
Az elmúlt hetekben folyamatosak
voltak az út és a járda fejlesztések,
amelyeknek egy jelentős része
már befejeződött. Tartogat azon-
ban munkát a szakembereknek az
ősz is, ami a közlekedőktől nem
csak azért kíván fokozott figyel-
met, mert megkezdődött a tanítás,
és ezzel megnövekedett a forga-
lom, hanem azért is, mert a mun-
katerületeken változó a forgalmi
rend.

Folyamatosan dolgoznak a Széche-
nyi István utca és a Hunyadi János
utca útfelújításán. Míg a Széchenyi
utcában teljes lezárás mellett zajla-
nak a munkák, a Hunyadi utcában
a munkálatokhoz igazodva, szaka-
szos lezárások vannak, és várhatók
a továbbiakban is. Jelenleg az asz-
faltozás mellett a padka- és járda-
építést, valamint a gépkocsi-beállók

kialakítását végzik. Aszfaltozási
munkák várhatók a még a Hunya-
di János utca – Mátyás király utca
csomópontjában, a Hunyadi János
utca közel 30 méteres szakaszán,
ahol a teljes útszerkezet cseréjére
kerül sor.

Az útfelújítással egyidejűleg, más
beruházásban jelentős elektromos
munkákat is végeznek a területen, az
M3-as autópálya feletti nagyfeszült-
ségű elektromos vezeték kiváltását
végzik a Hold utca és a Gerle utca kö-
zötti szakaszon. Itt kivételre kerülnek

a vas villanyoszlopok, s az eddigi
légvezetékek helyett földkábeleket
fektetnek le.Az útépítés teljes befe-
jezésére ezt követően kerülhet sor,
várhatóan – amennyiben az időjá-
rás is engedi – október elején. Az
útépítést kivitelező Colas Út Zrt. a
módosult időpontok ellenére minél
előbb igyekszik az útpályán történő
munkavégzést befejezni a tanév-
kezdésre való tekintettel. A tervek
szerint – amennyiben az időjárás
engedi – a héten elvégzik a Hunya-
di utca aszfaltozási munkáit. Ennek
ideje alatt azonban teljes útzárra
kell számítani. A forgalmi rend vál-

tozásáról a www.godollo.hu oldal, és
Gödöllő város Facebook-oldala folya-
matos tájékoztatást ad. Fontos tehát,
hogy az erre gépjárművel közlekedők
kísérjék figyelemmel a tájékoztatáso-
kat és a kihelyezett forgalom irányító
táblákat! (folytatás a 2. oldalon)

Szeptember 1-jétől fizetős övezet lett a Bajcsy-Zsi-
linszky Endre utca.

(2. oldal)

Szeptember 9-től a Művészetek Házában látha-
tók a 35. Magyar Sajtófotó Kiállítás képei.

(5. oldal)

Az atlétikai Szuper Liga döntőjében Simonváros
Csanád (GEAC) aranyérmet szerzett rúdugrásban.

(8. oldal)
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SZIE-nyitány
NAGYOBB FIGYELEMMEL KELL KÖZLEKEDNI!

Változások Gödöllő utcáin
Hétfőn megnyílt a Szent István
Egyetem új tanéve. Az intézmény
nyolc karára a különböző képzési
szinteken közel 4000 elsőst vettek
fel. Évnyitó beszédében dr. Tő-
zsér János rektor elmondta, az in-
tézmény több pályázaton elnyert,
több mint másfél milliárd forintos
vissza nem térítendő támogatásból
igyekszik elősegíteni az agrár-
szakember utánpótlást, s megva-
lósítani hosszú távú célját, hogy a
Kárpát-medence vezető agrár- és
vidékfejlesztési tudásközpontjává
váljon.
Dr. Horváth Zita felsőoktatásért

felelős helyettes államtitkár arról
szólt, hogy a mezőgazdaságban je-
lentkező szakemberhiány a vidék-
fejlesztést is hátráltatja, azért is van
szükség arra, hogy az agrárdiplomá-
sok minél nagyobb hányada a szak-
mában helyezkedjen el.

(folytatás a 3. oldalon)
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Nagyobb figyelemmel kell közlekedNi!

Változások Gödöllő utcáin
(Folytatás az 1. oldalról)

Dolgoznak a Széchenyi István utcá-
ban is, ahol továbbra is teljes útzár
mellett folynak a felújítások.Ameny-
nyiben az időjárás engedi, itt a héten
befejezik az aszfaltozási munkákat, s
ezt követően már csak a padkaépítés
és a kapubejárók kialakítása ad fel-
adatot a kivitelezőnek. A jelenlegi
állás szerint határidőre befejezik a
munkákat.

Figyelem! Új parkolási övezet!

A Bajcsy-Zsilinszky utcát szeptem-
ber elsejétől a fizető várakozási te-
rületbe vonták, aminek az érintett
ingatlanok megközelítésének előse-
gítése a célja az előttük lévő férőhe-
lyek zsúfoltságának enyhítésével. A
képviselő-testület júniusi ülésén mó-
dosította a parkolási rendeletet.

A korábbi lakossági észrevételekkel
összhangban az érintett ingatlantu-
lajdonosok, üzletek bérlői számára a
döntés megelőzően tartott lakossági

fórumon is megfogalmazódott, hogy
a zömében egész nap ott álló autók
nem csupán a kimondottan a terület-
re érkezők parkolását nehezítik meg,
hanem sokszor az ingatlanra történő
közvetlen behajtást is ellehetetlení-
tik. Nem egyszer előfordult, hogy
az ingatlantulajdonosok ne tudtak
kihajtani, saját területükről, de arra
is volt példa, hogy a néhány percre
nyitva hagyott kapun körbekerített

magánterületre álltak be gépjármű-
vel.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utcát az
elmúlt időszakban sok autós egyre

inkább P+R parkolónak
tekintette, amivel egya-
ránt megnehezítették az
itt lakók életét és az itt
működő vállalkozások
munkáját is.
A módosításnak kö-

szönhetően – a városban
tapasztalt korábbi intéz-
kedésekhez hasonlóan
– parkolási szempontból
rendezettebb és kultu-

ráltabb körülmények alakulnak ki,
szolgálva többek között az érintett
területen lakók és a vállalkozások
érdekeit.
A lakossági fórumon elhangzott to-
vábbi észrevételeket is megfontolva
a Bajcsy-Zsilinszky utcában talál-
ható azon ingatlanok esetében, ame-
lyek területére fizikailag nem lehet
gépjárművel behajtani, s ezáltal a
parkolást a telken belül megoldani, a
város egyéb területein már kialakult
gyakorlatnak megfelelően bevált
kedvezményekben részesülhetnek az
érintettek.
A parkolóhelyek kijelölése közleke-
désbiztonsági szempontból is szük-
ségessé vált, mivel a parkoló autók
– elsősorban a Szilhát utca felőli ol-
dalon – akadályozták a közútra való
rálátást, ami folyamatos balesetve-
szélyt jelentett.
A parkolással kapcsolatos változá-
sok azonban ezzel nem értek véget.
Hamarosan a már említett Szilhát
utcában is módosul az eddigi rend.
Annak érdekében, hogy a Kazinczy
körútról a Szilhát utcába biztonságo-
sabb legyen a kikanyarodás, néhány
parkolóhelyet meg kell szüntetni. jk

A BKK honlapján közzétett tájékoz-
tató szerint startvonalon várja, hogy
elkezdődhessen az M2-es metró és
a H8-as HÉV összekötése. Mint az
a megjelentetett hatástanulmányból
kiderül, a városunk közlekedését is
jelentősen érintő fejlesztést a társa-
dalmi és gazdasági folyamatok, a
HÉV-vonalak és a -járművek műsza-
ki állapota, valamint a tömegközle-
kedés versenyképességének növelé-
se iránti igény indokolja.
A tanulmány a H8-as HÉV nyom-
vonala hibái sorában többek között
kiemeli, az infrastruktúra rossz ál-
lapotét a járművek alacsony átlag-
sebességét, az akadálymentesítés,
valamint a P+R és B+R parkolók hi-
ányát, és – ami Gödöllőn is komoly
közlekedési problémákat okoz – a
vonal területelvágó hatását.
A két vonal – a metró és a HÉV – ta-
lálkozásáról kiderül, hogy a tervezett
új Örs vezér tere állomást a Kerepe-
si út közepén, a jelenlegi gyalogo-

saluljáró alatt alakítják majd ki, a
–2. szinten. Az új állomásról előre-
láthatólag lehetőség lesz közvetlen
gyalogos kapcsolat kialakítására a
két nagy bevásárlóközpont, illetve a
Kerepesi út/Gyakorló köz lakótele-
pei felé. Az állomást mozgólépcsőn
és lifttel is meg lehet majd közelíteni.
A metró üzemhatára a közeljövőben
is az Örs vezér terén marad, a szerel-
vények ezen a ponton túl nem közle-
kednek. A jelenlegi HÉV-szakaszon
a felsővezetékes rendszerű üzemet
tartják fenn.
A fejlesztés számtalan előnye között

fontos, hogy a H8-as HÉV vonalán
gyakrabban közlekednek majd a
szerelvények. Az Örs vezér terén az
átszállást is számítva 15 perc menet-
idő-megtakarítás várható, Gödöllő és
a Déli pályaudvar között a menetidő
jellemzően mintegy 30 százalékkal
csökken.
A HÉV vonalán megszűnik a bal ol-
dali közlekedés, ezzel Budapesten
végre megteremtődik az egységes
jobb oldali közlekedés. A közúti-vas-
úti átjárók biztonságosabbak lesz-
nek, a várakozási idők csökkennek.
A gyors és megbízható közlekedési
rendszer létrehozásával minden bi-
zonnyal csökken az autóforgalom és
a torlódás, valamint mérséklődik a
környezetterhelés.
A tervek szerint a vonalon új szerel-
vényeket vezetnek be, amelyek mű-
szaki kialakítása egyszerre illeszke-
dik az elővárosi vasút utasforgalmi
igényeihez (több ülőhely), illetve a
metróval utazók utazási azokásaihoz,

a tervek szerint egyterűek lesznek
és kétszer hatvan méter hosszúak.
A jelenleginél korszerűbb szerelvé-
nyeken babakocsival és a kerekes
székkel közlekedőknek külön helyet
alakítanak ki.
A projekt érinti a közúti átjárókat is,
ezek közül több átalakításra kerül
majd. Ennek részeként felmérik a
gödöllői Szabadság út-Táncsics M.
úti csomópontot is, ahol megszűnne
a szintbeli vasúti kereszteződés.
Aprojektről bővebben a bkk.hu olda-
lon tájékozódhatnak az érdeklődők.

jb

ISMÉT TERÍTÉKEN A METRÓ ÉS A
HÉV ÖSSZEKÖTÉSE

Hamarosan megkezdőd-
nek a munkák a Petőfi té-
ren, az evangélikus temp-
lom előtti területen. Idén
emlékezünk a reformáció
500. évfordulójára, s eh-
hez kapcsolódva rendezik
a templom előtti részt.

Amunkálatok során meg-
oldják a jelenlegi vízel-
vezetési problémákat, új
burkolatot kap a terület,
valamint kicserélik az ut-
cabútorokat is. A felújítás
leglátványosabb része-
ként a bejárat előtt, dí-
szítőelemként egy Luther
rózsája formát alakítanak
ki.

FIGYELEM! ÚTLEZÁRÁS!
A Művészetek Háza tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a

Belvárosi Napok rendezvénysorozata miatt
2017. SZEPTEMBER 8-ÁN, PÉNTEKEN 9 ÓRÁTÓL, SZEPTEMBER 11-ÉN, HÉTFŐN 8 ÓRÁIG

LEZÁRÁSRA KERÜL
az Ady Endre sétány a Honvéd utcától a Szabadság úti torkolatig, valamint a

Királyi Kastély parkolója.
A szervezők a lakosság szíves megértését kéri!

ÉVFORDULÓ ÉS MEGSZÉPÜLÉS

Az elmúlt napokban ismét felvetődtek a rágcsálómentesítéssel kapcsolatos kérdések, miután a kertvárosi területe-
ken többen is észlelték a kártevők megjelenését. Városunkban a múlt év nyarán született döntés nagyobb szabású
irtásról, s az alapos előkészületek után áprilisban megkezdődött a rágcsálómentesítési program 1 + 1 (fenntartási
időszak) évre. Ennek keretében városszerte irtószert tartalmazó dobozokat helyeztek ki, kérve a lakosságot, hogy
senki se vigye el helyükről. Ennek érdekében a dobozokat a lerakási helyen rögzítették. A kihelyezett dobozok

felirattal vannak ellátva, hogy nem szabad il-
letékteleneknek hozzányúlni, s úgy vannak ki-
alakítva, hogy más kisállatoknak gyakorlatilag
lehetetlen a benne lévő irtószerhez hozzáférni
a dobozok összetörése nélkül. A rágcsálóir-
tószerek úgynevezett BITREX védelemmel
vannak ellátva, ami keserű ízt kölcsönöz ne-
kik, így más állatok számára nem vonzóak. Az
irtószer fogyását a szakemberek ellenőrzik és
folyamatosan pótolják.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a terü-
leten ebben az időszakban egyáltalán nem je-
lenhetek meg a rágcsálók! Fontos, hogy ilyen
esetben az észlelést jelentsék az alábbi telefon-
számon: + 36-28/529-171!

FOLYAMATOS A RÁGCSÁLÓK IRTÁSA
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Új igénylési rendszer, kevesebb kintlévőség

Tanévkezdés a Kalóriánál is
A 2017/18-As tAnév fontos tudnivAlói

Becsöngettek
A pedagógusok és a diákok mellett a
közétkeztetésben dolgozóknak is sok
feladatot ad a tanév kezdete. Ezek-
nek azonban csak egy része a menü
összeállítása, augusztus második
felében az étkezések befizetésével
kapcsolatos a legtöbb probléma. A
Kalória Gödöllői Gyermek- és Kö-
zétkeztetési Nonprofit Közhasznú
Kft., ami városunkban ellátja a kö-
zétkeztetési feladatot felkészülten
várta a tanév elejei rohamot.
A Kalória Nkft. az elmúlt évek-

ben folyamatosan korszerűsítette és
az igényekhez igazította rendszerét,
ugyanakkor a fenntarthatóság érde-
kében, a számtalan visszaélés miatt,
szigorítani kellett a befizetések mód-
ján és a szolgáltatás igénybevételé-
nek lehetőségén. A rengeteg kintlé-
vőség miatt, ami sokszor a működést
veszélyeztette, a képviselő-testület
határozata értelmében 2017. szep-
tember 1-jétől az étkezési díjakat
előre kell megfizetni!
A szülők a www.kaloriagodollo.hu

oldalon pontos tájékoztatást kapnak,
mi a teendő, ha gyermeküket szeret-
nék befizetni. A rendszer igencsak
rugalmas, hiszen a pénztárban tör-
ténő készpénzes befizetésre épp úgy
lehetőséget biztosít, mint a banki
átutalásra, az online bankkártyás fi-
zetésre, vagy a csoportos beszedésre.
Így mindenki megtalálhatja a számá-
ra kedvező megoldást.

– Melyik befizetési móddal élnek
a legtöbben? – kérdeztük Hatolkai
Mátét, a Kalória Nkft. Igazgatóját.
– Jelenleg az átutalás a legnépsze-

rűbb, de szerencsére egyre többen
rájönnek, hogy a legkényelmesebb
megoldás az online bankkártyás fize-
tés, melyre rendszerünk szintén lehe-
tőséget biztosít.

– A korábbi években rendszere-
sen problémát jelentett, hogy az
utólagos számlarendezésről sokan
„megfeledkeztek.” Amúlt év őszén
6,5 milliós kintlévőséggel kezdték

a tanévet. Idén hogy áll a mérleg.
Mennyi a jelenlegi tartozás és ezek
általában mekkora összegek?
– Hárommillió forint környékén

járunk még előző tanévről, de egyre
kevesebb, mivel a jelenlegi rendszer
a hátralékos étkezőket nem engedi
étkezni, így amennyiben a szolgálta-
tást igénybe kívánják venni, kényte-
lenek a tartozást rendezni. Általában
1-1 havi elkallódott számláról beszé-
lünk, de vannak 60-70 ezer forintos
tartozások is.
– Ez az összeg hány adag ételre

lenne elegendő?
– Ebből az összegből, ha átlago-

san nézem a korcsoportos normákat,
több mint 10.000 adag ebédet tud-
nánk főzni.
– Melyik korcsoportnál a legna-

gyobb a tartozás?
– Egyértelműen általános iskolás.

Ők vannak a legnagyobb számban
egyébként is, de ennek összetevője
lehet az is, hogy amíg bölcsődében,
óvodában még elég szoros a szülő és

az intézmény között a kapcsolattar-
tás, ez általános iskolában már lazul.
Ez nyilván meglátszik azon is, hogy
számlák mekkora arányban jutottak
célba, vagy lett belőlük papírrepülő.

– Milyen lehetőségek vannak a
behajtásra? Él-e ezekkel a Kalória?
– A Kalória legvégső esetben

él a behajtással, természetesen a
jogi lehetőség adott. Szomorú látni
ugyanakkor, hogy aki nem hajlandó
befizetni a tartozását, s a követelé-
sünket csak végrehajtás útján tudjuk
érvényesíteni, azoknál jellemzően az
ügyvédi, per- és behajtási költségek
összegtől függően 40-120 ezer forint
között alakulnak a tartozás összegén
felül. Ezek pedig minden esetben
vagy fizetésből kerülnek letiltásra,
vagy az ingatlanokra terhelődnek rá.
–Ősztől már csak az vehet részt a

szolgáltatásban, aki be van fizetve?
– Igen. Ez év szeptemberétől a

képviselő-testület határozata alapján
a szolgáltatás igénybevételének fel-
tétele a befizetés! Minden változta-
tásnak, minden rendszernek vannak
ellenzői, ellenérdekeltjei, de szeren-
csére – úgy látom, a szülők kilenc-
venkilenc százalékban megértéssel
fogadták a változást. (kj)

Bár városunkban a szociális ellátás mindig is magas
színvonalú volt és a szakemberek nagy gondot fordí-
tottak arra, hogy senki ne kerüljön krízishelyzetbe, elő-
fordul, hogy egy váratlan helyzet (például munkahely
elvesztése, haláleset, válás) miatt felborul a család
anyagi helyzete, és még a rendkívül kedvező étkezési
díj befizetése is problémát jelent. Ilyen esetben önkor-
mányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújthat
a gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásá-
hoz, 100%-os térítésmentesség adható, amennyiben
a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 120%-át (34.200 Ft),

50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 130%-át (37.050 Ft),

továbbá létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező
részére, amennyiben családjában az egy főre eső havi
nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft)
egyedülálló esetén a 200%-át (57.000 Ft).

Egyetlen gödöllői gyermeknek sem kell tehát kima-
radnia a közétkeztetésből pusztán azért, mert a csa-
lád nehéz helyzetben van!

Igazi őszi idővel vette kezdetét az új
tanév. Városunkban is megteltek az
iskolapadok, a múlt heti tanévnyitók
után a héten már a tanulás vár a di-
ákokra. Nézzük a legfontosabb tud-
nivalókat!
A 2017/18-as tanév első tanítási

napja 2017. szeptember 1. volt, az
utolsó tanítási pedig 2018. június 15.
lesz. A tanítási napok száma 180, a
nappali tagozatos szakgimnáziu-
mokban 178, a gimnáziumokban,
szakközép- és szakiskolákban 179. A
végzős középiskolások 2018. május
3-án mennek utoljára iskolába.

A 2017/2018-as tanév első féléve
2018. január 26-ig tart, az iskolák
február 2-ig értesítik a tanulókat és a
szülőket az első félévben elért tanul-
mányi eredményekről.

Jól tudjuk, a diákokat elsősorban
a tanítási szünetek érdeklik. Nem is
kell sokat várni, és már itt is van az
első: az őszi szünet 2017. október
30-tól 2017. november 3-ig tart. A
szünet előtti utolsó tanítási nap 2017.
október 27. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap 2017. november 6.
(hétfő).
A téli szünet 2017. december 27-

től 2018. január 2-ig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2017. de-
cember 22. (péntek), a szünet utá-
ni első tanítási nap 2018. január 3.
(szerda).
A tavaszi szünet 2018. március

29-től 2018. április 3-ig tart. A szü-
net előtti utolsó tanítási nap 2018.
március 28. (szerda), a szünet utá-
ni első tanítási nap 2018. április 4.
(szerda).
Az országos kompetenciamérést

2018. május 23-án szervezik meg a
hatodik, nyolcadik és tizedik évfo-
lyamon.
A két tanítási nyelvű neve-

lést-oktatást folytató általános is-
kolában 2018. május 30-án szer-
vezi meg azt a célnyelvi mérést,
amely a hatodik évfolyamon a
Közös Európai Referenciakeret
szerinti A2 szintű, a nyolcadik év-
folyamon a KER szerinti B1 szintű
nyelvtudást méri.
A nem két tanítási nyelvű iskolák

hatodik és nyolcadik évfolyamán
angolból és németből 2018. május
16-án szervezik meg a célnyelvi
mérést.
A diákok fizikai állapotát és

edzettségét 2018. január 9. és április
27. között mérik fel.

Őszi érettségi: Az őszi írásbeli
érettségi 2017. október 13-án kez-
dődik és október 27-ig tart, az emelt
szintű szóbeli érettségi vizsgákat
2017. november 9. és 13. között, a
középszintű szóbeliket november 20.
és 24. között tartják.
Tavaszi érettségi: A tavaszi írás-

beli érettségi 2018. május 4-én kez-
dődik, és május 28-ig tart. Az emelt
szintű szóbeli vizsgákat 2018. június
7. és 14. között, a középszintű szóbe-
liket június 18. és 29. között tartják.
És még egy fontos dátum, amit

nem árt megjegyezni:

A budapesti tömegközlekedési
járatok a 2016/2017-es tanévre ér-
vényes okmányokkal legkésőbb a
2017. október 31-ei kezdőnappal
megvásárolt bérletekkel vehetők
igénybe. Utána csak a 2017/18-as
tanév első félévére érvényes diá-
kigazolvánnyal vagy közoktatási,
illetve felsőoktatási intézmény által
kiadott, ideiglenes diákigazolvány-
nak minősülő, sorszámozott igazo-
lással használható a kedvezményes
bérlet. A tanköteles korúak diákiga-
zolványa érvényesítő matrica nélkül
is érvényes.

Ingyen tankönyv – amit
célszerű megvenni

Ettől a tanévtől az 1-9. osztályo-
sok automatikusan, vagyis szoci-
ális helyzettől függetlenül ingyen
kapják a tankönyveket. Ez első
olvasatra jó hírnek, és a szülők
számára pénztárcabarát döntésnek
tűnik. Azt azonban nem nagyon
reklámozzák az illetékesek, hogy
az ingyen tankönyvet az elsősök
és a másodikosok kivételével való-
jában csak a következő tíz hónap-
ban használhatják majd a tanulók,
a tanév végén vissza kell adniuk
az iskolai könyvtárnak, épp ezért
jegyzetelni sem lehet bele.
Az erről szóló tájékoztatást

több szülői fórumon értetlenked-
ve fogadták a tájékoztatást (erről
a dologról a minisztérium vezetői
ugyanis nem beszéltek), a szülők-
nek ugyanis eszükbe jutott az, ami
a tárca illetékeseinek nem: a mos-
tani kilencedikesek négy év múlva
ugyanis – ha csak addig nem lesz-
nek újak – ezekből a tankönyvek-
ből kell(ene) majd felkészülni az
érettségire. Jobb tehát, ha a szülők
elfelejtik az ingyen tankönyvet, és
megvásárolják őket.

(ny.f.)

Képünk illusztráció

(folytatás az 1. oldalról)

ASZIE egyik jogelődje, a kertészeti
egyetem 21 éve indította el Zentán a
kertészmérnök képzést. A Zentai Kon-
zultációs Központ meghatározó sze-
repet tölt be a térség mezőgazdasági
fejlődésében. Több mint négyszáz ok-
leveles mérnök hallgatója egy agárér-
telmiségi hálót képez a Vajdaságban,
hangsúlyoztaPásztor István, a Vajda-
sági Magyar Szövetség elnöke.
A tanévnyitón az önkormányzat

képviseletében dr. Pappné Pintér
Csilla alpolgármester vett részt.
Az ünnepségen esküt tettek az el-

sőéves hallgatók. Képviselő-
jük, Bogdán Bence zakójára
Balogh Barbara, az egyetemi
hallgatói önkormányzat elnöke

tűzte fel az egyetemi jelvényt. Ezután a
tanulmányaikat kezdő doktoranduszok
beiktatása következett.
Pályázatuk alapján 49 kiemelkedő

teljesítményt nyújtó hallgató részesült
az új tanévben nemzeti felsőoktatási
ösztöndíjban. Professor emeritus cím-

mel tüntették ki dr. Molnár József
egyetemi tanárt, a SZIE korábbi rek-
torát.
Az ünnepségen bejelentették, hogy

az egyetem szenátusa Dimény Im-
re-ösztöndíjat alapított a hátrányos
helyzetű és a hátrányos helyzetű tér-
ségből származó hallgatók számára.
Erre a felsőfokú oktatás minőségének,
hatékonyságának és hozzáférhetősé-
gének javítására kiírt pályázaton el-
nyert támogatás nyújt lehetőséget.
Ugyanebből a forrásból alapították
meg a Grassalkovich-ösztöndíjat az
egyetem oktatói és kutatói részére a
pályán tartás, az előmenetel és a tu-
dományos teljesítmény elősegítése,
hosszabb távon az utánpótlás bizto-
sítása céljából. (lt)

HAtáron innen és tÚl

SZIE tanévnyitó
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Öt kontinens szakembereinek kezdődÖtt továbbképzés

A műholdas távérzékelésről a földön
2017. szeptember 9., szombat,
10.00-18.00, Gödöllő, Alsópark

A Gödöllői Civil Kerekasztal Egye-
sület a Belvárosi Napok keretében,
hagyományaihoz, híven ebben az évben 10. alkalommal rendezi meg a
Civil utcát szeptember 9-én, szombaton 10.00-18.00 óráig, mely ismét a
jól bevált helyszínen az Alsóparkban, a kastéllyal szemközti sétányokon

kerül kialakításra.

A Civil utcán a civil szervezeteknek lehetőségük van:
● bemutatni tevékenységüket a város lakosainak, bevonni őket tevékenységeikbe;

● a szervezetek megismerhetik egymás munkáját, kapcsolódási pontokat
kereshetnek;

● kötetlenül találkozhatnak és gondolatokat cserélhetnek
a város polgáraival, vezetőivel.

Bár a jelentkezési határidő már lejárt, szeretnénk mindazon szervezetek
számára is lehetőséget biztosítani a megmutatkozásra, amelyek csak ezu-
tán jelentkeznek, de kérjük, a szükséges eszközökről maguk gondoskodja-
nak! Természetesen, aki kellő lendületet érez magában, szeptember 10-én,
vasárnap is van lehetősége a kitelepülésre, kérjük ezt is előre jelezni!

Jelentkezés és további információ: gdck.info@gmail.com
Varbai Marianna, a GdCKE munkatársa: 20/558-0449

Szabó Csaba, a GdCKE alelnöke: 30/369 3968
Kecskés Judit, civil referens: 20/508 3802

Az angol nyelvű képzés témái között
helyet kapnak a távérzékelés elméle-
ti és gyakorlati problémái, az elérhe-
tő adatok és feldolgozásuk, tudomá-
nyos és gyakorlati alkalmazásainak
kérdései. Különös hangsúllyal sze-
repelnek a Copernicus program Sen-
tinel-1, -2 és -3 műholdsorozatainak
tagjai által szolgáltatott adatok.

Az Európai Unió a 2014-2020 közöt-
ti időszakban a zászlóshajó progra-
mok közé emelte a földmegfigyelést.
A hétéves keret-költségvetésében a
három legnagyobb infrastruktúra-be-
ruházás egyike a Copernicus föld-
megfigyelési program.
Ennek célja, hogy a Sentinel műhol-
dak és az adatok vételét, feldolgozá-
sát végző földi hálózat kiépítése után
az előállított űrfelvételeket, távérzé-

kelt adatokat a földmegfigyeléshez
köthető alkalmazások és szolgáltatá-
sok fejlesztéséhez szabadon hozzá-
férhetővé tegye.
A földmegfigyelési programok által
nyújtott adatok elősegítik a földfel-
szín alatt, a felszínen, a légkörben

zajló globális folyamatok nyomon
követését, a környezeti változások
megértését. Napi szinten segítik a
meteorológiai előrejelzések elké-
szítését, a katasztrófák megelőzését
vagy a keletkezett károk mielőbbi
felszámolását.

A műholdas távérzékelésről kezdődött hatnapos nemzetközi tanfolyam hétfőn a Szent István
Egyetemen az Európai Űrügynökség (ESA), a Magyar Űrkutatási Iroda (MŰI) és a házigazda in-
tézmény szervezésében. Öt földrész több mint 70 fiatal szakembere sajátítja el a műholdfelvéte-
lek mezőgazdasági, környezetvédelmi, erdészeti, várostervezési és egyéb alkalmazásainak leg-
újabb európai eredményeit. A résztvevők szakirányú tanulmányokat folytató egyetemi és PhD
hallgatók továbbá a műholdas földmegfigyelési adatok felhasználói.

Szeptember 29-én a Művészetek
Háza színháztermében Lélekhango-
ló címmel tart előadást Böjte Csaba
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány létrehozója. A gyermekmen-
tő szervezet, ami az Erdélyben élő
sanyarú körülmények között tengődő
gyermekek felkarolására alapíttatott,
már jól ismert hazánkban, városunk-
ból is sokan támogatják.
Csaba testvér – ahogyan mindenki
szólítja – prédikációiban, könyvei-
ben a szeretet erejét hangsúlyozza.
Vélekedése szerint a szeretet az élet
legfontosabb feladata, amely a cse-
lekvésben mutatkozik meg. Ennek a

gondolatnak a mentén vezeti az ala-
pítvány és gondoskodik az otthonban
élő gyermekekről.
A találkozón lehetőség lesz az alapít-
vány támogatására, az adományokat

Csaba testvér árvái részére a helyszí-
nen erre a célra kijelölt helyiségben
helyezhetik el, de a Művészetek Há-
zában már most is fogadják a felaján-
lásokat.

A gödöllői városi piacon megren-
dezett főzőversenyek évről-évre
egyre többeket mozgatnak meg,
a kondérok mögött ma már nem
csak városunk lakói, hanem a
környező településeken élők is
szívesen vállalkoznak a megmé-
rettetésre.

2017. október 7-én (szombaton)
ismét rajtkőhöz állhatnak a civil
mesterszakácsok.

Várják olyan vállalkozó szelle-
műek jelentkezését, akik szívesen
megmutatnák főzési tudásukat és
úgy gondolják, hogy az általuk
készített ételt kizárólag ők tudják
a legízletesebben elkészíteni.
Jelentkezés: 06/30/5030777 tele-
fonon, vagy személyesen Vilhelm
Ferencnél a piacon.

FELHÍVÁS

A Blaháért Társaság és Pecze Dániel a Blahai
városrész önkormányzati képviselője 2017.
szeptember 16-án 14 órától 17 óráig Családi
napot szervez az Úrréti tónál, ahová szeretettel
hívja és várja a Fővárosi Idősek Otthonának
lakóit.

A kenukat és a szakszerű segítséget a Vízenjárók Gyermek és Ifjúsági
Túra Egyesület tagjai biztosítják.
Szeretnénk a blahaiak segítségét kérni a délután során, szívesen fogadunk
egy kis süteményt, pogácsát, üdítőt, de szükség lesz fizikai támogatásra is.
A program során alkalom nyílik beszélgetésre, a Közösség építésére a he-
lyi és a város más részeiben élők számára. A családi délután jó lehetőséget
ad az esélyegyenlőség és esélyteremtés gyakorlati megvalósítására, a fo-
gyatékkal élők és az egészségesek közti híd megépítésére.

Köszönettel:

dr. Bucsy László elnök Pecze Dániel önkormányzati képviselő

Lélekhangoló

Főzőverseny
a városi piacon
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Azt hiszem, az első napra az iskolá-
ban, mindenki emlékszik. Van, aki
várja, és örömmel húzza ki magát,
ám van, aki félve lépi át a küszö-
böt, sejtve, hogy az iskola már nem
játék. A szülők segítségére nagy
szüksége van a gyereknek ezekben
a napokban, hiszen új környezet-
be kerül, ahol mások a szabályok,
mint korábban az oviban. Új gye-
rekek veszik őket körül, ismeret-
lenek a felnőttek, és sorolhatnánk
a végtelenségig mekkora változást
jelent a gyerekeknek az első be-
csengetés.

Ilyenkor minden segítség, kapaszko-
dó lehet az elsősöknek, például Va-
dadiAdrienn könyve, ami Lea, Peti,
Eszter és elsős osztálytársaik min-
dennapjaival ismertetik meg őket,
kedves történetekkel bemutatva az
általános iskolások első napjait, he-
teit.
A történeteken keresztül a gyerekek
megtudhatják például, hogyan kell
viselkedni az iskolában, kitől és ho-

gyan kérhetnek segítséget, ha gond-
juk akad, hogy mikor lehet uzson-
názni, és hogyan kell viselkedni az
ebédlőben.
Lea, osztálytársaival olyan kalan-
dokba keveredik, amik minden elsős
életében előfordulhatnak. Játékosan
igyekeznek megismerni egymást,
együtt fejtik meg, mit is jelent a szí-
nes rajzos órarend, és hogyan lesz-
nek a betűkből szavak.
Ahogy a valóságban, az ő történe-
tükben is előfordul, hogy valaki

megbetegszik, elkésik. Mi ilyenkor
a teendő? Vadadi Adrienn nem sza-
bályfelsorolással, hanem egy-egy
történettel mutatja meg, mit tehetnek
a gyerekek ilyen esetben.
A könyv azonban nem csak a gyere-
keknek érdekes, hanem a szülőknek
is, akik nagyon sok jó tanácsot kap-
hatnak, mire érdemes felkészíteni-
ük csemetéiket, akkor is, ha már túl
vannak az első tanítási napon. Hi-
szen előfordul, hogy egy gyermek
lelkesen indul az iskolába, azután
néhány nap múlva ez megváltozik, a
kapuban inkább anya kezébe kapasz-
kodik még, mintsem átlépje a küszö-
böt. Ilyenkor bizony jól jön egy-egy
ötlet, hogy mit tehet a szülő!
Lea, Peti, Eszter és a többiek épp
olyan gyermekek, mint a mieink.
Ugyanazokkal a gondokkal küzde-
nek, ugyanazok a kérdések foglal-
koztatják őket, mint bármelyik elsőst,
akik így, a történetekben megismert
gyerekek segítségével könnyebben
oldhatják meg az iskolásként rájuk
váró feladatokat. (ny.f.)

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Óvodásból iskolás

Szeptember 9-én 11 órakor nyílik meg a Művészetek Há-
zában a 35. Magyar Sajtófotó Kiállítás. A tárlat a tavalyi
év legjobb sajtófotóit mutatja be. A Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetsége évi rendes fotópályázatára 234 fotós több
mint hatezer képet küldött be, amelyek közül idén is nemzet-
közi szakmai zsűri válogatott.

A sajtófotó lassan száz éve önálló műfaj a fotográfiában. AMa-
gyar Sajtófotó Kiállítást három és fél évtizede a fotóriporterek,
és a fotográfia ünnepeként tartják számon. Ezek a kiállítások tü-
körként tárják elénk mindazt, ami az előző évben velünk, körü-
löttünk történt. A hétköznapok valósága tükröződik a képeken.
Az idei kiállítás nem a szenzációkról, hanem sorsokról, ember-
ségről szól. Az elmúlt évben a fotográfusok találtak olyan témá-
kat, jelenségeket, amelyek mögé nézve igazi szépséget, ember-
séget és hősiességet mutathattak meg az emberi kapcsolatokban.
Akiállítást egy hónapon át, október 9-ig láthatják az érdeklődők.

A Belvárosi Napok számtalan színes
programmal várja az érdeklődőket a hét
végén. A rendezvény egyik különlegessé-
ge lesz a Gödöllő Táncegyüttes és spanyol
testvérvárosunk, a Valdemorói Flamenco
Táncegyüttes közös produkciója, amit
szombaton 17.30-tól a nagyszínpadon lát-
hatnak majd az érdeklődők.
A valdemorói tánccsoport nem először
látogat Gödöllőre, 2011-ben, a Testvér-
városi Fesztivál keretében már vendége-
ink voltak, ahol látványos és színvonalas
előadásuk nagy sikert aratott. Most önál-
ló, és a Gödöllő Táncegyüttessel közös
produkcióval is színpadra lépnek.
Mint azt Tóth Judit, a Gödöllő Tánc-
együttes művészeti vezetője lapunknak

elmondta, a két együttes közel egyórás
műsorának egyik érdekessége lesz a kö-
zös tánc, amelyhez olyan kapcsolódási
pontot kerestek, amik egyaránt megtalál-
ható a magyar és a spanyol koreográfiák-
ban. Ezt a ritmusban találták, meg s ehhez
igazítva választották ki azokat a zenéket,

amibe mindkét csoport táncosai be kap-
csolódnak majd. A Gödöllő Táncegyüttes
részéről a Nagy idő kereke című produk-

ció „manele” táncára esett a válasz-
tás, ami egy lassú női tánc, mivel a
valdemorói tánccsoport női tagjai jól
be tudnak kapcsolódni ennek a vilá-
gába.
Szintén jól illeszkedik a spanyol
temeramentumhoz az erdélyi „ro-
mányos” is, amit a gödöllőiek pá-
rosai kezdenek majd el, és amibe
szintén bekapcsolódnak majd a spa-

nyol vendégek. A Valdemorói Flamenco
Táncegyüttes műsorában andalúziai zene
csendül majd fel, ebbe illesztik bele saját
lépéseiket a házigazdák.
Az előadás során persze nem csak közös
produkciót láthat majd a közönség, mind-
két együttes saját műsorát is bemutatja.

Ahogy a korábbi években, úgy idén is új kiállítással
köszönti az őszt a GÖMB a Frédéric Chopin Zenei
AMI-ban.

Az „Összhangban a negyedik dimenzióban” című kiállí-
tásra készült alkotásokat a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
XVIII. századi udvari muzsika című CD-jén elhangzó mű-
vek ihlették, amiknek hangulata a kastélyhoz illeszkedik.
Szeptember 15-től tizenkét művész, Bada Márta, Balla
Vera, Dercsényiné Horváth Gabriella, Bércesi-Dienes
Erika, Márvány Miklós, Mészáros János, Priók Irén,
Rehák Julianna, Szekeres Erzsénet, Szentiványi-Szé-
kely Enikő, Sz. Jánosi Erzsébet és Szinvai Pál munkáit
tekinthetik meg a látogatók a tanév első félévében. Idén
ugyanis két kiállításnak is helyet ad az intézmény. Febru-
ártól a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Körösfői-
Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány kiállítására kerül
majd sor.

Műalkotások zenérevAldemorói vendégek A Belvárosi nApokon

Spanyol és magyar ritmusok

Jön! 35. Magyar Sajtófotó kiállítás



6 Gödöllői SzolGálat Város-Kép 2017. Szeptember 5.

Verdi: requiem – A liturgikus operA

A kulturális örökség
NApjAi

Szeptember 8-án este egy különle-
ges koncert nyitja meg a GödöllŐsz
Fesztivált, Verdi Requiem című
műve csendül fel, amivel egyúttal
Erzsébet királyné halálának évfor-
dulójára emlékezünk. A ma is sokak
által egyszerűen Sisiként emlegetett
királynét 1898. szeptember 10-én,
Genfben gyilkolta meg egy olasz an-
archista.

A pénteken este felcsendülő mű
több szempontból is rendhagyónak
számít a zeneirodalomban. Verdi
– a liturgikus szempontoktól elte-
kintve – személyes, emberi drámát
kívánt megformálni, olyan művet
kívánt megalkotni, amelynek a kö-
zéppontjában az egyén élményvilá-
ga áll. Közvetlen, magával ragadó,
operás kifejezésmódra, közérthető
dallamosságra törekedett. Minde-
zeknek oka, hogy a művel eredetileg
Gioachino Rossiniról kívánt volna
megemlékezni, de végül Alessandro
Manzoni, az olasz romantika egyik
legnagyobb költőjének halálára írta

meg emiatt sokáig Manzoni-Requi-
emnek is nevezték. Bemutatójára
1874. május 22-én, Manzoni halá-
lának első évfordulója alkalmából
került sor a milánói San Marco szé-
kesegyházban, Verdi vezényletével,
hatalmas sikerrel.
Az operai jellegzetességek mellett

– a korabeli bírálók közül többen „li-
turgikus szövegre írt operának” tar-

tották – azon-
ban a katolikus
egyházzene ha-
gyományaiban
g y ö k e r e z e t t
elemei, mint
például a kö-
zépkori erede-
tű gregorián
dallam, a késő
reneszánsz kori
voká lpo l i f ó -
nia és a hatal-
mas karfúgák a
monumentális
egyházzenei al-

kotások sorába emelték. Verdi Requi-
emje nem pusztán szolgálja a liturgi-
át, hanem – akárcsak
Bach h-moll miséje,
Beethoven Missa So-
lemnise, vagy Mozart
Requiemje – túlnő a
szertartás keretein,
ezért a kezdetektől in-
kább vagy főként kon-
certdarabként adják
elő.
Szeptember 8-án

este, a kastély lovar-
dájában a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar
és a Nemzeti Énekkar
(karigazgató Somos
Csaba) előadásában csendül fel a re-
mekmű. Szólót énekelMikschAdri-
enn – szoprán, Schöck Atala – alt,
Balczó Péter – tenor és Cser Krisz-
tián – basszus. Vezényel Horváth
Gábor.

Erzsébet királyné halála
Erzsébet királyné 1898 szeptember
9-én udvarhölgyével, Sztáray Irmá-
val érkezett Genfbe. Mindössze egy
éjszakát akart eltölteni a Beau Riva-
ge Hotelben, ahol Hohenembs gróf-
néként vett ki szobát. Egy másnapi
genfi újság azonban nem csak azt
adta hírül, hogy a városban tartózko-
dik, hanem azt is, hol szállt meg.
A hír kapóra jött egy fiatal olasz

anarchistának, Luigi Lucheninek, aki
azzal a céllal érkezett a városba, hogy
meggyilkolja az orléans-i herceget,
aki viszont az utolsó pillanatban
mégsem utazott Genfbe. Lucheninek,
így kapóra jött Erzsébet királyné, aki
szeptember 10-én délben akart hajó-
ra szállni, hogy visszautazzon Mont-
reux-be. Lucheni a kikötőhöz vezető
úton várta lesben, a császárnéra ve-
tette magát, és egy vékony reszelővel
szíven szúrta. A királyné, bár földre
rogyott – feltehetően szoros fűzője
miatt – nem vette észre a sérülést, és
abban a hiszemben, hogy csak ellök-
ték, gyorsan a hajóra sietett, nehogy
lekésse. Nem sokkal később össze-

esett, csak a fűzője megnyitásakor fe-
dezték fel az apró szúrt sebet. A hajó
azonnal visszafordult, a megsebesí-
tett királynét visszavitték a szállo-
dába, életét azonban már nem tudták
megmenteni. (kj)

A koncertre érkezők mivel a Mű-
vészetek Háza parkolóját vagy a
kastélykápolna oldalában kialakí-
tott parkolót használhatják, mivel
az Ady Endre sétányt a Belvárosi
Napok rendezvényei miatt pén-
teken (szept.8.) reggel lezárják a
gépkocsiforgalom elől!

A Kulturális Örökség Napjai rendez-
vényeit 1984-ben Franciaországban
rendezték meg először a Történelmi
Műemlékek Nyílt Napja néven az-
zal a céllal, hogy azok a kiemelkedő,
várhatóan széles érdeklődésre számot
tartó műemléképületek, amelyek álta-
lában zárva vannak a nagyközönség előtt, egy hétvégén nyissák
meg kapuikat, és ingyen, lehetőleg szakszerű vezetéssel fogadják a
kíváncsi látogatókat. Azóta összeurópai programmá nőtte ki magát,
s 1999 óta hazánkban is egyre többen kapcsolódnak be az ennek
keretében megszervezett eseményekbe.
Jóllehet az alapelvek között csupán ajánlásként szerepel minden

évben egy-egy központi téma előtérbe helyezése, hazánk azonban
1999 óta kiemelten él ezzel a figyelemfelkeltő lehetőséggel. Cél-
ja ezzel, hogy a nyilvánosság érdeklődését a kultúra, művelődés,
építészet különböző szegmenseire irányítsa és a társadalom elté-
rő érdeklődésű rétegeit minél nagyobb létszámban mozgósítsa. A
szervezők minden évben körültekintő módon, megfontoltan igye-
keznek kiválasztani a központi témát oly módon, hogy az kapcso-
lódjék valamilyen országos évfordulóhoz, ünnephez.
Az idei, szeptember 16-17-ei események egy részét Arany János

alakja köré szervezték, de több helyen a Reformáció 500. évfordu-
lójához kapcsolódó rendezvények várják az érdeklődőket.
Városunkban a Királyi Kastélyban, a GIM-házban, valamint a

református- és az evangélikus templomban lesznek előadások és
tárlatvezetések, amikre mindenkit szeretettel várnak. (j.)

GÖDÖLLŐI HELYSZÍNEK, PROGRAMOK:

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY (GRASSALKOVICH-KASTÉLY)
Program:
1. Szakvezetések az Utazik az Udvar című kiállításon. Mindkét napon:

11.00, 14.00, 15.00 és 16.00. A tárlatvezetések meghallgatása az
időszaki kiállításra megváltott jeggyel vehető igénybe.

2. Ismeretterjesztő előadás:
Képgaléria, királydomb, koronázás – A gödöllői királydombi pavilon
történetéhez. Előadó: dr. Papházi János történész-főmuzeológus
Időpont: 2017. szeptember 16. (szombat) 12.00
Ingyenes előadás a kastély Barokk színházában.

3. Tárlatvezetés gyerekeknek a kastély állandó kiállításában. Téma:
Éljen a királyi pár! – Ferenc József és Erzsébet királyné koronázása
Az állandó kiállításra érvényes belépő megváltásával lehet részt venni
a programon.
Időpontok: 2017. szeptember 16. (szombat) 11.15

2017. szeptember 17. (vasárnap) 11.30 és 1430
Ezeken kívül, mindkét napon 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthető meg

a kastély parkjában a Királydombi pavilon.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY ALKOTÓHÁZA (KÖRÖSFŐI U. 15-17.)
Program:
Az alkotóház kertje és műtermei vezetéssel, vagy önállóan látogathatók

mindkét napon 10 és 18 óra között.
Szeptember 16-án (szombaton), 16 órakor, a Kulturális Örökség Napok or-

szágos program keretben a Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállítótermében a
„Sirály-álom” címmel záróesemény látható.

Köszöntőt mond dr. Ujváry Tamás, a gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igaz-
gatója. Bemutatásra kerül „a kék magasba szállok ...” című ünnepi zászlókiállí-
tás katalógusa, Erzsébet királyné verseit elmondja Bálint Márta Kossuth-díjas
színművész. Megtekinthető még Papp Tibor hivatásos fotográfus, természet-
fotós vetített előadása. Az ünnepi zászlókiállítás a GIM-ház kiállítótermében
még azon a hétvégén látogatható.

500 ÉVES A REFORMÁCIÓ
Program: A reformáció 500. évfordulójának alkalmából, bemutatásra kerül
a gödöllői evangélikus és református templom szombat délután.
Gödöllői Evangélikus Templom és Parókia (Kossuth L. u. 2.)
Gyülekezés: a templom bejáratánál, szombaton 14.30-kor.
Református Templom (Szabadság tér 9.)
Gyülekezés: a templom főtér felőli bejáratánál, szombaton 15.30-kor.

Részletes program: www.oroksegnapok.hu

A Gödöllői Városi Múzeum az elmúlt idő-
szakban jelentős átalakuláson ment át a
végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően.
Az intézmény vezetése most a látogatók
véleményére kíváncsi, a múzeum honlapján
és facebook oldalán kérdezik a látogatókat
többek között arról, hogyan vélekednek a
jelenlegi kiállításokról, milyen fejlesztése-
ket és tárlatokat látnának szívesen a jövő-
ben, valamint, hogyan tehetnénk teljesebbé
a múzeumlátogatói élményt.A facebookon
már lezárult a szavazás, a honlapon azonban
még válaszolhatnak a kérdésekre.
Mint megtudtuk, nemcsak Gödöllőről,

hanem az agglomerációból is sok válasz ér-
kezett. A visszajelzések nagy része azt mu-
tatja, hogy a látogatók pozitívan értékelik a
kiállításokat és a múzeumban folyó munkát.
A válaszadók jelentős része azoknak a

digitális technikai elemeknek a megjelené-
sét tartja fontosnak, amelyek a megújult
állandó helytörténeti kiállításban már jelen
vannak.
A felmérés szerint szívesen látnák azt is,

ha még több gyermekbarát program közül
lehetne választani.

(ny.f.)

megújuló múzeum

Vendégszemmel

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
ARANYKOROK EMLÉKEZETE

500 ÉVES A REFORMÁCIÓ

2017.
SZEPTEMBER

16-17.
(szombat-vasárnap)
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A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig

Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK

TÓDOR: 7 éves, ivartalanított kan,
kora ellenére tinédzsereket meg-
szégyenítően aktív. Nagycsalád
mellé is ajánjuk. Cicára nem volt
„tesztelve”.

RUDI: Négy éves kan, játékos, csa-
lád- és gyerekbarát. A kutyák több-
ségével barátságos.

06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Szeptember 9-én
szombaton
9-11 óráig.

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk

állatorvos

Telefonszám:
06/20-3855-726

TURUL
GÖDÖLLŐI

ÁLLATKÓRHÁZ
(Gödöllő, Szabadság út 21.

a HÉV-fordulónál)

ÁLLATPATIKA

Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet

9.00–19.00

Tel: 06-30-943-9898

PEDRÓ: Dalmata keverék. Csodála-
tos kiskutya: bújós, gyerekbarát, szó-
fogadó. Ivartalanítás után alábbhagy
dominanciája is.

2017 nyarán új madárfaj, egy
vörhenyesfecske-pár fészkelt
Balatonfüreden. A fészekből
három fióka repült ki július
első hetében. A helyszíni meg-
figyeléskor ráadásul egy, a
madarászok előtt eddig nem
ismert, korábbi évekből szár-
mazó fészek is előkerült.

A vörhenyes fecske a füsti fecskénk-
re emlékeztető megjelenésű és vi-
selkedésű madár. Repülő rovarokra
vadászik, sárgolyókból álló fészkét
sziklafalak, épületek esőtől védett
párkányzata alá építi. Utóbbi köny-
nyen elkülöníthető a hazai fajokétól,
zárt, molnárfecskeszerű fészkének
bejáratához ugyanis hosszú félcsövet
tapaszt.
Hatalmas elterjedésű madár, első-
sorban Ázsiában, de Afrikában és
Európában is költ. Kontinensünkön
a Földközi-tenger partvidéki régiójá-
ban, Spanyolország, Portugália és a
Balkán országainak belső területein
fészkel.
Magyarországi költési adata eddig
nem volt, és egyes kóborló példá-
nyok is nagyon ritkán, 1999-2015
között csak nyolc helyen kerültek

elő hazánkból. A
fiókák első megfi-
gyelése 2017. július
5-éről származik,
ekkor négy repülő
madarat: három fi-
atalt és egy felnőtt
példányt láttak a
madarászok. A si-
keres költés azért is
számít különleges-
nek, mert az egyik
szülő a fiókanevelési időszakban
valószínűleg elpusztult, így a fiata-
lok etetése a magára maradt madárra
hárult.
Sajnos az új fecskefaj alkalmi meg-
telepedése nem tudja ellensúlyozni a
hazai fecskeállomány jelentős, több
mint 50%-os állománycsökkenését,
és az ez által okozott kárt! A csökke-
nés hátterében az élőhelyek átalakí-
tása, fészkelőhelyek és táplálék csök-
kenése (a háztáji- és legelőállat-tartás
összeomlása, a túlzott kemizálás, a
nem megfelelően végzett szúnyo-
girtások és épületfelújítások); a klí-
maváltozás (sár fészeképítő-anyag
hiánya a szárazodó tavaszokon, óri-
ási vonulási veszteségek, különösen
tavasszal); és ami a legszomorúbb, a

kedvezőtlen társadalmi változások,
a fecskefészkek leverése, a madarak
elzavarása áll.
Ez a megfogyatkozás az emberek
mindennapi élete szempontjából is
azért különösen problémás, mert a
klímaváltozás következtében me-
legedő időjárással új szúnyogfajok
és az általuk terjesztett kórokozók
jelennek meg Magyarországon. Az
egészségünket veszélyeztető be-
tegségeket terjesztő szúnyogok, és
a szintén a klímaváltozás hatására
érkező újabb kártevő rovarok elleni
biológiai védekezésben is óriási sze-
repe van, lenne azoknak az állatok-
nak, például a fecskéknek (és a dene-
véreknek), melyek természetes úton
csökkentik ezek számát. mme.hu

Új fecskefaj – vörhenyes fecske fészkelt Magyarországon

A most érkezett vörös panda ter-
mészetes környezetében súlyosan
veszélyeztetett státuszban van.
Egy, a baranyai nagyvárosban
még soha nem látható állatfajjal
lepte meg a múlt héten a látogatóit
a Pécsi Állatkert.

A vörös panda a macskamedvék csa-
ládjába tartozó, egyetlen ma élő faj.
Élete azonban így sem fenékig tejföl.
Régóta vadásszák szőrméje miatt,
amiből sapkákat, farokszőreiből
pedig ecsetet készítenek. A kínai
menyegzőkön a vőlegény gyakran
viselte a szőréből készült ruhada-
rabokat. Az ölelgetni valónak tűnő
állat (egyébként nem túl szelíd) mi-
attunk, emberek miatt, folyamatosan
veszíti el természetes élőhelyeit.
A vörös panda a Himalája hegység-
ben, ezen belül Nepálban, India és
Kína egyes területein őshonos állat-
faj. Ezeken a helyeken szőrméje fon-
tos értéknek számít. Gyakran fogják
el elevenen, hogy aztán eladják az
állatkertek részére. Bár jelenleg az
elterjedési területén található összes
országban védelmet élvez, a Termé-
szetvédelmi Világszövetség mára a

súlyosan veszélyeztetett fajok kate-
góriájába sorolta.
Az európai állatkertek összehangol-
tan, az Európai Fajmegmentő Prog-
ram irányelvei szerint tartják és te-
nyésztik.APécsi Állatkert e program
részeseként, már több faj esetében

tett erőfeszítéseket az adott faj fenn-
maradása és szaporodása érdekében.
Most ezekhez csatlakozik a vörös
macskamedve is.
A vörös panda a természetben csu-
pán 10-12 évig, míg állatkertben
akár 20 évig is elélhet. A most ér-
kezett nőstény 2003. június 23-án
született a rotterdami állatkertben.

Hollandiában a Cynthia nevet kapta,
Magyarországon a Tünde névre lett
átkeresztelve. Nevével ellentétben a
vörös panda nem áll közelebbi ro-
konságban a jól ismert óriáspandá-
val, csupán annyira, hogy mindkét
faj a ragadozók rendjébe tartozik.
Olyannyira nem, hogy a panda nevet
a 19. században csak a vörös macs-

kamedve birtokolta. Bár a ragado-
zók közé tartozik, legfőbb tápláléka
a bambusz, és azokat a területeket
kedveli, ahol nagy mennyiségben
megtalálható ez a növény. Kisebb
mértékben más növényeket, gyümöl-
csöket és leveleket is fogyaszt, de
kirabolja a madárfészkeket és olykor
elejti a kisebb állatokat is.

Ötödik alkalommal rendezzük
meg az Ebugattások éves ta-
lálkozóját, ingyenes kutyaba-
rát családi programot Gödöl-
lőn.

Szeptember 10-én, a belvárosi na-
pok keretein belül, a Kastély parkkal
szembeni füves területen rengeteg
programmal készülünk, hogy Te és a
kutyád eljöjjetek, és közösen eltölt-
sünk egy szuper napot. Velünk lesz-
nek az „igazi celEBEK”, meghívtuk
a sztár kutyákat, Tukit, Lobó Conn-
ort, Fügét, Jánoskát, Karmát, Nozit,
Dr. REX-et, és társaikat, hogy talál-
kozni tudjanak rajongóik velük.
Lesz kutyaszépségverseny, több ka-
tegóriában: külön versenyeznek a
fajtatiszta, a keverék kutyusok, a
magyar kutyafajták, a gödöllői ebek,
és a helyszínen lévő állatvédőktől
adományért cserébe jegyet kaphatsz
a legszebb örökbe fogadott, és ivar-
talanított kutyák megmérettetésébe
is, melyek legszebbjei az Arion és
a VetaShop ajándékait kapják. Pett-
Bull.Com SzuperKutyák behívó-evő
versenye is megrendezésre kerül
több fordulóban, ahol nincs más dol-

ga a kutyusodnak, csak enni egy jót.
Az egész Pikniken közel 40 sátorban
állatvédő csapatok várják adomá-
nyod (hozz magaddal pórázt, nya-
körvet, pokrócot, eledelt, bolha-kul-
lancs elleni szert, stb.), állatorvosok,
szakemberek segítenek neked taná-
csokkal, valamint megismerkedhetsz
a legszuperebb szolgáltatásokkal,
termékekkel, és lehet szuper ku-
tya-gazdi fotókat is csináltatni.

A nap zárásaként a Gödöllői Ku-
tyasport Központ, Halász Árpád ál-
latkoordinátor vezetésével idén is
látványos bemutatóval készül.

Ha szereted a kutyákat, szeretettel
várunk! Írd be a naptárodba: szep-
tember 10. Gödöllő (9. 00-15. 00-ig)
Ebugatta Piknik!
Az eseményről bővebben az Ebugat-
ta facebook oldalán, és az esemény-
nél:
https://www.facebook.com/event-
s/1139764539455636/?fref=ts

Tudod: „ha van kutyád, közénk tar-
tozol”!
EbugattaKriszti

Ebugatta Kutya Piknik az állatvédelem jegyében!Cuki kis panda hódította meg Pécset
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A szeptember 9-10-én megren-
dezésre kerülő Belvárosi Napok
a szombati, szeptember 9-ei nap-
ján rendezzükmeg hagyományos
Belvárosi Napok Futóversenyün-
ket, valamint első alkalommal
várja majd a kilátogató gyereke-
ket és szülőket Sportsziget és
Sportág-választó!

A futóversenyt követően az Alsó park-
ban található Világfa körül felállított
Sportszigeten és Sportág-választón
számos sportággal ismerkedhetnek
meg.
A kitelepülő egyesületeknek köszön-
hetően lesz síelési lehetőség, meg-
ismerkedhetnek a karate, a judo, a
sakk, a kézilabda, az akrobatikus
torna és a tánc alapjaival és a sport-
ágakat képviselő egyesületekkel,
valamint a nap folyamán lehetőség
nyílik kipróbálni az alábbi sportá-
gakat a Sportszigeten: Joga Boni-
to, asztalitenisz, röplabda, strretball,
íjászat, tollaslabda, frisbee, speed-
minton, skateline.

Belvárosi Napok –

Sportos hétvége

Szeptember 16-án őszköszöntő
Gyermekhorgászversenytrendez
a Pelikán Horgász Egyesület az
Isaszegi tórendszer V. taván.

A horgászversenyre a verseny napján,
reggel 7:30 órától lehet jelentkezni a
helyszínen. Előzetes információ az aláb-
bi telefonszámon: 06/20-932-70-66

pelikáN He HorgászverseNy
Gyerekeké lesz a tó

Szeptember első hétvégéjén került
megrendezésre a Szuper Liga és a
Serdülő Liga döntő a Lantos Mihály
Atlétika Centrumban Budapesten,
ahol az egész éves eredmények
alapján a SZL-ban a legjobb nyolc,
a SL-ban a legjobb 12 versenyző in-
dulhatott.

A serdülőknél óriási sikerként könyvelhet-
te el a Gödöllői EAC atlétika-szakosztá-
lyának eredménye, miután 30 számban állt
rajhoz gödöllői versenyző, míg a felnőttek
között tíz indulója volt a gödöllőieknek. A
legnagyobb sikert Simonváros Csanád (a
képen) érte el rúdugrásban, aki életében
először ugrott 5 méter fölé került, ponto-
sabban 502 cm-es ugrással nyert. A Szuper
Liga győzelem és rangos pénzdíj mellett az
idei ranglistán is átvette a vezetést. Ugyan-

itt bronzérmes lett Mihály Ádám (442
cm), míg többpróbában Renner Luca szer-
zett két kiváló olimpikonunk mögött har-
madik helyet. Serdülő korú ifjú verseny-
zőink négy bronzérmet és számos értékes
helyezést hoztak haza.
További Szuper Liga helyezettek, 4.
hely: Kriszt Botond 3 próba; 5. hely: Kriszt
Annamária rúdugrás, 6. hely: Renner Luca
magasugrás, Szamosi András rúdugrás; 7.
hely: Csernyánszky Flóra 100 gát; 8. hely
Kriszt Katalin magasugrás
Serdülő Liga helyezettjei, bronzérmes:
Eszenyi Napsugár gerely (41,15 m) és disz-
kosz (33,51 m), Szőke-Kiss Anna 1500 m
(4:55.00), Mihajlovic Alex gerely (53,00);

4. hely: Bánovics József rúd, Németh Vera
gerely, Juhász Nándor gerely, Szőke-Kiss
Anna 800 m; 5. hely: Soos Levente 100
gát, magasugrás és 300 m gát, Hrapan Jú-
lia 1500 akadály, Dobránszky Laura 300
m gát, Varga Evelin diszkosz; 6. hely:
Várkonyi Gábor 1500 m akadály, Orbán
Andor rúd és Szőke-Kiss Jácint 3000 m; 7.
hely: Tóth Gábor 100 m; 8. hely: Bánovics
Károly rúd, Dobránszky Laura 80 m gát,
Menyhárt Márk magas.
A GEAC atlétika szakosztály edzői csa-
pata: Csillag Zsófia, Gadanecz György,
Kaptur Éva, Kovács Gábor, Kovács
Zoltán, Körmendy Katalin, Máté Al-
pár, Szörényi István, Várszegi Tamás,
Zsivoczky Attila, továbbá segítők Boris
Volkov és Deutsch Péter. -kb-

atlétika – szuper liga és serdülő liga döNtők

Simonváros Csanád öt méter fölé került

TOBORZÓ- GYERMEKATLÉTIKA – GEAC
A GEAC atlétika szakosztálya felvételt hirdet 2004-2009-es születésű gyors, ügyes

és erős alkatú gyerekeknek, akik szívesen sportolnának, versenyeznének. Jelentkezni
lehet szeptember végéig telefonon a 2007-2008-as születésűeknek Kovács Zoltán edző-
nél a 30-6916286, a 2006-ban születetteknek Körmendy Katalin edzőnél a 30-3836789,
a 2004-2005-ben születetteknek pedig Kovács Gábor edzőnél a 30-9480916 telefonszá-
mon. A legkisebbek (2009) jelentkezését a 20-4166571 telefonszámon várjuk! Kérjük
továbbá, hogy akik Márton Anita vagy Pars Krisztián nyomdokaiba szeretnének lépni,
keressék Máté Alpár dobóedzőt a 20-5045889 számon. Ha szeretné, hogy gyermeke
játékosan sokoldalú fejlesztést kapjon, akkor várjuk a sportok királynője csapatába!

www.geac.hu

A negyedik fordulóban Szent-
endrén lépett pályára a Gödöllői
SK felnőtt labdarúgó csapata a
megyei I. osztályú pontvadászat-
ban. Szász Ferenc együttese gól
nélküli döntetlennel térhetett
haza, míg a második számú gö-
döllői csapat 2-0-ás győzelem-
mel indította bajnoki szereplé-
sét.

Néhány héten belül már másodszor csa-
pott össze a két csapat, miután augusz-
tus közepén a Magyar Kupa Pest me-
gyei ágán is megküzdött már egymással
a Szentendre és a Gödöllő. A kupacsatá-
ból 4-2-es győzelemmel a mieink jöttek
ki győztesen, ebből minden bizonnyal
tanultak a hazaiak, ugyanis ezúttal le-
nullázták a gödöllői alakulatot. Tegyük
gyorsan hozzá, hogy a házigazdák sem
tudtak betalálni a bajnoki párharcban,
így gól nélküli döntetlennel és pon-
tosztozkodással ért véget a találkozó. A
legutóbb ez év márciusában játszott gól
nélküli meccset a Gödöllő a bajnokság-
ban.
A senkinek sem jó iksz után a GSK négy

ponttal, 6-6-os gólaránnyal a Pest me-
gyei I. osztályú tabella kilencedik helyét
foglalja el négy játéknapot követően.
Az ötödik meccsnapon szintén ide-
genben, a három győzelemmel és egy
vereséggel a tabella ötödik helyén álló
Taksony csapatához utaznak városunk
labdarúgói.
Pest megyei I., 4. forduló
Szentendre VSE – Gödöllői SK 0-0

Megyei III. osztály – A GSK kettő is
elkezdte

Az első játéknapon szabadnapos volt,
így most hétvégén kezdte meg idei sze-
replését a megyei III. osztály Északke-
leti-csoportjába besorsolt GSK II-Szada
csapata. Kerecsényi F. Norbert alaku-
lata a Sződ ellen lépett pályára idegen-
ben és nyert is 2-0-ra.
A következő fordulóban (szeptember
10., 16 óra) a Püspökszilágy SE lesz
az ellenfél a Táncsics Mihály úti Sport-
centrumban.
Pest megyei III. Északkeleti-csoport,
2. forduló: FC Sződ – GSK II-Sza-
da 0-2 (0-2) Gólszerzők: Tóth Bence,
Papp Richárd. -ll-

laBdarúgás – ritka pillaNat: gól Nélküli gsk meccs

Gól nélkül, de nem pont nélkül

röplaBda – átalakul a leBoNyolítása, újra lesz extra liga

Változások kora a honi bajnokságban

Úgy tűnik, hogy az idei év csu-
pa változást hoz a hazai röp-
labdában. A már többször em-
lített látvány-sportággá válás
és a TAO-program financiálisan
erősítheti meg a klubokat a jö-
vőben, ez mellett a pontvadá-
szatok is átalakulnak és új ver-
senykiírással rajtol a szezon,
ami a színvonalnak tehet jót
majd.

A női bajnokság is lényegesen átala-
kul, ami természetesen a Penta-Gö-
döllői RC-t érinti. Az idei kiírásban
két alapszakasz kör és egy rájátszás
lesz majd. A női NB I. mezőnyét két
csoportba sorsolták az előző bajnok-
ság helyezései alapján: az A csoportot
a Békéscsaba, a Jászberény, az Újpest,
a Penta-GRC, a TFSE és a Haladás
Szombathely (NB II. feljutója), míg a
B csoportot: a Vasas, az MTK, a Ka-
posvár, a Nyíregyháza, a Budaörs és a
Palota RSC hatosa alkotja majd.
Az első alapszakaszos kör után a cso-
portok 1-3. helyezettjei (hat csapat)
alkotják majd az Extra Ligát, míg a
4-6. helyezettek (hat csapat) az NB I.
Ligában folytatják a bajnokságot. A

2018/2019-es lebonyolítás is megvan,
ezek szerint az idei pontvadászatban
az NB I. Ligában első két helyen végző
csapatok játsszanak majd osztályozót
a legmagasabb osztályba jutásért majd
az Extra Liga 5. és 6. helyezettjével. A
jövő évi, 2018/2019-es versenykiírás ér-
telmében tehát az Extra Liga mezőnyét
hat, míg az NB I. mezőnyét nyolc csapat
alkotja majd.
Izgalmas évnek néz tehát elébe a Bor-
kovits Zoltán edző csapata és termé-
szetesen a női mezőny többi tagja is.
Örömteli hír a gödöllői alakulat háza
tájáról, hogy az elmúlt hetihez képest
bővült a keret. A játékoskeret a honi női
strandröplabdázás királynőivel, Lutter
Eszterrel és Lakatos Enikővel bővült
(a képen), akik eddig is a városi klub
kötelékébe, a strandröplabda-szakosz-
tályhoz tartoztak. -tt-

Indul a 2017/18 évi Amatőr Asz-
talitenisz Bajnokság a Gödöl-
lői Városrészek között! Kedves
Sportbarátok, a hagyományos
városrészek közötti amatőr asz-
talitenisz bajnokság hamarosan
indul.

Várjuk 5 fős csapatok nevezését, 2017.
szeptember 18-ig, gyorfibea@invitel.hu
e-mail címre vagy a bajnokság Facebook
oldalára. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
és a gödöllői asztalitenisz csapat közös
szervezésében megrendezésre kerülő
bajnokságot korhatár nélkül írjuk ki, és
szerettel várunk mindenkit!

„FelHívás!!!”
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2017. szeptember 5.10 gödöllői szolgálat Közérdek

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

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., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.

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

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 4-10-ig:

Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Szeptember 11-17-ig:

Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

Testvérvárosunkból, Wageningen-
ből 2017. október 5-8. között ha-
gyományainknak megfelelően is-
mét ellátogat a holland település
küldöttsége.

A delegációban a város vezetőin
kívül egyebek között a szociális-,
egészségügyi-, művészeti-, ökume-
nikus csoportok képviselőit fogad-
hatjuk az iskolások és rendvédelmi
szakemberek mellett. A vendégek

elszállásolásához befogadó csalá-
dokat keresünk. Elsősorban azon
személyek jelentkezését várjuk,
akik már jártak Wageningenben a
korábbi kiutazásokon, illetve olyan
új jelentkezőkre számítunk, akik
kapcsolatépítés, idegen nyelv gya-
korlása céljából szívesen házigaz-
dái lennének holland kollégáiknak
3 éjszakára, elősegítve a kultúrák
közötti párbeszédet.
A fogadó családnak két regge-

lit, egy vacsorát és elutazáskor úti
csomagot szükséges biztosítania a
holland vendégnek. A programok
összeállításáról, a további étkezé-
sekről a szervezők gondoskodnak.

A befogadó családok Kiss Zsu-
zsannánál jelentkezhetnek az
alábbi e-mail címen:
kisszsuzsanna.godollo@gmail.com
vagy a +36-20/546-1664-es mobil-
telefonszámon.

FELHÍVÁS!

Gödöllő és Wageningen idén ünnepli a testvérvárosi kapcsolatának 25. évfordulóját,
amiről ősszel egy kiállítással is megemlékezünk.

Ez idő alatt a két város lakói sok közös programon vettek részt, amit sokan megörökítettek.
Kérjük, aki az elmúlt 25 évből fotóval vagy videófelvétellel rendelkezik,

juttassa el azokat Kiss Zsuzsannának
az alábbi e-mail címre:

kisszsuzsanna.godollo@gmail.com,
vagy jelentkezzen a +36-20/546-1664-es

mobiltelefonszámon!

FELHÍVÁS – BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK
WAGENINGENI VENDÉGEINK SZÁMÁRA

Arra vagyunk kíváncsiak:
Melyik az az emlék, benyomás a
királynéval kapcsolatban, amely
a fiatalban maradandó benyomást
keltett és a mai napig meghatározó
az életében, ha a királynéról esik
szó. Olyan ismertetéseket várunk,
amit a barátainak is elmondana, be-
mutatna, amit szeretne másokkal is
megismertetni.

ÍRD MEG TÖRTÉNETEDET,
KIEGÉSZÍTÉSKÉNT KÉSZÍTS
FOTÓT VAGY RAJZOLJ A LE-
ÍRÁSHOZ!
Ha a fenti témakörbenmegfogalma-
zott felhívásunk megtetszett, akkor
úgy tárd elénk, 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 együtt élsz, vagy akár
egy barátod, akinek te mesélsz elő-
ször erről az élményről.
Bátran fogalmazd meg gondolata-
idat egy rövid leírásban, kiegészí-
tésként fotózz vagy készíts rajzot

hozzá, 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,
hanem önálló megfigyeléseket,
önálló véleményeket, egyéni érzé-
seidnek megfogalmazását (Ameny-
nyiben lehetőségetek van rá, kérjük
digitálisan is küldjétek el pálya-
munkátokat!)
Az írásos pályaművek terjedelme
5-10 A/4-es oldal lehet mellék-
letekkel, legalább 1/3 szöveges
résszel. A pályaművek értékét nö-
velhetik a témához kapcsolódó fo-
tók, rajzok, térképvázlatok.
Pályázni egyénileg és csoportosan
is lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői
általános iskolák tanulói által ké-
szített alkotásokat várjuk!
A pályázatok elbírálása korcsopor-
tonként külön-külön történik.
A pályázatokon kérjük olvashatóan

a pályázó nevének, iskolája nevé-
nek, címének, vagy lakcímének,
életkorának feltüntetését!

A pályázatok benyújtási határideje:
2017. szeptember 10.
A határidő lejárta után beérkező
munkák elbírálására nincs lehető-
ség! Kérjük a határidőt betartani!
Amennyiben a beadott pályázatot
szeretnétek visszakapni,
kérjük a pályázati anyagotokon
tüntessétek ezt fel!

A DÍJAZOTTAKNAK TÖBB ÉR-
TÉKES NYEREMÉNY KERÜL
SZÉTOSZTÁSRA.
Apályázat értékelésére 2017. őszén
kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bővebb
felvilágosítás az egyesületnél:

Gödöllői Városvédő Egyesület
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Tel.: 06-20-561-1818,
azenkedvesgodolloi2017@gmail.
com

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017.
„ERZSÉBET KIRÁLYNÉAZ ÉN VILÁGOMBAN”

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosokat,
hogy dr. Gémesi György polgármester

szeptemberi fogadónapját szeptember 20-án,
szerdán tartja, 10-12 és 14-16 óráig.

A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola
PORTÁS-UDVAROST KERES
heti 40 órás munkaidőben.

Érdeklődni, jelentkezni a
28/513-025 és a 06-30-782-8225 telefonszámon lehet.
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Nőknek és férfiaknak
esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése

és eladása.

2100 Gödöllő, Odray u. 8.
06-28/410-035
06-30/952-9987
info@delia.hu

„A kevesebb néha több”

D’Elia
Szalon

www.delia.hu



INGATLAN
+ Gödöllő blahai részén 1883nmes gazdálkodásra al-
kalmas telken tégla 60nmes házikó sürgősen eladó. Iár
11,8MFt. 20/772-2429
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
20/944-7025
+ Gödöllőn minőségi új építésű, csok képes ikerházak el-
adók, 4szoba+ nappalis, 123nm hasznos, 400nm-es saját
telekkel kulcsrakész ár: 35MFt. 20/772-2429
+ Gödöllőn 3 szoba+ nappalis, új építésű 93nm-es ikerház
eladó 250nm-es telken, iár: 30,9M Ft 20/772-2429
+ Gödöllőn Blahán 2szoba+ nappalis 72nmes új építé-
sű önálló ház kulcsrakészen eladó, 760nmes telken. Ár
27,9MFt. 20/772-2429
+ Gödöllőn, kertváros felső részén 4szoba+ nappalis, szu-
terénes családi ház 545nmes telken sürgősen eladó. Iár:
29,8MFt. 20/772-2429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft. 20/804-2102
+ Gödöllőn, központban n+3szobás, jó állapotú családi
ház eladó. Iár:36.5MFT! 20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es te-
lekkel 30,9MFt-ért. 20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok képes ikerházi lakások el-
adók! Iár:43.5MFt. 20/539-1988
+ Gödöllőn, Kazinczy körúton, 4.em-i, erkélyes lakás el-
adó! Iár:16.2MFt! 20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! 20/539-1988
+ Antalhegy lábánál kifogástalan állapotú, 107m2-es csa-
ládi ház eladó! 37.9MFt! Tel: 20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves, természetkö-
zeli belterületi építési telek 20nmes téglaházzal eladó!
Iár:8,2MFt. 20/772-2429
+ Szadán, Gödöllőhöz közeli részen szép környezetben,
jó fekvésű, 1070m2, gondozott, közműves építési telek
9,9M-ós irányáron sürgősen eladó! 20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel.:20/804-2102
+ Gödöllő központjában, Szilhát u. 28.-ban, n+3szobás,
könnyűszerkezetes családi ház 837m2-es telekkel eladó!
Iár.:28MFt. Tel.:20/944-7025 http://www.godolloihaz.hu/
+ TELEK ELADÓ: 742 nm, Gödöllő Blahafürdőn. (Kertes
mezőgazdasági terület.) Nem közműves, villany az utcá-
ban. Tel. este: 061/252-4204
+ Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás, összkomfortos, felújí-
tott, 61 nm-es LAKÁS a központban, gyönyörű környezet-
ben eladó. (Egyedi vízóra, központi fűtés, új nyílászárók;
HÉV, vasút, egyetem pár percre.) Iár: 17,5 M Ft. Érd: 06-
20-536-8191
+ Gödöllőn 3 szoba + nappali, étkező + konyha, két fürdő-
szobás kertes ház garázzsal eladó. Tel: 06-31/323-9816
+ Gödöllő Királytelepen felújítandó családi ház gyönyörű
panorámával, szép kerttel eladó. Tel: 06-20-432-9665
+ Domonyvölgy, Tulipán utcában HÉTVÉGI HÁZ alpesi
stílusban pincével, 914 nm kerttel eladó. A házban víz,
villany, a kertben fúrt kút, szőlő, gyümölcsfák vannak. Iár:
7,5MFt. Tel: 06-20-542-8437
+ Gödöllőn, Királytelepen 1136 nm-es telken kertes csa-
ládi ház eladó. Komfortos, 3 szobás. Hasznos lakóterület
92 nm + 40 nm lakóépület félkész állapotban. Pince, ga-
rázs, ásott kút is van. Érdeklődni hétvégén: 20/2210-199
+ Gödöllőn, Erzsébet királyné körúton 57 nm-es, 2. emeleti
panellakás parkra néző szobákkal (1,5) eladó. Tágas kony-
ha, tároló, külön WC, fürdő. 16,9 M Ft. Érd: 20/543-3930
+ Eladó Gödöllőn a Szent István téren egy 2 szobás, fel-
újított, loggiás, egyedi fűtéses társasházi öröklakás. I.á.:
17,9 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Mogyoródon a Szent Jakabi lakóparkban egy tég-
lából épült, kifogástalan állapotú, nappali+ 3szobás, föld-
szintes családi ház 140 össz. alapterületen, garázzsal, téli
kerttel, 1168nm-es telken melléképülettel. A telken szaletli
és épített grillező található. I.á.: 44 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy nappali+ 3szobás
családi ház 750nm-es telken. Az ingatlan felújításra szo-
rul, a tető teljesen új. I.á.: 25,5 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Bagon egy nappali+ 2szobás, földszintes üdü-
lőház szuterénnel, cserépkályhával 1200nm-es, panorá-
más telken. I.á.: 2,5 M Ft. 0620-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy 2,5 szobás családi
ház 4300nm-es telken. I.á.: 24 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy nappali+ 3szoba,
összkomfortos, 2 szintes, igényesen kialakított, 270nm
összterületű családi ház, melyben található egy kandalló,
szauna 1000nm-es, díszkertes telken elektromos kapu-
bejáróval. I.á.: 57 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, téglaépíté-
sű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő
egyik legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási lehető-
ség. I.á.: 27,9 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő blahai részén 90nm-es, új építésű laká-
sok külön kis telekrésszel, kulcsrakész állapotban 31 és
35 M Ft közötti eladási árért.0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a fenyves egyik csendes utcájában egy
2szintes, 2nappali+ 3szobás családi ház 2267nm-es tel-
ken garázzsal, zöldségtárolóval, szaletlival. I.á.: 43,9 M
Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy kisméretű lakó-
ház, nyílászárócserével, gázfűtéssel 1094nm-es telken
30m-es utcafronttal. A telek ikerház építésére alkalmas.
I.á.: 17,9 M Ft. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn 1,5 szobás, összkomfortos, bútorozott lakás
kiadó. Tel: 20/226-3007
+ Gödöllőn a Szent János utcában 59 nm-es, 2 szobás,
gázkonvektoros, bútorozott lakás hosszútávra kiadó
2017. 10. 02-i költözéssel egyedülállóknak és pároknak.
Ár: 70.000 Ft+rezsi/hó. Kéthavi kaució. Tel: 06-70-413-
2353
+ Gödöllőn 1 + félszobás lakás téglaépítésű házban
80.000 Ft-ért /hó kiadó. Tel: 20-2828-270
+ Kiadó szeptembertől Gödöllő belvárosában egy 59 nm-
es, igényesen berendezett, gépiesített, 3. emeleti, parkra
néző 2 külön bejáratú szobás lakás nemdohányzó albér-
lő(k) részére. Vonathoz, HÉV-hez, buszhoz nagyon közel,
az egyetem 10 perc sétával megközelíthető. Tel: 06-20-
535-1909
+ Gödöllőn egyetemhez közel STUDIÓ LAKÁS (17 nm) 1
fő diáknak kiadó. Érd: 06-20-5216-706
+ Domonyvölgyben 1 szobás, komfortos, bútorozott, kü-
lönálló kertes ház kiadó. 40.000 Ft + rezsi/ hó. 2 havi kau-
ció szükséges. Érd: Gödöllő, Damjanich u. 68. Tel: 06-70-
3435-231
+ Egy családi ház kiadó Máriabesnyőn. 120.000 Ft rezsi-
vel együtt. Érd: 06-70-776-8884
+ Családi ház Gödöllő máriabesnyői részén hosszútávra
kiadó (bútorozatlan). Tel: 06-20-217-6452

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában, frekventált helyen, 80 m2-es ut-
cafronti üzlethelyiség (iroda, üzlet, bemutató terem, ren-
delő stb.) hosszú távra kiadó. 2 havi kaució. Min.1 éves
szerződés. Azonnal használatba vehető. (Csatorna, gáz,
víz, telefon, villany, biztonsági ajtórács; vízórás, összkom-
fortos, bútorozatlan, hőszigetelt.) Tel: 06-20-9443-356
+ 14 éve Gödöllőn lévő, bejáratott BUTIK teljes árukész-
lettel eladó. Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: 06-30-
5099-172
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft. 20/804-2102

ÁLLÁS
+ Jogosítvánnyal ren-
delkező, férfi mun-
katársat keresünk
temetői munkára.
Jelentkezés szemé-
lyesen, fényképes ön-
életrajzzal: Gödöllő,
Dózsa Gy. út. 16. szám
alatt. Tel: 06-30-478-
3673
+ Kutató cég mikrobio-
lógiai kutató munkára
gödöllői laboratóriu-

mába keres BIOTECHNOLÓGUST, BIOMÉRNÖKÖT, BIOLÓ-
GUST (MSc) és LABORATÓRIUMI ASSZISZTENST, TECH-
NIKUST. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, motivációs
levéllel a kutatolabor2@gmail.com címen.
+ Gödöllői büfé-látványpékségbe munkatársat keresünk
heti 25-30 órás munkaidőbe. Tel: 06-20-430-6474
+ Gödöllő területére szórólap-újság terjesztőt keresek. A
munka végezhető iskola, nyugdíj mellett is. Gödöllői lako-
sok jelentkezését várom! Tel: 20/495-2420
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+ VAGYONŐRÖKET keresünk Gödöllői telephely őrzésére!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal vagy telefonon lehet
a következő címen: 0670-945-6079 vagy nortonganz@
gmail.com
+ Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába keresünk
munkatársat azonnali kezdéssel, váltott munkarendben.
Pályakezdő is lehet, kereskedelmi végzettség előny. Érd:
28/513-115
+ A Csíkos ABC-be kiemelt fizetéssel BOLTI ELADÓT fel-
veszünk. Tel: 06-70-772-7850 vagy személyesen a hely-
színen!
+ Csíkos Pizzériába FUTÁRT felveszünk. Tel: 06-70-772-
7850

+ Nemzeti Dohányboltba ELADÓT felveszünk!! Csíkos
ABC Gödöllő, Szőlő u. 10. Tel: 06-70-772-7850
+ Büfébe ügyes kezű munkatársat keresünk: 700,-/óra.
Jelentkezni: Csíkos Burger 06-70-772-7850 tel. számon
lehet.
+ A Szűcs Fogadója Szadán KÉZILÁNYT felvesz. Érdek-
lődni lehet: 06-20-943-0746
+ VIRÁGKÖTŐKET keresek gödöllői virágüzletbe. Tel:
20/330-7419
+ Gödöllői cég (Ipari Parkban) munkatársat keres RAK-
TÁROS-SOFŐR állás betöltésére, 1 műszakra. Fényképes
önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: fbettina81@
gmail.com
+ CSOPORTVEZETŐ-MŰVEZETŐ kollégát keresünk.
Szakipari, építőmesteri munkákhoz, elsősorban műgyan-
ta-alapú padlóburkolatok és kapcsolódó szerkezetek ki-
vitelezéséhez keresünk CSOPORTVEZETŐ-MŰVEZETŐ
kollégát. Elvárások: -munkavégzés változó munkahelye-
ken az ország egész területén, -munkavállalók építéshe-
lyi közvetlen irányítása, tevékenységük összehangolása,
felügyelete, -minőség folyamatos ellenőrzése, fizikai
munkában való alkalmi részvétel, -gondoskodik az opti-
mális eszköz- és gépkihasználásról, -az adminisztratív
feladatok naprakész vezetése, -magas szintű, precíz,
önálló munkavégzés, -felelősségteljes hozzáállás, -rugal-
mas, terhelhető személyiség, -B kategóriás jogosítvány.
Előny: -technikusi végzettség, művezetői tanfolyam vagy
szakmunkásvizsga; -művezetésben szerzett tapasztalat.
Amit nyújtunk: -szakmai képzés, -kiemelt teljesítménya-
rányos bérezés, -folyamatos munkavégzés. Cégünk te-
lephelye Gödöllő. Rövid szakmai önéletrajzát kérjük az
allas2016if@gmail.com e-mail címre eljuttatni.
+ Speciális területen működő, gödöllői központú, épí-
tő-szakipari cég keres SZAKMUNKÁST és BETANÍTOTT
MUNKÁST, elsősorban műgyanta alapú padló- és fal-
burkolatok, valamint kapcsolódó szakipari, építőmesteri
munkák kivitelezéséhez, minőségi munkavégzésre képes
szakmunkaerőt (festő, burkoló, kőműves, lakatos, gép-
kezelői alapképzettség) valamint betanított munkaerőt
szakképzettségtől függetlenül keresünk kiemelt bére-
zéssel. Jogosítvány előny szakmai képzést biztosítjuk.
Jelentkezőket várunk az ország egész területéről rövid
szakmai önéletrajzzal. Jelentkezés: allas2016if@gmail.
com
+ TAKARÍTÓ hölgyet keresek hosszútávra, heti 2 alkalom-
ra családi házhoz. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
sziszkotimi1984@gmail.com

+ Gödöllői Yellow Pub étterem bővülő csapatába keresünk
végzettséggel és gyakorlattal rendelkező motivált SZA-
KÁCSOT. Fényképes önéletrajzzal a yellow@yellow-pub.
hu e-mail címen lehet jelentkezni. Érd: 06-30-860-8786

SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, dip-
lomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással,
automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti támrend-
szerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.
kertszabok.hu 20/571-3008
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, ta-
nácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszo-
bák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivágás, sö-
vényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés,
gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás.
Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak, levelek el-
szállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. Gépi
permetezés. 06-30-747-6090
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+ SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ TAPÉTÁZÓ. Kisebb, nagyobb
szobafestést, mázolást és tapétázást vállalok, ill. keríté-
sek, faházak lakkozását, kültéri festéseket. Hívjon biza-
lommal. Tel: 06-20-484-7182
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. To-
vábbi információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 20/367-4274
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón,
gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes fel-
mérés. Egyedi franciaágy, ülőgarnitúra elkészítése a kí-
vánt méretben, kivitelben, garanciával. Tel: 20/943-2828
+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb
kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény
esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 70/621-6291
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, átadása. Cir-
kók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítá-
sa, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
falbontás nélkül. Ázások
csőtörések megszün-
tetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje.
Csatorna kamerázás. VÍZ-
SZERELÉS. 20/491-5089
+ PERMETEZÉS. Kézi és
gépi permetezést vál-
lalok: örökzöldek, gyü-
mölcsfák, gyomirtás, stb.
Mikroszkópos növénybe-
tegségek felderítése. 06-
20-922-4400
+ Azonnali kezdéssel
vállalok KŐMŰVES MUN-
KÁT, BURKOLÁST, VÍZ-
SZERELÉST, TETŐJAVÍ-
TÁST és fűnyírást! Tel:
06-70-361-9679
+ SZOBAFESTÉS, MÁZO-
LÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyen
árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650

EGÉSZSÉG,
TESTÁPOLÁS
+ BEMER TERÁPIA a RE-
GENERÁLÓDÁSÉRT, TEL-
JESÍTŐKÉPESSÉGÉRT,
akár az Ön otthonában.
Működő mikrocirkulá-
ció = egészségvédelem,
GYORSABB GYÓGYULÁS,
JAVULÓ ÉLETMINŐSÉG.
Bejelentkezés: Krániczné
Ildikó: 20/516-5016 (Gö-
döllő és vonzáskörzete.)
+ Gyógypedikűr: tyúk-
szem, szemölcs, bőrke-
ményedés, vastag benőtt
gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dol-

gozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi Jó-
zsef 20/532-7275

OKTATÁS

+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén
jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt-
és középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöl-
lői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segíté-
se is! 20/380-2268 (du., este hívható)
+ FEJLESZTŐPEDAGÓGUSI segítségemet ajánlom a ta-
nulás megsegítésére; figyelem, emlékezet, szövegértés,
diszlexia, logikus gondolkodási területeken. Iskola-előké-
szítéstől, érettségiig. dr. Kiss Katalin 06-20-388-4953

TÁRSKERESŐ
+ 67 éves, enyhén molett, dohányzó hölgy társat keres.
(Szexmániások kíméljenek.) Tel: 06-30-258-0163

ADÁS-VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírré-
giségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁ-
SÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron, első
vevőként, bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt,
ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsu-
kat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn terme-
lőtől. Több mint 1000 közül választhat 30-40 %-os áron.
Szállításba besegítek. Tel: 30/569-8137

+ FILLÉRES KIÁRUSÍTÁS, eladók: 4-7 éves korig fiú vegyes
ruhák, 10 éves lányruhák, DVD-k gyerek és felnőtt, vegyes
játékok. Árak: 100-500-ig. G. Erkel u.4. 06-70-619-9079
+ Eladó egy kis méretű szőlőprés, szőlődaráló, 10, 15, 20,
literes borosüvegek, demizsonok. Savanyításhoz 10 és
20 literes agyaghordók. Tel: 06-20-343-9140

+ 80 literes ÜST komplett ÜSTHÁZZAL, fedővel, gázpa-
lackkal, égőfejjel eladó. Érd: 06-30-340-8354
+ ELADÓ egy háromkerekű elektromos motorkerékpár.
Neve: Tornádó. VENNÉK egy boroshordót vagy üvegest
100 literig. Tel: 20/886-1655, 20/886-1656

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzle-
tünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi ak-
kuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szem-
ben) 06-30/536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészet-
ből! Akác-, virág-, hárs-, gesztenye-, repce krém-, lépes-
méz, propolisz, virágpor kapható. 3kg fölött házhoz szál-
lítjuk. 30/9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Akác-hárs-, Rep-
ceméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cseré-
be elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913
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Beküldési határidő:
2017. szeptember 12.
A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Bront Barbara, Balassi u. 10.,
Sas István, Nyárfa u. 3.
A Dűlő Borkereskedés 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Rab Ádám, Dessewffy u. 25.,
Bagyinka Pálné, Jókai u. 6.
A Happy Box 2000 Ft-os vá-
sárlási utalványát nyerte:
Pálmai Tímea Zsanett, Fűzfa
u. 25.
A Városi Múzeum ajándékát
nyerte:
Burghardt Dávid, Köztársaság
út 62., Őry Zsófia, Hársfa u.
21.
A Mezőgazdasági és Kerté-
szeti Áruház 1000 Ft‐os vá-
sárlási utalványát nyerte:
RétfalviAntal,Tábornoku.13.,
Szilasi Józsefné, Kandó K. u.
30.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson
való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mai-
len küldik be a megfejtést – a nevük mellett a pontos postai címűket is
megadják! Köszönjük!

Nyitva: H–Szo 800–1700

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

MUSKÁTLI ÉS

EGYNYÁRI NÖ
VÉNYEK

VÁSÁRA!

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az ország az ország
szinte bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára, sporteseményére és kul-
turális rendezvényére.
Jegyvásárlási lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, TicketPro és a Jegy-
mester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer rendez-
vényére Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban.
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával, Erzsébet-kártyával és Kultú-
rautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány).

BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS
Jegyiroda: info@muza.hu Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268


