
Fergeteges koncerttel ün-
nepelte fennállásának 15.
évfordulóját a Talamba Ütő-
együttes Gödöllő november
22-én, Budapesten, a Művé-
szetek Palotájában. Bár az
együttes ebben az esztendő-
ben több jubileumi rendez-
vényt is tartott, a szombat
esti hangverseny volt a szü-
letésnapi sorozat központi
eseménye, ahol a Talamba
mellett a gödöllői kulturális
élet számos szereplője lép-
hetett színpadra, s közösen
emlékeztek az elmúlt másfél
évtized sikereire.

Telt ház, szűnni nem akaró vastaps
jellemezte a koncertet, ahol az ütő-
együttes zenei tevékenységének esz-
szenciáját hallhatta a közönség, s
színpadra léptek azok a hazai sztárok

is, akikkel közös sikereket tudhatnak
maguk mögött. Varnus Xavér or-
gonaművész, Horgas Eszter fuvo-
laművész, Fábián Juli, a Zoohacker,
Falusi Mariann, Furák Péter, Ba-
nai Szilárd és a Harmonia Garden
mellett meghívást kaptak azok a gö-
döllői partnerek is, akikkel rendsze-

resek a közös fellépések. A közön-
séget a Művészetek Palotájában is
elkáprázatták Csányi István, a Cim-
baliband és a Fricska Táncegyüttes
közös produkciói.
Az estre Szitha Miklós ez alka-

lomra írt új, afrikai ihletésű műve
tette fel a koronát, amit Falusi Ma-

riann az Egyesített Gödöllői Gyer-
mekkórussal adott elő. A közel száz
fős gyermekkórusban az Erkel Fe-
renc Általános Iskola és a Frédéric
Chopin Zeneiskola kórusának tag-
jai léptek színpadra. A békéről, a
szeretetről szóló dalt – amit sokan
a „We are the world”-hoz hasonlí-
tottak – könnyes tapsviharral ünne-
pelték.
A nagyszabású rendezvényt, ter-

mészetesen tortás ünneplés zárta.
A szombat esti koncerttel azon-

ban nem értek véget a jubileumi
események. Az évforduló decem-
ber 13-án zárul Gödöllőn, ahol a
Művészetek Házában mutatják be az
„Orient-Express” című szuperpro-
dukciót, ami egyben az új, rendkí-
vül látványos műsor ősbemutatója is
lesz, amit már a bemutató előtt hatal-
mas érdeklődés övez.

(folytatás az 5. oldalon)
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Kerékpárosbarát Település címmel ismerte
el a Gödöllőn végrehajtott fejlesztéseket a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. (2. oldal)

Székelyföldi művészek munkáiból nyílt kiállítás
november 22-én a Levendula Galériában és a
Művészetek Házában. (6. oldal)

Szerdán 18 órakor méri össze erejét a Chal-
lenge-kupa 2. fordulójának visszavágóján a
TEVA-GRC és a Békéscsaba. (8. oldal)

Gödöllői szuperprodukció a MÜPA színpadán

Sztárokkal ünnepelt a Talamba
November 22-én a Gödöllői Ki-
rályi Kastély Barokk Színháza
adott otthont az Erzsébet ki-
rályné tiszteletére „Van most
dicsérni hősöket” címmel ren-
dezett 20. vers- és prózamon-
dó verseny döntőjének.

A jubileumi rendezvény idén „A régi
Ház – 2014 „Kezdet és vég” című
gödöllői kulturális tematikus évhez
kapcsolódott. Ez alkalommal a ver-
senyprogramot gálaműsor egészí-
tette ki, amelyen az elmúlt évek ki-
emelkedő versenyzői közül nyolcan
léptek színpadra.

(folytatás az 5. oldalon)
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Advent Bécsben,
schönbrunni kastélylátogatással
2014. december 14-én,

gödöllői indulással, 5690 Ft/fő
Részletes információ: www.sissytravel.hu
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Nagyszabású munka kezdődött a múlt héten az ipartelep bejárata és az Erzsé-
bet parki HÉV-megálló között. Az itt lévő mintegy háromszáz méter hosszú 
járdaszakaszt felújítják, amihez lezárták a területet. 
A munkálatok a tervek szerint december 9-én fejeződnek be. Ez idő alatt a 
lezárt területre tilos a belépés! A gyalogosok a 3-as főút túloldalán, a képen 
zölddel jelezett útvonalon közlekedhetnek, és az itt jelölt módon juthatnak el 
az ipartelepre. Az Erzsébet parki HÉV-megálló a munkálatok alatt is megkö-
zelíthető, ezt a felújítás nem érinti, az innen elvezető járdaszakaszokat azon-
ban igen, ezeket szintén lezárják.  
A felújítást az önkormányzat az Invitellel közös beruházásban végzi.

FIGYELEM! Járdalezárás

Felújítás kezdődik!

A képviselő-testület csütörtö-
ki rendkívüli ülésén egyhan-
gúlag hozzájárult ahhoz, hogy 
a Gödöllői Sport Klub (GSK) 
az önkormányzati tulajdo-
nú Táncsics Mihály úti sport-
telepen öltözőt létesítsen a 
látvány-csapatsportágak tá-
mogatási rendszerének lehe-
tőségeit igénybe véve. 

A sporttelepen 2013-ban ilyen pá-
lyázati forrásból épült műfüves lab-
darúgó pálya és készült el a pálya-
világítás. Az idén a füves nagypálya 
gyepét újították fel. A GSK újabb, 
a Magyar Labdarúgó Szövetséghez 

benyújtott pályázata öltöző épület 
megvalósítását célozza.
A GSK labdarúgó szakosztályának 
első számú feladata az utánpótlás 
képzés, ezért 6-21 évesekig min-
den korosztályban foglalkoztat csa-
patokat. Az egyesület edzéseit és 
mérkőzéseit a Táncsics Mihály úti 
Sportcentrumban tartja, ahol a három 
nagyméretű pálya nyújt lehetőséget 
arra, hogy a szakmai munka még ha-
tékonyabb legyen. A jelenleg zajló 
bajnokságokban három korosztály-
ban már női csapatot is indítottak. Az 
utánpótlás szakosztály jelenleg több 
mint 300 gyermeket foglalkoztat.  
    jk

Kerékpárosbarát Település 
címmel ismerte el az elmúlt 
években lezajlott városi fej-
lesztéseket a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium. A kiírt 
pályázaton országosan har-
minchárom település nyerte el 
a címet, köztük Gödöllő. Az el-
ismerést november 21-én Ba-
latonkenesén egy konferencia 
keretében adták át, ahol a jó 
példákkal is megismerkedhet-
tek a résztvevők. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
hetedik éve hirdeti meg a kerékpárt 
mint szabadidős, és mint közlekedé-
si eszközt népszerűsítő pályázatát. A 
pénteki díjátadó egyben workshop is 
volt, ahol lehetőség nyílt a fejleszté-
sek bemutatására. A rendezvényen 
Pelyhe József alpolgármester vett 
részt, aki ezt követően Gödöllőn 
gratulált az elismeréshez a „Legyen 

Gödöllő kerékpárosba-
rát város!”  programot 
meghirdető Tóth Tibor 
korábbi alpolgármes-
ternek, aki jelenleg ön-
kormányzati képviselő-
ként dolgozik tovább az 
ezirányú fejlesztéseken. 
Pelyhe József elmond-
ta, a balatonkenesei 
rendezvényen több a 
Rákos-patak menti te-
lepülés is részt vett, s 
elhangzott, ezeknek az 
összefogása új lendüle-
tet adhat a térség kerék-
páros fejlesztéseinek. 
Tóth Tibor örömmel 
fogadta az elismerő cí-
met, ami – mint mond-
ta – bizonyítja, hogy jó 
irányban indult el a vá-
ros: a fejlesztések a leg-
szélesebb körű lakossági bevonással, 

a helyi és az országos szakmai szer-
vezetek bevonásával, valamint a he-
lyi adottságokhoz való alkalmazko-
dással valósultak meg.  Kijelentette, 
a jövőben is ennek jegyében szeretné 
folytatni a fejlesztéseket, szem előtt 
tartva a költséghatékonyságot, ami 
jelentősen hosszabb biztonságos 
nyomvonal kialakítását, valamint 
kerékpáros infrastruktúra fejlesztést 
tesz lehetővé. 
Mint megtudtuk, már folynak  követ-
kező öt esztendő kerékpáros prog-
ramjának előkészítő munkálatai, s a 
folyamatban épp úgy bevonják majd 
a lakosságot, a civil és szakmai szer-
vezeteket, mint az eddigi munkák 
során.

jb

Minisztériumi elismerést kapott a városi program

„Kerékpárosbarát Település” lett Gödöllő

Hamarosan végetérnek a garanciális munkák a fő-
téren. Még zajlik a kandeláberek javítása, aminek 
során kicserélik az izzókat azokban a lámpákban, 
amik nem világítanak, de felmérették a kivitelező-
vel azt is, hogy van-e olyan műszaki probléma, amit 
esetleg a vezetékek meghibásodása okozott. 

Szintén folyamatban van a főtéri szemetesek és a padok 
esztétikai javítása, amiket az időjárás miatt nem tudtak 
a múlt héten elvégezni. 

Hátra van még a burkolati munkák egy része, ezekre 
szintén az időjárás függvényében kerül sor. 

jk

Mire valóban beköszönt a 
tél, valóban csak az a leg-
aktuálisabb munkákra kell 
koncentrálniuk a VÜSZI 
szakembereinek. 
A napokban véget érnek 
a karbantartási munkák a 
Thököly Imre utcában, ahol 
speciális technológiával 
javítják a burkolaton az út 
teljes hosszában kialakult hosszanti 
repedést, s befejeződik a görög kato-
likus templom előtti parkoló kialakí-
tása is. 
A kertészeti munkák is a végükhöz 
közelednek. Az Erzsébet parkban is 
véget érnek a növényápolási mun-
kák, s megtörtént a sövények és fák 
telepítése a Kazinczy lakótelepen is. 
Itt a nemrégiben eltávolított elörege-

dett növények helyére 30 méter hosz-
szan, két sorban telepítettek sövényt, 
és helyükre kerültek a gömbkőrisek 
is. Megkezdődött a hóügylelet is. En-
nek keretében, minden reggel hajnali  
02.30-kor és 5.30-kor a VÜSZI mun-
katársai bejárják a városi kezelésben 
lévő utakat, s ahol szükséges, elvég-
zik a csúszásmentesítést. 

bj

Finisben a garanciális munkák

Javítják a főtér világítását

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 

Öltöző építésére pályázik a GSK

Enyhe és hosszantartó volt az idei 
ősz, ezért sok helyen még csak most 
hullanak le a levelek. A kertvárosban 
élők közül épp ezért sokaknak fejtö-

rést okozott, hogy mi lesz a követ-
kező napokban lehulló lomb sorsa, 
mivel hivatalosan már véget ért a 
zöldhulladék rendszeres gyűjtése. 

Lapunk a hulladékgazdálko-
dást végző Zöld Híd Régió 
Kft-től megtudta, tekintettel 
a rendkívül enyhe őszre és a 
lakossági jelzésekre, a jövő 
héten még egyszer begyűj-
tik a szabályosan kihelyezett 
zöldhulladékot. A gyűjtés a 
szokott menetrendben törté-
nik. 

jk

Faületetéssel búcsúztatta az őszt a VÜSZI

Beindult a téli ügyelet az utakon

Lesz még zöldhulladék szállítás!
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Összefogás, hogy szép legyen az ünnep

Jusson ajándék minden karácsonyfa alá!

A kulturális örökség integrált európai megközelítése

Végső döntés februárban

Megváltoznak a postai sárga csekkek

Jönnek a QR-kódok

A stratégia és fenntarthatóság jegyében

Középpontban a fejlesztések

Ne törvény mondja meg, mit csináljunk!

Vasárnapi nyitva tartás

Karácsony idején évről évre egyre
több szervezet kezdeményez ado-
mánygyűjtést, hiszen ezekben a he-
tekben azok is indíttatást éreznek
a rászorulók támogatására, akik
egyébként nehezebben szánják rá
magukat. Ugyanakkor sokakban ott a
kétely, a megfelelő szervezetnek ad-
ják-e a támogatást, jó helyre kerül-e
az összegyűjtött pénz, ruhanemű.
Városunkban idén is a Társadalmi
Felzárkóztatási Program keretében
fogják össze a gyűjtéseket, és igé-
nyeket annak érdekében, hogy való-
ban a rászorulókhoz jussanak el az
adományok, s az elosztás módja is
megfelelő legyen.
Az önkormányzati, civil és kari-

tatív szervezeteket összefogó prog-
ramot a múlt évben dolgozták ki, és

már a tavalyi eredmények is igazol-
ták, sokkal hatékonyabban tudnak
így tevékenykedni. A program ko-
ordinátora Pecze Dániel alpolgár-
mester, aki korábban is összefogta a
kezdeményezést.

A gyűjtés egyik helyszí-
ne a főtéren megrendezésre
kerülő adventi vásár lesz. Itt
ismét helyet kap egy olyan
faház, ahol lehetőséget biz-
tosítanak az adományok
leadására, de itt jelezhetik
azt is, ha a városban élő rá-
szoruló személyről tudnak,
valamint azok is itt jelentkezhetnek,
akik segítségre számítanak. A felme-
rülő igényeknek megfelelő kontroll
mellett igyekeznek eleget tenni. A
beérkezett adományok a Forrás Szo-
ciális Segítő és Gyermekjóléti Szol-
gálathoz (06-28-513-605) kerülnek,
és onnan történik majd a szétosztás
is.
Az adományokat december 6-tól,

az adventi vásár megnyitásától de-

cember 12-ig várják pénteken 15-18
óra között, szombaton és vasárnap
9-11.30-ig, ahol ez idő alatt önkén-
tes diákok teljesítenek szolgálatot.
Aki ide nem tud eljutni, az hét köz-
ben az önkormányzati óvodákban is

leadhatja adományát 7-9 óra között.
A szervezők elsősorban tartós élel-
miszereket és ruhaneműket várnak.
Bíznak benne, hogy a magánszemé-
lyek mellett cégek is bekapcsolód-
nak az akcióba.
Szintén sokaknak szereztek örö-

met a múlt évben azok, akik részt
vállaltak az úgynevezett „cipős
doboz” akcióban. Az ajándékok
sok rászorulónak, többek között a
Montágh Imre Általános Iskola kis
tanulóinak szereztek nagy örömet, az
idén szeretnék tovább szélesíteni a
megajándékozottak körét. Akik úgy
érzik, részt tudnak vállalni ebben a
kezdeményezésben, azoktól elsősor-
ban gyerekeknek szóló könyveket,
játékokat várnak a szervezők. Kérik,
hogy ezeket dobozban, becsomagol-
va adják le, a dobozra pedig írják rá,
hogy fiúnak, vagy lánynak, valamint
azt, hogy hány évesnek szóló ajándé-
kot tartalmaz. A „cipős dobozokat” a
Művészetek Háza ifjúsági klubjában
is leadhatják.
Akik inkább pénzadományok-

kal járulnának hozzá, hogy megsz-
építsék mások karácsonyát, szintén
megtehetik a Segítség Közalapítvá-
nyon keresztül, az alábbi számlájára
történő utalással: BBRT 10103836-
13223239- 00000003 várják.

(ny.f.)

A Régiók Bizottsága EDUC
(oktatás, ifjúság, kultúra, sport
és kutatás) szakbizottságának
2014. november 21-ei ülésén
Brüsszelben elfogadták dr. Gé-
mesi György előadóként kidol-
gozott „A kulturális örökség
integrált európai megközelí-
tése felé” című CoR vélemény
tervezetét.

Gémesi György beszédében hang-
súlyozta, hogy minden kormányzási
szintnek a szereplők aktív bevonásá-
val együtt fontos szerepe van az eu-
rópai kulturális örökség védelmében
és támogatásában. Fontosnak tartja,
hogy a fiatal generáció megismer-
je saját települése tárgyi és szellemi

örökségét,megértse a védel-
méhez fűződő érdekeket és
részt vállalhasson a kulturá-
lis javak népszerűsítésében.
Kiemelte az épületek örök-
ségalapú fejlesztéseinek kiaknázását,
amely a településrehabilitáció során
új funkciókat adhat az örökségi hely-
színeknek és a kis- és középvállalko-
zások bevonásával hozzájárulhat a
foglalkoztatottsághoz és munkahely-
teremtéshez. A lakossághoz legköze-
lebb állóként a helyi önkormányza-
toknak felelős szerepe van az épített
és természeti környezet megóvására
irányuló felelősség kialakításában,
az emberek gondolkodásának pozitív
megváltoztatásában és a lakosság ez
irányú aktivizálásában. Kiemelendő

a települések közötti és határon át-
nyúló testvérvárosi együttműködé-
sek jelentős szerepe a polgárok aktív
részvételének bevonásával a helyi és
regionális kulturális örökség és sok-
színűség interaktív, élményközpontú
módon történő kölcsönös megisme-
résében és megfontolásra javasolta
a települési kapcsolatokon, együtt-
működéseken keresztül megvalósult
kulturális örökségvédelem legjobb
gyakorlatának uniós szintű díjazá-
sát, erősítve ezzel is az európai uniós
identitást.
A kultúra és kulturális örökség je-

lentőségének újraértékelése hosszú
távú folyamat, amely a társadalom
minden szereplőjét érinti. Közös fel-
adat, hogy minden szereplő bevoná-
sával lehetővé tegyük a versenyké-
pes tudás és műveltség megszerzését,
amely szükséges az EU előtt álló ki-
hívások sikeres megválaszolásához.
A CoR vélemény a Régiók Bizott-

ságának februári plenáris ülésén ke-
rül végleges jóváhagyásra.

(Sz.H.)

Gödöllőn tartotta közös rendezvé-
nyét a Gödöllői Térségi Kamarai
Klub és a kamara innovációs klubja.
Az érdeklődők a megyék szerepéről,
a klasztertevékenységről, és a hama-
rosan induló innovációs pályázatok-
ról kaphattak információkat.
Az összevont rendezvényen Gé-

mesi György, Gödöllő polgármes-
tere beszélt a gödöllői tervezett fej-
lesztéseiről, s ennek kapcsán röviden
összefoglalta az elmúlt évek jelen-
tősebb gazdasági lépéseit is. Mint
mondta, Gödöllőn mindig a város
bevételeiből zajlottak a fejlesztések,

amiket alaposan átgondolt stratégia
mentén, a fenntarthatóságot szem
előtt tartva hajtottak végre, s erre a
jövőben is nagy hangsúlyt helyez-
nek.
Kitért arra is, hogy a következő

időszakban az idegenforgalom fej-
lesztésére kíván nagyobb hangsúlyt
helyezni az önkormányzat, aminek a
zászlóshajója továbbra is a kastély. A
cél a Gödöllőn eltöltött vendégéjsza-
kák számának növelése.
Gémesi György elmondta, az öt-

éves ciklusprogram 2015 elején lát
majd napvilágot. (bdz)

Januártól a postai csekkeken is meg-
jelennek a QR-kódok, amelyek segít-
ségével otthonról is ki lehet fizetni a
számlákat – mondta Kovács Zoltán,
a Magyar Posta Zrt. ügyféltámogatási
vezérigazgató-helyettese. A QR-kód
kötelező tartalmi elem lesz.
A számlák QR-kód segítségével

történő bankkártyás kifizetését a
Magyar Posta október végén megje-
lent mobilapplikációjával lehet majd
igénybe venni. Jelenleg egy biztosí-
tócéggel tesztelik a rendszert, január-
tól pedig tömegesen is megjelennek
majd a kódok a csekkeken.
AQR-kód (angolul:QuickRespon-

se Code) olyan információhalmaz,
amelyet a mobiltelefon a megfelelő

alkalmazás segítségével képes dekó-
dolni, és a befizetésre váró számla
adatait egy új felületen jeleníti meg.
A kódokat már használja a Díjbesze-
dő Holding, amelynek iCsekk elne-
vezésű rendszerében okostelefonok
segítségével néhány gombnyomással
lehet fizetni a számlákat.
Kovács Zoltán szerint a fogyasztói

szokások eltérőek, a postának ezért az
a célja, hogy a hagyományos, csekk-
alapú befizetésekmellett új lehetősége-
ket is kínáljon, bár a társaság abban is
érdekelt, hogy a jövőben is megmarad-
jon a csekkalapú befizetési lehetőség,
hiszen a többmint 20 éve a piacon lévő
sárga és fehér csekkekből jövedelmük
származik. (Forrás: hvg.hu)

A bevásárló központok vasárnapi nyit-
va tartásának korlátozása indokolatlan
beavatkozás lenne az emberek privát
szférájába. Ma legalább minden 5. ma-
gyar állampolgár vasárnapi napon is in-
tézi vásárlásait, és semmilyen gazdasági
vagy ideológiai érdek nem indokolhatja,
illetve korlátozhatja, hogy több millió
ember hol és mivel tölt(hes)se a szaba-
didejét.
A Magyar Bevásárlóközpontok Szö-

vetsége (MBSZ) szerint a korlátozást tá-
mogató nyilatkozatok minden szakmai
alapot nélkülöznek, ezért álláspontjuk
távol áll a piacgazdaság realitásaitól.
Egy működő piacgazdaságban fejlesz-
tésekkel, beruházásokkal, hatékonyság-
növeléssel és ezek eredményeként ver-
senyképes árakkal, valamint minőségi
szolgáltatásokkal kell operálniuk a sze-
replőknek. Ezen tényezők piacbefolyá-
soló jogalkotással történő helyettesítése
nemcsak a versenytársakat, hanem min-
denekelőtt a fogyasztókat károsítja meg.
Az Országgyűlés előtt lévő tízoldalas

törvényjavaslat a vasárnapi és a mun-
kaszüneti napokon tiltaná meg az üzle-
tek nyitva tartását. A többi esetben – így
például szombaton is – kizárólag időbeli
korlátok közé szorítaná. A főszabály
szerint az üzletek reggel 6 óra és este
10 óra között lehetnek nyitva Magyar-
országon. Deklarált cél a dokumentum
szerint, hogy a családi kisvállalkozások
működését ne akadályozzák akkor, ha
a tevékenységet kisebb méretű boltban
(400 négyzetmétert meg nem haladó

árusító területen) folytatják, és az álta-
lános zárva tartási időszakban a keres-
kedelmi tevékenységet a tulajdonosok
vagy családtagjaik maguk gyakorolják.
Magyarországon 530 ezren dolgoz-

nak az ágazatban, amely 8000 milli-
árd forintnál nagyobb kiskereskedelmi
forgalmat realizál, tehát az egyik leg-
nagyobb GDP-előállító, a legnagyobb
áfabefizető és a legtöbb munkavállalót
foglalkoztató ágazat. A határ közeli vá-
rosok központjaiban és Budapesten is az
idegenforgalmi bevétel jelentős kiesésé-
vel kell számolni a vasárnapi zárva tar-
tás bevezetése esetén (statisztikai adatok
alapján ez évben 350-360 milliárd Ft/év
bevételt jelent), mert rendkívül magas
az egyetlen napra, bevásárolni hazánk-
ba érkező külföldiek száma (kb. 28-30
millió fő/év).
A potenciális vásárlók közül a terve-

zet éppen az aktív, többkeresős, sokat
dolgozó és családos emberek választási
lehetőségeit korlátozná tömegesen. Az
MBSZ által mért adatok szerint a bevá-
sárlóközpontokat a látogatók 11–16 szá-
zaléka kifejezetten vasárnap keresi fel.
Ezen belül, a 3 fős vagy annál nagyobb,
hétköznap magas óraszámban dolgozó
háztartások bizonyítottan a hétvégi be-
vásárolásokat preferálják.
A kereskedőknek, de a dolgozóknak

is katasztrófa lenne az üzletek kötelező
vasárnapi zárva tartásának bevezetése.
Csökkenő bevételeket, növekvő mun-
kanélküliséget és drágább bevásárlást
prognosztizálnak. (Forrás: Piac és Profit)

Tavaly így érkeztek az ajándékok a Montágh iskolába
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Fennállásának 25. évforduló-
ját ünnepli indén a 802. számú 
Szent Korona Cserkészcsa-
pat. A negyedszázados évfor-
dulót nem rég bállal ünnepel-
ték, ami egyben lehetőséget 
teremtett az elmúlt negyed 
évszázadra történő visszate-
kintésre is. 

– Közel háromszázötven fő vett részt 
a bálon – elevenítette fel az esemé-
nyeket lapunknak Winhardt Ádám 
cserkészsegédtiszt, csapatparancs-
nok. – Máthé László, a csapat alapí-
tója egy kis beszélgetést szervezett, 
és szép emlékeket eleve-
nítettek fel azok a fotók is, 
amik az 1989-től szerve-
zett táborokon készültek.
– Újdonságnak számí-
tott a cserkészet vagy a 
hagyományok folytatása 
volt 25 évvel ezelőtt?
– Biztos voltak, akiknek 
újdonság volt, de a többség 
tisztában volt vele, hogy 
mit jelent, hiszen a cserké-
szet valójában sosem szűnt 
meg Magyarországon. Bár 
hivatalosan megszüntették, 
mindig voltak akik tovább 
vitték, például természetjá-
ró mozgalom formájában. 
De voltak valóságos föld-
alatti mozgalmak is, hi-
szen volt, ahol a pincerendszerekben 
tartották meg az összejöveteleket. 
Ráadásul a külföldi magyar cserkész 
szervezetek sem szűntek meg. Így 

volt mire építkezni, a rendszerváltás 
után.
– Hogy látja, mennyire sikerül 
megszólítaniuk a mai fiatalokat?
– Országosan ma már tizenkétezer 
cserkész van, s Gödöllőn is több csa-
pat tevékenykedik. A mi csapatunkba 
jelenleg 170 fő tartozik, s egyre több 
az érdeklődő. Vannak, akik először 
szülői ösztönzésre jönnek, de egyre 
több gyerek saját maga jelentkezik. 
Látják, hogy akik közénk tartoznak, 
jól érzik magukat a csapatban, jó 
programok vannak...
– Mivel töltik az idő a foglalkozá-
sokon?

– Nagy gondot fordítunk arra, hogy 
a gyerekek játékos formában elsajá-
títsák a cserkésztudást. Ebbe beletar-
tozik a természetismeret, egészség-

ügyi-, térkép-, történelmi ismeretek, 
és a magyarsághoz tartozó kulturális 
értékek – például néptánc, énekek – 
megismerése. A cserkészethez hoz-
zátartozik a magyarság megélése. 
Ennek szép pillanatai, amikor au-
gusztus 20-án mi húzzuk fel a magyar 
zászlót, március 15-én és október 23-
án pedig díszőrséget állunk. És ami 
nagyon fontos számunkra: a hit. Itt 
azonban fel kell hívni a figyelmet 
arra, hogy a cserkészet ökumenikus! 
Ezt ugyanis sokan nem tudják. A mi 
csapatunkba is járnak, katolikusok, 
reformátusok, baptisták, evangéliku-
sok. A gyerekeket arra ösztönözzük, 
hogy járjanak hittanra, kapcsolódja-
nak be egyházuk életébe, de minden-
kinek tiszteletben tartjuk a hitét.
– Hogy látja, sokat változott a cser-
készet az elmúlt évek alatt?
– Nagyon sokat. Egyrészt régebben 
a természettel való kapcsolat kap-
ta a fő hangsúlyt, ma már inkább a 
közösség. A gyerekek is mások. Ma 
már például a mindennapokból is hi-
ányzik az alapvető tisztelet. Ezen is 
igyekszünk változtatni, és azt hiszem 
bátran mondhatom, nagyon pozití-
vak a visszajelzések! De még ren-
geteg feladatunk van, ami örömteli, 
hiszen egyre többen szeretnének kö-
zénk tartozni. Ehhez azonban megfe-
lelő helyiségre is szükségünk lenne. 
A közösségi házat már kinőttük, úgy, 
hogy szeretnénk egy cserkészotthon 
jellegű létesítményt. Ez nagy segít-
séget jelentene a tevékenységünk-
höz. Bízom benne, hogy meg tudjuk 
valósítani!                                       jk

25 éves a 802. számú Szent Korona Cserkészcsapat

Egyre népszerűbb a cserkészet

IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET

2014. NOVEMBER 30-ÁN, 17 ÓRÁTÓL ÖSSZEVONT 
REGIONÁLIS IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET 

a helyi és a környező ifjúsági csoportok szolgálatával, 
az igét Galambos András teológiai hallgató hirdeti.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Baptista Imaház 

(Kornya Mihály u. 2., a Shell benzinkút mellett)

A minden évben kétszer megrendezett waldorf iskolai bazárra 
szorgos munkával készülnek a gyerekek, szülők és tanítók. Így 
volt ez idén is; november 22-én már korán reggeltől szülők lel-
kes csapata rendezte át az iskolát, hogy megfelelő helyet alakít-
sanak ki az árusoknak, a büfének, a Teaháznak, s eldöntsék, hol 
legyenek a kiállítások, a mesébe illő Kristályerdő, hely a cirku-
szi bemutató, a Csokizda, s hol kapjanak helyet a kézművesek 
és könyvárusok. 

Az iskola délután kettőkor nyílt meg a nagyközönség előtt este hét óráig vár-
ta az érdeklődőket, akik finom sütemények, különlegességek, finom italok  
között válogathattak, a Teaházban a 8. osztályosok hangulatos világítással, 
berendezéssel és egész délutánt betöltő (élő!) műsorral kedveskedtek a láto-
gatóknak. Tanárok, diákok zenélnek, énekeltek, a kisebbek a Kristályerdőben 
mesét hallgathattak és sorolhatnánk a végtelenségig a színes programokat. 
A kis diák-eladók  saját kézműves portékáikat kínálták, aminek bevétele egy 
jó kis osztálykiránduláshoz járul majd hozzá, de hasznos célra fordítják a 
büfé bevételét is, ez az iskola udvarán épülő járda megvalósulását segíti majd.

Élményteli Waldorf Bazár
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Nem sorolom fel azt a sok el-
képzelést, ami első gyermekem 
születését megelőzte. A váran-
dósságról, az apró gyermekkel 
való otthonlétről, a nevelésről 
stb. Végigolvastam az összes 
szakkönyvet, újságot, mert mint 
minden édesanya, én is mindent 
tökéletesen akartam csinálni. 

Néhány évvel később leginkább  
Murphy törvénykönyveit olvasgattam, 
ha már nehezen bírtam a gyűrődést, és 
inkább beszélgettem, mint szakköny-
vet olvastam. Amikor pedig azt hittem, 
már túlestem az anyasági kiképzésen, 
lányom után megszületett a fiam, és 
lényegében kezdhettem elölről a „szü-
lők iskoláját”. Mert bár közhely, hogy 
nincs két egyforma gyerek, nagy igaz-
ság. Mint ahogyan az is, mindannyian 
másképp éljük meg a szülői léttel kap-
csolatos örömöket, bánatokat, megpró-
báltatásokat. 

Általában örömmel beszélünk az 
általunk szépnek rendezettnek látott 
családokról, ahol apuka anyuka, gye-
rekek békében, szeretetben, jólétben 
élnek.  Legalábbis ezt gondoljuk. Mert 
ha mögé nézünk, kiderül, a gyermek-
vállalás, a nevelés terén minden család 
megvívja a maga küzdelmeit, az örö-
mök mellé bőven jut bánat, megoldan-

dó, sokszor embert próbáló feladat. 
Lehet az ember szülésznő, szívse-

bész, népszerű előadóművész, író, lel-
kész, a gyermekek örökké dilemmák 
elé állítják, s csak bízhat abban, jó 
döntést hoz. 

És ott vannak azok, akiknek nem 
adatott meg a saját gyermek, akik test-
vérük, barátaik gyermekeit szeretik 
sajátjukként, vagy vállalják a nevelő-
szülőséget, az örökbefogadást, akkor 
is, ha az a gyermek problémás maga-
tartású, vagy ha beteg. Nem is beszél-
ve azokról, akik tudatosan választanak, 
vállalnak beteg gyermeket!

Tizenhét gyermeknevelő vall a szü-
lőségről a Heti Válasz sorozatának 
legújabb kötetében. Személyes élmé-

nyeiket, tapasztalataikat osztják meg 
az olvasóval, örömeiket, gyászukat, 
mindennapi dilemmáikat. Megtudhat-
juk, segíti-e a szülésznő munkáját, ha 
maga is öt gyermeket hozott a világra, 
hozhat-e jó döntést a szívsebész édes-
apa, amikor választani kell, hogy saját 
beteg gyereke mellett maradjon, vagy 
rohanjon a kórházba. Szívmelengető, 
elgondolkodtató történeteket oszt meg 
velünk a szászvárosi gyermekotthon 
vezetője, aki maga is a dévai gyer-
mekotthonban Böjte Csaba mellett 
nevelkedett, de megtudhatjuk, hogyan 
látja az anyaság, a gyermeknevelés 
kérdését a Patrona Hungaria szerzetes 
tanára, az evangélikus lelkész és a po-
litikus feleség. 

Mindegyiküké más út, egy dolog 
azonban mégis összeköti őket: aján-
déknak tekintik a gyermeket, a csa-
ládot, ami megéri a fáradtságot, a 
lemondásokat. Nem teherként, nem ál-
dozatként élik meg döntéseiket, hanem 
úgy, mint egyfajta tanulási folyamatot, 
amivel egy felsőbb hatalom bízta meg 
őket, hogy szebbé, tökéletesebbé te-
gyék a világot. 
(Isten hozott! – Vallomások, anyaság-
ról, apaságról)                                nyf   

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Tekintsd ajándéknak!

(Folytatás az 1. oldalról)

A versenyre magyar költők, írók a 
hazafiságról, hősiességről, bajtársias-
ságról, a háborúban itthon maradottak 
érzéseiről, különös életutakról, a hábo-
rú fanyar humoráról szóló verseket el-
beszéléseket és megzenésített verseket 
vártak a szervezők: a Gödöllői Királyi 
Kastély Barátainak Egyesülete, a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Információs 
Központ és a Gödöllői Királyi Kastély. 

Az elődöntők során 115 produkciót 
hallgatott meg a zsűri, közülük har-
mincan léptek színpadra a szombati 

döntőben. Három korcsoportban 26 
vers- és prózamondót és négy zenei 
produkciót hallgatott meg a közönség 
és a zsűri, amiben Pécsi Ildikó, Kos-
suth- és Jászai-díjas színművész, a 
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak 
Egyesülete tiszteletbeli elnöke, Gödöl-
lő város díszpolgára, Fülöp Attiláné, a 
Gödöllői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ igazgatója, Buka Enikő, 

a Frédéric Chopin Zeneiskola igazga-
tója, dr. Papházi János, a Gödöllői 
Királyi Kastély múzeumi osztályának 
vezetője és Hidi Norbert, a budapesti 
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Gimná-
zium tanulója foglalt helyet, aki 2008 
óta az Erzsébet szavalóverseny állandó 
versenyzője, 2013-ban a III. kategória 
2. helyezettje volt.

A résztvevőket Gémesi György pol-
gármester, Gönczi Tibor, a kastély 
igazgatója, Szlávik Jánosné, a Gödöl-
lői Királyi Kastély Barátainak Egyesü-
letének elnöke, valamint Pécsi Ildikó 
köszöntötte. 
Ezt követően, még a verseny megkez-
dése előtt került sor az Erzsébet me-
dálok átadására, amelyeket a jubileum 
alkalmából olyanok vehettek át, akik 
az elmúlt 20 évben folyamatosan se-
gítették a szavalóverseny lebonyolítá-
sát. A Pécsi Ildikó által alapított díjat 
Molnár Sándorné, Kassai Lajosné, 
Czira Lászlóné, illetve támogatóként 
az isaszegi IS-ESZ Bt. vezetője, dr. 
Eszlári Egon vehette át.
A versenyzők három korcsoportban 
(10-12 évesek, 13-14 évesek, 15-19 
évesek) mérték össze tudásukat, nem 
kis feladatot adva a zsűrinek. 
Az I. korcsoport győztese Kristóf 
Anna  (Damjanich János Általános 
Iskola, felkészítő: Pintér Ágnes), 2.  
Bárdos Triszten (Hajós Alfréd Álta-
lános Iskola, Juhász Gabriella), a 3. 
pedig Ács Balázs (Erkel Ferenc Álta-
lános Iskola, Majorné Miklósi Gyön-
gyi) lett.  
A II. korcsoportban Glacz Máriának 
(Szent Imre Katolikus Általános Is-
kola, Weidl Beatrix) ítélte az első dí-

jat a zsűri, 2. lett Juhász Lilla Bella 
(Petőfi Sándor Általános Iskola, Kele-
men Marianna), míg Farkas Emese 
(Szent Imre, Weidl Beatrix) harmadik 
díjat vehetett át. 
A III. korcsoportban az első helyen 
Csörget Bence végzett (Török Ignác 
Gimnázium, Bárdy Tamás), 2. Krett 
Anna (Gödöllői Református Líceum, 
Varga Brigitta és Dudás Erzsébet), 
a 3.pedig Nagy Borbála (Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium) lett. 
A zenei kategóriában 1. díjat vehett át a 
Csenderes Együttes (Frédéric Chopin 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Al-
bertné Joób Emese, Pertis Szabolcs),  
a 2. helyen Hidvégi László (Frédéric 
Chopin, Benedek Krisztina), a 3. he-
lyen pedig Kakucs Katalin (Reformá-

tus Líceum, Gombos Viktor) végzett. 
Gödöllő város különdíját Palágyi Dóra 
(Erkel, Matuz Zsuzsa), Poós Péter 
(Református Líceum,Varga Brigitta 
és Dudás Erzsébet), valamint Malá-
rik Ágnes és Malárik Eszter (Török, 
Kucsinka Katalin) vehette át. 
A versenyt ez alkalommal gálaműsor 
egészítette ki, amelyen az elmúlt évek 
díjazottjai közül nyolcan léptek szín-
padra.                                                jk

November 22-én Mozart és Muszorg- 
szkij műveit szólaltatta meg a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar a bérletes hang-
versenyén, december 6-án este pedig 
Haydn: Teremtés című oratóriumát ad-
ják elő a Kastély Lovardájában. Az est 
női szólistája Baráth Emőke (szop-
rán) lesz, akinek pályája Gödöllőről 
indult. 

Baráth Emőke a Frédéric Chopin Ze-
neiskolában Bartha Katalin növendé-
keként zongorázni, Joó Ibolyától csel-
lózni tanult, énektanára pedig Kálny 
Zsuzsa volt. Tanulmányait a Szent 
István Király Zeneművészeti Szakkö-
zépiskolában folytatta, ahol hárfázni is 
tanult, 2007-ben pedig felvételt nyert a 
Zeneakadémiára Pászthy Júlia osztá-
lyába. A 2011/12-es tanévben a firen-
zei Luigi Cherubini konzervatórium 
növendéke volt.
2011-ben a Linzben megrendezett 

Pietro Antonio Cesti barokk énekver-
senyről elhozta a fődíjat és a közönség-
díjat, s szintén ebben az esztendőben a 
Junior Prima díjat. Azóta a legjelentő-
sebb karmesterek partnere, 2012-ben a 
lemezen is rögzített, Alan Curtis által 
vezényelt Händel-produkció, a Giulio 
Cesare egyik szerepét énekelte, tavaly 
pedig az Aix-en-Provence-i Fesztivál 
nagy durranásában kapott főszerepet: a 
bemutatása után 350 évvel újra felfe-
dezett Cavalli-opera, az Elena címsze-
repét énekelte. Alakításáról egyöntetű 
lelkesedéssel számolt be a Le Figarótól 
a Financial Timesig a világsajtó.
Néhány hete Brüsszelben, a világ egyik 
legrangosabb versenyén, az Erzsébet 
Királynő Énekverseny döntőse volt. A 
magyar közönség jelenleg többek kö-
zött a Magyar Állami Operaházban is 
hallhatja, ahol a Jirzi Menzel rende-
zésében bemutatott Cosi fan tuttéban 
Despinát énekli.                               bj

KÖNYVES MIKULÁS
December 5-én (pénteken) 

17-19 óra között a 
Bagoly könyvesboltban 

mindenkit 
szeretetettel vár a Mikulás!

Gálával ünnepelték az évfordulót

Jubileumi szavalóverseny 

A zenei kategória második helyezettje: 
Hidvégi László

Csörget Bence (Török Ignác Gimnázium)

Rangos díjak, főszerepek, itthon és külföldön

Baráth Emőke Gödöllőről indult

(Folytatás az 1. oldalról) 

 
Az ORIENT-show egy nagy utazás, 
virtuóz zenében, táncban, dalban el-
mesélve. Európai népek zenei- és tánc-
kultúráját felvillantó utazás, végig a le-
gendás express útján. A közönség már 
megszokhatta, hogy a Talamba kon-
certeket cseppet sem nevezhetjük ha-
gyományosnak. Így lesz ez a december 
13-ai bemutatón is, ahol a Művészetek 
Háza és a Békéscsabai Jókai Színház 
koprodukciójában megvalósuló elő- 
adáson a színház teljes eszköztárát 

hadba hívják: briliáns zenészekkel, 
táncosokkal, látványos képekkel tarkí-
tott zenés színházi előadást láthatnak 
az érdeklődők. A művet az I. világ-
háború kitörésének 100. évfordulója 
alkalmából állítják színpadra, kapcso-
lódva A régi ház – 2014 „Kezdet és 
vég” elnevezésű kulturális tematikus 
évhez. 

Az új produkcióban a Talamba Ütő-
együttes mellett a Cimbaliband és a 
Fricska Táncegyüttes, valamint a Jókai 
Színházból Gubik Petra és Szomor 
György működik közre.                   kj

Gödöllői szuperprodukció a MÜPA-ban

Sztárokkal ünnepelt a Talamba
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Díszítik a belvárost

Karácsonyvárás
Karácsonyi hangulat az Erzsébet Királyné Szálloda éttermében

Tematikus hetek, ünnepi ízek

Gödöllő város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

2014. november 27-én (csütörtök) 17 órakor

Révész Antal grafikusművész
a világörökségi díjazott magyar tájak és városok

című grafikai tárlatának megnyitójára.

Helyszín: Gödöllő város Polgármesteri Hivatal, 1. emeleti folyosógaléria

A kiállítást megnyitja: dr. Gémesi György polgármester
Köszöntő beszédet mond: Tóth László grafikus

A kiállítás megtekinthető 2015. január 30-ig, hétköznapokon, munkaidőben.

Révész Antal:
„Világörökségi díjazott magyar tájak és városok”

Meghívó

Ahét végére ünnepi díszbe öltözik a
belváros, vasárnap pedig felgyúlnak
az adventi fények is, hiszen karácso-
nyig már csak négy hét van hátra.
Gödöllő karácsonyfáját novem-

ber 26-án állítják fel a főtéren, majd
27-én először a fényfüzérek, 28-án
pedig a díszek is felkerülnek rá. Idén
fehér gömbök és angyalok díszítik
majd az ágakat.
Emellett természetesen felkerül-

nek a fényfüzérek, a fenyő girlandok
és a koszorúk a fák és kandeláberek
közé. A főtér mellett díszkivilágítást
kap a Gábor Áron utca, a Petőfi Sán-
dor utca és a Dózsa György út egy
szakasza. Az ünnepi fények advent
első vasárnapján, azaz november 30-
án gyulladnak fel.
Az ünnepi díszbe öltözött főtéren

december 6-án nyílik meg a karácso-
nyi vásár, ahol kézművesek kínálják
majd portékáikat, egészen 23-ig.
Az ünnepi készülődés szép ha-

gyományaként december 14-én, va-
sárnap 16 órától ünnepi műsor kere-
tében Gödöllő főterére érkezik meg
a betlehemi láng, hogy innen vigyék
tovább az ország számos pontjára a
béke üzenetével. (k.j.)

Advent első hétvégéjére ka-
rácsonyi ruhába öltözik az Er-
zsébet Királyné Szálloda étter-
me.

A létesítményt üzemeltető Köntös
Sándor célul tűzte ki, hogy – amint
a Monarchia Rétesházban, úgy az ét-
teremben is – békebeli ünnepi han-
gulatot teremt. Elsőként a két ablak
díszítése készült el, amiket mind a
gyerekek, mind a felnőttek megcso-
dálnak, hogy azután egy picit jobb-
kedvűen menjenek tovább.
– Próbaképpen díszítettünk fel két

ablakot – mondta Köntös Sándor –,
hogy ezzel is hozzájáruljunk a főtér
ünnepi hangulatának emeléséhez.
Az eddigi visszajelzések nagyon po-
zitívak, jó látni, hogy mosolyt csa-
lunk az erre járók arcára, és szinte
nincs is olyan ember, aki ne állna
meg itt egy pillanatra. Ünnepi deko-
rációt most két ablakunk kapott, de a
terveink szerint jövőre valamennyit
feldíszítjük. Természetesen a belső
térben is karácsonyi hangulat fogad-
ja a vendégeket.
– Az elmúlt hetekben több vál-

tozás is volt az étteremben, s nem
csak a külsőségekben. Megújult

például a menü kínálat is, új ízek
jelentek meg a kínálatban. Minek
köszönhető a paletta továbbszíne-
sítése?
– Nagyon sokan költik el nálunk

az ebédet, minden délben telt ház
van. A nálunk ebédelők körében
rendkívül népszerűek a menük. Ne-
kik kívántunk nagyobb, szélesebb
választékot, új ízeket nyújtani a te-
matikus hetekkel. Volt már olasz,
mexikói, francia, de lesz osztrák hét,
és lesznek olyan összeállításaink is,
amikor a magyar tájegységek ételei-
ből válogatunk. Az egyik menünk
mindig a „hagyományos” kínálatból,
míg a másik az aktuális nemzeti hét
kínálatából áll.
– A menük mennyire illeszked-

nek az ünnepkörhöz?
– Igyekszünk ezeknek az elvárá-

soknak is megfelelni, természetesen
lesznek karácsonyi menük is a kí-
nálatban, jövőre pedig rendszeressé
tesszük az ünnepekhez kapcsolódó
heteket. Szintén jó hír a vendégeink-
nek, hogy jövő év elejétől megújul az
étlapunk is. Bízom benne, hogy láto-
gatóink örömére szolgálnak majd a
változások.

(bdz)

Ismét székelyföldi művészek mun-
káit láthatja a gödöllői közönség a
Levendula Galériában és a Művésze-
tek Háza galériájában. A Levendula
Galéria és a csíkszeredai Pál Art Gal-
lery együttműködése már több éves
múltra tekint vissza, s hagyomány,
hogy évente egyszer városunkban, s
egyszer Csíkban mutatkoznak be a
két város alkotói. November 22-én
este Gödöllőn nyíltak meg a tárlatok
– ahogy Pecze Dániel alpolgármester
köszöntőjében fogalmazott: kettő az
egyben.
A két kiállítást jól kiegészíti egy-

mást, hiszen a Levenedula Galéria te-
ret ad a Művészetek Házában látható

átfogó tárla-
ton is kiállító
Bara Barna-
bás munká-

inak. Az itt látható
egyéni kiállításon
a művésznek a va-
lóságos, nem idea-
lizált emberi testet
ábrázoló grafikáit és
kisplasztikáit tekint-
hetik meg. A Művészetek Házában
látható tárlaton Bara Barnabás alko-
tásai mellettBíró Zsuzsanna,Csillag
István, Ráduly Mária, Sebestyén
Róbert, Tar Lóránd, Török Ferenc,
Váncsa Mónika, Vorzsák Gyula és
Zsigmond Márton munkáit láthatják
az érdeklődők.
Pecze Dániel Weöres Sándor és

Reményik Sándor verseit idézte kö-

szöntőjében, melyben a képzőművé-
szetnek a lelket gyógyító, vigasztalást
nyújtó hatásáról beszélt, míg a tárlatot
megnyitó Incze Mózes a színdarabok
sok szereplős cselekményéhez hason-
lította a közös kiállítást. Mint mond-
ta, képzőművészet akkor van, ha van
közönsége. A szombat esti megnyitó
bizonyította: van képzőművészet!

(ny.f.)

Első alkalommal rendezik meg
a HungExpo területén az ART
EXPO Amatőr Kortárs Mű-
vészeti Kiállítás és Vásárt no-
vember 29-30-án, azzal a céllal,
hogy lehetőséget teremtsenek a
kiemelkedő amatőr művészek-
nek egy Expo keretében történő
bemutatkozásra.
A rendezvényen a gödöllői

alkotóknak a Művészetek Háza
ad lehetőséget a bemutatkozás-
ra. Támogatásuknak köszönhe-
tően négy különböző hitvallá-
sú művész, Goschler Tamás,
Madarász Gergely, Meyer

Arthur és Márvány
Miklós munkáit ismer-
hetik meg az érdeklő-
dők. Goschler Tamás

elsősorban absztrakt képeket
fest, s Márai Sándorral egyet-
értve vallja: „A művészet nem
ábrázolás, hanem sugárzás.”
Madarász Gergely színes képei-
vel az emberi lélek folyamataira
kíván hatni, Meyer Arthur pe-
dig a természet iránti tiszteletét
és csodálatát kívánja kifejezni.
A negyedik kiállító Márvány
Miklós, úgy véli, a képkeret
nem más, mint ablak vagy ajtó,
ami a tapasztalati világból át-
vezet a valóságosba, s kalandra
csábítja a szemlélőt.

(K)

Székelyföldről Gödöllőre

Kettő az egyben

Négy művész, négy út

Art Expo



A legkisebb belvárosi etetőre 
is legalább három-négy faj jár 
rendszeresen, a nagyobb, évti-
zedek óta működő etetőhelye-
ken pedig akár tucatnyinál több 
különböző madár százas nagy-
ságrendű csapatai fordulhatnak 
meg nap mint nap. Az egyes 
fajok egymástól eltérő módon 
táplálkoznak, ezzel akaratlanul 
is segítve egymást. Ezzel a je-
lenséggel azért érdemes tisztá-
ban lennünk, mert ezt kihasz-
nálva még jobb etetőket tudunk 
működtetni környezetünkben.

Az etető sajátos táplálkozási közös-
ség
Az egymás mellett élő különböző 
élőlények akarva-akaratlanul hatnak 
egymásra, melynek számos formája 
létezik. Mindenki hallott már az élős-
ködésről és a ragadozásról ami az „el-
követő” számára pozitív, az áldozat 
számára negatív együttélést (+,- vi-
szonyt) jelent. A szimbiózis kölcsönö-
sen előnyös (+,+), az asztalközösség 
(kommenzalizmus) pedig az egyik fél 
számára semleges, a másik számára 
pozitív hatásmechanizmust (0,+) ír le. 
A jó etető ismérve a változatosan fel-
kínált, sokféle eleség, amit több faj is 
látogat, táplálkozás közben asztalkö-
zösséget alkotva akaratlanul is segítve 
egymást. Az etetőkön természetesen 
ragadozás is előfordul, hiszen a zsüzs-
gő madártömegek óhatatlanul felhívják 
magukra a karvaly, a héja és a macska 
figyelmét. Emellett megfigyelhető itt 
az élősködés egy speciális fomája, a 
kleptoparazitizmus is.

Élelem-előkészítők
A legjelentősebb eleségcsoportot a 
napraforgó és az apró magvak keve-
réke alkotja, amit többféleképpen fo-
gyasztanak a madarak:

– hántolják (verebek, meggyvágó, zöl-
dike, pintyek),
– kopácsolva feltörik (cinegék, csusz-
ka, harkályok),
– egészben lenyelik (napraforgót: bal-
káni gerle, fekete rigó; apró szemű ma-
gokat: cinegék, vörösbegy, ökörszem, 
erdei szürkebegy, barátposzáta, csilp-
csalpfüzike, házi rozsdafarkú).
A hántoláshoz (a mag „megpucolásá-
hoz”) a veréb-, pinty- és sármányfélék 
erős, kúpos, erre a célra specializáló-
dott csőrére van szükség. A maghán-
toló fajok tipikus viselkedése, hogy 
csapatosan betelepednek az etető köze-

pébe és ott már-már ipari hatékonyság-
gal táplálkoznak, miközben csőrükből 
a maghéj mellett apró magbéldarabkák 
is hullanak. Éppen az teszik alapvető 
fontosságúvá az etetők „beülős” mage-
vő csapatait (így a verebeket is), hogy 
ezek a könnyedén felcsipegethető éle-
lemforgácsok nélkülözhetetlenek a 
maghántolásra, magtörésre alkalmat-
lan csőrű, kistestű rovarevő fajok szá-
mára.
A cinegék és harkályok rovarfogó cső-
re maghántolásra nem alkalmas, arra 
viszont tökéletesen megfelel, hogy az 
ujjaikkal egy ághoz szorított napra-
forgómag héját kopácsolva feltörjék. 
Eközben ismét csak rengeteg magbél- 
darab hullik le (hasonló a jelenség ját-

szódik le a cinkegolyók csipegetésekor 
is), és mivel a cinegéknek kedvenc ág 
üllőik vannak, ezek alatt újabb táplá-
lékbázis képződik a talajról szedegető 
fajok számára.

Az utóbbi években egyre gyakrabban 
áttelelő kistestű rovarevők közül az 
etetőkön leggyakrabban megjelenő 
barátposzáták számára az alma jelenti 
az egyik legfontosabb téli táplálékot, 
egy-egy madár naponta akár egy fél 
gyümölcsöt is elfogyaszthat. Ennek 
húsához azonban csak akkor tudnak 
hozzáférni, ha előtte egy nagyobb ma-
dár, például egy fekete rigó megbontja 

a szívós héjat (ezt a szerepet játsszuk 
el, amikor az ágra szúrt alma oldalából 
vékony szeletet levágva a gyümölcs-
húshoz hozzáférést jelentő „ablakot” 
nyitunk).

Önkéntes hóeltakarítók
A fekete rigók jelenléte akkor válik lét-
fontosságúvá a fedetlen etetőkön, ami-
kor esni kezd a hó. Ezek az eredetileg 
erdős területeken élő madarak ugyanis 
arra specializálódtak, hogy táplálékke-
resés közben csőrük oldalazó mozgá-
sával eltakarítsák a hullott faleveleket 
a talajról. A madárbarátok és az etetőre 

járó többi madár nagy szerencséjére a 
fekete rigók szinte kényszeresen viszo-
nyulnak minden talajt takaró anyaggal, 
így a hóval szemben is. Ha a hóesést 
követően nem tudjuk időben eltakaríta-

ni a havat a nyitott etetőfelületekről, az 
éhes fekete rigók elkezdik helyettünk 
a munkát és azzal, hogy kis tisztásokat 
kaparnak a hóba, a többi madár számá-
ra is lehetővé teszik a táplálkozást.

Felderítők
Az etetőkön többnyire a rendkívül kí-
váncsi cinegék jelennek meg először, 
mint ahogy általában ők kóstolnak 
bele, derítik fel elsőként a különböző 
táplálékféleségeket. Ezzel a viselkedé-
sükkel egyben a hely veszélytelenségét 
és a táplálékforrást (az etetőt) is jelzik 
a többi madárnak.

Ügyeskedők
Az etetőkre jár egy különös viselkedé-
sű, a fák kérgét magraktárnak használó 
vendég is. A kérdéses faj a csuszka, ez 
a harkálymód kéreglakó, de nem a fa-
kopáncsokkal, hanem a cinegékkel és a 
hajnalmadárral közelebbi rokonságban 
álló madár. A cinegékkel ellentétben 
hosszú csőrében (és a torkában) nem 
egy, hanem akár 5−6 napraforgómag-
gal repül el egy közeli, lehetőleg jól 
bordázott kérgű fa törzsére. Itt a ma-
gok jelentős részét egyesével más-más 
helyre rejti a kéreg, letört ágcsonk 
repedéseibe vagy a pusztuló fát rágó 
farontórovarfajok lárvajáratainak nyí-
lásaiba

Milyen madáreleségeket és hogyan 
kínáljunk fel?
– Minőségi kritika és idegeskedés he-
lyett örüljünk annak, ha a vásárolt nap-
raforgóban sok a törmelék, mert ezt a 
gyengébb csőrű rovarevők is fel tudják 
csipegetni. Ezt azzal is elő tudjuk se-
gíteni, ha a napraforgómag egy részét 
kalapáccsal, téglával egy kicsit meg-
zúzva törmelékesítjük.
– A napraforgó közé keverjünk apró 
szemű magokat, például az állatkeres-
kedésekben kapható pinty magkeve-
réket, ezeket a kisebb testű rovarevők 
egészben is le tudják nyelni.
– Különösen a kistestű rovarevők ked-

velik a rendkívül magas energiatar-
talmú diót, melynek héját  elegendő 
néhány erőteljes kalapácsütéssel meg-
törni, majd az ujjaink között szétmor-
zsolni.
– A magvakat, magkeveréket a talaj-
szint feletti etetők mellet lehetőleg a 
talajon is tegyük hozzáférhetővé, mert 
az egyes madárcsoportok képviselői 
más-más táplálkozóhelyet részesítenek 
előnyben.

– Mindig legyen az etetőn néhány szem 
alma, melynek oldaláról vékony szele-
tet levágva nyissunk ablakot az erős 
héjon. Az almát lehetőleg a talajon és a 
bokrok, fák ágaira szúrva kínáljuk fel.
– Harmadik nagy eleségtípusként te-
gyünk ki az etetőre állati zsiradékot is, 
alapvetően cinkegolyót, de ha ez nem 
áll rendelkezésre a vaj és egyéb alter-
natívák is megfelelőek.
– Az etetők közelébe helyezünk ki 
madárodúkat is, mert néhány faj ezek 

védett mikrokörnyezetében szeret éj-
szakázni.
– Az etetők nélkülözhetetlen kiegészí-
tője az itató.
– Fagymentes téli napokon alkalmaz-
ható madár higiéniás eszköz az etetők-
nél a tálcás porfürdő.
– Etetni ablakpárkányon, emeletes 
házban is lehet.
– A többszintű etetők alkalmazása és 
a felkínált eleségek változatossága 

létfontosságú a vonulás helyett az átte-
lelést választó madarak segítése szem-
pontjából is.
– A csapatosan járó verebek is mag-
bontók, az eközben képződő magtör-
melék fontos részét képezi az etetők 
asztalközösségének, ezért ne üldöz-
zük, etessük a verebeket is.
– Tartós hóesés esetén a fedetlen ete-
tőkről takarítsuk el az eleséget a mada-
raktól elzáró havat.

mme
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TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Meghosszabbított nyitva tartás!

Dr. MILEI LÁSZLÓ
Tel: 06/30-551-1346
Dr. SZÉKELY DÁNIEL
Tel: 06/30-588-8590
H-P: 10-12 és 16-19

Szo: 10-12 és V: 16-19
TURUL ÁLLATORVOSI PATIKA
Minden nap nyitva: 9-19-ig 

Tel: 06/30-9439-898
Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u.2.

KUTYA, CICA KOZMETIKA
Tel: 06/30-2412-567

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

November 29-én és 30-án
9-11 óráig: 

Dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

 
Tel.: 06-30/535-5523.

Az etetők madárközössége

KUTYA AJÁNDÉKBA

Költözés miatt 2 éves, hosszúszőrű, ónémetjuhász 
kan kutya gazdát keres. Iskolázott, a gyerekeket 
nagyon  kedveli. Kertes házba ajánljuk. 
Tel.: 20/214-3900.

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

Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Székely Dániel, Tel.: 30/588-8590.   

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:
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Pocsékul zárta az őszi szezont 
a Gödöllői SK, miután a szezon 
utolsó fordulóján hazai pályán 
4-0-ra kapott ki a játéknap előt-
tig mindössze két győzelmet 
számláló Hévízgyörk ellen. A 
GEAC sem vitézkedett, szintén 
hazai környezetben kapott ki 
3-2-re az Ikladtól.

Jenei Sándor megyei I. osztályban 
szereplő együttese úgy lépett pályá-
ra a 15. fordulóban, hogy mikor ha 
most nem törik meg rossz sorozatukat, 
ugyanis az ősz folyamán hazai pályán 
nem sikerült egyszer sem begyűjteni a 
három bajnoki pontot. Kellemes ellen-
félnek ígérkezett az utolsó előtti hely-
ről érkező Hévízgyörk, de rémálommá 
vált a párharc, miután a Galga-menti 

alakulat jócskán meglepte a gödöllői-
eket és a második félidő hajrájában 
négy gólt berámolva a hazai kapuba, 
megnyerte a találkozót.
A téli szünetben lesz mit rendbe rak-
ni a csapat háza táján, mind vezetői, 
mind csapatszinten. Meg nem erősített 
információk szerint az edzőválátás is 
felmerült, bár ezek csak pletyka szin-
ten láttak még napvilágot. Minden 
esetre nincs egyszerű helyzetben a 
mindenkori edző Gödöllőn, elég csak 
a lelátói piros telefont megemlíteni...
A Gödöllői SK 17 ponttal (4 győzelem, 
5 döntetlen és 6 vereség, 28 rúgott és 
39 kapott gól), a 11. helyről várja majd 
a tavaszi folytatást. A csapat őszi gól-
felelőse a mindössze 19 éves Farkas 
Péter lett, aki 6 találattal lett a leg-
eredményesebb gödöllői játékos.

Pest megyei I. osztály, 15. forduló
Gödöllői SK – Hévízgyörk 0-4 (0-0)

Megyei II. osztály – Utolsó percben 
ment a bravúr

Az utolsó percig úgy tűnt, hogy a sze-
zon utolsó mérkőzésén bravúrpontot 
szerez a GEAC csapata, de végül meg 
kellett elégednie a tisztes helytállás 
jelzővel, ugyanis a tavalyi bajnok Ik-
lad végül 3-2-re nyerni tudott Gödöl-
lőn. A gödöllői alakulat a bajnokság 
felénél 13 pontot gyűjtve a 11. helyen 
telel majd. A bajnokság rajtjánál igen-
csak beragadó “egyetemisták” végül 4 
győzelemmel, 1 döntetlennel és 9 ve-
reséggel, 23 rúgott és 37 kapott góllal 
zárták asz őszt. A csapat házi gólkirá-
lya a 9 gólig jutó Menyhárt Péter lett.
Pest megyei II. osztály Északi-cso-
port, 15. forduló
GEAC – Iklad KFC 2-3 (0-1). Gól: 
Szemes Sándor, Menyhárt Péter.    -ll-

Labdarúgás – Pontatlan hazai búcsú

Győzelem nélküli ősz

Könnyedén, 10-4-re nyert az 
utolsó előtti RTK-Vasló csapa-
ta ellen a gödöllői MAG-LOG 
Team CFT a futsal NB II keleti 
csoportjának 10. játéknapján 
hazai pályán, ezzel felkúszott 
a tabella 8. helyére a csapat.

Baranyai Pál jákékosedző fiatal 

együttese már az első 20 percben 
tudatosította a vendégekben, hogy 
a három bajnoki pont kinél marad 
és a 6-2-es szünetet követően, meg-
tartva a négygólos különbséget 10-
4-re nyerte a párharcot a MAG-LOG 
Team. A gödöllőiek 10 játéknapot 
követően 13 pontot gyűjtve jelenleg 
a 8. helyen állnak a keleti-csoport-

ban. A következő ellenfél idegen-
ben a monori Kastélydombi SE lesz 
majd, míg hazai pályán legközelebb 
december 5-én láthatják a futsalt sze-
rető nézők a csapatot.
Futsal NB II. keleti-csoport, 10. 
forduló
MAG-LOG Team CFT – RTK-Vas-
ló 10-4 (6-2) Gól: Baranyai Pál (2), 
Bencsik Roland (2), Farkas Péter, 
Varsányi Botond, Molnár Márton, 
Berta Balázs, Gruber Bálint, öngól.

-li-

Futsal NB II. – Tizes a Vaslónak

Könnyed gödöllői győzelem

Bartos Gábor tanítványai idegenben 
javították ki az elmúlt héten elszen-
vedett, szezonbeli első vereségüket 
az NB II. 9. fordulójában. A Gödöllői 
KC a PLER-Budapest U23-as csapa-
ta ellen nyert 31-29-re.

A gödöllőiek mérlege a fiatalok ellen 
egalizálódott, vagyis az elmúlt heti, a 
listavezető Gyöngyös U23-as csapata 

elleni vereséget egy szintén U23-as 
alakulat ellen javították ki a gödöllői 
kézisek és  óriási csatában két góllal, 
31-29-re nyertek. A PLER-Budapest 
U23-as együttese elleni újabb 2 ponttal 
15 egységet gyűjtött már a GKC és je-
lenleg a 3. helyen áll csoportjában.
NB II. északi-csoport, 9. forduló
PLER-Budapest U23 – Gödöllői KC 
29-31 (16-16)                 -lt-

Kézilabda – Idegenben visszahozott 2 pont

Javított a Gödöllői KC

November 26-án a Challenge 
kupa 2. fordulójának (32 közé 
jutásért) visszavágóját rendezik 
meg a gödöllői SZIE Sportcsar-
nokban, ahol a TEVA-GRC ellen-
fele a magyar bajnoki címvédő 
Linamar-Békéscsabai RSE lesz.

A párharc első mérkőzését a békéscsa-
baiak nyerték 3-1-re, így a gödöllőiek 
célja első lépésben az aranyszettre való 
játszás lehet. Ehhez 3-0-ra, vagy 3-1-re 
kell vernie riválisát Horváth András 
együttesének, ami már az idén hazai 
pályán sikerült egyszer a bajnokság-
ban, amikor is 3-1-re nyertek a gödöllői 
lányok.
A minden bizonnyal óriási csatának 
ígérkező párharcban nagy szükség 
lesz a gödöllői közönségre, tehát min-
den sportbarátot bíztatunk arra, hogy 
látogasson ki az Egyetemi Sportcsar-
nokban november 26-án 18 órakor 
kezdődő meccsre és hajszolják bele a 
TEVA-Gödöllői RC csapatát az arany-
szettes továbbjutásba.
A győztes duplán örülhet, ugyanis au-
tomatikusan a CEV-kupa legjobb 16 
csapata közé jut.

Magyar Kupa – Nyolc között a 
TEVA-GRC

Könnyedén, 3-0-ás győzelemmel ju-
tott a legjobb 8 közé a Magyar Kupa 
idei sorozatában a TEVA-Gödöllői RC 
csapata. Az ellenfél a Szombathelyi 
Egyetemi SE-Haladás VSE gárdája 
volt idegenben, akiknek mindössze-
sen 29 pontot engedélyeztek Csengeri 
Petráék a három szett alatt. A decem-
beri oda-visszavágós negyeddöntőben 
a Jászberény – MTK párharc (az első 
meccsen a Jászberény nyert 3-2-re) 
győztesével találkozik majd a Gödöllő.
Magyar Kupa nyolcaddöntő
Szombathelyi Egyetemi SE-Haladás 
VSE – TEVA-Gödöllői RC 0-3 (-9, -9, 
-11)    
-tt-

Röplabda – Magyar Kupa: könnyed továbbjutás

CEV-kupa: Aranyszett és a továbbjutás a tét

Challenge Kupa 32 közé 

jutásért, 2. mérkőzés

November 26., szerda 18 óra

TEVA-GRC – Linamar-

Békéscsabai RSE

(SZIE Sportcsanok)

November 15-én rendezte a 
Grassalkovich SE Gödöllőn a 
Damjanich János Általános Is-
kola tornatermében a XI. Gras-
salkovich Kupát. Az egyesület 
hét egységgel indult a verse-
nyen, amelyen három egység 
is aranyérmes lett.

Aranyérmet szerzett a tőlük meg-
szokott fegyelmezett, koncentrált 
versenyzéssel a Darabont Júlia, 
Zamecz Kitty, Lőrincz Boglárka 
leány hármas School Class kategó-

riában, a Szabó Csilla, Darabont 
Zsanett, Kőhler Kitti leány hármas 
a 11-16 éves korosztályban, valamint 
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 korcsoportban, a gyer-
mek leány hármas, Bálványos Noé-
mi, Márta Blanka, Rezsabek Jan-
ka a 4., a  Tóth Boglárka, Császár 
Inez gyermek leány páros az 5., míg 
a Méder Boróka, Császár Emma 

egység a 10. lett. Köhler Viktória 
edző értékelt: – A kitűnő eredmények 
mellett nagy sikere a mostani ver-
senynek, hogy két egységünk itt kva-
lifikálta magát a decemberi Magyar 
bajnokságra, az újonc fiú négyes és 
a vegyespárosunk. Azért nagy öröm 
ez nekünk, mert négy egységünk már 
korábban kivívta a részvétel jogát, 
így összesen hat egységünk biztosan 
indulhat majd. Persze, addig még sok 
munkánk van, hogy ott is a legjobb 
eredményt érhessük el. Ezúton sze-
retnénk megköszönni minden néző-
nek a szurkolást, a szülőknek a szer-
vezésben és lebonyolításban nyújtott 
segítséget, a versenyzőinknek pedig 
gratulálunk!                              -ká-

Akrobatikus torna – XI. Grassalkovich Kupa

Fényes GSE sikerek

Remekül szerepelt a Gödöllői 
Muay Thai-és Bokszegyesület 
a WAKF Nyílt Európai Küzdő-
sport Bajnokságon november 
15-én. A Zalaegerszegen meg-
rendezett versenyen a küzdő 
felek K-1 szabályrendszerben 
léphettek a szorítóba. 

A „Crow-Gym”, azaz Varjú László és 
Ócsai Zsolt tanítványai 9 versenyző-
vel képviseltették magukat a tornán. A 
kadett korcsoportban a 15 éves Kádár 
Norbert a -62 kg-osok mezőnyében 
szerzett aranyat egyhangú pontozással, 
míg egy évvel fiatalabb csapattársa, 
Varjú Dominik a -54 kg-osok között 
hódította el az első helyet, a döntőben 
egy elsöprő erejű kiütéssel.
A hölgyek között a 63 kg-mal mérlege-
lő Majláth Bianka diadalmaskodott, 
aki lehengerlő teljesítménnyel érdemel-

te ki a dobogó legfelső fokát. A felnőtt 
férfiak között a súlycsoportot váltó Se-
regi Dávid már az elődöntő első mene-
tében bordarepedést szenvedett, azon-
ban ez nem akadályozta meg abban, 
hogy háromszor is padlóra küldje cseh 
ellenfelét, így a pontlevonás ellenére 
sem lehetett kérdéses a győzelme. A 
fináléra már elfáradt, így jóval kipihen-
tebb ellenfele vihette haza az aranyat 
– ám az érem így is 
városunké lett, hiszen 
a sors fintoraként épp 
a csapattárs, Demet-
rovics Ádám harcolt 
a másik sarokban. 
Utánuk Villányi Ta-
más vívott izgalmas 
döntőt külföldi ellen-
felével: mivel a bírák 
nem tudtak dönteni, 
egy extra menethez 

is szükség volt, így végül pontozással 
ezüstérmet szerzett a gödöllői bunyós. 
Ezután szépen egymás után 3 külön-
böző súlycsoportban következhettek a 
további hazai harcosok: előbb egy nagy 
adok-kapok összecsapás után Prokaj 
Milán, majd nehézsúlyban Borbély 
Károly szerezte meg a második helyet. 
Végül Dudek Roland következett, aki 
szintén remek teljesítményt nyújtott, 
ami az erős mezőnyben a bronzérem-
hez volt elegendő. Összesen tehát 9 
éremmel térhetett haza a Varjú-Ócsai 
páros 9 tanítványa.                          -sd-

Küzdősport  – Gödöllői éremeső K-1-ben

4 arany, 4 ezüst és 1 bronz

Az elmúlt hétvégén rendezték 
meg a férfi kardozók budapesti 
Gerevich-Kovács-Kárpáti világ-
kupa versenyét, amelyen a világ-
ranglista első 25 helyezettje egy-
től egyig pástra lépett. A vk-n 31 
ország 208 vívója vett részt.

Gödöllői szempontból nem volt túl 
sikeres a hazai rendezésű világkupa, 
ugyanis a tavalyi Eb-bronzérmes gö-
döllői Gémesi Csanád kiemeltként 
már a legjobb 32 közé jutásért kiesett 
belga riválisával szembet (12:15) és 
lett így a 36. a mezőnyben. A magyar 
kardvívók közül Szilágyi Áron egé-
szen a döntőig verekedte magát, ahol 

végül Dél-koreai ellenfelével nem bírt, 
így a 2. helyen végzett, Szatmári And-
rás a 6. lett, Iliász Nikolász a 32., míg 
Decsi Tamás a 50. helyen végzett. 
Csapatban sem volt nagy öröme a 
Szilágyi, Gémesi, Szatmári, Decsi né-
gyesnek, akik a 20 indulót felvonultató 
Zarándi Csaba Világkupa-versenyen 
már a nyolcaddöntőben búcsúzni kény-
szerültek az ukrán csapat elleni 45:44-
es vereséget követően. Végül a 9. he-
lyet szerezte meg a magyar kardcsapat, 
miután előbb a spanyolokat 31-re, majd 
az irániakat 26-ra verték, végezetül a 
fehéroroszokat múlták felül Gémesiék 
45:36-ra.     
                 -tl-

November 29-30. között rendezik 
meg a Lovas Világkupát a Papp 
László Budapest Sportrénában, ame-
lyen az elmúlt évekhez hasonlóan 
óriási showműsorokra is számíthat-
nak a kilátogató nézők.
A fogathajtó Világkupán és a díjug-

rató CSI2-es versenyen kívűl Uniqua 
Gyerek Lovasnappal és Equissimo 
Lovas Színházi Showal várják a szer-
vezők a vendégeket a Papp László 
Budapest Sportarénába.  Részletes 
program: www.lovasvilagkupa.hu

-il-

Lovas Világkupa – Nagy show várható

Vívás – Gerevich-Kovács-Kárpáti világkupa

Első körös búcsú, csapatban 9.
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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

FELHÍVÁS DIÁKOKNAK!

A Gödöllői Városi Múzeum azt ter-
vezi, hogy 2016 őszétől új állandó 
kiállításokat tekinthetnek meg a 
látogatók. A kiállításokat látogató-
baráttá és főként „diákbaráttá” sze-
retnénk formálni, ehhez kérjük a Ti 
segítségeteket is. Kiválasztottunk 
olyan tárgyakat, amelyek biztos, 
hogy szerepelni fognak a kiállítá-
sokban, hiszen jelentősek Gödöllő 
története szempontjából. Ezekből 
készítettünk egy 25 műtárgyból álló 
listát, amelyet a honlapunkon megta-
láltok (godolloimuzeum.hu/felhivas-
diakoknak/). Arra kérünk Bennete-
ket, hogy nézzétek meg a felsorolt 
műtárgyak listáját, és ha felkeltette 
valamelyik az érdeklődéseteket, 
gondolkodjatok el azon, hogy szerin-
tetek hogyan lehetne úgy bemutatni 
a látogatóknak, hogy az érdekes, 
hasznos és különleges legyen.
A vállalkozó kedvűeket kérjük, hogy 
november 23-án éjfélig jelentkezze-
nek email-ben Ivókné Szajkó Ottília 
múzeumpedagógusnál (sz.ottilia@
godolloimuzeum.hu), tárgyszóként 
írjátok be, hogy ALFA-pályázat, a 
levélben pedig jelöljétek meg, hogy 
melyik tárgy érdekel Benneteket.
November 26-án délután 15.15-kor 
pedig a Gödöllői Városi Múzeum 
múzeumpedagógiai termében várjuk 
a jelentkezőket egy konzultációra, 
ahol közelebbről is megnézhetitek 
a választott tárgyakat, illetve megis-
merhetitek a történetüket részletesen 
is. Értékes díjakkal jutalmazzuk a 
résztvevőket!

GÖDÖLLŐI VÁROSI 
MÚZEUM

Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

November 27., csütörtök, 17.00:
Kósáné Szabó Beáta (gitár) növen-
dékeinek hangversenye 
November 28., péntek, 16.30:
Deákné Ella Beatrix (fuvola) növen-
dékeinek hangversenye
December 2., hétfő, 17.00:
Gordos Éva (fuvola) növendékeinek 
hangversenye
December 2., hétfő, 18.30:
Szkordilisz Emília, Börzsönyi Jan-
ka (oboa) és Pintér Kata (angolkürt) 
hangversenye
December 3., kedd, 16.30:
Braun Julianna (gitár) növendékei-
nek hangversenye
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ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

November 24-30-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

December 1-7-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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.

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

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ

Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete - a városi díjak alapításáról és adományozásának 
rendjéről - értelmében 2015-ben is szeretnénk átadni a Magyar Kultúra Napja alkalmából a kimagasló teljesítmény 
vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a 
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT.

A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik 
(amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában 
és meghonosításában.
“A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy 
legfeljebb két személy részesíthető”.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő munkáját.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (2100 
Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre megküldeni.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2014. november 27. 

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT DECEMBERI ÉS JANUÁRI MEGJELENÉSEI

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat 
decemberben és januárban az alábbiak szerint jelenik meg: 

2014. ÉVI UTOLSÓ MEGJELENÉS: DECEMBER 16.

2015. ÉVI ELSŐ MEGJELENÉS: JANUÁR 20.

A hirdetésfelvétel 2014. december 16-tól 2015. január 12-ig szünetel!

Futura Szabadegyetem
Közhasznúsági jelentés

Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú 
Alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentése

Adószám: 18693403-1-13  
 
Az egyszerűsített pénzügyi mérleg a követke-
ző: 

Befektetett eszközök: O Ft 
Pénzeszközök: 331eFt
Követelések: 95 eFt
Eszközök összesen: 426 eFt
Saját tőke: 366 eFt
Induló tőke: 80 eFt
Tőkeváltozás: 268 eFt
Tárgyévi eredmény: 18e Ft
Rövid lejáratú kötelezettség: 60e Ft
Források összesen: 426 eFt

A 2012. évi 32.990 Ft 1 %-os adófelajánlást 
kulturális célokra fordítottuk.

Dr. Ö. Kovács József kuratóriumi elnök     

KÖZMEGHALLGATÁS

Tisztelt Érdeklődők!
Meghívjuk a

Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat

Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat

testületeinek 2014. december 3-án (szerdán) 16 órakor  tartandó 
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA. 

Az ülés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme 
Minden érdeklődő választópolgárunkat szeretettel várjuk. 

 Szabó László sk. 

 GLNÖ elnöke

Meizner Sándor sk.  

GNNÖ elnöke

Balog Gyula sk.

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

GYÁSZJELENTÉS,
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SCHNEDAREK IST-
VÁN ERVIN 2014.11.18-án, életének 70. esztendejében visszaadta
lelkét Teremtő Istenének. Kegyelet teljes főhajtásra a református
egyházi szertartás szerint 2014.11.30-án 14 órakor nyílik lehető-
ség a gödöllői Református templomban. A gyászoló család.

+Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
akik VARJÚ LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára virágot, ko-
szorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló feleség és gyermekei

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

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

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

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

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

+SÜRGŐS! Szadán, Gödöllő határában, 1600m2-es telken, jó állapo-
tú tetőtér beépítéses 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 utcában eladó jó állapotú
100nm-es kockaház, garázzsal, pincével 800nm-es telken. Iár:
18,9MFt! 20-772-2429

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

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

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

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

+Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új építésű részén eladó!
Saját telek, kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal
rendelkező építő. Iár.:31,9MFt 20-944-7025

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

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

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

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

+Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpontban, csendes he-
lyen, 2 szoba+étkezős, 60m2-es, konvektoros, tégla lakás, hozzá
tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: 06-30-336-7266.

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár
vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha,
fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen
külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos ga-
rázs+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, parko-
sított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.
Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+(3468) Eladó Gödöllőn, a belvároshoz közel egy 170 nm-es polgári ház
1200nm-es telken. I.á.: 29,9mFt www.fonixingatlanbt.hu 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn, a Szabadka utcában egy 1 szobás, téglaépítésű,
egyedi fűtéses, felújított társasházi öröklakás. I.á.: 8,3 mFt 20-919-
4870 www.fonixingatlanbt.hu

+(3507) Eladó Gödöllőn, a Fenyvesben egy amerikai konyhás, nap-
pali + 2 szobás, 2 fürdőszobás, kertkapcsolatos terasszal, garázzsal
+ szuterén téglaépítésű családi ház. I.á.: 25,5 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+(3859) Eladó Gödöllőn a belvárosban, téglaépítésű liftes házban
egy 65 nm-es, igényesen kialakított 2 szobás, új építésű társasházi
öröklakás, melyhez tartozik egy 16 nm-es terasz. I.á.: 23,2 mFt 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+(3740) Eladó Gödöllőn a Blahai domboldalban egy téglaépítésű, nap-
pali + 5 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdőszobás családi ház garázzsal,
pincerésszel. I.á.: 24,5 mFt 20-919-4870www.fonixingatlanbt.hu

+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 81nm-es, 2 szobás,
téglaépítésű lakóház konvektoros fűtéssel, 1182 nm-es telken. A
tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a keresztben lévő gerendák
miatt az összes belső fal kiüthető és tetszés szerint átrendezhető,
ha nem megfelelő a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Veresegyházán egy 1000 nm-es építési telek egy téglaépí-
tésű melléképülettel, alkalmi áron: 7,5 mFt 20-919-4870 www.
fonixingatlanbt.hu

+(3643) Eladó Gödöllő rózsadombján, a Perczel Mór utcában egy
1000 nm-es ősfás telkű, örökpanorámás, egyedi építésű körház,
melyben nappali + hálószoba, étkező, konyha, fürdőszoba, étkező
található. Zsalugáteres ablakos és körteraszú. I.á.: 22mFt 20-919-
4870 www.fonixingatlanbt.hu

+(3852) Eladó Veresegyházán a városközpontban egy nappali +
4 szobás, kiváló minőségű, szép megjelenésű családi ház nagymé-
retű kertkapcsolatos terasszal, több szobából erkélykapcsolat, 20
nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték arány: 27,9 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+(3815) Eladó Gödöllőn, aMátyás K. utcában egy 120 nm alapterüle-
tű, téglaépítésű családi ház beépíthető tetőtérrel. A ház alatt 120 nm-
es alagsor található. Az épület saroktelken helyezkedik el, 1000nm-es
területen. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+(3209) Eladó Gödöllő Nagyfenyvesi részén egy 150 nm-es alapte-
rületű, nappali + 4 szobás, telesen felújított családi ház 815 nm-es
telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 3 állásos garázs. I.á.: 30 mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+(3862) Eladó Gödöllőn, az újfenyvesi részen nappali (60 nm) + 4
szoba összkomfortos, 2 fürdőszobás, téglaépítésű, szigetelt, 1200
nm-es telken színvonalas családi ház. 140 nm-es szuterén, melyben
több állásos garázs és több funkcióra alkalmas helyiségek vannak
kialakítva. Eladási ár: 49 mFt 20-919-4870
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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



+(3766) Eladó Gödöllőn, a Brassó utcában egy nappali + 4 szobás, te-
tőteres, teljesen alápincézett, garázsos és egyéb helyiséges családi ház
515 nm-es telken. I.á.: 27,9mFt www.fonixingatlanbt.hu 20-919-4870

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

+(3719) Eladó Gödöllőn, a Vasvári Pál utcában egy 3 szobás, össz-
komfortos, téglaépítésű családi ház 640 nm-es telken. I.á.: 22 mFt
20-919-4870

+(3861) Eladó Gödöllőn, a János utcában egy 56 nm alapterületű,
teljesen felújított házban egy teljesen felújított 2 szobás lakás. I.á.:
13,5 mFt 20-919-4870

+(3860) Eladó Gödöllőn, az Erzsébet Park közelében egy többfunkci-
ós lakóépület, melyben lakás és üzlet, csak üzlet, vagy csak lakásként
használható, 120 nm összalapterületen. A ház téglaépítésű, egyedi
fűtéses, 2 fürdőszobás, felújított. I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn, a kastély mögött a Honvéd utcában egy kétszin-
tes, nappali + 4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház 1000 nm-es te-
lekkel, garázzsal. I.á.: 41,5 mFt 20-919-4870

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

+Gödöllőn eladó 1850nm-es, panorámás telken kétgenerációs, két
szint+ tetőtér 450nm-es családi ház. Dupla komfort, 80nm-es nap-
pali amerikai konyhával, 40nm-es kertkapcsolatos terasszal, kétau-
tós garázzsal, stb. 30/9425-103

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

+Befektetésnek kiváló, felújított, 36 nm-es garzon (+tároló) Aszó-
don a központban eladó. Téglaépítésű, tehermentes, jó a lakóközös-
ség. Érd: 70/384-4813

+ERDŐMELLETTI TELEK ELADÓ A TV-TORONYNÁL! 730 nm, 12 M
Ft, 1000 nm-ig bővíthető! Tel: 30/414-7483

+ASZÓD VAGY 30 KM-ES KÖRZETÉBEN HÁZAT, LAKÁST VAGY KE-
RESKEDELMI INGATLANT KERESEK. Fogarassy Judit: 20/213-0953

+Gödöllőn, Erzsébet körúton téglaépítésű, 2,5 szobás lakás eladó. 1.em.
egyedi fűtés, alacsony rezsi. Alkuképes ár 14,7 MFt. 20/536-0870

ALBÉRLET KIADÓ
+Bérbeadó Gödöllőn egy 3 szobás, felújított, igényesen kialakított
családi ház garázzsal az Isaszegi úton. 100eFt + kaució 2 hónapra
+ rezsi. 20-919-4870

+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 38 nm-es
frissen felújított, 1 szoba, konyhás, egyedi gázfűtéses, összkomfor-
tos lakás új bútorokkal berendezve. 45.000 Ft/hó+ rezsi+ 2 hónap
kaució Érd: 30/540-8641

+Kiadó a János utcában 1. em. 1,5 szobás erkélyes, konvektoros,
bútorozatlan lakás. 45 eFt/hó+ rezsi. Kéthavi kaució. 30/664-1420

+Szoba-konyhás, fürdőszobás, fa tüzelésű lakás kiadó! 1 havi kau-
ció szükséges. 1 főnek. Tel: 30/609-8707

+Kertes családi ház kiadó: 100 nm-es, gázkonvektoros, Máriabes-
nyőn. Kéthavi kaució. Tel: 20/335-0027

+Gödöllő központjában egyszobás, konvektoros lakás kis rezsivel
kiadó. 45 ezer Ft +rezsi. 1 havi kaució szükséges. 70/529-4526

+Két szoba összkomfortos, teljesen különálló lakás Gödöllőn, egye-
tem mögött, hosszútávra kiadó. Kocsi beállás lehetséges. Bérleti díj
45.000,-Ft-tól. 30/569-8137

+Nagyfenyvesben, a Sparhoz közel egyszobás garzon bútorozva
kiadó. Érd: 20/3519-531, 20/9143-967

+Gödöllőn a Szt. János utcában légkondicionált, gázkonvektoros,
két szoba étkezős, 64 nm-es, 1.em. lakás 70.000,-Ft+ rezsi bérért 2
havi kaucióval kiadó. Tel: 20/9423-112

+Különálló albérlet kiadó! Egyedülállóknak vagy párnak Gödöllőn
a Damjanich János utcában. 55eFt+ rezsi+ egy havi kaució! Érd:
20/471-7837

+Albérlő társat keresek. Tel: 20/2488-257

+Kiadó Gödöllő központjához közel 63nm-es, nagyrészt bútorozott,
1 hálószobás, nappalis, egyedi fűtéses szép lakás, magánszemélytől.
Költözhető, házaspárnak ideális. 80.000,-Ft+ rezsi. 2havi kaució
szükséges. 30/4464-622, 28/417-344

+Hosszútávra kiadó, Gödöllő szívében 80nm-es, 3szobás, erkélyes, bú-
torozatlan lakás. Frekventált helyen, irodának is alkalmas. 1 havi bérleti
díj+ 2havi kaucióval azonnal költözhető. 70/610-6840, 70/426-8569

+Gödöllőn egyetemtől, vasútállomástól 5percre 3szobás földszinti
konvektoros lakás, ill. a Bajcsy-Zsilinszky utcában 1.em. 50nm-es
igényes lakás kiadó. 30/250-4696

+Kiadó Gödöllőn, Palotakerten 62 nm-es, kétszobás, erkélyes,
7.em. egyedi fűtéses lakás. 65.000,-+rezsi+ 2 havi kaució. A lakás
bútorozatlan, kivéve a konyha. Tel: 30/544-8148

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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő városközpontjában, az Átrium üzletházban,utcafronton
lévő 27m2-es üzlethelyiség, mely akár irodának is alkalmas, hosszú
távra kiadó. Tel.: 20/9443-356

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

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

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

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

+Gödöllő városközpontban 52 nm-es, 2 helyiségből álló (+kony-
ha+raktár+mosdó) irodának, rendelőnek alkalmas üzlethelyiség,
ingyenes zárt parkolóval, kedvező feltételekkel, hosszú távra kiadó.
Tel: 06-20-346-4718.

+Gödöllő központjában 73 nm-es üzlethelyiség nem fizető parkolási
lehetőséggel, kedvező áron ELADÓ vagy KIADÓ. Tel: 70/631-7554

+Gödöllő központjában 40 nm-es üzlet hosszútávra kiadó. Érd:
70/535-4474

+János utcai garázs-soron ELADÓ egy GARÁZS. Tel: 30/311-8214

ÁLLÁS
+Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát keres! Jelentkezés fényképes
Önéletrajzzal: masterkool@masterkool.hu. Tel.: 06 30 588 5889
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KÍNÁLATUNKBÓL: • A Királytelepen, 3 szobás,
téglaépítésű, jó állapotú ház eladó. Irányár: 23 mFt.

• Belvárosi, közművesített, 2476 nm-es telek, két
felújítandó házzal eladó. Iá:35 mFt.

• Elegáns 450 nm-es családi ház 1850 nm-es telken
az Antal-hegyen eladó. Iá:60 mFt.

Bővebb információért keresse irodánkat!

Gödöllő központjában
318nm-es üzlethelyiség
2015. februártól kiadó.
Érdeklődni: 20-9453873



+Családi házak, lakások takarítását, valamint gyermekfelügyele-
tet vállalok. Tel: 06-30-684-5516

+Gödöllő környéki építőipari kivitelező cég keres FESTŐ, BURKO-
LÓ, KŐMŰVES szakmunkásokat változó munkahelyeire. Műgyan-
taburkolatokat és kapcsolódó építőmesteri és szakipari munkákat
kivitelező építőipari cég keres szakmunkásokat (elsősorban festő,
burkoló, kőműves) önálló munkavégzésre, folyamatosan változó

munkahelyeken az ország egész terü-
letén. Jogosítvány, szakmai gyakorlat,
kisgép kezelői/szerelői tudás előny.
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal:
interfloor.kft@gmail.com

+Szakipari, ÉPÍTŐMESTERI munkák-
hoz, elsősorban MŰGYANTA-ALAPÚ
PADLÓBURKOLATOK kivitelezéséhez
keresünk CSOPORTVEZETŐ, MŰVE-
ZETŐ kollégát. Elvárások: Mobilitás:
munkavégzés folyamatosan változó
munkahelyeken az ország egész terüle-
tén. –Józan, rendezett életmód, felelős-
ségteljes hozzáállás; Fizikai munkában
való részvétel. B kategóriás jogosítvány.
Előny: szakipari kivitelezés-irányításban
szerzett tapasztalat, építőipari kisgépek
kezelésében, javításában való jártasság.
Amit nyújtunk: Versenyképes, teljesít-
ményarányos bérezés, rendezett háttér,
magas szintű munkavédelmi biztonság,
folyamatos munka. Cégünk telephelye
Gödöllő. Rövid bemutatkozását kérjük
az interfloor.kft@gmail.com e-mail cím-
re eljuttatni.

+A Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthona gödöllői intézménye legalább
öt éves költségvetési szervnél eltöltött
szakmai gyakorlattal rendelkező Word,
Excel programok használatában jártas
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keres.
Munkakör betöltése 2015. január 1.
Előnyt jelent a CT-EcoSTAT könyvelési
program ismerete. Jelentkezni CSAK
POSTAI ÚTON a Fővárosi Önkormány-
zat Idősek Otthona 2100 Gödöllő,
Dózsa György út 65. címre elküldött
szakmai önéletrajzzal lehet. Kérjük,
csak azok jelentkezzenek, akik a fent
leírt feltételeknek megfelelnek.

+SZOBAFESTŐ szakmunkást azonnali
kezdéssel hosszútávra felveszek. Bé-
rezés megállapodás alapján. További
információ: 20/4359-650

+BOLTI ELADÓT felveszünk! Gyakorlattal rendelkező, nemdo-
hányzó, szakképzett bolti eladót a Szőlő és a János utca keresz-
teződésében lévő Csíkos ABC-be felveszünk! Tel: 70/772-7850

+Karácsonyi nagytakarítást vállal fiatal, tapasztalt, megbízható
hölgy, akár kisebb takarítást, gyerekfelügyeletet egyaránt, alkal-
manként vagy heti rendszerességgel. Bérezés megegyezés alap-
ján. Hívjon bátran, elégedett lesz az eredménnyel! 20/6140-759

+Gödöllőn lévő családi ház takarítására, állandó rendszeresség-
gel, precíz, munkájára és környezetére igényes, leinformálható
takarítónőt keresek. Ajánlatot, fényképes önéletrajzot e-mail-ben
kérném: susztee@c2.hu vagy tel: 20/321-8599

+Takarító hölgyet keresünk gödöllői családi házhoz! Magára, kör-
nyezetére igényes, káros szenvedélyektől mentes, megbízható,
önállóan dolgozni tudó hölgyek jelentkezését várjuk fényképes ön-
életrajzzal! Gödöllőiek előnyben! E-mail: sziszkotimi@freemail.hu

SZOLGÁLTATÁS

+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

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

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

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

+Utak, járdák téli akadálymentesítése (hó eltakarítás, sózás),
műszaki mentés (elakadt gépjármű mentése, műszaki mentés
csörlővel, starter hidegindítóval). Tel.: + 3630/622-7421.

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

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

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

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

+Építőipari vállalkozás kül, és beltéri felújítási munkát (festés,
tapétázást, hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, homlokzati
dryvitozást, térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb áron
biztosítjuk. Tel: 70/631-7554

+PÁRKAPCSOLATI, VÁLÁSI MEDIÁCIÓ közös megegyezéssel. Bí-
róság által elrendelt közvetítői eljárás – igazságügyi mediátorral.
Információ: Szilágyi Katalin mediátor 70/450-4322, mediacio-go-
dollo.webnode.hu

+LAKÁSSZERVIZ, LAKÁSÁT KÉRÉSÉRE FELÚJÍTOM, kisebb mun-
kák esetében is. Hideg-meleg burkolás, festés, víz, csatorna, zársze-
relés, riasztó, biztonsági zárak felszerelése. 06-70-201-1292

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

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

OKTATÁS
+Matematika, fizika, kémia korrepetálás. Magántanulók felkészí-
tése több tantárgyból, folyamatosan: Juhász Károly: 30-908-4130

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ, MAGYAR
intenzív/félintenzív nyelvvizsga-felkészítő, általános nyelvtanfolya-
mok MINDEN SZINTEN, diplomás és anyanyelvi tanárokkal kedvez-
ményes óradíjakkal. Kedvezményes felkészítés City&Guilds és EURO
akkreditált angol nyelvvizsgákra az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Nyel-
viskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653
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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



+Játékos, beszédközpontú GYEREKANGOL, GYEREKNÉMET
nyelvtanfolyamok indulnak ANYANYELVI és DIPLOMÁS magyar
nyelvtanárokkal, legmodernebb oktatási anyagokkal, digitális
táblával kiegészítve. Felkészítő tanfolyamok a nemzetközi City&-
Guilds gyerekangol nyelvvizsgákra az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I.
Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366, 20/556-2653

TÁRSKERESŐ
+Egyedülálló, aktívan dolgozó, rendezett anyagi körülmények kö-
zött Gödöllőn élő nyugdíjas mérnök keres szabadidő eltöltéséhez,
hétvégi programokhoz 30-40 év körüli, független hölgyet, akit
nem zavar a korkülönbség. 30/2635-185

+66 éves férfi, korban hozzáillő társat keres. Érd: 30/756-4248

ADÁS~VÉTEL
+Asztalosok figyelem! Áron alul eladó: Gyári Román szalagcsiszo-
ló gép 180.000Ft; Kisipari gyártmányú 400mm-es egyengető
gyalugép 50.000Ft. Tel.: 30/210-48-53, 30/398-48-15.

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégisége-
ket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230

+ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat
CSÁNYI télálló almával. (Idared, Zöld és KR-11 (Jonatán-Star-
king)). Ár: 60-120 Ft-ig. Tel: 28/411-298, 20/4359-650

+Eladó: HŐTÁROLÓS KÁLYHA 4,5 Kw-os, keveset használt (iár:
39.900,-Ft). MÉRLEG 200kg-os, tolósúlyos (iár: 25.000,-Ft). FAABLA-
KOK-AJTÓK tok nélkül, többméretben 500-3.000-Ft-ig. HAJTÓMŰVES
VILLANYMOTOR (220/380V) derékszögű meghajtás, 3Kw, 2 tonnáig
emel, (emelő, teherlift), új, (iár: 100.000,-Ft). Ruhásszekrény, használt
3.000,-Ft, TV állvány, üveges 5.000.-Ft. 30/987-1670

+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK KAPHATÓK Gödöllőn termelőtől.
Több mint 1.000 közül választhat. Tel: 30/569-8137

+Almásy Katalin vásárol magas áron bútorokat, festményeket,
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csil-
lárt, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, boros-
tyánt, hagyatékot díjtalan kiszállással. 30/308-9148

+Tömör műanyag gerenda oszlopok eladók. 9x9x250 cm. Kerítés
oszlopnak, szőlőoszlopnak, homokozó keret céljára, kertépítésre.
Szelektíven gyűjtött, újrahasznosított műanyagból készült. Fúrható,
fűrészelhető, szegezhető, rendkívül tartós, nem korhad, időjárás álló.
Vásárlási mennyiség min. 10db. Ára: 2200 Ft/db. 70/776-7712

+Eladó teatűzhely csővel (10.000.-Ft), 2db hűtőszekrény 120-240
literes, kombinált szekrény (5.000.-Ft). 2db ágyneműtartós heverő
(10.000.-Ft), 3db 50literes, tölgy boroshordó (10.000.-Ft), 100 literes
prés (10.000.-Ft), szőlődaráló (5.000.-Ft), 2db 120literes műanyag-
hordó (2.000.-Ft). 150literes műanyag kád (2.000.-Ft). Parkettás
bejárati, jobbos ajtólap (3.000.-Ft). 28/414-093, 30/613-1280

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

+Akác tüzifa eladó 3,6 m3 = 2,5 kirakott m3 ára kiszállítva
49.900,-Ft 3 m3 59.200,-Ft kiszállítva 4 m3 78.800,-Ft. Hétvé-
gén is, hívjon bizalommal. Tel: 20/219-5248

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

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

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetle-
nül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz-2014. 720ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó Méhé-
szet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+Táp-Termény Bolt ajánlata: Kukorica: 58Ft/kg, Tyúkdara, Sertés-
dara: 90Ft/kg. Macskaalom bevezető áron: 355Ft/5kg. BÁBOLNAI
Termékek rendelhetők akciós áron. Gázcsere: 4600.-Ft/db. Gödöllő,
Blaháné út 27. Ny:H-P-ig 7:30-17-ig, szo: 7:30-12-ig. 30/7765-212

+ÜDÜLÉSI JOG Gyulán a Hőforrás üdülőben 2014.12.28. –
2015.01.10-ig kedvezményesen átadó. 4 hét 66.600.-Ft, 2 hét
33.300.-Ft. Érd: 20/534-5740

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

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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Advent Bécsben,
Schönbrunni kastélylátogatással
2014.12.14-én, gödöllői
indulással, 5.690.-Ft./fő

Részletes információk: www.sissytravel.hu

Új Optikai Szalon nyílt
Gödöllőn, (ÁTRIUM üz-
letház földszintjén két be-
járattal folyosó és az utca
felöl ) amely nem is olyan
nagyon új csak inkább
megújult.
Működését 1 év híján 25
éve kezdte a Busz pálya-
udvarral szemben pici kis
helységben, de nem kis
forgalommal, hiszen ak-
koriban Gödöllőn ez volt
az egyetlen optikai üzlet
ahol SZTK vényt lehetett
beváltani. Havonta 1000-
1500 vény fordult meg itt.
Hosszú de nagyon szép út
vezetett a Szalon megnyi-
tásáig.
Első nagy lépés volt ami-
kor a SZTK-tól kaptunk
felkérést hogy a nehezen
mozgó emberek érdekében

nyissunk egy felve-
vő helyet az SZTK
előterében. Ekkor
már fel kellett ven-
ni egy alkalmazottat
és ezzel majdnem
egy időben sikerült
nagyobb helységbe
költöznünk az ÁTRIUM
üzletház emeletére. Itt már
végeztünk szemvizsgálatot
is, természetesen orvossal.
Ma már két orvos és két
optometrista dolgozik üz-
letünkben teljesen lefed-
ve az egész hetet. Nyolc
tanulót neveltünk ki akik
közül hárman még ma is
üzletünkben dolgoznak.
Két mester és egy Optom-
etrista került ki közülük.
Kontaktlencse felírással
illesztéssel, betanítással is
várjuk kedves vásárlóinkat

nagyon igényes kontakt-
lencse laborunkban, ame-
lyet kizárólag orvos végez
nálunk, Dr. Túry Judit sze-
mélyében. Másik orvosunk
Dr. Kis Krisztina is rövi-
desen megszerzi a jogosít-
ványát hozzá és akkor már
ketten tudják ellátni ezt a
feladatot.
Új szalonunk megnyitásá-
nak alkalmából szeretettel
várunk minden kedves vá-
sárlónkat egy 2000 Ft-os
kupon erejéig. A kupon
2015. január 31-ig váltha-
tó be!

Új Optikai Szalon
nyílt Gödöllőn...

2000
Ft-os kupon

A kupon 2015. január 31-ig váltható be!
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Beküldési határidő: 
2014. december 2.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Eiben Istvánné, Szent János u. 
16., Tápai Dóra, Szkíta krt. 15.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Szabó Pál, Mohács u. 41., Hajdú 
Béláné, Kandó K. u. 38.
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Zelnikné 
Török Ilona, Palotakert 9.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Gyuricza Karola, Váradhegyfok 
u. 7., Tóth Jánosné, Esze T. u. 11. 
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlá-
si utalványát nyerte: Czomba 
Norbert, Szabó Pál u. 51., Huszai 
Roxána, 2117 Isaszeg, Hétvezér 
u. 2/a. 


