
Vancsó Imréné kapta idén a Gödöllő város dísz-
polgára kitüntető címet.

(2. oldal)

Csaknem 500 francia autós látogatott Gödöllőre
az Europ’Raid autós európai körtúra keretében.

(4. oldal)

Két vereséggel rajtolt a Gödöllői SK a Pest megyei I.
osztályú bajnokságban, de a Magyar Kupa megyei
ágán már a 8 között van. (8. oldal)

xxvi. évf. 27. szám 2017. augusztus 22. terjesztői ára: 75 ft www.szolgalat.com lokálpatrióta hetilap alapítva: 1992• • •

Remsey Jenő

Szoboravatás
Augusztus 20-án este kenyér-
szenteléssel, ünnepi műsor-
ral és tűzijátékkal tisztelgett
államalapító Szent István ki-
rályunk előtt Gödöllő városa.
Az Alsóparkban, a Világfánál
megrendezett program kez-
detére a hűvös idő ellenére
nagy tömeg gyűlt össze, hogy
együtt emlékezzen és ünne-
peljen.

A program hagyományosan
az Ella Attila által vezényelt
Gödöllői Városi Fúvószene-
kar térzenéjével vette kezdetét,
majd Benedek Krisztina előa-
dásában az „Ó Szent István, dí-
csértessél!” c. középkori mold-
vai csángó eredetű népdalt
hallhatták az egybegyűltek, míg a
802. számú Szent Korona Cserkész-
csapat tagjai a Himnusz hangjai alatt

felvonták a nemzeti lobogót. Ezt
követően került sor a kenyérszen-
telésre és megáldásra Albert Gábor

evangélikus lelkész, Sivadó János
görög katolikus parókus atya és Ba-
logh Tamás, a Református Egyház-

község lelkipásztora közre-
működésével. A kenyeret a
szertartást követően Gémesi
György polgármester vágta
fel.
A kenyér állt a középpont-

jában a Gödöllő Táncegyüt-
tes és a Veresegyházi Ha-
gyományőrző Népi Együttes
által bemutatott ünnepi
műsornak is, Tóth Judit és
Moussa Ahmed koreográfi-
áját láthatta a közönség
„Kenyérünnep“ címmel.
Az eseményt hagyo-

mányosan tűzijáték, majd
Darányi László tárogatóze-
néje zárta.
Az augusztus 20-ai ren-

dezvényen Gémesi György,
Gödöllő város polgármestere mon-
dott ünnepi beszédet.

(folytatás a 3. oldalon)

A HELYI ERŐK AZ ÚJ ORSZÁGÉPÍTÉS PILLÉREI

Szent István király ünnepén
Augusztus 20-án felavatták Remsey
Jenő György festőművész, író Papp
Edina szobrászművész által készített
bronzszobrát a Gödöllői Városi Múze-

um előtt, és ezzel teljessé vált az egy-
kori gödöllői művésztelep alapítóinak
szoborsora. A rendezvényt a művész
leszármazottai is megtisztelték jelenlé-
tükkel. (folytatás a 6. oldalon)
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GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT
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Kapcsolatfelvétel:

e-mail: godollomedia@gmail.com
telefon: +36-20/525-5366

Hirdetésfelvétel helye: Művészetek
Háza Gödöllő, Szabadság út 6.

Nyitva tartás:

Kedd 11-18;
Szerda, csütörtök: 8.30-16;

Péntek: 8:30-12

Hétfőn zárva!
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Hagyományosan idén is államalapító 
Szent István királyunk ünnepén, au-
gusztus 20-án, ünnepi képviselő-tes-
tületi ülés keretében adta át Géme-
si György polgármester a Gödöllő 
város díszpolgára címet. Az Erzsé-
bet Királyné Szálloda dísztermében 
megtartott rendezvényen Vancsó 
Imre Gyuláné nyugalmazott pe-
dagógus vehette át az elismeréssel 
járó oklevelet és aranygyűrűt, amit 

hat évtizedes gödöllői pedagógusi 
pályafutásáért gyermekszeretetéért, 
a Premontrei Gimnázium újjászer-
vezésekor végzett iskolateremtő te-
vékenységéért, valamint kimagasló 
szakmai és példaértékű nevelő mun-
kájáért ítélt meg számára a képvise-
lő-testület. 
A rendezvényen Gémesi György pol-
gármester köszöntötte a kitüntetettet, 
aki a róla készült filmben egyaránt 
vallott pályájáról és mély hitéről. 

Mint kiderült, hamar egyértelművé 
vált számára, hogy neki melyik pálya 
rendeltetett. Mint mondta: „Minden-
képpen tanítani akartam. Azért hagy-
tam ott a vegyész pályát, mert nem 
voltak körülöttem gyerekek.” 
Életében a tanítványok mellett a hit 
is rendkívül fontos helyet foglal el, 
amiben az általa tanított két tantárgy, 
a fizika és a matematika is megerő-
sítette. Erről úgy fogalmazott: „Az 

ember itt érti meg, hogy 
Teremtőnek lennie kel-
lett.”
Vancsó Imre Gyuláné 
megköszönve az elisme-
rést, azt mondta, bízik 

benne, hogy a hamarosan kezdődő 
tanévben is részt tud majd venni a 
tehetséggondozásban és a diákok 
versenyekre történő felkészítésében. 
Városunk új díszpolgárát a Gödöllői 
Városi Vegyeskar műsora köszön-
tötte, majd egykori és jelenlegi kol-
légái, barátai és tanítványai köszön-
tötték, a ma is fiatalos lelkesedéssel 
tanító pedagógust. 
Az eseményt díszpolgáraink kö-
zül Heltai Miklós, Ferenczi Anna,  

dr. Bodó Szilárd, Fábry Mihály és 
Szendrő Szabolcs is megtisztelte je-
lenlétével. 
Vancsó Imréné Gödöllőn született, 
családja anyai ága egészen az ük-
nagyapáig bezárólag pedagógus volt: 
tanár, tanító, zenetanár; apai ágon pe-
dig mérnök ősökre tekinthet vissza. 
A középiskoláit a gödöllői Premont-
rei Szent Norbert Gimnáziumban, 
majd annak államosítása után a Cor-
vin Mátyás Gimnáziumban végző 
diák először a Műegyetemre került 
vegyészmérnök hallgatónak, majd az 
első tanév kitűnő eredménnyel tör-
ténő elvégzése után, a szívéhez még 
közelebb álló pályára tért, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem matema-
tika-fizika tanári szakára. Kiváló mi-
nősítésű diplomáját 1957-ben kapta 
meg, majd – igazi lokálpatriótaként 
– szülővárosában kezdett el tanítani, 
és azóta is, immár 60 éve tanít Gö-
döllőn. 
Az 1957-es kinevezésétől kezdve, 
az 1990-es nyugdíjba vonulása után 
is egészen 1997-ig a Török Ignác 
Gimnázium tanára volt, eközben 
1992-ben újraindult a gödöllői Pre-

montrei Szent Norbert Gimnázium. 
A premontrei rend akkori vezető-
jével, Fényi Ottó atyával – Vancsó 
Imréné régi kedves tanárával együtt 
– szervezték meg az újraindult isko-
lát. Ottó atya a rend részéről az is-
kola anyagi alapjainak megteremté-
sét, Jutka néni a pedagógiai munka 
megszervezését kapta feladatul, ő 
szervezte az első tantestületet, 1992-
től 2001-ig pedig az intézmény igaz-
gató-helyettese volt. A Premontrei 
Gimnáziumban 14 évig – 9 éven át 
tartó igazgatóhelyettesség mellett – a 
matematika-fizika munkaközösség 
vezetője volt. Rendszeresen szerve-
zett a város általános és középiskolai 
matematika tanárainak szakmai ösz-
szejöveteleket. Gödöllő város kép-
viselő-testülete a városban végzett 
több évtizedes kimagasló szakmai és 
példaértékű nevelő munkája elisme-
réséül 1999-ben a Gödöllő Gyerme-
keiért, Ifjúságáért Díjat adományoz-
ta. Tanítványai közül nagyon sokan 
az ő hatására mentek tanárnak. Csak 
a matematika-fizika szakosok száma 
több mint 20, nem szólva a sok száz 
mérnökről, orvosról, közgazdászról, 
akiknek sikeres felvételijéhez az ál-
tala tanított matematika vagy fizika 
tantárgy kellett. 

A Török Ignác Gimnáziumért Ala-
pítvány több évtizedes kimagasló 
munkájának elismeréséül 1996-ban 
emlékgyűrűt, a Premontrei Gimnázi-
um az újraalapítás 10. évfordulóján, 
2002-ben pedagógiai munkájáért 
és az iskola újjászervezéséért emlé-
kérmet adományozott neki. Kiváló 
szakmai munkájának elismeréseként 
1990-ban a Kiváló Pedagógus Díjat, 
1992-ben a Bolyai Társulat Beke 
Manó-díját kapta meg. A katolikus 
közoktatásért végzett iskolateremtő 
munkájáért 1997-ben a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia Szent 
Gellért Érdemérmét vehette át. 2006-
ban Ericsson-díjjal jutalmazták a 
matematika tantárgy kimagasló szin-
tű oktatásáért és népszerűsítéséért. 
A matematika, a fizika és a tanítás 
szeretetét családjában is tovább adta 
gyermekeinek és unokáinak, akik 
közül ketten is követték a pályán, 
egyikük a Premontrei Gimnázium-
ban kezdett pedagógusként dolgozni. 
Bár már 80 éves elmúlt, jelenleg is 
minden nap bejár a Premontrei Gim-
náziumba, a tehetséggondozásban 
vesz részt, versenyekre készít fel di-
ákokat, akik a mai napig kimagasló 
eredményeket érnek el megyei, illet-
ve országos matematika versenye-
ken.                 kj

GÖDÖLLŐ ÚJ DÍSZPOLGÁRA VANCSÓ IMRE GYULÁNÉ

Augusztus 20-a alkalmából ma-
gas színvonalú munkájáért Ma-
gyar Érdemrend Lovagkereszt 
polgári tagozat kitüntetést vehe-
tett át mások mellett dr. Stella 
Leontin kanonok, címzetes pré-
post, főesperes, a Máriabesnyői 
Nagyboldogasszony Bazilika 
plébánosa, a Mater Salvatoris 
Lelkigyakorlatos Ház igazgató-
ja, a Váci Egyházmegye papja. 
Kitüntetéséhez gratulálunk!

Jövőre megszépül a Várkapitá-
nyi lak, közismertebb nevén a 
Testőrlaktanya freskómarad-
ványainak egy része. A munka 
szerepelt a jövő évi tervek kö-
zött, most azonban egy nem-
rég lezárult pályázat is segíti a 
munkát. 

Gödöllő Város Önkormányzata a 
Nemzeti Kulturális Alap Örökségvé-
delmi Kollégiumához benyújtott „A 
gödöllői Várkapitányi lak díszítő fal-
képeinek restaurálása” című pályá-
zatára 5.000.000 forint támogatást 
nyert el. Az önkormányzat az elnyert 
összeggel megegyező önrészt bizto-
sítja a projekt megvalósítására. 
Mivel azonban az elnyert támogatás 
kevesebb, mint a pályázaton igényelt 

összeg (13 millió forint), így a 
Várkapitányi lak régi falképei-
nek csak egy része kerül majd 
restaurálásra a jelen projekt 
keretében. Mint azt lapunk 
megtudta, a pályázat célja a 
falképek megtisztítása és be-
mutathatóvá tétele, és nem a tel-
jes rekonstrukció. Mivel a teljes 
költség közel 26 millió forint, 
így a munkálatokat várhatóan 
több ütemben végzik majd el. 
Szerencsére az épület kortárs 
kulturális- és rendezvényhely-
színként való hasznosítása sem 
igényli a festések eredeti pom-
pájukban való látványos, egy 
stílushoz kötött, maximális re-
konstrukciós igénnyel történő 
bemutatását.

FÉLIG EREDMÉNYES PÁLYÁZAT SEGÍTI A TESTŐRLAKTANYA 

FRESKÓINAK HELYREÁLLÍTÁSÁT
A jövő héten helyükre kerülnek 
a parkolóórák a Bajcsy-Zsi-
linszky Endre utcában és szep-
tember 1-jétől az önkormány-
zati rendeletnek megfelelően 
itt is fizetős várakozási övezet 
lesz. Az utcába négy parkoló- 
óra kerül, az övezeti elhelyez-
kedésnek megfelelően. 

Folyamatosan dolgoznak a Széchenyi 
István utca és a Hunyadi János utca 
felújításán. Ez utóbbi területén ha-
marosan elektromos munkálatokra is 
sor kerül, a Hold utca és a Gerle utca 
közötti szakaszon kivételre kerülnek 
a vas villanyoszlopok, s az eddigi 
vezetékek helyett földkábeleket fek-
tetnek le. Szeptemberben a Hunya-

di János utcában kerül kihelyezésre 
az első fedett buszváró is, amiből a 
következő időszakban összesen ti-
zenhárom teszi majd komfortosabbá 
a buszra történő várakozást. A várók 
közül nyolcat még az év hátralévő ré-
szében, további négyet pedig a 2018-
as útprogram részeként helyeznek 
majd ki. 

A héten kerítéssel veszik körül a Pa-
lotakerten nemrég átadott játszóteret. 
A június elején mintegy 10 millió 
forintból megvalósított fejlesztést a 
nem rendeltetésszerű használat miatt 
kell védelemmel ellátni. A kerítés ki-
építése (ami közel félmillió forintjába 
kerül az önkormányzatnak) után a lé-
tesítmény zárható lesz.                  jk

Új parkoló övezet, védett játszótér

Munkák a városban
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(folytatás az 1. oldalról)

Dr. Gémesi György ünnepi beszéde:
„Jó estét kívánok tisztelt Hölgyeim és

Uraim!
Köszöntöm Önöket Szent István ün-

nepe alkalmából. Köszönöm, hogy a
bizonytalan idő ellenére eljöttek, hogy
együtt ünnepeljünk. Ezen a napon szerte
az országban a hivatalos ünnep mellett
látványos programokkal töltik meg a
napot, amin jó idő esetén több millióan
vesznek részt, miközben mintha háttér-
be szorulna az ünnep lényege. Jön egy
kis eső, rossz idő és már is alábbhagy a
lelkesedés. Pedig a több mint ezeréves
Magyarország születésnapját ünnepel-
jük, aminek alapjait a magyar államiság
megteremtésével Szent István királyunk
tette le. Igaz, néha könyörtelen szigor-
ral, de igazságosan és következetesen,
ragaszkodva a keresztény értékekhez.
Közel negyven éves uralkodása alatt
Magyarországot mai szóval élve ver-
senyképes, megkerülhetetlen, európai
országgá építette.
Országépítő stratégiája nem az újabb

és újabb ellenségekről vagy ellenség-
képről, elszigetelődésről, kirekesztésről
vagy akár a gyűlöletről, hanem a bel-
ső és külső szövetségek megkötéséről,
világos és tiszta egyértelmű erkölcsi
alapokon való együttműködésről, part-
nerségről, hitről, bölcsességről, irgal-
masságról, tisztességről, becsületről,
türelemről, tiszteletről, kegyességről és
alázatról szólt, amiről világosan, nagy
szeretettel és féltő atyaisággal írt fiának,
Imre hercegnek címzett intelmeiben.
„Minthogy a királyi méltóság rangját
csakis a hívők és a katolikus hitet val-
lók nyerhetik el, ezért parancsainkban a
szent hitet tesszük első helyre. Az egy
nyelvű és egyszokású ország gyenge
és esendő. A királyi tanácsot ostoba,
pöffeszkedő és középszerű emberekből
összeállítani mit sem ér. Ha a királyt
istentelenség és kegyetlenség szeny-

nyezi, hiába tart igényt a király névre,
zsarnoknak kell nevezni. Légy türelmes
mindenekhez, nem csak a hatalmasok-
hoz, hanem azokhoz, akik nem férnek
a hatalomhoz. Mindez alkotja a királyi
koronát, nélkülük sem itt nem tud senki
uralkodni, sem az örök uradalomba be-
jutni. Ámen”
Szent Istvánt ezeken az alapokon

nyugvó stratégiája tette hiteles, elfoga-
dott, megkerülhetetlen, modern európai
politikussá.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Újra és újra ki kell mondani, hogy

nincsmás út. Csak ilyen alapokra helye-
zett országépítő stratégia lehet időtálló
és versenyképes.
Csak ilyen alapokra helyezett ország-

építő stratégia biztosíthatja nemzetünk
számára a hosszú távú fennmaradást itt
a Kárpát-medencében, Európában és a
világban.
Csak ilyen alapokra helyezett ország-

építő stratégia adhat biztos és kiszámít-
ható jövőképet azok számára, akik Ma-
gyarországot hazájuknak tekintik.
Csak ilyen alapokra helyezett ország-

építő stratégiával lehet mindannyiunk

számára hatékonyan megszervezni egy
ország életét, úgy, hogy az mindenki
számára biztosítani tudja az elvárható
biztonságot.

Lehetnek látványos beruhá-
zások, fejlesztések, építkezések,
azok csak sokak számára elér-
hetetlen, esetenként üresen tá-
tongó, fenntarthatatlan épületek,
létesítmények beruházások ma-
radnak miközben nem csökken
a népességfogyás és növekszik
az elvándorlás. Összeszorul a
szívem, ha arra gondolok, hogy
a ma érettségizettek közel nyolc-
van százaléka külföldön szeretne
boldogulni.
Feltette-e már őszintén nekik

valaki a kérdést, hogy MIÉRT?
Megvizsgálta-e már komo-

lyan valaki, hogy mit kellene
tenni azért, hogy ne így legyen?
Elgondolkodott-emár valóban

valaki azon, hogy hova vezet ez és mi
lesz ennek a következménye?
A kérdésekre a választ ma nem ne-

kem kell megadni, de abban biztos va-
gyok, hogy ha az ország működéséért
felelősök teljesen figyelmen kívül hagy-
ják a szentistváni alapokat, értékeket, ha
csak nosztalgia és kommunikáció szint-
jén használják azokat, akkor nem fog-
ják megtalálni a fenti egyre súlyosbodó
helyzetre a valós megoldásokat.
És mit tehetünk mi itt Gödöllőn, gö-

döllőiek? Tudunk-e válaszokat és meg-
oldásokat adni az égető problémákra?
Tudunk-e mi itt országot építeni?
Nyilván egy egész országot nem, de

egy olyan települést, várost ami meg
tudja mutatni, hogy másként is lehet,
azt igen. Néhány magyar településhez
hasonlóan szigetként, de nem elszige-
telődve.
Ellenszélben, de a saját erőnkből.
Sok vitával, küszködve, kínlódva, de

soha nem gyűlölködve.

Sokszínűen, szabadon gondolkodva,
de mindig együtt ünnepelve.
Ha nem is hibátlanul, de együttműkö-

désre mindig nyitottan, következetesen,
a valódi keresztény értékekhez ragasz-
kodva, tisztességesen, becsületesen,
tisztelettel, türelemmel és alázattal.
Mi itt leraktuk az alapokat, és ha

sokszor kínnal és keservesen, magunk-
ra hagyva, de építjük fenntarthatóan
a szűkebb hazánkat helyi hazafiként,
lokálpatriótaként építünk lokálpatrióta
közösséget. Közösséget, mely értéket
teremt, alkot, gondoz és közvetít.
Közösséget, ahova lehet és jó tar-

tozni, ahol mindig megtaláljuk a közös
pontokat.
Közösséget, ahol mindig vannak kö-

zös célok, amit együtt tűzünk ki és való-
sítunk meg és amiért érdemes áldozni.
Közösséget, ami nem felejti a múltját,
de mindig előretekint.
Előretekintünk a fejlesztésekben is,

amit a közösség által megfogalmazott
célok érdekében, mindig a megvalósít-
hatóság keretein belül és fenntarthatóan
valósítunk meg.
Afejlesztések során nem kihasználat-

lan épületek és létesítmények készültek
és készülnek, hanem a közösség által
programokkal és élettel megtöltve ad-
nak örömöt mindnyájunknak.
Köszönöm azon sokak áldozatos

munkáját, akik aktív és elkötelezett ré-
szesei ennek a fejlődésnek.
Sokan voltak és vannak ők, névvel és

névtelenül, akik magas szakmai színvo-
nalon, minőséget elsődlegesnek tartva
elkötelezetten dolgoznak a városért.
Mindig gondolok rájuk, amikor ne-

ves vendégek járnak Gödöllőn és azt
mondják, hogy „Gödöllő tiszta, szép és
dinamikusan fejlődő város”.
Fantasztikus érzés, amikor év végén

a „Jó tanuló, jó sportoló” díjak átadásá-
nál nem férünk be a kibővített színház-

terembe.
Büszke vagyok a fiatalok fantaszti-

kus eredményeire, köszönöm a felkészí-
tők és a szülők áldozatos munkáját. De
büszkék lehetünk a kulturális műhelyek
gazdag programjaira, országos és nem-
zetközi elismertségükre is.
Ma közülük két nagyszerű, nem-

zetközi szinten is elismert csoportot, a
Gödöllői Fúvószenekart és a Gödöllő
Táncegyüttest hallhatják és látják.
Higgyék el, hogy ebben a feszült-

ségekkel, ellentmondásokkal és egyre
több agresszivitással teli világban a kul-
túra az egyik közös pont, ami összeköt
bennünket.
Gödöllő kulturális öröksége, a ha-

gyományaink és kulturális műhelyeink
magas színvonalú, minőségi teljesít-
ménye képezte az alapját annak, hogy
megpályázzuk 2023-ban az Európa
Kulturális Fővárosa címet.
Büszkék lehetünk arra is, hogy Gö-

döllő nemcsak sportszerető, de sportoló
város is. Egyre több fiatal kapcsolódik
be a sportegyesületekben biztosított ma-
gas színvonalú sportolási lehetőségekbe
és ér el országos, esetenként nemzetközi
eredményt.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Büszke vagyok és köszönöm azok

munkáját és teljesítményét is, akik egy
város működésének részeseként teszik
hozzá ahhozminden nap a szakértelmü-
ket, munkájukat, aminek eredménye-
ként is Gödöllő egy élhető, békés, még-
is dinamikusan, de átgondoltan fejlődő,
fiatalos város.
Így is lehet!!!
Gödöllő és vele együtt sok település

bizonyítja, hogy az országépítés bástyái
helyben vannak. Ezek a helyi erők le-
hetnek egy országújjáépítés pillérei.
A szentistváni alapokon a közösség-

ből annak építésében elkötelezett meg-
újuló erővel.” (kj)

A helyi erők Az új országépítés pillérei

Szent István király ünnepén
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Tisztelt Ügyvéd Úr!

A társasházunkban a kerékpártárolóban 
évek óta rengeteg olyan dolog van, ami le-
hetetlenné teszi a kerékpárok tárolását a 
helyhiány miatt. A lakástulajdonosok, akik 
a kerékpár tárolót nem rendeltetésszerű-
en használják nem hajlandóak az ott tárolt 
„lomjaikat” elvinni, mert szerintük nekik is 
van joguk a tárolót használni. Mit lehet tenni 
annak érdekében, hogy a tároló megfelelő 
használata biztosítható legyen a kerék-
pár-tulajdonosok részére?

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 
törvény (Társasházi törvény) rendelkezései 

szerint minden tulajdonostárs jogosult a tár-
sasház közös tulajdonában lévő területeinek 
a birtoklására és használatára, ez azonban 
nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel 
kapcsolatos jogát és jogos érdekét. A birtok-
lás, használat és hasznosítás módját a tár-
sasház közgyűlése jogosult meghatározni, 
illetve módosítani. Az önök társasházában 
a kerékpártároló használatának szabályait 
ezért közgyűlési döntéssel kell meghatároz-
ni, ahol pontosan meghatározható, hogy a 
tárolóban a tulajdonosok és lakáshasználók 
milyen feltételekkel és milyen dolgokat tárol-
hatnak. 
Természetesen a döntés meghozatalakor 
a társasház egyedi sajátosságaira is figye-
lemmel kell lenni annak érdekében, hogy a 
tárolót minden lakó használhassa. Célszerű 

a tároló használatának szabályait a társas-
ház házirendjében meghatározni, ami a 
szervezeti működési szabályzat része. A tár-
sasházi törvény szerint ugyanis a házirend 
szabályait - a használat jogcímétől függet-
lenül - a lakás, illetőleg a nem lakás céljára 
szolgáló helyiség mindenkori használója kö-
teles betartani. Természetesen a közgyűlési 
többség a tároló használatának a szabályait 
szabadon meghatározhatja, így kialakítható 
egy olyan rend, ami valamennyi lakáshasz-
náló számára elfogadható.
Javaslom, hogy a döntés meghozatala érde-
kében a társasház közös képviselőjét kérjék 
meg arra, hogy a soron következő közgyűlés 
napirendjén szerepeljen ez a javaslat.

dr. Váczi Árpád ügyvéd
2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.

vaczi.arpad@gmail.com

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

A múlt héten egy éjszakára ismét 
Gödöllőre érkeztek az Europ’Raid 
autós európai körtúra résztvevői. A 
repülőtéren közel 500 autós vert sát-
rat, hogy másnap reggel Krakkó felé 

vegyék az irányt. Gödöllőre Kolozs-
várról érkeztek. A francia fiatalokat 
dr. Lantai Csaba alpolgármester 
köszöntötte dr. Győrfi Beáta és Var-
ga Árpád önkormányzati képviselők 
társaságában. Ezt követően a Cimba-
liband adott rövid koncertet.
Eredetileg három francia mérnök-

hallgató hozta létre ezt az eseményt, 
ami jótékony célokat is szolgál. A 
lelkes kezdeményezők így foglal-
ták össze a túra mottóját: „Szívünk 
van, hogy az új kultúrákat a rászo-

ruló gyermekeket szolida-
ritásként hozzásegítsük a 
tanuláshoz a már szerencsés 
Franciaországból.” 
Tanszereket, játékokat, orvo-
si és egyéb gyógyító beren-
dezéseket juttatnak Kelet- és 
Dél-Európa (Bosznia-Her-

cegovina, Albánia, Bulgária, Ma-
cedónia) távoli iskoláiba. Ezekben 
az országokban összesen 15 tonna 
rakomány és kellék kerül kiosztásra.
A 19 országot 23 nap alatt járták vé-
gig 150 Peugeot 205-össel.
    ta

Ismét Gödöllőn járt az Europ’Raid 

CIVIL PIKNIK A CIVIL HÁZBAN!

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület vezetősége idén újra megrendezi 

a remek hangulatú, kötetlen Civil Pikniket augusztus 25-én, pénteken 17 

órakor a Civil Ház kertjében, melyre nagy szeretettel várja az aktív gödöl-

lői szervezetek képviselőit! 

Az elmúlt években sikeresnek bizonyult rendezvény kitűnő alkalmat jelent 

a kapcsolatok szorosabbá fűzésére, az ernyőszervezet és egymás mun-

kájának megismerésére, így szívből reméljük, hogy idén is sokan ellátogatnak majd hozzánk!

A tervezés érdekében előre is nagyon köszönjük, ha a részvételi szándékot előzetesen a 

gdck.info@gmail.com email címen jelzi minden kedves érdeklődő!                    

A Gödöllői Civil Kerekesztal Egyesület vezetősége

2017. szeptember 9., szombat, 10.00-18.00, Gödöllő, Alsópark

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület a Belvárosi Napok keretében ha-
gyományaihoz híven ebben az évben 10. alkalommal rendezi meg a Civil 
utcát szeptember 9-én, szombaton 10-18 óráig, mely ismét a jól bevált 
helyszínen az Alsóparkban, a Grassalkovich Kastéllyal szemközti sétá-
nyokon kerül kialakításra.

A rendezvény minden évben sok látogatót vonz, nagy örömünkre egyre 
többen érdeklődnek a városunkban működő civil szervezetek iránt. 
A Civil utcán a civil szervezeteknek lehetőségük van: 
● bemutatni tevékenységüket a város lakosainak, bevonni őket tevékeny-
ségeikbe;
● a szervezetek megismerhetik egymás munkáját, kapcsolódási pontokat 
kereshetnek; 
● kötetlenül találkozhatnak és gondolatokat cserélhetnek a város polgára-
ival, vezetőivel.

A júniusi előzetes jelentkezésen túl szeretettel várjuk még további vá-
rosunkban aktív civil szervezetek jelentkezését 
augusztus 28-ig a gdck.info@gmail.com címre! 

A részvételi szándék mellett kérjük jelezni a kitelepüléshez szükséges esz-
közigényt (asztalok, székek ill. sörpadok, áramvétel, stb.), sátrat azonban 
idén nincs lehetőség igényelni, erről minden szervezetnek magának kell 
gondoskodnia. Természetesen aki kellő lendületet és kapacitást érez ma-
gában, szeptember 10-én, vasárnap is van lehetősége a kitelepülésre, kér-
jük ezt is előre jelezni!

További információ: gdck.info@gmail.com
Varbai Marianna, a GdCKE munkatársa: 20/558-0449

Szabó Csaba, a GdCKE alelnöke: 30/369-3968
Kecskés Judit, civil referens: 20/508-3802

Augusztus 19-én szombaton a Blaháért 
Társaság hagyományteremtő célzattal csó-
nakázásra, beszélgetésre hívta és várta a vá-
rosrészben élő családokat. Az eseményen a 
Vízenjárók Gyermek és Ifjúsági Túra Egye-
sület vezetői és tagjai segítették kenuikkal, 
vezetéssel az evezni szándékozókat. 
A sikeres rendezvényen nemcsak a gyere-
kek, de szüleik és nagyszüleik is vízre száll-
tak. 
Ahogy Pecze Dániel, a körzet önkormány-
zati képviselője elmondta: az első alkalom-
mal megtartott eseményen majdnem százan 
vettek részt. A Családi délután megrendezé-
sével a társaság hagyományt kíván teremte-
ni és szeretné, ha az itt élők minél többször ki tudnák használni a kis tó adta lehetőségeket, hisz ezek az alkalmak 
nem csak evezésre, hanem egy jó beszélgetésre, ismerkedésre, a közösség épülésére is lehetőséget adnak.

 KEDVES VÉRADÓ!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt véradó napunkon. 
Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új véradók toborzásában, a térítés-
mentes véradó mozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászo-
ruló számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.

Véradás helye: Művészetek Háza Gödöllő
Véradás ideje: 2017. szeptember 6.,  szerda 9-18 óráig
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük! 
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TAJ kártyáját vagy a szá-
mát és véradó igazolványát feltétlenül hozza magával!

Családi délután az Úrréti–tavon
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Remek kaland bejárni a törté-
nelmileg nevezetes helyeket, 
és szabadon engedni fantá-
ziánkat, elképzelni, milyen 
is lehetett az élet, az egykori 
várakban, a ma már csak rom-
jaikban létező városokban. 
Ki ne szeretné kifürkészni az 
egyiptomi fáraók titkait, vagy 
összebarátkozni Leonardo da 
Vincivel, esetleg bepillantani 
Shakespeare színházának ku-
lisszái mögé? 

Kim, Julian, Leon és kedvenc macs-
kájuk Kia egy különleges időgép, a 
Tempusz segítségével már számtalan 
helyet bebarangoltak, jártak többek 
között az ókori Görögországban és 
Rómában, kalandoztak a keresztes 
lovagokkal és vikingekkel, most pe-
dig Pompejbe indulnak, ahol szokás 
szerint nem mindennapi kalandok 
várnak rájuk. 
Az Idődetektívek sorozat legújabb, 
immáron 22. kötete a korábbiakhoz 
hasonlóan izgalmas olvasmányt ígér 
a gyerekeknek, akik kivételesen nem 
a Vezúv kitörésének és a város el-
pusztulásának történetéről olvashat-

nak, hanem a még virágzó Pompej 
mindennapi életébe pillanthatnak 
bele. Ide indulnak ugyanis kis kalan-
doraink.  
A városnézés azonban közel sem 
egyszerű feladat. Igaz, munkát, szál-
lást és ennivalót sikerül szerezniük, 
ám mérgezett bor és gyilkossági 
kísérlet a fürdőben nem szerepel a 
terveik között. Ráadásul nem csak 
a saját életükért kell aggódniuk, ha-
nem a városi elöljárókat is szeretnék 
megvédeni titokzatos támadóiktól. 
Miután az egyik városi előkelőségtől 

munkát kapnak, megismerhetik va-
lamennyi társadalmi réteg minden-
napjait, a rabszolgákét épp úgy, mint 
a gazdagokét. Különleges utazásuk 
során feltárulnak előttük az egykor 
pompázatos paloták. Megízlelhetik 
az egykori ételeket, beléphetnek a 
csodálatos palotákba, megcsodálhat-
ják a szemkápráztató mozaikokat, és 
részesei lehetnek azoknak az esemé-
nyeknek, amelyekről korábban csak 
a könyvek lapjain olvashattak. 
De, ahogy azt az „Idődetektívek” 
sorozatot nyomon követők már sejt-
hetik, előbb-utóbb eljön a pillanat, 
amikor hőseinknek sikerül kereket 
oldani. Esetünkben erre épp azután 
kerül sor, miután megmentik a diktá-
tor, Sulla életét. 
Fabian Lenk legújabb könyve nem 
csak izgalmas kalandot kínál az ol-
vasóknak, hanem színes háttér in-
formációkkal egészíti ki a gyerekek 
történelem ismereteit. A könyv nem 
csak a téma mélyebb megismerésé-
hez csinál kedvet, hanem a régi ró-
mai kori emlékek felkereséséhez is. 

(Fabian Lenk: Idődetektívek – Titkos 
jelek Pompejben)   kj

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Irány Pompej!

Legyen

-ban!

Szeretlek Magyarország! – 
Ezt üzenik nekünk Volker Hil-
debrandt német művész al-
kotásai, amiket a  Levendula 
Galériában augusztus 18-án 
megnyílt kiállításon tekint-
hetnek meg az érdeklődők. 

A különleges képek egy hatalmas 
nemzetközi program részeként ké-
szültek el, amelynek célja, szeretet-
tel megtölteni a világot. 
Volker Hildebrandt az interneten 
indította el nagyszabású művészeti 
projektjét a www.loveprototo.com 
oldalon, ahová bárki elküldheti sa-
ját videóját, amiben anyanyelvén 
mondja: Szeretlek. A német mű-

vész „Szeretlek”, pontosabban an-
golul megfogalmazott „I loveU” 
képei most nekünk, magyaroknak 
üzennek: Szeretlek Magyarország! 
Teszik mindezt nemzeti színeinkbe 
öltözve, többek között a kalocsai 
hímzést és a természetet megidéző 
háttérrel. Volker Hildebrandt idén 
indított programjával és alkotása-

ival szeretne minden népet külön 
megszólítani. 
A művek Dudás Dezsőnek, a DD55 
Gallery Cologne tulajdonosának 
kezdeményezésére és szervezésé-
ben kerültek Gödöllőre. A kiállítást 
Scherzinger Mária, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat alelnöke és 
Radnóti László újságíró nyitották 
meg elindítva számtalan gondolatot 
a szeretetről, az alkotásokról és ma-

gáról a média projektről. 
Kiemelni néhányat ezek 
közül cseppet sem köny-
nyű feladat, hiszen olyan 
szerteágazóak, mint 
maga a szeretet, ami min-
denütt jelen van: a min-
dennapokban, a zenében, 
az irodalomban. No és 
persze a filmekben, ame-
lyek szinte már kiüresítik 
a kifejezést „I love you” , amit most 
– ahogy az a megnyitón elhangzott 
– Volker Hildebrandt új tartalommal 
töltött meg azáltal, hogy mindenkit 
megszólít éljen bárhol a világon. 
Felajánlja a szeretetet, nekünk nincs 
más dolgunk, mint elfogadni azt, 
és tovább adni! De vajon tudjuk-e? 
Tudunk-e olyanná válni, mint Hil-

debrandt? A megnyitón felvetődött 
a kérdés: Melyik országnak milyen 
üzenetet küldeni? Tudnánk azt mon-
dani  „Szeretlek…ország!”? Lehet, 
hogy ezek a képek tanítanak is: bá-
torságot, nyitottságot, érdeklődést, 
egységesen szemlélni az embert, a 
világot, nem kritizálni, nem ítélni, 
egyszerűen csak: szeretni.            bj

Bele sűrűjébe! Akár ez is lehetne a 
jelmondata Márczy Lajos írónak, 
aki magánéleti és írói válságából 
menekülve beáll csemegepultosnak 
a Vásárcsarnokban. Még mielőtt ol-
vasóink vadul keresni kezdenének 
irodalmi emlékeik között, oszlassuk 
el a homályt: Márczy Lajos nem va-
lóságos személy, csupán Gerlóczy 
Márton főhőse, aki a pult belső 
oldalán állva találkozik azokkal az 
alakokkal, aki valamilyen formában 
mindannyiunk életében jelen van-
nak, csak vagy nem veszünk róluk 
tudomást, vagy csupán felületes in-
formációk alapján mondunk ítéletet 
felettük, vagy épp irigyeljük őket. 

Hősünk élete a csemegeboltba beté-
rő mindenféle vásárlók, a házában 
előforduló lakótársak, és a szabadi-
dejében felszedett nők között zajlik, 
akiket hősünk naplószerűen rend-
re felidéz, elmesél. Csak épp egy 
idő után már maga sem tudja, hogy 
a húst keresi a nőben, vagy a nőt a 
húsban. A csemegepult mögül tehát 
nem csak a májasok és kolbászok vi-
lágába pillanthat be a néző, hanem a 
belvárosi éjszakába és a pesti bérház 
hol zárt, hol nyitott ajtói mögé is.
A különös, környezettanulmánynak 
is beillő naplóregény főhősét Ötvös 
András kelti életre, aki korábban a 
Katona József színház előadásaiban 

aratott nagy sikereket, a POSZT-on 
kétszer is ő kapta meg a legjobb har-
minc év alatti színész díját, épp úgy, 
mint a Színikritikusok díját, 2011-
ben pedig a Prima Primissima, Juni-
or Prima díjasa lett. 
A nagysikerű, eddig több mint száz 
előadást megélt produkciót szeptem-
ber 7-én este a Művészetek Házában, 
a kertben szabadtéri előadás formá-
jában láthatja a gödöllői közönség. 

siker előAdás A MUZA sZínpAdán

A csemegepultos naplója 

Szeretetképek mindenkinek
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TESTVÉRVÁROSI ÜNNEPEK

(folytatás az 1. oldalról)

A rendezvényen Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt, aki
örömének adott hangot, hogy újra
együtt van a „nagy hármas”, hiszen
Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sán-
dor és Remsey Jenő György szobra
egymás mellett kapott helyet a városi
múzeum előtti területen. Mint mondta,
a 24 éves korában városunkba költö-
zött művész igazi gödöllőiként élt és
alkotott itt.
„Mikor én 1909 késő őszén első íz-

ben Körösfői Aladár Erdő utcai portá-
jának kapuján beléptem, olyan szellemi
atmoszféra fogadott, amelynek hatását
még ebben a pillanatban is, lelkemnek
minden ízében érzem. Így lettem a
Szűz utcai padlásodú szellemi közös-
sége után egy nagyobb szellemi közös-
ség tagja és munkatársa. Egy szellemi
közösségé, amely egymásnak testvéri
szeretettel kezet nyújtva, egész nem-
zetének, minden emberi szépség felé
a legnemesebb alázattal új utakat akart
nyitni művészi alkotó tevékenységé-
vel, mélyen emberi és a végtelen távo-
lok régióit is megnyitó remekekben.”
– emlékezett vissza Gödöllőre érkezé-
sére 1973-ban Remsey Jenő. – Ezzel
az idézettel kezdte gondolatait Őriné
Nagy Cecília művészettörténész, aki
a művész életútját ismertette. Lángoló,
szenvedélyes, másokat is tűzbe hozó

egyéniségével nem csak családjában
adta tovább a művészet szeretetét, ha-
nem tanítványai közül is sokakat indí-
tott el pályájukon. Akár művészi hit-
vallásának is tekinthető, hogy amikor
1924-ben öccsével, Remsey Zoltánnal
megalapított a Sprituális Művészek
Szövetségét, abban az irodalomnak,
zenének, képzőművészetnek igazi fel-
adatát abban határozták meg, hogy az
embert erkölcsi magasságokba emelje,
s híd legyen ég és föld között.
Gödöllő városa 1977-ben díszpol-

gári címet adományozott az itt élő, a

gödöllői művésztelep szellemiségét
megélő és tanító, a fiatal művészeket
felkaroló Remsey Jenőnek, akire – és a
művészdinasztia későbbi három gene-
rációjára – a múlt esztendőben öt hely-
színen megrendezett kiállítással emlé-
kezett a város. Ennek kapcsán Fülöp
Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ igazgatója
foglalta össze, mit jelent ma Gödöllő-
nek a Remsey név.
„A Remsey név jelentése

többGödöllőn, mint a híres gö-
döllői művésztelep utolsó tag-

jának művészi munkássága. A Rem-
sey név életformát, szilárd erkölcsi
magatartást, valamiféle biztos pontot
jelent, amihez igazodni lehet. Jelenti a
vallott és hirdetett eszmék és a megélt
élet egységét és harmóniáját és persze
jelent különcséget, bohémságot, művé-
szi és életmódbeli szabadságot és ezzel
együtt bátorságot is.
A Remsey család négy generáción

átívelő művészi, szellemi hitvallása és
emberimagatartása az egykori gödöllői
művésztelep szellemiségéből táplálko-
zott, de az azóta is folyamatosan jelen
van és hat a város szellemi közéleté-
ben, az emberek lelkében. Akik ismer-
ték őket, jóízű beszélgetések emlékét,
a másokra nyitott, őszinte odafordulás
élményét, nagy lelkek dobogását ta-
pasztalták meg, s azt a bohém világot,
amelyben az egyszerű polgárnak ritkán
van része” – idézte Őriné Nagy Cecília
FülöpAttiláné gondolatait.

A szobrot Remsey Benjámin és
Remsey Dávid, a művész dé-
dunokái, az alkotó Papp Edi-
nával és Gémesi Györggyel
közösen leplezték le.
Az avató ünnepi műsorában

Vivaldi h-moll concerto című
műve hangzott el Bordás Esz-
ter, Dezső Piroska, Langer
Ágnes és Sivadó Brigitta (he-

gedű), T. Pataki Anikó (cselló) és Fe-
renczy Beáta (continuo) előadásában.
A bronz mellszobor felállítására

Gödöllő városa 3,5 millió forint támo-
gatást nyert a Nemzeti Kulturális Alap
Képzőművészeti Kollégiumától, amit
az önkormányzat 5,7 millió forintos
önrésszel egészített ki.

(db)

Felavatták Remsey Jenő GyöRGy szobRát

A híd ég és föld között

Nagyszabású ünnepségekkel emlékeztek meg Fe-
renc József császár születésnapjáról Bad Ischlben,
ahová az Osztrák-Magyar Monarchia létrejötté-
nek 150. évfordulója alkalmábólmeghívást kapott
Gémesi György, Gödöllő polgármestere is. Az
ünnepségen részt vett Ivo Dujmic, Opatija (Ab-
bázia) – ami Bad Ischl testvérvárosa –, és Vojko
Obersnel, Rijeka (Fiume) polgármestere is.
A városvezetők a rendezvényen tárgyalásokat

folytattak a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa
pályázattal ka
san, mivel
Opatija és Ri-
jeka közösen,
2020-ra kapta
meg a meg-
tisztelő címet.
Mint ismert,

2023-ra váro-
sunk, Bad Ischl
pedig a 2024-es
rendezvényre
pályázik.
A három település kölcsönösen segíti egymást: Idén

novemberben Opatija és Bad Ischl lesznek a gödöllői
Erzsébet Bál díszvendégei, majd Gödöllő és Bad Ischl
a 2018-as opatijai farsangi bálon vesznek részt díszven-
dégként.
Megállapodtak arról is, hogy a jövő évi császári szü-

letésnapon Bad Ischl-
ben bemutatják a Szent
Korona hiteles másola-
tát, amit a Koronázási
Hétvégén a Gödöllői
Királyi Kastélyban lát-
hatott a nagyközönség.

*
Idén ünnepli a test-

vérvárosi szerződés
aláírásának 20. év-
fordulóját Laxenburg
és Gödöllő. Ennek
megünneplésére 2017.

któber 26-án, Ausztria nemzeti ünnepén,
osztrák testvérvárosunkban kerül sor, ami-
kor a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a
laxenburgi zeneiskola zenekara ad majd
ünnepi koncertet.Aprogramot Gödöllő ré-
széről Gémesi György polgármester és dr.
Nánási Éva címzetes főjegyző egyeztette
nsttel, Laxenburg polgármesterével és Su-

sanne Feichtingerrel. Idén városunkból két csoport is
ellátogat majd osztrák testvérvárosunkba.

(ny.f.)

apcsolato-
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Robert Dien

Laxenburgban

Baaad Ischlben
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A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

TÓDOR: 7 éves, ivartalanított kan, 
kora ellenére tinédzsereket meg-
szégyenítően aktív. Nagycsalád 
mellé is ajánjuk. Cicára nem volt 
„tesztelve”.

RUDI: Négy éves kan, játékos, csa-
lád- és gyerekbarát. A kutyák több-
ségével barátságos.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Augusztus 26-án, 27-én 
(szombaton, vasárnap) 

9-11 óráig 
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc 

állatorvos

Telefonszám: 
06/20-48-23-058

TURUL 
GÖDÖLLŐI

ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21. 

a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva tartó 
ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

PEDRÓ: Dalmata keverék. Csodála-
tos kiskutya: bújós, gyerekbarát, szó-
fogadó. Ivartalanítás után alábbhagy 
dominanciája is.

Légi felderítést is végeznek a ha-
tóságok annak érdekében, hogy a 
megyében található valamennyi 
parlagfűvel fertőzött termőföldte-
rületet felmérjék és, hogy megaka-
dályozható legyen a növény súlyo-
san allergén pollenjének levegőbe 
kerülése. Köztudott, hogy a par-
lagfű pollenje az arra érzékenyek-
nél súlyos allergiás megbetegedést 
válthat ki, ezért a növény irtása, a 
földterületek fertőzöttségének ered-
ményes visszaszorítása törvényileg 

előírt feladat. 
A termőföld használója, illetve tu-
lajdonosa köteles az adott év június 
30. napjáig a parlagfű növényen a 
virágbimbó kialakulását megakadá-
lyozni, és azt követően ezt az álla-
potot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.
A parlagfű mentesítésére és a 
mentesség fenntartására nem árt 
nagy gondot fordítani, a fertőzött 
területek tulajdonosai/használói 
ugyanis a fertőzött terület nagy-

ságától függően 50 ezer forint és 
5 millió forint közötti bírságra 
számíthatnak. Fontos tudni, hogy 
az irtás akkor a leghatékonyabb, ha 
nem csak levágják a növényt, ha-
nem tövestől eltávolítják.

FOLYAMATOSAN FIGYELNI KELL, HOGY NE SZAPORODJON EL A PARLAGFŰ!

Amire minden ott élő büszke, amire 
minden állatszerető ember vagy ál-
latvédő vágyik, ez hazánk egyik rit-
ka gyepmesteri telepe Gödöllőn! Ez 
tényleg nyugati színvonal!
Létezik hazánkban egy gyepmesteri 
telep, amire minden ott lakó büszke, 
ami élő példaként szolgálhat az or-
szág összes telepének, ami remekül 
bemutatja, hogy hogyan is kell mű-
ködnie egy “gyepinek” manapság, a 
XXI. században, amikor már elkez-
dődött országunkban is az a szintű 
szocializáció és empátia az emberek-
ben, ami nyugaton már évtizedek óta 
működik az állatokkal szemben.
Amikor ellátogattam erre a telepre, 

büszkén mondhatom, hogy azonnal 
egy olyan… “emberségesség” érzés 
fogott el. Látva a nagy árnyékolókat, 
egyik-másik kennelben a pancsoló-
kat, amikben szívesen meg is már-
tóznak a bent élő kutyák, esetenként 
napernyő is feltűnik a kutyaház mel-
lett, ezzel teljes strand feelinget köl-
csönözve a kennel házigazdájának. 
Az idén felszerelt párafüggöny pedig 
már tényleg a hab a tortán… Ez alá 
én is szívesen beülnék néha!
 Ez a példaértékű gyepmesteri telep 
Gödöllőn van és a VÜSZI Kft. üze-
melteti. Véleményem szerint nagyon 
fontos megemlíteni, hogy a gyep-
mester, Andi Attila és a telep dolgo-

zói, Ágnes és Krisztina is, mind igazi 
állatbarátok. Ha nem ilyen lenne a 
személyzet, akkor a telep sem mű-
ködne ilyen jól! 
A kutyusok naponta háromszor van-
nak kiengedve és megfuttatva. Ilyen-
kor, amelyik szeret fürdeni, de éppen 
a saját kenneljében nincsen pancso-
ló, annak is van lehetősége egy jót 
lubickolni. A fiatalok és a telep dol-
gozói pedig készséggel segítenek is 
nekik ebben. :) A helyzet itt páratlan, 
hiszen ezzel ellentétben sajnos Ma-
gyarország többi telepén jó esetben 
naponta egyszer (legtöbbször egy-
szer sem) vannak megsétáltatva a 
kutyusok. 

A gödöllői gyepmesteri telep, ami nyugati  
színvonalon működik

A teljes cikk itt olvasható : www.magyarorszagom.hu/godolloi-gyepmesteri-telep.html#ixzz4qMtnXALF

Akciót indított a Madárkórház Alapítvány a madár-
mentésben is résztvevő állatvédő civil szervezetek, 
valamint hivatalos mentőhelyek számára, hogy az ál-
taluk mentett fehér gólyákat megfelelően felkészítve 
indíthassák el afrikai útjukra.
Az idén nevelkedett, fiatal gólyák ezekben a napok-
ban hagyják el a fészküket és indulnak el afrikai te-
lelőhelyük felé. Életük ezen szakasza tapasztalatlan-
ságukból adódóan különösen veszélyes számukra. 
A Madárkórház Alapítvány akciója lehetőséget ad 
a madármentéssel foglalkozó intézmények és ma-
gánszemélyek számára, hogy nevelt, vagy gyógyult 
gólyáikat szabadon eresztés előtt még időben felkészíthessék a leggyakrabban előforduló veszélyforrás, a halált is 
okozó villanyoszlopok és légvezetékek elkerülésére. Az egyedeket az alapítvány egy erre a célra kijelölt röpdében 
fogadja, ahol megtalálható mindaz a hatás, amely a természetben is éri a madarakat. Mint írják, a felkészítés már 
egy-két nap eltelte után is sikeres lehet, de ajánlatos a felkészítést a gólyák telelő helyükre való indulásáig folytatni. 
A program sikerességét egyedenként külön-külön is megfigyelik az alapítvány munkatársai.                    haziallat.hu

Akciót indított a fehér gólyák megmentésére 
a Madárkórház Alapítvány

Godzillának hívják az állatkert leg-
újabb komodói varánuszát, aki Jersey 
szigetéről, a Gerald Durrell alapította 
állatkertből érkezett Budapestre.
A komodói varánusz a ma élő gyíkok 
legnagyobb termetű képviselője. A 
kifejlett állatok hossza a három mé-
tert, tömegük a 70 kg-ot is elérheti, 
de a legnagyobb ismert példány még 
ennél is töb-
bet, 166 kg-ot 
nyomott. Ál-
la tker tekben 
meglehetősen 
ritkán látha-
tó, és a szabad 
természetben 
élő állomá-
nyok is ritku-
lóban vannak, 
sebezhetőnek 
számítanak. A Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertben kilenc éve foglalkoznak 
ezzel az állatfajjal. 2008-ban egy 
akkor alig több mint egyéves hím 
komodói varánusz érkezett Buda-
pestre. Az akkor még aprócska állat 
azóta már két és fél méteresre nőtt 
meg. Ennek az Irwin nevű egyednek 
egyébként az a különlegessége, hogy 
szűznemzéssel jött a világra, sőt mi 
több, éppen abból a fészekaljból 

származik, amelynek kikelése vég-
ső tudományos bizonyítékul szolgált 
arra a kutatók körében már régóta 
gyanított tényre, hogy a nőstény ko-
modói varánuszok szűznemzéssel is 
képesek termékeny tojásokat rakni, 
vagyis anélkül, hogy hím állattal ta-
lálkoztak és párosodtak volna.
Godzillát – mert így hívják az új ko-

modói varánuszt – nem Irwin mellé 
szánják párnak, ugyanis a faj te-
nyészprogramjának keretében az a 
megállapodás született a részt vevő 
állatkertek között, hogy a genetikai 
sokféleség megőrzése érdekében a 
szűznemzésből született hímeket 
(csak hímek születhetnek így) nem 
szaporítják tovább. Godzilla jelenleg 
új otthonával ismerkedik.

zoobudapest.hu

Godzilla az Állatkertben

Fotó: Bagosi Zoltán
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Az elmúlt hétvégén Pilisen 
lépett pályára a megyei I. 
osztályban szereplő Gödöl-
lői SK a pontvadászat máso-
dik játéknapján. Városunk 
bajnoki címre törő csapata 
3-1-es vereséget szenvedett, 
így nyugodtan mondhatjuk, 
hogy beragadt a szezonraj-
ton Szász Ferenc együttese.

A nyári szünetben lényeges válto-
záson ment át mind a pilisi, mind 
a gödöllői keret összetételét te-
kintve, ami alapján kiváló mérkő-
zésnek ígérkezett a tavalyi szezon 
ötödik és második helyezettjének 
párharca. Nem is kellett csalódni-
uk a kilátogató szurkolóknak. Ko-
ziorowski Richárd menetrend-
szerű góljával a gödöllői fiatalok 
kezdték jobban a derbit, de a több 
rutinos játékost, többek között az 
egykori NB I-es labdarúgót, Bá-
rányos Zsoltot is a soraiban tudó 
házigazdák felőrölték a mieinket, 

így végül 3-1-es hazai győzelem-
mel ért véget a találkozó.
A GSK, aki két fordulót követő-
en 0 ponttal a tabella 12. helyét 
foglalja el, nem rajtolt tehát túl 
jól, ugyanis az első fordulóban, 
hazai pályán elszenvedett 2-1-es 
vereséget követően (Dabas II. el-
len) ezúttal sem sikerült pontosan 
levonulni a pályáról. A harmadik 
fordulóban hazai pályán a szintén 
nyeretlen Tápiószecső ellen a pa-
pírforma alapján megkezdheti a 
pontgyűjtést és ezzel egyetemben 
a felzárkózást a csapat.
Pest megyei I., 2. forduló
Pilisi LK-Legenda Sport – Gödöl-
lői SK 3-1 (2-1) Gól: Koziorows-
ki Richárd.

Magyar Kupa – GSK tovább-
jutás, GEAC kiesés

A Magyar Kupa Pest megyei ágán 
a harmadik fordulóban még két 
gödöllői egyletért szoríthattunk, 
ami a forduló végére egyre redu-
kálódott. A Gödöllői SK, ha nem is 
könnyedén, de magabiztos, 4-2-es 
győzelemmel jutott tovább a szin-
tén megyei I. osztályú tagsággal 
bíró Szentendre otthonában, ellen-
ben a megye kettesek párharcából a 
GEAC húzta a rövidebbet a Kisné-
medi vendégeként és esett ki 5-1-es 
vereséget követően.
Az MK megyei selejtezőinek ne-
gyedik fordulójában, a legjobb négy 
közé jutás lesz már a tét. A Gödöllő 
ellenfele a Tököl VSE lesz idegen-
ben, a kupapárharcra augusztus 23-
án, szerdán kerül majd sor.
Magyar Kupa, Pest megyei ág, 3. 
forduló: Szentendre VSE – Gödöl-
lői SK 2-4 (2-2) Gólszerzők: Ifj. 
Kaiser László, Fellegi Nándor, Ko-
ziorowski Richárd, Milkó Dániel.
Kisnémedi MSE – GEAC-SZIE 
5-1 (2-0) Gól: Müller Péter.                   
              -ll-

Labdarúgás – MK: az egyiKneK siKerüLt, a MásiKnaK neM

Pilisen is elvérzett a GSK

Programajánló
Pest megyei I. osztály, 3. forduló

Augusztus 26., szombat 16.30
Gödöllői SK – Tápiószecső FC 

(Táncsics M. Sportcentrum)

A tavalyi Magyar Kupa-so-
rozathoz hasonlóan, a 
2017/2018-asban ismét a 
TFSE csapata ellen lép majd 
pályára először a Penta-Gö-
döllői RC női csapata, ahol tét 
a nyolcaddöntő lesz. 

A Magyar Röplabda Szövetség hi-
vatalos értesítése szerint az idei 

MK-sorozatra a nőknél 19, míg a 
férfiaknál 18 csapat adta le a neve-
zését. Városunk röplabda csapata, 
akik augusztus 21-én kezdték meg 
a 2017/2018-as bajnoki szezonra a 
felkészülést, továbbjutás esetén a 
Jászberényi RK – Palota Volleyball 
párharc győztesével találkozhatnak 
majd a folytatásban.

-li-

röpLabda – sorsoLtaK a Magyar Kupában

Ismét a TFSE az első ellenfél

Az elmúlt héten sorsoltak a 
2017/2018-as kézilabda bajnok-
ság különböző szintjein. Az NB 
II. Északi-csoportjában tavaly 
ezüstérmes Gödöllői KC az új 
évadban a Budakalászi SC ottho-
nában kezdi majd meg az évet.

A szeptember 24-én kezdődő pontvadá-
szatban a „gödöllői” csoportban 12 csa-
pat küzd majd a helyezésekért. Bartos 
Gábor tanítványai az első hazai mérkő-
zésükön a Salgótarjáni Strandépítőket 
fogadják majd egy héttel a budakalászi 
rajtot követően. 

Az előző évhez képest öt csapat cserélő-
dött ki az Északi-csoportban. A régiek 
közül nincs a Tatabánya, a Heves SE, a 
PLER II., a Gyömrő, valamint a XVI. 
kerület csapata, helyettük az alábbi csa-
patokkal ismerkedhetnek meg majd a 
gödöllőiek: Budapest Elektromos SE, 
Budapesti Honvéd SE, Solymári SC, 
Pilisvörösvári KSK és a CYEB Buda-
kalász U20-as csapata.                             lt-

KéziLabda – idegenben Kezd a gKC

Öt új csapat, budakalászi rajt

Új néven, elhagyva a MAG-
LOG Team nevet, Covritas 
Futsal Gödöllő név alatt foly-
tatja az NB II-es bajnokság-
ban a gödöllői csapat, így a 
2017/2018-as szezonban is 
szurkolhatnak a teremlabda-
rúgás szerelmesei városunk 
legjobbjainak.

A Lajos Attila elnök, valamint Ba-
ranyai Pál edző hathatós anyagi 

segítsége mellett működő Covritas 
Futsal Gödöllő az immáron meg-
erősödött másod osztályú pontva-
dászat Keleti-csoportjába kapott be-
sorolást (a tavalyi négy helyett már 
csak két csoportban versenyeznek a 
csapatok az NB II-ben), ahol 12 csa-
pat küzd majd egymással.
Az első bajnoki mérkőzését szep-
tember 4-én, Kecskeméten játssza 
majd a gödöllői alakulat, míg az 
első hazai találkozóra szeptember 

8-án vagy 11-én kerülhet sor (nincs 
még pontos időpont), azonnal egy 
szomszédvári rangadóval, ugyanis a 
Rubeola FC Csömör lesz az ellen-
fél.
A csoportellenfelek az alábbiak 
lesznek a bajnokságban (részletes 
program: mlsz.hu): Csenger, Du-
nakeszi Kinizsi, Energia SC Gyön-
gyös, Kazincbarcikai Ördögök SE, 
Kincsem Lovaspark SE, MVFC II. 
Berettyóújfalu, Rubeola FC Csö-
mör, Scoregoal Kecskeméti FC, 
UFC Gyömrő, Újpest FC 220 Volt, 
Vác FSE.                        -tt-

FutsaL – szepteMber eLején rajtoL a bajnoKság

Új néven indul a Gödöllő az NB II-ben

Augusztus 19-én került meg-
rendezésre a Borsod MTB 
Bajnoka sorozat 3. futama, 
Kazincbarcikán, amely XCO 
jellegű versenyt jelent. A KTM 
Teszt Team versenyzője, Sze-
keres Viktória (a képen ke-
rékpáron és a dobogó tetején 
középen) remek versenyzés-
sel az első helyen ért célba a 
futamon.

Ebben a sorozatban csak a Borsod 
megyei lakosok szerezhet pontot, de 
az adott napon nyílt a verseny, és a 
szervezők értékelik, bárhonnan is 
érkezik a versenyző. A pálya 4,2 km 
hosszú volt és 110 m szintkülönbsé-

get tartatlmazott. Minden kategóriá-
ban szép számmal álltak rajthoz a 
versenyzők, egészen a hét éven aluli-
aktól, a senior korú versenyzőkig. A 
felnőtt női kategóriában, végig ma-
gabiztos előnnyel sikerült megnyer-
nie a versenyt a gödöllői Szekeres 
Viktóriának. 
A KTM Teszt Team bringása így 
értékelte a kazincbarcikai hétvégét: 
– Végig jól éreztem magam, jó erő-
vel tudtam haladni a néhol igen csak 
meredek fölfeléken, és a lejtmenet 
is jól ment. Vigyázni kellett, mert 
gyors volt a nyomvonal, és figyelni 
kellett, hogy be tudja venni az ember 
a kanyarokat, és ki tudja kerülni az 
időnként előbukkanó gyökereket és 
köveket. A futamok után jó hagulatú 
tészta party-val kedveskedtek a ren-
dezők és egyedi éremekkel jutalmaz-
ták a dobogós helyezetteket.

-tl-

KeréKpársport – borsod Mtb verseny

Szekeres Viktória: Borsod bajnoka

Augusztus utolsó hétvégéjén, 
25-27. között két korcsoport-
ban is rendeznek versenye-
ket, ahol a GEAC atlétái több 
versenyszámban is éremesé-
lyesek lehetnek.

Budapesten, az MTK Budapest 
Lantos Mihály Sportközpontjában 
rendezik meg a Junior és Ifjúsági 

Magyar Liga döntőket. Az esélyek-
ről és a célokról kérdeztük Kriszt 
Balázst, a GEAC Atlétika-szakosz-
tályának elnökét: – Azt gondolom, 
hogy már az nagy dolog, ha valaki 
bejut a Liga döntőbe, ugyanis a le-
bonyolítás miatt elég nehéz kivívni 
a döntőbe jutást, bármelyik ver-
senyszámról is legyen szó. A cé-
lunk, hogy minél több értékes érmet 

és helyezést érjünk el, ugyanis az 
összesített eredmény után kapnak 
anyagi támogatást az adott egyesü-
letek műhelyei a Magyar Atlétika 
Szövetségtől. Bizakodóak vagyunk, 
mert vannak érmes esélyeink, főleg 
a dobószámokban, a rúdugrásban, 
valamint az egyéb technikai szá-
mokban, de inkább azt mondom, 
hogy a gyaloglást leszámítva az ösz-
szes szakágban reménykedhetünk 
dobogós és pontszerző helyekben.               
                 -li-

atLétiKa – KorosztáLyos Liga döntőK

GEAC éremeső jöhet
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

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

Az alkotóházban 
 „… a kék magasba szállok…”

címmel
Erzsébet királyné tiszteletére rendezett zászlókiállítás látható.

Kiállítók: Aranyosi Zsuzsanna, Bányász Judit, Bornemisza Eszter, Czeglédi Júlia, B. 
Csernyánszky Katalin, Csíkszentmihályi Réka, T. Doromby Mária, Fóris Katalin, Golarits 
Erzsébet, Göbölyös Márta, Katona Szabó Erzsébet, Kelemen Katalin, Latin Anna, Makkai 
Márta, Morvay Ibolya, Orient Enikő,  Ruttka Andrea, Sárváry Katalin textilművészek

Az eseményt az Erzsébet-emlékév keretében rendezzük meg.

Támogatók: Gödöllő Város Önkormányzata, Művészetek Háza Nonprofit Kft. Gödöllő
A kiállítás megtekinthető 2017. szeptember 10-ig (szombat–vasárnap) 14-18 óráig
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06-20/524-0340
ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET: 06-30/621-2968

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

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

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

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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 21-27-ig: 

Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Augusztus 28-szeptember 3-ig: 

Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

Testvérvárosunkból, Wageningen- 
ből 2017. október 5-8. között ha-
gyományainknak megfelelően is-
mét ellátogat a holland település 
küldöttsége.  A delegációban a vá-
ros vezetőin kívül egyebek között 
a szociális-, egészségügyi-, művé-
szeti-, ökumenikus csoportok kép-
viselőit fogadhatjuk az iskolások és 
rendvédelmi szakemberek mellett. 
A vendégek elszállásolásához befo-

gadó családokat keresünk. Elsősor-
ban azon személyek jelentkezését 
várjuk, akik már jártak Wagenin-
genben a korábbi kiutazásokon, il-
letve olyan új jelentkezőkre számí-
tunk, akik kapcsolatépítés, idegen 
nyelv gyakorlása céljából szívesen 
házigazdái lennének holland kol-
légáiknak 3 éjszakára, elősegítve 
a kultúrák közötti párbeszédet. A 
fogadó családnak két reggelit, egy 

vacsorát és elutazáskor úti csoma-
got szükséges biztosítania a holland 
vendégnek. A programok összeál-
lításáról, a további étkezésekről a 
szervezők gondoskodnak. 
A befogadó családok Kiss Zsu-
zsannánál jelentkezhetnek az 
alábbi e-mail címen: 
kisszsuzsanna.godollo@gmail.com 
vagy a +36-20/546-1664-es mobil-
telefonszámon.

FELHÍVÁS!

Gödöllő és Wageningen idén ünnepli a testvér-
városi kapcsolatának 25. évfordulóját, amiről 

ősszel egy kiállítással is megemlékezünk. 

Ez idő alatt a két város lakói sok közös prog-
ramon vettek részt, amit sokan megörökítettek. 

Kérjük, aki az elmúlt 25 évből fotóval 
vagy videófelvétellel rendelkezik, juttassa el 

azokat Kiss Zsuzsannának 
az alábbi e-mail címre: 

kisszsuzsanna.godollo@gmail.com, 
vagy jelentkezzen a +36-20/546-1664-es 

mobiltelefonszámon! 

A TORMAY KÁROLY 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

vezetése tájékoztatja 
a tisztelt lakosságot, hogy az orvosaik rendelkezésre 

állásának (szabadságolások) alakulása miatt 
az intézet

PÉNTEKI szakrendelései 2017. szeptember 3-ig, 
7 és 16 óra között állnak 
a betegek rendelkezésére.

A TÖBBI NAPOT A VÁLTOZTATÁS 
NEM ÉRINTI!

Kérik a szíves megértésüket!

MŰVÉSZETEK HÁZA NYÁRI NYITVATARTÁS
A MŰVÉSZETEK HÁZA  AUGUSZTUS 31-IG ZÁRVA. 

SZEPTEMBER 1-TŐL A MEGSZOKOTT NYITVATARTÁSSAL VÁR MINDENKIT.

A Belvárosi Jegyiroda augusztus 31-ig hétfőn ZÁRVA, 
kedd-péntek 11.00-18.00, 

szombat-vasárnap ZÁRVA. 

Szeptember 1-től a megszokott nyitvatartással vár mindenkit.
A Királyi Váró minden nap 10.00-18.00 között NYITVA 

(változatlanul működik).

A NoVo Café és mini könyvtár a megszokott nyitvatartással lesz nyitva 
(hétfő-csütörtök 8.30-22.30, péntek-szombat 8.30-01.00, vasárnap 11.00-22.30).

FELHÍVÁS – BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK 
WAGENINGENI VENDÉGEINK SZÁMÁRA 

Arra vagyunk kíváncsiak:
Melyik az az emlék, benyomás a 
királynéval kapcsolatban, amely 
a fiatalban maradandó benyomást 
keltett és a mai napig meghatározó 
az életében, ha a királynéról esik 
szó. Olyan ismertetéseket várunk, 
amit a barátainak is elmondana, be-
mutatna, amit szeretne másokkal is 
megismertetni. 

ÍRD MEG TÖRTÉNETEDET, 
KIEGÉSZÍTÉSKÉNT KÉSZÍTS 
FOTÓT VAGY RAJZOLJ A LE-
ÍRÁSHOZ!

Ha a fenti témakörben megfogalma-
zott felhívásunk megtetszett, akkor 
úgy tárd elénk, hogy azt megértse 
és megismerje a legjobb barátod is, 
meg az a személy is aki tőled távol, 
a „net” előtt ül. A szüleid, akikkel 
minden nap együtt élsz, vagy akár 
egy barátod, akinek te mesélsz elő-
ször erről az élményről.   
Bátran fogalmazd meg gondolata-
idat egy rövid leírásban, kiegészí-
tésként fotózz vagy készíts rajzot 

hozzá, és ha akarod egészítsd ki 
akár képzőművészeti alkotással 
(rajz, festmény, batik, tűzzománc, 
linó- és fametszet, stb.), akár egy 
CD-re rögzített alkotással.

Az írásos pályamunkáknál nem 
könyvszagú leírásokat várunk, 
hanem önálló megfigyeléseket, 
önálló véleményeket, egyéni érzé-
seidnek megfogalmazását (Ameny-
nyiben lehetőségetek van rá, kérjük 
digitálisan is küldjétek el pálya-
munkátokat!) 
Az írásos pályaművek terjedelme 
5-10  A/4-es oldal lehet mellék-
letekkel, legalább 1/3 szöveges 
résszel. A pályaművek értékét nö-
velhetik a témához kapcsolódó fo-
tók, rajzok, térképvázlatok. 

Pályázni egyénileg és csoportosan 
is lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői 
általános iskolák tanulói által ké-
szített alkotásokat várjuk!
A pályázatok elbírálása korcsopor-
tonként külön-külön történik. 

A pályázatokon kérjük olvashatóan 
a pályázó nevének, iskolája nevé-
nek, címének, vagy lakcímének, 
életkorának feltüntetését!

A pályázatok benyújtási határideje: 
2017. szeptember 10.
A határidő lejárta után beérkező 
munkák elbírálására nincs lehető-
ség! Kérjük a határidőt betartani!
Amennyiben a beadott pályázatot 
szeretnétek visszakapni, 
kérjük a pályázati anyagotokon 
tüntessétek ezt fel!

A DÍJAZOTTAKNAK TÖBB ÉR-
TÉKES NYEREMÉNY KERÜL 
SZÉTOSZTÁSRA.
A pályázat értékelésére 2017. őszén 
kerül sor. 
A pályázattal kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás az egyesületnél:

Gödöllői Városvédő Egyesület 
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel.: 06-20-561-1818, 
azenkedvesgodolloi2017@gmail.
com

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS   2017.

„ERZSÉBET KIRÁLYNÉ AZ ÉN VILÁGOMBAN”
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Nőknek és férfiaknak
esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése

és eladása.

2100 Gödöllő, Odray u. 8.
06-28/410-035
06-30/952-9987
info@delia.hu

„A kevesebb néha több”

D’Elia
Szalon

www.delia.hu



INGATLAN
+ Gödöllő blahai részén, 1883 nm-es gazdálkodásra al-
kalmas telken tégla, 60 nm-es házikó sürgősen eladó. Iár 
12,8MFt. 20/772-2429 

+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! 
20/944-7025

+ Gödöllőn, minőségi új építésű, csok képes ikerházak el-
adók: 4szoba+ nappalis, 123nm hasznos, 400nm-es saját 
telekkel. Kulcsrakész ár: 35MFt. 20/772-2429

+ Gödöllőn 3 szoba+ nappalis, új építésű, 93nm-es iker-
ház eladó 250nm-es telken. Iár: 31m Ft. 20/772-2429

+ Gödöllőn, Blahán 2szoba+ nappalis, 72 nm-es, új építé-
sű önálló ház kulcsrakészen eladó, 760 nm-es telken. Ár 
27,9MFt. 20/772-2429 

+ Gödöllőn, kertváros felső részén 4szoba+ nappalis, szu-
terénes családi ház 545 nm-es telken sürgősen eladó. Iár: 
29,8MFt. 20/772-2429 

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es, 
fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft. 20/804-2102

+ Eladó két és félszobás, erkélyes, felújított lakás Gödöl-
lőn. Iár:18.8MFt. 20/804-2102

+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es te-
lekkel 28MFt-ért. 20/804-2102

+ Gödöllő blahai részén, 764m2-es telek, 30%-os beépí-
téssel, 21m utcafronttal eladó! Irányár: 16,9MFt. 20/539-
1988

+ Gödöllő kertvárosában, 85m2-es jó állapotú, három 
szobás ház eladó!! Iár: 28MFt! 20/539-1988

+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! 20/539-1988

+ Fenyvesben jó állapotú, három szobás, vegyes építésű 
ház 1080 m2-es telekkel eladó! Iár:19.5MFt! Tel: 20/539-
1988

+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves, természetköze-
li belterületi építési telek 20 nm-es téglaházzal eladó! 
Iár:8,2MFt. 20/772-2429

+ Szadán, Gödöllőhöz közeli részen szép környezetben, 

jó fekvésű, 1070m2, gondozott, köz-
műves építési telek 9,9M-ós irányáron 
sürgősen eladó! 20/772-2429

+ Eladó lakást keresek központban! 
Tel.:20/804-2102 

+ Gödöllő központjában, Szilhát u. 28.-
ban, n+3szobás, könnyűszerkezetes 
családi ház 837 m2-es telekkel eladó! 
Iár.:28MFt. Tel.:20/944-7025 http://
www.godolloihaz.hu/

+ Gödöllő központjában két és félszo-
bás lakás két nagy erkéllyel eladó. Érd: 
06-20-926-0629

+ Összkomfortos öröklakás – 62 nm – 
Gödöllő központjában, téglaépületben 
gázfűtéssel, magasföldszinten eladó. 
1 nappali + 2 félszoba + árnyas balkon. 
Iár: 19,6 M Ft. Tel: 06-70-248-4503 

+ Eladó Gödöllőn, a Szent István téren egy 2szobás, fel-
újított, loggiás, egyedi fűtéses társasházi öröklakás. I.á.: 
17,9 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Mogyoródon a Szent Jakabi lakóparkban egy 
téglából épült, kifogástalan állapotú, nappali+ 3szobás, 
földszintes családi ház 140 összalapterületen, garázzsal, 
téli kerttel, 1168nm-es telken melléképülettel. A telken 
szaletli és épített grillező található. I.á.: 44 M Ft. 0620-
919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy nappali+ 3szobás 
családi ház 750nm-es telken. Az ingatlan felújításra szo-
rul, a tető teljesen új. I.á.: 25,5 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 
nappali+ 5szobás, 2fürdőszobás, 
2szintes családi ház 920nm-es tel-
ken ásott kúttal, garázzsal. I.á.: 38,9 
M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában 
egy 2,5 szobás családi ház 4300nm-
es telken. I.á.: 24 M Ft. 0620-919-
4870

+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában 
egy nappali+ 3szoba, összkomfor-
tos, 2szintes, igényesen kialakított, 
270nm összterületű családi ház, 
melyben található egy kandalló, sza-

una 1000nm-es, díszkertes telken elektromos kapubejá-
róval. I.á.: 57 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 
100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, téglaépíté-
sű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő 
egyik legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási lehető-
ség. I.á.: 27,9 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő blahai részén 90nm-es, új építésű laká-
sok külön kis telekrésszel, kulcsrakész állapotban 31 és 
35 mFt közötti eladási árért. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a fenyvesben egy 6 éves, téglából épült 
2szintes családi ház 110nm összalapterületű, nappali+ 
4szobás, 30nm-es pincével 792nm-es telken. Az ingat-
lanon ásott kút található. I.á.: 34,9 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén 
egy kisméretű lakóház, nyílászáró-
cserével, gázfűtéssel 1094nm-es 
telken 30m-es utcafronttal. A telek 
ikerház építésére alkalmas. I.á.: 
17,9 M Ft. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllőn az 
Erzsébet körúton 57 nm-es, 2 szo-
bás, 2. emeleti, bútorozott panella-
kás. 16,9 MFt vagy 80.000 Ft/hó + 
rezsi. Tel: 06-20-543-3930 

+ Palotakert legcsendesebb házában parkra néző, 64 
nm-es, kétszobás lakás szeptember 1-től kiadó nem do-
hányzó dolgozó vagy tanuló fiatal párnak vagy egyedülál-
lónak. A lakás klímával és mindennel felszerelt. Érd: 06-
20-342-4433 

+ Kiadó 1.5 szobás lakás a Szt. János utcában. Ideális 
1-2 egyetemista lány vagy pár részére. Érd: 06-30-854-
2818 

+ Albérlet kiadó kizárólag csak egyetemista diákoknak, 2 
személynek, nem dohányzónak. Erzsébet parki HÉV meg-
álló 5 perc. 06-70-619-9079, 06-30-418-7206

+ Gödöllőn 1,5 szobás, összkomfortos, bútorozott lakás 
kiadó. Tel: 20/226-3007 

+ Gödöllőn tégla építésű, egyedi fűtéses, másfél szobás 
lakás leinformálható személynek, hosszútávra kiadó 
szeptember 1-től. Nettó 85.000 Ft/hó. 3 havi kaució szük-
séges. Érd: 06-20-455-7766 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es, 
fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft. 20/804-2102

+ Kazinczy körúti garázssoron GARÁZS hosszútávra ki-
adó. Tel: 06-30-928-5272 

+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó. Tel: 20-9455-583

ÁLLÁS
+ Építőipari cég keres ASZTALOS, FESTŐ, KŐMŰVES, 
építőiparban jártas, ügyes kezű munkatársat. 06-30-369-
4823 

+ Gödöllői piacra keresünk fizikai munkára férfi diákot 
vagy nyugdíjast. Érdeklődni 18.00-tól: 06-28-611-204 

+ Gödöllői M.PETROL Benzinkút felvételt hirdet Töltőál-
lomás kezelő/ Placcos férfi munkatárs felvételére. Pá-
lyakezdők jelentkezését is várjuk. Jelentkezni a benza-
mobil@gmail.com címre küldött önéletrajzzal lehet.

+ Mezőgazdasági üzletünkbe SZAKKÉPZETT ELADÓ je-
lentkezését várjuk fényképes önéletrajzzal. Érd: 06-30-
437-9984 gazdabolt@agrokerkft.hu 

+ Rendszeres, heti kétszeri, 5-6 óra időtartamra keresek 
takarító hölgyet gödöllői családi házhoz. Érdeklődni a 06-
30-9397-091 telefonon. 

+ Jogosítvánnyal rendelkező, férfi munkatársat keresünk 
temetői munkára. Jelentkezés személyesen, fényképes 
önéletrajzzal: Gödöllő, Dózsa Gy. út. 16. szám alatt. Tel: 
06-30-478-3673 

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

+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással, 
automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti támrend-
szerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.
kertszabok.hu 20/571-3008 

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

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. Tel: 
20/9527-289, 28/476-229 

+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivágás, sö-
vényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés, 
gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás. 
Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak, levelek el-
szállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. Gépi 
permetezés. 06-30-747-6090 

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, 
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 
30/333-9201 
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+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes 
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650 

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

+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. To-
vábbi információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont 
egyeztetés: 20/367-4274

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

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

+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón, 
gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes fel-
mérés. Egyedi franciaágy, ülőgarnitúra elkészítése a kí-
vánt méretben, kivitelben, garanciával. Tel: 20/943-2828 

+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, átadása. Cir-
kók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítá-
sa, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 

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

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtö-
rések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok 
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-
5089

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

+ Műanyag párkányok kül- és beltérre (UV álló): 15cm-
es: 1.790Ft/fm; 21cm-es: 2.190Ft/fm; 25cm-es: 2.480Ft/
fm; 30cm-es: 2.800Ft/fm. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. 
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30-
398-4815

+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási határidővel: -külső 
hővédő rolók, -belső fényzáró rolók, -roletták, -energia-
rolók, -redőnyök. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, 
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30-398-4815

+ FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan és szakszerűen, ingyenes 
árajánlattal! 06-20-805-9890

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, 
vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talp-
masszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontá-
roktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275 

+ Körömbenövés kezelése – szemölcs kezelés – gyógy-
pedikűr - cukorbetegek lábápolása is. Felnőtt és gyer-
mek. Gödöllő – Tormay Károly Egészségügyi Központ 
Ortopédiai szakrendelő (kedd, csütörtök). Bejelentkezés: 
Baraksó Rita 70/422-1978

TÁRSKERESŐ
+ Nyugdíjas Ápolónő káros szenvedélytől mentes társat 
keres. Tel: 06-30-1926-466 

+ Kb 35 – 45 év közötti hölgyet keresek komoly szándék-
kal. Nagyon szép, jó alakú, nem molett, intelligens, anya-
gilag jól szituált legyen. Én is hasonló vagyok, de eltartani 
nem tudom őt. Kérésem, hogy dolgozzon. Tel: 06-70-508-
8725 

OKTATÁS
+ Nehéz a matematika? Szívesen segítek! Felső tagoza-
tos diákok korrepetálását, tehetséggondozását vállalom. 
Ha szükséges, házhoz megyek. Ny. matematika szakos 
tanár. 06-30-990-6634 

ADÁS-VÉTEL
+ Almásy Katalin becsüs, 
vásárol legmagasabb áron, 
első vevőként, bútorokat 
(romosat is), festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, por-
celánokat, szobrokat, köny-
veket, csillárt, ékszereket, 
hangszert, kitüntetést, régi 
pénzt, csipkét, bizsukat, 
borostyánt, hagyatékot, 
mindenféle régi tárgyat 
díjtalan kiszállással, ér-
tékbecsléssel hétvégén is. 
30/308-9148

+ Két szoba colonial bútora 
eladó. Érd: 06-28-423-097 

+ Eladó: régi kredenc, rádió, 
telefon, porszívó, rattan 
akasztós- rakodós előszo-
ba fal + asztal, régi varró-
gép. 06-20-341-4088 

+ RÉGISÉG. Pappné Szil-
via szakbecsüs díjtalan 
kiszállással vásárol antik 
bútorokat, festményeket, 
órákat, mindenféle szob-
rokat, vitrin dísztárgyakat, 
ezüstöt (hibás és hiányos 
darabokat is), régi pénze-
ket, bizsukat és ékszereket, 
borostyánt, mindenféle ré-
giséget és HAGYATÉKOT. 
Legmagasabb áron vásá-
rolunk első vevőként! Tel: 
06/1-293-1759, 70/942-
0806, 20/465-1961 

+ Eladó Vesta gáztűzhely, 
100db új ikersejttégla, 
100db használt kis méretű 
tégla, gázpalack, iparmű-
vészeti fa előszoba, fogas, 
íróasztal, tálaló szekrény 
és 4db 13” felni gumival. 
70/333-0496 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden 
típusú gépjárműhöz sza-
küzletünkben vagy kiszál-
lítással. Szolgáltatásaink: 
beszerelés, bevizsgálás, 
töltés-mérés, szaktanács-
adás. Minőségi akkuk, új 
akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. 
út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30/536-4300, 
28/611-728 www.akkugo-
dollo.hu 

EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTAT-
LAN, OMME zárszalagos 
mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Akác-, Hárs-, Akác-
hárs-, Repceméz. 720ml-es 
csavaros tetejű befőttes 
üveget cserébe elfogadok. 
Házhoz szállítás. Szabó 
Méhészet Gödöllő, Lovas 
u.3. 28/417-913 

+ MÉZET közvetlenül a 
termelőtől, a Ludányi Mé-
hészetből! Akác-, Virág-, 
Hárs-, Gesztenye-, Repce 
krém-, Lépesméz, Propo-
lisz, Virágpor kapható. 3kg 
fölött házhoz szállítjuk. 
30/9891-721 
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Sokféle teendőnk van szeptember elejére... A gondos iskolakezdéshez szeretnénk segíteni 
Önöknek az MSE Optikában.
INGYENES LÁTÁSSZŰRÉST VÉGZÜNK A GYERMEKEKNEK, FELNŐTTEKNEK EGYARÁNT.
A szűrés pár percet vesz csak igénybe, és amennyiben rossz látásélesség derül ki, úgy 
lehetőség van teljeskörű szemvizsgálatra, ahol a megfelelő szemüveg felírása mellett be-
tegségekre történő szűrést is végzünk (szürke-, zöldhályog, szemfenéki problémák…) 
14 éves kor felettieknél ezt a vizsgálatot optometrista végzi üzletünkben, a fiatalabbakat 
pedig szemész szakorvosi vizsgálatra várjuk vissza.
Dr. Elek Ilona szemészorvos vizsgálja a gyermekeket. Nagy tapasztalattal, és szeretettel 
gondozza látásuk fejlődését.
Fontos az időben elvégzett látásszűrés, mert a látás nem velünk született tulajdonság, 
hanem az első életévekben kialakuló, tanult folyamat!
Ha valamilyen oknál fogva az agy nem kap éles képet mindkét szemből egyszerre, akkor 
nem tanulunk meg „rendesen” két szemmel együtt látni, és az egyik szem, akár észrevét-
lenül is (!) tompalátóvá válik. A tompalátóságot 6 éves kor után már nem is lehet eredmé-
nyesen kezelni. Ezért fontos, hogy minden gyermeket minél hamarabb, 1-2 éves kora körül 
gyermekszemész ellenőrizzen.
Kisiskolásokat pedig azért kell látásszűrésre vinni, mert náluk gyakran alakul ki rövidlátás. 
Szerencsére ez könnyebben kiderül: 
Hozza el gyermekét látásszűrére,
• ha nem látja jól a tévében a feliratokat
• ha sokat hunyorog
• ha túl közelről olvas
• ha szeme hamar elfárad
• ha sokat fáj a feje
• vagy ha egyszerűen nyugodt szeretne lenni, hogy látása rendben van
AUGUSZTUS ÉS SZEPTEMBER HÓNAPBAN ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓNK: 
A gyermekeknek ajánlott törésbiztos, UV szűrős szemüveglencsék 20% kedvezménnyel 
kaphatók, mely mellé a szülők a 10.000 FT értékű szemüveglencse vásárlási kupont is 
kapnak.
A kuponokat október és november hónapban multifokális szemüveg vásárlására hasz-
nálhatják fel.
Ezek a lencsék közelre és távolra egyaránt éles látást biztosítanak. 
Mi ezzel tudunk segíteni, hogy jól induljon a tanév. Használják ki a lehetőségeket! Várjuk 
Önöket szeretettel az MSE Optikában!
Szőke Emese  optometrista, látszerész mester
Cím: Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel (bejelentkezés): 28/417-367               www.optikagodollo.hu

SZÜLŐK, GYERMEKEK FIGYELEM!
ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!
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Beküldési határidő:
2017. augusztus 29.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Fődi Jánosné, Blaháné út 34.,
Szalai Bernadett, Kassa u.
12/2.
A Dűlő Borkereskedés 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Som János, Rózsa u. 33., Ma-
darász József, Hegy u. 11/A.
A Happy Box 2000 Ft-os vá-
sárlási utalványát nyerte:
MolnárMáté, Tisza u. 18.
A Városi Múzeum ajándékát
nyerte:
Selmeci Dorottya, 2145 Kere-
pes, Mártírok útja 119., Liptai
Jánosné, 2175 Kálló, József A.
u. 9.
A Sisicret játéklehetőségét
nyerte:
Varga Lászlóné, Kossuth L. u.
44., Nagy Erzsébet, Kazinczy
krt. 12.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson
való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mai-
len küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címűket is
megadják! Köszönjük!

Nyitva: H–Szo 800–1700

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

MUSKÁTLI ÉS

EGYNYÁRI NÖ
VÉNYEK

VÁSÁRA!

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az ország
az ország szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára,
sporteseményére és kulturális rendezvényére.
Jegyvásárlási lehetőség lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, TicketPro
és a Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer
rendezvényére Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban.
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával és Kultú-
rautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány).

BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS
Jegyiroda: info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268


