,
feszítőgörgő, vízpumpa, 4 db gyertya, hosz-
bordásszíj, olajszűrő, levegőszűrő, új gumik
ésmotorolaj csere. Így olyanmint az új autó,
szép kívül-belül. Igazi tágas, kényelmes csa-
ládi autó, nagy csomagtartóval. Csere nem
érdekel, autókereskedő ne hívjon. Az autó
1 tulajdonban van, és rendszeresen szerví-
zelt. I.á.: 780e Ft Érdeklődni: 30-302-4570

EGYÉB

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

+ Táp-Termény Bolt ajánlata: Kukorica:
58Ft/kg, Tyúkdara, Sertésdara: 90Ft/kg.
Macskaalom bevezető áron: 355Ft/5kg.
BÁBOLNAI Termékek rendelhetők akci-
ós áron. Gázcsere: 4600.-Ft/db. Gödöl-
lő, Blaháné út 27. Ny:H-P-ig 7:30-17-ig,
szo: 7:30-12-ig. 30/7765-2121

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelő-
től! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz-2014.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó Méhészet Gö-
döllő, Lovas u.3. 28/417-913

+ Kertészkedők figyelmébe! ÉRETT
MARHATRÁGYA eladó: 60 literes zsák
800 Ft. 20/4699-295

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció!

Részletek az irodában vagy telefonon!

Ez történik, ha nem ke-
zelteti hallásproblémáját

Hallás és halogatás. Azt gondoljuk, hogy rá-
érünk elmenni hallásszűrésre. Pedig ha azt
érzékeljük, hogy valami nincsen rendben,
mielőbbi beavatkozás szükséges. Ha sokat
várunk, lehet, hogy már késő lesz. Lapunk
kérdéseire Tóthné Molnár Tünde hallásspe-
cialista, a gödöllői Amplifon Hallásközpont
vezetője válaszolt.
Milyen következményei lehetnek annak, ha
valakinek hallásproblémája van, de nem
tesz ellene semmit?
A legnagyobb probléma az, hogy az illetőnek
romlik a beszédértése. Ez azt jelenti, hogy bár
a beszédet hallja, de nem tudja értelmezni azt.
Ami korábban természetes volt, most zava-
ró lehet. Ha az agy hallóközpontja nem kap
megfelelő ingert, ellustul, elfelejti a korábban
megtanult hangokat. Akár olyan mértékben is
leépülhet az érintett személy hallása, hogy ké-

sőbb már hallókészü-
lékkel sem lehet javí-
tani rajta.
Mit érzékel minde-
zekből a tünetekből
a környezet, a csa-
lád?
A hallásproblémával
küzdő személy szép
fokozatosan kerülni
kezdi a társas kapcso-
latokat: egyre inkább
befelé fordul, mogorva, esetleg apatikus lesz.
Előfordulhat, hogy kivonja magát a beszélgeté-
sekből, és akár a személyisége is megváltozhat.
Depresszió, frusztráció, kirekesztettség. Kerüli
a társaságot, bizonyos emberekkel nem áll szó-
ba, mert túl halkan vagy túl gyorsan beszélnek.
Mit kell tennie annak, aki részt szeretne ven-
ni az ingyenes hallásvizsgálaton?
Kérem, hogy a várakozás elkerülése miatt tele-
fonon egyeztessen időpontot munkatársunkkal
a 06 28 620 665-ös telefonszámon.

Ha sokat várunk, lehet,
hogy már késő lesz
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Beküldési határidő: 
2014. november 4.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Rózsa László, Fenyvesi nagyút 
28., Bodnár Istvánné, Bethlen 
G. u. 9.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Dereszán Béláné, Komáromi u. 
22., Virtela Laura, Perczel Mór 
u. 71/b.
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Selmeci 
Zsolt, Szabadság út 101/c. 
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Horváth Károlyné, Szent István 
tér 6., Antal Józsefné, Mohács 
u. 8.
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Őry Zsófia, 
Hársfa u. 14., Szász Attila, Szar-
vas u. 9. 


