
Gödöllő ismét bekapcsolódott
az „Itthon vagy – Magyarország
szeretlek” országos programso-
rozatba, amit a múlt évben azzal
a céllal hívtak életre, hogy Szent
Mihály ünnepén mindenki láto-
gasson el szülőhelyére, fedez-
zék fel újra közös értékeinket,
gyökereinket. A programsoro-
zat felelevenítette a tűzgyújtás
hagyományát is, eleink ilyenkor
ugyanis „a Tűz angyalának” nap-
ján tüzeket gyújtottak, jelezve
a legelőkről hazatérők útját. A
Szent Mihály napi tűz, összetar-
tozásunk jelképeként most is
fellobbant valamennyi a prog-
ramsorozatba bekapcsolódott
településen, így Gödöllőn is.

Szombaton délután a Gödöllői Waldorf
Iskola Mihály-napi családünnepével
vette kezdetét a Szent Mihály napi hét-

vége eseménysorozata. Az Alsóparkban
megtartott rendezvényen az intézmény
diákjai és tanárai mellett az Erkel is-
kola kórusa, a Gyermekliget Általános
Iskola, a Regionális Waldorf Gimnázi-

um tanulói, a Regenyés Együttes, és a
Csintekerintő műsora tette emlékeze-
tessé a programot. A színpadon folya-
matosan váltották egymást a különböző
produkciók, amelyek között hagyomá-

nyosan helyet kapott a sárkányjá-
ték is Szent Mihály tiszteletére, aki
a hagyomány szerint ezen a napon
győzte le a gonoszt, pontosabban
letaszította azt a Földre.
A gonoszt a néphagyományban

a sárkány szimbolizálja, s hozzá
kapcsolódtak a kézműves foglal-
kozások is: a gyerekek gesztenye-,
papír- és zoknisárkányokat készítet-
tek, sárkánykenyeret sütöttek, bá-
torságpróbákra vállalkoztak, sőt a
kovácsolást is kipróbálhatták.
Ahogyan az alsóparki program,

úgy a színielőadás is sokakat von-
zott. AMűvészetek Háza színpadán
Süsü, a sárkány kalandjait izgulhat-
ták végig az érdeklődők.AJátékszín

előadásán, zsúfolásig megtelt nézőtéren
gyerekek és szülők együtt szurkoltak a
csupaszív sárkánynak, aki most is min-
denkit meghódított.

(folytatás a 3. oldalon)
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Átadták a felújított Tulipános kutat. A Dózsa
György úton lévő szökőkúton teljes műszaki
felújítást végeztek el. (2. oldal)

A polgárosuló Budapest világából kaphattak
ízelítőt az érdeklődők a Kávéházi Esték „Főúr
fizetek!” című folytatásán. (6. oldal)

3:0-ás győzelemmel kezdte a női NB I-es alap-
szakaszt a TEVA-GRC csapata, amely a Palota
RSC csapatát múlta felül. (8. oldal)

Süsü most is mindenkit meghódított

Szent Mihály-napok
A Barokk Színház adott otthont
annak a tudományos konferen-
ciának, amit a Gödöllői Királyi
Kastély és a Gödöllői Városi
Múzeum közösen rendezett,
kapcsolódva a kastély Ferenc
József, a rendíthetetlen, és amú-
zeum „Adj király katonát!” című
időszaki kiállításához.

Kerényiné Bakonyi Eszter, a városi
múzeum igazgatója, és Gönczi Tibor,
a kastély igazgatójának köszöntője után
az előadások sorát Papházi János, a
kastély vezető muzeológusa nyitotta
meg, aki Károly Lajos, Ferenc József
öccse naplója alapján engedett bepillan-
tást az uralkodó gyerekkorába.A naplót
1844 nyarán kezdte el vezetni Károly
Lajos, akiről sokan nem tudják, hogy az
ő fia volt az 1914-ben meggyilkolt Fe-
renc Ferdinánd, és az ő unokája volt az
utolsó magyar király, IV. Károly.

(folytatás az 6. oldalon)

Ferenc József kora

Konferencia

Fotó:KorondiJudit
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Elkészült a Rézgombos Vállal-
kozói Inkubátorház Gödöllőn.  
A létesítményt szeptember  
26-án adta át Gémesi György 
polgármester, Csepreghy Nán-
dor, a Miniszterelnökség helyet-
tes államtitkára és Varga Tamás, 
a Pro Régió Nonprofit Közhasz-
nú Kft. ügyvezető igazgatója.

Az Elszer Invest Kft. a Rézgombos 
Vállalkozói Inkubátorház kialakítá-
sát az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap támogatásával, az Új Széchenyi 
Terv keretében valósította meg. Az in-
kubátorház kivitelezése a jóváhagyott 
összköltséggel szemben közel 360 
millió forintba került, a különbözetet 
a társaság saját erőből finanszírozta. 
Az elnyert uniós támogatás összege: 
156.554.656 forint.

Az ünnepélyes átadáson elsőként 
Csepreghy Nándor mondott köszön-
tőt, aki  „megelőlegezett jövőnek” ne-
vezte az inkubátorházat, majd Csaba 
Antal, az Elszer Invest ügyvezetője 
ismertette a beruházást.  Mint mond-
ta, a fejlesztés célja, hogy a térség 
nagyvállalataival és a Szent István 
Egyetemmel együttműködve az in-
duló vállalkozások fejlődéséhez kor-
szerű, szakmailag igényes feltételeket 
biztosítson, növelve ezzel a Gödöllői 
Kistérség gazdasági erejét és az itt fog-
lalkoztatottak létszámát. A Szolgáltató 
és Inkubátorház teljes kihasználtságát 
elérve várhatóan 80-100 fő új mun-
kahely létrehozását eredményezi Gö-
döllőn. A hagyományokat tiszteletben 
tartó megújulást kívánja hangsúlyozni 
a „Rézgombos” név megtartása, ami a 
korábban az inkubátorház helyén állt 
romos épület ragadvány neve volt.  A  
névadó, az épület bejáratán lévő hatal-
mas réz gombokat megőrizték, ezeket 
az ünnepségen kiállították. A meg-
újulási törekvés másik dimenziója az 

elhelyezkedésben rejlik: az épülettel 
szemben található a Gödöllői Kirá-
lyi Kastély, ami a XIX. századi oszt-
rák-magyar kiegyezés után hazánk egy 
nyugat-európai országgal kialakított 
politikai és gazdasági együttműködé-
sén alapuló gazdasági fellendülésének 
sikeres időszakát szimbolizálja. A léte-
sítményben 
különböző 
méretű iro-
dák, műhe-
lyek, tár-
gyaló- és 
o k t a t ó t e r -
mek, vala-
mint kon-
f e r e n c i a 
terem került 
kialakításra, 
emellett raktárak és tárolók is készül-
tek. A vállalkozói igények alapján az 
irodák mellett úgynevezett munkaállo-
másokat is kialakítottak, ami a legki-
sebb, tőke nélküli indulókat segíti. 

Az  épület pinceszintjén 74 db gép-
jármű elhelyezésére alkalmas mély-
garázs található. Az inkubátorház ösz-
szes hasznos alapterülete: 1829 m2, a 
bérbe adható helyiségek száma 38 db. 
Az épület belső infrastruktúrája teljes 
mértékben igazodik a jelen kor kínálta 
informatikai és irodatechnikai lehető-
ségekhez. 

Az inkubátorház sikerét mutatja az 

is, hogy voltak olyan vállalkozások, 
akik már az ünnepélyes átadás napján 
itt dolgoztak. 

Elismeréssel szólt a fejlesztésről 
Gémesi György polgármester is, aki 
kiemelte, az Elszer Invest Kft. 2008-
ban rendkívül nehéz gazdasági környe-
zetben, a válság közepén fogott bele a 

fejlesztésbe, s mindvégig korrekt part-
nere volt az önkormányzatnak. Mint 
mondta, a Csaba Antal által elmondot-
tak is megerősítik, hogy a beruházást 
az értékmegőrzés és az értékteremtés 
jellemzi. Ennek kiváló példája a Má-
ria-kert, ami az új épületnek köszön-
hetően nyerte el új, a belvároshoz és a 
kastélyhoz méltó arculatát. 

A rendezvény egyben kiállítás meg-
nyitó is volt, az épület ugyanis új ki-
állítótérként is funkcionál, ahová el-
sősorban a térségben élő művészeket 
várják.  Az első tárlaton gödöllői mű-
vészek munkáit mutatják be.            jb

Ismét működik a tulipános kút. A sokak által kedvelt, felújított 
szökőkutat szeptember 26-án adta át Gémesi György polgár-
mester és Pelyhe József önkormányzati képviselő.  

A Zsolnay porcelánból készült alkotást az elmúlt hetekben újították fel a  
VÜSZI munkatársai. Ennek során elvégezték a szigetelés és a gépészet javí-
tását, valamint a szivattyú és az elektromos hálózat cseréjét.
A beindításra Novák Lászlónét (akinek néha férje, Novák László építtette a 
kutat) kérték fel, aki mindig szívén viselte a szökőkút sorsát. De nemcsak a 
létesítmény újult meg, hanem biztonságosabbá vált a területen a közlekedés 
is, ugyanis az itt átvezető lépcsők javítását is elvégezték a szakemberek. 
Hogy a város legrégebbi szökőkútja milyen fontos az itt élők számára, azt jól 
mutatja, hogy a lakók felvetették, szeretnék, ha a sokak által tulipános kútnak 
nevezett alkotás végleges, hivatalos nevet kapna.

TÁJÉKOZTATÓ PARKOLÓ LEZÁRÁSRÓL

A MŰVÉSZETEK HÁZA tájékoztatja a tisztelt látogatókat, hogy 
OKTÓBER 2-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN 

08.00-17.00 ÓRÁIG A MŰVÉSZETEK HÁZA PARKOLÓJÁNAK 
EGY RÉSZE (50 férőhely) konferencia miatt lezárásra kerül. 

Megértésüket köszönjük!
Művészetek Háza Gödöllő Kulturális és Konferencia Központ

Már az új biológiai tisztító 
műtárgyak működnek

Jelentős állomáshoz érkezett a Gö-
döllő Város szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése ( KEOP – 1.2.0-11-
2011-0005)projekt, aminek keretében 
teljesen megújul a létesítményt.  Az 
összesen 1, 37 milliárd forintban kerü-
lő, és 1,253 milliárd forintos pályázati 
támogatással megvalósuló 
fejlesztésnek már a második 
üteme zajlik. 
A gödöllői szennyvíztelep 
korszerűsítésének és bővíté-
sének fontos mérföldköve-
ként a kivitelező a múlt héten 
átirányította a szennyvizet az 
EU-s pályázati forrásokból 
megépült új biológiai tisztító 
műtárgyakra és ezzel párhuzamosan 
megkezdődött a régi medencék felújí-
tása. Az átirányítást követő első mérési 
eredmények alapján ugyan még nem 
lehet messzemenő következtetéseket 
levonni, de a laboratóriumi vizsgálatok 
szerint a kibocsátott tisztított szenny-
víz korábban kifogásolt paraméterei 
már nem haladják meg a megenge-
dett határértékeket, ebből adódóan a  
szennyvíztelep bírságolása megszű-
nik. A szennyvíztelepről a Fiók- Rá-
kos-patakba távozó tisztított szennyvíz 
környezeti terhelése az önkormányzat 

sikeres be-
r u h á z á s a 
révén jelen-
tősen csök-
ken.
A tisztított szennyvíz összes nitrogén 
szintjére vonatkozó jelenlegi határér-
ték 15 mg/l. A korszerűsítés előtti 30-
35 mg/l szintről a most mért értékek 
10-12 mg/l-re csökkentek, míg az am-

mónia-ammónium-nitrogén esetében 
az 5 mg/l határértékhez képest sikerült 
egészen alacsony értékre, 0,06-0,8 mg/
l-re levinni a kibocsátott vízben lévő 
koncentrációt.
Az adatokból a szakemberek számára 
látható, hogy a megépült új anoxikus 
szennyvíztisztító medence jelentősen 
javítja a nitrogén lebontását, ami a 
korszerűsítés előtt nem volt lehetséges. 
Hogy az új medence működése meny-
nyire eredményes, azt jól példázza, 
hogy a tisztított szennyvíz tetején a 
vadkacsák is szívesen úszkálnak.     bj

Megérkeztek a rámpaelemek a 
skatepark területére, és a hely-
színen már meg is kezdték az 
összeszerelésüket. 

Az október 11-én átadásra kerülő ska-
teparkban nyolc egyedi tervezésű és 
gyártású elemet állítanak fel. Jelenleg 
ezek rögzítése történik, majd a járó-

felületek végleges kialakítását végzik 
el, erre speciális rétegeltlemez kerül. 
Ezzel egyidejűleg készül a létesítmény 

kerítése is. A kerékpárosok, gördesz-
kások és görkorcsolyások a jövő hét 
végén vehetik majd birtokba a skate-
parkot, aminek kialakítására 50 millió 
forintot fordított az önkormányzat. 

A fejlesztés egy régi problémára je-
lent megoldást: a BMX-es és gördesz-
kás fiatalok a városi lépcsőket és beton 

térelemeket használták extrém mutat-
ványaik végrehajtására, sok esetben 
letörve a lépcsők, szegélyek, virágtar-

tók szélét, amiknek a javítása jelen-
tős összegeket emésztett fel, ráadásul 
sokszor teremtettek balesetveszélyes 
helyzeteket. Az átadást követően a fi-
ataloknak lehetőségük nyílik kedvenc 
időtöltésüket kulturált körülmények 
között végezni.

A hét végén kerül sor a műszaki át-
adásra, a jövő héten, október 11-én, 11 
órakor pedig az ünnepélyes átadással 
megnyílik a létesítmény. 

A fejlesztés azonban folytatódik, a 
tervek szerint a következő ütemben a 

skatepark környékének parkosítására 
is sor kerül. 

kj

Finisben a skatepark építése

Már szerelik az elemeket

Átadták a Rézgombos Vállalkozói Inkubátorházat

Az első vállalkozások már be is költöztek

Lakossági kezdeményezés, összefogás

Ismét csobog a szőkőkút

Második ütembe érkezett a 
szennyvíztisztító telep korszerűsítése
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Kutatók Éjszakája 2014

5000 látogató

Erdélyi magyar politikus Gödöllőn

„Folytonosságra van szükség”

HongaRijn-fesztivál Wageningenben

Óriási gödöllői siker Hollandiában

(folytatás az 1. oldalról)

A szombati rendezvények a Művé-
szetek Házánál értek véget, itt gyújtotta
meg a Szent Mihály-napi tüzet Gémesi
György polgármester 20 óra 30-kor. A
máglyák minden a rendezvénysorozat-
ba bekapcsolódott településen egy idő-
ben lobbantak fel.
A programok vasárnap is folytatód-

nak. Délelőtt a Kaláka együttes adott
koncertet a Művészetek Házában, ahol
telt ház várta a fellépőket. Este a főté-
ren folytatódtak a programok, hét órától
Gubik Petra és Szomor György mu-
sical válogatását, illetve Éliás Gyula
Jr. koncertjét hallhatta a közönség,
az együttesben két kiváló gödöllői
zenésszel, Csányi Istvánnal és Neu-
mann Balázzsal.
Az estet a Belvárosi Napokon elma-

radt tűzijáték zárta.
(k.j.)

Süsü most is mindenkit meghódított

Szent Mihály-napok

A Szent István Egyetem idén hetedik
alkalommal nyitotta meg kapuit a tu-
dományok és a kutatók titokzatos vi-
lága iránt érdeklődők előtt szeptember
26-án. Az eseményt 14 órakor nyitotta
meg dr. Szabó István külkapcsola-
tokért felelős igazgató. Itt került sor a
három korcsoportban „Mit tehetünk

a Földért?” címmel meghirdetett pla-
kátkészítési pályázat ünnepélyes ered-
ményhirdetésére és díjátadására is. Az
egyetem összesen 90 programmal várta
a vendégeket, melyeken ismét közel
5000 látogató fordult meg szeptember
negyedik péntekén.

(l.t.)

Szeptember 27-én a HongaRijn fesz-
tivál alkalmából Wageningen pi-
ros-fehér-zöldbe öltözött. A Junushoff
színházat és környékét, Gödöllőről és
környékéről érkező magyar művészek
népesítették be. Bár hagyomány, hogy
holland testvérvárosunkban kétévente
bemutatkoznak a gödöllői művészeti
élet képviselői, (kétévente pedig wa-
geningeni barátaink látogatnak váro-
sunkban) most első ízben egy nagysza-
bású fesztivál keretében történt meg
a találkozás, amit hagyományteremtő
szándékkal hívtak életre.
A gödöllői művészeti csoportokat ez

alkalommal a Cimbaliband és Fricska
táncegyüttes képviselte. Zenészeink
a Wageningen Ur Színpadon mutat-
koztak be, a fricskás fiúknak több
fellépésük is volt, a színpad mellett a

Marin-parkban, valamint egy iskolai
rendezvényen is felléptek, ahol több
mint kétszáz gyerek nézte ámulva tu-
dásukat. Valamennyi fellépés zsúfolá-
sig telt nézőtér előtt zajlott.
Mint megtudtuk, a rendezvényre

nem csak Wageningen lakói voltak kí-
váncsiak, hanem a környéken élő ma-
gyarok is, sőt Belgiumból is érkeztek
érdeklődők, akiket a magyar fesztivál
vonzott. Gödöllő standját rendkívül
sokan keresték fel.
A látogatás a kulturális program

mellett a civil kapcsolatok ápolásá-
ra is lehetőséget adott, aminek nagy
hagyományai vannak a két település
kapcsolatában. A két város civil szer-
vezetei a Kees Beurmanjer vezette
Gödöllő-Wageningen platform szer-
vezésében kerekasztal beszélgetésen

cserélték ki tapasztalataikat és elkép-
zeléseiket a jövőbeni együttműködési
lehetőségekről.
Lehetőség nyílt az oktatási tapaszta-

latok cseréjére is, a Damjanich János
Általános Iskola küldöttsége többek
között a drámapedagógiai és sport
programokon vett részt.
A gödöllői küldöttséget Wagenin-

genben Geert van Rumund polgár-
mester, Lara de Brito és Han ter
Maat alpolgármester is fogadta, a
programok szervezésében Tjitske
ZwerverWageningen, az önkormány-
zat nemzetközi kapcsolatokért felelős
munkatársa volt a gödöllőiek segítsé-
gére, aki már évek óta jelentős munkát
végez a két város kapcsolatának erősí-
tése terén.

(ny.f.)

Gödöllőre látogatott hétfőn Borboly
Csaba erdélyi magyar politikus, a Har-
gita Megyei Tanács, valamint az RMDSZ
Országos Önkormányzati Tanácsának el-
nöke és a városházán találkozott dr. Gé-
mesi György polgármesterrel. Mindkét
politikus együtt dolgozik az Európai Unió
Régiók Bizottságában.
– Gémesi György, aki hosszabb ide-

je tagja a Régiók Bizottságának, sokat
segített abban, hogy Brüsszelben meg-
ismerkedjek olyan európai uniós veze-
tőkkel, akik révén meg tudjuk jeleníteni
az erdélyi magyar érdekeket. Ezért kö-
szönettel tartozomGödöllő
polgármesterének. Mindez
persze nem volt előzmény
nélkül, hiszen többször
is részt vettem a Magyar
Polgármesterek Világtalál-
kozóján. Ezek a rendezvé-
nyek a legfontosabb nem-
zetpolitikai események
közé tartoznak, hiszen az

emberekhez a politikusok közül a pol-
gármesterek állnak a legközelebb, ők
ismerik fel például a teendőket. Gödöl-
lőt e találkozók kapcsán Magyarország
egyik legfontosabb városának tartom.
Az önkormányzati területen folytonos-

ságra van szükség, akiben van energia,
akarat, cselekvőképesség, aki mögött csa-
pat áll, annak a településén élén a helye,
hogy a jövőben is ki tudja használni jár-
tasságát a helyi közösségek erősítéséért,
a helyi gazdaság fejlesztéséért – mondta
Borboly Csaba.

(l.t.)
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Háromnegyed éve sikeresen mű-
ködik a Lakóközösségi Információs 
és Szolgáltató Iroda, azaz a LISZI, 
amit a Gödöllő Városközponti La-
kótelepért Egyesület eredményes pá-
lyázatának köszönhetően rendszerbe 
fogta a korábbi népszerű kezdemé-
nyezéseket, s ma már folyamatosan 
kínálja a különböző programokat.  

– A LISZI létrehozása új kezde-
ményezés volt. Hogyan fogadták a 
lakók? – kérdeztük dr. Jeney Lász-
lótól, aki a kezdetektől fogva részt 
vesz a szervezésben, és ma már, mint 
a LISZI „mindenesét” tartják szá-
mon. 

– Már az elején is pozitívak voltak 
a visszajelzések, amikor sok szívvel 
és kevés pénzzel elkezdtük a szerve-
zést.  Volt egy mag, akik korábban is 
eljártak a különböző rendezvények-
re, filmvetítésekre, bográcsozások-
ra, karácsonyozásokra s részt vettek 
a városrész szépítési munkákban. 
Amikor az eredményes pályázatnak 
köszönhetően rendszeresebbé, szer-
vezettebbé váltak az összejövetelek, 
egyre többeket tudtunk megszólítani. 
Volt olyan rendezvényünk, - mint 
például a „Dezső a panelben” cím-
mel megrendezett disznótoros - ahol 
több mint hetvenen voltunk. De a 
nemrég szervezett buszos, borkós-
tolóval egybekötött kirándulásunk-
nak is akkora sikere volt, hogy meg 
kellett ismételni. A „Civilek a téren”, 
amikor egy-egy városi civil szerve-
zetet hívunk meg - szintén népszerű, 
hiszen megismerhetjük a többi civil 

szervezetet, segíti a kapcsolatépítést. 
Mára közel 300 LISZI kártya talált 
gazdára. Időközben ugyanis ezt is 
bevezettük a klubtagok részére. Ez 
különböző kedvezményekre is jogo-
sítja a tulajdonosát.

– Kiket igyekeznek megszólítani 
a rendezvényeikkel?

– Az előadásaink, rendezvénye-
ink témáit úgy állítjuk össze, hogy 

a kultúrától az egészségügyön át, a 
környezetvédelemig minden terüle-
tet felöleljenek, így mindenki talál az 
érdeklődésének megfelelőt. Érdekes, 
hogy a legtöbb előadónk gödöllői, 
sőt, sokan köztünk élnek a lakóte-
lepen. Ezeknek a programoknak a 
segítségével jobban megismerhetik 
egymást az itt élők, és sokkal erőseb-
bé kovácsolódik ez a közösség.

– A LISZI-t egy fiatalokból álló 
csapat kezdte el szervezni. A prog-
ramok is a fiataloknak szólnak?

– Valamennyi korosztályt szeret-
nénk megszólítani, de leginkább az 
idősebb korosztály képviselői nyitot-
tak a hívásunkra. Mivel a városban 
sok a fiataloknak szóló program van, 
az ifjabb lakók elsősorban ezekbe 

kapcsolódnak be. Ráadásul, akik 
dolgoznak, azoknak szűkösebb a 
szabadidő keretük is.  De azt öröm-
mel látjuk, hogy aki egyszer lejön, az 
visszajáró lesz, mert jól érzi magát 
ebben a közösségben, és más fiatalo-
kat is elhoz magával. Ezzel segítjük 
a generációk egymáshoz közeledését 
is. s létrejött egy olyan közösség, 
ahol különböző korosztályú, világ-

nézetű emberek megta-
lálják a közös értékeket, 
a közös hangot, s jól 
érzik magukat egymás 
társaságában. Úgy is fo-
galmazhatunk, a lakóte-
lep egy baráti társaság-
gá alakult.

– A LISZI egy pályá-
zatnak köszönhetően 
fejlődött ilyen nagyot. 

Mi lesz, ha hivatalosan lezárul a 
projekt?

– A pályázat a jövő év januárjáig 
tart, de mi folytatjuk tovább. Hi-
szen- ahogy az elején is mondtam – a 
programok már korábban is megvol-
tak, a pályázat csak összefogottabbá 
tette őket, és segített beindítani a fo-
lyamatot, ami már magától is menni 
fog tovább. De élni fogunk a további 
pályázati lehetőségekkel is. Gödöl-
lő egy olyan város, ahol nem pénz-
kérdés, hogy egy jó dolog működni 
tudjon. Az itt élők számára fontos a 
közösség, a lakókörnyezetük, az em-
beri kapcsolatok, a hagyományokra 
épülő értékrend. A LISZI ezt igyek-
szik erősíteni.

jk

A LISZI baráti társasággá tette a lakótelepen élőket

Összefogás sok szívvel Zentai fiatalok látogattak a hétvégén Gödöllőre. A testvérvárosunkból érke-
zett diákok a helyi önkormányzattól jutalomként kapták az utazás lehető-
ségét. Programjuk során ellátogattak a Királyi Kastélyba, megtekintették a 

Királyi Várót és az Alsóparkot, többek között a Világfát is, aminél három 
évvel ezelőtt, a Magyar Szabadság Napján zentaiak egy csoportja is letette az 
állampolgársági esküt. 

Nótaszótól volt hangos a városháza szeptember 25-
én, az itt lévő földszinti nagyteremben rendezte meg 
ugyanis cigánynóta estjét rendezett csütörtökön a 
Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A kö-
zönség nagy tetszéssel fogadta a fellépő művésze-
ket, Rupa Ilonát, Farkas Zsoltot és Gödöllő Város 
Népi Zenekarát. 

A közönséget Balogh Gyula elnök köszöntötte, 
a műsort Kubatov János vezette. Gödöllő Város 
Népi Zenekara az énekesek kísérete mellett más ze-
nei műfajok műveivel is megajándékozta a közön-
séget.

lt

Az Országos Tűzmegelőzési Bi-
zottság még tavasszal hirdette meg 
„Hatékony tűzmegelőzési kommuni-
káció” című kétkörös – országos és 
megyei –, felmenő rendszerű alkotó-
pályázatát a 10-18 
év közötti fiatalok 
számára. 

A pályázat szep-
temberben zárult, 
s gödöllői díjazott-
ja is van: Lukácsi 
Dávid, a Madách 
Imre Szakközépis-
kola és Szakiskola 
tanulója.
A pályázat folyományaként a múlt 
héten több mint 120 fő csomádi alsó 
tagozatos iskolás látogatott el a Gö-
döllő Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség Hivatásos Tűzoltóság épületé-

be, ahol megismerkedtek a tűzoltók 
mindennapi munkájával, felszerelé-
seikkel és a gyerekeket mindig ámu-
latba ejtő járművekkel. 
A kezdeményezés egy folyamat első 
lépése volt, a tervek szerint ugyanis 
a jövőben a területhez tartozó vala-

mennyi településről érkeznek majd 
iskolások, akik így jobban megis-
merhetik és gyermekkorban megta-
nulhatják azokat a betartandó sza-
bályokat, ami megvédi őket a tűz 
borzalmaitól.     kj

Zentai diákok ismerkedtek Gödöllővel

Tűzoltó leszek…

Cigány és könnyűzene egy esten 
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Az élet nem habostorta. Ezt a 
kijelentést az ember akkor érti 
meg igazán, amikor szülővé 
lesz, és cseperedő csemetéje 
a lehető legnagyobb nyilvá-
nosság előtt produkál valami 
olyat, amitől legszívesebben a 
föld alá süllyedne. 

A magát a földhöz csapdosó kétéves-
től, az áruház közepén tomboló „de én 
azt a babát/kisautót akarom” három-
évesen át sorolhatnánk a végtelen-
ségig azokat a szituációkat amikkel 
gyermekeink aláaknázzák az anyák 
és az apák mindennapjait. (A nagy-
szülőkét soha, náluk mindig szófoga-
dó tündérek és szépen játszanak.) A 
szülők jelentős részének életében pe-
dig eljön az a pillanat (ezt többségük 
sosem fogja bevallani), amikor szak-
emberhez, pszichológushoz fordul-
nak (a gyerek miatt). Ő az a személy, 
aki a legtöbbször megállapítja, hogy 
a gyerekkel semmi probléma nincs, 
teljesen normális (Ami ilyenkor a 
szülőkre már nem teljesen igaz.). 
Na, ezeket a helyzeteket nevezzük 
kényes nevelési helyzeteknek, s ezek 
kezeléshez, megoldásához igyekszik 
segítséget nyújtani, ötleteket adni 
Kádár Annamária pszichológus a 
Mesepszichológia immáron máso-
dik kötetében. Hangsúlyozza: nem 
megoldást, konkrét, mindenkire vo-
natkozó tanács, egyetemesen alkal-

mazható nevelési tippek nincsenek. 
Minden gyermek, minden család, 
minden történet más, a gyerekkel, a 
szülőkkel kell megtalálni a személy-
re szabott, egyedi megoldást. 

 
A Mesepszichológia első részében 

a mese szerepére, az életkori sajá-
tosságoknak megfelelő meseválasz-
tásra és a mese érzelmi intelligencia 
fejlesztő hatására koncentrált, a má-
sodik részben azonban a szülő-gyer-
mek kapcsolat útvesztőit, azokat a 
„kényes” nevelési helyzeteket veszi 
górcső alá, amelyekben csak a hite-
les szülői jelenlét hozhat valódi meg-
oldást. Ehhez használja fel a mesét, 
ami ebben a megközelítésemben 
nemcsak népmesét és műmesét je-
lent, hanem a saját életmesénket is: 

azt a történetet, amelyet önmagunk-
ról, gyökereinkről, hitvallásunkról, 
álmainkról és céljainkról, félelme-
inkről és fájdalmainkról, kudarca-
inkról és győzelmeinkről mondunk 
el önmagunknak és a gyermekünk-
nek, amit folyamatosan mesélünk, 
sokszor szavak nélkül is – a jelen-
létünkkel, viselkedésünkkel, önma-
gunkhoz, az emberekhez és a világ-
hoz való hozzáállásunkkal.

Ebben a könyvben túlnyomórészt 
azokról a nevelési kérdésekről ír, 
amelyekkel kapcsolatban a legtöbb-
ször kértek tőle tanácsot az elmúlt 
évek során, és igyekszik megmu-
tatni azt is, hogy miként jelennek 
meg ezek a helyzetek a mesékben. 
Korcsoportokra és témakörökre le-
bontva ajánl olyan, valóban magas 
színvonalú, magyar és külföldi szer-
zők által írt meséket, melyeknek vé-
leménye szerint a szülők jó hasznát 
vehetik a problémák megoldásában. 

A kötet mindezek mellett tíz újabb, 
általa írt érzelmi intelligencia fej-
lesztő mesét is tartalmaz a 4-9 éves 
korosztály számára. A mesék újak, a 
szereplők azonban ismerősek, hiszen 
a Mesepszichológia első kötetében 
már megismert Lilla és Tündérbo-
gyó története folytatódik, akik szá-
mos újabb kaland során fedezik fel a 
külső és belső világot, s találkoznak 
azokkal az élethelyzetekkel, amikbe 
az olvasók is gyakran belekevered-
nek a mindennapok során. 
(Kádár Annamária: Mesepszicholó-
gia 2.)              nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Neveljünk mesével 

Szeptember 26-án nyílt meg 
Bada Márta Balázs János-díjas 
festőművész “Mese a terem-
tésről, hogyan lettünk cigá-
nyok” c. új kiállítása a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Informáci-
ós Központban.

Az esemény Máthé György római 
katolikus c. prépost, esperes, plébá-
nos bevezető szavaival kezdődött, 
majd dr. Nagy Márta művészettör-
ténész nyitotta meg a tárlatot; ezt 
követően Bada Márta mesélte el 
a képek megszületésének történe-

tét. A megnyitó további részében az 
egybegyűltek megtekinthették azt a 
portréfilmet, amit Lőrincz Ferenc és 
Fuszenecker Ferenc készített a fes-

tőművészről.
Bada Márta 1973 óta 

foglalkozik rendszere-
sen a festészettel. 1979 
óta több tucat egyéni 
kiállítása volt az or-
szág legkülönbözőbb 
pontjain és bemutatko-
zott a világ számos vá-
rosában, többek között 
Bécsben, Párizsban, 
Temperében.
Pályája során szoros 

kapcsolatot ápolt más cigány kép-
zőművészekkel és cigény értelmisé-
giekkel.

Mesterei: Remsey Iván, Mizser 
Pál, László Lilla festőművészek és 
Szekeres Erzsébet textilművész. 
Gazdag színvilágú, impresszionista 
hatású képein  a gödöllői táj, az ott 
élő romák és a roma mesevilág jele-
nik meg. Alkotásai megtalálhatók a 
Magyarországi Roma Parlamentben, 
a Magyar Művelődési Intézetben, 
Budapest és Frankfurt Néprajzi Mú-
zeumában, a gödöllői Szenthárom-
ság-templomban és a Vatikánban.

A tárlat október 25-ig tekinthető 
meg.    hc

Mesélve festve – Bada Márta kiállítása a könyvtárban

Betegség m
iatt elm

arad!!!

2014. szeptember 29. és november 9. 
között az ország 94 településén 168 
muzeális intézmény 1773 programmal 
várja a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
látogatóit. Az országos rendezvényso-
rozatba a Gödöllői Városi Múzeum is 
bekapcsolódik. 
A Múzeumok Őszi Fesztiválja rendez-
vénysorozat közönségprogramjai több 
központi témakörhöz kapcsolódnak.
A nemzetközi Nagy Rajzolás kam-
pányhoz immáron ötödik alkalommal 
csatlakoznak a múzeumok; ennek köz-
ponti témája idén a “Draw the World” 
azaz “Rajzold meg a Világot”.
Ezt a Városi Múzeum a programsoro-
zat részeként a Levendula Galériával 
közösen rendezi meg október 4-én. 
2014-ben a Nagy Rajzolás október 1. 
és november 2. között zajlik, össze-
sen huszonegy országban. Gödöllőn 
szombaton délután 14 órától rajzolnak 
majd a gyerekek Balla Vera, Kovács 
Gabriella, Rehák Julianna és Sz. Já-
nosi Erzsébet művészek vezetésével 
a múzeum udvarán (rossz idő esetén a 
múzeumpedagógiai teremben). A gye-
rekek az önkifejezés egy új formájá-
val ismerkedhetnek meg: azzal, hogy 
a ruhára, táskára kerülő kitűző, érem 
hogyan fejezheti ki a személyiségüket, 
miképpen lehet egy 50 mm átmérőjű 
körpapírra süríteni érzéseket, gondo-
latokat. Megtervezhetik saját érmüket, 
melyet a múzeumi jelvénykészítő szer-
kezettel tartóssá fóliáznak nekik, majd 
egy rögtönzött kiállításon a legszebbe-
ket díjazzák is. 
A Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és 
fedezd fel! – Kulturális tereink más-
ként tematika keretében olyan gyalo-
gos, vagy kerékpáros városnéző túrát 
szerveznek a múzeumok, amelyen 
a múzeumi szakemberek felhívják a 
résztvevők figyelmét a település, vá-
rosrész kulturális, épített és természeti 
értékeire. 
A Csak itt, csak most – Pincétől a pad-

lásig program 2014-ben sem maradhat 
ki a kínálatból, hiszen ez vonzza évről 
évre a legtöbb látogatót. A múzeumok 
azon épületrészeiket, termeiket, szo-
báikat is megnyitják a közönség előtt, 
amelyek az év többi napján nem láto-
gathatók.
A középiskolás korosztályt célzó 16+ 
múzeumi találkozások – Diákok buli 
előtt programmal a múzeumok kiállítá-
saikat rendhagyó bemutatókkal, sport-
tal, zenével, interaktív programokkal 
teszik vonzóvá a fiatalok számára.
Nemcsak a restaurálás kulisszatitkaiba 
enged bepillantást a Tárgydoktor ren-
del!, de sok múzeumban a szakembe-
rek hasznos restaurálási tanácsokkal is 
ellátják a látogatókat.
A korábban már sikert aratott, most új-
jáélesztett Múzeumi őszbúcsúztató va-
lódi őszi színes program kavalkád! Itt 
helyet kapott a zenés - táncos múzeu-
mi délutántól a szórakoztató kulturális 
előadásokon és gasztronómiai progra-
mokon át az ünnepélyes kiállítás meg-
nyitóig minden. 
2014. október 10-én, pénteken este 79 
múzeum tárja ki kapuit a pedagógusok 
előtt, és várja őket a Tanárok Éjszaká-
ján. A rendezvény célja, hogy köny-
nyed, szórakoztató formában felhívja 
a pedagógusok figyelmét a múzeumok 
oktatást segítő és kiegészítő program-
jaira, hogy minél többen használják a 
múzeumokat, mint az iskolán kívüli 
oktatás helyszíneit. (A részletes prog-
ram a 9. oldalon olvasható)             jk

Más megközelítések, minden korosztálynak

Múzeumok Őszi Fesztiválja
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Újabb dombormű

Cserkészszobor

(folytatás az 1. oldalról)

Mint megtudtuk, nemrég előkerült az
a napló is, amit szintén gyermekként Fe-
renc József vezetett. A dokumentumot
jelenleg restaurálják, s a tervek szerint
2016-ban fogják kiállítani, az uralkodó
halálának 100. évfordulója alkalmából.
A történészek és a laikus érdeklődők

számára egyaránt izgalmas terület a ki-
rályi pár házassága, amiről számtalan
elképzelés látott már napvilágot. Vér
Eszter Virág, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem történésze az uralkodó-
pár kapcsolatának a kiegyezést megelő-
ző éveit vizsgálta előadásában, köztük
azt az időszakot is, amikor Erzsébet
beleszeretett a gödöllői kastélyba. En-
nek segítségével a résztvevők nem csak
a házaspár kapcsolatába, hanem a ko-
ronázáshoz vezető, a kulisszák mögött
zajló folyamatokba is bepillanthattak.
A királyi család egyik fontos segítő-

je volt a királyné főudvarmestere, báró
Nopcsa Ferenc. Őt mutatta be Kaján
Marianna, a kastély muzeológusa.
Nopcsa a királyné bizalmasa is volt,
nem véletlen, hogy kinevezése fel-
bolygatta az udvart. A báró Erzsébetet
utazásaira is elkísérte, de sosem értette
meg a természet iránti vonzalmát. Mint
megtudtuk, a főudvarmesternek Gödöl-

lőn külön lakosztálya volt a muzsikus
szárny emeletén, s mindig a királyi csa-
láddal együtt ebédelt. 26 éven át látta el
hivatalát, míg 1894-ben életkorára való
hivatkozással felmentését kérte.
A kastély történetének egy kevéssé

ismert korszakáról szólt Ivókné Szajkó
Ottília, a Városi Múzeum történésze.
Keveset tudunk azokról az időkről, ami-
kor az I. világháború alatt az épületben
üdülőkórház működött. Ez jelentősen
eltért a hagyományos kórházaktól, ide
rehabilitációra hozták a katonákat, akik
maximum 3 hónapot tölthettek el a pati-
nás falak között. A kastélynak ez volt a

3. olyan időszaka, amikor egészségügyi
intézményként működött, hiszen 1849-
ben az isaszegi csata után, és a 1866-
ban a königgrätzi csata után is kórház-
nak adott helyet. Ez utóbbi sebesültjeit
látogatta meg Erzsébet királyné is, ami-
kor beleszeretett a kastélyba. Mint meg-
tudtuk, 100 főt volt képes fogadni az itt
kialakított kórház, tizenkilenc szobát
rendeztek be a tiszteknek és tizenötöt a
legénységnek. Akik ide kerültek, mind-
végig magas színvonalú ellátást kaptak,
s az udvar arról is gondoskodott, hogy
karácsonykor megajándékozzák őket.
Fábián Balázs néprajzkutató a gö-

döllői I. világháborús emlékműveket,
emlékhelyeket mutatta be.A résztvevők
a Hősök szobra és az országzászló mel-
lett hallhattak a még 1914. november
1-jén felállított emlékkeresztről, ami
épp úgy megsemmisült, mint az Izrae-
lita Hitközség által az egykori zsinagó-
ga falán elhelyezett emléktábla, amire
kilenc név került fel. Az Ipartestület
1923-ban, az Erdészeti Hivatal 1925.
november 7-én, a tűzoltóság pedig
1939. szeptember 3-án avatott emlék-
táblát. Ez utóbbi az épület falán ma is
megtalálható. De megismerhették a
résztvevők a premontreiek által 1929-
ben az úgynevezett látódombon emelt
emlékművet is, amire kilencvenhárom
név került fel, s amit az ’50-es években
leromboltak.
Fábián Balázs érdekességként emlí-

tette, hogy az első gödöllői hősi halott,
Som István volt, akinek neve nem sze-
repelt a jelenleg a Városi Múzeum előtt
álló Hősök szobra talapzatán.
Az I. világháború az egykori művész-

telepet is szétzilálta. Mint azt Őriné
Nagy Cecília művészettörténész elő-
adásából megtudtuk, az itt alkotók kö-
zül többen visszautaztak hazájukba,
Zichy István katonaként, Medgyaszay
önkéntesként, Remsey Jenő, Remsey
Zoltán és Körösfői-Kriesch Aladár
hadifestőként, Sidló Ferenc pedig ha-
diszobrászként vette ki részét a hábo-
rúból. Az ekkor készült alkotásaikból

többek között a GIM-ház jelenlegi kiál-
lításán is megtekinthető néhány.
A hazánkban ez idő tájt kialakuló

cserkészmozgalommal ismertette meg
a hallgatóságot Czeglédi Noémi törté-
nész. Az egykori cserkészek írásaiból
megtudhattuk, hogy élték meg a cser-
készek a trónörökös halálát, a háború
kitörését. A mozgalom tagjai önkéntes
munkákat vállaltak, nem katonaként,
hanem egyéb módokon segítettek a
mentők munkáját és a hátországban
élők mindennapjait.
Az előadások között csak néhány

volt, ami nem kötődött Gödöllőhöz, így
például dr. Fónagy Zoltán, a Magyar
Tudományos Akadémia főmunkatársa,
aki bemutatta milyen technika fejlődés
ment végbe Ferenc József uralkodása
alatt, hogyan fogadta mindezt az ural-
kodó, s hogyan hatott mindez a királyi
család életére. Borovi Dániel művé-
szettörténész Erzsébet és Ferenc József
képzőművészeti ábrázolásai közül mu-
tatott be néhányat, dr. Tóth Ernő és
Pisch Zsuzsanna mérnököktől, az I.
világháború idején folyó hídépítésekről
és felújításokról hallhattunk, Ládonyi
Bartha Gabriella (Medgyaszay-le-
származott) pedig a hadikiállításokról
tartott előadást.
A konferencián elhangzott előadások

a tervek szerint a jövő esztendőben ki-
advány formájában is elérhetők lesznek.

(k.j.)

A Simplon, a New York és az EMKE ká-
véházak, a polgárosuló Budapest vilá-
gát idézte fel a Kávéházi Esték soron
következő, „Főúr fizetek!” című szom-
bati programján Saly Noémi város-
történész, a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeummunkatársa,
akivel Péterfi Csaba beszélgetett a Ki-
rályi Váróban.

A program címe is sejteti, ezúttal a kávéházi élet
másik oldala került reflektorfénybe. A „kávésok”
feladatai, s küzdelmei a fennmaradásért az éles
versenyben, majd a korlátozó előírások árnyéká-
ban.
Saly Noémi a kávéházak szerelmese. Ahogy

mondta, száz évvel ezelőtt minden út a kávéház-
ba vezetett és ki sem kellett jönni onnan. Ezek
az intézmények alkották a kor papíralapú, orális
internetét.
A közönség a többi között megtudta, hogy

Vanek urat a létező Vanekről mintázta Rejtő
Jenő. Édesapját az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc idején betöltött szerepért kicsap-
ták az egyetem fizika tanszékéről, s kávéházat
nyitott a külvárosban, ahol válogatott fizikai
kísérletekkel szórakoztatta a vendégeket. Jól is-
koláztatott fia pincérként bejárta a világot, majd
hazatérve ő is kávéházat nyitott, s abban vendé-
gelte meg az írót.

A kávésokat a polgárok tartották el, a kávésok
pedig a művészeket. De a sorrendet meg is for-
díthatjuk! A kávéházak világában a művészek
azért is voltak nélkülözhetetlenek, mert a csinos
nők oda jártak, ahol az írókat, költőket megtalál-
ták. A gazdag vendégek pedig oda tértek be, ahol
a szép lányok voltak.
A főváros első mozija is kávéházban született.

Ki gondolná, hogy a Rákóczi úti Tisza mozi be-

zárásával Budapest első állandó filmszínházának
fénye hunyt ki. Az első magyar operatőr, Bécsi
József ott tekerte előbb a kávéőrlő karját, azután
a vetítőgépét, végül a kameráét.
Aki még nem tudta – s valljuk be, mi voltunk

többségben –, annak kiderült, miért hívják főúr-
nak Magyarországon a főpincért. Nos, azért,
mert Habsburg Ernő főherceg polgári származá-
sú anyától született fia, Wallburg Ernő 1902-ben
főpincérként szolgált a New Yorkban.
A Kávéházi Esték kávéházi hangulatát erősí-

tette énekével Buka Enikő, zongorakíséretével
Ferenczy Beáta. Szinte már csak a vágnivaló
füst hiányzott.

*
A programot követően meghitt pillanatokat

élhetett át a közönség, amikor is dallal, virág-
csokorral és tortával köszöntötte édesanyját 70.
születésnapja alkalmából Buka Enikő.

(l.t.)

Történelmi konferencia: terítéken a monarchia időszaka

Ferenc József kora

„Főúr, fizetek!” – Avagy hogy lett az oberkellerből főúr?

Újra Kávéházi Este a Királyi Váróban

MEGHÍVÓ
A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TISZTELETTEL MEGHÍVJA

GÖDÖLLŐ VÁROS LAKOSSÁGÁT

OKTÓBER 6-ÁN (HÉTFŐ) 16 ÓRÁRA
A GIMNÁZIUM MELLETTI TÖRÖK IGNÁC-SZOBORNÁL
AZ ARADI VÉRTANÚK ELŐTT TISZTELGŐ VÁROSI

MEGEMLÉKEZÉSRE.
A KOSZORÚZÁSRA A GIMNÁZIUM PORTÁJÁN

LEHET JELENTKEZNI.

TEL.: 06-28/420-380

A hét végére megújul a Cserkészszobor talapza-
ta is, amire Bíró János szobrászművész helyezi
fel azt a domborművet, amely Halászné Várady
Ildikó nyugalmazott pedagógusnak, a Magyar
Leánycserkész Szövetség volt vezetőjének állít
emléket.
A tisztelői kezdeményezésére készülő emlék-

tábla Márvány Miklós alkotása. A megvalósí-
tást az önkormányzat is támogatja.
A dombormű felhelyezését kihasználva a

szakemberek megtisztították a bronzból készült
szobrot is, ami így régi fényében pompázik.

(bdz)
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GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon, vagy az 
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

Rézi: Staff keverék fel-
nőtt szuka kutya. Em-
berekkel barátságos, 
kutyákkal agresszív, így 
inkább egyedüli kutyá-
nak ajánljuk, bár való-
színűleg a kutyasuliban 
fog még alakulni.

Tejföl: Gödöllőn be-
fogott fiatal fehér puli 
kan. Szőre elképzelhető, 
hogy a mostani mostoha 
időjárás miatt lett ilyen. 
De bízunk benne, hogy 
valakinek hiányzik ez a 
tündérke.

Igor: 10 hónap körüli 
keverék kan. Nagytestű 
lesz, de most még egy 
kicsit aránytalan. 
Nyakába a lánc be volt 
nőve, melyet ellátott az 
állatorvos. Álomcsalá-
dot keres!

Tubi: Idősebb kistestű 
keverék kan. Egyenlőre 
tartózkodó, de reméljük 
megnyílik majd. Időseb-
bek mellé is kitűnő társ 
lehetne.

Október 4-5-én
9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk állatorvos

 
Tel.: 06-20-3855-726.

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

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

Gödöllő, Faiskola u. 2.  
Dr. Székely Dániel, Tel.: 30/588-8590.

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Meghosszabbított nyitva tartás!

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

Szo: 10-12 és V: 16-19
TURUL ÁLLATORVOSI PATIKA

H-P: 9-19, Tel: 06/30-9439-898
Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u.2.

KUTYA, CICA KOZMETIKA
HÉTVÉGI ÁLLATPATIKAI ÜGYELET
2112 Veresegyház Kálvin u.22b.

Szo: 8-18 és V: 9-15 

GAZDIT KERES

Hajléktalanszálló mellől mentett 3 éves 
ivartalanított, szelíd nősténycica gaz-
dit keres. „Kinti” simogatásra és ellátás-
ra vágyik. Tel.: 20/996-7608.

KEDVES HELYBELIEK! 
A képen látható 5 hónapos kiscica Gödöl-
lőről, a Fenyvesi-Százszorszép utcából tűnt 
el szeptember 23-án. Maffi névre hallgató 
cicánk nagyon barátságos, beszédes, do-
rombolós és kissé rekedten nyávog. Ezüst 
szürke csíkos, pocakja világos. Kérem Önö-
ket, ha látták őt, hívják a következő telefon-
számot: 06-30/7604050.
A megtalálónak PÉNZJUTALMAT ajánlok fel!

GAZDIT KERES

Egy éves sharpei-vizsla keverék fiú olt-
va, chipelve keresi szerető gazdáját. 
Embercentrikus, kedves kutyus.
Árva Lelkek Állatvédő Egyesület 
Tel.: 70/2819555

Őszi túrákon a hazai erdőkben 
is egyre sűrűbben találkozha-
tunk az újra megtelepedett 
hódjaink szorgos munkájának 
nyomaival. Különösen a Szi-
getköz erdeiben feltűnő, hogy 
mennyi a körberágott és ki-
döntött fa. Az épülő hódvárak 
a közeledő télre készülő álla-
tok előrelátását dicsérik. Így 
készülnek fel a zord hónapok-
ra, hogy a tavasz beköszöntéig 
friss rügyekhez és levelekhez 
jussanak.

A hód nem fenyeget senkit és sem-
mit, aki nem bántja, de méretei és 
természetes fegyverzete tiszteletet 
parancsol: súlya a 30 kilót, hossza a 
130 centit is elérheti. Nagy, erős, na-
rancssárga metszőfogait elsősorban 
fadöntögetésre használja, ám koráb-
ban a farkassal és a hiúzzal szemben 
is hatásos fegyvernek bizonyult!

Évszázadokkal ezelőtt a hódok a 
magyar erdők és vizek gyakori la-
kói voltak. Külön mesterség volt a 
hodászé. A hodászok rendszeresen 
vadászták a gazdag erdőségeinkben 
buzgón szaporodó, nagy létszámú 
hazai hódnép példányait. Kiváló 
minőségű, dús prémjük máig is köz-
ismerten nagyon értékes. Az már 
inkább feledésbe merült, hogy a 
zsírjuk miatt is vadászták a hódokat, 

amivel görcsöket oldottak, kígyóma-
rást, terhességet gyógyítottak. (Azt, 
hogy a hódoknak komoly gazdasági 

szerepük volt a középkori Magyar-
országon, olyan helységneveink is 
igazolják, mint a nyírségi Hodász, az 
alföldi Hódmezővásárhely és az Ózd 
melletti Hódoscsépány.)

A túlzott vadászat és élőhelyeik 
beszűkülése miatt azonban hódjaink 
a XIX. század elejére eltűntek ha-
zánkból. A hódokkal együtt pedig el-
tűntek a hodászok is. A szomorú fo-
lyamat most végre visszafordítható. 

A hódmentő programoknak és a tele-
pítéseknek köszönhetően számuk ma 
már a másfél ezret is eléri az ország 

különféle vizes vidékein (legtöbbjük 
a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. terü-
letén ütött tanyát).

Szakemberek szerint, ha a hódok 
ilyen ütemben szaporodnak, előbb-
utóbb szükségessé válik állományuk 
szabályozása, ám az messze van, 
hogy fölkerüljenek a vadászható 
fajok listájára. Szigorúan védettek, 
eszmei értékük 50 ezer forint.

allatportal.hu

Ne is reménykedjenek a hodászok! 

Messze még a szabad hód-ölés
Egy-két jól termő almafa ké-
pes egy öttagú családot akár 
egész ősszel és télen ellátni 
vitaminban gazdag gyümölcs-
csel. Fontos, hogy amit nem 
tudunk frissen, az éréskor 
megenni, azt a lehető legtöké-
letesebben el tudjuk tárolni.

Tanácsok az alma tárolására
 
Az almaszüret java hazánkban még 
csak most kezdődik el, mivel a ma-
gyar ültetvények jelentős részében 
őszi almákat termelnek. A kiskertek-
ben inkább előfordul egy-egy nyári 
almafa. A gyümölcsbetakarítás egy 
nagyon fontos állomáspontja a ter-
melésnek. Nem elég, hogy mindezt 
a megfelelő időben, és odafigyel-
ve kell elvégezni, de ahhoz, hogy a 
megtermelt gyümölcs ízét, frisses-
ségét minél tovább élvezni tudjuk, 
megfelelően kell tudnunk tárolni.
A kissé hibás, tehát a jég vagy ág ál-
tal megnyomott vagy kukacos almák 
is fogyaszthatók, ha az adott hibát ki-
vágjuk. Az ilyen almákat fogyasszuk 

el a leghamarabb, de semmiképpen 
se tároljuk őket.  Használjuk például 
süteménybe őket!
A földre lehulló gyümölcsöket is ér-
demes minél előbb felszedni, akár 
naponta kisétálni a kertbe, és ösz-
szegyűjteni őket. Lehet, teljesen ép 
darabokat fogunk találni, ezért ne 
riadjunk vissza tőlük.  Ezek szintén 
felhasználhatóak a süteményben, 
hiszen valószínűleg elkerülte a fi-
gyelmünket, hogy teljesen beérett, 
így magától lehullott. Ha viszont a 
földön maradnak, hamar elkezde-
nek megrohadni, és fogyaszthatat-
lanokká válnak. Ezért fontos, hogy 
figyeljük az érést, ami sok tényezőtől 
függ. Minél előbb próbáljunk meg 
utánajárni, hogy milyen fajta fánk 

van (ha esetleg nem mi vásároltuk, 
hanem akár egy ház vásárlása so-
rán már a kertben van), mert az már 
segít a körülbelüli betakarítási időt 
meghatározni. Persze ettől pár héttel 
eltérhet az időjárás miatt az időpont. 
Az almát, mint általában a legtöbb 
gyümölcsöt, a teljes beérése előtt 1 
héttel érdemes leszedni, ha nem tud-

juk azonnal elfogyasztani, és a téli 
napokban is szeretnénk „frissen sze-
dett” almához jutni.

Fontos, hogy csak ép, egészséges és 
mosatlan almákat tároljunk. Lehető-
leg valami hűvös helyet keressünk 
neki, akár egy pince, garázs is megfe-
lel. A legkedvezőbb tárolási hőmér-
séklet 0 - 3 fok, és ügyeljünk rá, hogy 
a levegő nedvességtartalma 90%-os 

legyen. Ha kevés a 
helyünk, és ládában 
tároljuk az almákat, 
semmi esetre se bé-
leljük ki a ládákat 
papírral (nedvszí-
vó hatása miatt) és 
hetente válogassuk 
át az almákat, mert 
az alján lévő alma 

lehet, hogy puhább volt, vagy nem 
vettünk észre rajta valamilyen kisebb 
sérülést. Az ugyanis elkezd rohadni, 
és sajnos a többi almára is átterjed a 
betegség.
A lakásba mindig csak annyi almát 
vigyünk be, amennyit egy pár nap 
alatt el is fogyasztunk. Tévhit, hogy 
a mosott és hűtőben tárolt gyümölcs 
tovább eláll. Tegyük bele egy kisebb 
kosárba, vagy akár a spájz aljára, és 
csak azt mossuk meg, amit éppen 
meg is eszünk.
Fajtától függ, hogy melyik almát 
meddig lehet tárolni. A Jonathan al-
mát 2-4 hónapig, míg az Idared fajtát 
6-8 hónapig is el lehet mindenféle 
kockázat nélkül tárolni.

edenkert.hu

Hogyan tároljuk az almát, 
hogy friss és ép maradjon?
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Futsal – Jó az öreg a háznál

Megvan az első győzelem

A Grassalkovich SE akrobatikus tor-
na szakosztálya sok szeretettel vár-
ja az óvodás fiúkat és lányokat egy 

jó hangulatú, sokoldalúan fejlesztő 
foglalkozásra. 
Foglalkozások helyszíne: 

Damjanich János Ált. Isk. tornater-
me, időpontjai: Ovitorna csoport: 
Hétfő 16:15-17 óra, Előkészítő cso-
port: Hétfő, szerda, péntek 16-17 óra 
között.
Érdeklődni Kőhler Ákosál a 06/20-
95-11-072-as telefonszámon lehet!

Toborzó a Grassalkovich SE-nél 

Tornázz a GSE-ben

Tamás Ferenc-emlékverseny
2014. október 4., 9 óra

Táncsics Mihály úti Sportcentrum 
teniszpályája

Lassan egy olasz csapathoz ha-
sonlít a Gödöllői SK csapata, 
mármint ami a döntetleneket 
illeti, ugyanis az elmúlt hétvé-
gén sorozatban már a harmadik 
remijét játsza a csapat a megyei 
I. osztályban. A GEAC újból ki-
kapott, míg a GSK II. továbbra is 
győzelmi szériában van.

Jenei Sándor együttesére újabb nagy 
feladat várt, hiszen egy újabb, a do-
bogón álló csapat látogatott Gödöl-
lőre. A Nagykőrös még veretlen és az 
is maradt, miután egy hatgólos derbin 
nem bírt egymással a két csapat. A 
GSK részéről tehát újabb bravúrpontot 
könyvelhetünk el, de ahogy mondani 
szokták: ez csak akkor érhet valamit, 
ha a következő meccsen nyerni tudna a 
csapata. Ezt Törökbálinton tehetik meg 
majd a 7. fordulót követően 8 ponttal a 

9. helyen álló Sipeki Attiláék. Az őszi 
pontgyűjtögetésben már nem vehet 
részt Smeló Dávid, aki az elmúlt hé-
ten szenvedett súlyos sérülést (Eltörött 
több lábujja és a csont is elmozdult a 
helyéről, így műtéten esett át) és leg-
alább 5 hónapig nem állhat a csapat 
rendelkezésére. Ezúton is gyógyulást 
kívánunk neki.
Pest megyei I. osztály, 7. forduló
Gödöllői SK – Nagykőrösi Kinizsi 3-3 
(2-1) Gól: Rontó Roland, Fülöp Alex, 
Switzer Nabil.

Megyei II. és III. osztály – 
Újabb GSK II. siker és GEAC 
betli 

A megyei II. osztályban szereplő 
GEAC két találkozón van túl az elmúlt 
héten. A mérleg egyelőre nem szívderí-
tő, ugyanis két meccsen kapott 10 gólt 

a csapat, ez természetesen nulla ponttal 
járt. 
A megye háromban listavezető GSK 
II. ellenben továbbra is remekel, ezút-
tal Vácszentlászlón tudott nyerni és az 
első fordulóban elszenvedett vereség 
óta sorozatban már a 6. győzelmét arat-
ta a csapat.
Megyei II. osztály északi csoport, 7. 
forduló: GEAC – Kisnémedi 2-5 (1-4) 
Gól: Menyhárt Péter, Bánki Edömér.
Az 1. fordulóból pótolt mérkőzésen: 
Aszód FC – GEAC 5-0 (1-0)

Megyei III. osztály közép csoport, 
7. forduló: Vácszentlászló – Gödöllői 
SK II. 2-4 (1-4) Gól: Polyák Attila (2), 
Pakuts Barna, Várszegi Gábor.        -ll-

Pest megyei Kupa, 4. forduló
Október 1., szerda 16 óra

Gödöllői SK – Csomád KSK
Megyei III. osztály, 8. forduló

Október 5., 16 óra
 Gödöllői SK II. – Csömör

(Mérkőzések helyszíne: 
Táncsics M. úti Sportcentrum)

Megszerezte első győzelmét az NB 
II-es futsal bajnokságban a gödöllői 
MAG-LOG Team CFT csapata, mi-
után többek között Baranyai Pál já-
tékos-edző vezérletével nyerni tudott 
hazai pályán a  Csenger ellen 7-3-ra.
Igaz a mondás, miszerint jó az öreg a 
háznál. Ezt bizonyította a gödöllőiek 

játékos-edzője, Baranyai Pál is, aki-
nek elévülhetetlen érdemei vannak 
abban, hogy városunk teremlabdarúgó 
csapata megszerezze első győzelmét a 
Futsal NB II-ben. Az edző két góllal 
és rutinjának köszönhetően a csapat 
vezéreként segítette három ponthoz a 
MAG-LOG Team gárdáját. Ráfért a 

csapatra a siker, ugyanis két vereség 
után volt a Gödöllő, miután a 2. fordu-
lóban a REAC vendégeként kapott ki a 
gárda 5-1-re.

Futsal NB II., 2. és 3. forduló
REAC-SISE – MAG-LOG Team CFT 
5-1 (1-1) Gól: Molnár Márton.
MAG-LOG Team CFT – Csenger 7-3 
(6-1) Gól: Baranyai Pál (29, Bencsik 
Roland (2), Farkas Péter (2), Magyar 
Zsolt.                -lt-

10 első hellyel és fiú, valamint 
lány csapatelsőséggel tért haza 
a szlovéniai Maribor városából 
az U16-os atlétikai válogatott, 
amelynek tagja volt három gö-
döllői atléta is.

Az öt nemzetet felvonultató, nagy ha-
gyományokkal bíró versenyen a házi-

gazdák mellett a magyar, a szlovák, a 
cseh és a horvát U16-os válogatott vett 
részt és mérte össze tudását. A mindvé-
gig nagy csatát hozó versenyen mind 
a fiúk, mind a lányok csapatversenyét 
hazánk nyerte meg. A gödöllői atléták 
közül Szamosi András rúdugrásban 
ért el 400 centiméteres egyéni csúcsot, 
amellyel a 2. helyen zárta a versenyt 

ebben a számban. Szintén rúdugrásban 
szerepelt Simonváros Csanád, aki 10 
centiméterrel ugrott kevesebbet klub 
és válogatott társánál és lett harmadik. 
A hölgyeknél Kriszt Katalin 163 cen-
timéteres egyéni csúcsjavítása (4 cm-
rel javított saját rekordján) magasug-
rásban, és az ezzel járó 4. helye hozott 
pontokat a konyhára az összesítésben 
a csapatversenyen, amelyen a fiú vá-
logatott 211, míg a lányok 214 ponttal 
szerezték meg az első helyet.  
                -tt-

Idénybeli második mérkőzé-
sét is könnyedén nyerték a Gö-
döllői KC kézilabdázói az NB 
II-ben. Bartos Gábor felnőtt és 
Mácsár Gyula junior együttese 
is fölényesen nyert.

Először lépett pályára hazai környe-
zetben a Gödöllői KC együttese az 
új szezonban, az ellenfél a Solymár 

csapata volt. A felnőttek és a junio-
rok is jól vizsgáztak hazai környezet-
ben, előbbi 10, míg utóbbi gárda 8 
góllal volt jobb ellenfelénél.
Városunk felnőtt formációja két for-
duló után, 100 %-kos mérleggel, 4 
ponttal vezeti az északi csoportot, 
míg a juniorok szintén hibátlan mu-
tatóval bírnak és a csömöri fiatalok 
mögött csak rosszabb gólkülönbsé-

gük miatt szorulnak a 2. helyre jelen 
állás szerint.
NB II. északi-csoport, 2. forduló
Gödöllői KC – Solymári SC 34-24 
(16-14)
Juniorok: Gödöllői KC – Solymár 
37-29      -il-

Két év kihagyás után könnyed, 
3:0-ás sikerrel kezdte a női NB 
I-es bajnokság alapszakaszát 
a TEVA-GRC. A lányok a Palota 
RSC ellen értek el ilyen arányú 
győzelmet.

Horváth András tanítványai az el-
múlt két évben nem voltak érdekeltek 
a hazai bajnokság alapszakaszában, 
miután rendre nemzetközi porondon, 
a Közép-Európa Ligában (MEVZA) 
erősödtek ebben az időszakban, így 
nyugodtan mondhatjuk, hogy már 
csak ezért is egy új korszak kezdete 
volt a szeptember 27-ei idénynyitó 
párharc gödöllői szempontból. 
Az, hogy ki a találkozó esélyese nem 
volt kétséges és a gödöllői hölgyek 

bizonyították is a pályán, hogy sok-
kal jobb csapat mint a Palota RSC, 
akiknek nem sikerült felborítani a 
papírformát. A könnyed TEVA-GRC 
győzelem jó alap lehet a folytatásban. 
Széles Petráék október 3-án Jászbe-
rényben vizitálnak, majd a Békéscsa-
bát fogadják október 10-én.
A juniorok mérkőzése még könnyebb 
lett, miután a vendégeknél nem vol-
tak rendben az orvosi engedélyek, 
így meccs nélkül, 3:0-val és 75-0-ás 
pontaránnyal igazolták a játékveze-
tők a mieink javára a találkozót.
Női NB I. alapszakasz, 1. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Palota RSC 
3:0 (15, 10, 13)
Juniorok: TEVA-GRC – Palota RSC 
3:0               -tt-

Újra indult az ingyenes Lakossági 
Gimnasztika  program Gödöllőn, 
amelyre továbbra is lehet jelentkez-
ni! 
Időpontok és helyszínek: 
Hétfőnként 18-19 óra között a Török 

Ignác Gimnázium sportudvarán (sza-
badtéren szeptember-októberben), 
szerdánként 19:15-20:15 között a 
Művészetek Háza 51-52-es terem.
Bővebb információ: 
+36/ 70 -283-05-88.

A Gödöllői Contact 
ITF Taekwon-do 
Sportegyesület fel-
vételt hirdet 12 éves 
kortól. 

Honlap: www.itftaekwondo.hu
Gyere és eddz velünk, hogy egy éles 
helyzetben meg tudd magad védeni 
vagy versenyezz és legyél a jövő baj-
noka és egy összetartó csapat tagja! 

Jelentkezés: a +36-20-560-1148-as 
telefonszámon  vagy a 
contactsegodollo@gmail.com e-mail 
címen, illetve szeptembertől az 
edzéseken (BIO-FIT Center Gödöl-
lő, Állomás út 1-2./a héfő és szerda 
17:30-19:00-ig).

Labdarúgás – Csak a GSK kettő nyert

Olasz melóban a Gödöllő

Atlétika – Maribor, 5 nemzet viadala

U16-os sikerek, gödöllőiekkel

Röplabda – Könnyed TEVA-GRC szezonnyitó

Nem volt „Palotaforradalom”

Ingyenes Lakossági Gimnasztika 

Kézilabda – Újabb kettős győzelem

Solymár ellen is nyert a GKC

TAEKWON-DO TOBORZÓ!
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
„Mű - Történetek – Az emlékezés éve 1914-2014” című csoportos 
képző- és iparművészeti kiállítás látható.
 
Kiállító művészek: 
Anti Szabó János képzőművész, Dobesch Máté grafikusművész, F. Orosz 
Sára DLA keramikusművész, Fábián Dénes Zoltán képzőművész, Hager 
Ritta textilművész, Incze Mózes festőművész, Kákonyi Csilla festőmű-
vész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Kecskés Ágnes textilművész, 
Kókay Krisztina textilművész, Kovács Péter képzőművész, Kun Éva kera-
mikusművész, Orosz István grafikusművész, író, Pannonhalmi Zsuzsa ke-
ramikusművész, Prutkay Péter képzőművész, Remsey Flóra kárpitművész, 
Rieger Tibor szobrászművész, Szuppán Irén textilművész.

A kiállítás a „Régi ház 1914-2014 – Kezdet és vég” tematikus év 
programja.

A kiállítás megtekinthető 2014. szeptember 30-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig, 
illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.

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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Szeptember 29-október 5-ig: Kígyó Gyógyszertár, 
Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

Október 6-12-ig: Sanitas Gyógyszertár, 
Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

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

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

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

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

KERTFENNTARTÓ, GONDNOK-KARBANTARTÓ 
MUNKA

Családi háznál végezhető munkára, kizárólag leinformálható, rendezett 
körülmények között élő 

gödöllői vagy Gödöllő környékiek jelentkezését várjuk, 
részmunkaidőben is vállalható, télen, nyáron.

Időpontegyeztetés miatt hívja: Kéri Veronika, +36/20-286-0464.

  

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt, 
a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától 2014. október 4-9 közötti időszakra, és azt követően 14 napig. 
„Az elrendelt járványügyi intézkedésben érintett települések: Bag, Csömör, Dány, Galgahévíz, Gödöllő, Hévíz-
györk, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Tura, Vácszentlászló, Valkó és Zsámbok. 
Az ebzárlat ideje alatt:
– A tartás helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más 
állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha 
azok onnan ki nem szökhetnek.
– A kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. 
– Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, 
a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési cél-
juknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól.
– Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
– Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.”

MÉHZÁRLAT

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivata-
la, dr. Márton János hatósági állatorvos Kistarcsa és Kerepes városok Nagytarcsa község és Csömör nagyközség 
teljes közigazgatási területére, Mogyoród nagyközségen belül részlegesen: a Gödöllői úttól délre eső területre; és 
Gödöllő városon belül részlegesen: az M31-es autópályáról nyugatra eső területre 2014. szeptember 18. napjától 
mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt községi zárlatot rendelt el. 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hiva-
tala, dr. Márton János hatósági állatorvos Szada, Vácegres, Erdőkertes községek és Veresegyház város teljes köz-
igazgatási területére; Domony községen belül részlegesen: a domonyvölgyi területre; Mogyoród nagyközségen 
belül részlegesen: a M3-as, M31-es autópályák és a H8-as jelzésű hév nyomvonala és a Tavasz utca által határolt 
területre; Gödöllő városon belül részlegesen: a 3-as főúttól északra eső területre 2014. szeptember 19. napjától a 
mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt községi zárlatot rendelt el.
A határozatok egyaránt vonatkoznak a mézelő méhekre, azok termékeire, valamint a velük érintkezésbe kerülő 
ragályfogó tárgyakra. 
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása, méhek be-
szállítása. Vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető. A zárlat enyhítéséről illetve feloldásáról a hivatal 
intézkedik. 
A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás szempontjából- hatósági 
állatorvosnak, vagy méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.

MEGHÍVÓ

A Kertvárosi Egyesület társadalmi munkát szervez a 
Csokonai utcai játszótéren, melyre a körzet minden 
lakóját, családját nagy szeretettel hívjuk és várjuk.

Időpont: 2014. október 3., péntek 16.30

A délután célja, hogy közösen újrafessük a játszótér 
kerítését. Festéket, ecsetet biztosítunk. A munka után 
mindenkit szeretettel várunk szendvicsre és egy kis fris-
sítőre.
Üdvözlettel:

Epres György elnök, Kertvárosi Egyesület

Tóth Tibor önkormányzati képviselő

FELHÍVÁS!

A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG 2014. október 5-én 
(vasárnap) 10 órától társadalmi munkát szervez 
a Manna pékség előtti pihenő park szépítésére, 
növények beültetésére. 
Cím: Gödöllő, Blaháné u. 

Várunk minden önkéntes jelentkezőt.

Kérjük, kézi szerszámot (ásó, kapa, gereblye), 
kesztyűt hozzanak magukkal!

Dr. Bucsy László Blaháért Társaság elnöke

Pecze Dániel önkormányzati képviselő

A Körösfői-Kriesch Aladár Művé-
szeti Alapítvány 1997-ben jött létre. 
Az alapító okiratban megfogalmazott 
célja és feladata: „Körösfői-Kriesch 
Aladár több művészeti ágban is – fes-
tészet, szobrászat, könyvillusztrálás, 
szőnyeg- és bútortervezés, zene, iro-
dalom – maradandót alkotott. Mind-
emellett az Iparművészeti Főiskola 
tanáraként pedagógus is volt. A gaz-
dag szellemi és művészeti hagyaték 
méltó megőrzése éljából az Alapít-
vány támogatja a művészet bármely 
ágában tehetséges gödöllői fiatalok 
fejlődését, tehetségük kibontakozását. 
Az Alapítvány ugyancsak célul tűzte 
ki a gödöllői fiatalok művészeti okta-
tását kiemelkedő színvonalon végző 

pedagógusok erkölcsi és anyagi elis-
merését.”
A fentiek szellemében évente egy, Gö-
döllőn élő 14-24 év közötti tehetséges 
fiatal vagy a tehetséges fiatalok okta-
tását  hosszabb ideje kiemelkedően 
végző személy díjazására kerül sor. 
Az Alapítvány Kuratóriuma által dí-
jazásra legméltóbbnak tartott személy 
elnyeri a Körösfői-Kriesch Aladár 
Emlékplakett”-et és az azzal járó – a 
kuratórium döntése szerinti – pénz-
jutalmat. A Kuratórium döntésének 
kihirdetésére és az emlékplakett va-
lamint az ezzel járó pénzjutalom át-
adására 2014. október 29-én (szerda) 
18 órakor Körösfői-Kriesch Aladár 
születésének évfordulója alkalmából 

ünnepélyes keretek között kerül sor a 
Gödöllői Királyi Kastély dísztermé-
ben. 
A díj elnyerésére érdemes személyre 
– megfelelő indokkal – bárki javasla-
tot tehet. A javaslatnak tartalmaznia 
kell: A javaslattevő nevét és címét; 
A javasolt személy nevét, életkorát, 
lakcímét, foglalkozását, munkahelyét, 
iskoláját; A javasolt személy eddigi 
művészeti illetve pedagógiai tevé-
kenységének, eredményének részletes 
bemutatását, ismertetését.
A javaslatot/javaslatokat 2014 október 
1-ig kérjük eljuttatni az Alapítvány cí-
mére: Körösfői-Kriesch Aladár Mű-
vészeti Alapítvány, Körösfői László 
elnök, 2100 Gödöllő, Kiss J. u. 7. 

A kuratórium nevében: 

Körösfői László elnök

A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány  felhívása

KASTÉLYTÚRA GYULA KÖRNYÉKÉRE

A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete az érdeklődésre való 
tekintettel újra meghirdeti magyarországi kastélyokat és kúriákat bejáró 
sorozatának délkelet-magyarországi kirándulását a Viharsarok építészeti 
emlékeinek megismerésére. A két napos út során meglátogatjuk többek 
mellett a Tisza-család rezidenciáját Geszten, a dobozi Wenckheim-kas-
tély kápolnáját és kriptáját, a lőkösházi Bréda-kastélyt, a kétegyházi And-
rássy-Almássy-kastély és a pósteleki Széchényi-kastély romjait. De nem 
maradnak ki a programból az olyan közismert nevezetességek sem, mint a 
gyulai vár és a gyönyörű parkkal övezett szabadkígyósi Wenckheim-kas-
tély.
A kirándulás időpontja 2014. október 10-11. Részletek és jelentkezés 
Kovács Évánál a kovacs.eva(kukac)kiralyikastely.hu címen vagy a 
30/9591967 telefonszámon, október 6-ig. Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!
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KÖZLEMÉNY

+Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen he-
tilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását
nálunk, mert ezt biztos elolvassák.

INGATLAN

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

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

+SÜRGŐSEN ELADÓ 100m2-es, 3 szo-
bás felújított családi ház garázzsal, pincével
Galgahévízen! I.ár: 12,9 MFt. 20-772-2429

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

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

+Újszerű, igényes, 2011-ben épült, 1szin-
tes 3szoba+ nappalis, 2fürdőszobás csa-
ládi ház 650nm-es telken, fedett kocsibe-
állóval eladó, kertvárosi részen 27,9M-ós
i.áron! 20-772-2429

+Palotakerten, földszinti, 56m2-es, két-
szobás, teljes felújítást igénylő lakás el-
adó! Iár:5.9MFt!! 20-539-1988

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy ame-
rikai konyhás nappali+2szobás 2 fürdőszo-
bás kertkapcsolatos terasszal, garázzsal+sz-
uterén téglaépítésű családi ház. I.á.: 25,5
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+Eladó Gödöllő Csanak részén 80-as
években épült téglaépítésű 3szobás csa-
ládi ház félig alápincézve. Az ingatlanhoz
tarozó telekméret 620nm. I.á.: 21,9 mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Hegyesi Mari úton
egy csodálatos panorámával rendelkező
3szintes 4szobás 2fürdőszobás lakóépü-
let 588nm-es telken. Telken belül kocsi be-
állás lehetséges. I.á.: 29mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
5szobás 2fürdőszobás földszinti tégla-
építésű családi ház 1100nm-es telken,
melyen örökzöldek, ősfák, bokrok, cser-
jék találhatóak. I.á.: 34 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

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

+Eladó Szadán egy 2473nm-es építési telek
40m-es utcafronttal, teljes közművel a telken
belül 56 gyümölcsfával, csodálatos panorá-
mával sürgős alkalmi eladási áron 15mFt-
ért. Ugyanitt eladó egy 858nm-es építési
telken egy újonnan épült befejezetlen szer-
kezetkész családi ház 15mFt irányárért. 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő kertvárosában egy befe-
jezés előtt álló ikerház mely áll: 1sz lakás
350nm telekrész 2 sz lakás nappali+2szo-
bás 250nm telekrésszel. Kulcsrakész álla-
potban. Eladási ára: 21,9 ill 20,9 mFt 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő belvárosában most épü-
lő 5db igényesen kialakított kulcsrakész
öröklakás 80, 90 illetve 100nm-es alapte-
rülettel. Négyzetméter ár: 300.000 Ft 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+Eladó Gödöllő a fenyvesi részén egy
sorházi lakás mely szuterénben: garázs,
egyéb helységek, lakóterületben egy nap-
pali+5szobás 2fürdőszobás öröklakás el-
rendezésű 400nm-es telekrésszel. I.á.: 18,5
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a fenyvesben 2db tégla-
építésű lakóház (egy 2szobás és egy 3szo-
bás). I.á.: 16,2 mFt(3szobás) 15,5 mFt(2szo-
bás) 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő Máriabesnyői részén
1300nm-esosztható telken3szobás100nm-
es téglaépítésű családi ház. I.á.: 16,9mFt 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Mátyás Király utcában
egy 120nm alapterületű 3szobás téglaépí-
tésű családi ház beépíthető tetőtérrel. A
ház alatt 120nm-es több funkcióra alkal-
mas alagsor található. I.á.: 24,9 mFt 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában
egy örök panorámás 1000nm-es telkű
40nm-es lakóépület. I.á.: 10,9 mFt 20-919-
4870 www.fonixingatlanbt.hu

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

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

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

+Eladó Gödöllőn a Kőrösfői utcában egy
2szobás összkomfortos felújított társasházi
lakás telekrésszel melyen szauna zuhanyzó-
val, kemence, borospince, terasz található
örökzöldekkel, bokrokkal telepítve. I.á.: 25
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+Eladó Gödöllőn a kastély mögötti ut-
cában egy 2szintes téglaépítésű nap-
pali+3szobás 2fürdőszobás családi ház
alápincézve+melléképülettel 690nm-es
telken. I.á.: 30 mFt 20-919-4870

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

+Gödöllőn, a Paál László közben, a város-
központban, csendes helyen, 2 szoba+ét-
kezős, 60m2-es, konvektoros, tégla lakás,
hozzá tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4
mFt. Tel: 06-30-336-7266.

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

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

+Kiadó, eladó ingatlanokat keresek. Tel:
30-684-5516. E-mail: mkatalin@florina.hu

+Eladó Gödöllőn sorházi 1 szobás kis la-
kás. Ára: 6,9 M. Ft. Galgahévízen 100 nm-
es 2,5 szobás 2002-ben felújított családi
ház 511nm-es telekkel eladó! I.ár: 11,8 M
Ft. Tel: 06-30-684-5516.
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:
20/525-53-66, 70/381-76-94

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

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

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

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

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

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

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu



+SÜRGŐSEN eladó Királytelepen 578
nm-es telekre épült 2 szintes 3,5 szobás
jó állapotú családi ház. I.ár: 21,9 M Ft. Tel:
06-30-684-5516.

+Nagyfenyvesben 4,5 szobás 2 szintes
családi ház eladó! Telek 815 nm. I.ár: 28,9
M.Ft. Gödöllőn panorámás kilátású 713
nm-es építési telek 1,5 szobás lakható té-
liesített faházzal eladó. I.ár: 12,5 M. Ft. Tel:
06-30-684-5516.+Gödöllőn a Szőlő utcában
69 nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes, 2.em.
konvektoros lakás eladó. Tel: 30/552-7579

+Gödöllő, Palotakert lakótelepen felújí-
tott, 1,5 szobás (44nm) lakás eladó: 8
millió. Gödöllői lakáscsere nagyobb la-
kótelepire (60nm körülire) érdekelne. Tel:
20/968-0336

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

+Gödöllőn, kastélyparkhoz közel
1200nm-es telken kúriaszerű, 2lakásos
(szeparált, 220nm+ 90nm) családi ház
mélyen áron alul sürgősen eladó csalá-
di okok miatt. Iár: 42MFt. 70/7014-965,
28/417-955, 28/417-956

+Eladó Gödöllőn a Szilhát utca 25.sz.
alatti felújítást igénylő, téglából épült, ösz-
szközműves, 87nm alapterületű családi
ház 647nm-es, két utcára nyíló telken. Ár:
18MFt. Tel: 70/216-6808

+Miskolci sorházi lakásomat (180 nm,
6 szoba, 3 fürdőszoba, garázs) elcserél-
ném veresegyházi 3 szobás családi házra.
70/3824-653

+Eladó sorházban kis kertes, összkom-
fortos, 34 nm-es, galériás lakás. 6,7 MFt.
Érd: 20/4635-127vagy 28/430-828

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

+Gödöllőn aKossuthL.u. 51.sz. alatt (4.em.)
eladó egy 63 nm-es, 2 szobás, teraszos la-
kás. Iár: 18,8 MFt. Érd: 70/533-7050

ALBÉRLET KIADÓ

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

+1,5 szobás lakásGödöllő központi részén
hosszútávra kiadó. Tel: 20/933-2324

+Palotakerten csendes, 8.em. 72nm-es,
egyedi fűtésű, klímás, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó dolgozó fiatal párnak
vagy egyedülállónak. 50.000,-Ft/hó+ re-
zsi+ 1 havi kaució. 30/9664-702

+Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállo-
mástól 5 percre lévő 3 szobás földszinti
konvektoros, bútorozott lakásba albérlő-
társat keresek. Érd: 30/250-4696

+Egyedi gáz-, víz-, és villanyórás, 42 nm-es
lakás részben bútorozottan kiadó a Szent
János utcában. 50.000,-Ft + rezsi. 2 havi
kaució szükséges. Tel: 30/688-9645

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

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

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

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

+Gödöllő központjában 73 nm-es üzlet-
helyiség nem fizető parkolási lehetőség-
gel, kedvező áron ELADÓ vagy KIADÓ.
Tel: 70/631-7554

+Gödöllő központjában a Petőfi tér
13/3sz alatti 40 nm-es, riasztóval, kame-
rával és klímával felszerelt üzlet egy udva-
ri ingyenes parkolóval hosszútávra kiadó.
Érd: 70/535-4474.

+Gödöllőn a Shell-kút mellett 3300 nm
terület eladó vagy kiadó. Mindenféle tevé-
kenységre van engedély. Tel: 30/9467-702

+Gödöllőn a Petőfi téren 57 nm-es üz-
let (irodának alkalmas) kiadó vagy eladó.
Érd: 30/9467-702

ÁLLÁS

+Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát ke-
res! Jelentkezés fényképes Önéletrajzzal:
masterkool@masterkool.hu. Tel.: 06 30
588 5889

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

+Isaszegi Húsboltba szakképzett hentest
vagy csemege pultost keresek, rész vagy
fő munkaidőre. Tel: 06-30-25-28-729

+Gödöllői kávézóba pultos/ felszolgáló
munkakörbe, részmunkaidőbe munkatár-
sat keresünk. Jelentkezni: 30/400-4762

+Recepciós munkakörbe keresünk gö-
döllői munkahelyre kiváló angol nyelvtu-
dással munkatársnőt, 24 órás műszakban
havi 5-6 alkalomra. Érd: 06-202-532-598

+Angol-német tanárokat keresünk felnőtt
és gyerek nyelvoktatásra, nyelvvizsgázta-
tásra. Jelentkezés önéletrajz, diplomamáso-
lat(ok) beküldésével e-mailen: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com, I.L.I. Nyelviskola.

+Gyerekfelügyeletre keresek nyugdíjas höl-
gyet. Várom rövid bemutatkozó levelét az
alábbi email címre: training.coaching14@
gmail.com

+Bolti eladót felveszünk! A Szőlő és a
Szt. János utca sarkán lévő Csíkos ABC-
be szakképzett eladót felveszünk. Érdek-
lődni a helyszínen. Tel: 70/772-7850

+Gödöllőn a Tűztorony Kávézóba szak-
mai tapasztalattal rendelkező PULTOST,
FELSZOLGÁLÓT keresek. Önéletrajzo-
kat a melange.kft@invitel.hu –ra kérném.

+Szerkezet és épület lakatost azonnal fel-
veszünk! Heti fizetés, bejelentett munka,
XV. Ker.! Érdeklődni: 20/928-9681

+Leinformálható hölgy takarítást, beteg em-
berek ápolását vállalja. Tel: 30/534-5412

SZOLGÁLTATÁS

+AERECO légbevezető beszerelése
1 héten belül! Nyílt égésterű gázkészü-
lékekhez, komforttér szellőztetéséhez!
Kor-Mon Nyílászáró Kft. Címünk: Gödöl-
lő, Kossuth L. u. 26.; Tel.: 30/398-48-15,
28-423-739;kormon@invitel.hu;www.kor-
monnyilaszaro.klikklap.hu.

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

Az Opel Gaál Márkakereskedés- és szeviz
karosszéria lakatost és autófényezőt

keres Gödöllőről és annak közvetlen
vonzáskörzetéből.

Jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk:
opelgaal@vnet.hu
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A Szent István Egyetem (Gödöllő, Páter K. u. 1.)
álláspályázatot hirdet műszaki ügyintéző,

informatikai szolgáltatás adminisztrátor (2fő)
munkakör betöltésére

A pályázati kiírás részletei a www.kozigallas.gov.hu és
a www.szie.hu/allaspalyazatok internetes oldalakon,
valamint az Egyetem Hirdetőtábláján megtalálhatók.

A Szent István Egyetem (Gödöllő, Páter K. u. 1.)
álláspályázatot hirdet műszaki ügyintéző,
szerverüzemeltető munkakör betöltésére

A pályázati kiírás részletei a www.kozigallas.gov.hu és
a www.szie.hu/allaspalyazatok internetes oldalakon,
valamint az Egyetem Hirdetőtábláján megtalálhatók.



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

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

+VESZÉLYES FAKIVÁGÁS esetleg erdőir-
tás rövid határidővel. Tel: 30/20-200-50

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

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

+Műanyag párkány AKCIÓ, kül- és beltérrel
(UV álló)! 15cm-es: 1.375Ft/fm, 21cm-es:
1.790Ft/fm, 25cm-es: 2.175Ft/fm, 30cm-
es 2.480Ft/fm, 40cm-es: 2.800Ft/fm, vég-
záró: 360Ft/pár. Elérhetőségünk: Kor-Mon
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth Lajos
utca 26. Tel.:30/398-48-15, 28/423-739,
kormon@invitel.hu, www.kormonnyilaszaro.
klikklap.hu

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

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozga-
tással, akár azonnali kezdéssel is, ingye-
nes felméréssel, 28 éves szakmai tapasz-
talattal. 20/325-4944

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

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Számító-
gép szerelés, rendszer és programtelepí-
tés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 30/333-9201

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Gene-
rál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-me-
leg burkolás). Vállalunk mindennemű épí-
tőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés alap-
ján. Tel: 20/4359-650

+Építőipari vállalkozás kül, és beltéri
felújítási munkát (festés, tapétázást, hi-
deg-meleg burkolást, gipszkartonozást,
homlokzati dryvitozást, térburkolást) vál-
lal. Anyagbeszerzést a legjobb áron bizto-
sítjuk. Tel: 70/631-7554

+HÁZÉPÍTÉS, ÉPÜLET, LAKÁSFEL-
ÚJÍTÁS, hőszigetelés (akár 50-90%-os
megtakarítás), gipszkarton szerelés, fes-
tés-mázolás, ablakcsere, víz-fűtés szere-
lés. A munkákat szakiparonként, de gene-
rálban is végezzük. 30/584-8588

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

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

+SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TA-
PÉTÁZÁS – KÜLSŐ-BELSŐ FESTÉS
- LAMINÁLT PARKETTÁZÁS. KORREKT
ÁRAK! GARANCIA! 20/5566-047

+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL.
Tel: 0670-633-5772

+MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyártótól!
Fából és műanyagból. REDŐNY, REL-
UXA. Fix és mozgatható szúnyoghálók.
Szalagfüggöny, harmonikaajtó. Tel: 06-
20-262-0289

+„Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST VÁLLAL!
Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én
megoldom. Elvetemedett ajtók, ablakok
javítása, szigetelése, zsanérok, zárak cse-
réje, mázolás előtti munkák. KIKA, IKEA,
JYSK bútorok összeszerelése. 20/20-38-
718 dr.asztalos.javitas@gmail.com

+Pára és penészmentes otthon! Aereco
légbeveztők utólagos beszerelése fa és
műanyag nyílászárókba. Elérhetőségünk:
Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kos-
suth Lajos utca 26. Tel.:30/398-48-15,
28/423-739, kormon@invitel.hu, www.
kormonnyilaszaro.klikklap.hu

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

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

+MASSZÁZS: visszeres lábak, beállt vég-
tagok, visszatérő fejfájás, idegi kimerült-
ség (gyógynövényekkel). GYÓGYISZAP:
reuma, ízületi gyulladás. Oláh Erzsébet:
20/411-7224

+Alakformálás, fogyókúra személyi edzés-
sel, speedfitnessel, kavitációs ultrahang-
gal, testtekercseléssel a Bio-Fit Center-
ben. www.biofitcenter.hu +36209511138

+BLAHÁN FODRÁSZAT NYÍLIK október
elején. Elérhető árak. Gödöllő, Blaháné
utca 106. Tel: 20/590-8259

+Gyakorlott kozmetikus házhoz megy!
Szépüljön saját otthonában kényelmesen
antiallergén természetes kozmetikumok-
kal. Egyszerű és Luxus arc és testkeze-
lésekből választhat kedvére. Továbbá:
gyanta, szemkezelések, mezoterápia,
3d műszempilla. Hívjon bizalommal!
30/6455-659

OKTATÁS

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

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

+Ha matematikából, fizikából, kémiából
gondod van, javítani szeretnél tavalyi je-
gyeden, segítek 5-12 osztályig. Középis-
kolai felvételidhez való felkészülésedben
is számíthatsz rám. Juhász Károly, 30-
908-4130.

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPA-
NYOL, OLASZ, OROSZ és MAGYAR
intenzív és nyelvvizsga-felkészítő nyelvtan-
folyamok MINDEN SZINTEN, diplomás
és anyanyelvi tanárokkal kedvezményes
óradíjakkal, angolból kedvezményes fel-
készítés a nemzetközi City&Guilds akkre-
ditált nyelvvizsgára az I.L.I. vizsgáztatóival.
I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel:
28/511-366, 20/556-2653

+Nehéz a matek? Ha felső tagozatos diák
vagy, segítek! Nyugdíjas matektanárként
korrepetálást vállalok. (Házhoz is me-
gyek.) Tel: 30/990-6634

+Játékos, beszédközpontú GYEREKAN-
GOL és GYEREKNÉMET nyelvtanfolya-
mok indulnak ANYANYELVI ésDIPLOMÁS
magyar nyelvtanárokkal, legmodernebb
oktatási anyagokkal, digitális táblával ki-
egészítve. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2.
Tel.: 28/511-366, 20/556-2653
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Ez történik, ha nem ke-
zelteti hallásproblémáját

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

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

Ha sokat várunk, lehet,
hogy már késő lesz



+Felkészítő tanfolyamok indulnak GYE-
REKEKNEK a nemzetközi City&Guilds
gyerekangol nyelvvizsgára az I.L.I. vizs-
gáztatóival. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kő-
rösfői 2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653

+OROSZ, ANGOL, JAPÁN nyelvórák Gö-
döllőn. Kezdőtől haladóig, nyelvvizsgára,
érettségire, felvételire való felkészítés.
Bővebb info: www.mencelus.com Tel:
30/374-6545. Mencelus Nyelvstúdió

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

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vál-
lal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizs-
gaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel:
06-70-559-3918

+MATEMATIKA korrepetálást, érettségi-
re felkészítést, általános iskolásoknak kö-
zépiskolai felvételire felkészítést vállalok.
Nagy gyakorlattal rendelkező középisko-
lai tanár. Tel: 30/620-1230

+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általá-
nostól), emelt- és középszintű érettségire
való felkészítést vállal gödöllői középisko-
lai tanár. Főiskolások, egyetemisták segí-
tése is! 20/380-2268 (du., este hívható)

+Az ANGOL nyelv iránt érdeklődők az
órák során tesztek, nyelvtani- és beszé-
dértési feladatok, kötetlen párbeszéd so-
rán sajátíthatják el a kifejezéseket. Hívjon
bizalommal. Tel: 30/417-9727

+Suche Partnerprivatlehrer zu kooperie-
ren: 30/2236-715

+Végzett, 3 felsőfokú nyelvvizsgával ren-
delkező egyetemista nyelvoktatást vállal
az alábbi nyelvekből: ANGOL, NÉMET,
FRANCIA. Elérhetőség: 30/903-5688

+NATIVE BRITISH ENGLISH teacher.
Exam prep. (Cambridge, EURO, ECL,
LCCI & IELC), proofreading, website
English content, Business English. rudol-
ph.brendon@gmail.com +3670 3301332

+www.fujinagakarate.hu Videóinkból lát-
hatod az értékeket, amelyet képviselünk.

ADÁS~VÉTEL

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

+Nyílászáró ÁRON ALUL ELADÓ: 1 db
1490x2630mm fix osztott ablak 5 légk.,
3 rét.ü., kétoldali dió színnel. Eredeti ára:
101.625Ft, új ára: 50.000Ft. 2 db tömör
beltéri ajtó dió színben (1db 68x206,
1db 78x206cm-es falnyílásba építhető).
Eredeti ára: 55.500Ft,új ára: 28.000Ft.
1 db 90x120cm bny ablak. Eredeti ára
32.000Ft,új ára: 15.000Ft . Érd.: Kor-Mon
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26.
Tel.:30/398-48-15, kormon@invitel.hu

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és
külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁRO-
LOK. Tel: 28/412-230

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

+Eladók: szoba WC, incontinencia beté-
tek, fotelek, dohányzó asztal, ágynemű-
tartó, szoba mérleg, konyha mérleg, álló
lámpa. Tel: 30/752-4940

+Kiváló minőségű akác tüzifa kapható
elérhető áron! Kuglizva: 2.200.-Ft/q. Ha-
sogatva: 2.500.-Ft/q. Hívjon bizalommal,
akár hétvégén is! 20/491-9276

+1 db gázpalack töltve, 2 db libatollal töl-
tött párna 70x80-as eladó. Tel: 30/345-
9838

+Almásy Katalin vásárol magas áron bú-
torokat, festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, hangszert, kitüntetést, régi pénzt,
csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot
díjtalan kiszállással. Tel: 06-30-308-9148

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

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

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

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet
közvetlenül a terme-
lőtől! Akác-, Hárs-,
Vegyesméz, Méz-
2014. 720ml-es csa-
varos tetejű befőttes
üveget cserébe elfo-
gadok. Szabó Méhé-
szet Gödöllő, Lovas
u.3. 28/417-913

+Hastáncosnő fel-
lépést vállal. Tel.:
20/9455-583.

Gödöllői Szolgálat 152014. szeptember 30.

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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Beküldési határidő:
2014. október 7.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Rétfalvi Jenőné, Turul u. 15., Al-
bert Lászlóné, Turul u. 20.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Tanács Barbara, Tölgyfa u. 2.,
Rinhoffer Ádám, 2117 Isaszeg,
Erdő u. 5.
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Fodor
Nagyezsda, Kossuth L u. 14/7.
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Som János, Rózsa u. 33., Tóth
Emese, Szabadka u. 6/a.
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Fürjes Kál-
mán, Kaffka M. u. 3., Huszai
Roxána, 2117 Isaszeg, Hétvezér
u. 2/a.


