
Nagy érdeklődés kísérte a Kul-
turális Örökség Napjai gödöl-
lői programjait szeptember
19-20-án. Városunk évek óta
bekapcsolódik az országos
rendezvénysorozatba, aminek
ünnepélyes megnyitóját idén
a Gödöllői Királyi Kastélyban
tartották, s itt hirdették ki a
Szellemi Kulturális Örökség
Nemzeti Jegyzékére újonnan
felkerülőket is. A jegyzékben
szereplő hagyományokat a
kastély udvarában mutatták
be a hétvégén.

Az érdeklődők számtalan program
közül választhattak. Megnyitotta ka-
puját az egykori Grassalkovich-prés-
ház, a kastélyban az udvaron zajló
bemutatók mellett ingyenesen volt
látogatható a Királydombi pavilon
és a kormányzói bunker, a kaland-

vágyók pedig a kastély padlását is
bejárhatták. Mindezek mellett a Ré-
gészeti Látványraktár is nyitva állt.
A Kulturális Örökség Napjainak

idei egyik különlegessége volt, hogy
megnyitotta kapuját a Grassalko-

vich-présház, amit 1760-ban építte-
tett Grassalkovich I. Antal, s ami je-
lenleg magántulajdonban van, s csak
ritkán látogatható. A hétvégén az
épületet és annak pincerendszerét ve-
zetéssel járhatták be az érdeklődők.

Még a szervezőket is meg-
lepte, milyen sokan éltek a
lehetőséggel, hogy megtekint-
sék a több mint 250 éves léte-
sítményt.
Mint az a vezetés során el-

hangzott, az épület igencsak
kalandos múltat tudhat maga
mögött, hiszen még a királyi
időszakban is rendeltetéssze-
rűen használták, és helyszíne
volt a mulatságoknak is. A
XX. század volt a legmozgal-
masabb, a kormányzói évek
alatt egy bérlő működtetett itt
borkereskedést, s ezzel le is
zárult a borászathoz kapcso-

lódó hasznosítások ideje. A háború
után különböző tevékenységek foly-
tak benne; volt, hogy sertéshízlal-
da működött a patinás falak között,
majd 1972-75 között vegytisztító is...

(folytatás a 6. oldalon)

Átépítik a Szabadság téri aluljáró csapadékvíz-el-
vezetését, a 4 milliós fejlesztés még ősszel elké-
szül. (2. oldal)

„Szerelmünk, Ady!” címmel versek, levelek se-
gítségével idézték meg a Léda- és Csinszka- és
Ada-versek költőjét. (6. oldal)

Czindrity Attila 3. helyezést ért el a Magas-Tát-
rában megrendezetett Spartan Race Beast ver-
senysorozat újabb állomásán. (8. oldal)
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A múlt emlékeinek nyomában
Madarak, vadak és...

VIII. Vadásznap
Hatalmas érdeklődést hozott
a vasárnap megrendezett VIII.
Vadásznap a Gödöllői Királyi
Kastélyban.

A tárlatve-
zetéssel, ki-
állításokkal,
állatbemuta-
tókkal, gyerek-
programokkal,
vásárral és
főzőverseny-
nyel egybekö-
tött eseményre
nagyon sokan voltak kíváncsiak. A
díszudvaron Gönczi Tibor, a kastély
ügyvezető igazgatója, Ambrózy Ár-
pád főszervező, a Magyar Vadászí-
jász Egyesület elnöke, Pektor János
vadászszövetségi elnök és Gémesi
György polgármester mondott kö-
szöntőt.

(folytatás a 6. oldalon)
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A következő időszak kerék-
páros fejlesztéseit ismer-
hették meg az érdeklődők a 
szeptember 15-ei lakossági 
fórumon, amit a Városháza 
nagytermében tartottak a Ke-
rékpáros munkacsoport tag-
jai. A rendezvényen Tóth Tibor 
önkormányzati képviselő, a 
Kerékpáros munkacsoport 
vezetője ismertette az előző 
évek fejlesztéseit és a további 
lehetőségeket, majd a hosz-
szas egyeztetések után elké-
szült terveket tekintették át. 

Tóth Tibor hangsúlyozta, a 2011-
ben meghirdetett „Legyen Gödöllő 
kerékpárosbarát város!” program 
nem csupán az infrastruktúra fej-
lesztéséről szól, hanem a kerékpáro-
zás népszerűsítéséről és a szabályok 
megismertetéséről is. 
Mint előadásában elhangzott, a Ke-
rékpáros munkacsoport felmérést 
végzett annak érdekében, hogy a 
következő időszak fejlesztései mi-
nél inkább megfeleljenek a lakossá-
gi igényeknek. A több mint kétszáz 
megkérdezett válaszaiból is egyértel-
művé vált, hogy a legnagyobb igény 
a Dózsa György út kerékpározhatóvá 
tétele iránt van – ahogy ez már más 
fórumokon is többször felmerült –, 
sokan szeretnék, ha megújulna az itt 
korábban kialakított kerékpárút és az 
összeköttetésbe kerülne a főtérrel és a 
főteret is átszelő már meglévő nyom-
vonalakkal. Ezt követően született 
meg a döntés, hogy ez lesz a fejlesz-
tések következő iránya. 
A feladat azonban több ok miatt 
nem volt egyszerű. Egyrészt a Dózsa 
György út nem a város, hanem a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésé-
ben van, így csak az ő engedélyükkel 
lehet bármilyen beavatkozást végezni 
a területen. Másrészt az út rendkívül 
nagy forgalmat bonyolít le, az elvég-
zett vizsgálatok szerint vetekszik az 
M6-os autópályával. A kerékpáros 
fejlesztés pedig jelentősen érinti az 
útfelületet és a forgalomirányítási 
rendszert is. 
Az elmúlt több mint egy év alapos 
előkészítése és a több színtű szakmai 
egyeztetések eredményeként alakult 
ki az a konszenzuson alapuló terv, 

mely ismertetésre került..
A közel százmilliós projekt konkrét 
terveit Ozsváth György tervező, a 
Tandem Mérnökiroda Kft. munka-
társa ismertette. Mint elmondta, a 
két kilométer hosszúságú szakasz 
munkálatai két ütemben valósulnak 
meg, ennek során felújításra kerül a 
már meglévő gyalogos-kerékpáros 
út, ahol pedig szükséges kétirányú 
kerékpárutat alakítanak ki. A minden-
ki számára biztonságos közlekedés 
érdekében az egyes szakaszok lehe-
tőségeihez igazodva, különböző for-
galomtechnikai eszközöket kerülnek 
kiépítésre. Jövőre a főtértől a Körös-
fői utcáig készülhet el az átalakítás. 
A fejlesztés eredményeként a főtéren 
átvezető kerékpáros nyomvonalról 
biztonságos kihajtást alakítanak ki 

az áruház háta mögötti területről. A 
kerékpáros forgalom a tízemeletesek 
oldalán zajlik majd, ehhez elválasz-
tott gyalogos- kerékpáros út épül a 
főtér és a Kossuth Lajos utca közöt-
ti szakaszon. A Kossuth Lajos utcai 
kereszteződést követően a kerékpá-
ros forgalom lekerül az úttestre, ahol 
elválasztják a többi forgalmi sávtól. 
A megvalósításhoz azonban áldoza-
tot is kell hozni, a Kossuth-Körösfői 
utca között huszonnégy parkolóhely 
szűnik meg. 
A második ütem a temetőtől a Ha-
raszti útig terjed. Ezen a szakaszon 
már nem érinti sem a parkolókat sem 
a temető előtti fasort. A fejlesztés 
az itt elhaladó, korábban kialakított 
gyalogos-kerékpáros út rendbetételét 
jelenti, egészen a Fővárosi Szociális 
Otthonig. Itt burkolati jellel lesz el-
választva a gyalogos és a kerékpáros 
rész. A szociális otthontól teljesen 

különálló, új szakasz épül, a gyalo-
gosoknak 1,5 méter, a kerékpáro-
soknak pedig 2 méter szélességben. 
A nyomvonal a Haraszti út előtt ér 
véget, a csomópontot már nem érinti, 
az ugyanis a későbbiekben külön fej-
lesztést igényel. 
A tervezés során  figyelembe vet-
ték, hogy a nyomvonalon több 
buszmegálló is található. Ezeknél a 
gyalogos-kerékpáros utat a megál-
ló  mögött vezetik át. Nem hagyták 
figyelmen kívül azt sem, hogy a te-
rületen hat lámpás kereszteződés van, 
ezeknek a szükséges áttervezését úgy 

végezték el, hogy ne csökkenjen az út 
áteresztő képessége. 
A munkálatok az engedélyeztetési 
eljárások lezajlása után jövő nyáron 
kezdődhetnek. A beruházás megvaló-
sulásával – mely az első, de legfonto-
sabbb lépése várost észak-dél irányba 
átszelő és a tervek szerint az Arboré-
tumig tartó kerékpáros infrastruktú-
ra-fejlesztésnek -  fontos, kerékpárral 
korábban nem vagy csak nagyon ne-
hezen megközelíthető célpontok vál-
nak majd elérhetővé. Posta, óvoda, 
a bevásárló központok és a Haraszti 
úti ipari területek lesznek töbek kö-
zött kerékpárral elérhetők. A szakem-
berek úgy vélik, hogy az korábban 
létesült nyomvonalakhoz szervesen 
csatlakozó fejlesztés révén csökken-
het a belváros gépkocsi forgalma, 
mely környezet- és egészségvédelmi 
szempontból is jelentős lépés lesz.

jk

Jövőre kezdődhetnek a munkák

Kerékpárral a Dózsa György úton

Mint arról lapunk múlt heti számában beszámoltunk, még a 
tél beállta előtt megkezdődik a Városháza átépítése, ezért 
október 31-ig a Polgármesteri Hivatal és a Gödöllői Járási Hi-
vatal valamennyi irodája kiköltözik az épületből. 

Mint arról dr. Urbanics Gábor, a Gödöllői Járási Hivatal vezetője lapun-
kat tájékoztatta, a Gödöllői Járási Hivatal két szervezeti egysége 2015. 
október elejétől már nem a Polgármesteri Hivatalban, hanem a Kotlán 
Sándor utca 3. szám alatti épületben fogadja az ügyfeleket. 

Az elköltöző Gyámügyi Osztály 2015. október elsejétől, a Hatósági 
Osztály 2015. október 8-ától az új helyen várja az ügyfeleket. Az ügy-
félfogadási idők, a telefonszámok és az e-mail címek nem változnak. 

Az Okmányiroda egy ideig még a Polgármesteri Hivatalban folytatja 
tovább munkáját, ennek költözéséről – ami az Okmányiroda működését 
nem befolyásolja –  a későbbiekben adnak tájékoztatást. 

***
A költözést a Városháza műszaki állapota indokolja. Az épület statikai és 
szerkezeti megerősítésre szorul, a tetőszerkezetet és az azbeszt alapú bur-
kolólemez felhasználásával készült tetőteret vissza kell bontani, az épület 
energetikai rendszerét ki kell cserélni, a külső falazatot újjá kell építeni, a 
nyílászárókat ki kell cserélni. Az átépítés megalapozásához készített szak-
véleményben leírt feladatok megoldásához az épületet ki kell üríteni. 
A kiköltözés menetéről lapunk folyamatosan tájékoztatja a lakossá-
got.                            kj

a kotlán Sándor utcába 
költözik a JáráSi hivatal
Kezdődik a Városháza kiürítése

Az elmúlt években szinte minden nagyobb esőnél gondot oko-
zott, hogy a csapadékvíz elöntötte a Szabadság-téri aluljárót, 
ellehetetlenítve a gyalogos és a kerékpáros közlekedést ezen a 
szakaszon a Főtér és a Művészetek Háza között, valamint jelen-
tősen megnehezítette a HÉV megközelítését. 

Bár több alkalommal is javításra, majd végül cserére került az a szivattyú, 
aminek az összegyűlt víz csatornába juttatását kellett volna megoldania, a 
probléma szinte minden eső után fennállt: a víz nem folyt el, a gyalogosok 
kerülni voltak kénytelenek vagy bokáig gázolni a vízben. A következő hetek-
ben azonban végleg megszűnik ez az áldatlan helyzet, a VÜSZI az aluljáró 
teljes csapadékvíz-elvezetését átépíti. 

Lehet hibáztatni a szivattyút vagy az 1980-81-ben megtervezett és kiépített 
rendszert, tény, hogy napjainkban hatalmas felhőszakadásokkal kell számol-
niuk a szakembereknek, amikor egy-egy alkalommal a tízszerese is leeshet 
annak a csapadékmennyiségnek, amihez az itt lévő rendszert tervezték. Je-
lenleg ugyanis az összegyűlt vizet a szivattyú egy aránylag szűk keresztmet-
szetű csövön nyomja át a csapadékvíz-elvezető rendszerbe, ami egy nagyobb 
eső esetén 4-5 órát is igénybe vehet, hiába a folyamatos működés. 

Az átépítés során felszedik a jelenlegi vízelnyelő rácsokat, helyükre újab-
bakat, nagyobb kapacitásúakat tesznek, és egy több, mint 100 mm átmérőjű 
csövön, a Művészetek Háza mellett, a felszín alatt a Rákos-patakba veze-
tik az aluljárónál összegyűlő vizet. A számítások szerint az új rendszerrel a 
legnagyobb esőt követően is maximum fél órára lesz szükség ahhoz, hogy 
minden vizet eltávolítsanak. 
A mintegy négymillió forintos fejlesztés kivitelezési munkálatai a tervek sze-
rint két héten belül megkezdődnek, és előreláthatólag egy hétig tartanak.  Az 
aluljáróban a közlekedést mindvégig fenntartják.             jb

A kormányzathoz fordul a fővárosi 
önkormányzat az agglomerációs tele-
püléseket ellátó BKV-járatok (főleg a 
HÉV-ek) finanszírozása miatt. A múlt 
héten az Index számolt be róla, hogy 
Tarlós István főpolgármester vagy 
több pénzt kér az üzemeltetésért, 
vagy azt, hogy az állam vegye át a 
BKV-tól  az agglomerációs járatokat. 

Tarlós István főpolgármester szerint 
az agglomerációs járatok üzemelte-
tését nem írja elő jogszabály a fővá-
rosnak, ezért vagy központi árkiegé-
szítést kapnak rá a kormánytól, vagy 

visszaveszi az állam a működtetésü-
ket.
A BKK és a BKV jelenleg 26 agg-
lomerációs település 350 ezer lakosát 
szállítja járatain, ami évente 12 milli-
árd forintba kerül (összesen 16 mil-
liárdba, amit részben ellensúlyoz a 4 

milliárdos jegybevétel). A közleke-
dési cég a főváros álláspontja szerint 
úgy nyújtja ezt a szolgáltatást, hogy 
semmilyen törvény nem kötelezi rá.
Tarlós István ezért azt tervezi: be-
nyújtja a számlát az államnak. Levél-
ben fordult a kormányzathoz, hogy 
segítsen forrást találni erre a problé-
mára. Tarlós szerint két megoldás le-
het: vagy kap a BKV központi kiegé-
szítést vagy az állam visszaveheti az 
agglomerációs járatok üzemeltetését.
Az elképzelés hátterében feltételez-
hetően az áll, hogy a BKV idei, 24 
milliárd forintos állami támogatása 
jövőre 18 milliárdra, 2017-ben 17 
milliárdra, 2018-ban 12 milliárdra 
csökken a tervek szerint.                jk

a legnagyobb eSőt iS bírni fogJa az úJ rendSzer

Átépítik az aluljáró vízelvezetését

iSmét felmerült, hogy kinek a dolga
Terítékre került a HÉV
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A TuriszTikAi EgyEsülET gödöllő szErvEzésébEn

Gazdag városi kínálat az OMÉK-on
Szeptember 23-27. között is-
métBudapesten,aHungexpón
rendezik meg az Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Kiállítást. A
rendezvény amel-
lett hogy az or-
szág legnagyobb
mezőgazdasági
seregszemléje, a
turisztikai kínálat-
tal is megismerteti
a látogatókat, prog-
ramokkal és élmé-
nyekkel téve vonzó
vá a bemutatót.

Az OMÉK öt napja ala
a látogatók megismerhe
tik hazánk ízeit, termék
it, kultúráját, értékeit, és
valamennyi tájegységének különle-
gességeit, így térségünk kínálatát is.
A Turisztikai Egyesület Gödöl-

lő egy közel 200 négyzetméteres
standon mutatja be tagjait, valamint
Gödöllőt és környékét. A Gödöllői
Királyi Kastély interaktív elemekkel
invitálja a látogatókat a standra, az
érdeklődőknek frissen készült szörp-
különlegességekkel, kóstolókkal,

hangulatos enteriőrrel mutatkozik
be az ismét megnyílt és megszépült
Pálmaház és Herbárium, akiknek

köszönhetően
Egyesü-
standja

rátságos,
vények-
díszített
ületté vá-
k.
A Lázár
ovaspark
gy pom-
ás hintó-
val teszi
átványos-
sá a ki-
á l l í t á s t ,
a turisz-

tikai információs irodát működtető
TTF Nonprofit Kft segítségével pe-
dig elhelyezésre kerül a standon egy
TECNAM kisrepülő, ami felhívja a
figyelmet arra, hogy városunk ren-
delkezik egy rendkívül jól használ-
ható repülőtérrel, ahol számos sza-
badidős lehetőség vár a látogatókra
és amely a hazai sportrepülés egyik
központja is lehetne.
A helyszínen folyamatos vetítés

várja a pihenni vágyókat, akik töb-
bek között a Nemzetközi Termé-
szetfilm Fesztivál filmjeit tekinthetik
meg, de láthatják majd a GödöllŐsz
Fesztivál klipjét is. Aki nagyon elfá-
radt, az a vetítést az Aquaréna által
biztosított gumicsúszkákon megpi-
henve élvezheti.
A kiállítás jó lehetőség a gödöllői

programok népszerűsítésé
re, a kiállításra több eze
a városi rendezvényeke
bemutató információ
anyagot, kiadványo-
kat visznek a turisztikai
egyesület tagjai.
A Turisztikai Egyesü-

let Gödöllő pavilonját a
Hungexpo G pavilon-
jában, a Közép-Duna-
vidék standján találják
meg az érdeklődők.

(bj)

***

Gödöllő
a Nemzeti Vágtán

A hétvégén is egy nagyszabású
rendezvényen ismerhették meg váro-
sunk és a térség turisztikai kínálatát
az érdeklődők. A 8. Nemzeti Vágta

ugyanis a látványos lovas
verseny mellett nagysza-
bású turisztikai bemutat-
kozó is.
Idén 72 település lova-

sa mérte össze tudását a
fővárosi Hősök terén ki-
alakított speciális verseny-
pályán. Gödöllő Bugaccal,

Tállyával, Mezőhegyessel, Ti-
szafüred-Örvénnyel és a kárpátaljai
Mezővárival került össze az első fu-
tamban. A várost képviselő lovat és
lovasát, Baumann Adriennt a Turisz-
tikai Egyesület Gödöllő nevezte be a

zdelmekbe. Bár a
rseny számára az
ő fordulóval véget
a gödöllői stand
napon át várta a
p számú érdeklő-

dőt akik kedvükre vá-
logathattak a városunk és a környék
nevezetességeit ismertető tájékozta-
tókból és a különböző emléktárgyak-
ból.

(ny.f.)

Helyreigazítás
Múlt heti lapunkban pontatlanul jelöltük meg a Belvárosi Napokon megrendezett
Spinning akció szervezőit.
ABelvárosi Napokon 450.000 forint gyűlt össze a regisztrációs díjból szárma-

zó bevételből és egyéb adományokból annak a Spinning akciónak az eredménye-
ként, amit az Országos Mentőszolgálat gödöllői mentőállomásának ajánlottak fel
a szervezők.
Az ötlet gazdája Kéri Veronika volt, aki korábban egy sporteseményen meg-

sérült, és a mentők gyors és szakszerű segítségét szerette volna íly módon meg-
köszönni.Afiatal sportolónő a MOP-CSI Clean Kft-vel és Irsik Zsófiával kezdte
el szervezni az akciót, amit a Józsa Tésztaipari és Kereskedelmi Kft., a Sisi Fagy-
laltbirodalom, a Minor és Hatházy Bt., no és persze a szervezésben is résztvevő
MOP-CSI Clean Kft. támogatásával valósított meg. A programot a Szepesi Opti-
ka Kft., a Sulyán és fiai Kft. és a Monarchia Rétesház felajánlásokkal támogatta.
A pénzt a mentősök céltámogatásként fogják felhasználni.

Rendhagyó módon kaphattak
információt a Belvárosi Napok
látogatói a gödöllői szenny-
víztisztító telep korszerűsíté-
séről, a projekt munkatársai
érdekes, játékos formában is-
mertették meg az érdeklődő-
ket a szennyvíz tisztítás folya-
matával.

A kísérlet nagy sikert aratott a gye-
rekek körében, akik saját maguk
megtapasztalhatták hogyan tisztítha-
tó meg az általuk készített „szenny-
víz”.A kísérlet teljesen veszélyte-
len, egyszerű anyagokkal történt, de
mégis látványos volt és felhívta a fi-
gyelmet a víz fontosságára és a víz-
védelemre.
A programba már a legkisebb,

óvodás korú gyerekekkel is bekap-
csolódhattak. A gyerekek elszeny-
nyezték a vizet kaviccsal, gyökere-
ket és növény darabokat tartalmazó
földdel vagyis a szennyvíz darabos
szennyezőivel, majd az oldott szeny-
nyező anyagok szerepét betöltő indi-
kátor festékkel.

A kísérlet első részében – mely a
telepi mechanikai fokozatot szemlél-
tette – a vizet szűrőpapíron keresztül
megszűrték mérőhengerrel és töl-
csérrel – ami megismertette velük az
ülepítés folyamatát – és így eltávolít-
hatóak voltak a darabos szennyezők.
Amásodik, biológiai fokozatot ak-

tív szenes szűréssel, vagyis adszorp-
cióval modellezték a program mun-
katársai, ennek során az aktív szén
felületén az oldott festékanyagok
megkötődtek. Ezt a szűrést többször

megismételve teljesen színtelen vizet
kaptak a kísérletben részt vevők.
A kísérleteket természetesen min-

den esetben az adott korcsoport tudá-
sához igazítva magyarázták el.
Az érdeklődők mindezek mellett

totót is kitölthettek, amihez a szük-
séges ismereteket a vízminőség-vé-
delem helyi, aktuális kérdéseiről, a
szennyvíztisztításról és a szenny-
víziszap hasznosításáról a standon
kihelyezett kiadványok és plakátok
tartalmazták. (k.j.)
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JáTékos vízTiszTíTás A bElvárosi nApokon

A szennyvízről – kicsit másképpen

Idén már több mint 2 millió adófizető élt a lehetőséggel és
rendelkezett adója 1 százalékáról, így 10 %-kal bővült a civi-
leket illető adóhányad összege – közölte a NAV. Az szja 1
%-ából a legnagyobb támogatást a Heim Pál Kórház kapta, az
élmezőnybe pedig a nagyobb kampányt folytatók kerültek.
7,85milliárd forintot juttatnak a civilszervezetekhez az adófi-

zetők az idén, s ez 10%-os növekedést jelent az elmúlt évihez
képest. Mint kiderült, idén csaknem 100 ezerrel több adófizető
gondolt a civilekre szja bevallása elkészítésekor, a felajánlók
száma így első alkalommal lépte át a 2 millió fős határt – ez ta-
lán a legfontosabb és leginkább örvendetes hír a NAV által idén
is szeptember közepén publikált, az szja 1 % eredményekről
szóló jelentésben.ANAV statisztikái szerint a magánszemélyek

jövedelmei 7,6 %-os bővülést mutatnak, s egy adófizető rendel-
kezése nyomán átlagosan 3.868 forint jut a civilekhez.
Az szja 1százalékból profitálók élmezőnyében a megszo-

kott nevek szerepelnek, olyannyira, hogy a lista első 13 helyén
pontosan ugyanazok állnak, mint tavaly, köztük csak kisebb-na-
gyobb helycserék történtek.A25 ezer civil szervezetet számláló
mezőnyből a legnagyobb 13-ak a teljes 1%-torta egy hetedét
kapják.
Érdekes, hogy bár egyre nő azok száma, akik élnek a lehető-

séggel, és számtalan kisebb civil szervezet, alapítvány (mint pl.
az óvodák, iskolák alapítványai) pályáznak a kisebb összegekre,
ami számukra jelentős bevételi forrás, mégis sokan a nagyobb,
népszerűbb alapítványokat részesítik előnyben.

EgyrE TöbbEknEk fonTos, hová mEgy A pénzük
Az szja-ról szóló törvény értelmében az idei adóbevallásban – amelyet majd jövőre
kell beadni – a munkáltatói elszámolásban, valamint a családi kedvezményre vonat-
kozó adóelőleg nyilatkozatban azoknak az adóazonosító jelét is kötelezően fel kell
tüntetni, akik után a kedvezményre jogosult az adózó. Egy törvénymódosításnak hála,
erre minden magánszemély kap egy év haladékot – tette közzé honlapján a NAV.
Eszerint, a törvény rendelkezései alapján a családi kedvezmény érvényesítése so-

rán a kedvezményezett eltartottak és az eltartottak adóazonosító jelének feltüntetése
a kellő felkészülési idő biztosítása érdekében 2017. január 1-jétől válik kötelezővé.
Amódosítás alapján tehát a családi kedvezmény érvényesítéséhez csak a 2016. adó-
évről 2017-ben elkészítendő adóbevallásban, valamint a 2017. évben adott adóelőleg
nyilatkozatokban kell kötelezetően feltüntetnie kedvezményezett eltartott, és az eltar-
tott adóazonosító jelét.
Az új jogszabály az adózás rendjéről szóló törvényt is módosította, az állami adó-

hatóság feladatává téve az adóazonosító jel hivatalból történő képzését. Így a NAV
2016. július 1-jéig állapítja meg azon magánszemélyek adóazonosítóját, akik 2006.
január 1-jét megelőzően születtek, 2016. december 31-ig nem töltik be 25. életévüket
és adóazonosító jellel sem rendelkeznek.Az adóazonosító jelről az állami adóhatóság
annakmegállapításától számított 45 napon belül küld értesítést, majd 2016. november
30-ig a hatósági igazolványt (adókártyát) is kiállítja és elküldi az érintettek részére.

AdóAzonosíTó is kEll!
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A mikrokozmosz, A teremtés címmel 
nyílt kiállítás szeptember 15-én Haydn 
és Bartók műveinek inspirációjára 
a Gömb alkotócsoport munkáiból a 
Chopin Zeneiskola hangversenyter-

mében, az emeleten pedig Kelemen 
Paula volt zeneiskolai tanuló alkotása-
it láthatják az érdeklődők. A Gömb ta-

gokat ihlető zenemű-
vek szerzőinek életét, 
munkásságát Tápai 
Dóra elevenítette fel, 
közreműködtek a ze-

neiskola nö-
vendékei.
A kiállításo-
kat Gémesi 
György pol-
g á r m e s t e r 

nyitotta meg, méltatva a Művészetek 
Kertje tematikus év megvalósításában 
részes művészek szerepvállalását.     lt

A játék jegyében zajlott le az idei Bu-
davári Borfesztivál. A rendezvény, 
amelyen fellépett a Gödöllő Tánc-
együttes is, Törley Pezsgőlovaggá 
avatták Moussa Ahmed világrekor-
der magyar néptáncost, a Gödöllő 
és a Fricska Táncegyüttes művészeti 
vezetőjét.

Az idei rendezvényen is számos szí-
nes program várta az érdeklődőket, 
így többek között a Törley Pezsgő- 
rend lovagjainak avatása. A szerve-
zők minden esztendőben művésze-
ket, sportolókat, média személyisé-
geket tisztelnek meg a címmel.  

Az idén a gödöllői világrekorder 
néptáncos mellett Németh Ágnes, 
a VinCe Magazin főszerkesztője  és 

Greifenstein János, a Piros Orr Bo-
hócdoktorok Alapítvány bohóca és 
művészeti vezetője nyerte el „lovagi 
rangot”. 
                MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Szeptember 19-én este nyílt meg 
Vörös Eszter Anna „Everything 
You Can Imagine Is Real – Min-
den, amit elképzelsz, valósá-
gos” című kiállítása a gödöl-
lői Pálmaház Kertészetben és 
Herbárium épületében. A fia-
tal művész hölgynek már nem 
ez az első kiállítása városunk-
ban, ám tehetségét igazoló 
rajzait joggal fogadja minden 
alkalommal nagy örömmel a 
közönség. Jövőre például a 
Művészetek Házában is lesz 
önálló kiállítása.
A mostani rendezvényét meg-

tisztelte jelenlétével Gémesi 
György polgármester. Talán 

nem véletlenül, hiszen a Gödöllői 
Királyi Kastély pálmaháza már jó 
pár éve kihasználatlanul állt, s a 

mostani felújítás és 
újranyitás – amúgy 
is magas – színvo-
nalát tovább emelte 
a kiállítás. Elhang-
zott, hogy a jövő-
ben további kultu-
rális eseményeknek 
kívánnak helyszí-
nül szolgálni.   (TA)

Magyarországon még ma, a tö-
megtermékek korában is készülnek 
kézi munkával igényes, egyedi mű-
vészbabák. A Magyar Bababarátok 
Egyesülete által rendezett XIX. 
Országos Baba- és Mackókészíté-
si Versenyre több száz mű készült, 
amelyek közül a legszebb zsűrizett 
alkotásokat idén a Kiscelli Múze-
umban állították ki. 
A legkülönbözőbb technikával ké-
szült kerámia-, porcelán- és textil- 
babák tizenegy kategóriában in-
dultak a versenyen, többek között 
a díszmagyart és a magyarországi 
németek viseleteit, ismert irodalmi 
karaktereket és hírességeket bemu-
tatva, élethű csecsemőkként és „öl-

töztetett emberszobrokként”, vagy 
hagyományos játékbabák és játék-

mackók formájában.
A különleges versenynek gö-
döllői résztvevője is volt Der-
csényiné Horváth Gabriella 
személyében, akinek nemez 
munkáit már jól ismeri váro-
sunk közönsége, hiszen több 
kiállításon is megcsodálhatták. 
Természetesen ezen a versenyen 
is nemez kategóriában indult el, 
s egy valóban művészi alkotás 
került ki a kezei közül. „Készül 
az önarckép” című nemez figu-
rája ugyanis Csontváry Kosztka 
Tivadart ábrázolja, amint épp 
híre önarcképén „dolgozik.” 
Reméljük, az alkotást hamaro-
san Gödöllőn is láthatjuk.

Immár 6 hónapja, hogy útjára indult az 
Olvasók Diadala olvasásfejlesztési já-
ték a városi tematikus év keretén belül. 
A játék indulása óta a 21 csapat és a 
mentoraik bejárták a város 12 körzetét 
és elolvastak csapatonként 12 könyvet. 
A könyveket a játék online felületén 
élménylap formájában  véleményez-
ték, illetve készítettek hozzájuk kreatív 
feladatokat (SMS írás, facebook profil 
készítés, filmforgatás a körzetek felfe-
dezéséről, divatfotók készítése).
A játék elérkezett a végső visszaszám-
láláshoz. Akik eddig teljesítették a Ka-
pitólium követelményeit, most belép-
hettek a titokzatos 13. körzetbe, ahol 
megkezdődött a vadászat az utolsó 
szabad könyvprédákra, amelyek elfog-
lalására 3 nap állt a csapatok rendelke-
zésére (szeptember 18., 19., 21.). A va-

dászaton a friss zsákmányokon kívül 
meglepetés ajándék is várta a diadalo-
zókat, amellyel testileg és lelkileg fel-
frissülhettek a hosszas menetelés után.
A játék zárására és a diadal során fel-
épített könyvajánló adatbázis megnyi-
tására 2015. október 11-én, vasárnap 
10 órakor, a Könyves Vasárnapon ke-
rül sor, ahol az értékes nyeremények 
kiosztása mellett érdekes programok 
és meglepetések várják a Diadal min-
den résztvevőjét és a csapatok mento-
rait.
A játék és a csapatok munkái mindenki 
számára követhetők és megtekinthetők 
a www.gvkik.hu/olvasokdiadala olda-
lon.     jk

A művész nyert a babák versenyén

Haydn és Bartók ihlette alkotások a zeneiskolában

Lovagi rangot kapott Moussa Ahmed

Olvasók DiaDala 
Indul a végső visszaszámlálás!

Valóságos képzelet
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Ha nincs a válság, ha Alana nem 
adja be a válást és ha Maggie 
nem akarja kibékíteni az ikre-
ket, akkor sosem lepleződött 
volna le a gonosz és mindenki 
békében nyugodhatott volna. 

Bedőltek a bankok, néhány perc alatt 
vagyonok váltak semmivé, sikeres, 
irigyelt emberek lettek földönfutóvá. 
Volt, aki talpra tudott állni, volt, aki 
nem. Peter McDowell a jómódú befek-
tetési bankár mindent elvesztett. Nem 
csupán a munkája, hanem valamennyi 
megtakarítása is semmivé lett. Miköz-
ben azon töri a fejét hogyan gondos-
kodjon családjáról, kiderül, felesége 
számára a jóban-rosszban kizárólag a 
„jóban”-ra vonatkozik. Az elkényezte-
tett, dúsgazdag Los Angelesi manager 
lánya számára a jóléttel együtt a házas-
ság is véget ér. Peternek teljesen a nul-
láról kell mindent újrakezdenie. 
Visszatér oda, ahol egykor gyermek-
ként annyi fájdalmat okozott szülei-
nek, akik nehezen viselték az elisme-

résre és szeretetre vágyó, de mindig 
verekedős, problémás magatartásúnak 
tartott fiút, és ahol annyit szenvedett 
tökéletes magatartású, szorgalmas 
ikertestvére, Michael miatt. Úgy tűnik, 
a helyzet most is ugyanaz: Peter meg-
bukott, miközben Michael a kisváros 
Istenként tisztelt orvosa. A gyűlölet 
több, mint húsz éve távol tartotta egy-
mástól a két testvért, nem csoda, hogy 
félnek a találkozástól. 

A fordulat Maggienek, Michael nagy-
beteg feleségének köszönhetően áll be, 
s a két testvér – életükben először – 
szeretettel fordul egymás felé. 
Már nem akarnak rivalizálni egymás-
sal, fátylat borítanak az elszenvedett 
sérelmekre. Michael lelki támaszt 
nyújt Peternek, akit nagyon megvisel, 
hogy felesége elhagyja, s távol kerül 
gyermekeitől, ő pedig kötelességtudó, 
de mindig gondterhelt bátyjának és 
családjának életébe igyekszik egy kis 
örömet vinni.  Amikor édesanyja nap-
lója előkerül, akkor döbben rá, mi min-
dent veszített azzal, hogy kimaradt az 
életükből. De ekkor fészkeli be magát 
a fejébe az a gondolat is, hogy szülei 
nem természetes halállal hagyták ma-
guk mögött a földi létet. 
A nyugodt új élet helyett, amire szük-
sége lenne, újabb fájdalmas tényekkel 
kell szembenéznie. Újra megtalált test-
vére és családja azonban mindennél 
fontosabbá teszik számára, hogy ki-
derítse az igazságot. Megkezdődik a 
kétségbeesett versenyfutás az idővel, 
az élet-halál harc, aminek kimenetele 
mindenkinek az életét megváltoztatja. 
(Danielle Steel: A tékozló fiú)            ny.f. 

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Álarcos lovagok

Ajándékkal segíti a ráhangolódást a tanévkezdésre a Bagoly könyvesbolt. Minden diák, aki augusztus 17. 
és szeptember 30. között 3000 Ft. felett vásárol, baglyos füzetet kap ajándékba. Az akció a készlet erejéig tart.

Először hangzott el Gödöllőn F. 
Mendelssohn: Három vallásos dal 
című műve vasárnap este a a Szent-
háromság templomban, ahol az Ars 
Sacra Fesztivál keretében a Gödöl-
lői Városi Vegyeskar és a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar Kamarazene-
kara adott hangversenyt.

A műsort megelőzően Hugyecz Já-
nos plébános atya köszöntötte a kö-
zönséget és a művészeket.
Az est W. A. Mozart két művének 
a Laudate Dominum a Vesperásból 
K.339 és az Ave verum K.618. előa-
dásával kezdődött. majd J. S. Bach: 
h-moll szvitjét játszotta a kamaraze-
nekar, közreműködött Ella Beatrix 
fuvolán, végül a Három vallásos dal 

zárta az előadást. Azaz zárta volna, 
de meglepetésként köszöntés kö-
vetkezett. Születésnapja alkalmából 
Ferenczi Annát, a Chopin Zeneis-
kola nyugalmazott igazgatóját kö-
szöntötte Buka Enikő, az intézmény 
jelenlegi vezetője és L. Péterfi Csa-
ba, Gödöllő város kommunikációs 
igazgatója. Ezt követően a kórus és 
a kamarazenekar Az Úr Áldjon meg 
Téged című ároni áldással kedveske-
dett a város díszpolgárának.

Szintén az Ars Sacra Fesztivál ré-
szeként nyílt meg Lőrincz Ferenc 
kiállítása a Levendula Galériában. 
A Szentek legyetek című tárlat egy 
hatalmas kompozíciót mutat be, va-
lamint azokat a tájképeket, amiknek 
továbbgondolásával született meg a 
különleges mű. A kiállítás mellett a 
Levendula Galéria hagyományosan 
zenei programokkal is kapcsolódik 
a fesztiválhoz, péntekig minden nap 
17 órakor a Fréderich Chopin Zenei 
AMI tanárainak és diákjainak kama-
rakoncertjével várják az érdeklődő-
ket.                   lt

Elbúcsúztatták a nyarat fúvósaink

Szeptember 19-én este tartották meg a Gödöllői Királyi Kastély lovardá-
jában a Gödöllői Városi Fúvószenekar ma már hagyományosnak számí-
tó, nyárbúcsúztató koncertjét. 

A koncert a GödöllŐsz Fesztivál eseménye volt; vezényelt: Ella Attila. A 
zsúfolásig megtelt, több száz főt befogadni képes lovardában a Gödöllői Vá-
rosi Fúvószenekar népszerű komoly- és könnyűzenei átiratokat, indulókat, 
valamint – természetesen – fúvószenekari műveket adott elő.

A Művészetek Házában mu-
tatta be a Gödöllői Fiatal 
Művészek Egyesülete Lionel 
Bart: Oliver című musicaljét 
szeptember 20-án. Az előadást 
élőzenei kísérettel állították 
színpadra.

A produkció Dickens Twist Olivér című regénye alapján a 
XIX. századi London nincstelen árváiról szóló történetét 
eleveníti fel. Mese, ahol a jók győznek, a vicces és jólelkű 
zsiványon lehet nevetni, a rosszak gonoszságán fel lehet 
háborodni, egy árvaházi kisfiú szívfacsaró történetén 
meg lehet hatódni. Az elődadást Horváth Zoltán rendez-
te, a zenei vezető Grünvald László volt. 

Ars sAcrA Fesztivál 

Művészet és hit

Oliver kalandjai
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A múlt emlékeinek nyomában
MAdArAK, vAdAK és...

VIII. Vadásznap a kastélyban
(folytatás az 1. oldalról)

Ezt követően a Kőbányai Ipari Szö-
vetkezet létesített itt „kotyogó” kávéfőző
készítő üzemet, a pincében pedig gom-
batermesztés folyt. Az épület az 1990-es
években került az Architekton tulajdo-
nába, akik restaurátor műhelynek hasz-
nálták, majd a tervek szerint wellness
szállodát szerettek volna kialakítani, ám
a gazdasági válság közbeszólt.

Az épület üresen is impozáns. A föld-
szinti oszlopos, csehsüvegboltozatos
nagyterem tégláig tisztítva várja, hogy
ismét funkciója legyen, épp úgy, mint a
jelenleg üresen tátongó 1200 m2-es pin-
cerendszer. Ez utóbbi a kert alatt terül el,
mélyére több lejárat vezet, melyek közül
az egyiken anno a lovasszekerek köz-
lekedtek. A boltíves pinceterem nagy-
ságát jól érzékelteti, hogy a szekerek itt
könnyedén meg is tudtak fordulni. Ez a
helyiség azonban nem csak innen köze-

líthető meg, hanem az U-alakú
pincéből is. Amit bányászati
módszerekkel alakítottak ki. A
létesítmény ma is tökéletes álla-
potban van.
Sokakat vonzottak a Grassal-

kovich-kastélyban folyamato-
san zajló események is. Ritka al-
kalom, hogy az épület padlását
is megtekinthetik a látogatók, így min-

den esetben hamar beteltek
a csoportok. A különleges
kaland során az érdeklődők
lényegében megtudhatták,
hogyan is működik a XXI.
században egy közel 300
esztendős épület. A padlás
ugyanis ma már nem az
egykori lakók „kacatjait”
rejti, hanem az üzemelés

fontos műszaki hátterét eszközeit. Per-
sze azért akadnak ma is eredeti dolgok,
mint például a kupola, ahol
még az eredeti fa szerkezet
dicséri az egykori ácsmeste-
rek keze munkáját.
Sokakat vonzottak a dísz-

udvaron és a parkban zajó
programok is, ahol a Szel-
lemi Kulturális Örökség
Nemzeti Jegyzékén szerep-
lő közösségek mutatkoztak

be. Az érdeklődők megismerhették a
hagyományos dunai halászeszközöket,
a solymászati felszereléseket, a tápéi
gyékényszövést, a matyó bútorfestést
és hímzést, a kalocsai pingálást, a sel-
meci diákhagyományokat, a mezőtúri
és magyarszombatfai fazekasságot, a
balatonendrédi csipkeverést, a mohai
tikverőzést, a kőszegi „szőlő jövést”, a
sárközi népművészetet, a kékfestést és a
rábavidéki szlovének rönkhúzásának élő
hagyományát.

(k.j.)

„Szerelmünk, Ady!“ címmel beszélge-
tett a költőről és múzsáiról a Kávéházi
esték vasárnapi programjánGaálné dr.
Merva Mária irodalomtörténésszel,
a városi múzeum nyugalmazott igaz-
gatójával a műsorvezető L. Péterfi
Csaba a Királyi Váróban. Az esten a
téma irodalmi és zenei illusztrálásával
közreműködött Buka Enikő (próza és
ének), Fodor László (pianino, klarinét)
valamint Tóth Emese (próza).
Ady Endrét (1877-1919) napjainkig

a legnagyobb költők között tartjuk szá-
mon. Olvasni sem könnyű a verseit, írni
talánmég nehezebb azokról. Úgy tűnik,
már mindent tudnak életművéről az
irodalomtörténészek. Be-
szélni vagy beszélgetést
hallgatni róla, azonban
mindig érdekfeszítő. A
Kávéházi Esték szereplői
erre vállalkoztak a folyton
változó világot jelképező
Királyi Váróban – csak a
kétórás együttlét alatt két
tucat vonat robogott el a
síneken –, ahová megi-
dézték a száz évvel ez-
előtti tényeket, ma már
emlékeket.
Léda – azaz Brüll Adél – nagyvilági

dámaként került a nagyváradi hírlapíró
látókörébe. AzAdytól öt évvel idősebb
„végzet asszonyának” katonatiszt vő-
legénye volt, de a főhadnagy a leendő
„bankár-nász” csődje után áthelyeztette
magát egy másik garnizonba.
Adél Diósy Ödönhözment feleségül,

akivel Párizsban telepedtek le, ahonnan
rendszeresen hazalátogatott Nagyvá-
radra. Ott ismerkedett meg Adyval, aki
a Nagyváradi Napló újságírója volt. A
Nyugatra vágyó fiatalember az ő segít-

ségével jutott el Párizsba, ahonnan több
hazai lapot is tudósított. Diósy Ödön
nem bánta, hogy újdonsült felesége a
költő szeretője lett.
Ady költészetébe – és a magyar lírá-

ba – új korszakot hoztak a tabudöntö-
gető Léda-versek.
Az 1903-tól 1912-ig tartó kapcso-

latnak azonban nem volt jövője, Ady
ugyanis alkalmatlan volt a házasságra.
Lakás nélkül, borral, napról-napra élt.
Bár igen gyorsan tudott regenerálódni,
Léda eltartására képtelennek látszott.
Léda 40, Ady 35 éves volt, amikor

megszületett az „Elbocsátó, szép üze-
net” című vers, ami minden volt, csak

„szép” nem, arra mindenesetre bizo-
nyítékként szolgált, hogy aki művész
párjának szegődik, arra nehéz sors vár.
Léda után a „kis női csukák” jöttek.

Bisztriczky Józsefné, BöhmAranka, és
hozzájuk az Ada-, illetve az Arany-ver-
sek...
Csinszkával – Boncza Bertával –

1911 óta levelezett Ady. Sokáig „talon-
ban” tartotta a „kislányt”, akivel 1914-
ben találkozott először, s akit egy évvel
később feleségül vett. Nem minden ne-
hézség nélkül, mert a csucsai lány há-

zasságát csak a nagymamája támogatta.
Ady viszont különösen ragaszkodott a
feleannyi éves, vele együtt kisnemesi
származású, művelt, érdeklődő, mű-
vészeteket kedvelő szerelméhez. Még
Tisza Istvánnak is írt, hogy segítsen az
árvaszék engedélyét megszerezni a há-
zasságkötéshez.
Csinszka hamar felmérte, ő lesz az

ápolója a nagybeteg költőnek. Két évig
Csucsán éltek, majd Pestre költöztek.
Kapcsolatuk emlékét a Csinszka-ver-
sek őrzik.
A beszélgetésből az is kiderült,

hogy valójában Berta nevezte el Adyt
egy akkor futó színdarab szereplőjé-

ről Csacsinszkynek,
majd ezen fordítva ke-
resztelte el őt a költő
Csinszkának.
Léda is, Csinszka

is túlélte Ady Endrét.
Csinszka a festőmű-
vész Márffy Ödön fe-
lesége lett.
Bár a Királyi Váró

csak kőhajításra talál-
ható az Ady sétánytól,
Ady sosem sétált Gö-
döllőn. Diósy Ödön

1923-ban vett egy tízszobás házat a
kastély mellett, ott élt Léda a Pesten
töltött téli hónapok kivételével. Az ak-
kor már idős asszony galambokkal és
kutyákkal vette körül magát. A kimú-
ló ebeket perzsaszőnyegbe takarva
hantolta el, a helyüket a Jamboree-n
szerzett kopjafákkal jelölte meg. Léda
„közvetítésével” kapta a sétány a költő
nevét.
A következő Kávéházi Estére de-

cemberben várják majd a közönséget.
(l.t.)

(folytatás az 1. oldalról)

Nyitóeseményként vadászkürtös tisz-
teletadás keretében megkoszorúzták a
Hamvay-kúriánál a tavaly felavatott vi-

téz Nemeskéri-Kiss Géza egykori kirá-
lyi fővadászmester emléktábláját, majd
vadászkürtök szavára nyitotta meg ka-
puit a királyi kastély.
A hagyományos-

nak számító esemény-
re az ország minden
tájáról érkeztek ven-
dégek, akik számta-
lan színes program
közül választhattak.A
díszudvar színpadán
többek között szar-
vasbőgő bemutatót,
By Me Spicy eredeti, kézzel hímzett
vadászruha bemutatót láthattak a ven-
dégek, de nagy sikert aratott a Vadász-
kamara kürtmuzsikája is. Ugyancsak

a díszudvar adott helyszínt a Szellemi
Kulturális Örökség közösségei folkló-
rműsorának, ahol Alsónyék, Kalocsa,
Mezőkövesd, Mohács kutúregyesületei

mutatkoztak be.
A kastély veran-

dáján nyílt meg az a
kiállítás, ami a hazai
vadászíjászat meg-
teremtőjének és az
ősmagyar íj életre
hívójának, dr. Fábián
Gyulának a munkás-
ságát mutatja be.
A Kastélyparkban

is izgalmas progra-
mok várták az érdeklődőket. Ez alka-
lommal a kézművesek vásárán is sok,
a vadászat szerelmesei számára vonzó

termék került a pultokra. A főzőverseny
résztvevői is vadételek készítésében
mérték össze tudásukat.
Nagy érdeklődés kísérte a vadász-
kutya-bemutatót, ahol az ebek
produkciója közben a műsorve-
zető az adott kutyafajta tulajdon-
ságaival, annak vadászat közbeni
viselkedésével ismertette meg a
közönséget. A solymász- és íjász-
bemutató is érdekes színfoltja volt
a rendezvénynek. Itt Ambrózy
Árpád tolmácsolásában ismer-
kedtek meg az emberek a magyar
vadászat történetével, a különböző
– az idők folyamánmegváltozott –
íjtípusokkal.

(r.k.)
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Kávéházi EstéK

Ady, Léda, Csinszka – életben és versekben



gödöllői Szolgálat 72015. Szeptember 22. Élő-Világ

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Szeptember 26-án és 27-án 
szombaton és vasárnap

9-11 óráig: 

Dr. Koleszár István
rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

 Tel.: 06-30/535-5523

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat, vasárnap: 10-19-ig   

Patika nyitva:

Szombat, vasárnap: 9-19-ig

Gödöllő, Faiskola u. 2. 

Tel.: 06-30-943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Több mint 1200 tengeri fajra ter-
jesztették ki a vizsgálatukat az el-
múlt 45 évre visszamenőleg. Ennek 
alapján megállapították, hogy negy-
venkilenc százalékkal csökkent a 
tengeri emlősök, ma-
darak, halak és hüllők 
populációinak mérete 
1970 óta – ez derült 
ki a Természetvédelmi 
Világalap (WWF) és 
a Londoni Zoológiai 
Társaság közös jelen-
téséből.

Az emberi táplálékot 
jelentő fajok esetében 
még súlyosabb a hely-
zet: a tonhal- és makrélapopuláci-
ók 74 százalékkal lettek kisebbek 
a mutatók szerint. A túlhalászáson 
és más emberi tevékenységeken 
túl a klímaváltozás is hatással van 
a tengeri élővilágra – vélik a szak-
emberek.

„Az emberi tevékenység súlyosan 
károsította az óceánt a még szapo-
rodás előtt álló halak kifogásával 
és az állatok élőhelyeinek elpusz-
tításával” – húzta alá Marco Lam-

bertini, a WWF 
nemzetközi fő-
igazgatója.
A jelentés szerint 
az Ázsia-szerte 
luxuscsemegeként 
fogyasztott tenge-
riuborkák száma 
drasztikusan csökken: a Galápa-
gos-szigeteknél 98 százalékkal, a 
Vörös-tengerben 94 százalékkal 
esett vissza egyedszámuk az elmúlt 
néhány évben.
A szakemberek kiemelték az álla-
tok számára táplálékot és élőhelyet 

biztosító területek, köztük a tengeri 
fűvel borított térségek és mangro-
vemocsarak fokozatos csökkenését.
A jelentés emlékeztet arra is, hogy 
a légköri szén-dioxid egy részét az 
óceánok nyelik el, ezek emiatt egy-
re savasabbá válnak, ami ugyan-

csak károsan hat a 
tengeri teremtmények 
egy részére.
Az óceáni elsavaso-
dás miatt a kagylók 
sem tudnak kemény 
héjat növeszteni, ami 
távol tudná tartaná a 
lehetséges fertőzése-
ket. Ám nem csak a 
kagylók vannak ve-
szélyben, az osztrigák 
is pusztulnak. Az óce-

ánban egyre növekvő széndioxid 
szint lassan elpusztítja a még meg-
lévő korallzátonyokat is. Közben 
pedig rejtélyes betegségek tizedelik 
ezeket az élőlényeket, mint például 
az önmagukat széttépő tengeri csil-
lagokat.

Kevesebb mint egy hét alatt 4 ezer ki-
lométert tettek meg és már Afrikában 
járnak azok az első jeladóval megjelölt 
magyar szalakóták, amelyek szeptem-
ber 7-én kezdték meg tudománytörté-
neti jelentőségű vonulásukat a mind-
máig ismeretlen telelőterület felé – áll 
a Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület (MME) keddi közle-
ményében.

A közlemény szerint a szalakóták 
egyedszáma egész Európában jelen-
tősen lecsökkent, a faj mára több nyu-
gat-európai országból is kipusztult. A 
Kárpát-medence állománya egyelőre 
stabil, így ennek védelme, megőrzése 
kifejezetten fontos a faj európai jövőjét 
illetően.
A szalakóták vonulási útvonalairól és 

telelőterületeiről az elmúlt száz évben 
alig sikerült adatot gyűjteni a hagyo-
mányos madárgyűrűzés segítségével, 
így a madarakat az évente akár több 
tízezer kilométeres vonulás és a telelés 
alatt fenyegető veszélyforrásokról sem 
áll rendelkezésre elegendő információ.
A vonulási útvonalak pontosabb isme-
rete segítheti a különböző veszélyez-
tető tényezők csökkentését, az ismert 
pihenő- és telelőhelyek védelmét. A 
faj megóvása érdekében az elkövet-
kező években az MME munkatársai 
közel száz szalakótát jelölnek meg egy 
LIFE+ projekt keretében. A Csele név-
re hallgató kifejlett tojó és a legalább 
két éves Pétör nevű hím június 9-én 
és 10-én kapta meg a mindössze 4,5 
gramm tömegű jeladóját Kardoskút és 
Kiskunhalas térségében. A madarak a 

költési időszak lezárulta 
után egy hónappal, szep-
tember 7-én kezdték meg 
az utazást. Két nappal 

később már mintegy 1200 kilométert 
megtéve Görögországban és Törökor-
szágban voltak, innen a Földközi-ten-
ger nyílt vize felett indultak tovább.
A madarak Észak-Afrika partvidékét 
szeptember 10-én érték el, másnap 
pedig már Egyiptom déli részén, va-
lamint Líbia és Csád határvidékén 
repültek. Szeptember 13-án összesen 
mintegy 4 ezer kilométert megtéve 
Kelet-Csádig jutottak - olvasható a 
közleményben, amely szerint ha ki-

tart a megjelölt madarak szerencséje, 
hamarosan fény derülhet arra, hogy 
Afrika mely térségében töltik a telet a 
Magyarországon fészkelő szalakóták. 
Csele és Pétör mozgását a jeladosma-
darak.mme.hu internetes oldalon lehet 
nyomon követni.

Megfeleződött a tengeri élővilág

4000 kilométert haladtak első jeladós szalakótáink

Tudománytörténeti repülés 

Szeptemberben minden 
termékünkből

10 % kedvezményt 
adunk.

nyitÁSi akCiÓ!

Fotó: Tokody Béla

nyitva: H–Szo  800–1700

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

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 
kiskertekben inkább előfor-
dul egy-egy nyári almafa. 
A gyümölcsbetakarítás egy 
nagyon fontos állomáspont-
ja a termelésnek. Nem elég, 
hogy mindezt a megfelelő 
időben, és odafigyelve kell 
elvégezni, de ahhoz, hogy a 
megtermelt gyümölcs ízét, 
frissességét minél tovább élvezni 
tudjuk, megfelelően kell tudnunk tá-
rolni.
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 fogyaszthatatla-
nokká válnak. Ezért fontos, hogy fi-
gyeljük 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. Le-
hetőleg valami hűvös helyet keres-

sünk neki, akár egy pince, garázs is 
megfelel. A legkedvezőbb tárolási 
hőmérséklet 0 - 3 fok, és ügyeljünk 
rá, hogy a levegő nedvességtartalma 
90%-os legyen. Ha kevés a helyünk, 
és ládában tároljuk az almákat, sem-
mi esetre se béleljük ki a ládákat 
papírral (nedvszívó 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?



8 Gödöllői SzolGálat Sport 2015. Szeptember 22.

A GEAC atlétika szakosz-
tálya felvételt hirdet 2003-
2007-es születésű gyors,
ügyes gyerekeknek, akik
szívesen sportolnának, ver-
senyeznének.
Jelentkezni lehet szeptember-
ben az egyetemi (SZIE) atlétika
pályán, minden délután 16 órá-
tól 17:30-ig személyesen,vagy

telefonon a 2003-2004-2005-ös
és 2007-es születésűeknek Ko-
vács Zoltán edzőnél a 06-30-
6916286-os, a 2006-ban szüle-
tetteknek Körmendy Katalin
edzőnél a 06-30-3836789-os szá-
mon. Ha szeretné, hogy gyerme-
ke játékosan sokoldalú fejlesztést
kapjon, akkor várjuk a sportok
királynője csapatába.

Toborzó – GYErMEKATLÉTIKA A GEAC-bAn

Az elmúlt hétvégén játszotta le utol-
só csoportmérkőzését a Gödöllői
SK az országos tenisz csapatbaj-

nokság III. osztályában. A veretlen
gödöllőiek Nagykőrösön vizitáltak
és nyertek magabiztosan, 9-0-ra,

könnyedén nyerve ezzel a csopor-
tot. Szeptember 26-án Miskolcon
lép pályára a GSK, ahol már az NB
II-be jutás a tét.
Ob III.. osztály, 4. forduló
Petőfi TSE Nagykőrös – Gödöllői
SK 0-9 -li-

TEnIsz – MAGAbIzTos GsK

Tét már az NB II

Egy küzdelmes mérkőzésen,
a 90. percben kapott góllal is-
mét 1-0-ra kapott ki a Gödöl-
lői SK, ezúttal a Halásztelek
csapatától hazai pályán és le-
csúszott a megyei I. osztályú
tabella 7. helyére.

Abajnokság elején még tudtak örül-
ni a Gödöllői SK játékosai egy 1-0-
ás eredménynek, ami kétszer is há-
rom pontot jelentett a csapatnak. Ez
most megfordulni látszik, ugyanis
sorozatban már a második találko-
zójukat veszítik el ilyen arányban
Szász Ferenc tanítványai.
A vendég Halásztelek együttese a
hajrában kerekedett a gödöllőiek
fölé, mit sem bizonyít ez jobban,
minthogy a 90. percben rúgott gól-
lal szerezte meg a három pontot. A

GSK hat fordulót követően 10 pont-
jával a bajnoki tabella 7. helyét fog-
lalja el jelenleg. A következő játék-
napon Tökölre látogatnak városunk
labdarúgói.
Pest megyei I. osztály, 6. forduló
Gödöllői SK – Halásztelek FC 0-1
(0-0)

Megyei II. osztály – Gólzápor és
GEAC pont

Végre pontos hétvégén van túl a
GEAC csapata is, akik a Pécel ven-
dégeként értek el egy gólzáporos,
3-3-as döntetlent. Nagy Béla együt-
tese hat fordulót követően (a GEAC
három meccsen van túl eddig ha-
lasztások miatt) egy ponttal a 14.
helyen áll jelenleg csoportjában.
Pest megyei II. osztály közép-cso-
port, 6. forduló

Péceli SSE – Gödöllői EAC 3-3 (2-
3) Gól: Busai Bence, Horváth Zsolt
(2).

Megyei III. osztály – Egy gól
döntött Őrbottyánban

Nem bírt az Őrbottyánnal a Gödöl-
lői SK második csapata, akik 1-0-ra
kaptak ki idegenben és egy pontjuk-
kal a 11. helyen állnak csoportjuk-
ban.
Pestmegyei III. osztály közép-cso-
port, 5. forduló
Őrbottyán KSK – Gödöllői SK II.
1-0 (0-0)

-ll-

LAbdArúGás – EGYponTos hÉTvÉGE

Elhalászott három pont

Pest megyei III. osztály, 7. forduló
Szeptember 27., vasárnap 16 óra
Gödöllői SK II – Mogyoród KSK
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Pest megyei II. osztály, 7. forduló
Szeptember 27., vasárnap 16 óra
Gödöllői EAC – Piliscsaba SE

(Egyetemi Sportpálya)

Szeptember első hétvégéjén
rendezték meg a Magas-Tát-
rában a Spartan Race aka-
dályfutó versenyek egyik leg-
hosszabb és legnehezebb
versenyét, a Spartan Race
Beastet. A gödöllői BloodFit
Team megint megmutatta,
hogy miért is jegyzik őket a
legjobb magyar Spartan Race
csapatok között.

A Lomnici-csúcs sípályáin és a kör-
nyező hegyes-völgyes vidéken meg-
rendezett verseny több okból is pró-
bára tette a versenyzőket. A több
mint 30 km-es táv, az 1400 m-es
szintkülönbség és a 36 sáros, vizes,
embert próbáló akadállyal tarkított
pálya már önmagában óriási kitartást
és akaraterőt kívánt. Az, hogy egyben
a Spartan Race akadályfutó-verse-
nyek Európa-bajnokságának helyszí-
ne is volt, tovább emelte a Tátrában
lezajlott próbatétel jelentőségét.
Az eddigiektől eltérően a gödöllői-
ek közül négyen: Ambrus Ádám,
Czindrity Attila, Nikolics Zorán
és Villányi Tamás még nagyobb
kihívás elé állították magukat, és az
elit kategóriában indultak el, ahol is
Czindrity Attila 3:39:13 órás idővel
az egyéni elit kategóriában a 3. helyet

szerezte meg, míg Ambrus Ádám a
szintén előkelő 48. helyen futott be.
A csapat többi része is remekelt, a
nyílt kategóriában a férfiak között 5
órán belül ért célba Füle Sándor és
Vér András. A hölgyeknél is szület-
tek kiváló eredmények: dr. Maklá-
ri-Papp Judit a 25., Török Andrea
pedig a 34. helyen végzett. Mindket-
ten nagyszerű teljesítményt nyújtva,
alig több mint 5 és fél órás időt fu-

tottak.
A gödöllőiek 25 fővel
képviseltették ma-
gukat a versenyen, a
csapat tagjai: Amb-
rus Ádám, Barkóczi
Réka, Berze Gergely,
Buzás Péter, Czindrity
Attila, Diósi Csaba,

Ferenchalmy Zsuzsanna, Füle Sán-
dor, dr. Gyergyói Edit, Kéri Veronika,
Könnyű Brigitta, Leitner Miklós, Ma-
ász-Magyari Enikő, dr. Maklári-Papp
Judit, Marsenic Mercedes, Moldován
Ákos, Nikolics Zorán, Pintérné Pirók
Rita, Sebők Dávid, Török Andrea,
Vér András, Vér Gábor, Villányi Ta-
más, Vörös Tímea.
A különítményt a magyar cselgáncs
válogatott Vér Gábor, és Vér And-
rás készítette fel.
A csapat várja a további leendő har-
costársak jelentkezését, hiszen ok-
tóber 17-én nyílik Gödöllő első és
egyetlen crossfit centruma a Repülő-
téri úton.
További információkat a csapat Fa-
cebook oldalán találhatnak a kedves
érdeklődők: https://www.facebook.
com/BloodfitOfficial -li-

ExTrÉM sporT – spArTAn rACE AKAdáLYfuTó vErsEnY

Ismét bizonyított a BloodFit csapata

A REAC elleni 10-5-ös ha-
zai győzelemmel kezdte a
MAG-LOG Team CFT Gödöl-
lő futsal csapata az NB II-es
bajnokságot.
Baranyai Pál magabiztos játék-
kal múlta felül ellenfelét. A másod
osztály Keleti-csoportjában küzdő

futsalosok a következő fordulóban
Maglódra utaznak.
Futsal NB II. Keleti-csoport, 2.
forduló:MAG-LOGTeamCFTGö-
döllő – REAC 10-5 (3-4)
Gól: Farkas Péter (2), Magyar Zsolt
(3), Nagy Roland (2), Bencsik Ro-
land (3). -tt-

fuTsAL – ELrAjToLT Az nb II-Es szEzon

Győztes gödöllői kezdés

Október 4-én, vasárnap 10
órai kezdéssel az idén immá-
ron 21. alkalommal rendezi
meg a Kirchhofer SE, a GEAC
és az Erkel iskola a Kirchhofer
József Minimaraton futóver-
senyét a Szent István Egye-
tem főépülete előtti aszfalton.
A versenyre előnevezni a www.kir-
chhofer-se.hu honlapon lehet, szep-
tember 29. kedd éjfélig. Az előneve-
zettek a rajtszámukat a verseny előtt
az előnevezési sátornál tudják át-

venni. Helyszíni nevezés a verseny
napján 8.30-tól, de legkésőbb a rajt
előtt fél órával a sportcsarnok előtti
nevezősátorban.
Nevezésnél kizárólag a születési
évet vesszük figyelembe! Nevezési
díj nincs!
A versenyszámok időrendje:
2008-2009 leány 1 km - 10.00

fiú 1 km - 10.10
2007 leány 1 km - 10.20

fiú 1 km - 10.30
2006 leány 1 km - 10.40

fiú 1 km - 10.50
2005 leány 1 km - 11.00

fiú 1 km - 11.10
2004 leány 2 km - 11.20

fiú 2 km - 11.35
2003 leány 2 km - 11.50

fiú 2 km - 12.05
2002 leány 2 km - 12.20

fiú 2 km - 12.35
2000-2001 leány 2 km - 12.50

fiú 2 km - 13.05

További részletek:
telefonszám: 06-30-3092014,
kirchhofer.se@gmail.com
www.kirchhofer-se.hu

fuTóvErsEnY – fELhívás
21. Kirchhofer József Minimaraton

A napokban 3 edzőmérkő-
zést játszott a felkészülés kel-
lős közepén járó TEVA-GRC
női röplabdacsapata. Mérleg:
2 győzelem, 1 vereség.

A Kaposvár ellen 3:1-re és 3:2-re
nyertek Horváth András tanítvá-
nyai, míg a bajnokságban az első
játéknapon ellenfélként majd Gö-
döllőre látogató MTK elleni fel-

készülési párharcot a kék-fehérek
nyerték meg 3-1-re.
Széles Petráékra még sok munka
és edzőmeccs vár, többek között az
október 3-4. közötti, hazai rendezé-
sű Ádám László Emléktorna, ahol
hat csapat vesz majd részt az idén.

-li-

röpLAbdA – EdzőMECCs döMpInG

Három meccs, két győzelem

Magabiztos győzelemmel
kezdték az idei NB II-es baj-
nokságot a Gödöllői KC férfi
csapatai. A felnőttek kilenc,

míg a juniorok 21 góllal ver-
ték a Hatvan együttesét.
Kéziseink legközelebb az Eger
U23-as csapatához látogatnak majd,

míg a harmadik fordulóban október
3-án a Csömör együttesét fogadják
majd.
NB II. Északi-csoport, 1. forduló
Gödöllői KC–Hatvan KSZSE 27-18
(16-7)
Juniorok: GKC–Hatvan 37-16 -lt-

KÉzILAbdA – ELKEzdődöTT

Magabiztos GKC rajt



Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

2015. szeptember 15-től

A GÖMB Alkotócsoport 
A mikrokozmosz

és Chelemen Paula 
Teremtés hangszeres témákra

című kiállítása

A GÖMB kiállításán Balla Vera, Fá-
bián Dénes Zoltán, Kovács Gab-
riella, Lőrincz Ferenc, Madarász 
Gergely, Mácsai Mária, Márvány 
Miklós, Mészáros János, Pirók Irén, 
Posztobányi Péter, Sz. Jánosi Er-
zsébet, Szentiványi-Székely Enikő, 
Szinvai Pál és Varga Zoltán Zsolt 

alkotásait láthatják.

www.chopinzeneiskola.hu
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában 
KERTTÖRTÉNETEK című képzőművészeti és 
iparművészeti kiállítás látható.

A Polgármesteri Hivatal falain (Főtér, Szabadság 
tér 7.) megjelenő művek eredetiben láthatók a GIM-
Ház kiállítótermében, a kertben kortárs kiállítási 
installációt tekinthetnek meg az érdeklődők.  
A kiállítás a GIM-Házban megtekinthető 2015. október 25-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 
óráig, más napokon előzetes bejelentkezést követően 15 óráig!
GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu  www.gimhaz.hu A kiállítás a „Művészetek kertje” tematikus év programja
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Szeptember 21-27-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

Szeptember 28-október 4-ig: 
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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.

ÜGYELETEK

A Segítség Közalapítvány pályázatot hirdet a gö-
döllői rezsihátralékkal rendelkező családok tá-
mogatására. 
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portá-
ján vagy a földszinten, a 23. sz. irodában lehet 
igényelni. Leadási határidő: 2015. október 9.

Gödöllő Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet

a meghirdetés időpontjában

– Gödöllő város közigazgatási 
területén életvitelszerűen lakó, és 
költségelvű lakbérrel bérbe adott 
önkormányzati tulajdonú lakásra 
bérlői, bérlőtársi joggal nem ren-
delkező, vagy

– a városban tevékenységet foly-
tató munkáltatónál határozatlan 
idejű munkaviszonyban foglal-
koztatott
nagykorú magyar állampolgárok 
részére a Gödöllő,

• Dózsa György út 1-3. V/33. (45 
+ 1 m2 másfél szoba, főzőfülke, 
kamraszekrény, 2 db beépített 
szekrény, előtér, fürdő + wc, tá-
roló helyiségekből álló, összkom-
fortos)
• Dózsa György út 1-3. X/78.  
(45 + 1 m2 másfél szoba, főzőfül-
ke, kamraszekrény, 2 db beépített 

szekrény, előtér, fürdő + wc, táro-
ló helyiségekből álló, összkom-
fortos) 
• Deák Ferenc tér 2. I/6. (45 + 1 
m2, két szoba, konyha, előtér, für-
dő + wc, erkély, földszinti tároló 
helyiségekből álló, összkomfor-
tos,)
• Deák Ferenc tér 2. II/8. (45 + 
1 m2, két szoba, konyha, előtér, 
fürdő + wc, erkély, földszinti tá-
roló helyiségekből álló, összkom-
fortos,) 
• Deák Ferenc tér 2.  III/14. (47 + 
1 m2, másfél szoba, konyha, elő-
tér, fürdő + wc, erkély,   földszinti 
tároló helyiségekből álló, össz-
komfortos,) 
• Deák Ferenc tér 2. III/17. (48 + 
1 m2, lakókonyha, hálófülke, elő-
tér, fürdő + wc, földszinti tároló 
helyiségekből álló, összkomfor-
tos,) 
• Deák Ferenc tér 3. II/11. (45 + 
1 m2, két szoba, konyha, előtér, 
fürdő + wc, erkély, földszinti tá-
roló helyiségekből álló, összkom-
fortos,)

szám alatti lakás költségelvű lak-
bérrel, határozott, 5 éves időtar-
tamra történő bérbevételére.

Egyéb pályázati feltételek: A 
résztvevők körére és fizetőképes-
ségre vonatkozó feltételek.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: Formanyomtatvány kitöltése, 
valamint a szükséges dokumentu-
mok csatolása.

A pályázatok benyújtásának he-
lye: Gödöllő Város Polgármesteri 
Hivatala, Városüzemeltető és Va-
gyonkezelő Iroda, III. emelet 303. 
sz. helyiség (ügyfélfogadási idő: 
hétfő 8.00-18.00, szerda 8.00-
16.30).
A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: 2015. szeptember 30. 16 
óra
Részletes tájékoztató és forma-
nyomtatvány átvehető ügyfélfo-
gadási időben a III. emelet 303. 
sz. helyiségben, valamint érdek-
lődni lehet a 06-28-529-171-es 
telefonszámon.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

MEGHÍVÓ ALPHA-KURZUSRA, AVAGY 
KERESZTÉNYSÉGRŐL KÖTETLENÜL

Az Alpha-kurzus ideális mindazok számára, akik hiteles forrásból akarnak töb-
bet tudni a keresztény hitről.
Mi az ALPHA-kurzus? Laza, elvárásoktól mentes, barátságos és szórakoztató, 
beszélgetős együttlét
• Minden alkalom közös étkezéssel kezdődik, amely jó lehetőség arra, hogy 
megismerjük egymást.
• Figyelj, tanulj, beszéld meg, fedezd fel és kérdezz bármit! Az Alpha kurzuson 
nincs túl egyszerű vagy túl ellenséges kérdés!
• Az Alpha kurzus egy lehetőség bárki számára, hogy felfedezze a keresztény 
hit alapjait.
IDŐPONT: szerdánként 18:30 – 20:30. A kurzus első alkalma:  szeptember 23.  
Időtartama: 12 hét
HELYSZÍN: Gödöllői Református Gyülekezet  (Gödöllő, Szabadság tér 9.)
Gyermekfelügyeletről gondoskodunk!
JELENTKEZNI LEHET:  alpha.godollo@gmail.com, Tel.: 06 28 410-191.
Bővebb információ: www.refgodollo.org

Körösfői-Kriesch Aladár több művészeti ágban – festészet, szobrászat, könyvillusztrálás, szőnyeg- és bútortervezés, 
zene, irodalom – maradandót alkotott. Mindemellett az Iparművészeti Főiskola tanáraként pedagógus is volt. A gazdag 
szellemi és művészeti hagyaték méltó megőrzése céljából az Alapítvány támogatja a művészet bármely ágában tehetsé-
ges gödöllői fiatalok fejlődését, tehetségük kibontakozását. Az Alapítvány ugyancsak célul tűzte ki a gödöllői fiatalok 
művészeti oktatását kiemelkedő színvonalon végző pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerését. 
A fentiek szellemében évente egy, Gödöllőn 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 díjazásra legméltóbbnak tartott személy elnyeri a Körösfői-Kriesch Aladár Emlék-
plakettet és az azzal járó – a kuratórium döntése szerinti – pénzjutalmat. A kuratórium döntésének kihirdetésére, az 
emlékplakett és a vele járó pénzjutalom átadására 2015. október 29-én csütörtökön 18 órakor, KÖRÖSFŐI-KRI-
ESCH ALADÁR SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL ünnepélyes keretek között kerül sor a Gö-
döllői Királyi Kastély dísztermében. 
A díj elnyerésére érdemes személyre megfelelő indokkal bárki javaslatot tehet. 
A javaslatnak tartalmaznia kell a  javaslattevő nevét és címét, a javasolt személy nevét, életkorát, lakcímét, foglalko-
zását, munkahelyét és iskoláját, valamint művészeti illetve pedagógiai tevékenységének, eredményeinek bemutatását. 
A javaslatot kérjük az alapítvány címére juttassák el 2015. szeptember 28-ig. Cím: Körösfői-Kriesch Aladár Művé-
szeti Alapítvány, 2100 Gödöllő, Kiss József utca 7.

A KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

Értesítjük a lakosságot, hogy 
DR. GYÖRFI BEÁTA 

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ 
fogadóórájának helyszíne megváltozott, 
új székhelyén: 2100 Gödöllő, Kossuth La-
jos utca 13., Tűztorony-ház I. em. 7. szám 
alatt várja az állampolgárok jelentkezését, 

változatlanul minden hónap 
első hétfőjén 10 órától 12 óráig.

Ebzárlatot és legeltetési tilalmat  rendelt el a Pest Megyei Kormány-
hivatal Gödöllői Járási Hivatala a vörös rókák veszettség elleni orális 
immunizálása miatt. Az intézkedés a csalétek vakcina (időjárás 
függvényében) kiszórásának október 3. és 8. közötti napokon 
tervezett időpontjától október 29-ig lesz érvényben.
A teljes dokumentum Gödöllő város honlapjáról a www.godollo.hu 
címen érhető el. 

Októberben EBZÁRLAT LESZ GÖDÖLLŐN 
és a környező településeken
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Mob.: +36/30-952-9987

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÍNHÁZ
2015. szeptember 25., 19 óra

Erzsébet Királyné Szálloda, bálterem
(Gödöllő, Dózsa György út 2.)

SZÉKELYSÉGEK
Szereplők:

Buzogány Márta és Frech Zoltán
színművészek

Rendező: Buzogány Béla színművész

A mintegy 75 perces előadás tulajdonképpen
egymástól független jelenetmozaikokból

építkezik, mégis nagyon határozott művészi
és érzelmi logika szerint válik egységes

egészé. Érzékeny vonalvezetéssel fejtegeti
a székely ember lelkének viharait, jellegze-

tesen derűs bugyrait, csavarintos észjárását,
imádságos magyarságtudatát. A rendező

mindenekelőtt a színészvezetésre koncentrál,
amelynek eredménye egy nő és egy férfi

elképesztő empátiája, csodálatos átváltozásai
a színpadon. Nevettet és megríkat, kilazít és
gondolkodtat. Szórakoztat és megdöbbent.

Hat a nézőre, tehát színház.
Nyomot hagy a Tisztelt Publikum szívében.

Belépőjegy: 2000 Ft
Diákjegy (18 év alatt): 1000 Ft.

A jegyek megvásárólhatók személyesen
Buzogány Mártánál: 06-30-865-0976



KÖZLEMÉNY

+Ajándék hirdetés a Szolgálatban! 1+1=3 Akció! Részletek
az irodában vagy telefonon!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+Ezúton szeretnék köszönetet mondani annak az Ismeret-
len Személynek, aki szeptember 17-én a reggeli órákban kis
„zöld táskámat” megtalálta és leadta a Lidl üzlet pénztárá-
nál. Tisztelettel, Forró Lászlóné

INGATLAN

+Új építésű ikerház, Királytelepen, 350m2-es saját telekkel,
94m2 lakótérrel, n+3 szoba, igényes kivitelezés, kulcsraké-
szen! Iár.: 28,9MFt 20-944-7025

+4 szoba+ nappalis, alápincézett, garázsos családi ház 900nm-
es telekkel eladó rögesi részen. Iár: 28,5MFt 20-772-2429

+Nagyfenyvesi, 160m2-es, ősfás telekkel rendelkező sorhá-
zi lakás eladó. 3Szoba+ nappali. 27.5MFt! 20-539-1988

+Központban, 4.em-i lakás erkéllyel eladó! Iár:11.8MFt! 20-
539-1988

+Eladó másfél szobás felújított lakás Gödöllőn a belvárosban
Iár: 11.8 MFt (20) 804-2102

+Harasztban jó állapotú kockaház, 720m2-es telken sür-
gősen eladó! Iár:19.9MFt! 20-539-1988

+Új építésű kétszintes ikerház eladó a Királytelepen 300nm-
es saját telekkel, 84m2-es lakótérrel, 3szoba+ nappalis
kulcsrakészen 21,99MFt-os i.áron 20-772-2429

+Eladó nappali+2 szobás, 69 nm-es, 1.emeleti újszerű lakás
az Egyetemnél! Iár:19.9 MFt. (20) 804-2102

+Központban, cirkós, 66m2-es, belső két szintes jó állapotú
lakás erkéllyel eladó! 19.9MFt! 20-539-1988

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

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20) 804-2102

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

+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 300m2-es családi ház
1145m2-es telekkel eladó! Iár: 33,9MFt 20-218-8591

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

+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.:
30/201-7329.

+Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/kiadó, üzlet, iroda,
masszázsszalon, egyéb célra. Gázkonvektor, riasztó, légkondi
beszerelve. Ingyenes parkolás. Tel.: 30/2242-653.

+Eladó Aszódon a Falujárók útján 3 emeletes, téglából épült
házban egy 52nm-es, 3. emeleti, konvektoros, igényesen fel-
újított luxuslakás, beépített konyhabútorral, konyhai gépek-
kel. I.á.: 9,2 mFt 20-919-4870

+(3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet park közelében a Kö-
rösfői utcában egy 2szobás teljesen felújított ikerház külön
utcai bejárattal, hozzá tartozó kis kerttel, borospincével, te-
rasszal, sok-sok örökzölddel telepített. Az udvarban téglából
épült kerti szauna, mosdóval, zuhanyzóval + kemence. I.á.:
24,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán a Kertalja utcában egy 741nm-es építési sa-
roktelek alkalmi áron 6,9 mFt irányárért. 20-919-4870

+(3923) Eladó Gödöllő kertvárosában egy 714nm-es díszkertes,
örökzöldekkel telepített telken automata öntözőrendszerrel egy
nappali+3szobás, 2fürdőszobás kertkapcsolatos teraszos, igé-
nyes, luxus kivitelű családi ház. I.á.: 38 mFt 20-919-4870

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

+Eladó Szadán a CBA-val szembeni csendes utcában egy te-
tőteres, 80nm összterületű, téglából épült, nappali+3szobás
családi ház 1160 nm-es saroktelken gázkazán fűtéssel. Az
ingatlan alatt 60nm pince van kialakítva, mely több funkcióra
alkalmas helységekből áll. I.á.: 15,2 mFt 20-919-4870

+(3903) Eladó Veresegyház csendes utcájában, de mégis kö-
zel a centrumhoz egy 1080nm-es telken egy két generációnak
alkalmas nappali+5szobás családi ház, melyhez az épület alatti
garázs tartozik, emeleti részen erkélyek vannak kialakítva. Az
ingatlanhoz tartozik egy 160nm-es műhely. Minden nyílászáró,
beltéri ajtó Borovi fenyőből készült. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+(3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány utcában egy 2szintes,
szuterénes, téglaépítésű családi ház 580nm-es telekkel. Az
ingatlan áll: földszinten 3szoba, előszoba, konyha, fürdő-
szoba, a szuterénben garázs, vendégszoba, fürdőszoba, a
tetőtérben további két szoba van kialakítva befejezetlen álla-
potban. I.á.: 29,5 mFt Az ingatlan mellett egy 580nm építési
telek eladó 12,9 mFt irányárért. A két ingatlan akár egyben
vagy külön-külön is megvásárolható. 20-919-4870

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
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+(3891) Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 4la-
kásos társasházban egy nappali+3szobás, 100nm összalapterü-
letű, felújított, téglaépítésű, egyedi fűtéses sorházi lakás, mely-
hez tartozik egy garázs. I.á.: 23,9 mFt 20-919-4870

+(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában egy nappa-
li+2szobás szuterénes igényesen kialakított lakóház, kerti
medencével, nagy terasszal. A szuterénben több funkcióra
alkalmas helységgel. Örökpanorámás, déli fekvésű kilátással.
I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 110nm össz-
területű, duplakomfortos lakás. I.á.: 25mFt 20-919-4870

+(3905) Eladó Mogyoródon egy két generációs 2nappa-
li+5szobás, duplakomfortos, téglából épült, szép megjele-
nésű családi ház 1000nm-es telken. Az ingatlan tartalmaz
szuterént, melyben 2 helység található, amik bármely funk-
cióra alkalmasak. Az ingatlan 2lakásos társasházzá alakítató
oly módon, hogy a földszinti lakáshoz tartozik 2szoba, mosó-
konyha, fürdőszoba, wc, beépített gardrób, nappali hatékony
kandallóval, pince és egyéb helységek 500nm-es telekkel.
Emeleti lakáshoz tartozik nappali+3szoba, 2fürdőszoba,
10nmn-es galéria és erkély 500nm-es telekkel. Így lakáson-
ként az eladási ár 18,9 mFt. Amennyiben egyben szeretné
megvásárolni, akkor az eladási ár 31,9 mFt 20-919-4870

+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss József ut-
cában egy nappali+3szobás 90nm alapterületű családi ház.
A ház alatt 90nm szuterén van kialakítva, mely vizesblokkal
ellátott, irodának, orvosi rendelőnek, egyéb funkciókra, szol-
gáltatásra alkalmas. A nappaliból egy kertkapcsolatos terasz
van kialakítva. I.á.: 33mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a 1081nm építési telek a Kelemen utcában. A telek
előtt közművel ellátott aszfaltos út. I.á.: 14,5mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn 1000nm-es telken egy 3szobás, téglaépítésű, szu-
terénes, kertes családi ház. Eladási ár 17mFt 20-919-4870

+(3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában egy 800nm
telken lévő nappali-étkező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben
3 szoba, fürdőszoba. Az ingatlan alá van pincézve. Két helységből
áll, mely garázsként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Panoráma utcában egy két utcára nyíló, teljes
közművel ellátott 700nm telek. I.á.: 6,7 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn egy 114nm-es családi ház, 2állásos garázzsal,
kertkapcsolatos nagyméretű terasszal 793nm-es telken. Szute-
rénben szauna van kialakítva. I.á.: 27,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy 2473nm területű építési telek teljes
közművel ellátva 40mes utcafronttal, szőlővel és termő gyü-
mölcsfákkal van telepítve. I.á.: 15 mFt 20-919-4870+Gödöl-
lőn a Röges utca és a Stop-Shop közötti területen 600-900
nm-es telkek eladók. Érd: 30/9467-702

+Kossuth Lajos utca/ Ambrus Z.közben eladó egy 60 nm-
es kiváló állapotú, felújított, azonnal beköltözhető lakás 14,2
MFt-ért. Tel: 20/320-3662

+A Mátrában, festői környezetben családi ház reális áron
eladó. Érd: 20/4800-429, 37/360-117

+Gödöllőn az Antalhegyen TELEK ELADÓ szép kilátással a
Bojtorján u. 5-ben. Közmű megoldható! 769 nm-es! Tulajdo-
nostól! 06-1/7070-187, 20/278-1054

+SÜRGŐSEN ELADÓ FENYVESBEN csendes zöldövezeti csa-
ládi ház. Érd: 30/619-9983

+Eladó Gödöllőn 1001 nm-es ZÁRTKERT a belterület hatá-
rán, az Úrréti tó közelében, a Füves közben. Iár: 2,9 MFt. Tel:
30/537-6985

+Vácszentlászlón csendes, aszfaltozott mellékutcában egy
638 nm-es, gondosan rendben tartott ÉPÍTÉSI TELEK EL-
ADÓ. Iár: 3,25MFt. Érd: 20/200-8549, 70/335-6127

+Telekáron eladó 120 nm-es épület Gödöllő belváros részén.
Befektetésként akár lakások, raktár, iroda, stb, átalakítható. Víz,
gáz, 380V, kút, pince, udvar. Iár: 17,5MFt Érd: 30/3818-953

+Kartal központjában 554 nm-es telken 100 nm-es hosszú
parasztház – 3 szoba, konyha, spejz – melléképületekkel,
gyümölcsfákkal eladó. Iár: 4,8MFt. Tel: 70/776-0302

+Gödöllőn, Isaszegi úton örökzöldekkel telepített családi ház
(90nm, tégla, vegyes tüzelés, tetőtér beépíthető, +38nm-es mel-
léképület, elektromos kapu, fúrt kút, pince) nagy telken 20MFt-
ért eladó. Életjáradék érdekel. 28/419-412, 70/413-8438

+Eladó Gödöllőn az Ambrus Zoltán közben tulajdonostól egy
magasföldszinti 2 különálló szobás, jó állapotú lakás. Azonnal
költözhető. Ár: 12,25MFt. 70/886-1899

+Szépen karbantartott, kétszintes, dupla komfortos, 5
szobás családi ház eladó Turán, aszfaltozott mellékutcában,
telek 1600nm. Gáz és vegyes tüzelésű kazán. 14,5MFt.
30/977-6665, web: ingatlan.com/21742961

+8,9MFt-ért eladó téglaépítésű 2 szobás, 96 nm-es családi ház.
Galgahévízen, központhoz nagyon közel, 700 nm-es telken. Gáz-
konvektoros, pince, tároló, garázs. Tehermentes. 30/977-6665

+Eladó Zsámbokon összközműves, karbantartott kertes családi
ház,mely kertészkedésre és állattartásra is alkalmas. 20/954-6600

+Valkón eladó egy gázfűtéses családi ház nagy telekkel
(fele szőlő és gyümölcsfák). Csatornázott. Iár: 5,5MFt. Érd:
20/426-8168

+Eladó Gödöllő belvárosában egyedi tervezésű és kialakítású
2,5 szobás, amerikai konyhás 70nm alapterületű társasházi
lakás, amihez udvari kocsibeálló is tartozik. A lakás minősé-
gi burkolatokkal, tágas terekkel, cirkó fűtéssel rendelkezik.
Alacsony rezsi. Iár: 19,9MFt. Érd: 30/332-5597

ALBÉRLET KIADÓ

+A Jászóvár és Százszorszép utca környékén olcsó, bútoro-
zatlan albérletet keres egy házaspár. 30/619-9983

+Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos 1.em. Bú-
torozatlan lakás hosszútávra kiadó egyedülállónak vagy
gyermektelen párnak. 60.000 Ft+ rezsi + 1 havi kaució. Tel:
20/9319-521

+Gödöllőn zárt kertben 1db 25 nm-es és egy 40 nm-es lakás
november 1-től, Máriabesnyőn egy 25 nm-es lakás szeptem-
ber 1-től kiadó. Érd: 70/7798-529

+Gödöllő belvárosában 54nm-es lakás hosszútávra kiadó,
50.000 forintért havonta. Irodának is kiválóan alkalmas.
Érd: 30/2020-858

+Kiadó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 3.em. 2 szobás,
bútorozott, egyedi fűtéses, felújított lakás. 60 ezer Ft/hó+
rezsi+ 2 havi kaució. 70/517-1370

+Kiadó Gödöllő központjában 125 nm-es tetőtéri lakás
(nappali, háló, fürdő, WC, konyha). 70.000,-Ft + rezsi. Tel:
30/540-6060

+Kertes ház csendes környezetben kiadó. 1+2 félszoba,
konyha, fürdő, előszoba, spájz, terasz, gépkocsinak zárt par-
kolási lehetőség. 90.000 Ft+ 2 havi kaució. 20/3594-223

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres hely-
ség hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456-552.

+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű,
dupla bejáratos üzlet, iroda, bemutatóterem, rendelő céljára
alkalmas. Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552

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

+ÜZLETHELYISÉGEK Gödöllőn, forgalmas helyen jó par-
kolási lehetőséggel 160nm-es, felújítandó 100.000Ft/nm,
60nm-es, 150.000Ft/nm áron ELADÓK. Összterület 300nm.
Hét üzlet alakítható ki. Érd: 20/436-5929 (5-16 óráig).

+BÉRLŐTÁRSA(KA)T KERES MŰVÉSZETI INTÉZMÉNY/ STÚ-
DIÓ. Érd: 30/328-5625

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!! 10EFt/hó (6
hónap=48EFt) (20) 804-2102

ÁLLÁS

+Személyi edzőt keresünk gödöllői női fitnesztermünkbe.
Lelkes, jó szervező készségű, adminisztratív munkában és
klub élet szervezésben is jártas elsősorban hölgyek jelentke-
zését várjuk. Fényképes szakmai önéletrajzot és motivációs
levelet kérünk: curves@godollofitness.hu címre

+Gödöllői étterembe keresünk felszolgálót. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal a rekakaiser@gmail.com email
címen lehet.
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GÖDÖLLŐN, központ-
ban lévő, bejáratott,
igényes kialakítású
szépségszalonban
fodrászszék kiadó.

Tel: +36-30-789 6263

A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja!
Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

KÍNÁLATUNKBÓL: • A belvárosban újszerű, 80
nm-es, N+ 2 szobás, 2. emeleti lakás 2 parko-

lóval eladó. Iá.: 27 mFt.
• Gödöllőn, a belvárosban 71 nm-es, N+ 2 szobás,

igényes lakás parkolóval eladó. Iá.: 19,9 mFt.
• A Csanakban N+3 szobás, kiváló állapotú, ener-
giatakarékos családi ház eladó. Irányár: 33,5 mFt.
• A Fenyvesben, csendes utcácskában1032 nm-es

összközműves építési telek eladó. Iá:14,5 mFt.



+Gödöllői étterembe keresünk szakácsot. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal a rekakaiser@gmail.com email címen lehet.

+Gödöllői étterembe keresünk sushi szakácsot. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a rekakaiser@gmail.com email címen lehet.

+Aszódi telephelyű, egyedi belsőépítészettel foglalkozó
üzemembe ASZTALOSOKAT keresek. Jelentkezés: office@
lignumfa.hu vagy 20/444-3415

+A Magyar Közút NZRt Gödöllői Autópálya Mérnöksége keres
útüzemeltető munkakörre határozott, 2015. december 31-ig tar-
tó időszakra olyan munkavállalót, aki rendelkezik B, C kategóriás
jogosítvánnyal. Sószóró és hóeke kezelési jogosultság előnyt je-
lent. Érd: ivanovics.karolyne@kozut.hu Tel: 70/3769-003

+ANGOL és NÉMET nyelvtanárokat keresünk azonnali belé-
péssel napi 4 óra, 14-15 órai kezdéssel, hosszútávú munka
Gödöllőn és környékbeli cégeknél. Jelentkezés önéletrajz és
diploma küldésével: info@ili.hu, I.L.I. Nyelviskola

+Vállalnék: Béby sziszterkedést, nagyobb gyermekek ellátását,
felügyeletét. Leinformálható, aktív friss nyugdíjas, gépkocsival
rendelkező hölgy vagyok. Vállalom egyedülálló, beteg, vagy idős
házaspár gondozását, háztartásvezetést is. 30/2919-508

+Üzletberendezések gyártásával foglalkozó cég gödöllői te-
lephelyére BÚTORASZTALOST keres. 20/317-4323

+Gödöllő (Bag, Aszód) közeli lovastanya önállóan dolgozó SZA-
KÁCSOT felvesz azonnali kezdéssel. Bérezés megegyezés szerint.
(Lakáslehetőség, család is szóba jöhet.) Érd: 20/934-2487

+Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába keresünk ke-
reskedelmi végzettséggel és gyakorlattal rendelkező mun-
katársat azonnali kezdéssel, váltott munkarendben. Az alap
fizetésen felül a jövedelem kiegészíthető! Érd: 28/513-115

+Elektrotechnikai (PLC) szerelőket, gépszerelőket (hidrau-
lika), ill. hagyományos forgácsolókat keresünk egyedi gyár-
tásra gödöllői munkahelyre. Kiemelt órabér. 20/380-2632,
personalholdinggabor@gmail.com

+Csőszerelőket, AWI hegesztőket keresünk saválló anya-
gok hegesztésére, budapesti munkahelyre. Kiemelt órabér.
70/601-2595, szupermunka@index.hu

+Autószerelőket és karosszérialakatosokat keresünk gö-
döllői munkahelyre túlóralehetőséggel. Kiemelt bérezés.
20/370-5412, velexi100@gmail.com

+A Ráti Kft. egy fő női munkatársat keres csomagolói mun-
kakörbe. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a rati@ratikft.hu
email címen lehet.

+Takarítást vállalok Gödöllőn heti 2-3 alkalommal. Tel:
70/569-4818

+A 12 éve működő HEBE Kft., országos levelezőversenyek lebo-
nyolításával foglalkozó cégünk angol, német, történelem és földrajz
szakos TANÁROKAT KERES otthonról végezhető munkára (felada-
tírás, feladatlap javítás) JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉSKÉNT. Elsősor-
ban Gödöllőről és környékéről keresünk gyakorló pedagógusokat. A
jelentkezéseket az info@hebe.hu címre várjuk önéletrajz és kísérő-
levél formájában. Weboldalunk: www.levelezoversenyek.hu

+KISGYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓI felvételt hirdet a 3.sz.
Városi Bölcsőde. Jelentkezni lehet az intézményvezetőnél
előre egyeztetett időpontban. Tel: 0628/422-072

+Azonnali kezdéssel felveszek, lehetőleg hosszútávra, SZO-
BAFESTŐ-MÁZOLÓ szakembert. Kontárok kíméljenek! Bére-
zés megállapodás szerint. 20/4359-650

+Pécelre megváltozott munkaképességű dolgozókat ke-
resünk könnyű betanított munkára. Jelentkezés: 30/616-
4322, vedettmuhely@gmail.com

+Önállóan dolgozni tudó FODRÁSZT keresünk szadai szép-
ségszalonba, vagy fodrászhelyiség hosszútávra kiadó ven-
dégkörrel. Önéletrajzot a gretaszalon@gmail.com-ra várjuk.

+Gödöllői kávéházba mosogató-kézilány munkatársat kere-
sünk! Jelentkezés személyesen: 2100 Gödöllő, Dózsa György
út 13. címen vagy telefonon: 06-20-322-03-72

+Gödöllő környéki munkaterületre keresek jól szituált, kato-
na mentalitású VAGYONŐRT. Érd: 20/514-6355

+Gödöllői ÉLELMISZER BOLTBA gyakorlattal rendelkező,
ÖNÁLLÓAN DOLGOZNI TUDÓ, szakképzett ELADÓT felve-
szünk. 30/312-1257

+Gödöllői cég ADATKEZELŐ kollégát keres angol nyelvtudás-
sal. Tel: 20/9225-115

+SORI KISZEDŐ és ÁRUFELTÖLTŐ MUNKATÁRSAKAT KERE-
SÜNK gödöllői munkavégzéssel, időszakos munkára. Kelly Servi-
ces Hungary Kft. 30/967-5720, boglarka.dobrai@kellyservices.hu

SZOLGÁLTATÁS

+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül! A hig-
roszabályozású légbevezetők beépítésével megelőzhető, ill.
megszüntethető a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű
gázkészülékekhez, kályhák, kandallók légellátásához speciális
légbevezetőket is kínálunk. Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739

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

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sá-
muel u.38. Kérésre házhoz megyek. +3620/9355059.
www.barbarakutyakozmetika.hu

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, dip-
lomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, sövény-
nyírás. Tel.: 30/622-7421, e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com

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

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

+Építőipari vállalkozás több éves gyakorlattal kőműves,
festő-mázoló, tapétázó, burkoló munkát, térburkolást, hom-
lokzati hőszigetelést vállal. Anyagot a legkedvezőbb áron biz-
tosítjuk. Díjmentes ajánlat készítés. Tel: 70/631-7554

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, ház-
hoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtele-
pítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKO-
LÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20%
kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679

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

+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás
kiürítés, épület bontás, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel:
30/642-1221 www.radopakolo.hu

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

+Gépkocsival rendelkező középkorú hölgy ISKOLÁS GYERME-
KEK DÉLUTÁNI FELÜGYELETÉT vállalja. Tel: 30/6386-270

+SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ TAPÉTÁZÓ. Kisebb, nagyobb szobafes-
tést, mázolást és tapétázást vállalok, ill. kerítések, faházak lakko-
zását, kültéri festéseket. Hívjon bizalommal. Tel: 0631/318-2083

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vas-
tag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szak-
mai háttér. Bárándi József 20/532-7275
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OKTATÁS

+Angol senior (60+) újrakezdő, középiskolásoknak nyelvvizs-
gára, érettségire felkészítő, felnőtteknek újrakezdő (délelőtt)
nyelvtanfolyam indul szeptemberben. További érdeklődés és
jelentkezés: 30-224-75-63, toptan1999@gmail.com.

+Játékos, beszédközpontú GYEREKANGOL és GYEREKNÉ-
MET nyelvtanfolyamok indulnak ANYANYELVI és DIPLOMÁS
magyar nyelvtanárokkal, legmodernebb oktatási anyagokkal,
digitális táblával kiegészítve. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2.
Tel.: 28/511-366,20/556-2653. info@ili.hu

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára,
közép és emelt szintű érettségire felkészítés. Egész nap. Érd:
30/611-0036 Kollarics Katalin

+DExam ANGOL középfokú (B2) nyelvvizsga Gödöllőn 2015.
október 31-én. Jelentkezési határidő: október 5. www.dexam.
hu /12 tanórás FELKÉSZÍTŐ TRÉNING indul több időpontban.
Részletes információ kérhető: dexamgodollo@gmail.com

+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői kö-
zépiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)

+TANÍTÁS, KORREPETÁLÁS! Gyakorlott Tanítónőként Alsó tago-
zatosok számára ANGOL és MAGYAR nyelv tanítását, korrepetálá-
sát vállalom. Házhoz megyek, anyagot viszek! Érd: 20/443-7884

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

+Gyermekeimnek SPANYOL és ZONGORA tanárt keresek.
Érd: 30/398-7970

+ANGOL! Kicsiknek játékosan, kamaszoknak, nyelvvizsgára
készülőknek szigorúbban, Business English, társalgás. Ké-
résre Gödöllőn belül házhoz megyek. Délelőtti időpontokra
kedvezmény! 20/441-3136

+ANGOL, FRANCIA nyelvtanítást vállalok! Érd: este 30/382-2894

+Nyugdíjas NÉMET nyelvtanfolyam indul októberben a
NORKREA Művészeti Stúdióban. Érd: 30/328-5625

ADÁS~VÉTEL

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

+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással
vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle
szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos da-
rabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenfé-
le régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk!
Tel: 06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

+Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomás-
mérő 4000Ft, krómozott új bárszék 8000Ft, használt el-
lipszis tréner 16000Ft, diszkógömb lámpa (forgós) 5000Ft,
előszobai akasztó 2800Ft, női trekking kerékpár 26colos,
agydinamós, 3 sebességes marokváltós agyváltó, elől-hátul
csomagtartókosár, kresz szabályoknak megfelelően felsze-
relve i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégi-
ségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁRO-
LOK. Tel: 28/412-230

+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat
is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobro-
kat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést,
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle
régi tárgyat díjtalan kiszállással, hétvégén is. 30/308-9148

+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+Ülőgarnitúra (ágy is) fotellal, szekrénysor, 2 heverő, kana-
péágy eladó. Érd: 30/201-7329

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+Yamaha Kodiak négy kerék meghajtású, Kanadában be-
szerzett 2005. évjáratú , 500 km-t futott, sötétzöld quad
2015. szeptember hónapban eladó. Tel.: 06-30/6342172.

EGYÉB

+A CAVALETTA NŐIKAR szoprán szólamába szeretettel vár
énekelni vágyó és szerető hölgyeket. Kottaismeret nem fel-
tétel. Korhatár: 18-45 év. Tel: 30/638-7486

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

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-, Hársméz. 720ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett marhatrágya 60 l-es ki-
szerelésben 800 Ft/zsák. Szállítás megoldható. Rendelhető:
20/4699-295

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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Beküldési határidő: 
2015. szeptember 28.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Szabó Anna, Kossuth L. u. 21., 
dr. Ujj Emília, Király u. 25. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Fodor Nagyezsda, Kossuth L. u. 
14., Reitmajer Terézia, 2181 Ik-
lad, Szabadság út 18.  
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Szom-
széd József, Remsey I. krt. 4. 
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Fürjes Kálmán, Kaffka M. u. 3. , 
Vincze Istvánné Kazinczy krt. 11. 
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Bokorné 
Kozma Julianna, Németh L. u. 
2., Szilágyi Lászlóné, Százszor-
szép u.1. 

2015. szeptember 22.16 gödöllői szolgálat

Utazz velünk
Nassfeld környékére
Az idei nyár igazán melegre sikeredett, ezért 
július végén jól esett néhány napot az oszt-
rák-olasz Alpok hűvös hegyei között kirándu-
lással tölteni. Szállásunk a Hotel Sonnenalpe 
1500 méteres magasságban, a sí- és túrapara-
dicsom kellős közepén fekszik, stílusos alpesi 
szobákkal, kiváló konyhával, remek wellness 
részleggel és barátságos  (többnyire magyar) 
személyzettel várja a vendégeket.
Mivel szállodánk „Prémium Partner” szállás-
hely, így a Nassfeld Plusz kártya segítségével 
ingyenesen használhattuk a nyáron is üzemelő 
felvonókat, a környéket körbejáró traktor von-
tatta Piccolo Expresst, de nem kellett  belépő-
díjat fizetni a Pressegger tó strandfürdőinél sem 
és számos exkluzív túraprogram vagy vezetett 
kerékpáros túra is jelentős kedvezménnyel ve-
hető igénybe.
A gyalogos túrázókat 1000 km túraútvonal vár-
ja, ezt sajnos nem tudtuk mind  végigjárni, mint 
ahogy a Tressdorfer Alm-on található sajtkészí-
tő műhelyt sem volt idő megnézni, de Karintia 
leghosszabb nyári bob pályáját, a „Pendoli-
no”-t kipróbáltuk. 
Olaszország közelsége miatt könnyen átruc-
canhatunk vásárolni és pizzázni Tarvisioba, de 
volt olyan szállodatársunk is, aki fürdőzésre vá-
gyott és a másfél órányi autóútra fekvő észak-
olasz tengerpartot vette célba. Szintén nincs 
messze a szlovéniai Bled, ami szintén megér 

legalább egy egynapos kirándulást. Mi a recep-
ción dolgozó egykori főiskolás évfolyamtárs 
javaslatára a középkori hangulatú, fallal körül-
vett Venzone városába kirándultunk. Bájos kis 
főtere, templomai, tornyai, levendula boltjai és 
a várost körülölelő hegyek lenyűgöztek minket 
is. Ráadásul a helyieknek mindent újra kellett 
építeni, mert az 1976. májusi földrengés szinte 
porig rombolta a várost.
A szálláshelyünktől néhány percnyi gyalog-
útra fekvő osztrák-olasz határnál lévő kis ká-
polnában magyar emlékre is bukkantunk, az 
I. világháború néhány magyar hősi halottjára 
emlékezik egy tábla, nem messze innen pedig 
a nagyváradi honvédek hagytak emlékül egy 
kősziklát „Igyál pajtás” felirattal.
Aki szeret gyalogosan, kerékpárral, motorral 
vagy négy keréken túrázni, annak mindenképp 
javasoljuk, hogy látogasson el ide akár most 
ősszel, aztán decembertől jöhet a síelés!

                     www.sissytravel.hu/utazz-velunk


