
Idén 40 éve nyitotta meg
kapuit a Palotakert Bölcső-
de, ahol a múlt héten ünnepi
programmal köszöntötték a
jeles évfordulót, s ekkor ad-
ták át a nyár folyamán vég-
zett felújításokat is, aminek
eredményeként a korábbinál
szebb, korszerűbb és gyer-
mekbarátabb környezet várja
az ide járó gyermekeket.

A kerek évforduló alkalmából
Varga Gyöngyi, a bölcsőde
vezetője, valamint dr. Gémesi
György polgármester mondott
köszöntőt. Hangsúlyozták: a vá-
ros minden tőle telhetőt elkövet,
hogy agyermekek a lehető legjobb
körülmények között legyenek. Az
ünnepségen a város összes óvodája
és bölcsődéje képviseltette magát. A
műsorban a kisgyerekek, valamint a

bölcsőde dolgozói is szerepet kaptak
egy röpke, pár perces bemutató ere-
jéig.
A szépen, igényesen felújított ud-

var(ok) új játszóeszközöket és gyep-
szőnyeget, automata öntözőrend-

szert, süllyesztett trambulinokat és
gumiburkolatos élménypályát kap-
tak, kicserélték a homokozókat is.
A régi, balesetveszélyes előtetőket,
teraszokat, játékokat elbontották, a
teraszok is új, speciális faburkolatot

kaptak, valamint meg-
történt az egész tető régi
szigetelésének cseréje is.
Az udvarokon több

helyütt árnyékolókat
építettek ki. Mindhárom
bölcsődei udvarra új,
környezetbarát anyagok-
ból készített, fedett, ár-
nyékolt terasz készült, ez
nagy segítség lesz a gye-
rekek altatásánál a nyári
időszakban. (A teraszok
úgy készültek el, hogy
később az árnyékolás
még bővíthető legyen.)
Kerti színpad készült a
nagy udvaron és Kneipp

taposókat is szereltek minden ud-
varra, hogy különböző felületeken
járhassanak majd a gyerekek a jó
időben.

(folytatás a 3. oldalon)

Vígh Katalin, a Mop-Csi Clean Kft.ügyvezetője és
Papp Ferenc, a NoVo Café vezetője kapta idén a
Gödöllő Vállalkozója díjat. (3. oldal)

A kerékpáremelés mellett Lotfi Begi bulija várta a
gödöllői Critical Mass résztvevőit.

(4. oldal)

A TIG-DSE légpuskásai 6 éremmel tértek haza az
50 m-es sportlövő országos bajnokságról.

(8. oldal)
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X. Vadásznap

Őszi színek
KÖZEL 50 MILLIÓS FEJLESZTÉS A 40 ÉVES INTÉZMÉNYBEN

Ünnep a Palotakert Bölcsődében
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A Gödöllői Királyi Kastélyban a X.
Vadásznap eseményei zajlottak va-
sárnap. Az emberiség egyik legré-
gibb élelemszerző foglalkozásának
ünnepén a látogatók nagy örömére
talán még soha nem volt jelen annyi,
a vadászok munkáját segítő állat –
kutyák, lovak, vadászmadarak – mint
ezen a hamisítatlan őszi napon.

A GödöllŐsz Fesztivál és a
„Bölcsőtől a koronáig – Gödöllő, a
királyné városa” elnevezésű kulturális
tematikus év eseményeihez kapcsoló-
dó program számos látványossággal
honorálta azok érdeklődését, akik a
reggeli hűvös idő ellenére a kastélyba
indultak, ráadásul délután kisütött a
Nap. (folytatás a 6. oldalon)
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Szeptember 21-i ülésén a képvise-
lő-testület egyhangúlag úgy határo-
zott, hogy az alsóparki uszoda beru-
házás első ütemében meg kell építeni
az Ady Endre sétány, az Isaszegi út
és létesítmény közúti bekötésének
körforgalmú csomópontját, az uszo-
dából pedig tisztítás nélküli hulla-
dékvíz nem kerülhet a Rákos-patak-
ba.
A közlekedési, környezetvédelmi és
közműterveket készítő Unitef V83
Zrt. dokumentációjából kiderült,
hogy nemcsak az uszoda épülne két
ütemben, hanem a csomópont is. Az
első ütemben jelzőlámpákat szerel-
nének fel, a másodikban készülne el
a körforgalom.
Az előzetes egyeztetésen elhangzott,
hogy Gödöllő csak olyan műszaki
megoldást tud elfogadni, amelynél a
kereszteződés jelenlegi átbocsátóké-
pessége nem lesz kisebb. A tervező
és a kivitelező képviselője egyetér-
tett ezzel az állásponttal.
A forgalomszámlálás megállapítot-
ta, hogy a csomópont csúcsidőben
jelenleg is túlzsúfolt. A megoldás a
körforgalom kialakítása. A tervező
az egyeztetésen azt is javasolta, hogy
az önkormányzat folytasson tárgya-
lásokat az uszodai hulladékvíz Rá-
kos patakba történő befogadásának
feltételeiről.
Kovács Barnabás (MSZP) szerint
itt az utolsó pillanat, amikor az ön-
kormányzat még érvényesíteni tudja
a városi érdekeket a beruházás indí-
tása előtt. Javasolta, hogy a testület
határozottan foglaljon állást arról,
hogy az első ütemben el kell készül-
nie a körforgalomnak.
– A szakemberek véleményét szeret-
nénk erősíteni abban, hogy a patakba
csak tisztított és olyan hőmérsékletű
hulladékvíz kerüljön, amely nem irt-
ja ki a növényzetet – mondta az elő-
terjesztés vitájában a polgármester.
– A tervezők megállapításai mellé
állva kérjük a körforgalom megépí-
tését már az első ütemben.

Simon Gellért fideszes képviselő azt
kérte, hogy olyan határozatot hozzon
a testület, amiből jobbító szándék
tükröződik és ne egy olyan politikai
ügy körvonalazódjék belőle, ami a
beruházás lassítását okozza.

A polgármester megkérdezte, milyen
politikai ügyre gondol a képviselő úr,
hiszen senki nem beszélt politikáról,
mindenki a város érdekeit tartja szem
előtt. Simon Gellért szerint ilyen ki-
tétel az a határozati javaslat,amiben
felhívnák a beruházó figyelmét arra,
hogy tartsa be a törvényi előíráso-
kat az uszodai hulladékvizek Rákos
patakba vezetésénél, miközben a
Gödöllőn keletkező szennyvíz jelen-
tős része belefolyik a patakba. Attól
kezdve, hogy az önkormányzat ilyen
igényeket fogalmaz meg, azt nem
tudjuk másnak tartani, mondta, mint,
hogy nincs meg a város vezetése ré-
széről a jó szándék.
– Ki van a többes szám mögött? –
kérdezte a polgármester.
– A gödöllői Fidesz nevében beszé-
lek, fideszes képviselő vagyok – vá-
laszolta Simon Gellért.
A polgármester megismételte, szó
sincs politikai szándékokról, arról
folyik az eszmecsere, hogy hogyan
lehetne mérsékelni az uszoda által
okozott többletforgalmat a keresz-
teződésben és megoldani, hogy a
Rákos patakba csak tisztított hulla-
dékvíz kerüljön. Egyben arra kérte a
képviselőt, hogy dokumentálja, hol
és hogyan folyik a szennyvíz jelentős
része a patakba, mert ha ez így van,
akkor azt ki kell vizsgálni.
Simon Gellért ezután kijelentette,
hogy ő azokat képviseli, akik a lis-
táról rá szavaztak és ez a lista elég
szépen alakul. Képviselőtársai fi-
gyelmébe ajánlotta az október 2-i
népszavazás eredményeit, mely alap-
ján már előre látható, hogy ez a lista
a jövőben másképpen fog alakulni,
más lesz a testület felállása.
Éppen Simon Gellért politizál, ami-

kor olyakat mond, hogy lesz ez
másképp is, reagált a polgármester,
kérdezvén, mi lesz másképp? Idejön-
nek valakik és elzavarnak minket?
Emlékeztette a képviselőt arra, hogy
a 2014-es önkormányzati választás
után nem egy pártra, hanem a városra
esküdött fel.
– Támogatjuk a beruházást, örülünk
az uszodaépítésnek. Semmilyen po-
litikai és személyi ellentét nem sze-
repelhet a döntéseinkben, mert azt
szeretnénk, hogy Gödöllő és térsége
javára épüljön meg az uszoda, zárta a
vitát Gémesi György, majd a szava-
zás következett, amiben egyhangúlag
támogatták a vita során elhangzottak
alapján módosított javaslatokat.

Vívócsarnok épülhet az
Isaszegi úton

A képviselő-testület az önkormány-
zat Isaszegi út 6-8. szám alatti in-
gatlanát kijelölte az Ötvös Károly
Sport Nonprofit Kft. mint építtető
által megvalósítandó, elsődlegesen
az utánpótlás nevelés céljait szolgáló
vívócsarnok elhelyezésére.
A kft. az ingatlanon felépítendő ví-
vócsarnokra építési engedélyt kérhet.
A csarnok parkolási igényeinek meg-
oldására megjelölhető a szomszédos,
szintén önkormányzati tulajdonú be-
építetlen terület, amit ma is parkolás-
ra használnak.
A testület a kormány által támogatott
vívócsarnok megvalósításához, ezen
belül a kivitelezéshez, 50 millió fo-
rint pénzbeli támogatást nyújt a jövő
évi költségvetésében.

Pályázat csapadékvíz
elvezetésére

Pályázatot ad be az önkormányzat az
Antalhegyi utca csapadékvíz csator-
na hálózatának bővítése érdekében a
Települések felszíni csapadékvíz-el-
vezetés létesítményeinek fejlesztése,
a települési vízgazdálkodás korsze-

rűsítésének támogatása Pest megye
területén elnevezésű felhívásra.
A beruházás tervezett bruttó össz-
költsége 323,4 millió forint, a szük-
séges, legalább 15 százalékos ön-
részt, azaz bruttó 48,5 millió forintot
az önkormányzat 2017. fejlesztési
tartaléka terhére biztosítja a testület
az ebben a tárgyban hozott határozat
szerint.

Ingatlan értékesítés

Az önkormányzat eladja a Szabó
Pál utca és a Veres Péter utca között
található 5125/6 helyrajzi számú be-
építetlen terület 219 m2 nagyságú
részét, 898 ezer forintos vételáron
Barthos Gergely Áron és Barthosné
Szaszák Borbála (Veres Péter utca
30.) részére. A keskeny teleksáv ön-
állóan nem piacképes, hiszen alakja
miatt beépíteni nem lehet. Értéke-
sítése kizárólag a közvetlen telek-
szomszédok részére lehetséges. A
vevő nagyszülei korábban kisajátí-
tott területét vásárolja vissza.

Új vezetője lesz a Gödöllői
Piac Kft-nek

A képviselő-testület október 31-ével
közös megegyezéssel megszünte-
ti Vilhelm Ferenc, a Gödöllői Piac
Üzemeltető és Szolgáltató Kft. ügy-
vezetőjének határozatlan idejű mun-
kaviszonyát. Elismerését és köszö-
netét fejezte ki 17 éves piacvezetői
tevékenységéért és ezért 3 havi il-
letményének megfelelő jutalomban
részesíti.
November 1-jétől határozatlan idő-
re Fekete Zoltánt választották meg
ügyvezetőnek, munkabérét bruttó
450.000 Ft/hó összegben állapították
meg.

Főtér bővítés: új közbeszerzés

Az Egyebek napirendi pontban a pol-
gármester elmondta, érkezett pályá-
zat a „Meggyes” ingatlan-együttes
tulajdonjogának megszerzésére. A
főtér bővítésére kiírt közbeszerzé-
si eljárás viszont nem volt sikeres,

ezért saját hatáskörben új, teljesen
nyitott eljárást írt ki. A beruházás
forrása rendelkezésre áll, a tervek
készek, remélhetően kivitelezőt is si-
kerül mielőbb találni.

Egy mondatban

A képviselő-testület elfogadta a vá-
ros 2017. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről, továbbá a város
nemzeti vagyonát érintő tulajdonosi
jogok és kötelezettségek joggyakor-
lásáról szóló beszámolókat, s módo-
sította város idei költségvetési rende-
letét.

*
Kijavították az önkormányzat és a
Kalória Gödöllői Nonprofit Köz-
hasznú Kft. közötti vagyonkezelési
keretszerződést, amiben hibásan so-
rolták fel a vagyonkezelt ingatlano-
kat.

*
Rendeletet alkotott a képviselő-tes-
tület a helyi népszavazás kezdemé-
nyezéséhez szükséges választópol-
gárok számáról; helyi népszavazást a
választópolgárok húsz százalékának
megfelelő számú választópolgár kez-
deményezhet.

*
A képviselő-testület a városi mozi
helyiségbérleti szerződését 2030.
március 31-ig meghosszabbítja a
Pannon 2001. Mozgókép Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft-vel.

*
Elfogadta a képviselő-testület a vá-
ros 2016. évre vonatkozó környezeti
állapot értékelését.

*
Határozatlan időtartamra, havi bruttó
10 ezer forintért bérbe adja az önkor-
mányzat Varga Izabella gyógypeda-
gógus egyéni vállalkozó részére, a
Palotakert 2. sz. alatti önkormányzati
tulajdonú épület két helyiségét hal-
lásfejlesztési, gyógypedagógiai tevé-
kenységének folytatáshoz.

*
A testület elfogadta II. félévi munka-
tervét, ami szerint a hátralévő ülése-
ket október 19-én, november 23-án
és december 14-én tartják. lt

Uszodaépítés: egyhangúlag döntött a képviselő-testület

Az első ütemben készüljön el a körforgalom

Megkezdődtek az őszi növényápolási munkák, amik sok feladatot adnak a VÜSZI munkatár-
sainak. Zajlik a Rákos-patak mederfalának és környezetésnek kaszálása, ami rendkívül fontos
a nagy őszi esők levonulása szempontjából.

Faápolási munkák zajlanak
az Ivánka Imre, a Margita és
a Hegy utcában, valamint az
Ady Endre sétányon.

Megkezdődött az őszi ülte-
tések előkészítése. A kastély
előtt és a belváros több pont-
ján már kiszedték a nyári virá-
gokat és hamarosan helyükre
kerülnek a téli hideget bíró
árvácskák, s hamarosan eltűn-
nek a virágok a korlátokról is.
Mindezek mellett szinte folyamatosan végzik a lakótelepek, a sportpályák és a játszóterek füvének
nyírását.
Bár a város sokat tesz a tiszta és rendezett környezetért, nem mindenki tartja fontosnak, hogy vigyáz-
zon rá. Akik gyakran járnak az Alsóparkban, azokat az utóbbi időben sajnos egyre többször fogadja
a megrongált szemetesek látványa.

Folyamatosan dolgoznak a városban folyó két nagyszabású útfelújítá-
son, a Hunyadi János és a Széchenyi István utca rekonstrukcióján. A Szé-
chenyi utcában a héten befejeződik a munka és a hét végén már átadják
az úttestet a forgalomnak.

A Hunyadi János utcában még
nagy erőkkel dolgoznak, de már
itt is az aszfaltozás zajlik a héten.
Szombaton a Mátyás király utcai
kereszteződésben aszfaltoztak,
lapunk megjelenésekor kedden
pedig reggel 8-16 óra között teljes
útzár mellett a Mátyás király és a
Szilágyi Erzsébet utca közötti sza-
kaszon, szerdán pedig félpályás
útzár mellett a Mátyás király utca
és a Grassalkovich utca között
dolgoznak a burkolat kialakításán.
Amúlt héten elkészült az első buszváró is, ami a Radnóti Miklós utcai megállónál szol-
gálja majd a busszal közlekedők kényelmét. A következő hónapokban még összesen ti-
zenhárom megálló válik komfortosabbá, nyolc helyre az idén kihelyezik a fedett, paddal
ellátott várókat.

FAÁPOLÁS ÉS ÜLTETÉS AD MUNKÁT A KERTÉSZEKNEK FINISBEN AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK
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MEGHÍVÓ
Gödöllő és Wageningen

testvérvárosi kapcsolatának

25. évfordulója
alkalmából

Gödöllő Város Önkormányzata

konferenciát és kiállítást rendez.

Időpont: 2017. október 6., 16 óra

Helyszín: Művészetek Háza, rendezvény és kiállítóterem

A rendezvényre Gödöllő Város Önkormányzata szeretettel vár
mindenkit, aki az elmúlt huszonöt esztendőben részt vett

a wageningeni kapcsolatépítésében és ápolásában.

A részvételi szándékokat kérjük, jelezzék Kiss Zsuzsannának az
alábbi e-mail címen és telefonszámon:

kiszsuzsanna.godollo@gmail.com, Tel.: 06-28/529-213
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Vígh Katalin, a Mop-Csi Clean
Kft. ügyvezetője és Papp Fe-
renc, a Novo Café vezetője
kapta idén a Gödöllő Vállalko-
zója díjat. Az elismeréseket
Gémesi György polgármester
adta át múlt csütörtökön a
Királyi Váróban rendezett ün-
nepségen.

Gödöllő Város Képvise-
lő-testülete a 16/2002. (VII.
22.) számú önkormányzati
rendeletében a vállalko-
zók munkájának elismeré-
sére alapította a Gödöllő
Vállalkozója díjat, amiben
minden évben két személy
részesíthető.

Adíj azoknak a köztartozás-
sal nem rendelkező egyé-
ni vállalkozóknak, társas
vállalkozások személyesen
közreműködő tulajdonosai-
nak, illetve vezető tisztség-
viselőinek adományozható,
akik olyan tradicionális, illetve mo-
dern ipari, szolgáltatási tevékenysé-
get folytatnak, amely a város gazda-
sági életében, a lakosság ellátásában
tartósan kiemelkedőnek és színvona-
lasnak minősül, illetve jelentős ered-

ményeket értek el a város fejlődését,
szolgáltatásainak bővítését célzó vál-
lalkozási tevékenységeikkel.

Vígh Katalin 2003-ban alapítot-
ta meg a Mop-Csi Clean Kft-t, ami
kezdetben takarítással foglalkozott,
ma már azonban inkább a mosodai
szolgáltatás a fő profilja. A mosodát
2011-ben nyitotta meg. A cégnek ma

már huszonnyolc alkalmazottja van.
Vállalkozása több közintézményben
is ellátja a szolgáltatást és minden-
hol elégedettek tevékenységével. A
vállalkozás által végzett munkát jól
minősíti, hogy az EU elnökség alatt

a MUZA takarítását is ők végezték.
Vígh Katalin és vállalkozása a napi
munka mellett jelentős karitatív
munkát végez, az elmúlt névekben
támogatást adott többek között a
palotakerti bölcsődének és az óvo-
dának, és rendszeresen segíti a Má-
riabesnyői Nagyboldogasszony Ba-
zilikában folyó hitéletet.

Papp Ferenc vállalkozó
magas színvonalú szolgál-
tatásként hozta létre a NoVo
Café elnevezésű kávézót a
Művészetek Házában, ami
jól illeszkedik a minőségi
szolgáltatást nyújtó intéz-
ményhez. Nagy hangsúlyt
helyez arra, hogy valameny-
nyi korosztály számára biz-
tosítsa a kulturált vendéglá-
tást, aminek eredményeként
a NoVo Café az elmúlt
években kedvelt közössé-
gi találkozóhely lett. Papp
Ferenc emellett kiemelten
támogatja a helyi amatőr
művészeket, helyi zeneka-

rokat, számukra fellépési lehetőséget
nyújt.
Az ünnepeltek köszöntésére Varga
Lilla, Tömpe Gábor és Lencsés Ba-
lázs adtak műsort.

jb

ÁtadtÁk az idei Gödöllő VÁllalkozója díjakat

Tizenötödik alkalommal került
sor a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) által meg-
hirdetett „Magyar Kézműves Re-
mek” pályázat díjátadó rendez-
vényére az OMÉK keretén belül
szeptember 22-én a Hungexpon.
A rendezvényen hét kiemelt díjat
adtak át, köztük Czédly Móniká-
nak és Turós Istvánnénak, Erzsé-
bet királyné koronázási ruhája
rekonstrukciójáért.

A „Magyar Kézműves Remek”
pályázatra az idén kilencvenegy
jelentkezés érkezett, s harminchat
kapta meg a díjat. A cím elnye-
réséhez követelmény a termékek
eredetisége, nemzeti kultúrát őrző,
egyedi értéket képviselő hagyo-
mányhűsége, a kivitelezés kiváló
minősége és turisztikai hasznosít-
hatósága.

Czédly Mónika, aki pénteken átve-
hette az elismerést, hosszas kutató-
munka után idén, a Koronázási hét-
vége keretében a Gödöllői Királyi
Kastélyban mutatta be annak a ru-
hának a hű rekonstrukcióját, ame-
lyet Erzsébet királyné 1867-ben,
magyar királynévá koronázásakor
viselt. A megvalósításban jelentős
szerepe volt Turós Istvánné csipke
és népi ékszerkészítőnek, aki szin-
tén megkapta az elismerő címet
igazoló oklevelet.
Mint az indoklásban olvasható,
Czédly Mónika és Turós Istvánné
tökéletes rekonstrukciót alkottak
az eredetihez nagyon hasonló alap-
anyagokból. Mint azt az átadón
hangsúlyozták, a ruha nemzetközi
mércével nézve is igen kimagasló
minőségben készült el.
A Magyar Kézművesek Remeke
Díjat az OMÉK-on Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter adta át.
A nagyközönség idén november
18-tól a királyi kastély időszaki ki-
állításán láthatja majd Erzsébet Ki-
rályné ruháinak Czédly Mónika ál-
tal készített rekonstrukcióit, köztük
a díjazott koronázási ruhát is.

MaGyar kézMűVes reMek lett a koronÁzÁsi ruha

Rangos szakmai díjat kapott Czédly Mónika

(Folytatás az 1. oldalról)

A felújítás összköltsége elérte a 47.5
millió forintot, a munkálatokra a
bölcsőde nyári zárva tartási idejében
került sor.
Mivel a munkálatok a vegetációs
időszak végére készültek el, az udva-
rok növényekkel
való beültetése a
jövő év feladata
lesz; az átadóra
a VÜSZI Kft.
szakemberei vé-
geztek egy kis
növénytelepítést.
Ebben az évben
nemcsak a Palo-
takerten végez-
tek felújításokat:

a Kossuth utcai bölcsi is új udvart
kapott, az egyetemi bölcsi pedig vi-
zesblokkot. Nemrég megkezdődött a
Mesék Háza Óvoda II. sz. épületének
felújítása, ami várhatóan január kö-
zepére lesz kész.

(A)

ÜNNEP A PALOTAKERT
BÖLCSŐDÉBEN

Még egy hónap sem telt el az új tan-
évből, máris egyre többen fejezik ki
nemtetszésüket az oktatási rendszer
anomáliái miatt. Most azonban nem
a pedagógusok, hanem a szülők és
a diákok adnak hangot leginkább
nemtetszésüknek. Már a szülők sem
bírják nézni azokat a terheket, ami-
ket az iskola rak a gyerekeikre. Már
alsó osztályban 6 órája van egy gye-
reknek, latin közmondásokat és az
üvegházhatás fogalmát magoltatják
velük. A szülők tanulócsomagokat
vásárolnak, hogy otthon meg tudják
tanítani, amit az iskolában a gye-
rek nem értett meg, és sok esetben

a szabadidő nem pihenéssel, hanem
korrepetálással telik már az alsósok
számára is.
Egyre több diák és szülő emeli fel a
szavát a magas óraszámok és az ir-
datlan mennyiségű tananyag ellen.A
napokban egy gimnazista lány saját
Facebook oldalára írta ki, hogy min-
den napja ugyanolyan: 8 órája van
az iskolában, aztán hazaér, tanul, le-
fekszik aludni és másnap kezdődik
minden elölről. Egyes szakgimnázi-
umokban a feszes órabeosztás miatt,
sokszor ebédelni sincs idejük a diá-
koknak!
Nincsenek jobb helyzetben az alsó

tagozatosok sem. Hol vannak már
azok az évek, amikor az elsősöknek
naponta négy órájuk volt Sok szülő
arról panaszkodik, hogy a gyerekek
már az iskolából hazafelé menet el-
alszanak.
Az interneten egyre több, a témá-
ban megjelenő cikk, a szülőktől pe-
dig egyre inkább a tanterv azonnali
megváltoztatását követelik.
Ha minden igaz, 2019 szeptembe-
rére készül el az új nemzeti alaptan-
terv (NAT), aminek koncepciójáról
kiszivárogtattak egy 17 oldalas do-
kumentumot. Ebben többek között
szerepel az is, hogy tisztában van-

nak a diákok túlterheltségével, de
Csépe Valéria, a köznevelés tartal-
mi megújításáért felelős miniszteri
biztos szerint „a tananyagot nem
csökkenteni, hanem súlyozni kell.”
Az viszont teljesen homályos, hogy
mit értenek pontosan súlyozás alatt.
Mendrey László, a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezetének
elnöke úgy reagált a NAT kiszivár-
gott koncepciójára, hogy jobb lett
volna, ha a dokumentumból inkább
nem jut el hozzájuk semmi, mert
szerintük egy teljes más szellemi-
ségű tantervre lenne szükség.
„A NAT-ban változtatások kelle-
nek, elsősorban a tananyag radikális
csökkentése. A pedagógusok nem
kizárhatók ebből, a politikát kellene

kizárni” – magyarázza Mendrey.
Mendrey csak nevet a minisztéri-
umnak arra az állítására, hogy az
óraszám a sok, nem a tananyag. Sze-
rinte a kettő összefügg, és probléma,
hogy még mindig a mennyiségű ala-
pú tudás mítosza él bennünk, ami-
re rámegy a diákok produktivitása.
Mendrey szerint ez a felfogás az
oktatásban már régóta így van, de a
napi kötelező testnevelés – aminek a
feltételei sok oktatási intézményben
ma sincsenekmeg - és erkölcstan óra
bevezetése csak rontott a helyzeten.
„Nem normális, hogy egy első osz-
tályosnak van 6. órája, a gimnazis-
táknak pedig többször van 7-8. órá-
juk egy héten” – mondja – a PDSZ
vezetője. (forrás: eduline)

eGy hónap utÁn kidőlnek az iskolÁsok
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A Gödöllői Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat (GNNÖ)
az elmúlt években egyre több
eseményen kapcsolódott be
városunk életébe. A követke-
ző időszakban több kezdemé-
nyezéssel szeretnék megszó-
lítani városunk lakosságát. A
tervekről Scherzinger Máriá-
val, a GNNÖ alelnökével be-
szélgettünk.

– Városunkban élő német nemze-
tiségiek egyre több területen mu-
tatják meg magukat. Mekkorára
tehető a Gödöllőn élő német ki-
sebbség száma?
– A jelenlegi hivatalos regisztráció
szerint mindössze hetven főt tarta-
nak számon, de számításaink szerint
közel ötszáz lehet azoknak a száma,
akik német családok leszármazottai.
Elég, ha azt nézzük, a Petőfi iskola

német nemzetiségi osztályainak kö-
zel kétszáz tanulója van. Biztos va-
gyok benne, hogy nagyon sokan van-
nak, akik nem tudják, hogy közénk
tartoznak.
– Mi az oka annak, hogy ilyen ke-
vesen vállalják fel német gyökere-
iket?

– Még ma is kevés szó esik arról,
hogy a Magyarországon élő német
ajkú lakosságot mennyi tragédia
érte a II. világháborút követően. A
mintegy háromszáznyolcvanezres
kisebbségből több mint 300 ezer főt
fosztottak meg állampolgárságától,
vagyonától és telepítettek ki vagy
„malenkij robot”-ra kényszerítettek
a Szovjetunióban! Ebbe a „kis mun-
kába” a legtöbben belehaltak. Nem
csoda, hogy akik itt maradhattak,
azok megszólalni sem mertek többet
németül, magyarosították a nevüket,
és igyekeztek asszimilálódni. Pedig
közülük és leszármazottaik közül
sokan köztiszteletben álló, környe-
zetükben megbecsült emberek let-
tek. Most rájuk szeretnénk felhívni
a figyelmet, hiszen több ilyen neves
gödöllőit is számon tartunk.
– Például?
– Kirchhofer József testnevelő tanár
és edző neve ismerősen cseng, aki
több mint 1700 fiatalt edzett, ver-
senyzői több mint 100 magyar, sőt
európai bajnoki címet szereztek. Pá-

lyafutása során országos bajnokok és
válogatott versenyzők sorát nevelte
fel. Munkája elismeréseként meg-
kapta a Magyar Atlétikáért kitüntetés
arany fokozatát, 1998-ban Gödöllő
város díszpolgára lett. Két év múlva
lesz születésének 100. évfordulója,
amikor a Krichhofer SE-vel közö-
sen szeretnénk róla méltó módon
megemlékezni. A most készülő ki-
adványunk róla szól. Továbbiakban
helyet kap még többek között Kö-
rösfői-Kriesch Aladár festőművész,
Winkler Nándor egykori énektanár
és Fuszenecker Ferenc fotóművész.
– Mikorra készül el ez a kiadvány
Jóska bácsiról?
– Október 13-án mutatjuk be a Sch-
nuppertag-on, amire szintén várjuk
szeretettel a magukat német nemzeti-
séginek valló gödöllői lakosokat. Ez
lényegében egy sváb bál jellegű ren-
dezvény, ahol lesz néptáncbemutató,
sváb zene és fellépnek a német nem-
zetiségi osztályok is. Itt fogjuk beje-
lenteni, hogy a Petőfi iskola két nem-
zetiségi osztályában – hazánkban
egyedülálló kezdeményezésre – be-
indult a tájfutás a mindennapi testne-
velés kereteiben heti egy alkalommal
Ebben a Gödöllői Kirchhofer József
SE Tájékozódási Futó Szakosztálya
nyújt szakmai támogatást, akikkel
már egy éve szoros kapcsolatot ápol
nemzetiségi önkormányzatunk.
Bízom benne, hogy ezek a rendezvé-
nyek segítenek abban, hogy megta-
láljanak bennünket azok is, akik még
nem regisztráltak, pedig magyaror-
szági német lakosok leszármazottjai.
Őket szeretnénk megszólítani, és ez-
által identitásunkat erősíteni. jb

Nyitni a lakosság felé

Vasárnap délután tartották meg Gö-
döllőn ötödik alkalommal a kerék-
páros Critical Mass nevű rendez-
vényt. A szép őszi időt kihasználva
– Füle Sándor, Szarka Dorottya
Lea és Pangl Ádám felvezetésé-
vel – mintegy hatvanan vágtak neki
a mintegy 5 kilométeres távnak a
Lumniczer utcán át, az Ádám utcát
érintve a Hunyadi utca felé, ahol
megnézték az épülő, újonnan kiala-
kított kerékpárutat.
A cél az Alsóparkon keresztül a
Művészetek Háza volt, ahol a NoVo
Café teraszán Lotfi Begi tartott bu-
lit a részvevőknek.

Lehet, hogy rosszabb időben voltak
már sokkal többen a gödöllői Criti-
cal Masson, de a hangulat összeha-
sonlíthatatlan volt!

A program az Európai Mobilitási
Hét 2017 keretében, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium támogatásá-
val valósult meg.

Vidám, dolgos önkéntesek munkája
teszi szebbé a Gödöllői Egyesített
Szociális Intézmény Nefelejcs Nap-
közi Otthonát. Júniusban és szep-
temberében eddig 4 alkalommal
gyűltek össze a Fiume utcai in-
tézménynél, hogy civil összefo-
gással újítsák, szépítsék meg a
fogyatékosok napközi otthonát.
A munkát Csaba Antal, a Lions
Club elnöke irányításával a bu-
dapesti és gödöllői Lions klub
tagjai szervezik, finanszíroz-
zák, és persze tevékenyen részt
vesznek a megvalósításban is.
A kerítés teljes csiszolása és festése,
valamint az épületen található fém
és fa elemek és nyílászárók külső
csiszolása és mázolása a feladat. Az
önkéntesek gárdáját a Lions Club

tagjai, a SWICON Zrt. munkatársai
és a napközi ellátottjai, hozzátarto-
zóik és dolgozói alkotják. Az ön-
kéntes munkavégzést 2 db., korszerű

csiszológép biztosításával támogatta
a FEIN ipari elektromos szerszámok
magyarországi képviseletébenGom-
bás Tibor ügyvezető. Az önkéntes
munkával megvalósult beruházás

piaci költsége 1,7-2 millió
forint közötti összegnek

felel meg. A teljes munka befejezése
2017. október közepéig várható.
Budapest-Gödöllő Lions Klub (jó-
tékonysági szervezet) már 2017. év
eleje óta együttműködik a Gö-
döllő Egyesített Szociális Intéz-
mény Nefelejcs Napközi Ottho-
nával. Februárban a Lions Klub
városunkban tartott jótékonysági
rendezvényének bevételéből 120
000 Ft összeggel támogatta az
intézmény működését, melyből
egy dolgozó elvégezhette a fo-
gyatékos emberek kommunikáci-
óját segítő módszer elsajátítására

szervezett tanfolyamot. A Nefelejcs
Napközi ezúton is tisztelettel köszö-
ni a Lions Klub támogatását és min-
den önkéntes munkáját!

Szabó-Gábor Edina napközi vezető

Klacsmann Borbála különleges és
rendkívül finom csokoládékat ké-
szít. A mesecsoki.blogspot.hu olda-

lon sok különleges ötletet, receptet
és történetet oszt meg olvasóival.
Most azonban a fogyasztható cse-
megék mellett nem mást álmodott
csokoládéba, mint a Gödöllői Kirá-
lyi Kastélyt. Mint írja, a kastélyhoz

leginkább a zenén keresztül kötődik,
sok koncertélménye kapcsolódik
hozzá, mind hallgatóként, mind sze-
replőként. Ezért már egy ideje fog-
lalkoztatta a gondolat, hogy elkészíti

csokiból városunk nevezetességét. A
látványmagáért beszél, s aki szeretné
megpróbálni, az bátran nekivághat,
Klacsmann Borbála ugyanis ponto-
san, lépésről-lépésre elmagyarázza,
hogyan építhető meg a csokikastély.

Csokikastély

Önkéntes munka és együttműködés

Critical Mass: 5. alkalommal Gödöllőn
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Tolvaly Ferenc A Zsolnay-kód
és többmás nagy sikerű könyv
szerzője ismét egy különleges
dinasztiát mutat be az olva-
sóknak. A helyszín, ahogy a
Zsolnayak esetében, most is
Pécs, ám ezúttal a templomok
csodálatos hangszerének, az
orgona építésének titkaiba
pillanthat be az olvasó. Az Égi
hang című könyv az orgona-
építő Angstereknek állít emlé-
ket.

A német származású egykori aszta-
lossegéd kitartó munkával építette
fel birodalmát. A százötven évvel
ezelőtt alapított gyárban az 1949-ben
bekövetkezett államosításig és fel-
számolásáig mintegy ezerháromszáz
orgona és háromezer harmónium
épült.

Angster József, az ükapa (1834-
1918) Európa legjobb műhelyeiben
tanulta a szakmát. Mesterlevelét Pá-
rizsban szerezte a Notre-Dame orgo-

nájának tekintélyes építőjénél. Haza-
térve Pécsett telepedett le, műhelyt
alapított, melyben nyolc évtized alatt
három orgonaépítő generáció mun-
kái készültek el.

Angster József rövid idő alatt Európa
egyik legkeresettebb szakemberévé
lett, gyára a Monarchia legjelentő-
sebb üzemévé nőtte ki magát.

A százötven évet összekötő idővo-
nal két végpontján a gyárat alapító
Angster József és ükunokája, Bérczi
Zsófia vizuális művész áll.

Az ükapa naplót vezetett. Ennek
alapján írta meg Tolvaly Ferenc a
maga naplóverzióját. Ez, a megőr-
zött emlékezet az első földi hang. A
második földi hang regénybe foglalja
Angster József történetét, a harmadik
pedig Bérczi Zsófiáé, a kései Angs-
ter-leszármazotté, aki Pécsett Tankó
Barnabással közösen készített inter-
aktív szoborral, most a 150. évfordu-
lón pedig színpadi művel tisztelgett
az Angsterek előtt. Három egymásba
fonódó műfaj, három regiszter. És az
égi zene, az égi hang.

A könyv hivatalos bemutatójára az
„Angster 150” emléknapok kereté-
ben kerül sor, amivel egy hónapon át
a neves orgonaépítő család előtt tisz-
teleg Pécs, Temesvár és Budapest.
(Tolvaly Ferenc: Égi zene)

(ny.f.)

Igazi sikerdarabot láthat a közön-
ség a Művészetek Házában október
9-én. ACervinus Teátrum által szín-
padra állított Csodaszarvas című
musical nem csak hazánkban, ha-
nem a határokon túl is meghódította
a közönséget.

Amagyarság eredetmondáját feldol-
gozó musicalt Belinszki Zoltán író
és Varga Viktor rendező álmodták
színpadra. A Csodaszarvas azonban
nemcsak egy történeti visszatekin-

tést ad, hanem múltunk felidézésé-
vel évszázados/évezredes kérdések-
re keresi a választ. A férfi vagy a nő
irányítja a családot? Itt élnünk-hal-
nunk kell, vagy tovább vándorol-
junk a jobb élet reményében? A
darab szerzői és előadói nagysza-
bású dal- és táncjátékban mutatták
meg, mit gondolunk ma anyaságról

és atyai tekintély-
ről, testvérharcról
és megbékélésről,
hagyományról és
újításról. A mon-
danivaló mélyebb
átélését fokozta a
mesterien megkom-
ponált zene, amely
Gulyás Levente
zeneszerző nevét

dícséri. Az előadáson a Duna Művé-
szegyüttes és a Tessedik Táncegyüt-
tes kiváló táncosai és a fényfestés
segítségével rendkívüli látványvilág
elevenedik meg a színpadon.

Csodaszarvas

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Családregény három hangra

Október első hetében ismét
előtérbe kerülnek a könyvek
és az olvasás. Ekkor rende-
zik meg ugyanis az Országos
Könyvtári Napokat, amibe ez-
úttal is bekapcsolódik aGödöl-
lői Városi Könyvtár és Informá-
ciós Központ. A hét folyamán
könyvbemutatók, kiállítás,
irodalmi est és gyermekprog-
ramok várják az érdeklődőket.

A könyvbemutatók vendégei ezút-
tal gödöllői szerzők lesznek, októ-
ber 3-án Lipták Ildikó, 6-án pedig
Csorba János,Nádas Péter és Szűk
Balázs munkáit ismerhetik meg.

Az eseménysorozat része egy több
szempontból érdekes kiállítás. Az
Erzsébet és kora című tárlat azokból
a művekből válogat, amelyek Erzsé-

bet királyné személyéhez kötődnek.
Az összeállításban a XIX. századtól
napjainkig megjelent könyveket vo-
nultatják fel, köztük természetesen a
gödöllői szerzők munkáit is.

Igazi csemegének ígérkezik október
7-én Lackfi János költő és Juhász
Gábor gitárművész estje. Aki ismeri
Lackfi János verseit, az sejtheti, hogy

a műsort feltehetően jól jellemzi an-
nak címe: Szóvihar.
A rendezvénysorozat hagyományos
záró programja a Könyves vasárnap,

amikor is elsősorban a fiatalabb kor-
osztályt várják a könyvtárba a szer-
vezők.
A gyerekek dr. Heltai Miklós se-
gítségével megismerkedhetnek a
Gödöllőn és a környéken élő állatok-
kal, a nagyobbak vetélkedőkön, ver-
senyeken vagy táncházon vehetnek
részt, a szülőket pedig a Baba-mama
kuckóban Terényi Andrea, Új utakon
a nehezen kezelhető gyermekekhez
című könyvének bemutatója várja.
Mindezek mellett ezen a napon adják
át az év olvasója díjat is.

A programokról a gvkik.hu oldalon
tájékozódhatnak.

középpontBAn A gödöllői szerzők művei

Országos könyvtári napok

Lackfi János

Múlt péntek este nagy érdeklődés mellett nyílt meg Somogyvári Zsóka – el-
sősorban természetábrázolásairól ismert – gödöllői fotós kiállítása a kastély
Pálmaházában. Az egyedi szemléletet tükröző őszi természetfotók gödöllői
témákat dolgoznak fel, városunk csodás természeti értékei, parkjai, növényei
jelennek meg az épület falán, teljessé téve a herbárium őszi arculatát.

A Pálmaházba beszökött az ősz
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Az ősz szép színeit magára öltő Fel-
sőparkban – a vadászati idényben
járva – minden látogató úgy érezhet-
te, valóságos résztvevője a falkava-
dászatnak, az agárfuttatásnak vagy
az íjászatnak.
Az eseményt ezúttal is megtisztelte
jelenlétével Széchenyi Zsigmond-
né, a magyar vadászati kultúra ki-
magasló alakjának, Afrika, Alaszka
és Európa vadászának özvegye és itt
volt Károlyi József, a 2021-es Va-
dászati Világkiállítás előkészítésével
megbízott miniszteri biztos is. Kö-

szöntőt mon-
dott dr. Ujváry
Tamás, a kas-
tély igazgatója,
aki tolmácsolta a fővédnök, Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes üdvözlő gondolatait is, Gémesi
György polgármester és Ambrózy
Árpád, a Magyar Vadászíjász Szö-
vetség elnöke.
A kastély a hagyományok szerint
idén is vadászkürtök szavára nyi-
totta meg kapuit; az erkélyről Er-
zsébet királyné megszemélyesítője
köszöntötte a látogatókat, aki ezután
a díszudvarban zajló megnyitót is
figyelemmel kísérte. A színpa-
don késő délutánig változatos
műfajokban zajlott a program.
Az Aranyszamár Bábszínház
játéka, a Vadászkamara Kür-
tegyüttes koncertje, a Fantázi-
amalom Családi Színház inter-
aktív meselőadása, a Forgatós
Kamara Néptáncegyüttes és a

Betlehem Óvoda
néptáncelőadá-
sa, végül a Forest
Dixie Band kon-
certje a művészi
élmény mellett kis
pihenési lehető-
séget is nyújtott,

hiszen a vadászati látványosságok
zöme a Felsőparkban zajlott, ahová
többször is érdemes volt elsétálni.
Délelőtt agárfuttatás zajlott. A bemu-
tató annyira felkeltette a gyerekek
érdeklődését, hogy nagy számban
jelentkeztek arra a versenyre, amiben
nekik kellett elkapniuk a műnyulat. A
délután kiemelkedő programja volt a
Magyar Dámalovas Egyesület sze-
replése, csúcspontja pedig a Sümegi
Falkavadász Egyesület bemutatója a
dámalovasok közreműködésével. lt

X. Vadásznap a kastélyban

Őszi színekben

A Szerzetesek asztalánál címmel
nyílt kiállítás szombaton délelőtt a
Premontrei Auditóriumban. A gaz-
dag összeállítás ízelítő dr. Saly
Noémi, a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum munkatár-

sa nemrég megjelent azonos című
könyvének anyagából. A szerző a
2016-os Szerzetesek évéhez kapcso-

lódóan gyűjtötte össze a különféle
szerzetesi étkezési hagyományokat,
ételek és italok készítésének titkait,
a fogyasztási szokásokat. Az esemé-
nyen a kiállítás megálmodója és ku-
rátora, dr. Saly Noémi sok humorral
fűszerezett előadást tartott. Közre-
működtek a Premontrei Kántorátus
énekesei.
S, hogy milyen is volt a szerzetesek
asztala? Ki gondolná, hogy az egy-
kori szerzetesrendek igazi kulináris

élvezetet nyújtottak? Pedig elég csak
arra gondolni, hogy Franciaország a
sajtok hazája és a több mint 400 féle
sajt legtöbbjét még ma is szerzete-
sek készítik, vagy egykori szerzete-
sek receptje alapján készül. És most

ne csak a nálunk legismertebb
trappistára gondoljunk!
És miért is itt terjed el a sajtgyár-
tás? Egyszerűen azért, mert a te-
jet nem tudták naponta a piacra
szállítani, így valamit kezdeni
kellett vele, hogy elálljon. De,
ha már a legismertebb „magyar“
sajtot említettük, akkor illik is-
merni a történetét is. A ciszter-
citák készítették a Notre-Dame
de la Trappe monostorban 1662-
től. Innen ered a magyar neve is,

Franciaországban ugyanis Port-du-
Salut néven ismerik.
A sajt mellé természetesen kell friss,

finom, ropogós ke-
nyér is. Kevesen gon-
dolnák, hogy a ma
ismert kenyér eredete
is Franciaországhoz
köthető. Az 1100-as
évekig csak a kőla-
pon sült lapos kenye-
ret ismerték, a szerze-

tesek kezdték el a kelesztett kenyér
sütését. A svájci Saint Gallen bencés
apátság pékműhelyében a X. szá-
zadban napi 1000 kenyeret sütöttek.
A sajt és a kenyér mellé elengedhe-
tetlen a bor. Igaz, régen még az új-
bort értékelték igazán, aminek az
volt az oka, hogy a bor tárolásának
a körülményei legtöbbször nem vol-
tak megfelelőek, így az óbor sokszor
már nem igazán volt élvezhető. És ha
szerzetesekről van szó, akkor termé-

szetesen a miseborról is beszélnünk
kell. Az igazi misebor ugyanis csak
és kizárólag szőlőből készül, minden
adalékanyag hozzáadása nélkül.
De a bor mellett készült még a ren-
deknél sör és likőr is. Sört apácák is
főztek, sőt, egyes adatok szerint né-
hány rendben elő volt írva a sör napi
fogyasztási mennyisége, ami ponto-
san 5 korsó volt. A világ leghíresebb

kolostori likőrje a francia Benedic-
tine és a karthauzi Chartreuse, mely
utóbbi receptjét mind a mai napig
mindössze két apát ismeri csak. Így,
ha ne adj Isten hirtelen mindkét apát-
tal egyszerre történne valami, akkor
örökre elköszönhetnénk a likőrök
likőrjétől.

Természetesen folytathatnánk még
a sort, mi mindent köszönhetünk a
szerzeteseknek, de akit igazán ér-
dekel, az tekintse meg a Premontrei
Auditóriumban megnyílt kiállítást.

Lapunk megjelenésének napján, a
városi könyvtárban Saly Noémivel
Balogh Péter Pius O. Praem per-
jel beszélgetett most megjelent két
könyve, a „Szerzetesek asztalánál”
és a „Spájz” kapcsán.

A GödöllŐsz Fesztivál keretében
több, a Kávéházi Esték sorozat-
hoz kapcsolódó program várja az
érdeklődőket. A sorozatot október
8-án Hámori Gabriella „Gyarma-
ti Fanni naplója” című estje nyitja,
de ennek része az október 22-én
megnyíló Huszárik Zoltán em-
lékkiállítás, az október 30-án meg-
tekinthető Nőnyugat című színhá-
zi produkció – ami a Nyugat című
folyóirat körül íróként, múzsaként,
feleségként, barátként szereplő nő-
ket állítja középpontba – valamint
a száz évvel ezelőtt született Szabó
Magda előtt tisztelgő előadás.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb
irodalmi szenzációja volt Radnóti
Miklósné Gyarmati Fanni 1935 és
1946 között írt naplójának megje-
lenése 2014-ben. A kétkötetes írás
bepillantást nyújt a költő és Gyar-
mati Fanni kapcsolatába, annak
mindennapjaiba.
Szinte a naplók kiadásával egy
időben fogalmazódott meg Hámo-
ri Gabriella színésznőben, hogy az
irodalomtörténet szempontjából
is jelentős, lenyűgöző anyagból
előadást készít. A 2015. december
15-én bemutatott önálló estet azóta
több mint hatvan teltházas előadás

élt meg. Október 8-án, vasárnap
este 19 órai kezdettel láthatja a kö-
zönség, a Kávéházi Estéket megi-
déző előadás során.
A gödöllői bemutató több szem-
pontból is különleges és megrázó.
Egyrészt Radnóti Miklós és a gö-
döllői papköltő Sík Sándor mély
barátsága miatt, másrészt ez a te-
lepülés volt az egyik állomása első
munkaszolgálatos ideje alatt 1940-
ben.
Az est folyamán több részlet is
elhangzik majd a Gyarmati Fanni
halála után megjelent írásból. Meg-
elevenedik a Radnóti házaspár szű-
kebb élete és környezete: bepillant-
hatunk a haladó magyar irodalmi
és művészeti élet hétköznapjaiba,
betekintést nyerhetünk egy fiatal,
felnőtt, dolgozó nő életébe, aki
legfőbb feladatának azt tekintette,
hogy a háttérből minden lehetséges
eszközzel segítse férje költői ki-
bontakozását. Az évek múltával az-
tán a történelmi események érthető
módon egyre inkább beszüremked-
nek a Napló személyes feljegyzései
közé. Az estet követően kötetlen
beszélgetésre kerül sor. AKéváházi
Esték a megszokott, hagyományos
formában majd jövőre tér vissza is-
mét városunk kulturális életébe.

MEGHÍVÓ
GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM

TISZTELETTEL MEGHÍVJA GÖDÖLLŐ VÁROS LAKOSSÁGÁT

OKTÓBER 6-ÁN (PÉNTEK) 9.30 ÓRÁRA
A GIMNÁZIUM MELLETTI TÖRÖK IGNÁC-SZOBORNÁL AZ ARADI
VÉRTANÚK ELŐTT TISZTELGŐ VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSRE.

A KOSZORÚZÁSRA A GIMNÁZIUM PORTÁJÁN
LEHET JELENTKEZNI OKTÓBER 5-ÉN 15 ÓRÁIG.

TEL.: 06-28/420-380

MA G

GödöllŐszi esték – káVéházi, másképpen

Gyarmati Fanni naplója

SZERZETESEK ELEDELE
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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

PAN: Három hónapos keve-
rék kan kölyök és testvéré-
vel, Stannal van együtt. Na-
gyon eleven, két roszcsont.

GEBI: Három hónapos
keverék kan kutyus. Bú-
jós, egy szeretbomba.

BIZSU: Egy éves lablador
keverék, nagyon játékos,
tanítható, gyerebarát ku-
tya.

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

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Szeptember 30-án
szombaton
9-11 óráig.
Rendel:

dr. Koleszár István
állatorvos

Gödöllő,
Mátyás király utca 11.

Telefonszám:
06/30-535-5523

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

ZÉNÓ: 2 éves ivaros kan,
középtermetű kutyákkal
kijön, pórázon sétál, kinti/
benti eb.

Elsősorban figyeljünk arra, hogy
lovunk a lehető legkevesebbet áll-
dogáljon felázott, sáros talajon.
Amennyiben lehetőségünk van rá,
gondoskodjunk az esővíz elvezeté-

séről. Ezt érdemes még a nyári idő-
szakban elintézni.
Lovaglás után tisztítsuk meg ked-
vencünk lábait és amennyire lehet,
töröljük szárazra. Amíg tartanak a
csapadékos hónapok, érdemes lo-
vunk csüdszőrét rövidebbre vágni,
valamint szervezetét takarmánykie-
gészítő vitamin komplexekkel is tá-
mogatni.
Figyeljünk oda a rendszeres, napi

ápolására, használjunk antibakteriá-
lis lemosókat, ápolószereket!
Ha ezen óvintézkedések ellenére
mégis megtörténik a baj, és lovunk
lába kisebesedik,
akkor sem kell
kétségbe esnünk.
Szerencsére már
rengeteg készít-
ményből válogat-
hatunk, amivel
kezelhetjük a sé-
rült bőrfelületet.
A Black Horse
csüdsömör kenő-
cse egy vazelin és teafaolaj tartalmú
kezelő vegyület, melyet kifejezetten
csüdsömörrel, ekcémával fertőzött,
sérülésre hajlamos bőr kezelésére
fejlesztettek ki. Kíméletesen, de ha-
tékonyan szünteti meg a rühet. Az
aloe és ásványi olaj alapú összeté-
tele elősegíti a szövetek regenerá-
lódását és a sebek gyógyulását. Al-
kalmazásakor a készítmény vékony

vízálló réteget képez, mely további
védelmet nyújt a bőrnek. Kiválóan
alkalmazható megelőzésként is min-

den olyan esetben, amikor a ló ned-
ves felületen dolgozik.
A Black Horse csüdsömör kenőcsét
keresse üzletünkben (2100 Gödöllő,
Kenyérgyári u. 2.) vagy webáruhá-
zunkban (www.vetashop.hu).

Csüdsömör – Előzzük meg!
Az őszi, esős idők beálltával aktuálissá válik lovaink fokozott
védelme az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, a csüd-
sömör ellen. Ez egyfajta baktériumok, vagy gombák okozta bőr-
gyulladás, mely szőrhullást, súlyosabb esetben pedig a bőr és
a szaru elbontását is eredményezheti, a kialakuló hegek pedig
felszakadhatnak, váladékozhatnak. A csüdsömör sajnos nem
válogat. Bármelyik lónál kialakulhat, de a hosszabb csüdszőrű
egyedek esetében még inkább jellemző. Szerencsére néhány
óvintézkedéssel megelőzhető a kialakulása.

Idén nagyon hamar jött be a
borongós, hűvös, esős idő –
így sok fecske bajban van. Az
állatvédőket szinte percen-
ként hívják azok, akik látják,
hogy éhen halnak, megfagy-
nak a fecskék – épp csak nem
tudják, hogy hogyan segíthet-
nének rajtuk.

„A molnárfecskék utolsó költéseiből
származó késői fiókák nem tudtak el-
vonulni a szüleikkel, így sok helyütt
itt ragadtak, sorsukra hagyva. Átvo-
nuló, északról érkező fecskék is ke-
verednek közéjük, a napok óta hűvös

idő, a napok óta kisebb-nagyobb szü-
netekkel állandó eső, a táplálékhiány
miatt ők sem tudnak vonulni. De van

ahol még repülni sem tudó pi-
cik maradtak étlen a fészkek-
ben” – írta a Fióka és Madár-
mentés Facebook-oldal.
Amolnárfecskék pillanatokon
belül megtanulnak tányér-
ból (párkányról) enni, igen
adaptívak. Ott, ahol nagyobb
csapat gyűlt össze épületen,
ott párkányokra kihelyezett

tálkákban (virágalátét, hamutartó)
tegyünk ki nekik lisztkukacot. (állat-
kereskedésekben kapható, nem azo-
nos a csontkukaccal, aminek etetése
veszélyes, tilos) Legfrissebb hírek
szerint van, ahol már kezdenek lepo-
tyogni – fogy az erejük – az úttestre,
járdákra.Amadárvédők azt kérik, aki
ilyet lát, szedje össze őket, mert ha a
földön marad a kis fecske, reggelre
elpusztul. Márpedig a molnárfecskék
száma évről évre drámaian csökken
– tették hozzá a madármentők.

Életveszélyben vannak a kisfecskék – ezt a megoldást javasolják az állatvédők

A levelek felületén most érle-
lődnek az áttelelő gombates-
tek. A legjobb, ha letermés
után frissiben összegyűjtjük
és eltávolítjuk a letermett nö-
vényi részeket.

Szüret után végezzünk kénes-ola-
jos lemosást
A szőlősgazdák az idén is a liszthar-
mattal küzdöttek a legtöbbet. A leve-
lek felületén most érlelődnek az átte-
lelő gombatestek, a kazmotéciumok.
Közvetlenül szüret után érdemes el-
végezni a kénes vagy még inkább a
kénes-olajos lomblemosást. Ekkor a
még éretlen, sárga színű, a levelek fel-
színén szabad szemmel éppen hogy

csak látható „gombagöböket” gyé-
ríthetem. Védekezés híján beérnek,
feketévé, vastag falúvá, ellenállóvá
alakulnak.Az őszi esőkkel mosódnak
le a kordonkarra, a támberendezésre.
Itt várják a tavaszt és indítják be az
első fertőzési hullámot. Tehát ezzel

a permetezéssel már a tavaszi induló
fertőzést akadályozhatják meg. Ahol
jégveréstől sérültek a vesszők vagy a
peronoszpóra is megjelent, ott rézzel
is kombinálhatják a permetlevet.

A káposztaféléket javában szívo-
gatja még a káposztapoloska
Néhány káposztaféleség akár tava-
szig is kint lehet az ágyásokban. Va-
sárnap fotóztam a káposztapoloska
párzó imágóit, a tojásokat és a lárvá-
kat. Tehát még javában szaporodnak,
szívogatnak. Torzulnak a levelek,
csökött lesz a termés. ADecis, a Kai-
so EG (Garden), a Karate 2,5 WG (5
CS) és a Mospilan 20 SG is engedé-
lyezett ellene. Csak tapadásfokozó

hozzáadásával érdemes
permetezni a viaszos leve-
leket!

Dobjuk ki a beteg növé-
nyi részeket!
A zöldségfélék legsúlyo-
sabb gombás betegségei
közé tartozik a fehérpe-
nészes és a szürkepené-
szes rothadás. Ez utóbbi
a szőlőt, a bogyósokat és

a dísznövényeket is megtámadhatja.
Mindkét faj a beteg növényi marad-
ványokon és a talajban évekig elfek-
vő apró gombatestekkel telelhet át.
A legjobb ha letermés után frissiben
összegyűjtik és eltávolítják a leter-
mett növényi részeket.

Maradt még néhány őszi növényvédelmi tennivaló

A következő növényeket nemcsak
azért érdemes befogadni a halószo-
bába, mert szépek, hanem azért is,
mert jobban alhat a jelenlétükben.
Levendula: A sokoldalú levendula
illatát szinte mindenki szereti. Rá-
adásul remek szorongásoldó és
altató hatásai is van, ezért érde-
mes szagolgatni lefekvés előtt.
Gardénia: Azt tartják, hogy
olyan hatékony, mint egy altató
pirula. Egy német kutatásban
egerek esetében olyan hatással
bírt, mint a válium: a gardénia
illatával telített levegőjű ketre-
cekben az egerek jóval kevés-
bé voltak aktívak, nyugodtan
ücsörögtek a sarokban. Embe-
reknél szintén nyugtató hatást
tapasztaltak.
Sansevieria (anyósnyelv): Könnyen
tartható, strapabíró növény, ami je-
lentős mennyiségű oxigént termelé-
se révén teszi üdítőbbé a hálószoba
levegőjét, megkönnyítve így az elal-

vást.
Aloefélék: Sebgyógyító hatásukat
szinte mindenki ismeri. Az már ke-
vésbé ismert tulajdonságuk, hogy
képesek megtisztítani a levegőt a
háztartási kemikáliák maradványa-

nyagaitól. Sőt: ha ezek a szennyező
anyagok túl nagy koncentrációban
vannak jelen a levegőben, a növé-
nyen megjelenő barna foltok erre is
figyelmeztetnek minket.

Ezeket a növényeket érdemes a hálószobában tartani
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TOBORZÓ - GYERMEKATLÉTIKA – GEAC
AGEAC atlétika szakosztálya felvételt hirdet 2004-2009-es születésű gyors, ügyes és erős alkatú gyerekeknek, akik szívesen spor-

tolnának, versenyeznének. Jelentkezni lehet szeptember végéig telefonon a 2007-2008-as születésűeknek Kovács Zoltán edzőnél 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 telefonszámon.A legkisebbek (2009) jelentkezését a 20-4166571 telefonszámon várjuk! Kérjük továbbá,
hogy akikMárton Anita vagy Pars Krisztián nyomdokaiba szeretnének lépni, keressékMáté Alpár dobóedzőt a 20-5045889 számon.

Ha szeretné, hogy gyermeke játékosan sokoldalú fejlesztést kapjon, akkor várjuk a sportok királynője csapatába!
www.geac.hu

Időpont: 2017. október 8., vasárnap 10 óra!
Helyszín: Szent István Egyetem főbejárata előtti aszfaltos út (központ: SZIE

Sportcsarnok parkoló) Nevezés a helyszínen 8.30 órától!
Rendező: Kirchhofer SE, Erkel Ferenc Általános Iskola, GEAC.

23. Kirchhofer József Mini Maraton

A Sakkbarátok Egyesülete is el-
kezdte az idei versenyszezont,
ami felemásra sikeredett a szá-
mukra. Az első formáció az NB II-
ben 9-3-ra nyert, míg a második
csapat a Pest megyei pontvadá-
szatban 4-1-re kapott ki.

NB II. Erkel csoport, 1. forduló
Gödöllői SBE – Andornaktálya
SE 9-3
Pest megye I/A osztály, 1. fordu-
ló
Gödöllői SBE II. – Váci SC III.
1-4 -vb-

saKK – feleMás hazai idényKezdet

NB II-es siker, megyei kudarc

Megtartotta őszi első horgász-
versenyét a Pelikán Horgá-
szegyesület, akik a szokások-
nak megfelelően az Isaszegi
tórendszer V. taván rendezték
meg a gyermek és felnőtt ver-
senyt.

A gyermek kategóriában a Damjanich is-
kola tanulója, Kékesi Bence nyert, meg-

előzve a képzeletbeli dobogón a még csak
óvodás korú Maszlag Olivért (Palotakerti
ovi) és Veres Már-
tont (Hajós). Külön-
díjat vehetett át Lau-
rán István (Waldorf),
aki azzal nyerte el ezt
a díjat, hogy ő fogott
egyedüliként pontyot.
A felnőtteknél Nemes

Zsolt nyert, megelőzve Kézdi Bélát és
Imre Zoltánt. A díjakat: a kupákat, aján-
dékokat és az okleveleket a Pelikán HE
elnöke, Gerőfi László adta át (A képen az
összes díjazott és a díjátadó). -li-

horgászverseny – idénynyitó az isaszegi tavaKon

Haraptak a halak

Az előző NB II-es pontvadászat
ezüstérmese, a Gödöllői KC is
megkezdte bajnoki szereplését.
Bartos Gábor tanítványai bosz-
szantónak nevezhető 28-27-es
vereséggel kezdték a szezont a
Budakalász otthonában.

Az első, pont nélküli fordulóhoz az is
hozzájárult, hogy több játékosát is nél-
külöznie kellett az edzőnek, persze ez
a hazaiak érdemeiből nem von le sem-
mit, miután ők éltek a kínálkozó lehe-
tőséggel és 28-27-re meg is nyerték a
párharcot. Az utánpótlásban vigasztaló-

dott a GKC: az ifisták 44-17-re verték a
budakalászi fiatalokat, míg a serdülők a
Főnix ISE ellen tudtak nyerni 32-22-re.
Az NB II-es bajnokságban folytatás ok-
tóber 1-jén, amikor is a Gödöllői KC
a Salgótarjáni Strandépítőket fogadja a
Hajós iskola tornatermében.
Kezdés16 órakor (ifi 18 óra).
NB II. Északi-csoport, 1. forduló
Budakalászi SC – Gödöllői KSE 28-27
(12-12)
Ifjúságiak: Budakalász – Gödöllő 17-
44 (8-21)
Serdülők: Főnix ISE – Gödöllő 22-32
(9-16) -lt-

Kézilabda – elKezdődött

GKC vereség a rajton

Egyelőre nincs pontja az idei
bajnokságban a Covritas Futsal
Team Gödöllő csapatának, mi-
után a Futsal NB II. Keleti-cso-
portjának harmadik játéknapján
Gyöngyösön is kikaptak, ezúttal
6-5-re a Baranyai „legények”.

Az első két mérkőzésen mutatott tel-
jesítményt sikerült ugyan feledtetniük
a gödöllői teremlabdarúgóknak, de ez
is csak arra volt elég, hogy szorossá
tegyék a gyöngyösi vendégjátékot. A
párharc az első félidőben dőlt el, miután
a házigazdák 5-1-re vezettek 20 perc el-
teltével és ugyan észhez tértek a pofon

után Magyar Zsolték, de későn jött a
hajrá, így csak az eredmény kozme-
tikázására és a szoros vereséget ért az
erőfeszítés. A Covritas három fordulót
követően nulla ponttal a Keleti-csoport
utolsó, 12. helyét foglalja el.
NB II. Keleti-csoport, 3. forduló
Energia SC Gyöngyös – Covritas Futsal
Team Gödöllő 6-5 (5-1) Gólszerzők:
Berta Balázs (3), Magyar Zsolt, Molnár
Márton. -tt-

futsal – egyelőre nincs pont

Gyöngyösön egy gól döntött

Programajánló
Október 29., péntek 19:30

Covritas Futsal Team Gödöllő –
Kazincbarcikai Ördögök SE
(SZIE sportcsarnok)

2-0-ra nyert a Magyar Kupa 64
közé jutásért a Gödöllői SK. A
32-ért az Újpest FC lesz majd az
ellenfél. A megyei I-ben ugyan
pontokat hagyott Maglódon a
csapat, de a 2-2-es döntetlen és
a mellé járó egy pont úgy kellett,
mint falunkat az áram. A GEAC
és a GSK II-Szada mélyrepülés-
ben van, miután mindkét formá-
ció ismét kikapott hazai pályán.

Időrendi sorrendben a Magyar Kupa
továbbjutás az első, amiről be kell,
hogy számoljunk. A csapat a Bács-kis-
kun megyei I. osztály listavezetőjének,
a Jánoshalmi FC-nek az otthonában
vívta ki a továbbjutást Koziorowski
Richárd hosszabbításban elért duplá-
jának köszönhetően. A legjobb 64-be
jutást edzője nélkül tette meg a csapat,
miután a vezetőség egy meccs erejéig
pihentette Szász Ferenc edzőt. A leg-
jobb 32 közé jutásért az NB I-es Újpest
FC csapatával mérkőzik majd a Gödöllő
október 25-én.

A kupamenetelés gyógyír az eddig visz-
szafogott bajnoki szereplésre. A megyei
I. osztályú pontvadászatban az elmúlt
hétvégén Maglódon vendégszerepelt a
GSK, ismét Szász Ferenccel a kispadon.
Afiatal gödöllői alakulat 2-0-ás vezetés-
ről „hozta” döntetlenre a párharcot, sőt
a hajrában Koziorowski az üres kapu
mellé gurított ziccerben, így joggal le-
het hiányérzete a csapatnak. A Gödöllő
öt ponttal jelenleg a 12. helyen áll a baj-
noki tabellán.
Pest megyei I. osztály, 7. forduló
Maglódi TC – Gödöllői SK 2-2 (1-2)
Gólszerzők: Pancsuska Tamás, Nagy
Tamás.
Magyar Kupa, 64 közé jutásért
Jánoshalmi FC – Gödöllői SK 0-2 (0-0,
0-0, 0-2)Gól: Koziorowski Richárd (2).

Gödörben a GEAC és a GSK kettő

Nem sikerült túl fényesre az elmúlt hét
a megyei II-ben és a megyei III-ban
szereplő gödöllői alakulatok számára.
A másod osztályban szereplő GEAC
előbb a második fordulóból elhalasztott

mérkőzés pótlásán kapott ki 6-1-re a
Dunakeszitől, majd az Erdőkertes tudott
nyerni az „egyetemisták” otthonában
4-3-ra. A kettős vereséggel továbbra is
a 10. helyen áll Farkas Sándor csapata
az Északi-csoport tabellájén hat ponttal.
Kerecsényi F. Norbert megyei III-ban
szereplő formációja ennél is nehezebb
helyzetben van, miután ismét kikapott
a csapat, ezúttal a Váchartyán tudott
nyerni 2-1-re a Táncsics Mihály úton.
A GSK II.-Szada öt fordulót követően
három ponttal a 10. helyen áll az Észak-
keleti-csoportban.
Pest megyei II. Északi-csoport 2. for-
duló: GEAC-SZIE – VSE Dunakeszi
1-6 (1-1) Gól: László Viktor.
Pest megyei II. Északi-csoport 6. for-
duló: GEAC-SZIE – Erdőkertesi SE
3-4 (2-2) Gólszerzők: Gyetván Péter,
Angyal Zoltán, Kővári Patrik.
Pest megyei III. osztályú bajnokság,
Észak-keleti csoport, 5. forduló:
Gödöllői SK II.-Szada – Váchartyán
KSE 1-2 (1-0)Gól: Tóth Bence. -lt-

labdarúgás – Magyar Kupa: úJpest fc érKeziK

Pont, mint falunak az áram

Programajánló
Szeptember 30., szombat 15 óra
Gödöllői SK – Százhalombattai LK
(Táncsics M. Sportcentrum)

Kiválóan szerepelt és összesen
hat érmet lőtt össze magának
a TIG-DSE sportlövő csapata az
olimpiai sportágnak számító
légpuska lövészet 50 méteres
versenyszámának országos baj-
nokságán.

Az ob-t megelőző mindössze egy hóna-
pos felkészülés még fényesebbé teszi a
csodaszámba menő szereplést, ugyan-
is a mellett, hogy a gödöllői TIG-DSE
maroknyi csapata első alkalommal vett
részt a megmérettetésen, az egyesület-
nek se megfelelő lőtere se fegyverei nin-
csenek ezekhez az olimpiai számokhoz.
Más sportágakból vett hasonlattal élve,
ez olyan, mintha a valaki a tornatermi

lábtenisz derbik után a nagypályás foci él-
vonalában próbálna szerencsét vagy a go-
kart után hírtelen a Formula 1-ben indulna.
Ennek ismeretében egészen megdöbbentő,
hogy 6 érmet és rengeteg helyezést értek
el TIG DSE sportolói. Az ifi lányok csa-
pata (Mészáros Eszter, Bencsik Doroty-
tya, Lévai Krisztina: a képen középen) 60

fekvő és három testhelyzet 3x20 verseny-
számban is aranyérmet szerzett. Mészáros
Eszter három testhelyzetben, egyéniben is
ezüstérmes lett (a győztessel azonos, 569
köregységgel végzett). Az ifi fiúk: Klencz-
ner Márton, Bócz Bendegúz, Zsiborás
Mártonmindkét versenyszámban bronzér-
mesek lettek, míg a felnőttek három test-
helyzet nemzeti versenyszámában Farkas
Ágnes szerzett ezüstérmet szintén a győz-
tessel megegyező, 266 körrel.
Szucsák Mátyás, a TIG DSE lövészszak-
osztályának vezetője nagyon elégedetten
nyilatkozott az eredményekről: – Amit
tehetséggel, akarattal és szorgalmas mun-
kával el lehetett érni, azt ezek a sportolók
elérték, ennél többet csak akkor remélhet
bárki, ha a lőtér és a fegyver hiánya jelen-
tette hátrány megszűnik. Szívből gratulá-
lok a versenyzőknek és mindazoknak, akik
segítettek minket! -il-

sportlövészet – szenzációs siKer az 50 M-es ob-n

Hat TIG-DSE érem

II. Gödöllő Kupa Tájfutó verseny
Verseny időpontja: október 1., vasárnap!

Versenyközpont: Török Ignác Gimnázium belső udvar
Nevezés: 9 órától a helyszínen, null idő: 10 órakor

További információ a verseny napján a
versenyközpontnál!
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A GIM-Ház
szeptember 18-ától október 14-éig

zárva tart!



2017. szeptember 26.10 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 25-október 1-ig:

Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Október 2-8-ig:

Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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.

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ

A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az ország az ország szinte
bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára, sporteseményére és kulturális rendezvényére.

Jegyvásárlási lehetőség lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress,
TicketPro és a Jegymester rendszerein keresztül.

Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer rendezvényére Magyarországon, Csehországban,
Szlovákiában, Lengyelországban.

A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával,
Erzsébet-kártyával és Kultúrautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány).

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

A jogviszony időtartama és for-
mája: A munkakör határozatlan
idejű teljesidős (heti 30 óra) köz-
alkalmazotti-, vagy szabadfoglal-
kozású megbízásos-, illetve sze-
mélyes közreműködői jogviszony
formájában tölthető be.

Amunkakörbe tartozó feladatok:
a szakfeladat kötelezően ellátandó
területéhez tatozó lakosság általá-
nos szemészeti járóbeteg szakellá-
tása.

A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor
utca 1-3.

Illetmény és juttatások: Illet-
ményre és egyéb juttatásokra köz-
alkalmazotti jogviszony esetében
az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) ren-
delkezései az irányadóak. Egyéb
szerződéses jogviszony esetén bé-
rezés megegyezés szerint.

Pályázati alap feltételek:
• szakirányú egyetemi végzettség,
• szemészeti szakvizsga,
• legalább 3 éves szakorvosi szak-
mai gyakorlat,
• legalább 1 év járóbeteg szakrende-
lésen, vagy kórházi szakambulanci-
án szerzett szakmai tapasztalat,

• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• orvosi alkalmasság igazolása.
A fentieket igazoló dokumentu-
mok a pályázati anyag részeként
– a szakmai önéletrajzzal együtt –
nyújtandók be!
A munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően 2017. november 1-től
tölthető be.
Pályázat benyújtható:
• Postai úton, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ címére tör-
ténő megküldéssel.
• Személyesen: Igazgatósági titkár-
ságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca
1-3. 1. emelet).

A munkakör határozatlan idejű, tel-
jes idős közalkalmazotti jogviszony
formában tölthető be.

A munkakörbe tartozó feladatok:
szakképzettségének megfelelő asz-
szisztensi feladatok ellátása, admi-
nisztrálása az intézet Tüdőgondo-
zójában.
Illetményre és egyéb juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv”
(KJT) rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye:Gödöllő,Ady
Endre utca 62.
Pályázati feltételek:

• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi
végzettség,
• legalább 1 éves szakmai gyakor-
lat,
• érvényes működési kártya,
• MESZK tagság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvétel-
hez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeret, egészségügyi
szoftverhasználatban jártasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent a
• röntgen asszisztensi képzettség,

• gödöllői lakóhely.
A fentieket igazoló dokumentumok
a pályázati anyag részeként – a
szakmai önéletrajzzal együtt – fo-
lyamatosan nyújtandók be.

A munkakör a pályázat elbírálását
követően 2017. október 1-től tölt-
hető be.
A munkakörrel kapcsolatosan
érdeklődni lehet dr. Farkas Éva
Gondozóvezető főorvosnál a 06-
28/420-490-es telefonszámon.

Pályázat benyújtható: postai úton,
vagy személyesen, zárt borítékban
a fenti címre.

A munkakör határozatlan idejű, tel-
jes idős közalkalmazotti jogviszony
formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok:
szakképzettségének megfelelő ra-
diológiai (röntgen) asszisztensi
feladatok ellátása, adminisztrálása
az intézet központi radiológiai osz-
tályán.
Illetményre és egyéb juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv”
(KJT) rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye: Gödöllő,
Petőfi Sándor utca 1-3. (I. számú
Szakrendelő).

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi
végzettség,
• röntgen szakasszisztensi oklevél,
• legalább 1 éves szakmai gyakor-
lat,
• érvényes működési kártya,
• MESZK tagság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvétel-
hez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeret, egészségügyi
szoftverhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent a gödöllői lakóhely.

A fentieket igazoló dokumentumok
a pályázati anyag részeként – a
szakmai önéletrajzzal együtt – fo-
lyamatosan nyújtandók be.

A munkakör a pályázat elbírálását
követően 2017. november 1-től
tölthető be.

A munkakörrel kapcsolatosan to-
vábbi tájékoztatás kérhető dr. Palo-
tai Andrea főorvostól, a radiológiai
szakrendelés vezetőjétől.

Pályázat benyújtható: postai úton,
vagy személyesen, zárt borítékban
a fenti címre.

ATormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet

SZEMÉSZ SZAKORVOSI MUNKAKÖR betöltésére

ATormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet
ÁLTALÁNOS ASSZISZTENS MUNKAKÖR betöltésére

ATormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet

RADIOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS MUNKAKÖR betöltésére
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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



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+ Köszönjük mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoztak
és férjemet, PROKOP SÁNDORT utolsó útjára elkísérték
és részvétükkel segítettek. A gyászoló család.

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+3szo-
bás jó állapotú családi ház eladó.
Iár:36.5MFT! 20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű
ikerház 400 nm-es telekkel 30,9MFt-
ért. 20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok képes
ikerházi lakások eladók! Iár:43.5MFt.
20/539-1988
+ Gödöllőn, Kazinczy körúton, 4.em-
i, erkélyes lakás eladó! Iár:15.8MFt!
20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak el-
adók! 20/539-1988
+ Antalhegy lábánál kifogástalan ál-
lapotú, 107m2-es családi ház eladó!
36MFt! Tel: 20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, összközmű-
ves, természetközeli belterületi épí-
tési telek 20nmes téglaházzal eladó!
Iár:8,2MFt. 20/772-2429
+ Szadán Gödöllőhöz közeli részen

szép környezetben, jó fekvésű, 1070m2, gondozott, köz-
műves építési telek 9,9M-ós irányáron sürgősen eladó!
20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel.:20/804-2102
+ 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,
felújított, 61 nm-es LAKÁS a központban, gyönyörű
környezetben eladó. (Egyedi vízóra, központi fűtés,
új nyílászárók; HÉV, vasút, egyetem pár percre.) Iár:
17,5 M Ft. Érd: 06-20-536-8191
+ Gödöllő Királytelepen felújítandó családi ház gyö-
nyörű panorámával, szép kerttel eladó. Tel: 06-20-
432-9665
+ Domonyvölgy, Tulipán utcában HÉTVÉGI HÁZ alpe-
si 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
családi ház eladó. Komfortos, 3 szobás. Hasznos
lakóterület 92 nm + 40 nm lakóépület félkész álla-
potban. Pince, garázs, ásott kút is van. Érdeklődni
hétvégén: 20/2210-199
+ KERESÜNK Gödöllőn a Harasztban eladó házat
magánszemélyként. Kérem hívjon: 06-20-9194-500,
06-20-3491-701
+ Magánszemély KERES megvételre egy másfél szo-
bás lakást sürgősen Gödöllő központjában vagy kör-
nyékén. Tel: 06-20-575-7627

+ Gödöllőn 2 szobás, erkélyes, légkondis, riasztóval fel-
szerelt, jó állapotú, 3. emeleti lakás berendezéssel eladó.
Iár: 17,9 M Ft. Tel: 06-70-945-6473
+ Palotakerten négyemeletes házban első emeleti, 67
nm-es, 2 szobás, felújított lakás azonnal költözhetően el-
adó. 18 M Ft. Érd: 06-30-2100-490
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A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola
TAKARÍTÓT KERES

azonnali munkakezdéssel, heti 20 órás
(napi 4 óra) munkaidőben.

Érdeklődni, jelentkezni a 28/513-025-ös és a
30/782-8225-ös telefonszámon lehet.



+ Eladó 1295 nm-es telek bekerítve kis házzal Máriabes-
nyőn a Fenyvesben, aszfaltos utcában 40 méteres utcaf-
ronttal. Villany, víz csatorna bevezetve, gáz az utcában.
Buszmegálló, élelmiszerbolt 1 percre, vonatállomás 5
percre. Ár: 32 M Ft. Tel: 06-30-812-0889
+ Eladó Gödöllőn a Szent István téren egy 2szobás, fel-
újított, loggiás, egyedi fűtéses társasházi öröklakás. I.á.:
17,9 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Mogyoródon a Szent Jakabi lakóparkban egy
téglából épült, kifogástalan állapotú, nappali+ 3szobás,
földszintes családi ház 140 összalapterületen, 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 Kerepes Szilasligeti részén egy 706nm-es építési
telek kerítve, villany, gáz, csatorna a telken belül. I.á.: 11,9
M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Irtványosban egy 1010nm-es, kerí-
tett, külterületi ingatlan. I.á.: 750.000 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 Gödöllőn a Lomb utcában egy nappali, konyha,
fürdőszoba +1 tetőtéri szobás ingatlan fűtött szuterén-
nal. I.á.: 19,8 M Ft. 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
+ Eladó a Sőtér Kálmán utcában egy családi ház: három
szint, 3 x 110 nm, ipari áram van. Három családra bővít-
hető. 06-20-413-9785
+ Eladó Gödöllőn a Boncsok dűlőben egy 1050 nm-es, pi-
henésre, gazdálkodásra alkalmas kert. Ipari áram, ásott
kút, szőlő, gyümölcsfák, télen is lakható házzal. 06-20-
413-9785

ALBÉRLET KIADÓ
+ Szoba kiadó 1 fő részére konyha és fürdő használattal
bútorozva, gépesítve 55.000 Ft/ hó. Tel: 06-30-555-6794
+ Kiadó Gödöllőn egy bútorozott, háztartási gépekkel
felszerelt 1,5 szobás lakás. Ideális 1-2 egyetemista lány
vagy egy pár részére. Érd: 0630-854-2818
+ ALBÉRLET GÖDÖLLŐN! Gödöllő központhoz közeli
(kertvárosi) részén, jó állapotú 1,5 szobás házrész KI-
ADÓ! 06-20-281-3830
+ Gödöllőn az Erzsébet parknál 62 nm-es 2 + félszobás
lakás kiadó. Érd: 06-20-386-5089
+ Gödöllő Blahai részén, családi háznál külön bejárattal
szoba, konyha, zuhanyzó berendezve kiadó október 1-től
hosszútávra, 1 fő részére. Konvektoros fűtés. Érd: 06-70-
575-0846

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Kiadó a belvárosban irodaház: 210nm alapterületű
2 szintes, 7db parkolóhellyel akár lakás céljára is. Érd.:
0620-919-4870
+ Gödöllő belvárosában, frekventált helyen, 80 m2-es ut-
cafronti összkomfortos üzlethelyiség (iroda, bemutató
terem, rendelő stb.) 2 bejárattal hosszú távra kiadó. Mi-

nimum 1 éves szerződés.(Biztonsági ajtórács, bútorozat-
lan, önálló mérőórák.) Tel: 06-20-944-3356
+ Gödöllő belvárosában a postánál MÉLYGARÁZS bérleti
joga kiadó. Érd: 06-20-943-0746
+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó. Tel: 06-20-9455-583

ÁLLÁS
+ Szadán a Szűcs Fogadója KÉZILÁNYT keres. Érd: 06-
20-943-0746
+ VIRÁGKÖTŐKET keresek gödöllői virágüzletbe. Tel:
20/330-7419
+ VAGYONŐRÖKET keresünk Gödöllői telephely őrzésére!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal vagy telefonon lehet
a következő címen: 0670-945-6079 vagy nortonganz@
gmail.com
+ Belsőépítészeti kivitelezőként ASZTALOS BESZERELŐ
munkatársat keresünk műhely- és helyszíni munkákra.
Nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelkező kollégát vá-
runk. Jelentkezni telefonon: 06-70-984-900
+ Nemzetközi munkára keresünk SOFŐRT. Kiemelt fize-
tés, nyelvtudás előnyben. Gödöllői autókereskedésbe
keresünk MINDENEST. B. kat. jogosítvány kötelező. 06-
70-618-2979
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+ Kistarcsai süteményüzembe betanított munkára női, és
áruszállításra férfi munkaerőt keresünk. Bérezés: nettó
100-120 E Ft. Érd: 06-70-620-8532
+ KILENC SZEMÉLYES KISBUSSZAL hosszútávra munkát
vállalnék. Tel: 06-20-9232-167
+ 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. Jelentkezni:
Csíkos Burger 06-70-772-7850 tel. számon lehet.
+ Német nyelvtudással, műszaki végzettséggel, B kate-
góriás jogosítvánnyal, számítógépes ismerettel értelmes
elfoglaltságot keres friss, fiatalos nyugdíjas 2018. januári
kezdéssel. A válaszokat a Marekim.13@gmail.com címre
kérem, fizetés megjelöléssel.

+ Angol, német, francia tanárokat keresünk multinacio-
nális cégnél folyó képzésekhez Gödöllőn és Kistarcsán
a HÉV mellett, tömbösítve, napi átlag 4 órában. Fizetés
akár havi 250.000 Ft. Jelentkezés: info@ili.hu, julianna.
dudas@gmail.com
+ Magánházak takarítására gyakorlott, megbízható, lel-
kiismeretes munkatársakat keresek. Munkaidő általában
hétköznaponként 4-6 óra. Jelentkezni: 06-20-9232-159
+ A Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona fel-
vételt hirdet ÁPOLÓI munkakör betöltésére. Jelentkezni
a 06-28-410-364/125 tel. számon, a fonover@idosekott-
honagodollo.hu email címen. Bérezés KJT szerint+ Cafe-
teria.
+ Jogosítvánnyal rendelkező, férfi munkatársat keresünk
temetői munkára. Jelentkezés személyesen, fényképes
önéletrajzzal: Gödöllő, Dózsa Gy. út. 16. szám alatt. Tel:
06-30-478-3673

+ Gödöllőn az egyetemnél,
jól működő üzletbe FOD-
RÁSZNŐT keresünk azon-
nali kezdéssel. Tel: 06-20-
2322-094, 06-28-432-873

SZOLGÁLTATÁS
+ Nyugdíjas hölgy háztartás-
ban munkát vállalna, eseten-
ként gyermek felügyeletet
is. Tel: 06-20-473-4895
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSO-
LÁS 50 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szak-
fordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gö-
döllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-
511-366, 20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com

+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivágás,
sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás.
Füvesítés, gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás.
Rotációs kapálás. Gyepszellőzte-
tés. Metszés, faültetés. Ágak, le-
velek elszállítása. Ereszcsatorna
tisztítás. Kert takarítás. Gépi per-
metezés. 06-30-747-6090
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉS-
SEL, kertgondozással, automata
öntözőrendszerek kiépítésével,
kerti támrendszerek és burkolatok
kialakításával foglalkozik: www.
kertszabok.hu 20/571-3008

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház,
Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-
30-508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása. Tel: 20/9527-289,
28/476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi permetezést vállalok: örök-
zöldek, gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mikroszkópos nö-
vénybetegségek felderítése. 06-20-922-4400
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620
+ 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
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, átadása. Cir-
kók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítá-
sa, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
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+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSERE egész Pest megyé-
ben garanciával, megbízható szakembertől, szolid áron,
48 órán belül. 0670-418-3032
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtö-
rések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-
5089
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BUR-
KOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást!
Tel: 06-70-361-9679
+ 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. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft.
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30-
398-4815
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási határidővel: -külső
hővédő rolók, -belső fényzáró rolók, -roletták, -energia-
rolók, -redőnyök. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30-398-4815
+ 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, 06-70-576-8925
+ LOCSOLÓMÉRŐ tervezése, kivitelezése garanciával, rö-
vid határidővel. Tel: 06-20-661-7442
+ FESTÉS, MÁZOLÁS gyorsan, szakszerűen, ingyenes
árajánlattal Gödöllő és környékén. 06-20-805-9890
+ Minőség és megbízhatóság! Lakások, házak belső
munkálatait vállaljuk Gödöllőn és vonzáskörzetében, ill.
Budapesten is. Festés, tapétázás, gipszkartonmunka.
Szakképzett munkaerő! Tel: 06-70-397-4089
+ VAKOLÓGÉP (PFT-G5C), ipari BETONKEVERŐ tartozé-
kokkal bérbe adó! (Mindkettő 380 V-os). Érd: 06-30-535-
1822
+ Fáj a háta, dereka vagy ülőmunkát végez? Gerinctorna
tanfolyam indul hétfőn 18.30-19.30 csütörtökön 18.00-
19.00-ig. Érd: Vadász Mónika (gyógytestnevelő) 06-70-
286-5111 www.monamozgas.hu Minden korosztályt sok
szeretettel várok! Az első alkalom ingyenes!

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Hagyományos kínai orvoslás, Lélekmasszázs, Joalis te-
rápia – információs méregtelenítés. Felnőtteknek, gyere-
keknek egyaránt alkalmazható betegségek kezelésében,
egészségmegőrzésre. Tel: 06-30-564-5133
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talp-
masszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontá-
roktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-
7275

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

+ MATEMATIKA –
korrepetálást (2.álta-
lánostól), emelt- és
középszintű érettsé-
gire való felkészítést
vállal gödöllői közép-
iskolai tanár. Főisko-
lások, egyetemisták
segítése is! 20/380-
2268 (du., este hívha-
tó)
+ FEJLESZTŐPEDA-
GÓGUSI segítsége-
met ajánlom a tanu-
lás megsegítésére;
figyelem, emlékezet,
szövegértés, diszle-
xia, logikus gondol-
kodási területeken.
Iskola-előkészítéstől,
érettségiig. dr. Kiss
Katalin 06-20-388-
4953
+ Alsó tagozatos ta-
nuló korrepetálását,
felkészítését vállalja
tapasztalt pedagó-
gus. 06-20-2810-295
+ 3 in 1 komplex fel-
készítés NÉMET –
nyelvvizsgákra (B2,
C1,), - érettségire (B1, B2,), - osztályozó
vizsgára, + beszédcentrikus tanfolya-
mok. Scherzinger Mária 06-30-223-6715

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

ADÁS-VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és
külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁRO-
LOK. Tel: 28/412-230
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók
Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 kö-
zül választhat 30-40 %-os áron. Szállítás-
ba besegítek. Tel: 30/569-8137
+ 10 nm-es vásározó sátor + asztalok és
krómozott divatáru berendezés eladó és
egy négyszálas interlock gépfej. Érd: 06-
20-372-5862
+ Eladók: 120 literes kék műanyag hordók
tetővel, 2 kazettás SANYO rádiós magnó,
FÉG fali melegítő. 06-70-216-4331
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett mar-
hatrágya 60 l-es kiszerelésben 800 Ft/
zsák. Szállítás megoldható. Rendelhető:
20/469-9295

GARÁZSVÁSÁR
+ GARÁZS VÁSÁR szeptember 29-30.,
okt. 1-jén 9.00–18.00-ig. Gödöllő Köztár-
saság út 1. Konyhai eszközök, informatikai készülékek,
TV, bútorok, ruhák, cipők, dísztárgyak.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszere-
lés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minősé-
gi akkuk, új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel
szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728 www.akkugodol-
lo.hu

EGYÉB
+ Egyedül álló idős nénit otthonunkba fogadnánk család-
tagként. Ötvenes házaspár. Tel: 06-31-3286-862, 06-31-
3174-600
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészet-
ből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lé-
pesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 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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Megfejtés: Ebben a két testvérvárosunkban lép fel októberben a Gödöllői Szimfonikus Zenekar

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Termini Veronika, Palotakert 6.,
Farkas Istvánné, Palotakert 4.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Sztruhár Gábor, Remsey J. krt. 25.,
Fekete István, Széchenyi I. u. 62.
AHappy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Kontra Levente, Fácán sor 75.
AVárosi Mozi ajándékát nyerte: Fonyódi Márk, Rákóczi u. 15., Bodnár Kornél, Mátyás király u. 21.
AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szép Péterné, Dal-
mady Gy. u.6., Babati Viktor, Erdőszél u. 84.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elen-
gedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be amegfejtést – a nevükmellett a
pontos postai címüket is megadják! Köszönjük!

NYITVA:
H–Szo 800–1700

Tel.:
06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím:
2100 Gödöllő,
ISaSzegI úT 60.

őszi ajánlatunk:

ViráGhaGymák, árVácska,

ősszel ViráGzó éVelők,

konténeres Gyümölcsfák, szőlőoltVányok

és konténeres dísznöVények

15.000 ft fölött

kedVezmény!


