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Ismerősei, barátai és tisztelői kezdeményezésére
domborművel tisztelegnek az idén januárban, 81
éves korában elhunyt Halászné Várady Ildikó
emlékének. A hírt Halász Levente önkormányzati
képviselő jelentette be a gödöllői képviselőtestület
július 31-i, rendkívüli ülésén.

A hosszú évtizedeken át a Török Ignác Gimnázi-
umban tanított pedagógus egykoron vezetője volt a
Magyar Leánycserkész Szövetségnek, így kézen -
fekvőnek tűnt, hogy a róla – Márvány Mik lós által
– tervezett portrét (képen) a Művészetek Háza Gö-
döllő épülete melletti zöld területen álló, cserkészfiút
ábrázoló szobor talapzatán helyezik el. 

A köztéri műtárgy alsó részének három oldalán
jelenleg a nemzetközi cserkészmozgalom alapítói,
Robert és Olave Lord Baden Powell, a 95 évvel
ezelőtt Gödöllőn lezajlott leány cserkész-világ ta -
lálkozó szervezője, Lindenmeyer Antónia és gróf
Teleki Pál főcserkész portréi láthatók. A Halászné
Várady Ildikóról készülő dombormű a talapzat
negyedik – eddig üres – oldalán állít majd méltó
emléket a település oktatási- és közéletében meg -
ha tározó szerepet betöltött személynek.

A relief bronzból készülne, gödöllői szobrász
alkotásaként. A művészi és kivitelezési mun -
kálatok – várhatóan – 800 ezer forintos költséggel

A gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimná zi -
um, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon
35.848.077 forint vissza nem térítendő, száz szá -
za lék intenzitású támogatást nyert az „Egyházi
jogi személyek épületenergetikai fejlesztése meg -
újuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
Közép-magyarországi régióban” című pályáza -
ton az Új Széchenyi Terv keretében. Az Európai

Unió és a Magyar Kormány által nyújtott támo -
ga tással megvalósult beruházásból az iskola fő -
épü letének világítási rendszerét korszerűsítették,
valamint az üzemeltetési költségek csökkentése
érdekében, napkollektoros rendszer létesült a
nyáron. A megújuló energiaforrás bevonásával a
projekt fenntartása a kötelezően vállalandó 5
éven túl is biztosított. 

A Premontrei Szent Norbert Gimnázium eddig
is ökoiskolaként működött, a beruházás hozzájá-
rul a diákok körében a fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos ismeretek bővítéséhez is. Az Új
Széchenyi Terv keretében megvalósult fejlesztés-
nek köszönhetően az iskolában tanuló diákok és
szüleik, illetve a gödöllői lakosság körében javul-
hat a megújuló energiaforrásokat alkalmazó tech -
nológiák ismertsége és elfogadottsága. -sg

Napkollektoros rendszer csökkenti 
a rezsit a Premontrei Gimnáziumban

Augusztus közepétől tesztüzemben a nyilvánosság számára is hozzáférhetően működik Pest Megye
Önkormányzatának új honlapja, a www.pestmegye.hu. A régi címen elérhető website megváltoz-
tatásával kapcsolatosan Ambrus András, a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal sajtófőnöke úgy fo-
galmazott, fontosnak tartják, hogy a látogatók színvonalas, átlátható módon szerezzenek tudomást a
megye és közösségeik, a megyei önkormányzat fontosabb ügyeiről, rendezvényeiről. Ennek érdekében
újították meg a honlapot.

Az új honlaphoz a Google Chrome és a Firefox böngészők használata javasolt. A tesztüzem során
tapasztalt esetleges rendellenességet, megjelenítési problémát a sajto@pestmegye.hu email-címen lehet
jelezni. -pmö

Megújult a Pest megyei önkormányzat honlapja

KÉZENFEKVŐ!?
Laca rovata

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén hosz-
szú idő óta először Gödöllőn maradtam. Elhatá -
roztam, hogy megnézem a tűzijátékot, így időben
kisétáltam a főtérre. Kerestem ma gam körül is -
merősöket, de nem sokat találtam. Néhány egy-
kori gimnáziumi tanáromat ismertem fel, egyéb-
ként sok, számomra ismeretlen gö döllői arc vett
körül. A színpadon épp a gödöllői fúvósok ját-
szottak. Azt néztem, hogy ki az ma napság, aki
ilyen zenét hallgat. Úgy láttam, a je len lévők zöme
nem fogyasztja ezt a zenei él ményt, annak ellené-
re, hogy tudomásom szerint a zenekar nagy nép -
szerűségnek örvend. Ez nem az a nézőközönség.

Az előttem lévő sorban ült egy középkorú pár,
furcsa ruházatban. A hölgy mosolyogva nézte a
zenekart, a férfi viszont ritmusra rázta a fejét, sőt,
néha énekelt a dallamokra. Végre valakik, akik
láthatóan is odavannak az amúgy kellemes zenei
élményért. Ahogy befejeződött egy zenedarab, a
férfi felállva tapsolt, éljenzett. Kicsit túlzásnak
hatott, amikor leszűrtem a szituációt: fogyatéko-
sok voltak. Nem voltak kellemetlenek, sőt, a né -
ző közönség lanyha tapsából élesen kitűnt a férfi
tetszésnyilvánítása. Őszintének látszottak az ér -
zések. Aztán, amikor a következő számnak is vé -
ge lett, és az ember ismét felállva tapsolt, éljen -
zett, megjelent a „szerv” egy női polgárőr sze -
mélyében. Nem tudtam, mit mondott a párnak,
de az lett az eredménye, hogy az első sorból fel
kellett állniuk, és hátravezették őket. Hmm…
Zavart valakit? Ezek szerint, igen. Aztán pár perc
után visszatértek, de már ülőhelyük nem volt. A
férfi újra tapsolva éljenezte a zenét, sőt, a zenekar
előtt szolid táncra perdült.

Kis idő múlva a polgárőrök kíséretében megér -
kezett két rendőr is, és kikísérték a párt a hely-
színről. Pedig nem provokáltak, nem őrjöngtek,
nem mentek lezárt területre. Egyszerűen „csak”
zavarták a látképet, az ünnep „meghitt” hangula-
tát. Talán azért, mert oldalt már készülődött vá -
rosunk vezetője, hogy elmondja ünnepi beszédét,
és felvágja a kenyeret. Egyébként polgármes te -
rünk is kecses mozdulatokat lejtett a fűvósok által
diktált ritmusra. De, hát az, ugye más, mint amit
az előbb említett férfi művelt.

Nem volt jó nézni a „hatóság” közbeavatkozását
ebben a szituációban. Sok minden eszembe jutott
ezzel kapcsolatban, ám ezeket a kifejezéseket már
le sem merem írni, mindenkinek a fantáziájára bí -
zom. Maradok egy egyszerű mondásnál: ágyúval
a verébre. Mindez talán azért, hogy a felsorako-
zott városvezetők méltósága megmaradjon?

Ők is gödöllői lakosok, akikhez szólt a pol -
gármester. Egyszerűen megalázó volt a szituáció,
és már rosszul éreztem magam. Majd, amikor a
rockoperában elhangzott az, hogy „nem kell, nem
kell!”, abban a pillanatban éreztem, valójában mi
nem kell!

Túllihegve!

járnak. Az összeget adományokból tervezik
össze gyűj teni.

Az adományokat szeptember 30-ig a Gödöllői
Értékvédő Közhasznú Egyesület számlájára
(65100266-11058186-00000000) lehet átutalni, il-
letve a Városháza 216-os szobájában, Szénási
Szilviánál készpénzben befizetni. -hl

Bronz dombormű készül
Halászné Várady Ildikó emlékére



fenntartható erdőgazdálkodásból származó fából
(FSC) készült. Keressük a terméken a környezet -
barát termékjeleket! Írjunk, nyomtassunk a papír
mindkét oldalára!

Nem mindegy, mibe tesszük a tízórait
A tízórait, ebédet, uzsonnának valót tegyük mos -
ható, újrahasználható, PVC-mentes, hőtartó do -
boz ba. Ne használjunk eldobható csomagolást
(pa pír- vagy műanyag zacskó, alufólia, folpack)
és papírszalvéta helyett vegyünk inkább textilt.
Az innivalót töltsük kulacsba!

Mit csomagoljunk? Egészséges, szezonális,
lehetőleg helyben termelt alapanyagokból ké -
szítsük a szendvicset/falatoznivalót. A gyereke-
ket vonjuk be a hozzávalók kiválasztásába, így
valószínűbb, hogy meg is eszik, amit kapnak. Ne
csipsz és muffin legyen a tízórai: a gyümölcsök
nem csak egészségesebbek, de a csomagolásuk is
lebomlik. 

Séta, bicikli, busz: bejárás autó nélkül 
Környezeti szempontból a séta vagy a bicikli a
legjobb megoldás az iskolába járásra és az autó-
zás a legrosszabb. Ha az iskola kilométerekre
van, használjunk tömegközlekedést. 

A kisebb autóforgalomnak köszönhetően csök-
ken az üzemanyagfogyasztás, a káros anyagok
kibocsátása, és kevesebb lesz reggel és délután a
dugó az iskolák, óvodák környékén. Ha muszáj
autózni, a szülők összefoghatnak, és vihetik
telekocsival felváltva a gyerekeket. 

Év közben se adjuk alább 
A tanév eleji környezettudatos ráhangolódás
tartson ki egész évben. Ragaszkodjunk a jól
bevált családi zöld szokásokhoz, a szemléletet
pedig alkalmazzuk életünk más területein is. 

Antal Orsolya 
GreenDependent Egyesület
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Hogyan készüljünk fel a tanévre a fenntartható-
ság jegyében? Tíz zöld ötlet következik szülők -
nek és diákoknak.

Csak olyan dolgokat szerezzünk be, amikre
valóban szükség lesz az iskolaévben 

Első lépésként készítsünk leltárt! Nézzünk körül
otthon és írjuk össze, mi az, amit még tudunk
használni, például: ruhák, cipők, iskolatáskák,
egyéb felszerelés (ceruzák, tollak, vonalzó).
Leltározás közben jó eséllyel eddig még haszná-
latlan toll-, ragasztó- és jegyzetfüzet-készletekre is
bukkanhatunk. A megunt tárgyak se eldobandók!
Díszítéssel új külsőt adhatunk nekik, mondjuk, az
ételes doboznak vagy az iskolatáskának. 

Vessük össze a meglévő dolgok listáját az isko-
lától kapott beszerzendőkkel és pipáljuk ki, ami
már megvan.

Amit lehet, vegyünk használtan
Ha bútorra (íróasztal, szék), biciklire vagy egyéb,
másodkézből is beszerezhető termékre van szük -
ségünk (például: alig használt iskolatáska), néz -
zünk szét valamelyik internetes piactéren vagy
ado mányboltban.

Az előző lépést kombinálhatjuk 
csere-berével is

A hölgyek körében egyre népszerűbb ruhacsere
mintájára szervezhetünk iskolacucc-cserét is a
szomszédainkkal, barátainkkal, gyermekünk is-
kolatársaival közösen. Az eseményt lebonyolít -
hatjuk a kertben, a ház előtt vagy a garázsban, de
szervezhetjük valamilyen közösségi térben is.
Különböző asztalokra, csoportosítva helyezzük el
az egyes termékeket, azaz legyenek külön a tollak,
ceruzák, kréták, filcek, mappák, uzsonnás dobo -
zok, iskolatáskák és sportfelszerelések, hogy
könnyebb legyen a keresgélők dolga. A résztve -
vőket kérjük meg, hogy tiszta és használható dol-
gokat hozzanak a sulipiacra.

Kölcsönözzünk!
A zeneoktatásban használt hangszereket, egyes
sportfeleszereléseket, kötelező olvasmányokat
kölcsönözhetjük is. Csak azért ne vegyünk vadiúj
trombitát, mert a gyermekünk ebben az évben azt
szeretné kipróbálni a tavalyi gitár helyett.

Válasszunk környezetbarát tollakat,
ceruzákat, irodaszereket

A listánkon szereplő írószerekből szerezzünk be
környezetbarát változatot: lebomló kukoricake -
mé nyí tőből készült toll, cserélhető betétes fatoll,
újrahasznosított műanyagból készült tollak, kör -
nyezetbarát lakkozású, ólommentes színes ceru-
zák. A ragasztó és festék legyen mérgező vegy -
szerektől mentes, vizes bázisú; a vonalzó, ha
lehet, legyen fa.

Szinte minden itthoni zöld bolt tart már kör -
nyezetbarát irodaszereket, de számos öko-termék
még nem elérhető hazánkban. Ha valaki alapo-
sabban körülnéz a nemzetközi kínálatban,
kiderül, hogy létezik PET-palackból készült isko-
latáska, újrahasznosított műanyagból készült olló
és részben lebomló körzőkészlet is. Számos
környezetbarát termék kapható a méltányos
kereskedelmet támogató szervezetek oldalain is.

Ne feledjük, hogy termékválasztásunkkal egy
zöldebb jövőre szavazunk! Ha a lakóhelyünkön
működő papír-írószer üzlet(ek)ben még nem hal-
lottak környezetbarát papírról, tollról és „palac -
kos” táskáról, hívjuk fel rá a figyelmüket és jelez-
zük, hogy lenne rá igény!

Ne halmozzunk fel felesleges készleteket!
Azokból a dolgokból, amiket nem használnak
min den nap a gyerekek a suliban – például: ra -
gasztó, színes ceruza, sorkihúzó filc – nem kell
nagyobb mennyiség! Ne csábuljunk el, ha ol -
csóbbra jön ki a 10 darabos ragasztó egységára,
hiszen egész évben nem kell két tubusnál több... 

Vigyázzunk az iskolai felszerelésre!
Kérjük meg gyermekeinket, hogy próbálják hasz-
nálható állapotban megőrizni a beszerzett holmi-
kat. Egyrészt azért, hogy ne kelljen mindenből
újat venni a következő évben, másrészt azért,
hogy továbbadhatók legyenek testvéreknek, ba -
rátoknak. 

Csökkentsük a papírhasználatot!
Bár a gyerekek nagy része gyakorlott internet -
hasz náló, a házi feladatok nagy része továbbra is
papíron készül, ahogy papírra jegyzetelnek és
írnak dolgozatot is a diákok. Ettől függetlenül
otthon odafigyelhetünk a papírfogyasztásra!
Olyan füzetet/jegyzetfüzetet/mappát vegyünk,
ami újrahasznosított, fehérítetlen papírból, vagy

facebook.com/godolloihirek

www.godo l lo ih i rek .hu

Zölden az iskolában

Kerüld ki a reggeli dugót biciklivel! 
(www.ptotoday.com)

Szeptember 7-én, vasárnap 10 órától Országos Bionap helyszíne lesz a gödöllői központú Szent István
Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának GAK-Babatvölgyi Biokertészeti Tanüzeme.
Az érdeklődők számára a www.biokultura.org honlapon elérhető programokon a részvétel ingyenes.
Bio-alapanyagokból készült ebéd a helyszínen vásárolható. -F

Országos bionap Babatvölgyben

Nyers falatok tízóraira (www.ptotoday.com)
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Három helyen cserélnek
a lokálpatrióta klubosok

Értesülésünk szerint részben új csa-
pattal vág neki az október 12-i ön -
kor mányzati választásnak a jelenle-
gi gödöllői képviselőtestületben
egy ér telmű többségben lévő Gö döl -
lői Lokálpatrióta Klub. A jelölőszer-
vezetként önkormányzati voksolá -
son hatodszor induló formáció pol -
gármester-jelöltje ismét Gémesi
György lesz.

A négy évvel ezelőtt valamennyi
egyéni választókerületben győztes
társulatból heten, Szűcs Józsefné (1.
választókerület), Kis Antal (2. vá -
lasz tókerület), Pecze Dániel (3. vá -
lasztókerület), Pelyhe József (6. vá -
lasz tókerület), Tóth Tibor (8. válasz -
tókerület), Halász Levente (9. vá -
lasz tó kerület) és Varga Árpád (10.
választókerület) ezúttal is vállalják a
várospolitikai megmérettetést, míg
Varga András helyett dr. Jeney
László (4. választókerület), Guba
Lajos helyett dr. Györfi Beáta (5.
választókerület), illetve Pintér Zol -
tán egykori alpolgármester helyett
dr. Pappné Pintér Csilla (7. válasz -
tókerület) „újoncként” indul az őszi
választáson.

Erős képviselőtestületi 
többségre tör a Fidesz-KDNP

Mind a 10 választókörzetben indít
kép viselőjelöltet Gödöllőn a Fidesz-
KDNP – adta hírül közleményében
a Fidesz Gödöllői Szervezete au -
gusz tus 23-án.

Az október 12-i önkormányzati
vá lasztás gödöllői Fidesz-KDNP
kép viselőjelöltjei: Fóri Tivadar (1.
szá mú választókörzet), Németh
László (2. számú választókörzet),
Si mon Gellért (3. számú választó -
körzet), Sólyom Gábor (4. számú

választókörzet), Kocsi Tamás (5.
számú választókörzet), Forján Pál
(6. számú választókörzet), Farkas
Mi hályné (7. számú választókör -
zet), Molnár Árpád (8. számú vá -
lasztókörzet), Szautner Csaba (9.
szá mú választókörzet), Gyengéné
Gáspár Csilla (10. számú választó -
körzet).

A gödöllői Fidesz-KDNP nem in -
dít polgármester-jelöltet az önkor -
mányzati választáson, erős képvi se -
lőtestületi többséggel kíván Gödöllő
fejlődéséért dolgozni.

Ők lesznek a Jobbik jelöltjei
A Jobbik valamennyi gödöllői vá -
lasz tókörzetben indít jelöltet az őszi
önkormányzati választáson. Név
szerint Várnai Miklós (1. válasz tó -
kerület), Szilágyi Fanni (2. választó -
kerület), Kovács Csaba Zoltán (3.
választókerület), Verbényi Zoltán
(4. választókerület), Szilágyi Tibor
(5. választókerület), Veres Teréz (6.
választókerület), Maxián Roland (7.
választókerület), Kristóf Etelka (8.
választókerület), Becságh István (9.
választókerület) és Pépel Ferencné
(10. választókerület) számítanak a
helybéliek szavazatára.

Összeállt az MSZP és 
az Együtt gödöllői képviselő-

jelölti csapata: Kovács
Barnabás a polgármester-jelölt

A Magyar Szocialista Párt (MSZP)
és az Együtt – a Korszakváltók Párt -
ja gödöllői szervezeteinek képvise -
lői között augusztus 6-án létrejött
együttműködési megállapodás ér -
tel mében Kovács Barnabás lesz a
baloldali erők polgármester-jelöltje
Gö döllőn, az október 12-i önkor -
mány zati választáson.

Nyilvánosságra hozták az MSZP
és az Együtt gödöllői képviselő je -

lölt jeinek névsorát is. Hor váth Mik -
lósné (1. választókerület), Tóth
Bordás László (2. választókerület)
Gallyas Attila (3. választókerület),
Soltész Barbara (4. választókerület),
Var ga Imre (5. válasz tókerület),
Gom bos László (6. választókerület),
Fogarasi né Deák Valéria (7. válasz -
tó kerü let), Hor váth Lajos (8. válasz -
tókerület), dr. Pápai Éva (9. válasz -
tókerület) és Finna Béla (10. válas z -
tókerület),  száll harc ba az egyéni
man dátumért. 

A jelöltek közül – Kovács Barna -
bást leszámítva – csupán dr. Pápai
Éva rendelkezik önkormányzati
kép viselői múlttal. Gödöllő korábbi
aljegyzője 2002 és 2006 között volt
tagja a helyi képviselőtestületnek.
Fo garasiné Deák Valéria személyé -
ben a gödöllői központú választó ke -
rü let egykori egyéni országgyűlési
képviselője (2006-2010) is benne van
a csapatban, aki nyolc éve Gémesi
Györgyöt győzte le 227 szavazattal.

Függetlenként indul a gödöllői
polgármesteri posztért 
a Fideszes képviselő

Vörös István személyében függet-
len jelölt is pályázik a gödöllői pol -
gármesteri tisztségre. A városi ön -
kormányzat munkájában jelenleg is
résztvevő képviselő augusztus 19-
én az alábbi sajtóközleményt juttatta
el szerkesztőségünkhöz:

- Elsősorban erkölcsi megfontolás
vezérelt, hogy független polgármes -
ter-jelöltként és a 9. számú egyéni
körzet (egyetemi városrész és kör -
nyéke) független képviselőjelölt je -
ként induljak október 12-én a gödöl-
lői önkormányzati választáson.

2010 decembere óta a Fidesz kom -
penzációs listájáról elnyert mandá -
tum mal vagyok tagja a gödöllői
önkormányzatnak. Az elmúlt több
mint három és fél évben – esküm-
höz híven – mindig arra töreked -
tem, hogy Gödöllő város javát szol -
gáljam. Képviselői munkám során
valamennyi, a város fejlődését elő-
mozdító, az itt élők életminőségét
jobbító javaslattal egyetértettem. Ha
kétségeim támadtak egy-egy indít-
vánnyal, döntéssel kapcsolatban,
kér deztem, ellenvéleményt formál-
tam, interpelláltam és előfordult,
hogy a megfelelő magyarázat vagy
válasz elmaradása esetén, a tisztán lá -
tás érdekében hatósághoz fordultam.

A képviselőtestületen belüli lokál -
pat rióta klubos túlerővel szembeni
viták előkészítése, álláspontok kiala -

kítása során sokan bátorítottak és
voltak a segítségemre.

Könnyebb lenne azt mondani:
elég volt a küzdelmes közéleti sze -
repvállalásból! Ez azonban részem -
ről nem lenne tisztességes lépés
azok kal szemben, akik hittek és bíz-
tak bennem, illetve azokban az
ügyekben, amikben – mégha a jelen-
legi városvezetők számára kínos pil -
lanatokat is jelentett – közös érdek -
nek tartottuk a tisztánlátást.

Az utolsó pillanatig remény ked -
tem, hogy a Fidesz Gödöllői Szer -
vezete támogatja indulási szándé ko -
mat a kormánypárt színeiben. Élve
az ajánlási lehetőséggel, polgármes -
ter-jelöltnek és képviselőjelöltnek is
jelentkeztem. A jelöltállításról szóló
taggyűlésen résztvevők többsége
azonban az elnökség – számomra
nem kis csalódást okozó – javaslatát
fogadta el, melynek következtében
nem kerültem be a Fidesz-csapatba.
Ezért határoztam úgy, hogy függet-
len polgármester- és képviselőjelölt -
ként indulok a 2014-es önkormány -
zati választáson Gödöllőn.

A liberálisokkal 
fonódtak össze a DK-sok

A Demokratikus Koalíció (DK) és a
Magyar Liberális Párt (MLP) kö zö -
sen állít jelölteket az október 12-i ön -
kormányzati választáson Gödöllőn.
A jelölőszervezetek csak az egyéni
körzetekre összpontosítanak, pol -
gár mester-jelöltet nem indítanak.
Az arány 8-2 a DK-sok javára, MLP-
s az 1-es és 8-as körzetben kandidál.

Az 1-es választókerületben Czig -
lán Zoltán, a 2-esben Solnerné
Gyu lai Éva, a 3-asban Pataki Mária,
a 4-esben Kalmár Anett, az 5-ösben
Jámbor Mária Adrienn, a 6-osban
Kis László, a 7-esben Magyar Ist -
ván, a 8-asban dr. Varga Zoltán, a 9-
esben Svisztné Kis Ildikó, míg a 10-
esben László Balázs várja a szava -
zatokat a DK és a liberálisok szí -
neiben. GH-összeállítás

Formálódik a jelölti kör
Október 12-én a gödöllőiek is új képviselőtestületet választanak. Rá -
adásul, nem négy, hanem öt évre adunk bizalmat a következő önkor -
mányzat tagjainak. Augusztus végén felgyorsultak az események. Lap -
zár tánkig az alábbi kandidálókról érkezett hír. Köztük olyanokról is,
akik készülnek a „címvédő” lokálpatrióta klubosok leváltására. Körkép.
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Július elején állásfoglalás kiadására kérte a Ma -
gyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal
(MEKH) a gödöllői képviselőtestület tagjait a
távhő-szolgáltatás hatósági ármegállapításra
vonatkozó javaslatának kialakításához. A vá -
ros atyák július 31-i, rendkívüli ülésükön tettek
eleget a megkeresésnek.
A MEKH levele – egyebek mellett – azt is tartal -
mazza, hogy szükséges figyelembe venni azt a
törvényi rendelkezést, miszerint: október 1-jétől
kötelező a távhő-szolgáltatási díjak 3,3 százalékos
csökkentésének megvalósítása a lakossági fel-
használók részérére, ugyanakkor a támogatással
kapcsolatosan nem érdemes önkormányzati ál -
lás foglalást tenni, mivel – törvényi előírás hiányá-
ban – nem várható annak figyelembe vétele.

Geiger Tibor, az önkormányzati tulajdonú Gö -
döllői Távhő Kft. ügyvezető igazgatója olyan tájé -
koztatással szolgált, hogy az eddig bevezetett 20
százalékos és a további, októbertől esedékes 3,3
százalékos rezsicsökkentés következtében kelet -
kező bevétel-kiesést nem kompenzálja az általa
ve zetett cég részére megállapított távhő-szolgál -
tatói támogatás. A közel 30 millió forintos vesz -
teség ellensúlyozása a távhő-szolgáltatói árak
(alap díj, hődíj) emelése útján lenne lehetséges. 

Az előzetes számítások alapján, október 1-jétől
26 százalékos, a gödöllői lakosság és egyéb fel-
használók körében végrehajtandó díjemelés ered-
ményezne minimális, 2 millió forintos eredményt
a társaságnál. Amennyiben azonban a lakossági
fogyasztóknál nem lehet díjemelést végrehajtani,
úgy az egyéb felhasználóknál 90 százalékos díj-
növekedés válna szükségessé, aminek mértéke
elfogadhatatlan.

Az ügyvezető véleményét megszívlelve, a gö -
döllői képviselőtestület tagjai – vita és ellenvetés
nélkül – olyan tartalmú állásfoglalást fogadtak el,
hogy a Gödöllői Távhő Kft. gazdálkodásában
már a 2014. október 1-jét megelőző rezsicsök ken -
tésig érvényes lakossági fogyasztói ár mellett is
folyamatosan veszteség képződött. Ezt a veszte -
séget a nem lakossági fogyasztói árak emelésével
kompenzálni nem lehet, mivel ez az érintett fo -
gyasztói körrel szemben súlyosan méltánytalan
lenne. Az önkormányzat részéről az lenne az el -
fogadható megoldás, ha a hatósági ármegál la -
pítás legalább az amortizációs költségek figye-
lembe vételével történne meg, a közszolgáltatás
fenntartásának biztosítása érdekében. -br

Harmincmilliós
veszteséget generál
a rezsicsökkentés

Állásfoglalást adott ki 
az önkormányzat 

a távhő-szolgáltatás hatósági 
árának megállapításához

Ferenczi Anna átvette a Gödöllő Díszpolgára ki -
tüntetést, az azt igazoló oklevelet és a tele pülés
címerével ékesített arany pecsétgyűrűt. Ezzel ő
lett a város legrangosabb elismerő címének 1996-
os újraalapítása óta eltelt időszak tizenki len -
cedik díjazottja.
Az idén 69 éves zenepedagógus tiszteletére meg -
rendezett ünnepi képviselőtestületi ülés helyszí-
ne a Művészetek Háza Gödöllő épületének kon -
fe renciaterme volt augusztus 20-án, a kora esti
órákban. A közel három és fél évtizedes, példa -
értékű zenepedagógia munkásságot felmutató
Fe renczi Anna zongora-szolfézs tanár, a gödöllői
Fréderic Chopin Zeneiskola nyugalmazott igaz -
ga tója (1991-2008) 1975-ben került Gödöllőre, és
sikerekben gazdag munkásságát tizenkét évvel
ezelőtt Gödöllő Városért díjjal ismerték el.

A díjátadó ceremónia második felében kultu rális
betétszámokkal (Cantus Ludus énekegyüt tes, Ma -
darászi László vers, illetve a zeneiskola tanárainak
és növendékeinek előadása) is kö szön tötték Fe -
renczi Annát, aki köszönőbe szé dében – többek kö -
zött – elmondta: tele van a szí ve hálával, mert 39
éve egy olyan városban élhet, ahol sok-sok jó barát-

ra, értékekre nyi -
tott tanít vá nyok -
ra, lelkes szak -
mai társakra,
egy házi közös -
ségre és olyan
vá ros ve ze tés re találtam, akik segí tik és erősítik
mind azt a mun kát, amit kitartással, áldozat kész -
séggel pró bá lunk felvállalni. Hozzátette: azért kell
többes szám ban fogalmazni, mert az, hogy most itt
állhat, csak azért tör ténhetett meg, mert éveken ke -
resztül sze retetben és összefogva egymással pró -
bálták elültetni a gye rekek ben a zene és a kultúra
mag va it, és dolgoztak azon, hogy ezek szárba szök -
ken jenek, virá got és gyümölcsöt hozzanak.

Mondandója végén – a Gödöllőn nemzetközi
fesz tivál létrehozásában is gondolkodó – Ferenczi
Anna kiemelte: a jövőben is szeretne ebben a város -
ban a kultúra értékeinek munkása lenni, minél több
embernek átadni a valós értékeket. Valahogy úgy,
mint egy kis gyertyaláng, ami továbbterjedve fény-
árba borítja a templomot. - Addig, amíg van erőm,
továbbadni mindazt, amit ajándékba kaptam –
zárta szavait Gödöllő újdonsült díszpolgára. -st

Amíg erőm engedi, szeretnék a kultúra
értékeinek munkása lenni

Ferenczi Anna zenepedagógus 
átvette a Gödöllői Díszpolgára kitüntetést,

majd gyertyalánghoz hasonlította küldetését

www.godolloihirek.hu

A július utolsó napján megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülés egyebek napirendi pontjában Gé -
mesi György bejelentette, hogy levelet ír Vécsey Lászlónak, a gödöllői központú választókerület
egyé ni országgyűlési képviselőjének. 

Az átiratban a március eleji sajtótájékoztatón ismertetett gödöllői versenyuszoda-építés előkészítésének
helyzetéről érdeklődik a polgármester. Többek között arról: elkészültek-e a tervek, van-e vala milyen fe -
ladata a beruházással kapcsolatosan az önkormányzatnak, érinti-e a projektet az állami költ ség vetés egyes
tételeire vonatkozó zárolás, illetve tartható lesz-e a létesítmény jövő őszre tervezett átadása?

Érdeklődésünkre Vécsey László elmondta, amint aktuálissá válik, megválaszolja a polgármester
által feltett kérdéseket. -ef

Mi a helyzet a gödöllői versenyuszodával?

HIRDETÉS
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Május végén nyílt és szeptember 28-ig láto gat -
ható a Ferenc József, a rendíthetetlen című idő-
szaki kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban. A
tárlat nemrégiben egy újabb Corvinával bővült.
Hogyan kapcsolódik Mátyás király Corvinája
Ferenc Józsefhez? Erre a kérdésre adnak választ
Kaján Marianna muzeológus alábbi sorai:
I. Ferenc József személyesen vett részt a Szuezi-
csatorna átadására rendezett ünnepségen Port
Saidban, 1869. november 16-án, Izmail egyiptomi
alkirály meghívására. A király kíséretével októ -
ber 25-én indult el, hogy pár napot eltöltsön Kon -
stantinápolyban és a Szentföldön. Társaságában
ott volt gróf Andrássy Gyula miniszterelnök,
Au gust Bellegarde szárnysegéd, Pápay István
udvari tanácsos is. Október 29-én érkeztek meg a
török fővárosba, ahol Abdul Aziz szultán három
napig „az ezeregy éj meséibe illő fénnyel vendégelte
meg a királyt”. Vendégszeretete jeléül négy Cor -
vinát ajándékozott Ferenc Józsefnek a Szeráj
Könyv tárából, aki azokat hazatérése után, gróf
Andrássy miniszterelnök közvetítésével a Ma -
gyar Nemzet Könyvtárának adományozta.

A Mátyás király híres könyvtárából származó
becses könyvek a magyar történelem viharos év -
századaiban szétszóródtak. „A legszebb 44-et 1540-
ben a törökök vitték el Konstantinápolyba. E 44-ből a
négy legszebbiket ajándékozta most a szultán Ő
Felségének. E könyvek bársonyba kötvék, ezüst kap csok -
kal ellátvák s rajtok zománcozva Mátyás király cí mere.”
– írta a Vasárnapi Újság 1869. december 19-én.

A visszakapott Corvinák: Aurelius Augustinus
(Szent Ágoston): De Civitate Dei; Polybius: His -
toriae; Plautus: Comoediae és a görög író, Trape -
zuntius: Rhetorica, melyek napjainkban az Or -
szágos Széchényi Könyvtár féltve őrzött kincsei
közé tartoznak.

Azért, hogy a Corvinákat minden károsodástól
megóvjuk, csupán rövid időre állíthatóak ki. Az
első két hónapban Aurelius Augustinus (Szent
Ágoston): De Civitate Dei című műve volt lát -
ható, azon kevés Corvinák egyike, melynek ép -
ség ben megmaradt a bársony díszkötése, csatjain
Mátyás király címerével.

Augusztus elejétől a kiállítás zárásáig Polybius:
Historiae című műve a tárlat egyik fő látványos -
sága. Az iniciálékkal gazdagon díszített könyv
belső címlapján szépen olvasható a királyi aján-
dékozás ténye: „Ő Csász. kir. s apostoli Felsége I-ső
Ferencz József legkegyelmesebb ajándoka a Széchényi
országos könyvtár részére. Beküldetett a m.k. minisz -
ter-elnök nagyméltósága Andrássy Gyula gróf által
1869. december 13-kán.”

Újabb Corvina-különlegesség
látható a gödöllői kastélyban

Szabadtűzön 
az udvari főszakács

címért
Szeptember 15-ig jelentkezhetnek 

a csapatok a Gödöllői Királyi
Kastély vadhús-étel 

főzőversenyére

A szeptember 21-i VII. Gödöllői Va dásznap
keretében (részletes program a 6. oldalon)
ezúttal is megrendezik vad hús-ételek főző-
versenyét, aminek célja, hogy kiderüljön,
melyik az a lelkes csapat, amelyik
szabadtűzön készült finomságával elnyeri
a Gödöllői Királyi Kastély udvari főszakácsa
címet. Szep tember 15-ig (hétfő) várják a je-
lentkezőket, akiktől sem regisztrációs-, sem
részvételi díjat nem kérnek. Az alapanyagról
és kellékekről a jelentkezők gondoskodnak,
akiknek a zsűri részére 3 adag bemutatásra
tálalt ételt, míg a közönségnek 20 adag
kóstolót szüksé ges biztosítaniuk.

Jelentkezés és további részletek:
rendezvény@kiralyikastely.hu

Magyarországon körülbelül ötezer olyan magyar tulaj don -
ban lévő vállalkozás van, amelynek egymilliárd forintnál
na gyobb az éves árbevétele. Ezeknek a cégeknek a tulajdo -
no sai – a tudósok és a művészek mellett – a magyar társa -
da lom legértékesebb tagjai. Ha az Ön cége milliárd feletti
forgalmú, akkor Ön is ebbe a körbe tartozik, tehát Top 5000
Magyar Cégtulajdonos.

Ezek a cégek adják Magyarország gazdaságának a húzó
erejét. Ezek a cégek meghatározó hányadát hozzák a ma -
gyar GDP-nek. Ezek a cégek a lakosság nagy részének biz-
tosítanak munkát és megélhetést.

Ezeknek a cégeknek a tulajdonosait tisztelet és megbecsü -
lés illeti meg, mert az átlagnál jóval többet tesznek azért,
hogy a világ szebb legyen, és hogy az emberek jobban élje -
nek – olvasható a top5000.hu oldalon.

A magyar cégtulajdonosok elitjének szeptember 19-én,
pén teken és 20-án, szombaton lesz lehetősége arra, hogy
meg ismerje egymást. Méghozzá Gödöllőn, a királyi kas -
tély lovardájában. Egy fő elővételben nettó 225 ezer forin-
tért ve het részt az eseményen (helyszínen váltott belépő
nettó 350 ezer forint), de ha valaki társat is hoz magával,
akkor egy személyre vetítve ez a kiadás elővételben nettó
175 ezer forint (helyszínen váltott belépő nettó 225 ezer
forint/fő).

A lovardában találkozik
a magyar cégtulajdonosok elitje
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A gödöllői női röplabdasport élvo -
nalbeli története 2000 óta bővül
újabb és újabb fejezetekkel. Szep -
tem ber 27-én a 15. első osztályú (ext-
raliga, NB I.) bajnoki évadjá nak vág
neki a helyi hatos, amely fennállása
során eddig három ezüst- (2007,
2012, valamint 2013) és két bronzér-
met (2010, illetve 2014) nyert a honi
pontvadászatban. Az arany tehát hi -
ányzik a gödöllői lá nyok tarsolyá -
ból. Igaz ez a Magyar Kupa-szerep -
lésre is, ahol egyaránt három-három
ezüst (2011, 2013, 2014) és bronz
(2007, 2009, 2012) vá ro sunk csapatá-
nak medália-mérlege.
Hogy a 2014/2015-ös bajnoki idény-
ben bővül-e a gödöllői érem kol -
lekció, egyelőre erősen kérdéses. En -
nek az a legfőbb oka, hogy a csapat
játékosállománya jelentősen átala -
kult. A tavalyi keretből a Jászbe -
rény be távozott Lékó Lillára (liberó)
és Kriegel Zsófiára (szélsőütő), az
MTK-hoz (korábbi BSE) igazolt
Hackl Szilviára (center), valamint a
Nyíregyházára visszatért feladóra,
Erdős Zsófiára nem számíthat az
együttes élére februárban kinevezett
Horváth András, és segítője, a má -
sodedző-poszton Bajáriné Pesti
Anikót váltó Kleczli Csaba Tamás.
Rajtuk kívül távozott az idősebb ge -
nerációhoz tartozó Mester Orsolya
(szélsőütő). 

Ezek után felmerül a kérdés: kik
maradtak Gödöllőn? Szerencsére,
akad még minőségi választék. Elég,
ha csak a két, a jövő őszi Európa-baj-
nokságra kijutott válogatottban szó -
hoz jutott játékosra, Széles Petrára
(center) és Szakmáry Grétára (szél -
ső ütő) gondolunk, és a válogatott
ke rettagról, Csengeri Petráról (szél -
sőütő), az irányító Lutter Lizáról,
ille tőleg a szélsőütő Antal Anettről

se feledkezzünk meg. A saját neve -
lé sű fiatalok közül az elmúlt szezon -
ban nem sokat foglalkoztatott Lados
Szilvia és Kovács Adél is bevetésre
várnak, miként Szekeres Judit is.

A gödöllői utánpótlás-bázisból
Hal la Petra csatlakozott a kerethez,
és jó néhány fiatal „külsős” ígéret is
érkezett: Fritz Ágnes és Bánlaki
Mária az Aluprof-TF, Takács Do -
roti a szombathelyi Vasi Sport Aka -
démia, Nagy Kitti a Központi Röp -
labda Akadémia, Kalotai Zsófia a
Vasas, míg Radomszki Boglárka a
Miskolc csapatát hagyja maga mö -
gött, hogy városunkban folytassa
röp labda-pályafutását.

A TEVA-GRC társulata augusztus
4-én vágott neki a felkészülésnek.
Eltérően az elmúlt két évtől, a gödöl-
lői röplabdás lányok idén részt vesz -
nek az első osztályú bajnokság alap-
szakaszában. Első ellenfelük szep -
tem ber 27-én, szombaton 18 órakor
a Palota RSC társulata lesz az egye-
temi sportcsarnokban. Ezt megelő -
zően, szeptember 13-án, szombaton
és 14-én, vasárnap a gödöllői ren de -
zésű XV. Ádám László-emléktornán
lép pályára a helyi hatos. A vándor -
serlegért ezúttal hat csapat rivalizál
majd: városunk csapatán kívül ed -
dig a Vasas, az Aluprof-TF, a Jászbe -
rény és a Nyíregyháza fogadta el a
meghívást, a hatodik résztvevő ki -
léte egyelőre kérdéses.

Árpás Géza klubelnök érdeklő dé -
sünk re egy örömteli hírről is beszá-
molt: a csapat főszponzora, a TEVA
Magyarország Zrt. újabb egy évre
vál lalta az együttes anyagi támoga -
tá sát, aminek nagyságrendje alulról
súrolja a nyolc számjegyű összeget,
azaz, mértéke megegyezik a gyógy-
szergyártó óriás által a korábbi
évek ben nyújtott dotációval. -fg

Válogatott játékosok spékelik 
a gödöllői röplabda-csapat 
fiatalodó keretét

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 1-2. forduló
Gödöllői SK – Üllő SE 2-2 (1-2) Gödöllői góllövők: Rontó Roland (11-es -
ből), Kun György.
Taksony SE – Gödöllői SK 5-3 (3-1) Gödöllői gólok: Bencze Zsolt (11-es -
ből), Sztriskó Zoltán, Nagy Roland (11-esből).
A Gödöllői SK együttese 1 ponttal, 5-7-es gólkülönbséggel a bajnoki tabella
10. helyén áll.
Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 1-2. forduló
Fóti SE – Gödöllői SK II. 4-2 (2-1) Gödöllői gólszerzők: Pakuts Barnabás,
öngól.
Gödöllői SK II. – Kerepesi SBE 6-2 (4-1) Gödöllői gólszerzők: Tóth László
(3), Várszegi Gábor (2), Szabó László.
A GSK II. csapata 3 ponttal, 8-6-os gólkülönbséggel a 4. a csoportban.

Augusztus első három
nap jában a székesfehér vári
Bregyó-közi Regioná lis At -
lé tikai Centrumban ren -
dez ték meg a 119. At létikai
Magyar Bajnoksá got. A
Gö döllői EAC atlétái reme -
kül szerepeltek: a számos,
értékes helyezésen túl, 5
arany-, 5 ezüst- és 1 bronz-
medáliával – az éremtáb lá -
zat élén végezve – térhet tek haza.

Az öt GEAC-elsőségből a sprinter
Kaptur Éva (képen) háromban vál -
lalt oroszlánrészt. Nyert 100 és 200
méteren, valamint – Budai Alex and -
ra, Répási Petra és Kálmán Csenge
társaságában – tagja volt a győztes
4x100 méteres váltónak. Bajnok lett
Karlik Dániel (100 méteres síkfutás)
és a Pozsgai Dániel, Móré Győző,
Mucsi Róbert, Deák Nagy Marcell
összetételű 4x400 méteres gödöllői
staféta.

Az ezüstérmesek táborát Pozsgai
Dániel (100 méter), a férfi 4x100 mé -
teres váltó (Karlik Ádám, Móré
Győ ző, Pozsgai Dániel, Mucsi Ró -
bert), Deák Nagy Marcell (400 mé -
ter), Kálmán Csenge (400 méter) és a
4x400 méteres női váltó (Zsíros Zsa -
nett, Kaptur Éva, Budai Alexandra,
Kálmán Csenge) alkották. A bronz-

érem Móré Győző nevé -
hez fűződött 200 méteres
síkfutásban.

Gödöllőiek az Európa-
bajnokságon

Napjaink leggyorsabb ma -
gyar hölgye, Kaptur Éva
részt vett a Zürichben au -
gusztus 12-17. között le -
zajlott atlétikai Európa-

baj nokságon, ahol 200 méteres sík -
futásban állt rajthoz. Nevezési ideje
23,53 másodperc volt, ám ettől elma-
radt az előfutamban. 

Karlik Pál tanítványa a 6-os pá -
lyát kapta. Az első rajt sikertelen
volt, mert orosz riválisa kiugrott.
Má sodjára már elindulhatott a fu -
tam. Éva az első száz méter után biz-
tató helyen száguldott. A végét
azon ban kevésbé bírta, és 24,07
másodperces eredménnyel a 6. lett.
Ezzel az idővel sajnos nem lépett
tovább a legjobb 24 közé. A GEAC
atlétája a 29. helyen végzett.

Az egykoron a Gödöllői EAC szí -
neiben sportolt, jelenleg az UTE
hosszútáv-futója, Erdélyi Zsófia a
10 ezer méteres síkfutásban indult a
kontinensviadalon. A távot 33:41.72
perc alatt teljesítette, ami a 21. hely-
hez volt elegendő. -gh

Remekeltek a GEAC atlétái
Az x-szel jelölt játékosok távoztak Gödöllőről

Kölyökatlétákat toboroz a Gödöllői EAC 
Szeptembertől várják a 2002-2006-os születésű gyerekeket az egyetemi pályán

A Gödöllői EAC atlétika szakosztálya felvételt hirdet 2002-2006-os születésű gyors, ügyes
gyerekeknek, akik szívesen versenyeznének. Jelentkezni lehet szeptemberben az egyetemi
(SZIE) atlétika pályán, minden délután 16 és 17.30 óra között személyesen, vagy telefonon
• a 2003-2004-2005-ös születésűeknek Kovács Zoltán edzőnél, a (06-30) 691-6286-os
telefonszámon, • a 2002-ben és a 2006-ban születetteknek Kör -
mendy Katalin edzőnél, a (06-30) 383-6789-es telefonszámon. Ha
szeretné, hogy gyermeke játékosan sokoldalú fejlesztést kapjon, akkor
várjuk a sportok királynője csapatába. 

Gödöllői EAC atlétika szakosztály



29. Alga 31. Végtelenül beás! 33. Keservesen sír 34.
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A megfejtéseket szeptember 19-ig kérjük
levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál
László köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafit-
depo.hu e-mail címre eljuttatni.
Augusztus 1-jei lapszámunk helyes megfejtése:
HÁT, NEM PONTOSAN, DE AZ Ő
MÓDSZERE SEM ROSSZ.
Pizza Palazzo 2 darab, 2 személyes pizza-
utalvány nyertesei: Szabó Józsefné Szőlő u. 14.
és Centner János Öreghegyi u. 6.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Széplaki István Állomás út 12.
Gold Gym fitness klub 5 alkalomra szóló bér-
letének nyertese: Urbányi Kitti Bem József u. 8.

Egy idős úr összejön egy nagyon fiatal lánnyal.
Ágyba bújnak, majd megszólal az agg férfi: - Te,
anyukád elmondta, hogy mit kell ilyenkor csi-
nálni? – Nem – hangzik a lány válasza. - …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: R) 12.
Olasz tévétársaság 13. Névelős gabonaőrlemény
14. Isteni hírvivő 16. Egyneműen nyári! 17. Szol -
mizációs hang 18. Vadász is van ilyen 20. Magam
21. Lábízület 23. Gyümölcs 24. Egykori német ál -
lam 25. Húron hangszer 26. Fehér ital 27. Molib -
dén vegyjele 28. Fegyver 29. Eltérő 30. Szán  tó eszköz
32. Múlt idő jele 33. Szita 35. Egyszem! 36. Adó-
nem 38. Csekély 39. Végtelen perc! 40. Kiss …,
Kate! 42. Azonban 43. Veszprém megyei település
45. Élőlényhez kötött jelző 48. Hajó hátsó része
Függőleges: 1. Menyasszony 2. Vallási úton részt -
vevő 3. Becézett Nikolett 4. Névelő 5. Agyműkö-
désének szüleménye 6. Ipszilon 7. Angol öböl 8.
Forma 9. … Sander, divatmárka 10. Néma mese!
11. Mindenhez értő iparos 15. Kisméretű ver -
senyautó 18. Vakcina 19. Tejtermék 20. A poén
második, befejező része (R) 22. Idegen kötőszó

GÖDÖLLŐI HÍREK • Közérdekű Városi Magazin • Alapítva 1997-ben • Online: www.godolloihirek.hu • Facebook rajongói oldal:
www.facebook.com/godolloihirek • Szerkesztőségi email: godolloihirek@gmail.com • Postacím: 2100 Gödöllő, Paál László köz 5. • Telefon: (06-20)
935-7102 • Alapítók: Fedor Gábor és Dóka Csaba • Szerkesztőség vezetője és a kiadásért felel: Fedor Gábor • Nyomdai előkészítés: MM2007 Kft. Email:
info@grafitdepo.hu • Nyomtatás: Prime Print Nyomdaipari Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.) Felelős vezető: Rózsavölgyi Sándor • Terjeszti a
kiadó. • Hirdetésfelvétel: telefon/fax: (06-28) 610-390, (06-20) 974-9865, (06-20) 935-7102 • Email: godolloihirek@gmail.com, doka63@gmail.com • A hir-
detések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A lapban megjelent vélemények nem okvetlenül
azonosak a szerkesztőség álláspontjával. A lapban megjelnt írások és hirdetések szerzői jogvédelem alatt állnak, azok részbeni vagy teljes közlése kizárólag
a kiadó hozzájárulásával lehetséges. • Nytsz.: MKM 75.578/1997 • ISSN 1417-6084

Magazinunk következő
száma

október 3-án,
pénteken jelenik meg.

Gyógy szer tá ri ügye let
(hét köz nap, ün nep na pokon és hét vé gén 22 órá ig)

Augusztus 31-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243 

Szeptember 1-jétől szeptember 7-ig: 
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.). Tel.: 419-749 

Szeptember 8-tól szeptember 14-ig: 
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251 

Szeptember 15-től szeptember 21-ig: 
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

Szeptember 22-től szeptember 28-ig: 
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551

Szeptember 29-től október 5-ig: 
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

Mit nyerhet?
2 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

5 alkalomra szóló bérletet

Minden hír utolér:

www.godolloihirek.hu

Fő a jókedv! (IX.)
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