
Megújul a Mesék Háza Óvoda 3-as épülete, amely-
ben hamarosan korszerűbb körülmények várják a 
gyerekeket.                                                         (2. oldal)

„Aranyérmes” produkcióval mutatkozott be a Rio 
de Janeiróban zajló olimpián a gödöllői Fricska 
táncegyüttes.                    (5. oldal)

A gödöllői Erdélyi Zsófia az 52. helyen ért célba 
a Rio de Janeiro-i olimpia női maratonfutásában.

(8. oldal)
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TÖBB MINT NEGYVEN MŰVÉSZETI PROGRAM
Közeleg a GödöllŐsz

NagyboldogasszoNy 
üNNepéN

Második alkalommal rendezi meg 
városunk a GödöllŐsz Fesztivált, 
ami szeptemberben és októberben 
a már megszokottnál is színesebbé 
varázsolja a kulturális kínálatot. A 
szeptember 9-től november 12-ig tar-
tó rendezvénysorozat az újdonságok 
mellett összefog több már népszerű 
gödöllői programsorozatot, mint pél-
dául a szeptember 10-11-ig tartó Bel-
városi Napokat, a Múzeumok Őszi 
Fesztiválját, az október 7-9. között 
zajló Nemzetközi Hárfa Fesztivált és 
az október 21-23-ig tartó XV. Liszt 
Fesztivált. 

A GödöllŐsz Fesztivált a minőségi 
kulturális rendezvények iránti egyre 
nagyobb igényre alapozva a múlt év-
ben rendezték meg első alkalommal, 
óriási sikerrel.  Idén már több mint 
negyven művészeti eseményt: kon-
certeket, kiállításokat, színházi- és 
tánc produkciókat foglal magába. 

A nyitóeseményekre szeptember 
9-én kerül sor, 16 órakor adják át 
a Gödöllői Városi Múzeum felújí-
tott termeit, és ekkor nyílnak meg a 

szintén megújult állandó kiállítások, 
19 órakor pedig a Gödöllői  Szim-
fonikus Zenekar, a Gödöllői Városi 
Vegyeskar és Gyermekkar, a Szent 

István Király Oratóriumkórus 
és a Talamba Ütőegyüttes Gö-
döllő előadásában Orff Carmi-
na Buranája csendül fel. Szólót 
énekel Sáfár Orsolya (szop-
rán), Gavodi Zoltán (kontra-
tenor) és Haja Zsolt (bariton). 

A rendezvénysorozat egyik 
jelentős eseménye az a különle-
ges, október 14-én öt különböző 
helyszínen megnyíló kiállítás, 
amivel a várossá nyilvánításá-
nak 50. évfordulóját ünneplő 
Gödöllő a település művészeti 
és kulturális életét meghatározó 
Remsey család előtt tiszteleg. 

Gödöllői Városi Múzeum 
időszaki kiállítótermében a 
Remseyek híres bábszínházát 

állítják a központi helyre a mese, a 
játék, a varázslat szerepét hangsú-
lyozva művészetükben.

(folytatás az 5. oldalon) 

Több százan vettek részt a Mária-
besnyői Nagyboldogasszony Bazi-
lika főbúcsúján. Vasárnap délelőtt a 
szabadtéri oltárnál dr. Beer Miklós 
váci megyéspüspök celebrált ünnepi 
szentmisét. 

A mise 
k e z d e t é n 
Turai János 
érd. esperes, 
a bazilika 
p l é b á n o s a 
mondott kö-
szöntőt, ami 
ez alkalom-
mal azonban 
nem csak az egybegyűlteknek szólt, 
hanem kiemelten az aranymisés Beer 
Miklósnak. A püspök atya tiszteleté-
re hangzott el Sík Sándor: Te Deum 
című verse is Kovács Zsolt, Rómá-
ban tanuló ötödéves kispap tolmá-
csolásában.

(folytatás a 4. oldalon)
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Zajlanak a felújítások, kor-
szerűsítések az önkormány-
zati intézményekben. Sajnos 
azonban, míg a város jelentős 
összegeket fordít arra, hogy 
az itt élők megfelelő körülmé-
nyek között jussanak hozzá a 
szükséges ellátáshoz, vannak, 
akik jelentős károkat okoz-
nak. 

Az Egyesített Szociális Intézmény-
ben két nagyszabású munka zajlik. 
Az egyik, az intézmény konyhájá-
nak teljes körű felújítása, amire 14 
millió forintot fordított a város. A 
munkálatok során zsírfogót építet-
tek be, lecserélték az elektromos 
hálózatot és külön mérővel látták 
el, a melegvíz ellátást pedig nap-
kollektoros rendszer segíti. Hama-
rosan befejeződik a munka másik 
része is, a kazánház felújítása. 
Mindezek jelentős energia megta-
karítást eredményeznek. A munká-
latok hamarosan véget érnek. 
Dolgoznak a Forrás Szociális Se-
gítő és Gyermekjóléti Központban 
is. A több épületből álló intézmény 
1-es épületében jelentős átalakí-
tásokat hajtottak végre. Átjárha-
tóvá tették az egyes helyiségeket, 

korszerűsítették az irodai világítást 
és lecserélték a folyosó padlóburko-
latát. Az egyes épületen nyílászáró 
cserére is sor kerül.   

A 2-es épületen akadálymentesített 
bejáratokat és mosdót, valamint egy 
hagyományos mosdót alakítottak ki 
három korábbi helyiség átépítésé-
vel.  A korszerűsítéshez szükség volt 

az elektromos hálózat kiépítésére is 
és a vízvezeték cseréjére. A felújí-
tás során több helyiségbe a korábbi 
rossz állapotú pvc burkolat helyett 
laminált padló került, s ahol szüksé-
ges volt lámpacserét hajtottak végre. 
Mindezek mellett a folyosó festését 
is elvégezték. 
A korábbinál szebb épület, korsze-
rűbb körülmények várják a gyereke-
ket a Mesék Háza Óvodában (korábbi 
Szent János utcai óvoda). Rövidesen 
befejeződik ugyanis az épület felújí-
tása, aminek során újraépítették az 
épület aljzatát, szigetelő munkákat 
végeztek, kicserélték a nyílászáró-
kat, felújították a vizesblokkokat, 
valamint a víz- és a fűtőrendszert is 
korszerűsítették.

Új, automata bejárati ajtót kapott a 
Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont I. számú rendelőintézete. A 3,5 
milliós fejlesztés eredményeként a 
mozgáskorlátozottak és a kismamák 
az eddiginél könnyebben, segítség 

nélkül juthatnak be az épü-
letbe.
Hiába fordít azonban a város 
jelentős összegeket a felújí-
tásra, a minőségi környezet 
megteremtésére, amíg egye-
sek megrongálják, eltulaj-
donítják a vagyont, amivel 
jelentős károkat és sokaknak 
bosszúságot okoznak.  A Tor-
may Károly Egészségügyi 
Központ II. számú rendelőin-
tézetének akadálymentesített 
mosdóját ismeretlen tettesek 
tették tönkre ügyeleti idő-
ben. A mosdóból szakszerű-
en kiszerelték és elvitték a 
csaptelepeket, a tükröt pedig 
összetörték. Az intézmény 
vezetősége az ügyben rendőr-
ségi feljelentést tett.           bj

KORSZERŰBB, AKADÁLYMENTES INTÉZMÉNYEK

Városszerte zajlanak az útfel-
újítási munkák, a gépkocsival 
közlekedőknek több helyen is 
forgalomkorlátozásra kell szá-
mítaniuk. 

Az ütemtervnek megfelelően halad 
a  Szőlő utca – Szilhát utca találko-
zásánál lévő híd átépítése. Itt a gép-
járműforgalom továbbra is félpályán 
halad. 
Teljes lezárásra kell viszont számí-
tani a hét folyamán a Lomb utcában 
az Antalhegyen folyó szennyvíz-csa-

tornázási munkák miatt.  A lezárás 
ideje alatt a gépjárművek kerülővel, 
a Panoráma – Kilátó – Tájkép utcán 
keresztül közlekedhetnek. 

Dolgoznak a Széchenyi István ut-
cában is, ahol jelenleg a csapadék-
víz-elvezető árkok rekonstrukciója 
zajlik, ezt követően kerül sor az asz-
faltburkolat megerősítésére, a Dózsa 
György úti csomópontban pedig kö-
zös járda és kerékpárút rekonstruk-
ciót végeznek, ami egyben része a 
„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát 

város!” programnak. A burkolati 
munkák ideje alatt a Dózsa Gy. út – 
Kandó K. u közötti szakaszt lezárták. 
A csatlakozó utcákról (Móra F. u., 
Móricz Zs. u.) nem lehet kihajtani a 
Széchenyi utcára. Az érintett lakók 
közlekedését korlátozott időpontok-
ban biztosítják. Ez idő alatt a Kotlán 
S. utcában lévő okmányiroda megkö-
zelítésére javasolt útvonal: Kossuth 
L. u. – Táncsics M. – Semmelweis I. 
– Mikszáth K. – Kotlán S. utca. 
Dolgoznak a Testvérvárosok útján is, 
ahol  a Szabadság út–Grassalkovich 
Antal utca közötti, és a Széchenyi 
István utca–Dózsa György út–Kandó 

Kálmán utca közötti szakasz felújítá-
sa, az aszfaltburkolat felújítására, a 
kétoldali kiemelt szegély cseréjére, 

valamint a víznyelő helyreállítása, és 
a gyalogjárda rekonstrukciója zajlik. 
Itt nincs lezárás, de forgalomterelés-
re időszakosan számíthatnak a gép-
kocsival közlekedők.

Befejeződött viszont munka a Duna 
utcában, ahol 475 méter hosszú sza-
kaszon vált jobbá a gyalogosközle-
kedés, és az Asbóth S. utcában, ahol 
601 méter hosszan végeztek járda 
rekonstrukciót. 

Mindezek mellett a héten megkez-
dődnek a DMRV által korábban fel-
tárt útszakaszok javításai is.          
    jb

Figyeljünk a Forgalmi rend változásokra!

Munkák úton, útfélen

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Egyesített Szociális Intézmény

Mesék Háza Óvoda

Testvérvárosok útja
Asbóth S. utca

Lomb utca
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Ősszel tárgyalnak a kiskereskedelmi munkáról

Vasárnapi boltzár „újratöltve”

Ősszel debütál az új rendszer

Mi lesz veled szakképzés?

gödöllŐi részvétel a székelyföldi szakemberképzésben

Vadgazda mérnökjelöltek kerestetnek
Térségi igények alapján indít vadgazda mérnöki
mesterképzést a Szent István Egyetem Mezőgaz-
daság- és Környezettudományi Kara erdélyi test-
vérvárosunkban, Csíkszeredában. A négy féléves
levelező képzést azok is el tudják végezni, akik-
nek nem lenne idejük nappali tagozatra járni. A 25
államilag támogatott és tíz költségtérítéses helyet
olyan jelentkezők számára hirdették meg, akik
agrár, környezettudományi vagy biológiai jellegű
egyetemi diplomával rendelkeznek.
A vadgazda feladata az lesz, hogy a nagyvadak

védelmét előíró európai uniós ajánlást össze tudja
hangolni a lakosság érdekeivel. Jelen pillanatban
Romániában ilyen képzésben nem lehet részesül-
ni, idézteMagyar Ferencet, az egyetem stratégi-
ai és koordinációs főigazgatóját a Székelyhon.ro.
A gödöllői egyetem volt az első a magyarorszá-

gi felsőoktatási intézmények közül, amely 1991-
től kezdődően Erdélyben is indított képzéseket.
Az eltelt negyed évszázad során csaknem 1500
erdélyi hallgató szerzett oklevelet a Szent István
Egyetemen. Csíkszeredában az elmúlt években
vidékfejlesztési agrármérnök mesterszakon lehe-
tett magyar nyelven megszerezni a SZIE Gazda-
ság- és Társadalomtudományi Kar diplomáját.

*
A SZIE székelyföldi képzését segítő Pro Agri-

cultura Hargitae Universitas Alapítvány a Föld-
művelésügyi Minisztériummal közösen a közel-
múltban gyógynövény-termesztő tanfolyamot
is lebonyolított
Hargita megye
székhelyén. A
kurzust sikere-
sen befejezők
25 fős csoportja
a napokban ma-
gyarországi ta-
pasztalatcserén
vett részt.
A munkacso-

port szakmai
programjának
összeá l l í t á sá -
ban az egyetem
Gyógy- és Aro-
m a n ö v é n y e k
Tanszéke, va-
lamint a Kár-

pát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési Innováci-
ós Központja vállalt szerepet.
A látogatás záróeseményeként a csoport tagjai

részt vettek Orfűn a Magyarok Kenyere Összeön-
tés Ünnepén, ahol népviseletben adták át jelképe-
sen a székelyföldi búzaadományt.
A csoportot Tóth Katalin nemzetközi kapcso-

latokért felelős helyettes államtitkár fogadta. Kö-
szöntőjében felidézte, hogy ez immár a negyedik
olyan program, amely a tárca társfinanszírozásá-
val és szakmai koordinációjával a csíkszeredai
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány-
nyal közös szervezésben valósul meg. Az előző
években többek között biogazdálkodás, agrotu-
rizmus és állattenyésztés témakörben zajlottak
hasonló programok. A mostani tapasztalatcserére
érkezők a májusi Gyógynövény-Vidék-Fejlesztés
témájú konferencián, majd a gyógynövény-term-
esztő tanfolyamon szerzett tudásukat, ismeretei-
ket magyarországi gyógynövényesek módszerei
és gyakorlata alapján szeretnék tovább bővíteni.
A helyettes államtitkár hangsúlyozta, a tárca

által támogatott programok a térségi és térségen
kívüli szakmai szereplők együttműködésének tá-
mogatását, a rendszeres tudástranszfer megszer-
vezését és intézményesítését, a jó gyakorlatok
disszeminációját és a térségi fejlesztéspolitikai
munka szakmaiságának erősítését egyaránt céloz-
zák.

(l.t.)

Vészesen közeleg a szeptember, egyre több a kö-
vetkező tanévvel kapcsolatos információ borzolja
a még pihenő diákok kedélyét. A hírek egy része
az aktuális változásokról szól, így az a szakközép-
iskolák szakgimnáziumokká történő átalakításá-
ról szóló tájékoztatás, ami a napokban jelent meg.
A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az új

rendszerben a leendő szakgimnáziumokban négy
év alatt megszerzik az érettségit és szakmát is
kapnak a fiatalok, így aki nem akar továbbtanulni,
az is el tud helyezkedni a munkaerőpiacon.
Szeptemberben indul az új szakképzési rend-

szer, amelyben az új szakgimnáziumi kerettan-
tervi struktúra felmenő rendszerben épül ki, így
egyelőre csak az első évfolyamot érinti.
Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért
felelős államtitkára szerdán az MTI-nek elmond-
ta: a szakközépiskolai kerettantervek a korábbiak-
hoz képest nem változtak.
Kiemelte: a szakgimnáziumokban oktatott

szakmai ismeretek kerettanterveinek tervezetei
június eleje óta már elérhetőek a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján.
Az államtitkár szerint a szakgimnázium elvég-

zése után is van lehetőség a diploma megszerzé-

sére, sőt a korábbi rendszerhez képest könnyebbé
vált a felsőoktatási szakirányú továbbtanulás, va-
lamint a tanulók vagy az érettségi, vagy a techni-
kus szak elvégzése után rögtön Országos Képzési
Jegyzékben (OKJ) elismert képesítések birtoká-
ban léphetnek a munkaerőpiacra.
Cseresnyés Péter hangsúlyozta: a magyar szak-

képzési rendszer átalakítását külföldi oktatási
szakemberek is elismerik.
Az NGM korábbi közlése szerint a jelenlegi

szakközpiskolák alakulnak át a 2016/17-es tanév-
től szakgimnáziumokká, a szakiskolákból pedig
szakközépiskolák lesznek. A szakközépiskolában
most négy év után a diákok érettségiznek, majd
a szakma megszerzéséhez még egy évet kell tel-
jesíteniük. Az új rendszerben azonban a leendő
szakgimnáziumokban négy év alatt megszerzik az
érettségit és szakmát is kapnak a fiatalok, így aki
nem akar továbbtanulni, az is el tud helyezkedni a
munkaerőpiacon.
Az átalakítás tiltakozást váltott ki a szakközép-

iskolák többségének körében, sokan ugyanis attól
tartanak , hogy a tanórák átcsoportosítása miatt
háttérbe szorulnak a szakmai ismeretek.

(L)

Úgy tűnik, hiába a határozott lakossági és ke-
reskedelmi állásfoglalás, a vasárnapi boltzár
„projekt”, tovább folytatódik, legalábbis, ami a
nagyobb üzletláncok háttérbe szorítását illeti –
írta a Népszabadság.
A lap szerint a kormány tö é b kí á j

szabályozni, hogy az üz-
letek vasárnap csak egy
bizonyos időpontig, pon-
tosabban délig tarthassanak
nyitva. Egy másik elképzelés
szerint, ha egy 400 négyzet-
méternél nagyobb alapterü-
letű áruház ezután is nyitv
akarna tartani, a délutáni fo
galmára extra adót vetnének ki.
A napilap szerint a kisvállalkozások verseny-

képességét segítené ezzel a kormány, bár a jelek
szerint éppen az illetékes, Varga Mihály vezet-
te gazdasági tárca nem támogatja az elképzelést,
mivel a több hónapig tartó vasárnapi boltzár

következtében sok dolgozó elhagyta az ága-
zatot. Egy másik elképzelésről is beszélt a na-
pokban Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője.
A Kossuth Rádióban elhangzottak szerint előír-
nák, hogy egy évben hány alkalommal lehessen

köt lezően munkára fogni va-
nap a kiskereskedelmi dol-
zókat, valamint vasárnapi
unkavégzés esetén az azt
övetkező szombatot a mun-
aadónak ki kellene adni pi-
henőnapként.
Elmondta, hogy módo-

sítani, javítani kell a szabá-
s be kell iktatni az ellenőr-

zést is a rendszerbe, hogy a vasárnap is dolgozó
200-240 ezer ember ne kerüljön a szükségesnél
rosszabb helyzetbe. Hogy ez milyen módon
történik meg, arról ősszel dönthet a parlament,
akkor kerül elé ugyanis a kiskereskedelmi mun-
kavégzésre vonatkozó szabályozás. (ny.f.)
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FOLYTATJA MUNKÁJÁT A KÖZNEVELÉSI KEREKASZTAL
Még véget sem ért a nyári szünet, máris előkerültek a vakáció hosszának megrövidítését célzó el-
képzelések.A napokban a Nemzeti Pedagógus Kar vezetője,Horváth Péter beszélt a reformokkal
kapcsolatos vitákról.
Mint mondta, valóban aránytalanul nagy a különbség az egy-egyhetes őszi, téli és tavaszi szünet,

valamint a június 15-től szeptember 1-jéig tartó nyári vakáció időtartama között. A nyári szünet rö-
vidítésére és a többi hosszabbítására vonatkozó elképzelés ugyanakkor több kérdést vet fel szakmai
szempontokból, ésmás szakemberek véleményét is ki kell kérni azzal kapcsolatban.Apedagóguskar
álláspontja szerint nem feltétlenül rossz a mostani rendszer, a hosszabb tavaszi, téli és őszi szünet „a
folyamatos munkát jobban zavarná, mint az egy nyári szünet, amelyen ténylegesen lehetőség van a
hosszabb feltöltődésre”.
Horváth Péter arra is felhívta a figyelmet: hazánkban a nyár nagyon meleg, és az iskolák épülete

jelenleg nem alkalmas arra, hogy azokban tartósan 30 fok fölötti napi hőmérséklet mellett normális
rendszerben tanítani lehessen.
A vakáció rövidítése melletti egyik érv a gyermekfelügyelet hiánya. Erre az elnök úgy reagált:

véleménye szerintMagyarországonmégmindig a nyár az az időszak, amely alatt a legegyszerűbben
megoldható a gyerekek napközbeni elhelyezése, például táborokban. Felhívta a figyelmet: többmint
egymillió diákról van szó, és olyan nagyságú táborokra van szükség, amelyekben elhelyezhető akár
800-1000 diák. „Ennek a feltételei még nincsenek meg, habár nagyon örülnénk neki” – mondta.
Az elnök beszámolt arról is, hogy szeptember közepétől újra összeül a köznevelési kerekasztal és

a munkacsoportok is folytatják a munkát. Forrás: OrientPress
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(Folytatás az 1. oldalról)

Beer Miklós Nagyboldogasszony, 
Szűz Mária mennybemenetelének 
ünnepén  a hosszú távú gondolko-
dásra, az előrelátás fontosságára hív-
ta fel a hívek figyelmét homíliájában. 
Mint, mondta, forrongó, erőszakkal 

teli világunkban különösen fontos, 
hogy a gyors sikerekre való törekvés 
helyett a célt lássuk magunk előtt: 
helyet foglalhassunk Isten házában. 
Beszédében megemlékezett  Jacques 
Hamel atyáról, akit július 26-án 
az Iszlám Állam terroristái brutá-
lisan meggyilkoltak a normandiai  

Saint-Etienne-du-Rouvray 
kisvárosának templomában, 
valamint azokról az egyip-
tomi, szíriai és iraki keresz-
tényekről, akiket az elmúlt 
hónapokban végeztek ki 
hitük miatt. Úgy fogalma-
zott, nehéz tudomásul ven-
ni, hogy a vértanúság újra 
jelen van az életünkben. Az 

ünnepi szentmisét hagyományosan 
körmenet zárta. 

***
A Szűzanya halálának időpontja tel-
jes biztonsággal nem tudható, de fel-
tételezik, hogy Jézus Krisztus halálá-
nak évében vagy nem sokkal azután 
halt meg. 
Az ősegyházig visszanyúló hagyo-
mány szerint a Megváltó édesanyjá-
nak nem kellett a sírban várnia Jézus 
világ végi eljöveteléig, hanem halála 
után Isten föltámasztotta, és magá-
hoz emelte a mennyei dicsőségbe. 
Ezt a népi vallásosságban is évszáza-
dokon át öröklődő nézetet XII. Pius 
pápa Munificentissimus Deus kezde-
tű bullájában dogmai rangra emelte: 
1950. november 1-jén hirdette ki hit-
tételként.
Jeruzsálemben már az V. században 
megemlékeztek a Boldogságos Szűz 
égi születésnapjáról. Az ünnepet dor-
mitio sanctae Mariae, a szentséges 
Szűz elszenderülése elnevezéssel 
illették. A VI. században egész Ke-
leten elterjedt az ünnep. Rómában 
I. Sergius tette hivatalos ünneppé; 
hamarosan vigíliával ünnepelték. 
Róma a VII. században vette át, s itt 
a VIII. századtól assumptio beatae 
Mariae, a Boldogságos Szűz menny-
bevételének nevezték.    
    jk

Arra vagyunk kíváncsiak:

1. Melyik az a régi nevezetes épület, 
emlékmű, szobor, népi emlék, sírem-
lék, épített vagy természeti érték a 
lakóhelyeden, Gödöllőn, amelyre a 
legbüszkébb vagy és amit a barátaid-
nak is  megmutatnál? 

2. Melyik az a régi használati tárgy, 
megőrzésre érdemes tárgyiasult em-
lék, pl. 50 évnél idősebb (esetleg csa-
ládi) fotó közvetlen környezetedben, 
amit szeretnél, ha mások is megis-
mernének?

Írd meg történetedet, kiegészítés-
ként fotózd  vagy rajzold le ne-
künk!
Ha a fenti témakörben megfogalma-
zott felhívásunk megtetszett, akkor 
úgy mutasd be kedvencedet, hogy 
azt megértse és megismerje a legjobb 
barátod is, meg az a személy is, aki 
tőled távol a „net” előtt ül. A szüleid 
akikkel minden nap láthatod, vagy 
akár egy arra tévedt turista, akinek te 
mesélsz először erről az értékről.   
Bátran fogalmazd meg gondola-
taidat egy rövid leírásban, kiegé-
szítésként fotózd le vagy készíts 
rajzot róla, és ha akarod egészítsd 
ki akár képzőművészeti alkotással 
(rajz, festmény, batik, tűzzománc, 
linó- és fametszet, stb.), akár egy 
CD-re rögzített alkotással.

Az írásos pályamunkáknál nem 
könyvszagú leírásokat várunk, ha-
nem önálló megfigyeléseket, önálló 
véleményeket, egyéni érzéseidnek 
megfogalmazását (Amennyiben le-
hetőségetek van rá, kérjük digitálisan 

is küldjétek el pályamunkátokat!) 
Az írásos pályaművek terjedelme 
5-10  A/4-es oldal lehet mellékletek-
kel, legalább 1/3 szöveges résszel. 
A pályaművek értékét növelhetik a 
témához kapcsolódó fotók, rajzok, 
térképvázlatok. 

Pályázni egyénileg és kiscsoporto-
san (max. 5 fő) is lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői ál-
talános iskolák tanulói által készített 
alkotásokat várjuk!

A pályázatok elbírálása korcsopor-
tonként külön-külön történik. 
A pályázatokon kérjük olvashatóan a 
pályázó nevének, iskolája nevének, 
címének, vagy lakcímének, életkorá-
nak feltüntetését!

A pályázatok benyújtási határide-
je: 2016. október 30.

A határidő lejárta után beérkező 
munkák elbírálására nincs lehetőség! 
Kérjük a határidőt betartani!
Amennyiben a beadott pályázatot 
szeretnétek visszakapni, 
kérjük a pályázati anyagotokon tün-
tessétek ezt fel!
A díjazottaknak több értékes nyere-
mény kerül kiosztásra.
A pályázat értékelésére  2016. év-
végén kerül sor. 
A pályázattal kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás az egyesületnél.

Gödöllői Városvédő Egyesület
2100 Gödöllő, Szőlő u. 22. 
Tel.: 06-20-561-1818
e-mail:  
kedvesgodolloi2016@gmail.com     

NagyboldogasszoNy üNNepéN Pályázati felhívás • „50 évnél  idősebb gödöllői  értékem” 

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Elkeseredettségemben írok Önnek. Éveken 
keresztül fizettem a társasházi lakásom jel-
zálog hitelét. Az elmúlt 10 hónapban azon-
ban nem tudtam fizetni a tartozásaimat. A 
bank már több felszólítást írt. Sajnos a kö-
zös költség fizetéssel is elmaradtam. Nem 
értem, hogy hogyan lehet több a tartozá-
som, mint a lakásom értéke! Arra gondol-
tam, hogy eladom a lakást és a lányomék-
hoz költözök, de még abban az esetben is 
maradna tartozásom, amit hosszú éveken 
keresztül nyögnöm kellene. Szeretném meg-
kérdezni, hogy tud-e olyan jogi lehetőséget 
javasolni számomra, amelyben meg tudnék 
szabadulni a tartozástól.

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: 
Az elmúlt időszakban a banki hiteltarto-

zások teljesítése több háztartásban okoz 
jelentős nehézséget. A kölcsöntartozások 
kockázatai miatt a tartozás összege - első-
sorban a devizaárfolyamok változása, illetve 
a késedelmi kamatok miatt – jelentős mér-
tékben emelkedhettek és ennek következté-
ben a törlesztőrészletek is emelkedhettek.
A kölcsöntartozás és a rezsiköltségek fize-
tésének jelentős elmaradása esetén célsze-
rű a megoldási lehetőségek számbavétele. 
Az egyik ilyen lehetőség az ön által megfo-
galmazott megoldás, a lakás értékesítése. 
Mivel a lakás eladási ára nem fedezi a tar-
tozások összegét, ezért ajánlatos az egyéb 
lehetőségek mellett a kölcsönt nyújtó hit- 
elintézet megkeresése és a hitelszerződés 
felülvizsgálata. Ennek keretében érdemes 
kísérletet tenni arra, hogy a hitelintézettel 
megfelelő megállapodás jöhessen létre egy 

egyösszegű teljes körű előtörlesztésre – az 
ön esetében a lakás eladási árának felhasz-
nálásával. Amennyiben a bank ezt a megol-
dást elfogadja, akkor a hiteltartozás teljes 
egészében megszűnik. Természetesen a 
lakás értékesítése előtt a lakás tehermen-
tesítése is szükséges, ami a közös költség 
megfizetését is szükségessé teszi. Ezt a 
hitelintézettel és a lakás vevőjével történő 
egyeztetéskor is figyelembe kell venni.
A lehetőségek teljes körű feltérképezése 
érdekében javaslom, hogy keresse meg a 
Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-t is, ahol a jog-
szabályi feltételek teljesülése esetén a prog-
ramjukhoz történő csatlakozással a lakást a 
korábbi tulajdonos mint bérlő használhatja, 
ezzel biztosítva az érintett személyek lakha-
tását.

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

vaczi.arpad@gmail.com

Banki kölcsön és közös költség tartozás

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

MEGHÍVÓ 
40. ÉVES 

A MARTINOVICS UTCAI ÓVODA 
(jelenleg: Gödöllői Kastélykert Óvoda)

Szeretettel várunk minden kedves régi óvodást és dolgozót; illetve 
akinek bármilyen kötödése volt az óvodához.

Időpont: 2016. szeptember 3., 9:30-tól
Elérhetőség: 06/28 420-786; 06/20 917-3322

martinovicsovoda@gmail.com
Részvételi szándékukat kérjük augusztus 26-ig jelezzék!

Az elmúlt években megjelent köny-
vei nem csak életével hanem mély 
hitével is megismertették az olva-
sókat. Írásai, versei nem csak az 
alapvető emberi értékek melletti ki-
állásról szóltak, tanítottak, hanem 
hitvallásként is szolgáltak. 
Nincs ez másként a most megjelent 
Immánuel – Velünk az Isten című 
könyvével sem, melyben versei mel-

lett arra keresi a választ, hol találja 
meg korunk embere Istent. De talán 
nem is így pontos, inkább úgy fogal-
maznék: arra ad választ.
Útmutató ez a könyv mindazoknak, 
akik a nehézségek során úgy érzik, 
nincs mibe kapaszkodniuk, és leg-
inkább rászorulnak a lelki megerő-
sítésre. A Bibliát segítségül hívva 
adja meg a válaszokat a mindennapi 

élet problémáira, példákat állítva az 
olvasók elé, de épp így irányt mutat 
verseivel, nem a csüggedésre, nem 
a rosszra fókuszálva, hanem a jót 
keresve. Ahogy egyik versében írja  
:/Ahol Isten jelen van,/ ott van a 
fény. /Ahol Isten jelen van,/ örök a 
remény!”    bj

2016. szeptember 10., 
szombat, 10-18, Gödöllő, 
Alsópark

A Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület a Belvárosi Napok ke-
retében hagyományaihoz híven 
ebben az évben 9. alkalommal ren-
dezi meg a Civil utcát szeptember 
10-én 10-18 óráig, mely ismét a jól 
bevált helyszínen az Alsóparkban, 
a Testőrlaktanya melletti sétányon 
kerül kialakításra. A rendezvény 
minden évben sok látogatót vonz, 
nagy örömünkre egyre többen ér-
deklődnek a városunkban működő 
civil szervezetek iránt. 

A Civil utcán a civil szervezetek-
nek lehetősége van:
• bemutatni tevékenységüket a vá-

ros lakosainak, bevonni őket tevé-
kenységeikbe;
• a szervezetek megismerhetik egy-
más munkáját, kapcsolódási ponto-
kat kereshetnek; 
• kötetlenül találkozhatnak és gon-
dolatokat cserélhetnek a város pol-
gáraival, vezetőivel.

Szeretettel várjuk városunk régi és 
új aktív civil szervezeteinek jelent-
kezését legkésőbb augusztus 25. 
éjfélig a szokásos adatlap kitölté-
sével gdck.info@gmail.com címre.
Természetesen aki kellő lendületet 
és kapacitást érez magában, annak 
szeptember 11-én, vasárnap is van 
lehetősége a kitelepülésre.
További információ:
gdck.info@gmail.com
Varbai Mariann, a GdCKE munka-
társa: 20/558-0449.
Szabó Csaba, a GdCKE alelnöke: 
30/369-3968.
Kecskés Judit, civil referens: 
20/508-3802.

Hittel, szeretettel, reméNNyel
Mire van szüksége a XXI. század emberének?  Erre a kérdésre 
a legtöbben bizony hosszú listát állítanának össze.  Ha a mate-
riális javakat most nem vesszük figyelembe, akkor valószínűleg 
szerepelne az összeállításban az egészség, a béke, a nyugalom, 
a szeretet… és megint csak hosszasan sorolhatnánk, mi minden 
kell(ene) ahhoz, hogy elmondhassuk, boldog, elégedett emberek 
vagyunk. Ha Pataki Pált kérnénk meg egy ilyen lista összeállítá-
sára, azt hiszem, egyetlen szóval válaszolna a kérdésre: Istenre. 

MEGHÍVÓ – TÖRTÉNELMI VITÉZI REND
Vitéz nagybányai Horthy István kormányzó helyettes hősi halálának évfordulóján a Gödöllői Királyi 
Kastély parkjában álló szobránál 2016. augusztus 19-én, pénteken 18 órakor megemlékezést tart 
a Történelmi Vitézi Rend.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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Egykori gyermekkori, majd 
későbbi szülői tapasztalataim 
alapján bátran ki merem je-
lenteni, hogy nincs az az ötlet 
mennyiség, ami elegendő len-
ne ahhoz, hogy a matematiká-
val küszködő gyermekünkkel 
megértessük az összefüggé-
seket, és esetleg, meg is sze-
rettessük vele a tantárgyat. 

Amikor pedig abban a (tév)hitben 
ringatjuk magunkat, hogy erőfeszí-
téseinket siker koronázta,  beköszönt 
a szünidő, ami nedves szivacsként 
törli ki kedvenc csemeténk fejéből 
mindazt, amit hónapokon át kemény 
munkával igyekeztünk belevésni. 
Nem csoda, hogy a nyár végéhez 
közeledve, a legtöbb szülő igyekszik 
valamilyen módon felszínre hozni a 
mélybe bújt tudást. 

Leültetni a gyereket a szünetben, 
hogy matekozzon, vagy gyakoroljon 
egy kicsit – lehetetlen küldetés. A 
feladat tehát nem más, mint becsem-
pészni a matematikát a mindennapi 
teendők közé, játékos formában, sőt, 
ha elég ügyesek vagyunk, akár el is 

hitethetjük gyermekünkkel, hogy 
épp játszunk. Ha tárgyilagosan be-
legondolunk, a matematika minden-
hol jelen van, és mindenhol lehetősé-
get ad a játékra is. Már csak meg kell 
találnunk a módját. 
Ehhez nyújt segítséget az a könyv, 
amiben 101 gondolkodtató játé-
kot osztanak meg az olvasókkal a 
szerzők. Az összeállítás során nagy 
hangsúlyt helyeztek arra, hogy az 
alsó és a felső tagozatosoknak egya-
ránt segítséget nyújtsanak. 
Bár az összeállításban ajánlást is ad-
nak ahhoz, hogy az egyes „játéko-

kat” melyik korosztálynak ajánlják, 
mégis – mivel minden gyermeket 
másként lehet megszólítani, és min-
den szülő más feladatot tart jónak 
– célszerűbb átolvasni, belelapozni 
a különböző területekbe, mielőtt el-
döntjük, melyik mellett tesszük le a 
voksunkat az adott napon. A példá-
kat, a kapott ötleteket persze tovább-
gondolhatjuk, átalakíthatjuk, s a 101 
feladványból akár több száz is lehet, 
amelyek segítségével játszva kalan-
dozhatunk az összeadások, a kivo-
nások, az osztások, és a szorzások 
között, s úgy segíthetünk elmélyed-
ni gyermekünknek a számok, a hal-
mazok, és a geometria világát, hogy 
nem csak elsajátíthatja a szükséges 
tudást, hanem arra is képes lesz, 
hogy a gyakorlatban alkalmazza. 

A szerzők nemcsak arra gondoltak, 
hogy a gyerekek pozitív tapaszta-
latokat szerezzenek a matematika 
terén, hanem arra is, hogy a legtöbb 
szülő nagyon elfoglalt, nehezen sza-
kít időt arra, hogy együtt tanuljon a 
gyermekével. A feladatokat úgy ál-
lították össze, hogy azok nagy része 
az iskolába menet, az autóban ülve, 
vagy bevásárláskor, esetleg reggeli 
vagy vacsora készítés közben is el-
végezhető. 
(Nina Stibbe: Férfi a háznál)                jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Játékos számok

A sport élmények mellett  különle-
ges  táncművészeti előadásban is 
részük lehetett azoknak, akik láthat-
ták a gödöllői Fricska táncegyüttes 
produkcióját Rióban. 
A Moussa Ahmed, Papp Máté Ben-
ce és Papp Gergely Bálint alkotta 
formáció a Magyar Olimpiai Bi-

zottság meghívására 
mutatta be tudását a 
Magyar Házban, ahol a 
Nemzetközi Súlyeme-
lő Szövetség gálava-
csoráján és a Magyar 

Kereskedőház brazil üzletemberek 
számára rendezett fogadásán lép-
tek fel hatalmas sikerrel. Az elhang-
zott vélemények szerint „olimpiai 
aranyérmes produkciót” láthatott 
tőlük a közönség. 

JUTALOM A JÓ TANULÓKNAK!
A Bagoly könyvesbolt a korábbiakhoz híven az idén is kedvezményt ad azoknak a diákoknak, akik ered-
ményesen zárták a 2015/2016-os tanévet. Augusztus végéig 5%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a 
bolt kínálatából azok, akik kitűnő vagy jeles eredményt értek el. A kedvezmény a bizonyítvány felmutatá-
sa mellett, egyszeri alkalommal vehető igénybe.

Jótékonysági orgonakoncertet ad Garczik Richárd a Máriabesnyői Nagy-
boldogasszony Bazilikában augusztus 28-án 19 órai kezdettel. A fiatal mű-
vész a nyár végén már hatodik alkalommal örvendezteti meg a közönséget 
játékával. 
A hangversenyen M. Reger, J.S. Bach, J. Pachelbel, W.A. Mozart, C. Franck, 
és Antalffy-Zsíross Dezső műveit szólaltat meg, Tótpál Szilvia operaénekes 
(szoprán) közreműködésével.  A belépés díjtalan, a bazilika azonban kö-
szönettel fogad adományokat az orgona karbantartására. Garczik Richárd  
a turai zeneiskolából indult, majd az aszódi Podmaniczky Zeneiskolában 
tanult, utána a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és 
Gimnáziumban folytatta Elekes Zsuzsa növendékeként. 2013-tól 2014-ig a 
würzburgi Zeneművészeti Egyetemen Christoph Bossert hallgatója, 2014-
től  pedig a stuttgarti Zeneakadémián Helmut Deutsch orgonaosztályának 
hallgatója volt. Kivételes muzikalitása már kiskorában megmutatkozott, első 
zeneműveit 9 éves korában komponálta. 11 éves korától 2013-ig az Aszó-
di Evangélikus Egyházközség, 2013-tól 2014-ig a gerbrunni (Németország) 
Apostelkirche orgonistája volt. Nemrég tanárként tért vissza a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium falai közé. jb

Aranyérmes gödöllői produkció Rióban

Ismét Garzik Richárd koncert a máriabesnyői bazilikában

(Folytatás az 1.oldalról) 

A Levendula Galéria tárlatán a Rem-
sey család tagjainak jelentős grafikai 
munkája kerül előtérbe, a GIM-ház 
pedig a 2014-ben elhunyt Remsey 
Flóra kárpitjai mellett a textilművé-
szetben újításként megjelenő fém-
szövéseit, illetve Remsey Dávid 
textilre tervezett nagyméretű digitá-
lis nyomatait mutatja be. A Gödöl-
lői Városi Könyvtár és Információs 
Központ a képi, írott és elbeszélt em-
lékek segítségével emlékezik a Rem-
sey családra, míg a Gödöllői Királyi 
Kastély Remsey Flóra stilizált ter-

mészeti formákat dekoratív módon 
megjelenítő gobelinjeit, rajzait, ter-
veit, valamint kárpitrekonstrukcióit 
tárja a közönség elé.
A kéthónapos programsorozat ré-
szeként két nagyszabású előadással 
várja a táncművészet kedvelőit a 
Gödöllő Táncszínház; október 7-én 
az Egri Csillagok című táncjátékkal, 
23-án pedig az „56 csepp vér” című 
produkcióval lépnek a közönség elé.
A GödöllŐsz Fesztivált november 
12-én a kastély lovardájában  a Gö-
döllői Városi Fúvószenekar 25 éves 
jubileumi koncertje zárja. 

jk

töBB mint negyven művészeti progrAm
Közeleg a GödöllŐsz 
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

1966 augusztusában zajlott az aratás, a járás –
amelynek aratói kiváló teljesítményt nyújtottak –
fiatal mezőgazdászai a Gödöllői Járási Agrárnapokra
készültek, amit városunkban rendeztek meg augusztus
20-26. között.
Az egyhetes programsorozat a Blaha – fürdőn meg-
rendezett munkás-paraszt találkozóval kezdődött, ami
az ünnepi nagygyűlést követő-
en egész napos kulturális- és
sportprogramot jelentett.
A találkozó lehetőséget adott
eszmecserére a járás fiatal
agronómusainak, és a mező-
gazdaságban dolgozó asszo-
nyoknak is. Huszonhét községi
tsz asszonyai tanácskoztak
arról, hogyan segíthetik a
háztájiból származó jövede-
lemmel a családi költség-
vetést, de megrendezték a
népművelők találkozóját is,
volt gépkihasználási bemuta-
tó és összeült a szocialista
munkaversenyben részt vevő
brigádok parlamentje.

Míg a mezőgazdászok a nagy-
szabású programsorozatra
készültek, a gödöllői gyárakban folyt a munka. A
Pest Megyei Tanács munkaügyi osztálya ez idő tájt
felmérést végzett, hogy érzik magukat, elégedettek-e
helyzetükkel az ott dolgozó fiatalok. A Ganz Gödöl-
lői Elektromos Mérőműszerek Gyárában ötven fiatallal
töltettek ki kérdőívet, hogy igazolják, a fiatalok
szeretik a munkájukat és teljesen elégedettek a fize-
tésükkel. Ez részben igaz is volt...
Mint az erről szóló beszámolóból kiderül, az itt
dolgozó fiatalok havonta 1300-1600 forint körüli ösz-
szeget kerestek. A válaszokból azonban vegyes kép
bontakozik ki. Egyrészt, azt itt dolgozók közül sokan

nem azért kerültek ide, mert ez volt életük álma,
hanem azért mert a sikertelen szakközépiskolai vagy
főiskolai felvételin nem jutottak be oda, ahová sze-
rették volna. Volt, aki az óvónői, volt, aki az er-
dészeti pálya helyett lett műszerész – ne feledjük,
akkoriban mindenkinek kellett, hogy legyen munkahe-
lye, akinek nem volt, az KMK-snak, azaz közveszélyes

munkakerülőnek számított!
De az is előfor-
dult, hogy vala-
ki – bár a gyárban
volt a szakmájának
megfelelő munka –
más szakterületen
kapott feladatot.
Az ő elégedetlen-
ségüket - mint az
a cikk hangneméből
kiderül – elfogad-
hatónak tartotta a
lap. Azokra viszont
nem néztek jó szem-
el, akik a fizeté-
üket nem tartották
egfelelőnek.
Végtére természetes

nagyobb jövede-
em utáni vágy, még

hasznos is lehet, ha
jobb és több munkára serkent. Mégis elgondolkodtató
azonban, ha a fiatalemberek ne tartják maguk szá-
mára elégségesnek az ilyen keresetet. Akár önmaguk
helyzetét, képességét, tudását, gyakorlatát ismernék
félre, akár más okból támasztanak az élettel szemben
kielégíthetetlenül túlzó követeléseket, mindenképpen
káros – elsősorban rájuk nézve – oktalan elégedet-
lenségük. Helyes lenne, ha a gyár KISZ vezetői fog-
lalkoznának velük.”

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

50 éve történt

ban folyt a munka A

s
a
k
h
l
n
m
s
me
„V
a
le
ha

A nyári szünet után rendhagyó helyszínre, a Chopin zeneiskolába invitálják a
zene és az irodalom kedvelőit Kávéházi Estre a szervezők. A közönségre megle-
petésekkel teli kulturális élmény vár: „Az élet 50 pillanata” villan fel a Buka Enikő
köré épülő program során. Az esten Fodor László, Pataki Anikó, Lencsés Balázs,
Ferenczy Bea, Valastyán Gergő, Baráth Nóra, Tóth Zsuzsanna, Dézsi Mária, vala-
mint az egykori tanítványok, Albert Janka és Kovács Borbála jóvoltából elsősor-
ban Márai Sándor Füveskönyvéből hangzanak el részletek, valamint olyan zenei
és irodalmi művek szólalnak meg, amelyek közel állnak hozzá.

A MűcsArnok kiállításánAk részei A gödöllői Alkotások

Természetművészet-változatok

A levendulA HétrétországbAn

Gödöllőiek Őriszentpéteren

Új kezdeményezést indított el a
Műcsarnok, aminek lényege, hogy
nagyobb tárlataihoz kihelyezett kiállí-
tások kapcsolódnak. Első alkalommal
a GIM-ház kertjét és a nádasdladányi
Nádasdy-kastély parkját választot-
ták a július végén megnyílt „Termé-
szetművészet-változatok” című, több
részből álló kiállítás külső helyszíne-
inek.

Hogy mi az a természetművészet?
Katona Szabó Erzsébet szerint leg-
inkább úgy lehetne megfogalmazni
a lényegét, mint a művészetnek az a
megjelenítése, ami a természet adta
lehetőségeket használja fel anélkül,
hogy ártana a környezetnek.
A természetművészet nem újkele-

tű, jelenleg inkább újrafelfedezéséről
beszélhetünk. Ezt igazolja az is, hogy

a GIM-ház kertjében látható egyik
egyik mű, Orosz Péter szob-
rászművész létrája, ami a 80-as
években készült, és az egyik első
hazai természetművészeti műnek
számít.
De talán nem túlzás azt állí-

tani, ez a műfaj egyfajta kiálltás,
figyelmeztet, hogy hyper-techno-
lógiákkal áthatott korunkban is
alapvetően a természet és az öko-
szisztéma részei vagyunk.
„A természet a természetmű-

vészet révén csak ideig-óráig
gazdagodik (a „túlnépesedéstől”
ezért nem kell tartani), a művek
elenyésznek benne, igaz, közben szü-
letnek újabbak és újabbak a régiek he-
lyébe.Meghozza-e a természettel való
foglalkozás azt az élet-bizalmat, mely
elfogadja a mulandóságot és az ebben
rejlő végtelenséget? A természetet
egyetemességében tekintve képesek
vagyunk-e felszámolni a kizsákmá-
nyolását? Vagy megismételni egy pa-
takpartdíszítést? Az elfeledett rítusok,
a természet archeológiá-
ját gyakorló vagy termé-
szetvizsgáló tudományok
és a humaniórák széles
köre szerint igen, hiszen
a természet is ezt teszi”
– áll a Műcsarnoknak a
kiállításról szóló össze-
foglalójában.
Orosz Péter létrája

mellett Lugossy Mária
szobrászművész, Katona
Szabó Erzsébet textil-

művész és Varga Melinda szobrász-
művész alkotásait tekinthetik meg a
látogatók a GIM-ház kertjében, míg a
Műcsarnokban látható, gazdag nem-
zetközi anyagot felvonultató tárlaton
pedig – amelyen többek között a bel-
ga Bob Verschueren és a német Nils
Udo munkái is jelen vannak – Kato-
na-Szabó Erzsébet „Szőrfű” című al-
kotása látható. (ny.f.)

Gödöllői művészek kiállítását
láthatja a nagyközönség Őri-
szentpéteren a Hétrétország
Fesztiválon, a nagyszabású
rendezvénysorozatra ugyanis
meghívást kapott a Levendu-
la Galéria Én, Te, Nő című
kiállítása.
Hétrétország – A szerek és

porták, a nyitottság, a ven-
dégszeretet fesztiválja az Őr-
ségben. A fesztivál tíz napon
át – ahogy a szervezők meg-
fogalmazták: Természetből a
java – művészetből a magva, nyitott
porták, nyíltszívű emberek, értelmes
szórakozás! – várja a látogatókat au-
gusztus 12-től 21-ig.
Az idei évben három kiállítás

színesíti a program kínálatot, ezek
egyike a Levendula Galéria kiállí-
tása, amelyen Bada Márta, Balla
Veronika, Bányai Gizella, Bartók
Mónika, Bércesi-Dienes Erika,
Dercsényiné Horváth Gabriel-
la, Kovács Gabriella, Marosvári
Kata, Mester Borbála, Mészáros

Annarózsa, Molnár Írisz, Pirók
Irén, Szekeres Erzsébet, Szenti-
ványi-Székely Enikő, Sz. Jánosi
Erzsébet, Varga Melinda, Veress
Enéh Erzsébet, Balogh István Pé-
ter, Leclerc-Szelényi Ulrik, Nagy
Attila és Szendiszűcs István mun-
káit láthatja a nagyközönség.
A tárlatot Schäffer Erzsébet Pu-

litzer-díjas író nyitotta meg és Vá-
zsonyi János szaxofonjátéka színe-
sítette az eseményt.

K.J.
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Turul 
Állatkórház és Patika

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:

9-19-ig   

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál) 

Tel.: 06-30/943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ 

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László állatorvos

Tel.: 06/20-981-31-00

Augusztus 20-án szombaton 
de. 10-12 óráig.

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

AKCIÓK!
ÉVELŐ NÖVÉNYEK

ÉS RÓZSA 
AKCIÓSAN ELADÓK!

A Szent István napi ünnepség hagyományo-
san tűzijátékkal fejeződik be. A gödöllői ren-
dezvényt várhatóan 21 óra 30 körül zárja a 
sokak által kedvelt és várt, a tervek szerint 
10 perces látványosság. A tűzijátékot kísérő 
hanghatások azonban a legtöbb kutyában, 
macskában félelmet keltenek, gyakran elő-
fordul, hogy a megrémült, megzavarodott állatok elszöknek. 
Ez azonban könnyen megelőzhető, ha a tulajdonosok gondoskodnak arról, hogy kedvencük már a rendez-
vényt megelőzően biztonságos, zárt helyen tartózkodjon.
Ezért javasolt, hogy a kutyákat és a cicákat augusztus 20–án 20 órától kb. 22 óráig tartsák zárt helyen!

Vigyázat, tűzijáték!

Rajzanak a lepkekabócák és 
a különböző bagolylepkefa-
jok is. Az idei év igen kedve-
ző feltételeket teremtett a 
különböző károsítók megje-
lenésére. A Magyar Hírlap-
nak Aponyi Lajos, a Magyar 
Növényvédő Mérnöki és Nö-
vényorvosi Kamara főtitkára 
beszélt a kártevőkről.

Sok a poloska, az amerikai lepke-
kabóca pedig szinte valamennyi nö-
vénykultúrában tömegesen fordul 
elő, a kertekben és szántóföldeken 
pedig a különböző bagolylepkefa-
jok tömeges rajzása figyelhető meg, 
mivel az idei év igen kedvező felté-
teleket teremtett a különböző káro-
sítók megjelenésére – mondta Apo-
nyi Lajos, a Magyar Növényvédő 
Mérnöki és Növényorvosi Kamara 
főtitkára a Magyar Hírlapnak.

A szakember a lapnak elmondta: 
ugrásszerűen emelkedik a fény- és 
feromoncsapdákkal befogott gya-
pottok bagolylepkék száma, és ez 
a faj okozhatja a lepkefajok közül 

a legnagyobb károkat. 
Hozzátette: a jelenle-
gi tömeges rajzásból a 
hernyók kelése ezekben a 
napokban történik, tehát 
a veszélyeztetett növény-
kultúrákat rendszeresen 
ellenőrizni kell, és az első 
hernyók megjelenésétől 
kezdődően folyamatosan védekezni 
kell.

A növényorvosi kamara főtitká-
ra szólt arról is, hogy az amerikai 
lepkekabóca szinte minden nö-
vénykultúrában tömegesen fordul 
elő, és mivel ez is egyre nagyobb 
károkat okoz, folyamatosan véde-
kezni kell ellene. Elmondta azt is, 
hogy a zsendülő terméseken egyre 

nagyobb számban jelennek meg kü-
lönböző poloskafajok, amelyek kel-
lemetlen szaguk mellett szívogatá-

sukkal nagymértékben rontják az 
áru élvezeti és gazdasági értékét.

A kamarai főtitkár megjegyez-
te: ugyancsak inváziós kártevő 
a harlekin katica, amely mester-
séges betelepítés révén jutott az 
európai kontinensre, ahol aztán 
igen gyorsan vált hasznos „le-
véltetű-predátorból” kellemetlen 

konkurensévé az őshonos katica-
bogárfajoknak. Ráadásul ősszel 
táplálék híján szívesen belekóstol 
az érőfélben lévő gyümölcsökbe és 
a szőlőbe, és ha bekerül a mustba 
is, kellemetlen mellékízt kölcsönöz 
a bornak – olvasható a Magyar Hír-
lapban.          orientpress.hu

Egyre több a poloska, a bagolylepke az országban

Augusztus 22-én adják át a 
Kőrösi Csoma Sándor utcában 
felépített új gyepmesteri tele-
pet. A vásártérnél található lé-
tesítmény minden szempont-
ból megfelel a XXI. század 
ilyen irányú elvárásainak. Az 
egyik legfontosabb tényező, 
hogy a telepet hangelnyelő ke-
rítés veszi körül, így a környé-
ken élő lakosság nyugalmát 
egyáltalán nem fogja zavarni a 
működés.

A telepen húsz kennelt alakítottak ki, 
mindegyikben szigetelt kutyaházakat 
helyeztek el; az új helyen az állatok 
már nem teljesen zárt épületben (mint 
eddig Szárítópusztán) laknak majd, 
hanem a sokkal egészségesebbnek és 
korszerűbbnek számító nyitottban. 
A kennelek tisztántartása, takarítá-
sa is sokkal könnyebben és hatéko-
nyabban lesz megoldható a modern 

kialakításnak és 
tervezésnek kö-
szönhetően.
A helyszínen 
létrehoztak egy 
nagyméretű ku-
tyafuttatót is, 
ahol az ebek 
kedvükre fut-
koshatnak és 
játszhatnak egymással. 
Az újonnan bekerülő kutyák először 
pár napra egy elkülönítő részbe ke-

rülnek, ahol állatorvos fel-
ügyelete mellett figyelik 
meg őket és ha szükséges, 
kezelik is a kutyusokat, 
akik ezt követően foglalják 
csak el helyüket a kennel-
ben.
Az épülethez emellett 
irodahelyiségek, raktárak 

és élelmiszertároló is tartozik.
Az új gyepmesteri telep minden bi-
zonnyal egy olyan kutyabarát kör-
nyezetet felmutató hellyé fog válni, 
ahol senki sem fogja kutyául érezni 
magát. Legfőképpen persze az ebek 
nem, akik ennek ellenére nagyon 
várják majd, hogy egy gazdi hazavi-
gye őket.
A megnyitóra augusztus 22-én, hét-
főn 10 órakor kerül sor, melyre min-
den érdeklődőt szeretettel várnak.

Hamarosan megnyitja kapuit gödöllő város új gyepmesteri telepe
Modern, korszerű, kutyabarát környezet várja az ebeket

Parlagfűveszély! Húzza ki gyökerestől!
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Az elmúlt vasárnap rendezték 
a riói olimpia versenyszámai 
közül a gödöllői érdekeltségű 
női maratoni futó versenyszá-
mot, melyben legjobb magyar-
ként Erdélyi Zsófia az 52. he-
lyen fejezte be a versenyt. A 
viadalon 156-an álltak rajthoz, 
köztük három magyar.

Erdélyi Zsófia a londoni, 2012-
es olimpián a 92. helyen végzett és 
ugyan egyéni legjobbjától mintegy 
három és fél perccel elmaradt ezút-
tal, de jócskán túlszárnyalta londoni 
eredményét és 40 helyet javítva ért 
célba. Ez, mint korábban elmondta, 
elsődleges célja volt. A korábbi esős 
idő miatt vasárnapra meleggé válto-

zó, a nagy páratartalom miatt koránt-
sem ideális körülmények között futó 
magyarjaink közül Papp Krisztina a 
65., míg Szabó Tünde a 83. pozíció-
ban zárta a versenyt.
Eredmények, női maraton: 1. Jemi-
ma Sumgong (Kenya) 2:24:04 ó, 
...52. Erdélyi Zsófia 2:39:04, ...65. 
Papp Krisztina 2:42:03, ...83. Szabó 

Tünde 2:45:37.

12 éremnél tar-
tunk – Eddig öt 
arany

Az augusztus 6-án 
kezdődő ötkari-
kás játékok magyar 
szempontból nagyon 
jól indultak, ugyanis 

mindjárt az első két napon, Szász 
Emese párbajtőröző és Hosszú Ka-
tinka úszó jóvoltából két arany-
érmet szereztünk. Az elmúlt héten 
sem álltak le olimpikonjaink, ennek 
köszönhetően több versenyszámban 
örülhettünk dobogós helyezésnek. 
Jelenleg öt arany-, három ezüst- és 
négy bronzéremnél jár a magyar csa-

pat. A magyar úszófenomén, Hosszú 
Katinka 100 háton és 200 vegyesen 
is olimpiai bajnok lett, 200 háton 
ezüstérmet úszott, míg az ötödik ara-
nyunkat Szilágyi Áron kardozó sze-
rezte, aki megvédte londoni címét. 
Imre Géza párbajtőrben szállíthatta 
volna az újabb aranyat, de 14-9-es 
vezetésről végül elbukta a finálét ko-
reai ellenfelével szemben így máso-
dik lett, míg csapatban, kiegészülve 
Boczkó Gáborral, Somfai Péter-
rel és Rédli Andrással bronzérmet 
szerzett. Márton Anita súlylökő 
nehézatléta meglepetés bronzérmet 
szállított, Kenderesi Tamás 200 pil-
langón szintén bronzérmes lett, Cseh 
László 100 pillangón ért el második 
helyezést, míg Kapás Boglárka a 
800 méteres gyorsúszás döntője után 
a dobogó harmadik fokára állhatott 
fel.
Számos olyan versenyszám még hát-
ra van, ahol éremesélyes a magyar 
csapat, így remélhetőleg még gyara-
podni fog hazánk éremkollekciója az 
augusztus 21-ig tartó brazíliai játé-
kokon.                
                -tt-

XXXI. nyárI játékok – Legjobb magyarként a céLban a gödöLLőI futó

Erdélyi Zsófia 52. lett a maratoni távon

A GEAC rúdugrói nagyszerű 
bajnoki évet zártak. Szöré-
nyi István tanítványai hét első 
helyet értek el a korosztályos 
bajnokságokon, valamint öt 
ezüst- és négy bronzérmet is 
szereztek az idei megméret-
tetéseken. 

A GEAC rúdugróinak eredményei 
azért is említésre érdemesek, mert 
a gödöllőiek után következő egye-
sület rúdugróinak mindössze három 
bajnoki érem jutott. A csapatból ki-
emelkedik Juhász Fanni fedett pá-
lyás felnőtt bajnoki címe és a 430 
cm-es egyéni csúcsa, amit 35 éve-
sen ért el.
A másik nagyszerű eredményt a 
mindössze 17 éves Simonváros 
Csanád érte el 490 cm-es kiváló 

ugrásával, ami a második helyezést 
jelentette a felnőtt magyar bajnok-
ságon. Ez 10 cm-el marad el a 2017. 
évi junior Európa-bajnokság kikül-
detési szintjétől. Csanád az Ifjúsági 
Eb-n, Tbilisziben képviselte hazán-
kat, ahol a megfelelő erősségű rúd 
hiánya miatt nem került a döntőbe.
Említést érdemel még Kondrák 
Réka fedett pályás ifjúsági bajnoki 
címe (340 cm) és a Serdülő magyar 
bajnokság győztese, Mihály Ádám 
415 cm-es nagy egyéni csúcsa, aki a 
fedett pályás serdülő bajnokságot is 
megnyerte.
Kitűnő eredményt ért el a fedett pá-
lyán az ifjúsági korú Kriszt Anna-
mária, aki 360 cm-t ugrott. Sajnos 
egy makacs sérülés akadályozta 
meg abban, hogy az ifjúsági Euró-
pa-bajnokságon  el tudjon indulni. 

Szamosi András, aki Simonváros 
Csanád mögött második lett az ifi 
bajnokságon, míg a Gymnasiádén 
(Középiskolás világbajnokság) 
bizonyított 440 cm-es ugrásával, 
amellyel 5. helyezést ért el. A fent 
említetteken kívül még meg Fatér 
Zoltán, Magyari Benedek, Báno-
vics Dóri, Molnár Dani, Horváth 
Dóri és Kriszt Botond is kiválóan 
teljesítettek, korosztályuk legjobb-
jai között vannak és mindannyian 
a dobogón végeztek a bajnokságu-
kon.

Azon 11 -14 éves lányokat és fiúkat, 
akik ezen remek eredmények láttán 
kedvet kaptak, hogy kipróbálják ma-
gukat ebben a sportágban, várják a 
klubnál, hogy tehetségüket kibon-
takoztathassák. Az edzések ideje:  
hétfőtől-péntekig 16-18 -ig a GEAC 
pályán  illetve télen az Egyetemi 
sportcsarnokban.                         -ll-

atLétIka – remek év a rúdugróknáL
16 éremmel zártak a Szörényi-tanítványok

A Magyar Atlétikai Szövetség 
(MASZ) és a GEAC atlétika 
szakosztályának jóvoltából új 
kalapács- és diszkoszvető do-
bóhellyel bővült a SZIE atléti-
ka centrumban lévő dobópá-
lya. 

A képen látható nemzetközi szab-
ványoknak megfelelő dobóketrec 
a Puskás Ferenc Stadion átépítése 
miatt került elbontásra és a MASZ 

a GEAC-ban folyó kiemelkedő mű-
helymunka támogatására „tartós bér-
be” adta a szinte teljesen új, közel 12 
m magas építményt, 
melynek a felállítását 
és a dobókör kialakí-
tást az egyetemi klub 
finanszírozta. Máté 
Alpár, az egyesület 
dobóedzője (www.
geac.hu), várja azok-
nak a fiataloknak a 

jelentkezését, akik megismerkedné-
nek a gerelyhajítás, diszkoszvetés, 
kalapácsvetés és súlylökés alapjaival 
és Pars Krisztián és Márton Anita 
nyomdokaiba szeretnének lépni. 

atLétIka – páLyaátadás az egyetemen

Új dobópálya Gödöllőn

Kiválóan szerepeltek a gödöl-
lői tájfutók az idei Hungária 
Kupán, ahonnan egy arany-, 
három ezüst- és egy bronzé-
remmel távoztak a Kirchhofer 
SE versenyzői.

A Hungária Kupa a legnépszerűbb 
tájékozódási futóverseny Magyar-
országon, mely 1967 óta kerül meg-
rendezésre. Minden évben több, mint 
ezer tájfutó indul ezen az ötnapos 
versenyen, ahol minden korosztály 
részt vehet a 10 éves  gyerektől a 80 
éves szeniorig. Az idei versenyt jú-
lius 29. és augusztus 3. között Mis-

kolcon és környékén rendezték meg. 
A Kirchhofer József SE tájfutói kö-
zül közel harmincan indultak és az 
öt dobogós helyezés mellett további 
remek eredményeket értek el. Nagy 
Zsófia első, Kiss Boglárka, Kiss 
Ágoston és Ifj. Kiss György a má-
sodik, míg Kiss Kamilla a harmadik 
helyen ért célba korcsoportjában. 
A legjobb gödöllői eredmények:
Nagy Zsófia N14C 1. hely, Kiss Bog-
lárka N14C 2. hely, Kiss Ágoston  
Nyílt kezdő 2. hely, ifj. Kiss György 
F40Br 2. hely, Kiss Kamilla N12C 
3. hely, Tóth Márton F14C 4. hely, 
Tóth Benedek F12C 5. hely, Dobay 
Ivett N40Br 5. hely, Dobay Benedek 
F10D 6. hely, Nagy Péter F14B 6. 
hely.
A verseny teljes eredménylistája, 
benne az összes Kirchhofer SE ver-
senyző eredményével, itt érhető el: 
http://admin.mtfsz.hu/fajl/get/fajl_
id/13652/tipus/render                    -li-

tájékozódásI futás – HungárIa kupa mIskoLc

„Nagy arany, Kiss ezüst és bronz”

Nem sikerült pontosan kez-
denie az új bajnokságot 
Szász Ferenc együttesének, 
akik a Pest megyei I. osztá-
lyú pontvadászat első játék-
napján, hazai pályán kaptak 
ki 1-0-ra a Kisnémedi csapa-
tától.

A gödöllői fiatalok nagy vehe-
menciával estek neki rutinos el-
lenfelüknek, ami csak a mezőny-
ben mutatott fölényt, ugyanis 
különösebb gólveszélyt nem je-
lentettek a GSK-s próbálkozok. 
Az első félidő közepén Milkó Dá-
vid szerencsétlenül fogott talajt 
egy fejes után és komolynak tűnő 
sérülést szenvedett, mentő vitte el 
(később kiderült, hogy nincs ko-
molyabb baja), ez láthatóan meg-
zavarta a Gödöllő játékosait, míg 
a vendégek továbbra is különö-
sebb kapkodás nélkül játszottak, 
ami unalmassá tette a játékot, így 
megváltás volt mindenki számára 
a szünetet jelző játékvezetői síp-
szó. A szünetet követően, a foly-
tatásban sem nem történt csoda, a 
hazaiak erőlködtek, a Kisnémedi 
csapata pedig várta a lehetőséget, 
ami végül a 91. percben jött el. 
Egy védelmi hibát követően bün-
tetőhöz jutottak a vendégek, amit 

annak rendje és módja szerint ér-
tékesítettek is, így végül ők örül-
hettek a győzelemnek és az ezzel 
járó három pontnak.
A második fordulóban Nagykő-
rösre látogat a Gödöllő, a mérkő-
zést augusztus 21-én rendezik 17 
órai kezdéssel.
Pest megyei I. osztály, 1. forduló
Gödöllői SK – Kisnémedi MSE 
0-1 (0-0)

Megyei III osztály – Két 
gödöllői csapattal

Két gödöllői csapattal rajtol majd 
az idei megyei harmadosztályú 
bajnokság, történetesen a Kö-
zép-A csoportban. A Gödöllői SK 
második számú csapata „házassá-
got” kötött a szadai klubbal, így 
közös néven, GSK II-Szada néven 
indul majd a pontvadászatban, 
míg a II. osztályból nyáron kieső 
SZIE-GEAC csapata is a 14 csa-
patos csoport tagja. A bajnokság 
augusztus 28-án kezdődik majd. 
a GSK-Szada első ellenfele a Fóti 
SE csapata lesz idegenben, míg 
a GEAC, a szokásoknak megfe-
lelően halasztást kért a tanítási 
szünet miatt. Részletes menetrend 
az adatbank.mlsz.hu weboldalon 
megtekinthető.                             -tl-

Labdarúgás – Időn túL büntetett a kIsnémedI

Pontatlan szezonrajt

Nem jönnek tehát jó hírek a csapat háza tá-
járól, ráadásképpen két fontos láncszemét 
is elveszítette a klub. Azt már korábban 

tudni lehetett, hogy a GRC fő támogató-
ja, a TEVA megvonta támogatását, így a 
jövőben névadó támogató nélkül kell bol-

dogulnia a klubnak. A csapat a pénzügyi 
gyengülése mellett a játékoskeretében is 
elkönyvelhet egy veszteséget, miután a 

válogatott Csengeri Petra a bajnok Bé-
késcsabához igazolt, sőt, a liberó Bánlaki 
Mária és a feladó Szabó Barbara sem 
marad a klubnál. 
Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a 
pénzügyi kilátástalanság vagy esetleg más 
okok vezettek ahhoz, hogy Tamás Zol-
tán elnök és kollégája lemondott, minden 
esetre a három fősre apadó elnökségnek 
tisztújító közgyűlést kell összehívnia és 

új tisztségviselőket, valamint elnököt kell 
megnevezni. 
Az új edző, Borkovits Zoltán nincs tehát 
könnyű helyzetben, még akkor sem, ha 
az elmúlt bajnokságban hatodik helyen 
végző gödöllőiek kerete még mindig erő-
sebbnek tűnik annál, mint amilyennel elő-
ző csapatainál, az Újbudánál és a TF-nél 
dolgozhatott (az új edző a Vasas szakmai 
csapatának tagja is volt).                         -lt-

röpLabda – kérdőjeLek a gödöLLőI rc-néL

Edző már van, elnök már nincs

5+1-es kispályás labdarúgó 
bajnokság indul pénteki já-
téknapokkal! 
Helyszín: Gödöllő, Táncsics M. úti 
Sportcentrum
Nevezési határidő: augusztus 26. 

Első játéknap: szeptember 2.
Nevezési díj: 60.000 HUF/csapat
Nevezni a tokain@freemail.hu ema-
il címen lehet!
További infó: www.sevo.hu, valamint 
06/70-283-05-88-as telefonszámon.

oXIjob.Hu 2016 őszI városI kIspáLyás bajnokság

Borkovits Zoltán személyében új edzővel vág neki az októberben kezdő-
dő új szezonnak a Gödöllői Röplabda Club felnőtt női csapata, amely a 
minap elveszítette elnökét, ugyanis Tamás Zoltán lemondott elnöki tiszt-
ségéről, valamint Balogh Ders is távozott az elnökségből.
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 Megjelent!

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 
2016. év végéig a GIM-Ház kertjében látható, a 
Műcsarnokban rendezett „Természetművészet-
változatok” című kiállítás gödöllői része Lu-
gossy Mária szobrászművész, Orosz Péter 
szobrászművész, Katona Szabó Erzsébet 
textilművész és Varga Melinda szobrászművész 
alkotásai.
 
A GIM-Ház kiállítótermében a „GIM Történetek” 
című kiállításunk időtartamát 2016. szeptember 
18-ig meghosszabbítottuk!
Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis Erzsé-
bet (†), Debreczeni Zsófia, F. Orosz Sára, Fábián 
Dénes Zoltán, Fabók-Dobribán Fatime, Farkas-
völgyi Éva, Horváth Márton (†), Incze Mózes, 
Jánosi Nikolett, Katona Szabó Erzsébet, Keresztes Dóra, Kun Éva, Müller Magda (†), Orosz István, 
Rékasy Levente, Remsey Flóra (†), Szakács Imre, Szőcs Miklós TUI, Szuppán Irén, Varga Melinda
 
A kiállítások szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig látogathatók, előzetes bejelentkezést 
követően más napokon is.
GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.; telefon: 06 28 419 660
email: gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu

A Királyi vonatok 
című könyv

(Kócos és Copfos 
legújabb kalandjai)

már kapható a Múzeumi 
boltban



KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: 

tel.: 06-40-980-030  (munkaidőben) fax.: 06-29-530-101
e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat:  +36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

2016. augusztus 16.10 gödöllői szolgálat Közérdek

ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Augusztus 15-21-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

Augusztus 22-28-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

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

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

Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.

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

ÜGYELETEK

POLGÁRMESTERI 
FOGADÓNAP

Gémesi György polgármester 
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy szeptemberi fogadónapját 

az alábbi időpontban tartja: 
2016. szeptember 1., csütörtök

10-12 és 14-16 óra között. 

Gödöllő Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete előzetes ingat-
lanhasznosítási pályázatot ír ki 
az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donában lévő, Gödöllő, Szabadság 
tér 7. szám alatti, 291/4 helyrajzi 
számú, 1839 m2 területű, kivett, 
városháza megnevezésű ingat-
lanra, a rajta lévő volt városháza 
épület teljes elbontását és a módosí-
tott szabályozási terv rendelkezései 
szerinti telekalakítást követő álla-
potra. Az előzetes pályázat célja az 
ingatlan hasznosítására vonatkozó 
érdeklődés felmérése.
Az előzetes pályázatnak a követ-
kezőket kell tartalmaznia:
• a tervezett hasznosítás részletei-
nek ismertetése,
• a hasznosítás formájának megje-
lölése,
• a tervezett funkció(k) bemutatása,
• a létesítendő épület főbb paramé-
tereinek ismertetése,
• az ajánlott bruttó vételár, vagy 
bruttó területbérleti díj és a bérlet 

időtartamának megjelölése, továb-
bá nyilatkozat a pénzügyi fedezet-
ről és a fizetési feltételekről,
• természetes személy esetén a pá-
lyázó személyazonosságának iga-
zolása és az adóazonosító jel meg-
adása, nem természetes személy 
pályázó esetén igazolás arról, hogy 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdé-
sében foglaltak alapján a pályázó 
átlátható szervezet.
A kötelező pályázati elemeken fe- 
lül a pályázó kötetlen formában, de 
legfeljebb két oldal tartalommal ki-
egészítheti a pályázatát.
A pályázat 2016. szeptember 5-én 
8.00-tól 2016. szeptember 9-én 
10.00-ig nyújtható be munka-
időben (hétfőn 8.00-12.00, 13.00-
18.00, kedden, szerdán és csütör-
tökön: 8.00-12.00, 1300-1630, 
pénteken 8.00-10.00) a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltető és 
Vagyonkezelő Irodáján (VÜSZI 
Kft. irodaháza, 2100 Gödöllő, Dó-

zsa György út 69.). Az ajánlatokat 
zárt borítékban, személyesen és 
képviselő útján lehet benyújtani, 
a borítékon kizárólag a következő 
szöveg kerülhet feltüntetésre: „Pá-
lyázat a volt városháza ingatlanra”. 
A benyújtott pályázatokról átvételi 
elismervényt adunk. Postai, elektro- 
nikus és bármilyen más úton kül-
dött pályázatokat nem fogadunk el. 
A személyesen benyújtott ajánlatok 
átvételére a kiíró képviseletében 
Dr. Kálmán Magdolna irodavezető 
és Tolnai Katalin főmunkatárs jo-
gosult. A pályázatok felbontására 
2016. szeptember 9-én (pénteken) 
11 órakor kerül sor a Polgármes-
teri Hivatal Városüzemeltető és 
Vagyonkezelő Irodáján, a kiíró, 
Gödöllő Város Önkormányzata 
képviselőjének jelenlétében. A bo-
rítékbontás nyilvános és jegyző-
könyv készül róla. 
A pályázatokat a Gazdasági Bi-
zottság javaslata alapján a képvise-
lő-testület értékeli.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS • INGATLANHASZNOSÍTÁSI PÁLYÁZAT A VOLT VÁROSHÁZA ÉPÜLETÉRE

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A Tormay Károly Egészségügyi Központ életében az utóbbi fél évben olyan humánerőforrás változások következtek be, 
amelyek az I. számú Szakrendelőben működő betegellátó egységek egy részénél jelentős szakorvosi óraszám csökke-
néssel jártak, illetve megváltozott a szakrendelések heti betegfogadási beosztása.
Fentiek miatt, figyelemmel a nyáron általában jelentősen csökkenő ellátási betegigényre, valamint az ellátó oldali sza-
badságolások miatt csökkent idejű szolgáltatásnyújtási lehetőségre.  

2016. SZEPTEMBER 2-IG
terjedő időszak alatt az alábbi szakterületek pénteki rendelési ideje a következők szerint alakul:

• sebészeti szakrendelés vonatkozásában           10–16 óráig,
• nőgyógyászati szakrendelés vonatkozásában 13–17 óráig,
• képalkotó diagnosztika vonatkozásában          8–16 óráig.

Mivel egyéb szakrendelés eddig sem működött 17 óra után, így a fentieknek megfelelően – a pénteki munkanapokon az 
I. számú Szakrendelő 17 órától már nem fogad betegeket, bezárunk! Megértésüket köszönjük: az Intézet igazgatósága.

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) érté-
kesíteni kívánja Gödöllőn, a 366/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, Dó-
zsa György út 14. földszint 4. szám alatt található lakást.

Az eladásra kínált, 366/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, 49,5 m2 alapterüle-
tű, lakás megnevezésű ingatlan társasházi külön tulajdon, melyhez a közös 
tulajdonból 50/209 eszmei hányad tartozik. 
Az ingatlan Gödöllő Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi, 
tehermentes, a város központi részén található, összközművel ellátott. 

A Dózsa György út 14. szám alatti épület 1946-ban épült, hagyományos 
építési móddal. A lakás helyiségei: előszoba, utcafronti szoba, udvari fél-
szoba, főzőfülke, fürdőszoba wc-vel, kamra, tároló. 
A lakás erősen lelakott állapotban van, vizesedik, teljesen fel kell újítani, 
a vezetékeket is érdemes cserélni.

Az ingatlan ára (ÁFA-mentes): 9.900.000 Ft.

Jelentkezni lehet a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
hétfőn: 8-18, szerdán: 8-16.30-ig (Gödöllő, Petőfi tér 4-6.)
Nagy Noéminél  (telefon: 28/529-153), aki az érdeklődők részére részle-
tes tájékoztatást ad és akivel a lakás megtekintésére időpont egyeztethető. 
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A piaci
csarnokban

üzlet,
az udvaron

pavilon kiadó!
Érdeklődni:
a helyszínen,

vagy a
06-30-5030777

számon
Vilhelm Ferencnél.

Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila

A Monarchia Rétesház és az Erzsébet Királyné Étterem keres:

konyhai kisegítőt, szakácsot és pincért.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzban várjuk az

info@erszebetkiralynetterem.hu e-mail címen, vagy személyesen üzleteinkben.



KÖZLEMÉNY

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen he-
tilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását ná-
lunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+ Gödöllő keresett, egyetem mögötti részén
a Fenyvesben, gyönyörű ősfás, belterületi
építési telek eladó, 1310m2-es, 21,7m utcaf-
rontú, tökéletes D-Nyi fekvésű összközműves!

Ár:17MFt. A telken egy 64nm-es átla-
gos állapotú ház is található. 20-772-
2429

+ Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-
es építési telek 14,5m utcafronttal,
szép környezetben sürgősen eladó.
I.ár: 10,9MFt 20-772-2429

+ Szadán igényes környezetben, jó
fekvésű, 900m2, gondozott, közmű-
ves építési telek, 9,8M-ós i.áron sür-
gősen eladó 20-772-2429

+ AKCIÓ! Új építésű ikerház Gö-
döllőn eladó 3szoba+ nappalis, Iár:
25,5MFt-tól 20-772-2429

+ Sürgősen eladó Gödöllőn az al-
végi városrészben, 2+2 egybenyíló
szobás, átlagos állapotú, vegyes épí-
tésű családi ház, 570 nm-es telken.
Iár: 13.4 MFt (20)804-2102

+ Eladó 96nm-es, 3szobás, telje-
sen felújított családi ház, 840m2
gyümölcsfákkal beültetett telekkel,
Gödöllőn! Félig alápincézett, dupla
garázs. Iár: 23.8MFt. (20)804-2102

+ Szadán, Gödöllő határán, aszfaltos utcában
új építésű, CSOK képes, 3szoba+ nappalis
100nm-es ház 500nm-es telekkel, eladó. I.ár:
31,7MFt 20-772-2429 www.godolloi.hu

+ Gödöllőn, központ közelében, háromszin-
tes sorházi lakás, kb.250m2-es saját telek-
résszel eladó! Iár:24.5MFt! 20-539-1988

+ Eladó két szobás, újszerű állapotú lakás a
központban, kocsibeállóval és terasszal. Iár:
19.9 MFt 20 804-2102

+ Gödöllőn 4lakásos társasházban Befek-
tetésnek kiváló, új építésű I.emeleti iroda el-
adó, amely lakásnak is használható 52nm-es
erkélyes, teraszkapcsolatos nappali+ 2szo-
bás. Könnyen kiadható. Parkolóhely az árban.
20/772-2429

+ Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó
tájolású építési telek, extra 26m széles utcaf-
ronttal eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429

+ ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, Fenyvesben
100m2-es, három és félszobás, szigetelt, jó
állapotú ház, közel 1800m2-es telekkel eladó!
I.ár:23.9MFt 20-539-1988

+ Gödöllőn belvárosban 2002-ben épült
társasházi 3szoba+ nappalis, 2 fürdőszobás
112nm-es lakás eladó 28,9m-ós i.áron. 20-
772-2429

+ Kossuth L.u-ban, negyedik emeleti,
55m2-es, kétszobás lakás sürgősen eladó!
Iár:13.5MFt! 20-539-1988

+ Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es
ÉPÍTÉSI TELEK bontandó, 30m2-es tégla kis
házzal eladó! 12.9MFt! 20-539-1988

+ Téglaházat vagy építési telket vennék Gö-
döllőn vagy Szadán! 20-944-7025

+ Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szin-
tes, 160 m2-es családi ház 600m2 telekkel
eladó! Iár: 28 Mft. 20-218-8591

+ Gödöllőn a Kazinczy krt.-on, negyedik
emeleti erkélyes, 58m2-es lakás eladó!
Iár:16.9MFt! 20-539-1988

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

+ Eladó Szadán a Dózsa György úton egy
nappali+5szobás, téglaépítésű, teljesen fel-
újított, összkomfortos családi ház nagyméretű
cserépkályhával. A házhoz tartozik egy külön
bejáratú, 1szoba összkomfortos földszinti
lakrész, így akár 2 generációnak is alkalmas.
Ár-érték tekintetében rendkívül kedvező és
sürgős. I.á.: 24,9 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a volt Sony mellett (dobo-
gón) egy szobás, konyhás, fürdőszobás, tég-
laépítésű épület, mely alatt szuterén található
640nm-es telken. I.á.: 6,8 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn kertvárosban a központ-
hoz nagyon közel egy 2szobás, téglából épült,
70nm alapterületű lakóház, mely egyedi fűtéssel
rendelkezik. A telken, mely 559nm nagyságú ta-
lálható egy nagyméretű garázs, alatta pincével,
valamint egy nyári konyha, mely önálló lakrészt
is képezhet. I.á.: 18 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Béri Balogh Ádám ut-
cában egy nyeles telekről megközelíthető
740nm-es telek. A telekre be van kötve a víz,
villany. Továbbá egy kis faház található rajta.
I.á.: 5,5 mFt0620-919-4870

+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű
kis családi ház két utcára nyíló telken. A ház
alatt garázs található. I.á.: 13,9 mFt 0620-919-
4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban
egy panorámás, 666nm területű építési telek,
mely kerítve van. A telekre víz be van vezetve.
I.á.: 8,8 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappa-
li+4szobás, 2szintes családi ház, 2fürdőszo-
bával, kocsibeállási lehetőséggel, 500nm
telekrésszel, újonnan építve, hőszigetelve. Az
ingatlanhoz tartozik erkély, terasz, tároló. I.á.:
34 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy ameri-
kai konyhás nappali+2szobás, téglaépítésű,
részben felújított családi ház 2db kocsibeállá-
si lehetőséggel 740nm-es telken. Az ingatlan
alsó részében egy működő fodrászüzlet + 1
helység található. I.á.: 30 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Szadán egy nappali+3szobás, nagy
terasszal, garázzsal rendelkező, összkomfor-
tos, földszintes családi ház medencével és
nagyméretű kerti tóval 900nm-es telken. E.á.:
35 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
444nm-es, panorámás építési telek, melyen
egy 30nm-es könnyűszerkezetes ház találha-
tó. I.á.: 7,8 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy kettőször
120nm alapterületű 2nappali+5szobás, 2für-
dőszobás családi ház tetőtéri beépítési lehe-
tőséggel. A ház alatt egy 40nm-es pincerész
található. A telken garázs és egyéb mellék-
épületek vannak elhelyezve. I.á.: 48mFt 0620-
919-4870

+ Eladó Gödöllőn a csemetekertben nap-
pali+4szobás, 2füdőszobás újonnan épülő,
63+59nm összterületű, 4db önálló csalá-
di ház, önálló, külön bejáratú telekrésszel,
kulcsrakész állapotban, erkéllyel, terasszal.
Bővebb információt személyesen, telefonon
egyeztetett időpontban tudunk adni (alaprajz
látványterv stb). 300 000 Ft négyzetméterá-
ron. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
110nm alapterületű, 2,5 szobás családi ház
550nm-es telken. Az ingatlan összközműves,
alatta 2x10nm-es pince található. I.á.: 20mFt
0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy
2szobás, házközponti fűtésű társasházi örök-
lakás. I.á.: 13,5 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon 554nm-
es telken egy 2szintes, 2fürdőszobás családi
ház, mely áll 4 szobából, étkező-konyhából.
A szobákhoz terasz illetve erkélyek kapcso-
lódnak, melyek biztosítják a kertkapcsolatot.
A ház alatt szuterén van kialakítva, mely ga-
rázsbeállásra is alkalmas. I.á.: 26,9 mFt 0620-
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

2016. augusztus 16.12 gödöllői szolgálat



+ Eladó Gödöllő blahai részén egy 2004-ben
épült, igényes megjelenésű, teljesen felújított,
szigetelt, 3szintes családi ház, mely áll egy
nappali-étkező-konyhából, 5 szobából, 2für-
dőszobából. A szobákból erkély és teraszkap-
csolat van kialakítva. A telek örökzöldekkel te-
lepített, automata öntözőrendszerrel. Ár érték
tekintetében nagyon kedvező áron. I.á.: 43,8
mFt 0620-919-4870

+ Eladó Tóalmáson, fürdőtől 100m-re 400nm-
es telek. A telken kis faház, lakókocsi és örök-
zöldek találhatóak. Víz, villany bevezetve. I.á.:
1,9 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Grassalkovich utcában
700nm-es telken egy 100nm-es, vertfalból
épült lakóház. I.á.: 15,5 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Dányban a tónál egy téglaépítésű,
2szintes, nappali+1szobás, fürdőszobás hét-
végi ház 740nm-es telken, fúrt kúttal. I.á.: 7
mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szem-
ben egy 100nm-es, duplakomfortos lakás,
mely funkcióját tekintve akár üzlet, iroda,
rendelő, egyéb vállalkozásra alkalmas. A ház
előtt ingyen parkolási lehetőség. I.á.: 28,9
mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
könnyűszerkezetű kis épület 780nm-es tel-
ken. Az ingatlanon gyümölcsfák és örökzöl-
dek találhatók. Az ingatlan be van kerítve, víz,
villany bekötve, gázcsonk az udvarban. E.á.:
8,9 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy új
építésű, kifogástalan állapotú, önálló 400nm-
es telekrészű, nappali+3szobás társasházi
lakás garázzsal. I.á.: 29 mFt 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy
nappali+5szobás, 2006-ban épült családi ház
500nm-es telken. Az ingatlanban padlófűtés
van kialakítva, garázs elektromos kapu be-
szerelve. A tetőtéri szobából egy nagyméretű
terasz van kialakítva. I.á.: 42,5 mFt 0620-919-
4870

+ Eladó Gödöllőn egy csodálatos panorá-
mával rendelkező, 140nm összalapterületű,
2szintes, téglából épült, nappali+4szobás,
2fürdőszobás lakóépület 2684nm-es telken
fúrt kúttal, cserépkályhával, díszkerttel, gyü-
mölcsössel. Víz, villany, gáz bevezetve. I.á.:
42mFt. Lehetőség van kisebb telekkel való
megvásárlásra, mely esetén i.á.: 35mFt 0620-
919-4870

+ Eladó Veresegyházon egy 900nm-es ösz-
szközművel ellátott, déli fekvésű telek, mely
ikerház építésre alkalmas. I.á.: 13 mFt 0620-
919-4870

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs csa-
ládi ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő ked-
velt 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.

+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, ame-
rikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 ga-
rázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, par-
kosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés,
redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403,
20-420-6243 (egész nap).

+ Eladó családi ház Hatvanban. Lakóterület
98nm, kert 1576nm. Irányár 8M. Érd: Vály
György Zoltánné 70/629-4698

+ A valkói út mellett, a Spar közelében 1.000
nm-es HOBBI TELEK sürgősen eladó. Kony-
hakertnek kiváló minőségű. Iár: 2,5MFt. Érd:
28/421-241, 20/464-0010

+ Gödöllő központjában 831 nm-es ÉPÍTÉSI
TELEK (félkész házzal) eladó. 35MFt. Érd:
20/886-1380, golyavar@gitromail.hu

+ Gödöllő központjában 1.em. teljesen felújí-
tott lakásomat elcserélném értékegyeztetés-
sel kisebb családi házra vagy telekre. Haraszt,
Kertváros és Alvég érdekelne. Érd: 20/4989-
485 (de.)

+ Gödöllőn a Kazinczy körúton 2 szobás,
erkélyes, földszinti 60nm-es lakás tároló he-
lyiséggel eladó. Ár: 13,8 MFt. Érd: 70/224-
7137

+ Királytelepen Eladó egy 100 nm-es, szige-
telt családi ház 1000 nm-es telken. 3 szoba
összkomfort 2 pincével, külön garázzsal,
gyűrűs kúttal. A telek 30 %-ig beépíthető. Ár
30MFt. Tel: 20/9947-715

+ Gödöllőn a Munkácsy M. utcában 58 nm-
es földszinti lakás eladó. Iár: 17 millió. Tel:
20/330-7510

+ Eladó 54 nm-es 2 szobás társasházi, kon-
vektoros öröklakás a Kazinczy lakótelepen.
Jó állapotban, alacsony rezsi költséggel. Iár:
14,5M Ft. 20/353-2477

+ Eladó Gödöllő központjában, a Kossuth La-
jos utcában 34 nm-es magasföldszinti lakás.
Ár: 11 MFt. 70/432-6666

+ Gödöllő belvárosában 60 nm-es, téglaépí-
tésű, 3.em. 2,5 szobás, erkélyes társasházi
lakás önálló tárolóval eladó. Fűtés: gázkon-
vektoros. Iár: 16,9 MFt. Érd: 20/212-1270

+ Gödöllő központjában 44 nm-es lakás el-
adó. (Banki hitel mentes.) Iár: 12,9MFt. Tel:
70/514-5489

+ Kistarcsán a kórház közelében 110 nm-es,
felújított kertes ház eladó. 3 szoba, ebédlő.
Ár: 30 MFt. 30/3545-914

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllő központjában 1.emeleti lakás -ame-
rikai konyhás nappali, 2 szoba, fürdő- kiadó.
100.000 Ft/hó+ 2 havi kaució+ rezsi. Tel:
30/9-617-621

+ Lakás kiadó a város központjához közel. 2
szoba, bútorozott. 60 EFt + 2 havi kaució. Tel:
20/665-9002

+ TAKARÍTÁSÉRT kiadó egy külön bejáratú
szép nagy, napfényes bútorozott szoba fürdő-
szoba és konyhahasználattal a központban.
Tel: 70/242-0803

+ 3 szobás, valamint 1 szobás, igényesen
berendezett, nagy alapterületű lakás kiadó.
20/9325-415

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

+ 25 nm-es üzlethelyiség kiadó Gödöllőn
(Cím: Körösfői u. 14., Ergoline Szolárium Stú-
dió mellett.) Tel: 30/540-6060

+ Gödöllőn a kastély mellett 120 nm-es csa-
ládi ház alsó szintje kiépített parkolóval, 2 vi-
zesblokkal, teljes infrastruktúrával kiadó. Vál-
lalkozásra alkalmas (jelenlegi megszűnőben).
Érd: 30/307-7314, 30/279-4168

+ Üzlethelyiség kiadó, 60 nm, Gödöllőn a PE-
TŐFI TÉREN. 20/923-8994

+ Gödöllő központjában, utca fronti 34 négy-
zetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.:
06-20-3456-552.

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

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

ÁLLÁS

+ Melegkonyhás étterem gyakorlott kézilányt
keres, hosszú távra! Lendületes, szorgalmas
munkatársak jelentkezését várjuk az alábbi
e-mail címen: info@vidamjuhasz.hu. Munka-
végzés helye: Kistarcsa, Auchan liget.

+ Speciális területen működő, gödöllői köz-
pontú, építő-szakipari cég keres SZAKMUN-
KÁST és BETANÍTOTT MUNKÁST, elsősor-
ban műgyanta alapú padló- és falburkolatok,
valamint kapcsolódó szakipari, építőmesteri
munkák kivitelezéséhez, minőségi munkavég-
zésre képes szakmunkaerőt (festő, burkoló,
kőműves, lakatos, gépkezelői alapképzett-
ség), valamint betanított munkaerőt szakkép-
zettségtől függetlenül, kiemelt bérezéssel. Jo-
gosítvány előny, szakmai képzést biztosítjuk.
Jelentkezőket várunk az ország egész terüle-
téről rövid szakmai önéletrajzzal. Jelentkezés:
allas2016if@gmail.com

+ Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjá-
ba keresünk kereskedelmi végzettséggel és
gyakorlattal rendelkező munkatársat azonnali
kezdéssel, váltott munkarendben. Az alap fi-
zetésen felül a jövedelem kiegészíthető! Érd:
28/513-115

+ Gödöllői irodába gyakorlattal rendelkező
KÖNYVELŐT keresek 4 órás munkaidőben.
Fizetés megegyezés szerint. Fényképes önélet-
rajzot, fizetési igény megjelölésével, az alábbi
e-mail címre kérem: konyvelomunkatars800@
gmail.com
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Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!

1+1=3 Akció! Részletek

az irodában vagy telefonon!

KÍNÁLATUNKBÓL: *A Kertvárosban N+2 szobás,
110 nm-es, felújított családi ház 720 nm-es telken
eladó. Iá.: 29,9 m Ft.

*Gödöllőn, a Belvárosban 2. emeleti, újszerű, bruttó
46 nm-es, tetőtéri lakás parkolóval eladó. Iá:16,5 mFt

*Gödöllőn, a Belvárosban, 3. emeleti, újszerű, bruttó
60 nm-es tetőtéri lakás parkolóval eladó. Iá:17,5 mFt.

*Veresegyházon most épülő 92-94 nm-es, N+3
szobás sorházi lakások kis kerttel, kocsi beállóval,
választható színekkel, burkolatokkal decemberi át-
adással leköthetők! CSOK igényelhető. Iá:29,8 mFt.



+ VIRÁGKÖTŐT KERESÜNK!!! Gödöllői virágüz-
let azonnali kezdéssel, kreatív, feladatait önállóan
ellátó, min. 3-5 év szakmai tapasztalattal rendelke-
ző, megbízhatómunkaerőt felvesz! Önéletrajzot az
agivirag@gmail.com email címre kérnénk küldeni,
vagy jelentkezz a 20/350 -0771 telefonszámon!

+ Bevezetett szépségszalonba FODRÁSZ,
KOZMETIKUS munkatársat keresünk. Vállal-
kozóival! Tel: 20/420-9928

+ Gödöllő területére szórólap-újság terjesztőt
keresek. A munka végezhető iskola, nyugdíj
mellett is. Gödöllői lakosok jelentkezését vá-
rom! Tel: 20/495-2420

+ Gödöllői cég informatikai hálózatok kiépíté-
sében jártas, jogosítvánnyal rendelkező mun-
katársat keres. Fizetési igénnyel megjelölt
fényképes önéletrajzokat a budavarinem@
gmail.com e-mail címre kérjük.

+ AUTÓFÉNYEZŐT, ELŐKÉSZÍTŐT gödöllői
telephelyre felveszek. 30/222-3428

+ Jogosítvánnyal rendelkező munkatársat ke-
resünk áruházunkba ELADÓI munkakörbe. Je-
lentkezéseket várjuk személyesen az Arzenál
Áruházba: Gödöllő, Dózsa Gy.út 96., vagy fény-
képes önéletrajzzal: arzenalgodollo@invitel.hu

SZOLGÁLTATÁS

+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytar-
csa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz
megyek. www.barbarakutyakozmetika.hu,
+3620/9355059.

+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak ge-
nerál kivitelezésben, referencia háttérrel
kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését
153.000 Ft/nm áron. 0620-919-4870

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordí-
tókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiro-
da, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com

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

+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivá-
gás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiis-
meretes, alapos, megbízható munka rendsze-
resen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

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

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

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

+ PERMETEZÉS motoros és kézi permetező
géppel. Gyümölcsfák, fenyők, tuják ki és visz-
szavágása, metszése. Zöld-hulladék elszállítás.
Árok és ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált
fák kivágása alpin technikával. 20/922-4400

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép sze-
relés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
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Már megint itt a szeptember és az is-
kolalezdés… Toll, ceruza, füzetek, és
van akinek szemüvegre is szüksége
van mindezek mellé.
A gondos iskolakezdéshez szeretnénk
segíteni Önöknek az MSE Optikában.
Ingyenes látásszűrést végzünk a gyer-
mekeknek, felnőtteknek egyaránt.
A szűrés pár percet vesz csak igény-
be, és amennyiben rossz látásélesség
derül ki, úgy lehetőség van teljeskö-
rű szemvizsgálatra, ahol a megfelelő
szemüveg felírása mellett betegségek-
re történő szűrést is végzünk (szürke-,
zöldhályog, szemfenéki problémák…)
14 éves kor felettieknél ezt a vizsgá-
latot optometrista végzi üzletünkben,
és ez térítésmentesen vehető igénybe.
A fiatalabbakat pedig szemész szakor-
vosi vizsgálatra várjuk vissza.
Dr. Elek Ilona szemészorvos vizsgál-
ja a gyermekeket. Nagy tapasztalat-
tal, és szeretettel gondozza látásuk
fejlődését.
Mert bizony, kedves szülőtársaim,
fontos, hogy tudják, a látás nem ve-
lünk született tulajdonság, hanem az
első életévekben kialakuló, tanult fo-
lyamat!
Ha valamilyen oknál fogva az agy
nem kap éles képet mindkét szemből
egyszerre, akkor nem tanulunk meg
„rendesen” két szemmel együtt látni,
és az egyik szem, akár észrevétlenül

is (!) tompalátóvá válik. A tompalátó-
ságot 6 éves kor után már nem is lehet
eredményesen kezelni. Ezért fontos,
hogy minden gyermeket minél hama-
rabb, 1-2 éves kora körül gyermeksze-
mész ellenőrizzen.
Kisiskolásokat pedig azért kell látás-
szűrésre vinni, mert náluk gyakran
alakul ki rövidlátás. Szerencsére ez
könnyebben kiderül:
Hozza el gyermekét látásszűrére,
• ha nem látja jól a tévében a felira-
tokat
• ha sokat hunyorog
• ha túl közelről olvas
• ha szeme hamar elfárad
• ha sokat fáj a feje
• vagy ha egyszerűen nyugodt szeret-
ne lenni, és a gyermeke látását szeret-
né ellenőriztetni.
Augusztus és szeptember hónapban
iskolakezdési akciónk:
Gyermekeknek a szemüveglencsék
20% kedvezménnyel kaphatók!
Mi ezzel tudunk segíteni, hogy jól in-
duljon a tanév. Használják ki a lehető-
ségeket! Várjuk Önöket szeretettel az
MSE Optikában!

Szőke Emese
optometrista, látszerész mester
Cím: Gödöllő, Petőfi tér 3.

Tel (bejelentkezés):28/417-367
www.optikagodollo.hu

Kedves Szülők és Gyermekek!



+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvez-
ménnyel! Tel: 06-70-361-9679

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál ki-
vitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg bur-
kolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivi-
telezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAK-
TÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása.
Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470

+ KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, met-
szés, permetezés, ültetés. Rotációs kapálás,
gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűka-
szálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek
elszállítása. 30/747-6090

+ Betegségeket kiváltó lelki okok, párkap-
csolati problémák oldása Gödöllőn. További
információ a www.thetagodollo.hu oldalon.
Időpont egyeztetés: 20/367-4274

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

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

+ LAKÁSSZERVIZ. Festés, víz, csatorna, zár-
szerelés, biztonsági zárak felszerelése. Boj-
ler, redőny szerelés, javítás. 06-70-201-1292

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

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

OKTATÁS

TÁRSKERESŐ

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

+ Társaság hiányában -ezúton és levelezés
útján- keresem szintén független, vidám ter-
mészetű társnőmet. 55 éves, 168 cm magas,
szemüveges pasi vagyok. Mester István 2117
Isaszeg, Árpád út 21.

ADÁS~VÉTEL

+ 50 literes szőlőprés és daráló eladó. Érdek-
lődni az esti órákban: 28/419-530

+ AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+ Költözés miatt szekrénysorok, zongora, hű-
tőszekrény eladó. Érd: 20/9749-879

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minő-
ség eladó. 1liter 2500Ft. Érd.: 0630 8518 763

+ Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő
tv-állvány. 850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.:
+36-20-9811-027.

+ Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerékpár
26colos, agydinamós, 3 sebességes marok-
váltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár,
kresz szabályoknak megfelelően felszerelve
i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTORminden típusúgépjárműhöz
szaküzletünkben
vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink:
beszerelés, bevizs-
gálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új
akciók. Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szem-
ben) 06-30/536-
4300, 28/611-728
www.akkugodollo.
hu

+ Eladó 1db elekt-
romos, alig hasz-
nált 4 kerekű mo-
torbicikli. Tornádó.
Iár: 130.000 Ft.
Tel: 20/886-1655

EGYÉB

+ Vásároljon HAMI-
SÍTATLAN, OMME
zárszalagos mé-
zet közvetlenül a
termelőtől! Akác-,
Akác-Hárs-, Hárs-,
Repceméz. 720ml-
es csavaros tetejű
befőttes üveget
cserébe elfogadok.
Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913

+ MÉZET közvetle-
nül a termelőtől, a
Ludányi Méhészet-
ből! Akác-, Virág-,
Hárs-, Gesztenye-,
Repce krém-, Se-
lyemfű-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor
kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk.
30/9891-721
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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Beküldési határidő:
2016. augusztus 23.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Ó-Nagy Györgyné, Erzsébet király-
né krt. 21., Gódor Józsefné, Szent
János u. 1/C
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Kolláth
Kamilla, Béri Balog Á. u. 9., Zelnik
Péter, Palotakert 9.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlá-
si utalványát nyerte: Korzenszky
Enikő, Klebelsberg K. u. 4/B
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Varjú
Mátyás, Sztelek D. u. 2/A, Tóth Lilla,
Rigó u. 39.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványát nyerte: Varga Júlia, Nyár u.
18., Kubatov Balázs, 2111 Szada,
Koncz köz 6.

ZÁRVA SZEPTEMBER 9-IG
A Művészetek Háza június 1-jétől szeptember 9-ig
felújítás miatt ZÁRVA. Szeptember 10-től a meg-
szokott nyitva tartással vár mindenkit.
A Belvárosi Jegyiroda június 1-től augusztus 31-ig
hétfőtől-péntekig 10.00-18.00, szombat-vasárnap
ZÁRVA. Szeptember 1-jétől a megszokott nyitva
tartással vár mindenkit.
A Királyi Váró minden nap 10.00-18.00 (változatla-
nul működik).
NoVo Café és mini könyvtár a megszokott nyitva
tartással lesz nyitva (hétfőtől-csütörtökig 8.30-
22.30; péntek-szombat 8.30-01.00; vasárnap
11.00-22.30).


