
A Gödöllő Táncszínház bemutatta 56 című darab-
ját a Művészetek Háza felújított színháztermében.

(5. oldal)

Ötven év, ötven kép címmel megnyílt a Duflex
Fotográfiai Stúdió kiállítása a Művészetek Házá-
ban. (6. oldal)

Gémesi Csanád, a GEAC–SZIE kardvívója a ma-
gyar válogatott tagjaként 4. lett a dakari világku-
paversenyen. (8. oldal)
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MÉG EBBEN A CIKLUSBAN MEGVALÓSUL A HARMADIK ÜTEM IS

Átadták a felújított színháztermet
Befejezéshez közeledve

Fejlesztések

Vasárnap este ünnepélyesen átad-
ták a Művészetek Háza Gödöllő fel-
újításának második ütemében kor-
szerűsített színháztermet, amit már
az előző két nap is megismerhetett
a közönség a Gödöllő Táncszínház
és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
előadásain. Ezek a produkciók is
igazolták, hogy művészeti csoport-
jaink nemzetközi szinten művelik a
kultúra jelentős ágazatait, a művé-
szeti események a mindennapi élet
részét képezik, emelte ki beszédé-
ben Gémesi György polgármester.

Elsőként Mészáros Beáta, a Gara-
bonciás Színtársulat vezetője olva-
sott fel részletet Móricz Zsigmond
Csibe színházban volt című novellá-
jából, majd Kovács Balázs igazgató
és Benedek Krisztina műsorvezető
köszöntötte a megjelenteket.

Gémesi György megnyitó be-
szédében elmondta, hogy a Művé-
szetek Háza Gödöllő felújításának
első üteme hazánk európai uniós
elnökségének időszakára készült el.
A most befejeződött második ütem

megvalósításához az önkormányzat
274 millió forintot biztosított az idei
költségvetésből. A színházterem 450
férőhelyesre bővült, korszerű szín-
padtechnika és elektromos hálózat
szolgálja a jövőben az előadásokat.A

harmadik ütemre még eb-
ben a ciklusban sor kerül,
pályázati forrásból – amit
már megcéloztak – vagy
önerőből, tette hozzá a
polgármester. A hátralévő
munka a kupola hőszige-
telése és az emeleti abla-
kok cseréje.
A mostani felújítás ér-

dekességei közé tartozik
a nézőtér dizájnja. A szín-
háztermek általában sötét
tónusúak, s ez jellemző a
gödöllőire is. Ám a néző-
tér új, ergonómiailag ter-

vezett székei a szokásostól eltérően
nem egyszínűek, hanem a sorok kö-
zött a színpad és a falak színvilága
köszön vissza, egy kis játékosságot
kölcsönözve a térnek.

(folytatás az 5. oldalon)

Az ütemtervnekmegfelelően folynak
a munkák a Petőfi Sándor téren és a
Lumniczer Sándor utcában. Jó hír a
gépkocsival közlekedőknek, hogy a
jövő héttől kezdődően fokozatosan
helyreállhat a forgalom, a munkála-
tok pedig a hó végére befejeződnek.

Jelenleg a csapadékvíz-elvezető
csatorna kiépítése zajlik, majd meg-
kezdődik a nyomvonal sávos helyre-
állítása. Ha az időjárás engedi, ennek
munkálatai a Petőfi téren akár már a
héten befejeződhetnek, s ezt köve-
tően megszűnhet a lámpás forgalom
irányítás is.

(folytatás a 2. oldalon)

Fotó:TatárAttila
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Az egész országot megrázta 
a nemrég Szadán történt tra-
gédia, amelyben két gyermek 
vesztette életét szénmonoxid 
mérgezésben. Sajnos, nem 
múlik el úgy fűtési szezon, 
hogy ne történne néhány ha-
sonló eset. A védekezés szó 
szerint létkérdés. 

A szén-monoxid az emberi érzék-
szervek számára „láthatatlan”, hisz 
ez egy színtelen, szagtalan, íztelen, 
a levegőnél egy kicsivel könnyebb, 
mérgező gáz, amely tökéletlen égés 
során jön létre. Belélegezve 
gátolja a vér oxigénszállító 
képességét, mivel erősen kap-
csolódik az oxigént szállító 
hemoglobinhoz. A szén-mo-
noxid-mérgezés nehezen 
észrevehető, hiszen annak tü-
netei: rosszullét, szédülés, fej-
fájás, hányinger és fáradtság 
könnyen összetéveszthetőek 
egyéb betegségek tüneteivel. 
Magas szén-monoxid-kon-
centráció esetén ájulás, és né-
hány percen belül halál is beállhat.

A szén-monoxid keletkezését több 
probléma is okozhatja: a  nyílt láng-
gal égő készülék nem rendeltetéssze-
rű használata, a szabálytalan kivite-
lezés, illetve a műszaki felülvizsgálat 
vagy ellenőrzés elmulasztása.  
Amikor hirtelen vált hidegre az idő-
járás – ahogy ez idén is történt – sok 
esetben elmarad a tüzelő-berende-
zések és az égéstermék – elvezető 
rendszerek szakemberrel történő el-
lenőrzése, ami növeli a kockázatot. 
A nem rendeltetésszerű használat kö-

vetkeztében jelentős anyagi kárral és 
esetenként súlyos sérülésekkel járó 
tűzesetek alakulhatnak ki, de nem rit-
ka a fizikai robbanás sem. Nagyobb 
eséllyel rakódik le káros anyag az 
olyan égéstermék-elvezető rendszer-
ben, amelyben hulladékot vagy más, 
nem megfelelő tüzelőanyagot éget-
nek, az elzáródott kéményből pedig a 
káros anyagok visszaáramolhatnak. 
Ezek a veszélyforrások a megfelelő 
használattal teljesen kiküszöbölhető-
ek!
A szabálytalan kivitelezés miatt az 
égéstermék visszaáramolhat, a tüze-

lő-fűtőberendezések meghibásodhat-
nak. A zárt térbe visszajutó gázok, 
így a szén-monoxid már alacsony 
koncentrációban is komoly veszélyt 
jelentenek az ott tartózkodókra. A 
rosszul bekötött eszköz gyakrabban 
meghibásodhat, azt gyakrabban kell 
javítani és rövidebb idő alatt tönkre-
megy. Ezért is fontos, hogy megfele-
lő minőségű termékeket vásároljunk, 
a tervezést és a kivitelezést pedig 
szakember végezze el!

A műszaki felülvizsgálat és ellenőr-
zés fontos feltétele a fűtési rendszer 

biztonságos működtetésének, hiszen 
időben kiderül, ha valamilyen kar-
bantartási vagy javítási munkára van 
szükség. Fontos, hogy ezt a munkát 
is minden esetben szakember végez-
ze, épp úgy, mint szükség esetén a ja-
vítást. A fűtési rendszer valamennyi 
elemét ellenőriztetni kell az előírás 
szerinti időszakonként!

A szén-monoxid-mérgezés embert 
és házi állatot egyaránt fenyeget, ám 
a kockázat jelentősen csökkenthető 
a tüzelő, fűtő és főző berendezések 
rendszeres karbantartásával, a lakás 
megfelelő szellőzésének biztosításá-
val, illetve azzal, ha olyan helyiség-
be ahol nyíltlánggal üzemelő beren-
dezés van, szén-monoxid-érzékelőt 

telepítünk.
De az érzékelő is csak akkor 
nyújt megfelelő védelmet, ha a 
használati utasításnak megfele-
lő helyen és módon van telepít-
ve. 
Érzékelőt a fűtéstechnikai be-
rendezéseket árusító szaküzle-
tekben lehet beszerezni, de a 
nagyobb bevásárlóközpontok-
ban is találhatunk. Fontos, hogy 
vásárlása előtt tájékozódjunk a 
megvásárolható készülékekről, 

csak megbízható cégtől, minősített 
eszközt vásároljunk, s annak karban-
tartásáról is megfelelően gondoskod-
junk!!!

A szénmonoxid érzékelőkről  töb-
bek között akatasztrofavedelem.
hu  oldalon tájékozódhatnak. 
Ha a szén-monoxid-mérgezés tüne-
teit (fejfájás, émelygés, szédülés) 
észleli magán vagy a környezetében 
lévő emberen, azonnal hívja a 112-es 
segélyhívó számot!

Forrás: www.katasztrofavedelem.hu

(Folytatás az 1. oldalról) 

A munka ezt követően a Lumniczer 
utcában folytatódik, s a tervek sze-
rint a hónap végére itt is elkészülnek 
a burkolati munkák is, s ezzel lezárul 
a fejlesztés I. üteme.

A II. ütemre 2017 nyarán, az iskolai 
szünetben kerül sor, ekkor a Petőfi 
téren és a Lumniczer utcában tel-
jes burkolat rekonstrukció történik 
majd. A szakemberek többek között 
azért döntöttek a két ütemben történő 

munkavégzés mellett, hogy a tanítási 
időben minél hamarabb vissza lehes-
sen adni a forgalomnak az érintett 
utcákat, továbbá a burkolatépítési 
munkák nyáron jobb körülmények 
közt végezhetők.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában 
még dolgoznak, de már folyik a járda 

aszfaltozása, és a tervek szerint halad 
a járda melletti szivárgó vízelvezetés 
kialakítása is, ami a Lumniczer utca 
új csapadékvíz csatornájába veze-
ti majd bele a területen összegyűlő 
csapadékot.  A járda munkálatai mel-
lett a napokban a Szőlő utcánál lévő 

buszmegálló felújításán dolgoznak a 
szakemberek. 
Bár az egyik legnagyobb idei váro-
si fejlesztés, a Testvérvárosok útja 
rekonstrukciója már befejeződött, a 
napokban mégis új munka kezdődik 

a területen. Az út mellé fasort tele-
pítenek, több mint ötven gömbkőris 
szépíti majd a környezetet. A fákat 
úgy választották ki, hogy azok lég-
vezeték alá is telepíthetők, magassá-
guk miatt a későbbiekben nem lesz 
szükség erőteljesebb visszavágásra, 
csonkolásra.    jk

Befejezéshez közelednek a munkák

Belvárosi fejlesztések
szaBályosan, karBantartással, odafigyeléssel

előzzük meg a tragédiát!

Az elmúlt héten már nem csak 
az őszből, hanem a télből is 
ízelítőt kaptunk, a hajnali és 
a reggeli órákban városunk-
ban is fagypont alá csökkent a 
hőmérséklet. A kellemes hét-
végét követően a  következő 
napokra is hideg napokat ígér 
a meteorológia, ami fokozott 
figyelmet és felkészülést   igé-
nyel a gépkocsivezetőktől. 

Ha az időjárás és az útviszonyok 
szükségessé teszik, a VÜSZI munka-
társai azonnal gondoskodnak az utak 
járhatóságáról, ez azonban nem pó-
tolja sem a téli gumit, sem a nagyobb 
odafigyelést. Erre figyelmeztetett a 
napokban a rendőrség is. 

A téli hónapokra történő felkészülés 
jegyében fontos szem előtt tartani, 
hogy a nyári gumi 7 Celsius-fok alatt 
már nem teljesíti feladatát. A megfe-
lelően megválasztott téli autógumik-
kal vészfékezés esetén jelentősen 
lerövidül a féktávolság, mely főleg 
az autópályákon, nagy sebességgel 

való közlekedés esetén akár életet 
is menthet. A téli gumik használa-
ta a csapadék kellő elvezetésével és 
a biztonságosabb úttartással a zord 
körülmények közötti egyenletes ha-
ladást biztosítja. Minden járműre 

csak olyan méretű gumiabroncsot 
szabad felszerelni, amilyet a jármű-
gyártó cég meghatározott. A műszaki 
biztonság egyik alapkövetelménye a 
futómű és a gumik kifogástalan álla-
pota. 

Novemberben már gyakori a köd, 
a szitáló hó, a csúszós utak, a fagy-
pont körüli hőmérséklet. A száraz és 
csúszós utak hirtelen válthatják egy-

mást, mely különös óvatossá-
got és figyelmet kíván, amely 
a nyáritól lényegesen eltérő 
vezetéstechnikát igényelhet. 

Nagyobb követési távolságot tartva 
lassabban kell vezetni, így kisebb a 
balesetek bekövetkeztének kocká-
zata, és egy esetleges rossz manő-
verezés esetén a hibák könnyebben 
korrigálhatóak. Növeli a baleseti 

kockázatot az is, 
hogy a pára, a köd 
erősen rontja a tá-
volságbecslő ké-
pességet, a tárgyak 
a valóságosnál 
távolabbinak tűn-
hetnek.
A külföldre in-
dulók számára 
fontos, hogy az 

utazást megelőzően tájékozódjanak, 
hogy az érintett, és a célállomás sze-
rinti országban vezettek-e be olyan 
jellegű korlátozást, amely például a 
téli gumik, vagy a hólánc kötelező 
használatára irányul. Ha igen, akkor 
a szükséges felszerelések nélkül ne 
induljunk útnak, mert ezek meglétét 
akár az adott ország területére való 
belépésnek is a feltételévé tehetik. 

Forrás: police.hu

más időjárási és útviszonyok, más felszerelés

ideje téli gumira váltani!

A Gödöllői Polgármesteri Hiva-
tal államháztartási számvitelben, 
gazdálkodásban jártas, szakirányú 
végzettséggel és gyakorlattal ren-
delkező munkatársat keres költ-
ségvetési ügyintéző munkakörre, 
a Költségvetési Irodára.

Képesítési előírás: 
I. besorolási osztályban: Felsőok-
tatásban szerzett gazdaságtudo-
mányi, közszolgálati, műszaki me-
nedzser, gazdasági agrármérnöki, 
jogi, szakképzettség, vagy felsőok-
tatásban szerzett szakképzettség és 
gazdaságtudományi, statisztikai, 
informatikai, műszaki, logiszti-
kai felsőfokú, illetve mérlegképes 
könyvelő szakképesítés
II. besorolási osztályban: Gazda-
sági középiskolai végzettség, vagy 

középiskolai végzettség és gazda-
ságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, 
logisztikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés
Államháztartási szakon szerzett 
mérlegképes könyvelői végzettség, 
szakmai tapasztalat előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz 
megküldésével személyesen vagy 
postai úton kell benyújtani Gödöl-
lő város jegyzőjének címezve (Dr. 
Nánási Éva címzetes főjegyző, 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 
2016. november 30.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

felhÍvás – költségvetési ügyintéző munkakör
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Új pozícióban a kastély igazgatója

bemutatkozott gödöllő a világ városainak napján, Xiamenben

A fejlődés legfőbb szempontja a fenntarthatóság
Az ENSZ javaslatára 3 évvel ezelőtt,
október 31-ét a világ városainak nap-
jává nyilvánították. Ez alkalomból 3
napos konferenciát rendeztek a kínai
Xiamen városában október 30 és no-
vember 1 között, melyre meghívást
kapott dr. Gémesi György, Gödöllő
város polgármestere, a MÖSZ elnö-
ke. Az eseményre Kínán kívül 15 or-
szágból hívtak hallgatókat és előadó-
kat köztük az Egyesült Államokból,
Angliából, Svédországból, Dél-Af-
rikából, Thaiföldről, de képviseltette
magát több nemzetközi szervezet is
köztük a világnapot létrehozó ENSZ.
Mára a Föld lakosságának nagyob-

bik része városban éli életét. Éppen
ezért is fontos, hogy egyre nagyobb
hangsúlyt fektessünk az itt élő embe-
rekre, felhívva a figyelmet az urba-
nizációs problémákra, mindeközben
nem elfelejtve környezetünk védel-
mét sem, mondta Ban Ki Moon, az
ENSZ főtitkára videóüzenetében.
A kihívás egyre nagyobb a vi-

lágban, gondoljunk bele, hogy több
mint 800 millió ember él víz nélkül,
vagy olyan területen, ahol a termé-
szetes víz a szennyeződések miatt
ihatatlan. Éppen ezért is fontosak az
ilyen konferenciák, hogy a városok
megosszák tapasztalataikat egymás-
sal, tanuljanak egymás hibáiból, si-
kereiből, mondta nyitóbeszédében
Aisha Kirabo Kacyira, az ENSZ
urbanizációért felelős igazgatója.
Gémesi György egy 2 órás panel-

beszélgetésben vett részt olyan egy-
kori és jelenlegi városvezetők kísé-
retében, mint a vendégváró település
Xiamen városüzemeltetési igazgató-
ja, Chicago volt polgármestere, aki
1989 és 2011 között tölthette be az
amerikai nagyváros vezetőjének po-
zícióját, a thaiföldi Phuket kormány-
zó-helyettese.
A panelbeszélgetés 3 fő témára

épült a városok és a lakosság együtt-
működésére, a kulturális örökség és
a környezet védelmére, valamint
a fenntartható fejlődésre. Mint azt
Gémesi György elmondta minden
településnek fontos, hogy fejlődjön,
de nem mindegy azt hogyan teszi.
A legfontosabb a fenntarthatóság.

Lehet városokat fejleszteni stratégia
nélkül, csak arra koncentrálni, hogy
növeljük a lakosság számát, vagy
láványos nagy beruházásokat fej-
lesztéseket végrehajtani, amit utána
szinte senki sem fog használni. De
majd ott lesz a kérdés, mennyibe ke-
rül mindezt fenntartani? Mibe fog ez
kerülni? Első lépésként a városoknak
meg kell teremteniük az alapvető
feltételeket is. Lényeges a megfelelő
úthálózat, az ivóvíz, a csapadék- és
szennyvíz elvezetése, az óvodák és
iskolák építése. A környezettudatos
fejlesztéseket kell előtérbe helyezni.
Előadásában több gödöllői példát is
bemutatott. Mint elmondta, a lakos-
ság, bármi történik, azt a polgármes-
teren kéri számon. Ő lesz a hibás a
rossz kivitelezésért, ha rosszul csi-
nálnak meg egy utat. Éppen ezért
fontos, hogy a lakosságot mindig be
kell vonni a történésekbe, mikor mi
és miért történik. A kulturális örök-
ség és a környezet védelme egyre
fontosabb terület.

Gödöllő egy szerencsés város.
Bár sajnos a 70-es években számos
szép, értékes épületet elbontottak a
település jelképe a Gödöllői Királyi
Kastély, mely elsősorban Erzsébet
királynéról Sisiről ismert, megma-
radt. Kormányzati együttműködéssel
megújult és folyamatosan újul, mára
pedig évente közel 300 ezer fő láto-
gatja és az ország egyik legismertebb
turisztikai látványossága, rendez-
vény helyszíne. Szintén szerencsés,
hogy a település több mint 50 száza-
léka zöldfelület, valamint az elmúlt

években számos olyan fejlesztés tör-
tént Gödöllőn, ami a környezetünk
további védelmét garantálja.

Richard M Daley, Chicago egy-
kori polgármestere szerint a jövő te-
lepüléseinek nagyobb hangsúlyt kell
fektetniük a környezettudatos fej-
lesztésekre. Több zöldfelületet kell
kialakítani, egyre nagyobb a szük-
ség a jó levegőre és a tiszta ivóvízre.
A lakosságot is be kell vonni, hogy
figyeljenek saját környezetükre, lát-
niuk kell, hogy a jövőben egyre na-

gyobb szerepet kell vállalniuk nekik
is saját környezetük védelme érdeké-
ben és nem mindent a város vezető-
jétől kell elvárniuk. Környezettuda-
tos városi lakosságra van szükség.
Chicago sokat dolgozott ezért, de

szerencsére mára elmondható, hogy
az egykori gazdasági nagyvárosból,
egy valódi zöld metropolitent hoztak
létre.
A konferencia résztvevői Xiamen-

ben ellátogattak olyan városrészekbe
is, melyeket az utóbbi időben újí-
tottak fel, modernizálták az ott élők

életkörülményeit javítva, vagy amit
elsősorban a turizmusra építve alakí-
tottak újjá.

A konferenciát követően a gö-
döllői delegáció tagjai Zhangzhou
testvérvárosunkba látogatott, ahol a
város nevében Wu Weihong alpol-
gármester asszony és Lin Lihong, a
nemzetközi kapcsolatok irodájának
vezetője fogadta a vendégeket. A
hivatalos egyeztetésen elhagzottak
alapján a két település elsősorban
oktatási, kulturális és turisztikai té-
ren fűzi szorosabbra a kapcsolatait,
együttműködve a két városban mű-
ködő egyetemmel.
Zhangzhou Fujian tartomány

egyik legjelentősebb agrárvidéke.
Szintén lehetőség nyílik diák és

pedagógus cserereprogramokra is.
Zhangzhouban például zenei egye-
tem működik, ahol szeretnék, ha
ottani pedagógusok megismerhetnék
a magyar zenei oktatást, valamint a
Gödöllőn működő Frédéric Chopin
zenei AMI-vel közösen pedagógus
csereprogram jöhetne létre. Jövőre a

Nemzetközi Ifjúsági Táborba pedig,
immár második alkalommal érkez-
nek diákok kínai testvérvárosunkból.

Zhangzhou az elmúlt 5 évben egy
többmilliós várossá fejlődött. Az
egykori halászfalu helyén ma felhő-
karcolók állnak. Mint azt az alpol-
gármester elmondta, fontos, hogy
a múltat is megőrizzék. Sajnos az
épületek nagy részét mára elbontot-
ták, de a megmaradt régi városrészt
szeretnék rehabilitálni, majd turisz-
tikailag is hasznosítani. Példaként a
gödöllői kastélyt hozta fel.
Gazdasági téren szintén nagy az

érdeklődés Kína részéről Magyaror-
szág iránt, de ebben az esetben a két
ország kormánya közötti megállapo-
dás az irányadó.
Gémesi György több település

polgármesterével, valamint megyei
vezetővel is találkozott egy hetes
kinttartózkodása alatt.
A látogatás, beleértve az utazás

minden költségét a meghívó fél áll-
ta.

(lpt)

Az 1825-ös pozsonyi országgyűlésen november 3-án ajánlotta fel
gróf Széchenyi István birtokai egyévi jövedelmét egy magyar tudós
társaság létrehozására. A jeles alkalom évfordulóját 2003-ban az
Országgyűlés a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította. Az eh-
hez kapcsolódó egész hónapos eseménysorozatban, aminek idén
az „Oknyomozó tudomány” a mottója, a Szent István Egyetem is
részt vesz.

A gödöllői Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon november
23-án 9 órakor kezdődik a tudományos diákköri konferencia. A kar
fennállása óta nagy hangsúlyt fektet a tudományos diákköri hagyo-
mányok ápolására; idén is több mint 100 hallgató vesz részt a kon-
ferencián, bemutatva kutatási eredményeit.

Ugyancsak a GTK-n november 24-én 9 órától zajlik a Tradíció
és Innováció 2016 konferencia Három évtized a gazdaság- és tár-
sadalomtudomány szolgálatában címmel. Célja tisztelegni a kar
fennállásának harmincadik évfordulója előtt. A fakultás korábbi és
jelenlegi vezetői összegzik az elmúlt időszak oktatási és kutatási
eredményeit és mind a négy intézet saját előadássorozatot ren-
dez.

(l.t.)

30 éves kart méltatnak az egyetemen

A Magyar Tudomány ÜnnepeA Magyar Turisztikai Ügynökség
attrakció-fejlesztésekért felelős
igazgatói posztját november 2-tól
Gönczi Tibor, a Gödöllői Királyi
Kastély korábbi igazgatója tölti be
– tájékoztatta a sajtót a szervezet.

Az MTÜ turizmus-stratégiai és tu-
risztikai fejlesztésekért felelős ve-
zérigazgatósága előtt álló szakmai
feladatok egyik kiemelt területe a
jelentős európai uniós és hazai forrá-
sokkal támogatott térségek, turiszti-
kai attrakciók vonzóbbá tétele mind
a bel- és külföldről érkező turisták
számára. Ennek érdekében olyan kö-
zönségcsalogató, látogatói élményt
erősítő fejlesztésekre kerül sor az or-
szág számos pontján, amelyek meg-
valósításában az MTÜ aktív szerep-
lőként is részt vesz.

A Gödöllői Királyi Kas-
télyt Gönczi Tibor 11
év után hagyta el, ahol
először igazgató-helyet-
tesként dolgozott, 2010
decembere óta pedig igaz-
gatóként. Egyedüli ma-
gyarként immár hat éve
az Európai Királyi Rezi-
denciák Szövetségének
elnökségi tagja, az utóbbi
időben a szervezet kincs-
tárnoki pozícióját tölti be.
A kastély az elmúlt évek-
ben számos hazai és nem-
zetközi elismerést nyert
el. A magyar EU-elnökség
eseményeinek Gödöllő és a kastély
egyaránt kiemelt helyszíne volt.
A kastélyt üzemeltető társaság tu-

lajdonosainak kérésére a szakember

új munkaköre mellett ez év végéig
a kastély igazgatói feladatait is el-
látja.

(ny.f.)
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Tisztelt Ügyvéd Úr!
Egy társasház földszinti lakásában lakom. 
A nyár közepén, a hétvégi kirándulásról 
hazaérkezve a lakásomban megdöbben-
tő állapotok fogadtak, mert a társasház  
szennyvíz gyűjtővezetéke meghibásodott, 
ezért eldugult, ennek következtében a la-
kásomat elöntötte a szennyvíz. Az egész 
lakásban állt a trutyi, a szőnyegeim és bú-
toraim felszívták a szennylét, aznap kény-
telen voltam szüleimnél aludni. Az átázott 
dolgaim jelentős része tönkrement. A közös 
képviselőtől kértem a kár megtérítését, de 
ezt a társasházi közgyűlés döntéséhez kö-
tötte. Kérem tájékoztatását, hogy ki a felelős 
a történtekért, és kinek kell a káromat meg-
térítenie.
dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza: 
A Ptk. kártérítés szabályai szerint aki más-

nak jogellenesen kárt okoz, köteles azt meg-
téríteni. Általánosságban megállapítható, 
hogy minden károkozás jogellenes – a jog-
szabályban meghatározott esetek kivételé-
vel – és a kárt az okozója köteles megtérí-
teni. A szennyvíz gyűjtő-vezeték hibájával 
összefüggésben keletkező kár megtérítése 
a vezeték tulajdonosának a kötelezettsége. 
A vezetékszakasz tulajdonosának megál-
lapítása a társasház alapító okirata alapján 
lehetséges, ezért ennek tisztázása elenged-
hetetlen a felelős személyének megállapítás 
céljából. Mivel a gyűjtővezeték általában a 
társasház tulajdonában van, ezért feltételez-
hető, hogy az önnél keletkezett kár összegét 
is a társasház közösségétől követelheti. Cél-
szerű ebben az esetben megvizsgálni, hogy 
a közösség biztosítással rendelkezik-e, és 
ha igen akkor a biztosító kockázatviselési 

kötelezettsége kiterjed-e erre az esemény-
re, mert ebben az esetben a biztosító áll 
helyt a társasház helyett. A kárfelelősség 
megállapítása érdekében célszerű azt is 
megvizsgálni, hogy a közös képviselő a 
megbízásával összefüggésben teljesítette-e 
vállalt kötelezettségeit, illetve felelősségre 
vonható-e a kár bekövetkezéséért. Amennyi-
ben igen, ennek megtérítését a társasházi 
törvény előírása szerint a közgyűlés dönté-
sét követően lehet kezdeményezni, ebben az 
esetben a kártérítés összege megtérülhet a 
társasház részére.
Természetesen, amennyiben a hiba még-
sem a társasházi vezetékszakaszon kelet-
kezett, akkor a kár bekövetkezéséért sem a 
társasház közössége a felelős.
A kár összegszerű meghatározásánál a be-
következett értékcsökkenést, a helyreállítás 
költségét lehet figyelembe venni.

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

vaczi.arpad@gmail.com

A társasházi lakás károsodása

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL

„Upcycle the World!” – Öt or-
szág harmincöt résztvevője 
nem kisebb dologra vállalko-
zott, minthogy élménypeda-
gógián keresztül hasznosítsa 
újra az egész világot egy pro-
jekt keretében, melyet  egy 
lelkes fiatalokból álló csapat 
szervezett meg néhány hete 
Gödöllőn.

A Magonc Alapítvány szervezésé-
ben az Erasmus + program keretében 
Európai Uniós támogatással megva-
lósult “ Upcycle the World!” projekt 
módszertana az élményeken és ta-
pasztalatokon alapuló tanulás volt, 
fő témái közé pedig globális környe-
zeti és társadalmi kérdések, illetve az 
ezekre adható válaszok és megoldási 
lehetőségek tartoztak.

A projekt keretében s szervezők egy 
tíz napos, angol nyelvű tábort hívtak 
életre, melynek fő témái a fenntartha-
tó fejlődés, a terek és anyagok érték-
növelő újrahasznosítása (upcycling), 
valamint a környezeti, társadalmi és 
gazdasági kihívásokra adható közös-
ségi megoldások voltak.
A programok során – tapasztalatok 
megosztásán, interaktív tevékeny-
ségeken, gyakorlatokon és játéko-

kon keresztül – si-
keres és fenntartható 
kezdeményezésekre, 
start-upokra, civil szer- 
vezetekre, valamint a 
fiatalok tudatosságára 
és aktív állampolgár-
ságára fókuszáltak öt 
európai ország – Bul-
gária, Litvánia, Ma-

gyarország, Olaszország, Románia 
– képviselőinek bevonásával. A részt-
vevők nem csak városunk neveze-
tességeit és a környéket ismerhették 
meg, hanem angol nyelvtudásukat 
és a kultúrák közötti kommunikáci-
ót is fejlesztették. Mindezek mellett 
megismerkedhettek között a babati 
biokert mindennapjaival, valamint 
Gödöllő és környéke vizes élőhelyei- 
vel is.

Gödöllőn tartotta évi közgyűlését 
és tisztújító közgyűlését november 
5-én a Pest-megyei Kertbarát Kör. 
A Gödöllői  Kertbarát Kör  ren-
dezésében megtartott eseményen 
nagy számban képviseltették  ma-
gukat a társ kertbarát körök elnö-
kei, tisztségviselői. 
Az eseményt dr. Szent-Miklóssy 
Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok 
Országos Szövetségének  elnöke, 
Nagy Kálmán, a Megyei Kertbarát 
Szövetség elnöke és Gyenes Szi-
lárd, Gödöllő alpolgármestere is 
megtisztelte jelenlétével. 
A rendezvény első részében elhang-
zott köszöntők  kiemelték a fennál-
lásának 100. évfordulóját ünneplő 

Kertbarát mozgalom jelentőségét, 
majd az idén  39 esztendős Gödöl-
lői Kertbarát Kör  mutatkozott be.
Az ünnepélyes percek után  került 
sor a tisztújításra. Az új megyei  
vezetőségnek gödöllői tagja is van, 
Sebő Györgyné, a gödöllői szer-
vezet vezetőjét is beválasztották a 
négytagú vezetésbe. 
A  megválasztott új elnök, a Pi-
lisvörösvári kertbarátkör titkára 
Gamela  Elvíra lett, aki terveit is-
mertetve fontosnak nevezte, hogy a 
kert és a növények szeretetét  már 
gyermekkorban kell a gyerekekbe 
beoltani, a felnőtteknek pedig  jó 
példával kell elől járni.

gkk

Megújult a megyei kertbarát vezetésÖt ország diákjai ismerkedtek gÖdÖllővel és kÖrnyékével

Ökováros tábor élménypedagógiával

MEGHÍVÓ                         

A Sisi Baráti Kör tagjai tisztelettel és sze-
retettel hívják és várják az érdeklődőket 2016. november 20-án, vasár-
nap, 13.15-kor tartandó megemlékezésre a hagyományos Erzsébet-napi 
koszorúzásra, az Erzsébet parkba, a királyné szobrához.
1916. november 21-én meghalt az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodó-
ja, Ferenc József. Halálának 100. évfordulójára emlékezünk az Erzsébet 
parkban tartott koszorúzás után, 14 órakor. Program: a kastély Ferenc 
József előkertjében virágok elhelyezése, majd Kaján Marianna muzeo-
lógus vezetésével a királyi lakosztály megtekintése.

Bányai Júlia titkár, Szabó Margit elnök

A Székely Nemzeti Tanács felhívására a  Székely Autonómia Napján, 2016. 
október 30 - án , a Történelmi Vitézi Rend szervezésében került sor a székely  
autonómia melletti kiállásra a gödöllői Wass Albert szobornál. A rendezvé-
nyen többek között a  képviselő-testület több tagja, valamint több párt és civil 
szervezet képviselői vettek részt. A Székelyföld lángjaihoz kapcsolódó mé-
csesek elhelyezése előtt 
Dr. v. Bucsy Lász-
ló mondott beszédet, 
melyben emlékeztetett: 
„A székely autonómia 
törekvések megerősíté-
se érdekében úgy dön-
tött a Székely Nemzeti 
Tanács Állandó Bizott-
sága, hogy Székelyföld és a nagyvilág keresztény, magyar gyülekezeteihez 
fordul azzal a kéréssel, hogy közös imádkozással, gyertyák, fáklyák, őrtüzek 
sokaságának gyújtásával tegyük október utolsó vasárnapját  Székelyföld au-
tonómiájának napjává.” Úgy fogalmazott, Csíkszereda, Gödöllő testvérváro-
sa a talán legerősebb székely bástya.
A résztvevők Wass Albert szobránál helyezték el az összetartozás mécseseit, 
majd a közös imát követően a Székely Himnusz és ősi himnuszunk a Bol-
dogasszony Anyánk hangzott el Prém Katalin és Márton Danku István 
vezetésével. 

Felhívás – Karácsonyi ajándék a csángó 
gyerekek számára  

A sokak által ismert és szeretett lészpedi csángó gyerekeknek az idén is 
gyűjtünk karácsonyi ajándékcsomagokat. Ebben számítunk mindazok 
segítségére, akik szívesen megtöltenek egy cipős dobozt iskolaszerekkel, 
édességgel, játékokkal.

A dobozra kérjük ráírni, hogy hány éves kislánynak vagy kisfiúnak szánják 
azt!
A csomagokat a Mesék Háza Óvodában (korábbi  Szent János utcai 
Óvoda) és Gödöllői Városi Könyvtárban várjuk 2016 november 15-ig. 
(A Moldvába szállítás hosszú időt vesz igénybe.)

A Gödöllőn már tíz al-
kalommal vendégeskedő 
lészpedi gyerekek közül 
néhánynak ez a csomag 
lesz az egyetlen karácsonyi 
meglepetése.

Köszönettel: 
a Gödöllői Értékvédő Köz-
hasznú Egyesület tagjai

SZAVAZZUNK GÖDÖLLŐRE!
Idén Gödöllő is bekerült a „Megszépül a városom” programba. A harmadik éve zajló „vetélkedő” hozzásegíti a 
településeket egy-egy közterület megszépítéséhez. A kezdeményezés mögött álló „Építkezem - Felújítok” elnevezé-
sű csapat korábban az építkezőket és felújítókat segítette ötletes tanácsaival, különleges lehetőségeivel. Néhány éve 
azonban úgy gondolták, itt az ideje egy nagyobb léptékű összefogásnak, ekkor indították el a programot, a települé-
sek számára. Mivel nem a szervezők szeretnék a nyertest kiválasztani, arra bíztatják a lakosságot, hogy szavazhatnak 
a résztvevőkre. A szavazás augusztus 16-án indult és 2017. január 10-én, éjfélig tart.
Hogy a nyertes település melyik közterülete szépüljön meg, azt az érintett önkormányzattal közösen döntik el. A 
szavazatok többek között virágosítást, új közterületi bútorokat, szobrot, sporteszközök telepítését eredményezhetik 
a nyertesnek. A pályázatról bővebben a www.megszepulavarosom.hu oldalon lehet tájékozódni. Itt azt is meg-
tudhatják az érdeklődők, hogy a korábbi nyertesek, Veszprém, Esztergom és Budapest XVII. kerülete, hogyan élt a 
lehetőséggel. 

SZAVAZNI AZ OLDAL „SZAVAZOK A VÁROSOMRA” LINKJÉN LEHET!

az Összetartozás lángja



gödöllői Szolgálat 52016. november 8. Kultúra

A különböző szimbólumok jelenté-
se, hogy milyen titkokról rántják le 
a leplet a beavatottak számára, min-
dig is foglalkoztatta az emberiséget. 
Mióta pedig Dan Brown megalkot-
ta Langon professzor alakját, egyre 
többeknek derül fel az arca a szakrá-
lis helyeken, ha felfedeznek valamit, 
aminek különleges jelentés tulajdo-
nítható. 

Sarah Bartlett asztrológus most egy 
különlegesen szép kiadású könyvben 
a leggyakrabban előforduló szimbó-
lumokat és az azokra vonatkozó tud-
nivalókat gyűjtötte össze. 
Az olvasó az őskori barlangoktól a 
szabadkőművességig veszi sorra a 
különböző jelképeket, aminek során 
izgalmas történelmi, művészeti is-
mereteket szerez, valamint a külön-
böző vallásokba is bepillanthat. 
Kalandozhat Dél-Amerika, Afrika 
szent helyein, megismerheti a hindu, 
az inka és a skandináv isteneket és 
olyan tárgyakat, amiknek a történe-
lem legnagyobb tudósai, uralkodói 
és művészei tulajdonítottak mágikus 
erőt. 
A Szent Grál, a Végzet Lándzsája, az 

egyiptomi piramisok, a Kába sokak 
fantáziáját megmozgatják. De elgon-
dolkodtak-e már azon, mit jelent egy 
festményen egy csokor írisz, vagy 
miért viselt egy főnixet ábrázoló me-
dált I. Erzsébet királynő? 
De épp ilyen izgalmas, hogy a Fi-
bonacci számsort, az aranymetszést, 
vagy a Vitruvius-tanulmányt a tudo-
mány, vagy a mágia becsüli-e több-
re? A legnagyobb uralkodók, a világ-
hódítók mögött ott álltak a tudósok, 
papok, mágusok, akiknek tanácsait 
mindig figyelembe vették. S ha már 
a tudománynál tartunk: a közismert 
és sokszor félreismert, félremagyará-
zott szimbólumok mellett azonban az 
olvasók azt is megtudhatják, milyen 

misztikus jelentéssel bír a 0, azaz a 
zéró, vagy a ∞, tehát a végtelen.
De nem kell feltétlenül messzire 
utazni ahhoz, hogy elmélyüljünk a 
különböző szimbólumok világában. 
A rózsa szinte minden kertben meg-
található. Mennyi titok övezi ezt a 
virágot!  
Ha kilépünk az utcára, bárhol járunk, 
néhány lépés után biztosan megpil-
lantunk néhány galambot. A napja-
inkban a békét szimbolizáló mada-
rat, ami a keresztény templomokban 
az egyik leggyakoribb ábrázolás, az 
iszlám hívők körében is nagy tiszte-
let övezi. 
Vagy említhetnénk a különböző 
drága- vagy féldrágaköveket. Nem 
véletlen, hogy az uralkodókat, a 
uralkodói jelképeket milyen kővel 
díszítették. 
Minden népnek, minden kornak 
megvan a maga jelkép rendszere, de 
vannak olyan szimbólumok, amik ál-
landóak, s a világ minden táján jelen-
téssel bírnak. Ott vannak az irodalmi 
művekben, megjelennek a képzőmű-
vészeti alkotásokon. Ismeretük je-
lentősen hozzájárul kultúránk és más 
népek kultúrájának megértéséhez.
Sarah Bartlett könyve nem csak ér-
dekes és izgalmas kalandozás a törté-
nelemben és a különböző hitvilágok-
ban, hanem gazdag kiegészítést nyújt 
művészeti ismereteinkhez is. 
(Sarah Bartlett: 100 szimbólum – Az 
univerzum titkairól)                       jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

A szimbólumok titkai

November 4-én, pénteken este 
mutatta be a Gödöllő Táncszínház 
56 című darabját a Művészetek 
Háza felújított színháztermében. A 
táncdráma 1956 eseményeit fele-
levenítve tisztelgett a forradalom 
hősei és áldozatai előtt.

Az előadás a dicsőséges pillanatokat 
és a tragédiát egy szerelmi szál köré 
fonva idézte meg, rávilágítva arra a 

fontos üzenet-
re, hogy bárki 
válhat hétköz-
napi hőssé, de  
annak követ-
kezményeit egy 
életen át viselni 
kell. A produkció során az alkotók 
egy új, 3D-s háttérvetítéssel terem-
tettek különleges látványvilágot. 
A koreográfiát Kézér Gabriella 
és Vajda Gyöngyvér készítették, 
a díszlet, az effektek, és 3D-s hát-
térvetítés Szalai Dánielt dicsérte, a 

látványtervek készítője és az előa-
dás rendezője Ardai Tamás volt. (j) 

történelem tánclépésekBen 
Nem feledett hősök

Nagyszabású hangversennyel ünnepli fennállásának 25. év-
fordulóját a Gödöllői Városi Fúvószenekar. November 12-én a 
Gödöllői Királyi Kastély lovardájában repertoárjukat, a műfajok 
széles skáláját felvonultató estre várják a közönséget.

Az est Fucik: Attila nyitányával kezdődik, majd Rossini, Hidas Frigyes, Ba-
lázs Árpád és Jacob de Haan műveit hallhatják az első részben. A szünet után 
pedig egy műfaji kavalkád következik, többek között Bizet Carmen című 
operájából hallhatnak 
egyveleget, jazz dal-
lamok, filmzenék és 
népszerű könnyűzenei 
átiratok csendülnek 
fel. Az évfordulóhoz 
kapcsolódóan fotóki-
állítás mutatja be a ze-
nekar negyedszázados 
tevékenységét, amit a 
lovarda után a Művészetek Házában láthatnak majd az érdeklődők. 
A Gödöllői Városi Fúvószenekar az 1958-ban alakult, s az 1980 -as évek ele-
jéig működött Völgyi Ernő vezette egykori zenekar örökébe lépve 1991-ben 
alakult meg Ella Attila vezetésével a Frédéric Chopin Zeneiskola keretein 
belül. Ella Attila, a zeneiskola mélyrézfúvós tanára, az intézmény egykori 
növendékeként és a korábbi zenekar tagjaként szervezte újjá a mára nem csak 
itthon, hanem külföldön is elismert együttest. 
A fúvószenekar tagjainak többségét városunk adja, ám a környező települé-
sekről is csatlakoztak hozzá zenészek. 
1991 óta a Gödöllői Városi Fúvószenekar ismét jelen van a város közéleté-
ben, társadalmi összejövetelein, nemzeti ünnepein, koncertjeik a kulturális 
programok rangos eseményei.              kj

Ünnepi koncert A 25. évfordulón

Fúvós jubileum

(Folytatás az 1. oldalról) 

A Művészetek Háza Gödöllő közel 
200 ezer lakosú régió számára szol-
gáltat, évi 2000 esemény helyszíne. 
1981. április 2-i átadásától kezdve 
részese a település közéletének, s a 
rendszerváltozás előtt arról is ismert 
volt, hogy a fővárosban szereplési 
lehetőséget nem kapó együttesek, 
személyek  számára is megszólalási 
lehetőséget adott. Magától értetődő, 
hogy az est műsorában olyan cso-

portok léptek fel, akik rendszeresen 
láthatók a színpadon. Elsőként a 24 
éve alapított Gödöllő Táncegyüttes 

adott elő egy részletet a műsorából, 
majd a Talamba Ütőegyüttes lépett 
fel,  akik nyolc éve választották Gö-

döllőt művészeti és családi 
életük otthonául, s azóta a 
város kiemelt művészeti cso-
portjaként nemzetközi hír-
névre tettek szert. Zombor 
Levente, az együttes veze-
tője az Ibéria című számukat 
felkonferálva elmondta: Spa-
nyolország számos identitást  
őriz, ezért adták ezt a címet 

új szerzeményüknek. Az ünnep-
ség végén a Talamba, az 1971-ben 
alakult Gödöllői Városi Vegyes-
kar, Tömpe Gábor, Gali-Török 
Anna és az ütőegyüttes tanítvá-
nyai játszották és énekelték el a 
Jöjj közénk című dalt.                bj

még eBBen A ciklusBAn megvAlósul A hArmAdik Ütem is
Átadták a Művészetek Háza felújított színháztermét

NOVEMBERI AKCIÓ!
Ajándékkönyv a tízezer Ft. felett fizetőknek, a készlet erejéig!
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Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gö-
döllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:

Bár a várossá válás sok fejlesztést és beruházásokat
jelentett az ötven évvel ezelőtti Gödöllőnek, az itt
élőknek szembesülniük kellett a hiányosságokkal, és
az emberi tényezőből adódó problémákkal. De, mint az
a Pest Megyei Hírlap írásaiból kiderült, ezeket nem
hagyták szó nélkül.
Csiba József, Mayer
Béla és Polgár Ist-
vánné a lap Postabon-
tás rovatában tették
szóvá azokat a dolgo-
kat, amik „csípték a
szemüket”, vagy éppen
azt, ha valami pozi-
tív irányban mozdult
el.
Novemberben rendsze-
resek voltak írásaik,
amik a helyiek kisebb-nagyobb problémáit tárták az
olvasók el.
A bosszúságok között az utak állapotára vonatkozó pa-
naszok szinte minden hónapban felbukkantak a lapban,
épp úgy, mint a rongálások.
Visszatérő probléma volt például, hogy Máriabesnyőn
megrongálták a vasútállomásra kihelyezett nyilvános
telefont. Bár a Posta a lakossági igényekre való
tekintettel rendre elvégeztette a szükséges javí-
tásokat, egy idő után megelégelte a dolgot, s kije-
lentették, csak akkor adnak új készüléket, ha annak
megóvása biztosított lesz. A köz érdekére való te-
kintettel Bernáth József tanácstag vállalta, hogy az
ő ingatlanán szereljék fel a nyilvános telefonállo-
mást.
Persze akadtak különleges esetek is. Így például ami-
kor az egyik csapadékvíz-csatorna építés során több
hordó bitumen került elő a föld alól. Mint az írásból
kiderült, a feltehetően az egyetemen néhány évvel ko-
rábban végzett útépítés során „helyezte biztonságba”
valaki a hordókat. Hogy azután elfeledkezett róluk,
vagy nem volt lehetősége a kiásásra, már sosem derül
ki, azt azonban sejteti a szerző, hogy a bitumenes
hordók akkor mércével nézve jelentős értéket képvi-
seltek.

A várossá válás persze nem jelentett egyet a városi
színvonalú szolgáltatásokkal. Ez abból is jól látszik,
hogy a lakosság a városi tanács kereskedelmi osztá-

lyához fordult
a problémák
miatt. A lakók
kezdeményezé-
sére vevőan-
kétot hívtak
össze. Az itt
elhangzott pa-
naszokból ki-
derült, sokan
elégedetlenek
voltak az élel-
miszerboltok
tisztaságával,

és jelentős gondot okozott, hogy sokszor késett a
tej, a kenyér és a péksütemény szállítás. A kenyérre
egyébként is sok panasz volt, s nem csak az íze, mi-
nősége miatt. Nem egyszer előfordult, hogy csavart,
szöget, sőt bicikli kormány-fogantyút került elő a
héj alól – hogy csak néhányat emeljünk ki az elhang-
zottak közül.
Hogy ezeket a panaszokat sikerült-e orvosolni, nem
tudjuk, de azt igen, hogy az ankétnak több pozitív
hozadéka is volt. Többek között döntés született a
Munkácsy utcai 150-es élelmiszerboltnak a vásárlói
igényekhez igazított nyitva tartásáról, s itt je-
lentették be, hogy a harmadik ötéves terv során új
iparcikk áruházzal, ABC áruházzal és vendéglátóipari
kombináttal gazdagodik a város.
És, hogy ne csak a rossz híreket emeljük ki, jöjjön
egy pozitívum a már akkor is sokat szidott MÁV háza
tájáról, ami Aszód és Gödöllő vasútállomásának par-
kosításáról szól: „Gödöllőn ugyancsak egy helybéli
MÁV-kertész, Szabó János vezeti a parkosítási mun-
kálatokat az új MÁV állomás körül, ahol kialakulóban
van a város egyik igen tetszetős kis parkja.”

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét

50 éve történt

A Duflex fotográfiAi StúDió megemlékező kiállítáSA

Várostörténet képekben

köröSfői-Díj: táncpeDAgóguSt tüntettek ki

Emlékezés és elismerés

bb blé ái á ák
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Vajda Gyöngyvér táncpedagógus,
koreográfus, a Szent Imre Általános
Iskola tanára, a Gödöllő Táncszínház
művészeti vezetője részesült az idén
a Körösfői-Kriesch
Aladár-emlékplakett
kitüntetésben. A dí-
játadót megelőzően
a Gödöllői Városi
Múzeum előtti téren
megkoszorúzták Kö-
rösfői-Kriesch Aladár
mellszobrát.
A múzeum előtti

megemlékezésen a
gödöllői művésztelep
alapítójának unokája,
az alapítvány kuratóriumának elnö-
ke, Körösfői László mondott beszé-
det, majd koszorúzásra került sor. Az
önkormány-
zat képvi-
s e l e t é b e n
dr. Papp-
né Pintér
C s i l l a
alpolgár-
m e s t e r
h e l y e z -
te el a
megem-
lékezés
virágait.
A Gödöllői Királyi Kastély dísz-

termében tartott díjátadó ünnep-
ség Körösfői László megnyitójával
kezdődött, majd Mikulik Márton
zongorajátékát követően dr. Ré-
vész Emese, a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem docense Gyermek
és gyermekművészet Körösfői-
Kriesch Aladár munkásságában cím-
mel tartott előadást.
Az elismerést Körösfői László, a

Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti
Alapítvány elnöke adta át. A díjazot-
tat Varga András, a Szent Imre Ka-
tolikus Általános Iskola igazgatója
és dr. Horváthné Homolya Szilvia
méltatta.
Mint elhangzott, Vajda Gyöngyvér

képzettsége alapján a felsőoktatás-
ban is taníthatna, de a közoktatásban
találta meg képességei kibontakozta-
tásának igazi területét. Az általános

iskolás diákokat a testnevelés és a
tánc oktatása mellett az illemszabá-
lyok megismertetésével is a kulturált
európai embereszmény felé közelíti.

Tevékenysége a Művészetek Házá-
ban is sokrétű, ami napjainkban a
Gödöllő Táncszínház produkcióiban
teljesedik ki.

V a j d a
Gyöngy-
vér köszö-
netnyilvá-
nítása után
Szabó Áron
( zongora ) ,
Bali G. Bet-
tina (hege-
dű), Virágh
Eszter (ének)
és Virágh
G y ö n g y v é r

(tánc) rövid műsorszáma követke-
zett, majd Sebők Melinda szavalata
hangzott el. Végül az est műsorve-
zetője, Fodor László vezetésével a
Forest Dixie Band játszott; a máso-
dik számban táncra perdült Janicsek
Gábor és P. Tóth Beáta.

(l.t.)

Ötven év, ötven kép címmel meg-
nyílt a Duflex Fotográfiai Stúdió
kiállítása a Művészetek Házában.

A rendezvényen dr. Pappné Pintér
Csilla alpolgármester mondott kö-
szöntőt, aki méltatta a Duflex tagja-
inak munkáját, majd Six Edit nyu-
galmazott alpolgármester osztotta
meg gondolatait a kiállított képekről,
felelevenítve az egyes felvételekhez
kapcsolódó személyes élményeit is.
A megnyitót Tóth Péter, a Duflex

vezetője zárta, aki részben az elhang-
zottakra is reagálva egészítette ki a
képekről és az alkotókról elhangzot-
takat.
A falakon látható fotók a megje-

lentek számára is egyfajta élmény
beszélgetésre adtak lehetőséget, hi-
szen az egykori vásárok, május else-
jék, az épülő város, a régi utcaképek,

és a mai Gödöllőre jellemző képek
számtalan emléket elevenítenek fel.
A kiállításon Danis János EFIAP,

Kállai Mihály,
Mészáros An-
narózsa, Tóth
Péter és Winkler
Csaba fotói lát-
hatók.
S míg a konfe-

rencia teremben
a múlt és a jelen
50 megörökített
pillanata fogadja
a látogatókat, a
Ficak Galériá-
ban a gödöllői
gyerekek rajzai
arról vallanak,
milyennek kép-
zelik el Gödöl-
lőt 50 év múlva.

A kiállítás december 6-ig tekinthe-
tő meg.

(ny.f.)

Szinte észrevétlenül megújultak a Gödöllő Királyi Kastély belső szim-
metrikus emeleti teraszainak balusztrádos korlátai. A nyáron megkez-
dett és két hónapon át tartó munkákból a látogatók semmit sem vettek
észre, mivel a területet fotózott molinóval takarták el.
Mint azt Varga Zoltán Zsolt kőfaragó restaurátor lapunknak elmondta,
a balusztrád állapota folyamatosan romlott, több helyen már szemmel
láthatóak voltak a problémák, ezért volt szükség a restaurálásra. Ennek
során az egész korlátot elbontották az elemeket javították, néhányat
pedig újrafaragtak. A munkálatokkal egyidejűleg a terasz kövezetét is
rendbe tették.
A felújítást a kastély saját forrásaiból, valamint a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával végezték el.

(k.j.)

MEGÚJULT BALUSZTRÁDOK
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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

November 12-én szombaton 
de. 10-12 óráig.

Nyitva: H–Szo  800–1700

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

AKCIÓ!
10 ezer Ft. feletti vásárlás 
esetén 10 % kedvezmény

KUTYÁK AJÁNDÉKBA

Tündéri 2 hónapos kutyusok szerető gazdit keresnek. Keverék, rövid szőrű 
kutyák beoltva, féregtelenítve, oltási könyvvel ingyen elvihetőek. 
Tel.: 30/966-2035. 

A Földön élő gerinces fajok populá-
ciói 58 százalékkal szorultak vissza, 
míg az édesvizekben megfigyelt po-
pulációk 81 százalékos csökkenést 
mutatnak az 1970-es adatokhoz ké-
pest – derült ki a Természetvédelmi 
Világalap jelentéséből.

A drasztikus veszteség legfőbb oka az 
emberi tevékenység, ezért ha a Föld 
lakossága változatlan módon és mér-
tékben használja továbbra is a bolygó 
erőforrásait, akkor 2020-ra ez az adat 
már 67 százalékos vesztesé-
get jelenthet.
A tengeri élőhelyek sincse-
nek sokkal jobb helyzetben, 
mint az édesvízi élőhelyek, 
a folyók és tavak, amelyek 
a legnagyobb mértékben 
sínylették meg az elmúlt 
évek kizsákmányoló folya-
matait. A tengeri élőhelyek 
közül a Föld legnagyobb 
fajgazdagságú élőhelyeinek számí-
tó korallzátonyok vannak a legna-
gyobb veszélyben. A tudósok elem-
zése szerint 2015-2016-ban történt 
meg a földtörténet harmadik leg-
nagyobb mértékű korallpusztulása, 
ami miatt a korallzátonyok három-

negyedét veszélyezteti közvetlenül 
a teljes pusztulás.
„Ki kell venni részünket a boly-
gó megmentéséből, ha szeretnénk, 
hogy a jövő generációi is részesül-
jenek a tiszta levegőből, az ivóvíz-
ből, a termőföld adta egészséges 
élelmiszerekből, és mindabból, 
amitől az emberiség egészsége és 
jóléte függ. A folyamathoz pedig 
mindannyiunkra szükség van, mert 
csak együtt sikerülhet” – mondta 
Sipos Katalin, a WWF Magyaror-

szág igazgatója.
A jelentés szerint a Duna-Kárpátok 
régióban az utóbbi két évszázadban 
a vadászat és az élőhelyek vissza-
szorulása miatt drámaian csökkent 
az erdei nagyragadozók létszáma. 
Ez a trend azonban az utóbbi évek-

ben megfordulni látszik, köszönhe-
tően az Európai Unió Élőhelyvédel-
mi és Madárvédelmi Irányelveinek, 
amelyek stabil hátteret szolgáltat-
nak az európai természetvédelem-
nek.
„Az eurázsiai hiúz, a szürkefarkas 
és a barnamedve visszatérése azt 
mutatja, hogy a természet megúju-
lása lehetséges a támogató politikai 
szándék, az előremutató szabályo-
zási keretrendszer és az elkötele-
zett támogatók összefogásával. Jó 
példa erre az elmúlt hetekben elért 
kormányzati döntés, amely Romá-
niában teljes tiltás alá helyezte a 
nagyragadozókat érintő trófeava-
dászatot” – vélte Andreas Beck- 
mann, a WWF Duna-Kárpátok 
Programirodájának igazgatója.

Drámai mértékben csökkentek az állatfajok populációi

A rövidebb szőrű, szabadban 
tartott kutyák számára a hideg 
tél beköszönte előtt ki kell ala-
kítani egy szélvédett, száraz 
kuckót. 

Az Orpheus Állatvédő Egyesület 
rengeteg hipotermiás (kihűléses), fa-
gyásos kutyát szed össze az utcáról 
télen, egy részük az állapotot nem 
éri túl. Gyakran a hanyag tartás állat-
kínzásos bűncselekménnyé fajulhat, 
amiért az elkövető akár letöltendő 
börtönt is kaphat. Jobb felkészülni a 
hidegben való állattartásra, így meg-
előzhetjük a bajt.
Nagyon fontos, hogy kutyánk ud-
varban tartása esetén a kutya szőrét 
divatból sose nyírassuk le. A kutya 
szőre egyben a hidegtől védő takaró-
ja. A parazitamentesítő befújáson túl 
a fürdetést is kerüljük, hiszen a kutya 
szőrén kialakuló zsíros védőréteget 
ezzel eltávolítanánk, ami a hideg el-
leni küzdelmet gátolja.
Milyen az ideális kutyaház?
A kutyaház méretét a kutyához iga-
zítsuk. Se ne legyen túl kicsi, se ne 
legyen túl nagy. A kutyaházra nem 
szabad túl nagy bejáratot készíteni, 
elegendő, ha az eb lehajtott fejjel 
éppen befér rajta. A nem megfele-
lően megválasztott méretű kutyaház 

és annak rossz méretű ajtaja rontja a 
belső tér, kutya teste által végbeme-
nő felfűtését.
A kutyaházat szigetelhetjük belső 

vagy külső szigetelő réteg beépíté-
sével (falemezek közötti hungaro-
cell réteggel). A kutyaház bejáratára 
szőnyegből készíthetünk szélvédőt. 
A házikó aljának kibélelését szalmá-
val, rossz szőnyeggel, faforgáccsal 
oldhatjuk meg. A küszöb beépítése 
révén az alom nehezebben kerül a 
házon kívülre. A kész házat tegyük 
szél- és esővédett helyre, dúcoljuk 
alá téglákkal, vagy helyezzük raklap-
ra, hogy ne álljon vízben. A kutyaház 
tisztításáról (bolha és parazitamen-
tesítéséről) legalább kéthetente gon-
doskodjunk.

Ha egy háziállat a nagy hidegben 
szabadon van, a hipotermia, a fagyás 
első tüneteiként lelassul, erőtlenné 
válik, de gyakran az érzéketlenség-

ben bekövetkező fagyás, kivérző 
sérülés jelenhet meg rajta, majd a 
szerencsétlen viszonylag gyorsan el-
pusztulhat. 
A kutyák legérzékenyebb területe a 
fül és a tappancs, amely fagyás kö-
vetkeztében akár el is üszkösödhet.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület ja-
vaslata az, hogy állattartóként gon-
doskodjon mindenki házi kedvence 
felelős téli tartásáról. Ha bárki baj-
ban lévő állatot lát, azt próbálja meg 
ki-ki a lehetőségeihez mérten pártfo-
gásba venni.

haziallat.hu

Kutyaház téliesítése – a kutyahidegre fel kell készülni

Kambodzsában valamivel jobb a 
helyzet, ott betiltották az eresztőhálós 
halászatot, de a Mekong laoszi sza-
kaszán már csak 3 példány él, ezért 
kizárt, hogy újra el tudnának szapo-
rodni a Természetvédelmi Világszö-
vetség által súlyosan veszélyeztetett 
fajok közé sorolt állatok.
Gyakorlatilag kihalt a Mekong fo-
lyóban élő iravádi kúposfejű delfin 
Laoszban, olvasható a WWF jelen-
tésében. A szakemberek a közelmúlt-

ban mérték fel a delfinek 
előfordulását a térségben 
és megállapították, hogy a 
folyó laoszi-kambodzsai 
határszakaszán felére csök-
kent a delfinek száma, azaz 
a korábbi hat egyedből már 
csak három él. Igen kicsi a 
remény a helyzet visszafordítására, e 
kicsiny csoport már nem életképes. A 
szakemberek szerint túl kevés szapo-
rodásra alkalmas pár létezik ahhoz, 

hogy a populáció tovább éljen. Az 
eresztőhálós halászat az egyik fő oka 
a faj kipusztulásának. A kúposfejű 
delfinek gyakran gabalyodnak bele 
az ilyen hálókba és megfulladnak.

Végveszélyben a kúposfejű delfinek



8 Gödöllői SzolGálat Sport 2016. november 8.

A Gödöllői SK remek, 11 mér-
kőzéses veretlenségi sorozata 
szakadt meg az elmúlt hétvé-
gén, miután 2-0-ra kikapott a 
bajnoki aranyra is esélyes Tura 
otthonában a megyei I. osztá-
lyú pontvadászatban. A GEAC 
9-3-ra nyert a Dány ellen, míg 
a GSK II-Szada a Mogyoródot 
verte 4-1-re a megyei III. osz-
tályban.

Szász Ferenc együttese az első já-
téknapon vereséggel indította a baj-
nokságot, azóta viszont, egészen az 
elmúlt hétvégi fordulóig nem talált 
legyőzőre, aminek köszönhetően a 
tabella második helyére kapaszkodott 
és így utazott a forduló előtt harmadik 
helyen álló Tura VSK csapatához. A 
rangadó nagy küzdelmet és végül az 

utolsó negyedórában elért két turai 
gólnak köszönhetően hazai sikert 
eredményezett, így megszakadt a 
gödöllői alakulat 11 fordulón át tartó 
veretlenségi sorozata. Mindezek elle-
nére semmi keseregni valója nincs a 
GSK játékosainak, ugyanis 25 ponttal 
továbbra is az élmezőnyhöz tartoznak, 
jelenleg a negyedik helyen áll a Gö-
döllő.
Pest megyei I., 13. forduló
Tura VSK – Gödöllői SK 2-0 (0-0)

Megyei III. osztály – 13 gödöl-
lői találat

Ismét magabiztosan nyert a GEAC-
SZIE csapata, akik a Dány KSK 
együttesét verték 9-3-ra, ezzel 23 pon-
tos Farkas Sándor alakulata és to-
vábbra is az élen áll a harmadosztályú 

pontvadászat Közép A-csoportjában. 
A Gödöllői SK II.-Szada a Mogyoród 
FC második számú csapatát fogadta 
és verte 4-1-re, ezzel elkezdett felfe-
lé kapaszkodni a tabellán. Kerecsé-
nyi-Fodor Norbert együttese 12 
ponttal jelenleg a kilencedik helyen 
áll a Közép A-csoportban.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 
10. forduló: GEAC-SZIE – Dány 
KSK 9-3 (3-1) Gól: Bánki Edömér, 
Angyal Zoltán (2), Müller Péter (2), 
Beregszászi Béla (2), Abdalla Aimen, 
Kohlmann Ferenc.

GSK II.-Szada – Mogyoród FC II. 
4-1 (2-0) Gól: Mészáros Dávid (2), 
Pakuts Barna (2).                    -ll-

Labdarúgás – ÉLen a geaC, kapaszkodik a gsk ii.

Turán szakadt meg a veretlen széria

A hétvége programja:
Pest megyei I., 14. forduló

November 13., 13 óra
Gödöllői SK - Tököl VSK

(Táncsics M. Sportcentrum)

Régen tapasztalt mélypon-
ton vannak a gödöllői fut-
salosok. A MAG-LOG Team 
CFT Gödöllő az elmúlt két 
mérkőzésén sem tudott 
nyerni, előbb egy 7-4-es ve-
reség Csengeren, majd egy 
4-4-es hazai iksz a Kazinc-
barcika ellen.

Az elmúlt héten Baranyai Pál 
együttese, a MAG-LOG Team 
CFT Gödöllő kétszer is pályára 
lépett, a mérleg egy kiizzadt pont. 
Előbb a csoportot vezető Csenger 
vendége volt a csapat. A találko-
zó mindvégig kiélezett küzdelmet 

hozott és a gödöllői alakulat egé-
szen a 37. percig reménykedhetett 
a pontszerzésben, ugyanis addig 
fej-fej mellett haladtak a csapatok 
a gólokat illetően. Három perccel 
a vége előtt aztán, 5-4-es hazai ve-
zetésnél a csengeriek találtak be, 
majd két minutummal később, a 
kitámadó MAG-LOG védelmet 
még egyszer mattolták, így végül 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
alakulat örülhetett a három pont-
nak. 
Hazai pályán, a Kazincbarcika el-
len javíthatott volna a Gödöllő, de 
nem élt a lehetőséggel, sőt, végül 
a döntetlennek is örülhettek Nagy 

Rolandék, akik kétgólos hátrány-
ból mentették döntetlenre a mér-
kőzést. A MAG-LOG Team CFT 
Gödöllő hét mérkőzést követően 
hét ponttal az utolsó előtti, 9. he-
lyen áll az NB I. Keleti-csoportjá-
ban.
Futsal NB II. Keleti-csoport, 
7-8. forduló: Csenger Futsal – 
MAG-LOG Team CFT Gödöllő 
7-4 (3-2) Gól: Baranyai Pál, Blau-
bacher Pál, Gruber Bálint, Magyar 
Zsolt.

MAG-LOG Team CFT Gödöllő – 
Kazincbarcikai Ördögök SE 4-4 
(2-1) Gól: Magyar Zsolt, Bara-
nyai Pál, Grúber Márton, Molnár 
Márton.

-lt-

FutsaL – továbbra sem megy a mag-Log-nak

Mélyponton a gödöllői futsal

Az elmúlt héten háromszor 
lépett pályára a Gödöllői RC 
csapata a női NB I. alapszaka-
szában. Borkovits Zoltán tanít-
ványai két győzelemmel, vala-
mint egy vereséggel zárták ezt 
a sorozatot.

A Borkovits Zolt, Szalay Attila edzőpáros 
együttese előbb Kaposvárra látogatott és a 
kötelező győzelmek kategóriájába sorol-
ható párharcon, ugyan a vártnál szorosabb 
küzdelemben, de három szettben intézte el 
Somogy megyei ellenfelét a Gödöllő. Az, 
hogy mennyire volt szoros a találkozó azt az 
első szett igazolta a legjobban, amelyet 35-
33-ra nyert a GRC, de a többiben is izzadtak 
rendes Széles Petráék. A lényeg viszont a 
végeredmény volt. 
A következő felvonás a TFSE otthonában 
volt, ami lényegesen könnyebb előadásba 
torkollott, mint a kaposvári. A GRC maga-

biztos játékkal verte a fővárosi alakulatot 
3-0-ra. Zárásként a Vasas Óbuda ellenfele 
volt városunk csapata és ugyan megrángat-
tuk a házigazdák nem létező bajszát, de ez 
csak a tisztes vereséghez volt ezúttal elég, 
ugyanis a piros kékek végül 3-1-re nyerték a 
derbit. A Gödöllői RC csapata négy fordulót 
követően kilenc ponttal a negyedik helyen 
áll az alapszakaszban.
A csapat november 10-én lép először pá-
lyára a bajnokságban hazai környezetben, 
az ellenfél a FATUM-Nyíregyháza lesz, 
míg előtte, november 8-án a Magyar Kupá-
ban a TFSE vendégeként lép fel a gárda. A 
Nyíregyháza elleni mérkőzés az egyetemi 
sportcsarnokban lesz és 18 órakor kezdődik 
majd.
A junior csapat továbbra is remekel, ugyanis 
az első játéknap vereségét követően mind-
három ellenfelét felülmúlta.
NB I. alapszakasz, 3-5. fordulók
1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem – 
Gödöllői RC 0:3 (-33,-25,-23) 
TFSE – Gödöllői RC 0:3 (-18,-18,-11)
Vasas Óbuda – Gödöllői RC 3:1 (21,-
24,19,18) 
Junior NB I., 2-4. fordulók: Budaörsi DSE 
- Gödöllői RC 3:0; TFSE - Gödöllői RC 0:3; 
Vasas - Gödöllői RC 1:3.                            -ll-

röpLabda – a hármasokÉ voLt a Főszerep

Fontos GRC győzelmek

A szenegáli Dakar városa volt 
a házigazdája a 2016/2017-es 
kard világkupa-sorozat első 
állomásának, amelyen Géme-
si Csanád is pástra állhatott 
egyéniben és csapatban egy-
aránt. Egyéniben nem sikerült 
kiugrót nyújtania a gödöllői 
vívónak, de a csapatversenyen 
elért negyedik hellyel valame-
lyest sikerült emlékezetessé 
tennie az afrikai utat.

Négy magyar (Gémesi Csanád, Ili-
ász Nikolász, Kossuth Bálint, De-
csi Tamás) képviselte a magyar férfi 
kard küldöttséget Dakarban. Egyik 
kardozónknak sem sikerült túl jól az 
egyéni szereplés, ugyanis, Gémesi, 
Iliász és Kossuth már a 64 között, 
míg Decsi egy körrel később búcsút 
intett a 95 főt felvonultató viadalnak. 
Csanád a nem éppen verhetetlen ja-
pán Streets ellen kapott ki 15:14-re, 
míg a többi magyar is papíron nem 

verhetetlen ellenfél ellen búcsúzott.
A 13 nemzetet felvonultató csapat-
versenyben vigasztalódhatott Gé-
mesi Csanád és a többi magyar vívó, 
ugyanis itt a legjobb négyig jutott a 
magyar kard csapat és végül a negye-
dik helyet szerezte meg. A negyed-
döntőben Nagy-Britannia volt az 
ellenfél, akiket 45:29-re vertek a mi-
eink. A folytatásban az elődöntőben 
Olaszországtól 45:35-re, a harmadik 
helyért pedig Koreától 45:28-ra ka-

pott ki a Decsi Tamás, 
Gémesi Csanád, Iliász 
Nikolász, Kossuth Bálint 
összeállítású válogatott.

Utánpótlás – 
Reménység arany 
és bronz, veterán 
bronz

Kiválóan teljesített a gö-
döllői Missurai Pálma a 

Reménység kard versenyen. a fiatal 
kardvívó hölgy az újonc U14-es kor-
csoportban aranyérmes, míg az egy 
évvel idősebb serdülő korcsoportban 
bronzérmes lett. A veteránok között 
is sikerült az éremszerzés, méghoz-
zá Lelkes László jóvoltából, aki egy 
nemzetközi versenyen, az 50 év fö-
löttiek között állhatott fel a dobogó 
harmadik fokára kard fegyvernem-
ben.

-tt-

vívás – kard-viLágkupa grand prix-sorozat, dakar

Csapatban kozmetikázott Gémesi Csanád

Az egy hetes szünetet köve-
tően november 13-án lép újra 
pályára a Gödöllői KC férfi fel-
nőtt és junior kézilabda csa-
pata az NB II. Északi-csoport-
jában, az ellenfél a TFSE.

Bartos Gábor felnőtt együttese 
nyolc ponttal, a Tatabánya B (13 
pont), a Salgótarjáni Strandépítők 
(11 pont) és a PLER-Budapest II. 
(9 pont) mögött a negyedik helyről 
várják a fővárosi alakulatot, akik az 
eddig lejátszott hat találkozójukból 
négy vereség mellett egy győzelmet 

és egy döntetlen tudnak felmutatni. 
Érdekesség viszont, hogy a gólva-
dász küzdelmében egy TFSE játé-
kos, Osgyán Bence  áll az élen 54 
találattal, míg a gödöllőiek közül a 
35 gólos Bátori Bence áll a legelő-
kelőbb helyen, ami jelenleg a 13. 
ebben a rangsorolásban.

A gödöllői juniorok igazi erőfel-
mérőt játszanak majd a budapestiek 
ellen, ugyanis mindkét csapat eddig 
ötből öt mérkőzést nyert. Mácsár 
Gyula tanítványai jobb gólkülönb-
ségüknek köszönhetően előzik meg 
a TFSE-KSI Kézilabda Akadémia 

csapatát és állnak jelenleg a dobo-
gó harmadik fokán. A csoportelső 
jelenleg a hat meccs után száz szá-
zalékos Rév TSC, míg a második 
helyen jelenleg az öt meccs után 
szintén hibátlan Csömöri SSZN Kft 
csapat áll. A legjobb gödöllői góllö-
vők az egyaránt 27 találattal a 12-
13. helyen álló Gombás Bence és 
Kiss Tamás.                -li-

kÉziLabda – hibátLanok Csatája a junioroknáL

Negyedik helyről folytatja a GKC

A hétvége programja:
NB II. Északi-csoport, 

7. forduló
November 13., 15 és 17 óra

Gödöllői KC - TFSE
(Hajós A. Ált. Isk. tornaterme)

FELHÍVÁS!
„A Bike-Zone Gödöllő Kerékpá-

ros Egyesület utánpótlás csapatába 
olyan 10-14 éves lányokat keres, akik 
érdeklődnek a kerékpársport iránt.” 

Érdeklődni lehet:
e-mail: bikezonemtb@gmail.com

mobil: 20-9277-848
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„A VILÁG FELETT, Valahonnan valahová…” 
címmel látható Remsey Flóra és Remsey 
Dávid kiállítása a GIM-Házban.

A kiállítás Gödöllő várossá alakulásának 
50. évfordulója tiszteletére, és a GödöllŐsz 
fesztivál programja keretében kerül megren-
dezésre.

Megtekinthető: 2016. december 18-ig, min-
den szombaton és vasárnap 14 órától 17 
óráig, illetve előzetes egyeztetést követően 
más napokon is.

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

Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY 

November 10., csütörtök, 17.00:

Fodor László (klarinét) növendékei-
nek hangversenye
November 15., kedd, 17.30:

Kicsinyek hangversenye – A vonós 
tanszak rendezvénye
November 17., csütörtök, 17.00:

Szonda Gabriella (fuvola) növendé-
keinek hangversenye
November 18., péntek, 17.00:

Várnai Miklósné (fagott, furulya) 
növendékeinek hangversenye

Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

November 7-13-ig: 
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220

November 14-20-ig: 
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551

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

Gödöllő Város Önkormányzata 
bérbe adja a Gödöllő, Palotakert 
4. szám (5891/5/A/38 hrsz.) alatt 
található, tulajdonát képező nem 
lakás célú helyiséget.

A bérbe vehető helyiség:

Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 4. 
(5891/5/A/38 hrsz.)
Alapterület: 14 m2

Közmű ellátottság: elektromos 
áram, távhő, víz-csatorna szolgál-
tatás
Műszaki állapot: megfelelő

Bérleti díj irányár: 40.000 Ft/hó + 
ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel 
nem rendelkezik, azonban a Pa-
lota-kert 4. szám alatt található, 
önkormányzati tulajdonú közös 
WC-mosdó helyiség használóihoz 
történő csatlakozás lehetséges (kü-
lön megállapodással, díjazással). 

A bérleti jogviszony időtartama: 
határozott, 1 év + 1 év előbérleti 
jog. A pályázati dokumentáció in-
ternetről letölthető az alábbi útvo-
nalon: www.godollo.hu – Hírek 
– Önkormányzati hirdetmények – 
Ingatlanok.

Az ajánlattétel módja, helye:

• Az ajánlat benyújtásának módja: 
zárt borítékban, személyesen vagy 
képviselő útján átadni Nagy Noémi 
bérleménygazdálkodási ügyintéző-
nek a Gödöllői Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfo-
gadási időben (hétfő: 8-18, szerda: 
8-16.30),
• Helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 
4-6.
• A helyiség megtekintésére a (28) 
529-153-as telefonszámon Nagy  No-
émi bérleménygazdálkodási ügyin- 
tézővel időpont egyeztethető.

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete - a városi díjak alapításáról és adományozásá-
nak rendjéről - értelmében 2017-ben is szeretnénk átadni a MAGYAR KULTÚRA Napja alkalmából a kimagasló 
teljesítmény vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a  
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (ame-
lyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában 
és meghonosításában.
„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy 
legfeljebb két személy részesíthető”. Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő 
munkáját. A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet-
re (postai cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2016. november 25. (péntek)

Szűcs Józsefné sk., a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

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
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Gödöllői kávéházba

MOSOGATÓ-TAKARÍTÓ
munkatársat keresünk!

Jelentkezés személyesen:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 13. címen

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
Az Erzsébet Királyné Szállodában

29 m²-es üzlethelyiség
novembertől kiadó

a Dózsa Gy. út felöli oldalon.
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Érdeklődni:

+36-20-3928303 vagy admin@ekhotel.hu

Mob.: +36/30-952-9987

Fotó:
Tatár Attila



KÖZLEMÉNY

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatá-
sát nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+ Kazinczy körúton napfényes, 60 nm-es
lakás eladó. Amerikai konyha + 1,5 szoba,
kondenzációs kazánfűtéssel. Ir.ár: 15,5
mFt. Tel.: 70/770-74-81

+ GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 40 m2-es
FELÚJÍTANDÓ LAKÁST KERESEK. Aján-
latot várok 28/400-522 telefonszámon,
munkanapokon 8-16-ig.

+ Budapest VI. kerületében, a Hősök tere
közvetlen közelében, a Szondi utcában 60
m2-es, 2 szoba összkomfortos 3. emeleti
lakás eladó. Tel.: 06-30-684-4020

+ AKCIÓ! UTOLSÓ LAKÁS! Gödöllőn, új
építésű, CSOK-képes, energiatakarékos,
75m2-es társasházi lakások kulcsrakészen
eladók! Iár: 25,9MFt, Terv.átadás: 2016.
okt. 20-772-2429

+ Gödöllő központjában 58m2-es, 2
szobás, felújított, mfszt.-i lakás eladó! Új
ajtók, új műanyag ablakok. I.ár:15MFt.
20/772-2429

+ Gödöllő keresett
egyetem mögötti ré-
szén, gyönyörű ősfás,
építési telek eladó,
1310m2-es, 21,7m
utcafrontú, összköz-
műves! Ár:17MFt. A
telken egy 64nm-es
átlagos állapotú ház-
zal. 20-772- 2429

+ Gödöllőn, Király-
telepen 1070nm-es
építési telek 14,5m
utcafronttal, szép kör-
nyezetben sürgősen
eladó. I.ár: 9,9MFt.
20-772-2429

+ Szadán igényes
környezetben, jó fek-
vésű, 1600m2, gon-
dozott, közműves
építési telek, 9,5M-
ós i.áron sürgősen
eladó. 20-772-2429

+ AKCIÓ! Új építésű
ikerház kulcsrakészen
Gödöllőn eladó 3szo-
ba+ nappalis, 83nm-
es. Iár: 26,5MFt-tól.
20-772-2429

+ Sürgősen eladó Gödöllőn, a belváros-
ban egy 30 nm-es, fsz-i, cirkós üzlethelyi-
ség Iár: 9.9M Ft+áfa. (20)804-2102

+ Eladó 180nm-es, n+5szobás, 1995-ben
épült, jó állapotú családi ház, 1078m2 te-
lekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett, ga-
rázs. Iár: 24.9MFt. (20)804-2102

+ Gödöllő központjában 3.emeleti, 37m2-
es lakás, jó állapotban eladó! Iár: 12.9MFt
20-539-1988

+ Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es
ÉPÍTÉSI TELEK 30m2-es kis házzal eladó!
Iár:11.5MFt! 20-539-1988

+ Gödöllőn felújított, negyedik emeleti
60m2-es lakás erkéllyel, új ablakokkal,
szép állapotban eladó! Iár:15.8 MFt! 20-
539-1988

+ Gödöllőn, aszfaltos utcában új építésű,
CSOK képes, 3szoba+ nappalis 100nm-
es ikerház, eladó. I.ár: 33MFt 20-772-2429
www.godolloi.hu

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

+Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, össz-
közműves saroktelek ikerház építésére vo-
natkozó kész háztervvel eladó! Iár:9,8MFt
20/772-2429

+ Gödöllőn, központ közelében, azonnal
költözhető, 45m2-es, jó állapotú galériás
lakás eladó!! I.ár:10,6MFt 20/772-2429

+ Bontandó házat vagy építési telket ven-
nék Gödöllőn! 20-944-7025

+ Veresegyházán, Széchenyi dombon,
2szintes, 160 m2-es családi ház 600m2
telekkel eladó! Iár: 28 MFt 20-218-8591

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

+ Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépí-
tésű kis családi ház két utcára nyíló telken.
A ház alatt garázs található. I.á.: 13,9 mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban
egy panorámás, 666nm területű építési te-
lek, mely kerítve van. A telekre víz be van
vezetve. I.á.: 8,2 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy
2szobás, házközponti fűtésű társasházi
öröklakás. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Kartalon egy 2szobás, összkom-
fortos, felújított, kifogástalan állapotú
családi ház központi fűtéssel, alterna-
tív fűtéssel, garázzsal, kúttal, telepített
gyümölcsfákkal, áron alul. I.á.: 14 mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcá-
ban egy viszonylag új építésű, nappa-
li+1szobás, cirkófűtéses, nettó 38nm,
bruttó 58nm-es tetőtéri lakás a belváros
szívében. I.á.: 16,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a csemetekertben nap-
pali+4szobás, 2füdőszobás újonnan épü-
lő, 63+59nm összterületű, 4db önálló
családi ház, önálló, külön bejáratú telek-
résszel, kulcsrakész állapotban, erkéllyel,
terasszal. Bővebb információt személye-
sen, telefonon egyeztetett időpontban tu-
dunk adni (alaprajz látványterv stb). 300
000 Ft négyzetméteráron. 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában
egy felújításra szoruló családi ház örökpa-
norámás, 30m széles, 1888nm-es telken.
Még található a telken egy szoba-konyhás
épület. I.á.: 19 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai dombon
554nm-es telken egy 2szintes, 2fürdőszo-
bás családi ház, mely áll 4 szobából, étke-
ző-konyhából. A szobákhoz terasz illetve
erkélyek kapcsolódnak, melyek biztosítják
a kertkapcsolatot. A ház alatt szuterén van
kialakítva, mely garázsbeállásra is alkal-
mas. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Domonyvölgyben egy amerikai
konyhás nappali, fürdőszobás, tetőtérben
egy térben lévő helység, erkéllyel terasz-
szal, garázzsal. I.á.: 7,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy 180nm
alapterületű, 4szobás, felújítandó paraszt-
ház teljesen új tetőszerkezettel 485nm-es
telken. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy
új építésű, kifogástalan állapotú, önálló
400nm-es telekrészű, nappali+3szobás
társasházi lakás garázzsal. I.á.: 29 mFt
20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy
nappali+5szobás, 20 -ban épült családi
ház 500nm-es telken. Az ingatlanban pad-
lófűtés van kialakítva, garázs elektromos
kapu beszerelve. A tetőtéri szobából egy
nagyméretű terasz van kialakítva. I.á.: 40,5
mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő máriabesnyői részén egy
4szobás, régebbi építésű lakóház 733nm-
es telken. I.á.: 16,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy Kazinczy lakótele-
pi 68nm-es +loggia, jó állapotú, 3szobás
öröklakás. I.á.: 15,3 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az alvégben egy 180nm
alapterületű, 4,5 szobás parasztház, teljesen
új tetőszerkezettel, összközművel, 472nm-es
telken. I.á.: 19,9 mFt 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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+ Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon
egy örökpanorámás nappali+3szobás,
2fürdőszobás, kertkapcsolatos teraszos
lakóház minőségi kivitelezésben. Az ingat-
lan telepített örökzöldekkel, cserjékkel,
épített medencével, játszótéri elemekkel
rendelkezik. I.á.: 43 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy
599nm-es, örökpanorámás építési telek,
örökzöldekkel, gyümölcsfákkal telepítve,
teljes közművel ellátva, melyen egy 20nm-
es pince található, amire egy 3helységes
faház van építve. I.á.: 10,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a blahai részen egy
földszintes, nappali+3szobás, most
épülő ikerház mindkét fele. I.á.: 30,5
mFt 20-919-4870

+ Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház,
melyben a tetőtéri lakrész befejezetlen, be-
költözhető részben egy nagyméretű nap-
pali, konyha, fürdőszoba, alatta teljes szu-
terén található. I.á.: 15 mFt 20-919-4870

+ Gödöllőn a belvárosban a Kampis téren
5 éve épült társasházi, 1.em. 65 nm-es, er-
kélyes lakás eladó. 30/365-2039

+ Eladó Gödöllőn a Paál László közben
1.em., 57nm-es, 2,5 szobás, külön WC+
fürdőszobás (+spájz), felújítandó, konvek-
toros lakás a városközponttól 3percre. Iár:
14,5MFt. A közelben zárt garázs is eladó
1,8 MFt-ért. Érd: 20/965-0805

+ Gödöllői 250 nöl-es, összközműves épí-
tési telek eladó. Tel: 20/517-4474

+ Gödöllőn központ közeli, felújított, más-
fél szobás, 2.em. lakás tulajdonostól eladó
13,5MFt-os irányáron! Tel: 20/939-4931

+ Gödöllőn a Munkácsy utcában tégla épí-
tésű társasházban földszinti, 59 nm-es, 2
szobás, konvektoros, felújítandó lakás táro-
lóval magánszemélytől eladó. Iár:13,5MFt.
30/544-5596, 30/209-3361

+ 1500 nm-es zártkert – szántó eladó a
Hegyesi Mari utcában. 60 nm alapterületű
ház építhető rá, villany, gáz az utcában. Ára
2,7 MFt. Tel: 30/948-6151

+ 25 éve bevezetett AUTÓSZERVIZ ÜZ-
LETHELYISÉGGEL, lakóházzal frekven-
tált helyen, 30-as főút mentén eladó. Tel:
20/9888-997

+ Gödöllőn a Kör utcában első emeleti,
konvektoros, erkélyes, 37 nm-es, egy szo-
bás lakás tulajdonostól eladó. Iár: 13,7MFt.
Tel: 30/346-5408

+ Eladó a kertvárosban egy felújítandó 80
nm-es, összkomfortos családi ház mellék-
épülettel 730 nm-es telken. Iár: 18,5 MFt.
Érd: 70/410-2061

+ Eladó közművesített IPARI TELEK a
gödöllői ipari parkban. 3447 nm. Érd:
30/455-1199

+ Eladó Gödöllőn Haraszt városrészben,
zöldövezet mellett házépítésre alkalmas
telek (a telek végén garázs) 10,5MFt. Érd:
30/7091-097

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllőn kertes ház kiadó: 2,5 szoba,
konyha, spájz, fürdőszoba, WC, előtér, te-
rasz, zárt parkoló. 90.000 Ft+ rezsi, 2 havi
kaució. 20/3594-223

+ Kiadó Gödöllőn, Palotakerten telje-
sen berendezett 2.em. 1 szobás lakás.
Tel: 30/854-2818

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

+ Gödöllő belvárosában hosszú távra ki-
adó 80 m2-es, utcafronti, kirakatos, több-
célú hasznosításra alkalmas (iroda, studió,
rendelő, ügyfélszolgálat) üzlethelyiség.
Tel.: 06-20-9443-356

+ Gödöllőn, városközpontban exponált
helyen 35 nm-es, földszintes ÜZLETHE-
LYISÉG KIADÓ világos, nagy méretű ki-
rakattal, szolid árfekvéssel, jó parkolási
lehetőséggel. Mobil: 20/422-7168 (este
20h-ig).

+ A 30-as főút mellett 110 nm-es üzlethe-
lyiség bérbeadó kiépített parkolóval hosz-
szútávra, bármilyen tevékenységre. Tel:
20/9888-997

+ GARÁZS (22 nm) eladó Gödöllőn a
Szent János utcában. Tel.: 06-20/779-
2179.

ÁLLÁS

+ Fiatal ambiciózus kollégát keresünk
Gödöllő központjában található üzletünk-
be, betanított munkára. Ha akarsz tanul-
ni,fejlődni és dolgozni akkor nálunk a he-
lyed! Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
godolloallas4@gmail.com-on

+ Gödöllő központjába lévő üzletbe kere-
sek teljes állásba üzletvezetőt munkaidő
H-P:10-18:00ig. A megfelelő hölgy gyors
gondolkodású, mozgású, tanulékony, szor-
galmas, nagy munkatapasztalattal rendel-
kezik, egyedül képes megoldani a problé-
mákat, jól kezeli a számítógépet, pontos,
precíz, kereskedelmi gyakorlattal rendel-
kezik, gödöllői lakosú. Önéletrajzokat vá-
rom:Kamillabiborka@gmail.com címre.

+ 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.

+ Gödöllői ételkiszállítással foglalkozó
cég saját autóval rendelkező futár kollégát
keres. Érdeklődni: 0630/3367392

+ A Trans-Motors Kft szadai telephellyel
keres, kis flotta -teherautó és rakodógép-
karbantartására, tapasztalattal rendelkező
AUTÓSZERELŐ kollégát. Előnyt jelent
hegesztői tudás. Amit kínálunk: verseny-
képes jövedelem, rendezett munkaviszony.
Jelentkezés módja: fényképes önéletrajz-
zal az info@transmotors.hu e-mail címre.
Tel: +3620-9547-647

+ Gödöllői MOL (EX-AGIP) töltőállomás-
ra (Dózsa Gy. út) keresünk SHOP ELADÓ
és KÚTKEZELŐ munkakörbe alapfokú
számítógépes ismerettel rendelkező, nem
csak fiatal, munkatársakat. Fényképes ön-
életrajzokat az emuller0910@gmail.com
címre várjuk.

+ Házvezetőnőt, takarítónőt, kert karban-
tartót keresünk Gödöllő belvárosában élő
családhoz. Email: kovatseva71@gmail.com

+ Spanyol, német, angol óraadó nyelv-
tanárokat keresünk hosszútávú szakmai
projektekhez. I.L.I. Nyelviskola, info@ili.
hu, ili.godollo@gmail.com

+ ADATKEZELŐ munkatársat keresünk
angol nyelvtudással. Diploma és német
nyelvtudás előnyt jelent. 20/9225-115

+ Gödöllői bevezetett szépségszalonba
megbízható, munkájára és környezetére
igényes MŰKÖRMÖS MANIKŰRÖST ke-
resek. Vendégkör van! Érd: 30/9893-652
(Tűztorony szépségszalon)
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Belvá-
rosban 2. emeleti, újszerű, bruttó 46 nm-es,
tetőtéri lakás parkolóval eladó. Iá:15,9 mFt
*Gödöllőn, az Antal-hegy lábánál155 nm-
es, régi polgári ház 1291 nm-es, ősfás tel-
ken eladó. Iá:38,9 mFt.
*Nagytarcsán, a Füzesligetben, nappali+4
szobás kétszintes, új építésű ikerházfél
eladó. Iá:35 mFt.
*Valkón, nappali+ 5 szobás, stílusosan
felújított parasztház 2590 nm-es telken el-
adó. Iá:18,5 mFt.



+ Gödöllői Mini ABC-be nemdohányzó
dolgozót keresünk KASSZÁS – ÁRUFEL-
TÖLTŐI munkakörbe. Érd: 70/608-1801

+ Gödöllőn mosodai munka végzésre
keresünk munkatársat: mosás, szárítás,
hajtogatás, csomagolás. Munkaidő: 16-
24-ig. Jelentkezni: 70/609-1102 (8-18-
ig), mopcsinorbi@gmail.com

+ Gödöllői telephelyünkre ADMINISZT-
RATÍV munkatársat keresünk. Érdeklődni:
30/375-8420

+ Gödöllői élelmiszerraktárunkba kere-
sünk C kategóriás SOFŐR kollégát és
RAKTÁROS kollégát azonnali kezdéssel.
Érd: 30/375-8420

+ TAKARÍTÓT keresek irodaház takarítá-
sára hétfőtől péntekig, napi 4 órában, esti
időszakban Gödöllőre. Tel: 20/9232-167

SZOLGÁLTATÁS

+ Antik bútor felújítás. Thonet szék náda-
zás. Tel.:30/490-1617

+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak
generál kivitelezésben, referencia háttér-
rel kínálunk új építésű lakóházak kivitele-
zését 153.000 Ft/nm áron. 20-919-4870

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, 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

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

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

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

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

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

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok áru-
sítása. Minden, ami a költöztetéshez kell.
Hadnagy Árpád 20/311-7470

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

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül. Ázások csőtörések megszüntetése.
Vécék tartályok csapok szifonok cseré-
je. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS.
20/491-5089

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

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

+ Taichi oktatás Gödöllőn! Csikung, Yang
stílusú formák gyakorlása, felső korhatár
nélkül. Érdeklődni: 20/544-8021

OKTATÁS

+ Gödöllőről, heti 3-4 alkalomra, napköz-
beni időpontokra angoltanárnőt keresünk.
Érd.: 06/30-693-1838
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



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

+ Alsó tagozatos gyermek korrepetálását,
felkészítését vállalja tapasztalt pedagó-
gus. 20/2810-295

+ NYUGDÍJASOK számára NÉMET nyelv-
tanfolyam indul kis csoportban, kezdő/ ha-
ladó szinten a városközpontban. Folyama-
tos jelentkezés. Érd: 30/328-5625

ADÁS~VÉTEL

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz
minőség eladó. 0,75liter 2200Ft. Érd.:
0630 8518 763

+ Új, 70 literes, 3 fiókos fagyasztószekrény
eladó. Tel.: 30/2242-653.

+ Műanyag párkányok kül- és beltérre
(UV álló): 15cm-es: 1.790Ft/fm; 21cm-es:
2.190Ft/fm; 25cm-es: 2.480Ft/fm; 30cm-
es: 2.800Ft/fm. Takarólécek RAKTÁRRÓL
azonnal 30, 50,70mm-es szélességben.
Gödöllőn belül INGYENES kiszállítással.
Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.:06-30-398-48-15.

+ Eladó KERÉKPÁR! Női trekking ke-
rékpár 26colos, agydinamós, 3 sebes-
séges marokváltós agyváltó, elöl- hátul
csomagtartókosár, kresz szabályoknak
megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft.
Érd.: +36-30-280-1313

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

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol leg-
magasabb áron bútorokat (romosat is),
festményeket, órákat, dísztárgyakat,
porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, szőrmebundát, hangszert, ki-
tüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat,
borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi
tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel hétvégén is. 30/308-9148

+ AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel:
70/633-5772

+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI
ALMA. (Idared, KR-11, Zöld alma.) Ár: 60-
200 Ft/kg. Tel: 20/4359-650

+ Gyűjtő vásárolna jó minőségű régiséget,
antik tárgyakat. Tel: 20/9166-400

+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók
Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000
közül választhat 30-40 %-os áron. Tel:
30/569-8137

+ TEXTIMA ipari gyors varrógép eladó Gö-
döllőn. Tel: 30/9461-807

+ Régi típusú, de jó állapotban lévő szo-
babútor, működő színes tv, ágyneműtartós
ágy, fotelek, jelképes összegért eladók
Gödöllőn. Tel: 20/498-8655

+ Eladó 1db jó állapotban lévő 140 x 200-
as szivacsos franciaágy. Érd: 30/426-6170

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi
akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben) 06-30/536-4300,
28/611-728 www.akkugodollo.hu

+ BÉRAUTÓK B kategóriás jogosítvány-
nyal. Vezethető autóink: 3-5-7-9 fős sze-
mélygépkocsik, valamint 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik 3.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig.
30/500-6941

GARÁZSVÁSÁR

+ 2016. november 12-13-án 8-12-ig GA-
RÁZSVÁSÁR lesz. Gödöllő, Semmelweis
u. 2. Választék: gombtól a bútorig.

EGYÉB

+ Vásároljon HAMISÍTAT-
LAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a terme-
lőtől! 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 közvetlenül a ter-
melőtől, a Ludányi Méhé-
szetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
Gesztenye-, Repce krém-,
Selyemfű-, Lépesméz, Pro-
polisz, Virágpor kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721

+ Tündéri 2 hónapos kutyu-
sok szerető gazdit keres-
nek. Keverék, rövid szőrű
kutyák beoltva, féregtelenít-
ve, oltási könyvvel ingyen el-
vihetőek. 30/966-2035

+ MARHATRÁGYA REN-
DELHETŐ: 800 Ft/zsák.
20/469-9295
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Beküldési határidő:
2016. november 17.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Vulcz Petra, Országalma u. 35.,
Virtela Laura, Perczel M. u. 71/B.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Varga Lászlóné, Kossuth L. u. 44.,
Szalkai Veronika, Táncsics M. út 52.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Seidel Tímea,
Bajcsy-Zsilinszky u. 21-25.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Do-
lányiné Drexler Anikó, Deák tér 2., Dö-
mökMária, 2181 Iklad, József A. u. 7.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalvá-
nyát nyerte: Dr. Ujj Emília, Király u.
25., Sas István, Nyárfa u. 3.


