XXII. évf. 29. szám • 2013. szeptember 3. • Terjesztői ára: 75 Ft
A hó végére elkészül az a kerékpáros nyomvonal, ami összeköti a kertváros keleti részét a belvárossal és a Királyi Váróval.
(3. old.)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Öt éve emelték „basilica minor” rangra
a máriabesnyői Nagyboldogasszony kegytemplomot.
(6. old.)

A gödöllői Cani-ball flyballcsapata Európabajnoki címet nyert a 7. divízióban a Belgiumban megrendezett kontinensviadalon.
(8. old.)

Új lehetőség a kosárlabda szerelmeseinek

Szenzációs Lázárék

Petőfis tanévnyitó tornacsarnok-avatással

Magyar aranyak

A TAO-pályázatnak köszönhetően valósulhatott meg a Hunép Zrt. kivitelezésében a 210 millió forintos beruházás, aminek 30 százalékát állta az önkormányzat. Az új tornacsarnok jobb
lehetőséget nyújt a mindennapos testneveléshez, a kosarasok utánpótlásának neveléséhez.
Csupa vidám gyerek és szülő népesítette be a Petőfi iskola udvarát már
délelőtt, azon a sportnapon, amit a
tornacsarnok átadása alkalmából szerveztek a pedagógusok. Miközben az
új létesítmény még üresen állt, a gyerekek a szikrázó napsütésben különféle meccseket vívtak vagy játszottak.
A szórakozásba a szülők is bekapcsolódtak. Egy kerékpáros csapat a tor-

nacsarnok megnyitásának hírét vitte szerteszét a városban, s nyomukban elindult
egy sörbicikli is. Közben aikido bemutató zajlott, benépesült az ugróvár, a kis focipálya, mások kéznyomatukkal festettek.
A tanévnyitó ünnepség
kezdetére a tornacsarnok küzdőterét megtöltötték az iskola
diákjai, s miközben a színpadon pom-pomtáncosok múlatták az időt, feltűnt, hogy az
elsősök még hiányoznak.
Őket külön szólította a műsorvezető és pedagógusok
sorfala között vonultak be a
csarnokba, elfoglalni kijelölt
helyüket. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Benedek Tibor
olimpiai és világbajnok vízilabdázó, a
válogatott szövetségi kapitánya, Cseh
László olimpiai ezüst- és bronzérmes, Európa- és világbajnok úszó, valamint Szűcs Lajos olimpiai bajnok

Csánki Ágnes igazgató tanévnyitó
beszédében felidézte, hogy amikor
négy éve az iskola vezetője lett, a tanév indítása előtt megkereste a polgármestert a kívánságlistájával...

Megvalósult Lázár Zoltán és Lázár
Vilmos álma, miután az elmúlt hétvégén, a szlovákiai Kistapolcsányban
véget ért kettesfogathajtó-világbajnokságon a magyar csapat tagjaként
világbajnoki aranyat nyertek. A gödöllői kötődésű Lázár-testvérek egyéniben is brillíroztak, Vilmos az első,
míg Zoltán a 3. helyen végzett.
Korábban kétszer sikerült duplázniuk a magyaroknak: az 1999-es kecskeméti és a 2001-es riesenbecki vb-n
jött össze ez a bravúr, ráadásul ezen
alkalmakkor is Lázár Vilmos „szállította” az egyéni győzelmet. Minden
idők legeredményesebb kettesfogathajtója immár kilencedik aranyérmének örülhet, ugyanis a duplázásokon
kívül 2007-ben győzött egyéniben,
továbbá a magyar csapattal 1989-ben
és 2003-ban. Lázár Zoltán 7. vb-aranyát teheti a vitrinbe, ő a kettesek között egyéniben 1997-ben, a csapattal
1999-ben, 2001-ben és 2003-ban diadalmaskodott, míg a négyesek között
2004-ben duplázott.

(folytatás a 3.oldalon)

(folytatás a 8. oldalon)

Fotó: Balázs Gusztáv

Szombaton a tanévnyitó ünnepséggel együtt dr. Gémesi
György polgármester és Kaszás Mihály, a TEVA Zrt. vezérigazgatója átadták a Petőfi
Sándor Általános Iskola új tornacsarnokát.

labdarúgó, Gödöllő díszpolgára is.
Részt vett az évnyitón többek között
Pecze Dániel és Tóth Tibor alpolgármester és Pánczél János, a gödöllői tankerület igazgatója is. A 3. c osztály évnyitó műsora után Gubáné
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Lehetőségek az önfenntartó képesség megerősítésére

Versenyelőnyt jelentenek a színvonalas iskolák

MÖSZ konferencia

Doktoranduszok nyárzáró tábora

Az utóbbi évek gazdasági nehézségei, az energiaárak emelkedése, a növekvő munkanélküliség nagy kihívást jelentenek az
önkormányzatoknak. Egyre nagyobb teret hódít a közfoglalkoztatás, és mind több település törekszik önfenntartó képességének erősítésére. Hogy mindez hogyan történik a gyakorlatban,
arra hallhattunk példákat a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
(MÖSZ) „Az önkormányzatok saját erőforrásainak szerepe az önfenntartó képesség fokozásában – Közfoglalkoztatás” című konferenciáján, 2013. augusztus 27-én, Gödöllőn.
Gémesi György MÖSZ elnök köszöntője után Lőrincz Leó, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és
logisztikai főosztályvezetője beszélt a
közfoglalkoztatás
aktualitásairól.
Mint elmondta, idén 153,8 milliárd
forintot költ az állam a közfoglalkoztatásra, amelynek keretében hazánk
490 ezer álláskeresőjéből mintegy
268 ezret juttattak munkához, augusztus végéig. A közmunkaprogramok közül a halmozottan hátrányos
térségek számára szervezett Start közmunka mintaprogramokat emelte ki,
melynek résztvevőit eddig elsősorban
az ár- és belvízvédelem, az illegális
szemétlerakók felszámolása és a parlagfű-mentesítés területén alkalmazták sikeresen.
A főosztályvezető kiemelte: az idei
évtől nagyobb hangsúlyt fektetnek a
közfoglalkoztatottak képzésére is,
ezért a 2013 novembere és 2014 áprilisa között 100 ezer főnek különböző oktatásokon kell majd rész vennie.
A nyolc osztályt sem végzetteknek
– akik a közfoglalkoztatottak 45 százalékát teszik ki – alapfokú képzé-

seket, a többieknek betanító-, illetve
szakképzéseket tartanak. Bizonyos
mezőgazdasági munkákhoz már most
is kötelező a képzéseken való részvétel, ennek köszönhetően jelenleg
18 ezren végeznek növénytermesztői,

állattenyésztői és tartósítóipari tanfolyamokat.
A résztvevők a Start közmunka
mintaprogramok optimális kihasználására hallhattak példát Kazinczi

Istvántól, Tiszatenyő polgármesterétől, majd Varga László, taktaharkányi polgármestere ismertette a
négyezres lélekszámú településen
közfoglakoztatottak segítségével folyó munkákat, amik jelentősen növelik a települések önfenntartási képességét.
Az érdeklődők segítséget kaphattak a mindennapi városüzemeltetési
munkákhoz is, megismerhették a
Stihl Kft.-t praktikus és gazdaságosan
üzemeltethető gépeit, valamint az ország legnagyobb, építőipari gépeket
kölcsönző cégét, a Ramirent Kft.-t.
A pályázatokról és fejlesztések témá-

jában ez alkalommal a közösségi
terek, főterek megújulásairól tartott
előadást Sándor Tamás, az S-Tér Kft.
ügyvezető igazgatója.
MP

Akár 6000 forintba is kerülhet a pénzfelvétel

Fizetnünk kell a pénzünkért
Duplájára nőhet ősztől az átutalás és a készpénzfelvétel
ára a tranzakciós illeték megemelése miatt. A bankok többsége ugyanis a többletterhet az
ügyfelekre hárítja, erre ugyanis
lehetőséget ad nekik a törvény.

terhelése miatti egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége. A PSZÁF ennek kapcsán felhívja a figyelmet arra:
a pénzügyi szervezeteknek az ügyfél
számára egyoldalú kedvezőtlen szer-

Augusztus 1-jétől megváltozott a
pénzügyi szervezetekre kivetett
tranzakciós illeték mértéke, aminek
áthárítása révén a szerződésekben kikötött díjak, költségek mértéke emelkedhet – hívja fel a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(PSZÁF).
S ha már emelkedhet, emelkedik is.
Hiszen, ha a törvény engedi, hogy a
lakossággal fizettessék meg, miért ne
hárítanák át rájuk a köztudatban
bankadóként emlegetett illetéket.
A díjak, költségek emelésére akkor
van lehetőség, ha a szerződés a módosítás feltételeit tartalmazza, és e
feltételek között szerepel a jogszabályváltozás, a pénzügyi szervezetet
terhelő közteher áthárítása, tovább-

ződésmódosítás előtt 2 hónappal értesíteniük kell őt a díjmódosulásról, illetve 15 nappal a hatályba lépés előtt
hirdetményben kell közzétenniük a

módosított díjakat. Aki nem fogadja
el a díjmódosítást, a szerződést díjmentesen felmondhatja.
S hogy mennyivel kell többet fizetni
azért, hogy hozzájussunk a pénzünkhöz? A készpénzfizetést terhelő
illeték augusztus 1-jétől nőtt a duplájára – három ezrelékről hat ezrelékre. Ennek köszönhetően például
az egyik banknál a korábbi 321 forint
helyett több mint 500 forintot kell
fizetni, van ahol a 130 forintos díj
280-ra emelkedett, de előfordulhat az
is, hogy ha egy idegen bankautomatából veszünk fel 20 ezer forintot, annak akár több mint ezer forintos díja
lehet.
Az egyes bankok más-más időpontban vezetik be a díjemelést, s annak mértéke is minden esetben más.
Van ahol minden tranzakció után
meghatározott összeget számolnak el,
de találtunk olyan pénzintézetet is,
ahol az átutalt összeg meghatározott
százalékát kell megfizetni, ennek az
összegét – ahol eddig bevezették –
6000 forintban maximálták.

FELHÍVÁS – ÚTLEZÁRÁSOK A BELVÁROSI NAPOK IDEJÉN
Ezúton felhívjuk a gödöllői lakosság figyelmét, hogy a BELVÁROSI NAPOK rendezvénysorozata miatt

jk

Gödöllőn, a Szent István Egyetemen tartotta nyári táborát a
múlt héten a Doktoranduszok
Országos Szövetsége (DOSZ).
Az esemény csütörtöki nyitóelőadását dr. Pálinkás József,
az MTA elnöke tartotta a Tudásközpontban. A résztvevőket köszöntötte dr. Tőzsér
János, a SZIE ideiglenes intézményvezetője és Tóth Tibor,
Gödöllő alpolgármestere.
– A Szent István Egyetem 2000-ben
alakult felsőoktatási intézmények integrációjával. Jelenleg 7 kara, 1800

munkatársa, 15 ezer hallgatója van. A
pótfelvételi eljárás lezárulta után
3600-an iratkozhatnak be különböző
képzési szintek első évfolyamára. A
több kampusz előnyt is, hátrányt is jelent – hiszen több száz kilométer távolságra találhatók a szervezeti egységek – mondta köszöntőjében dr.
Tőzsér János.
Az egyetem szakmai, tudományos
teljesítménye alapján a gödöllői univerzitás – mint az MTA elnökének
előadásában bemutatott grafikonokból is kiderült – a 6-8. helyen szerepel
a felsőoktatási intézmények között.
Az elnyert OTKA pályázatok szerint
például a 7. helyen áll a SZIE. Minőséget fémjelez a 8 doktori iskola,
ezek fontos, őrzendő értékek. A SZIE
2010-ben kiváló egyetem lett, idén
két kara nyert el kutató kar címet.
Fontos célként említette dr. Tőzsér
János az idegen nyelvű hallgatók szá-

A SZABADSÁG ÚTI TORKOLATIG, VALAMINT A KIRÁLYI KASTÉLY PARKOLÓJA.
A korlátozás miatt a szervezők a lakosság szíves megértését kérik.

településünk. A SZIE és városunk
kapcsolatának erősítése érdekében
készül együttműködési megállapodás
a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karral, aminek keretében a
város anyagi támogatást nyújt egy
ökológiai tanüzem létesítéséhez.
Tóth Tibor hangsúlyozta, versenyelőnyt jelent egy település számára,
ha színvonalas oktatási intézmények
működnek a területén. Örömét fejezte
ki azért is, hogy a DOSZ Gödöllőt
választotta nyári tábora színhelyéül.
Javasolta, hogy a fiatalok keressék fel
a város országos elismerést elnyert,
néhány éve megújult főterét is.
A tábor programja felölelte a doktori képzéssel kapcsolatos szakmai
kérdések széles körét, emellett kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget is kínált a résztevők számára.
lt

Átszervezett munkanapok, hosszú hétvégék

Négy-öt napos pihenések jövőre
A legtöbb dolgozónak valóságos ajándék a hosszú hétvége,
ami a családok számára több
együtt töltött időt, az idegenforgalomnak pedig jelentős bevételt bevételt jelent. A napokban jelent meg a Magyar Közlönyben a nemzetgazdasági
miniszter rendelete a 2014. évi
munkaszüneti napok körüli
munkarendről, így már, akár a
jövő évi tervezgetést is megkezdhetjük.
Ennek értelmében jövőre három munkanapot helyeznek át, így három
hosszú hétvégével számolhatunk,
amit az ünnepek további kettővel egészítenek majd ki. Igaz, ennek ára is
van, hiszen a hosszú hétvégéket rövidek előzik meg vagy követik, amikor a „plusznapot” ledolgozzuk.

2013. SZEPTEMBER 6-ÁN PÉNTEKEN 9 ÓRÁTÓL, SZEPTEMBER 9-ÉN HÉTFŐN 8 ÓRÁIG
LEZÁRÁSRA KERÜL GÖDÖLLŐN AZ ADY ENDRE SÉTÁNY A HONVÉD UTCÁTÓL

mának emelését. A külföldi diákok
képzésében az Állatorvos-tudományi
Kar vezet, de a Mezőgazdaság- és
Környezettudományi valamint a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
is elkezdte a felzárkózást.
Az egyetem ideiglenes vezetője kiemelte: az egyetem kész és képes az
agrárágazat egészét átölelő oktatásra
Magyarországon és a határon túl is.
– Gödöllőt sajátos hangulata,
egyedi miliője különbözteti meg az
ország más városaitól – kezdte köszöntőjét Tóth Tibor, majd így folytatta: – Büszkék vagyunk arra, hogy
egy patinás egyetemnek ad otthont a

A rendelet alapján a 2014-ben
csütörtökre eső május 1-jéhez kapcsolódik az első hosszú hétvége.
Eszerint május 2. pihenőnap lesz,
amit május 10-én, szombaton kell
majd ledolgozni.
A következő hosszú hétvége októberben lesz. A köztársaság kikiáltásá-

29.

nak és az 1956-os forradalom kitörésének napja, azaz október 23.
csütörtökre esik. A következő napon,
24-én pénteken nem kell dolgozni
menni – helyette október 18-át, szombatot jelölték ki munkanapnak, így
ekkor is négy teljes napot lehetünk
otthon.
Karácsonyi ajándékként egy valóban hosszú hétvégét tölthetünk szeretteinkkel december 24-től 28-ig. Az
NGM-rendelet a szerdára eső december 24-ét pihenőnappá nyilvánította, amit december 13-án dolgozunk
le.
Mindezek mellett természetesen a
húsvét és pünkösd hétfőre is számíthatunk, áprilisban tehát 19-2021-én lesz háromnapos az ünnep,
majd júniusban 7-8-9-re tervezhetünk egy kicsit hosszabb pihenőt.
Ezekkel kiegészítve tehát 2014ben összesen öt hosszú hétvégével
számolhatunk.
Március 15-e és november 1-je
ugyanakkor hétvégére esik, augusztusa 20-a viszont szerdára, így a
környező napokban csak az épp szabadságon lévők pihenhetnek.
jb
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Új lehetőség a kosárlabda szerelmeseinek

Petőfis tanévnyitó tornacsarnok-avatással
(folytatás az 1. oldalról)

– Ezen a listán akkor szerepeltek
szemléltető eszközök, számítógépek,
tanterem-felújítás és egy kérdés: Vágyálom-e, hogy legyen a jelenleginél
nagyobb közösségi terünk, aulánk
vagy tornatermünk? – mondta az
igazgatónő. – Nem okoztam meglepetést, hiszen hosszú évek óta itt dolgozó kollegáim később elmondták,
hogy többször is felmerült már az
idők során a bővítés, de valósággá
nem vált soha. Négy éve tehát elindult egy közös gondolkodás és két

éve a kormány egyik döntése hozzásegített minket ehhez a mai valósághoz, hiszen az önkormányzat sikerrel
vett részt egy TAO-pályázaton, aminek révén lehetőséget kaptunk erre
fejlesztésre, s szívesen osztozunk rajta az esténként itt edző Bocskai-kosarasokkal.
És engedje szabadon mindenki a
fantáziáját, lássuk együtt a pörgő testnevelés órákat, szurkolástól hangos
meccseket, erőfeszítéseket igénylő
edzéseket, és a sok-sok sportsikert,

melynek ez a csarnok lesz a helyszíne! De ezen kívül tartunk majd itt fergeteges farsangi bulit, sok elismerést
kiosztó iskolagyűléseket, és méltó helyen tudjuk majd tartani színvonalas
ünnepségeinket is.
Az idei esztendő számtalan más
változást is hoz mindannyiunk életébe. Új tanterv szerint tanulnak majd
az elsősök, ötödikesek, egyre több
gyerek számára nyílik lehetőség a
mindennapos testnevelésre. Lesz, aki
erkölcstant is tanul majd, lesz újra
szolfézs a kicsiknek és aki igényli,

annak egész nap biztosítunk programokat.
Mi itt két hete szoros összefogásban a technikai dolgozókkal ismét nagyot alkottunk. Ma már eltűnt az a
több kiló por, amely belepte a termeket, folyosókat, mert az építkezés ezt
is magával hozta. De Ti, gyerekek, rá
sem fogtok ismerni egy-egy teremre,
mert van ahol a bútor, van ahol a padlóborítás lett más. De az igazi változás a földszinten történt: vadonatúj
falszín, új festések, gyönyörű ajtók,

szép lambéria és teljes körűen felújított öltözők várják az új tanévet.
A széppé varázsolt épületért, az
odaadó munkáért köszönetét fejezte ki
dr. Szabó Mihálynak, Seres Györgynének, Polyák Sándornénak, Radics Máriának, Takács Istvánnénak, Dvorszki Sándornak, Bajnóczi
Lászlónak és Som Zoltánnak.
Az évnyitón köszöntötték az évfordulós munkatársakat is, az 5 éve petőfis Almásiné Kristóf Évát, Arnold
Katalint, Bajnóczi Lászlót és
Dvorszki Sándort, a tíz éve ott dolgozó Ferenczi Ibolyát, Fülöpné Antal
Erikát, Horváth Krisztinát és Szántó Istvánnét, a negyedszázados jubileumához érkezett Bakóné Rusznák
Rózsát, Szántai Zsuzsannát és Váry
Zoltánnét, a 30 éve dolgozó Bánkuti
Zoltánnét és Ócsai Sándort.
Jubileumi jutalomban részesült
Szántai Zsuzsanna, Zsigri Mariann, Váry Zoltánné (25 éves) és Katonáné Kiss Györgyi (30 éves).
A Verbői Zoltán és Szabó Sándorné testnevelő tanárok által betanított műsorszámokat követően Benedek Tibor szólt az egybegyűltekhez.
Elmesélte, hogy húsz évvel ezelőtt,
amikor az első sikereket érte el vízilabdázóként, egy iskolában arról kérdezte a gyerekeket, mi a kedvenc
sportáguk. Ők a kosárlabdát választották. Nos, azóta a magyar pólósok
három olimpián nyertek, egy világbajnokságot és két Európa-bajnoki címet is szereztek. Tapasztalatai szerint
a gyerekek között is felvette a versenyt a vízilabda a kosárlabdával, s
általában véve a vizes sportágak népszerűek a mai Magyarországon, ezért
is kellemes érzés ezekben sikereket
elérni, hangsúlyozta a válogatott kapitánya, hozzátéve: az iskolások sok
példaképet választhatnak akár az
úszók, akár a pólósok közül. Befejezésül azt tanácsolta a gyerekeknek,
hogy használják ki a tornacsarnok adta lehetőségeket.
A következőkben Gémesi György
méltatta a beruházást, az emelvényre
szólítva Kaszás Mihályt, a támogató
TEVA Zrt. vezérigazgatóját.
– Most, amikor a legkiválóbb sportolók közül érkeztek vendégek a tornacsarnok avatására, nem szabad elfelejteni, hogy nagyon komoly tanu-

láson, felkészülésen át vezetett az útjuk a sikerekhez. A tornacsarnok építése is az alapozás része, emelte ki
Gémesi György. – A kormány kezdeményezése nyomán vállalkozások
társasági adójának felhasználásával
öt látványsportág kap lehetőséget arra
hazánkban, hogy tradícióik folytatásához megfelelő létesítményekkel
rendelkezzenek. Ezeket Gödöllő város is igyekszik kihasználni.
A polgármester azt is elmondta,
hogy hajdanában ő is petőfis diák
volt, s akkor számára nagynak tűnt a
tornaterem. Városvezetőként már ki-

300 milliárd forintot fektetett be, tájékoztatta a résztvevőket Kaszás Mihály. A társaság valamennyi hazai telephelyének városát igyekszik támogatni. Törvény ad lehetőséget arra,
hogy az adóforintokat megtermelésük
közelében használhassák fel, mondta
a vezérigazgató.
Gémesi György arról is szólt, hogy
reményei szerint a jövő év szeptemberében lerakhatják az új városi uszoda alapkövét. A kétmilliárd forintos
beruházáshoz szintén szeretnék elnyerni a TEVA Zrt. támogatását. Két hét
múlva egyébként újabb műfüves lab-

csinek találta, s kereste a lehetőséget
a bővítésre. Erre most nyílt mód.
Megköszönte a TEVA Zrt. segítségét,
amit a Magyar Kosárlabdázók Szövetségén és a Bocskai SE-n keresztül
lehetett felhasználni. A bonyolítók, a
kivitelezők munkájáért is elismerését
fejezte ki. Végül azt kívánta, hogy a
diákok használják egészséggel a létesítményt!
A TEVA Zrt. Magyarországon már

darúgópálya átadására kerül sor Gödöllőn.
Az ünnepélyes szalagátvágás után
ritmikus rock and roll bemutatóval ért
véget az ünnepség, a nap második része. Ezután a kosárlabdázók vették
birtokban a létesítményt, akik David
Jones edzésén vehettek részt, majd
férfiak és lányok is játszottak a szimpatikus dobóedzővel.

nyelmesen és biztonságosan szolgálja
ki a park úthálózata. Ehhez segítő táblák kerülnek kihelyezésre, valamint
gyalogos-kerékpáros átkelő létesül az

Ady Endre sétányon a kastély felé. A
munkák a tervek szerint szeptember
végére fejeződnek be.

LT

50 milliós fejlesztés a biztonságosabb kerékpáros közlekedésért

Készül a kerékpáros nyomvonal
A hónap végére elkészül az kerékpáros nyomvonal, ami öszszeköti a Kertváros keleti részét a belvárossal és a Királyi
Váróval.
A közel 50 millió forintos fejlesztés a
városi kerékpáros programra elkülönített forrásból valósul meg, a kerékpáros munkacsoport stratégiai irányelveinek figyelembe vételéve. Ennek
részeként elvégzik az Arany János utcától a belvároson át a Királyi Váróig vezető úton a szükséges burkolati
munkákat, felfestéseket, a kitáblázást, valamint gyalogos-kerékpáros
átkelő és a kerékpáros közlekedést
biztonságosabbá tevő műtárgyak
épülnek.
A „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” programot 2011 novemberében hirdette meg Gödöllő önkormányzata. A Tóth Tibor alpolgármester – akkor még önkormányzati
képviselő – nevéhez kötődő fejlesztés
kivitelezésének megkezdését hosszas
előkészítő munka előzte meg.
Első lépésként a múlt évben megkezdődtek a kerékpártámaszok kihe-

lyezései, amik az idén is folytatódtak,
majd a kerékpárosok számára kétirányúsítottak több, korábban egyirányú
utcát.
Augusztus végén a programnak
egy új szakasza kezdődött meg, amit
már nagyon vártak a két keréken közlekedők: megkezdték a kerékpársávok kialakításához szükséges burkolati javításokat. A munka első szakasza a Patak-téren kezdődött, ahol átépítésre kerül a Szent János utcai csomópont, a Zombor utca és a Testvérvárosok útja kereszteződése. Ezen a
területen a csapadékvíz elvezető
rendszert is átalakítják.
A múlt héten a Szabadság téri aluljárónál is folyt a munka, itt mindkét
oldalon új burkolatot kaptak a lejárók,
s erre a szükséges technológia idő elteltével már fel is festik a kerékpársáv
jelölést.
A héten már a Petőfi utcában is dolgoznak, ahol a Török Ignác Gimnázium és a Rendőrség épülete között az
aszfaltburkolatra egy olyan műtárgy
kerül kiépítésre, ami amellett, hogy
biztonságosabb gyalogos közlekedést
fog teremteni, olyan szélességben

épül ki, hogy alkalmas legyen a kerékpárral történő kényelmes áthaladásra is. A parkon áthaladó kerékpárút, az aluljárón keresztül ezen a
kereszteződésen halad tovább a Kertváros felé.
A Belvárosi Napok rendezvényeit
követően, szeptember 9-én kezdődik
az alsóparki fősétány Rákos-patak hídig terjedő szakaszának a felújítása.
Az új aszfaltburkolatot kialakítása
mellett, szélesítést is végeznek, és új
közlekedési rendet alakítanak ki annak érdekében, hogy a gyalogos és
kerékpáros forgalmat egyaránt ké-

BJ

2013. szeptember 3.

4 Gödöllői Szolgálat

Civil

Wageningen – Gödöllő

lentette. A két város között hivatalosan 1992-ben született testvérvárosi megállapodás, ennek 20. évfordulóját ünnepeltük tavaly Hollandiában. Azóta az egyházak mellett
számos más szervezet között is szoros
kapcsolat alakult ki, iskolák, környezetvédők, vöröskereszt, női egyesület, kórusok, sportolók stb. találkoznak évről-évre, hogy egymást
gazdagítsák. Idén szeptembertől a két
város középiskolái
között is cserekapcsolat indul.
Köszönjük Keesnek
és Martennek, hogy
annak idején bennünket választottak, és
kezdeményezésükből
kinőhette magát Gödöllő egyik legrégebbi testvérvárosi kapcsolata, amit a hivatalos fórumok mellett számos barátság erősített meg az évek során.

25 éve volt az első találkozó
Augusztusban különleges találkozóra
került sor városunkban. Gödöllőre látogatott Kees Beurmenjer és Marten van der Flist Wageningenből,
hogy találkozzanak azokkal a gödöllőiekkel, akik 25 éve fogadták őket.
Negyed évszázaddal ezelőtt ők ketten
voltak azok, akik a holland testvérvárosi kapcsolat bölcsőjét ringatni
kezdték.
1988-ban azzal a szándékkal érkeztek
hazánkba, hogy a „vasfüggöny” mögött egy hasonló városkával kezdjenek ismerkedni, mint Wageningen.
Mivel a két település lélekszáma, mérete nagyjából hasonló, és akkoriban
mindkét helyen volt agrártudományi
egyetem, ez ígéretesnek tűnt egy gyümölcsöző kapcsolat kialakításához.
Még egy fontos kapcsolódási pont
volt, Kees és Marten ugyanis a wa-

geningeni egyházakat is képviselve
keltek útra annak idején. Nem sokkal
később a gödöllői egyházak akkori
lelkészei, Mozsgai József atya, római
katolikus pap, Szente Péter, református lelkész, illetve Roszík Gábor

evangélikus lelkész aláírtak egy megállapodást, ami az egyházak közti
hivatalos együttműködés kezdetét je-

Filmesek az Erzsébet Királyné Szálloda éttermében

Komédiát forgat Sándor Pál
Filmesek vették birtokba augusztus 27-én az Erzsébet Királyné Szálloda éttermét. A
helyszínen egy új magyar filmet forgatnak Török Ferenc
rendezésében, Bánfalvi Eszter,
Schell Judit, Mohai Tamás és
Stohl András főszereplésével.
A film producere Sándor Pál, aki
kérdésünkre elmondta, egy szeretetre
méltó fiatalokról, az egymásba vetett

helyszínvadász segítségével talált rá a
híres rendező. A neves filmes azért a
produceri feladatokat és nem a rendezést vállalta, mert – bár ma is sokat
mozog fiatalok között – már nem
mondhatja azt, hogy jól ismeri őket,
gondolataikat, érzésvilágukat. Török
Ferencet azonban tökéletesnek tartja
erre a feladatra, és örömmel dolgozik
vele.
Sándor Pál úgy fogalmazott, olyan
filmet kell készíteni, aminek a hősei

hitről szóló vígjátékot készítenek,
aminek több jelenetét is a gödöllői étteremben vettékk fel. A stáb a közeljövőben még egy napot forgat majd
városunkban.
Mint megtudtuk, az Erzsébet királyné
szálloda éttermére egy úgynevezett

szerethetőek, ami hitet ad, ami megmutatja, hogy minden nehézség ellenére élni jó.
Nem művészfilmet kell készíteni, azt
majd az idő eldönti, hogy az elkészült
alkotásokból mi marad meg, miből
lesz művészet.
jk

szá

BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK WAGENINGENI VENDÉGEINK SZÁMÁRA
Testvérvárosunkból, Wageningenből 2013. október 4-6. között hagyományainknak megfelelően ismét ellátogat a holland egyetemi település küldöttsége.
A delegációban a város vezetőin kívül egyebek között a szociális-, egészségügyi-, művészeti-, ökumenikus csoportok képviselőit fogadhatjuk az iskolások és rendvédelmi szakemberek mellett.
A vendégek elszállásolásához befogadó családokat keresünk. Elsősorban azon személyek jelentkezését várjuk, akik
már jártak Wageningenben a korábbi kiutazásokon, illetve olyan új jelentkezőkre számítunk, akik kapcsolatépítés,
idegen nyelv gyakorlása céljából szívesen házigazdái lennének holland kollégáiknak 2 éjszakára, elősegítve a kultúrák közötti párbeszédet.
A fogadó családnak két reggelit, egy vacsorát és elutazáskor úticsomagot szükséges biztosítania a holland vendégnek. A programok összeállításáról, a további étkezésekről a szervezők gondoskodnak.
Vendégeink az EU EACEA projekten elnyert pályázat segítségével érkezhetnek városunkba.
A befogadó családok jelentkezését 2013. szeptember 20-ig a +36/30-984-7911-es és a +36/30-9673-070-es telefonszámon és a godollo.gte@gmail.com email címre várjuk.
Segítségüket előre is köszönjük!
Sándorné Pálfalvy Beáta, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke

Köszöntötték a 102 éves Marika nénit
102. születésnapja alkalmából köszöntötte augusztus 30-án Rozsi Istvánnét
dr. Gémesi György polgármester, Halász Levente önkormányzati képviselő
és dr. Tamás Márta, a polgármesteri hivatal közigazgatási és szociális irodavezetője. Marika néni Budapesten született, megözvegyülve egyedül nevelte fel
fiát, aki egyetemet végzett.
Ma menyével és fiával lakik
városunkban. Egy fiú és egy
lány unokája és hat dédunokája van. Az utóbbiak valamennyien fiúk!

MEGHÍVÓ
A nagybányai Teleki Blanka Nyugdíjasok Egyesülete és a gödöllői Őszikék Klubja szeretettel meghív minden érdeklődőt Bartha Imre (suba) és
Rettegi Ferenc (gobelin) A természet otthonunk falain című kiállításának megnyitójára 2013. szeptember 11-én, 15 órára.
A kiállítás helye: Gödöllő, régi KÁTKI – Báldy terem
Program:
A kiállítás bemutatása egy baráti kerekasztal beszélgetéssel kezdődik dr.
Lencsés György c. egyetemi tanár vezetésével szeptember 11-én, délután 15
órától.
A tárlat megtekinthető: 2013. szeptember 11-13. között.
A kiállítás támogatói: HGK – Barta Ildikó és dr. Lencsés György tanár
Minden kedves vendéget szeretettel várunk!
ISMÉT EGÉSZSÉGNAP GÖDÖLLŐN
2013. szeptember 7-én (szombaton) 9 és 13 óra között Gödöllő Város
Önkormányzata a Belvárosi Napok keretében Egészségnapot szervez a
lakosság egészségvédelme érdekében.
Helyszín: Művészetek Háza Gödöllő, Szabadság út 6.
Belgyógyászat- EKG vizsgálat
Bőrgyógyászati vizsgálat–anyajegyszűrés
Csontsűrűség mérés
Diabeteszes lábvizsgálat
Hallásvizsgálat
Mozgásszervi állapot felmérés (lúdtalpszűrés)
Rizikó állapot felmérés: koleszterin, vércukor, testzsír, pulzus és vérnyomásmérés
Szemészeti vizsgálat: szemfenék és, látásélesség vizsgálat, glaukóma szűrés
Részletek Gödöllő város honlapján (godollo.hu).
BELVÁROSI NAPOK – CIVIL UTCA AJÁNLÓ – SOCIUS KÖR
Az 5 éves fennállását idén ünneplő Socius Kör Közhasznú Egyesület,
mely 2008 óta a Civil Utca állandó résztvevője, jubileumi újdonságokkal készül az idei Belvárosi Napokra.
A családsegítő tanácsadási tevékenység, a baba mama klub, a KÁMEA
Társalkodó Kanapé működtetése és a női közösségépítő „Okosasszony
klub” programok mellett népszerűsíti a már egy éve működő godollo.babamama.info portálját is. Ez utóbbi keretében új klubkártya rendszert indít a
gyermekes családok kedvezményes vásárlási lehetőségeiért.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt szeptember 7-8-án, a Civil Utcában!
Információ: 70-634-5680
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Svédcsavar
Mintha egy modern CSI-filmet
vagy egy rendes krimi forgatókönyvét olvasnánk, úgy peregnek az események Kristina
Ohlsson Őrangyalok című bűnügyi regényének eseményei –
mondhatnánk könyvének oldalai.
Stockholm egyik elővárosának erdős
részén két, emberi maradványokkal
teli nejlonzsák kerül elő a föld alól. A
rendőrség hamar kideríti, hogy egy
két éve eltűnt egyetemista lányra
bukkantak. A nyomozást nem csupán
a gyilkosság óta eltelt idő nehezíti,
hanem az áldozat szerteágazó kapcsolatai is. Ráadásul a lány maradványainak fellelési helyétől nem meszsze egy másik holttest is előkerül,
melyet évtizedekkel előbb tüntettek
el. Bár az időtáv a két eset között túl
nagynak tűnik, bizonyos jelek mégis
arra mutatnak, hogy azonos lehet a
gyilkos. Egy újabb tragédia csak tovább kuszálja a szálakat, s még sürgetőbbé teszi a tettes kézre kerítését.
Egy idő után a történések központi figurája lesz egy idősotthonban élő
hölgy, aki valamikor sikeres gyerekkönyvíró volt. Ám ő évtizedek óta
nem szólalt meg, mivel férje meggyilkolásáért életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek – valószínűleg ártatlanul. A nyomozócsoport újra és újra
vakvágányra fut, s a korábbi kötetekből megismert Fredrika Bergmannak, a GYED-ről frissen visszatért
nyomozónőnek azzal is szembesülnie
kell, hogy meglehet, gyermeke apjának is köze lehet a szövevényes bűnügyhöz…
Bár a magyar kiadó Fredrika Bergman-sorozatként árulja a köteteket,
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nem csupán a fiatal nyomozó a főszereplője a történetnek, mellette
ugyanolyan fontos szerepet kap Alex
Recht, a csapat vezetője, valamint Peder Rydh nyomozó. Ők hárman az
igazi hősei a történetnek, hiszen
mindannyiuk életét megismerhetjük,
aggódhatunk a problémáikért, velük
szenvedhetünk és örülhetünk. Az Őrangyalok kora tavasszal játszódik,
Fredrikának kislánya született, sőt
egy ideig ő nevelte, ám párja, az
egyetemi tanár Spencer javaslatára
visszatér a munkahelyére. Peder újra
boldog házasságban él feleségével,
Ylvával, ráadásul öccsével, a beteg
Jimmyvel is egyre közelebbi viszonyba kerül. Egyedül Alex az, aki
nem tudta túltenni még magát felesége halálán.
Kristina Ohlsson írónő – aki önmaga
szerint egyszer „csak úgy” kezdett el
írni – egy hihetetlenül jól összerakott
rejtélyt tett le az asztalra, a kérdések
tömkelege mocorog az olvasó fejében mindvégig, és még ha esetleg rá
is érezne a gyilkos személyére (bár ez

sem könnyű), akkor sem tudja összerakni magában a képet a miértekről és
az összefüggésekről. A gyanúsítottak
egyébként is mind érdekes figurák:
akad itt fiatal jogászhallgató, aki
szinte minden létező lényeges információt eltitkol a rendőrség elől, előkerül egy gazdag üzletember, aki a
meggyilkolt lány mentora volt, továbbá egy vállalati igazgató, egy némasági fogadalmat tevő írónő és egy
leszbikus szerető is a képbe kerül.
Nem csak a gyanúsítottak, hanem
maga a bűntény is remekül van tálalva. Két gyilkosság, mely között több
mint harminc év telt el – vajon tényleg ugyanaz a gyilkos, vagy csak egy
utánzóról van szó? Ráadásul idővel
előkerül egy ún. snuff-film is, vagyis
egy olyan felvétel, amely egy igazi
gyilkosságot vett kamerára. Ohlsson
pazarul ért a félrevezetéshez, a rendőrökkel együtt az olvasó is számtalan alkalommal jut zsákutcába. Ebben a kötetben újításként vezette be a
szerző, hogy a fejezetek közé néhol
kihallgatási jegyzőkönyvek részletét
csatolta, amely az eset megoldása
után készült, ezzel csigázva tovább az
érdeklődést és az izgalmakat, hiszen
bátran kijelenthetjük, hogy az eddigi
legsúlyosabb veszteséggel zárul a
történet...
Kristina Ohlsson hamar sokak kedvenc krimiszerzőjévé vált. A Frederika Bergman-sorozat első kötete
(Mostohák) hagyott kívánnivalót maga után, ám a második rész (Elnémítva) már maga volt a tökéletes bűnügyi regény. Úgy látszik, tényleg nagyon sokan megszerették a fiatal svéd
írónő könyveit, hiszen az Animus Kiadó rekordsebességgel (kevesebb
mint négy hónap alatt) elhozta a folytatást (Őrangyalok), amely, ha lehetséges, még az előző részt is túlszárnyalta.
(Kristina Ohlsson: Őrangyalok)
T.A.

Különleges könyvvel emlékezik a Körösfői Alapítvány – Tűzőrzők
Különleges kiadvánnyal emlékezik
meg Körösfői Kriesch Aladár születésének 150. évfordulójáról a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány. Szeptember 10-én, kedden,
18 órakor a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban mutatják be a Tűzőrzők című könyvet,
ami az alapítvány másfél évtizedes tevékenységéről ad átfogó képet.
A szervezet immár 16 esztendeje
ápolja a művésztelep egykori alapítójának emlékét és támogatja a gödöllői
fiatal tehetségeket. Ők azok, akik őrzik és táplálják a tüzet, amit egykor

Körösfői-Kriesch Aladár gyújtott a
művészetben. Erre utal a könyv címe
is, ami valamennyi eddigi kitüntetettel megismerteti az olvasókat – tudtuk
meg Körösfői Lászlótól, az alapít-

vány kuratóriumának elnökétől. Az
eseményeket megörökítő számtalan
színes fotó mellett nem csak a díjazottak életrajza kapott helyet, hanem
azok a művészeti előadások is, amik
az alapítvány rendezvényein elhangzottak. Mindezek mellett KörösfőiKriesch Aladár alkotásairól készült
színes fotók, valamint a művészről és
családjáról készült archív képek is
helyet kaptak. A könyvet, amit a helyszínen kedvezményesen vásárolhatnak
meg az érdeklődők, Kecskés József, az
egykori művelődési központ nyugalmazott igazgató mutatja be.
kj

Osztálylátogatás nyerhető a királyi kastélyba

Múzeumi ötletek, múzeumi módszerek
A felnőttek talán már észre sem veszik,
hogy amikor valamelyik múzeumban
járnak, a múzeumpedagógia bűvkörébe
is kerülnek. Hiszen nem elég összegyűjteni a műtárgyakat, relikviákat, régészeti leleteket, azokat el is kell tudni
„adni” a közönségnek. Először a gyerekeknek, hogy értő kiállítás látogató felnőttekké váljanak.
A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum
augusztus 27-én Múzeumi ötletek, múzeumi módszerek címmel tartott műhelymunkával összekötött módszertani
tájékoztatót. Az esemény célja az volt,
hogy a 11-18 éveseket tanító pedagógusoknak a gödöllői muzeális intézmények, kiállítóhelyek gyakorlatán keresztül segítséget nyújtsanak a múzeumok
által kínált lehetőségek minél szélesebb
körű oktatási alkalmazásához.
A program a kastély állandó kiállításának egyéni megtekintésével kezdődött,
majd a Barokk színházban folytatódott
Gönczi Tibor ügyvezető igazgató köszöntőjével, s az ezt követő módszertani
tájékoztatókkal. Az ismeretátadást beszélgetés és a kastély történetét bemu-

tató 3D-s film megtekintése követte.
A királyi kastély honlapján is elérhető a
kastélymúzeum időszerű múzeumpedagógiai programajánlata óvodás és iskolás csoportoknak. Vannak közöttük
csoportos múzeumi foglalkozások az állandó és időszaki kiállítások jobb megértése céljából, továbbá a parkban végezhető foglalkozások, valamint vadászattörténeti bemutató.
Újdonság a Pedagógus Ötletbörze 2013
pályázat, amit általános iskolák felső tagozatán és középiskolákban tanító tanároknak hirdetett meg a kastély. Az 5-8.
és a 9-12. osztályosoknak készített óravázlatokat november 15-ig várják. A főnyeremény kategóriánként egy-egy osz-

tály számára látogatás a kastélymúzeumban, emellett értékes jutalmakat
ajánlottak fel a legötletesebb óravázlatokat küldő pedagógusoknak.
A Gödöllői Városi Múzeum A Szecesszió Éve Gödöllőn tematikus évhez
kapcsolódóan készített múzeumpedagógiai kiadványt, amihez kapcsolódóan
meseíró pályázatot is meghirdetett.
Több program a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódik majd, amit október 10-én rendeznek meg országszerte.
A múzeumpedagógiai együttműködéshez a Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői Városi Múzeum mellett csatlakozott a Gödöllői Iparművészeti Műhely, a Ferenczy Múzeum Megyei Régészeti Látványraktára és Múzeumpedagógiai Foglalkoztatója, a Szent István Egyetem Mezőgazdasági Eszközés Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeuma,
a Haszonállat-génmegőrzési Központ
Méhészeti Intézetének Méhészeti Múzeuma és a központ őshonos haszonállat
telepe.
lt

6 Gödöllői Szolgálat

2013. szeptember 3.

Város–Kép

Szerelmetes históriák – Előadássorozat a könyvtárban

Ma már csak emléktábla jelzi a „Kismukit”

Erzsébet királyné és Andrássy Gyula levelei Villamos és gőzös is volt
A hírességek magánélete mindig is foglalkoztatta az embereket, főleg ha szerelemről volt
szó, illetve lesz szó a Sisi Baráti
Kör új előadássorozatában.
Az uralkodókról, költőkről, írókról,
művészekről maradtak eredeti, hiteles
dokumentumok, amiből lehet meríteni.
Ezek felhasználásával szeretnénk
felidézni pl. az egyik híres öreghegyi
színésznő, Hegyesi Mari életét, munkásságát, aki civilben Kaffka László
államtitkár felesége és három gyermek édesanyja volt, amikor egyik
pályatársa beleszeretett. A tehetségén
kívül szépségéről is ismert, híres színésznőt nem érdekelte a pályatárs
lángoló érzelme, hűséges maradt férjéhez, gyermekei apjához. Egyik fiuk,
Kaffka Péter mérnök leghíresebb alkotását a Margitszigeti Szabadtéri
Színpadot éppen 75 évvel ezelőtt
avatták fel. Más miatt is kihagyhatatlan Kaffka Péter Gödöllő kultúrtörténetéből, hogy miről az majd kiderül a
róla szóló előadáson. Most csak anynyit, hogy Hegyesi Mari kikosarazott
pályatársa, Nagy Imre bánatában öngyilkos lett.
Brutális véget ért egy gödöllői tanító élete is. Sztregovai János nevét,
nem igen ismerné az utókor, ha felesége, a tengerszemű hölgy, Jókai Mór
ifjúkori szerelme, Domonkos Terézia,
kilencévi házasság után nem lőtte
volna agyon.
A gödöllőiek szívesen összekacsintva emlegették a XIX. században
és ma is érdekesség, hogy az aradi
tábornokok kivégzése után egymástól
néhány kilométerre lakott Damjanich
János özvegye és Ferenc József császár. Csernovics Emília ugyanis megvette azt a máriabesnyői házat (azóta
lebontották), ahol a nevezetes isaszegi csata előtt megszállt a férje. Sem a

Sokaknak ma is könnybe lábad
a szemük, ha meghallják azt a
szót: Kismuki. A kezdetben Vácig, majd a II. világháború után
Veresegyházig közlekedő kisvonat 1911. szeptember 2-án
indult útjára. Ma már csak a
helyiek emlékezetében él, de
még mindig sokan nosztalgiával emlegetik. Emléktábláját
indulásának 100. évfordulóján
2011. szeptember 2-án avatták
fel az egykori Besnyői úti megállónál.

tábornokot, sem özvegyét nem lehetett megtörni, Damjanich több levele
és feleségéhez írta imája valójában
egy fájdalmas szerelmi vallomás.
Ady Endre múzsája, Léda asszony
élete utolsó éveit a ma is meglévő,
többszörösen átalakított villában élte.
A kastély nevezetes lakói, vendégei Grassalkovich III. Antal bájos,
eszes felesége kedvéért szívesen járt
Gödöllőre Széchenyi István, a legnagyobb magyar nagy tisztelője volt
Eszterházy Leopoldinának…
Erzsébet királyné és gróf Andrássy
Gyula legendás kapcsolata is téma
lesz, ahogy szóba kerül a trónörökös
Rudolf és Stefánia házassága.
Az utolsó magyar királypár: Zita és
IV. Károly gödöllői tartózkodásáról is
hallhatnak az érdeklődők.
A monarchia összeomlása után is
jártak a hírességek Gödöllőre: VIII.
Edward néven lett volna brit király,
aki végül is „csak” windsori herceg
maradt, és szívesen vadászott Gödöllőn. Akkoriban az egész világon sokat

emlegették, hiszen szerelme a kétszeresen elvált amerikai asszony, Wallis
kedvéért lemondott a trónról.
A kastélyban gyászolta a második
világháborúban repülőgép szerencsétlenségben életet vesztett férjét, a
nemrégiben elhunyt Horthy Istvánné.
Az előadásoknak a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
ad otthont, minden hónap első vagy
második hétfőjén 17 órától, Az előadásokat, fotók bemutatatásával és
filmvetítéssel illusztráljuk. Az aktuális programot a Gödöllői Szolgálatban és a városi műsorfüzetben és a
könyvtár honlapján is közzé tesszük.
A témához kapcsolódó ajánlott irodalmat, a beiratkozott olvasók a helyszínen kölcsönözhetik.
A bevezető előadáson szeptember
17-én Erzsébet királyné és gróf Andrássy Gyula leveleiből hangzanak el
részletek. A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
(Sz.M.)

Öt éve lett bazilika a máriabesnyői kegytemplom

Ünnepi misével emlékeznek az évfordulóra
A máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika főbúcsúja
mindig nagy ünnep, az idei
azonban különleges esemény
lesz, öt esztendeje ugyanis annak, hogy a kegytemplomot,
XVI. Benedek pápa az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2008. május 2-án kelt határozatában „Basilica Minor”
rangra emelte.
A döntést 2008. szeptember 7-én Julius Janus pápai nuncius ünnepi
szentmise keretében hirdette ki, a
templom kegyszobra megtalálásának
250. évfordulóján. A kezdeményezést
még Tamás atya indította el, de a halálával ez megakadt, már nem kerültek beadásra a papírok. Amikor Gás-

pár István, a kegytemplom későbbi
plébánosa megtalálta ennek nyomait,
folytatták a megkezdett előkészületeket, s elindították a folyamatot. Beer
Miklós váci megyéspüspök 2007.
május 2-án, a pápánál tett szokásos ad
limina látogatásán nyújtotta be a kérelmet, melyben a besnyői templom
bazilika címéért folyamodott
A „Basilica Minor”-ra vonatkozó
normák a II. vatikáni zsinat után, a
Szent Rítuskongregáció 1968. június
6-án kihirdetett „Domus Dei” határozatában kerültek megállapításra.
A bazilika a pápa által liturgikus kiváltságokkal felruházott templom.

Bensőséges kapcsolatot ápol a római
Apostoli Szentszékkel, nagy hangsúlyt helyez a pápai enciklikák kihirdetésére. Jogosult a pápai jelvények,
a pápai pecsét használatára. A bazilika papságának liturgikus öltözéke is
különbözik más templomokétól.
Az öt évvel ezelőtti szentmisét Julius Janus mutatta be. A szentbeszédet
Beer Miklós tartotta.
Az idei, szeptember 8-i szentmisét
Mons. Alberto Bottari de Castello
apostoli nuncius és Beer Miklós mutatják be, a jelenlévő papok koncelebrálásával.
(k.j.)

Az egykor „váci villamosnak” is nevezett vonal Magyarország első villamosított helyiérdekű vasútjaként teremtett összeköttetést Veresegyházon
át Budapesttel és Váccal. Gödöllő
életében azért is játszott jelentős szerepet, mert arra csattogott, amerre terjeszkedett a település.
A megépítéssel kapcsolatos törvényjavaslatot Kossuth Ferenc m. kir.
kereskedelmi miniszter terjesztette az
országgyűlés elé. Eszerint a „helyiérdekű vasút a m. kir. államvasutak
Vácz állomásból kiágazólag Sződ,
Váczrátót, Váczhartyán, Váczbotytyán, Őrszentmiklós, Veresegyház,
Dunakeszi és Fóth községek érintésével a m. kir. államvasutak Rákospalota–Újpest állomásig, valamint ezen
vonal Veresegyháztól a m. kir. államvasutak Gödöllő állomásig vezető vonalakból állna.”
A kezdeti Szada állomás és Öreghegy megállóhely mellé később létesült a Besnyői úti, a Knézits Károly
úti, a Blahéné úti, valamint a Szada
alsó megálló.
Az első menetrend szerint naponta
12 vonatpár közlekedett Gödöllő és
Rákospalota–Újpest
között.
A II. világháború
pusztításai sajnos ezt
a vasútvonalat sem
kímélték. A forgalom 1944 decemberében szűnt meg,
majd az újraindulás
után a forgalom kéttengelyes kocsikkal
és
gőzmozdony-

vontatással indult újra. Az 1960-as
évek végén azonban az állami közlekedéspolitikai koncepció a közúti
személyszállítás fejlesztését helyezte
előtérbe, s ez megpecsételte a „Kismuki” sorsát. Az előkészítő munkák
lezárása után 1970. július 1-jén a vonalon a forgalom megszűnt és a következő napokban megkezdődött a
vasúti pálya elbontása. A vonat indulását jelző sípszó ezután csak egyetlen alkalommal szólalt meg az egykori „Besnyői úti” – ma már Testvérvárosok útja – megállóban: 2011. szeptember 2-án, az emléktábla avatáson,
amikor Hajdú Lajos, a „Kismuki“
egykori kalauza ezzel tisztelgett a ma
már csak emlékekben zakatoló vasút
előtt.
(bdz)
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Ebugattás Belvárosi napok

Kutyás piknik mindenkinek
A Belvárosi napok keretében
szeptember 8-án, vasárnap
nemcsak kétlábúak, hanem –
minden bizonnyal nagy létszámban – négylábúak is tiszteletüket teszik az Alsóparkban, ahol az Ebugatta TV által
szervezett kutyás piknikre kerül sor. A részleteket az Ebugatta főszerkesztője, Petrus
Krisztina árulta el lapunknak.
– Úgy tudjuk, hogy a nálunk, most
első alkalommal megrendezésre kerülő pikniknek már jelentős hagyománya van a fővárosban…
– Igen, az Ebugatta 16 éve alakult
és ilyenfajta összejöveteleket már
több éve tartunk, nagy sikerrel. A rendezvény fő célja, mondhatni mottója,
a felelős és kulturált állattartás népszerűsítése.
– Hogyan kerülnek most Gödöllőre?
– Gémesi György polgármesterrel
és az önkormányzattal szoros kapcsolatot ápolunk; többek között számos
állatvédelemmel összefüggő konferenciát is tartottak Gödöllőn, melyekben az Ebugatta is szerepet vállalt. E
munkakapcsolat révén kértek fel bennünket, hogy ha lehetőségünk és módunk van rá, akkor a Belvárosi napok
második napján rendezzük meg ezt a

kutyás pikniket. A felkérésnek természetesen nagy örömmel teszünk eleget, és remélem, hogy ebből hagyományt is tudunk teremteni.
– Mit érdemes a piknikről tudni?
– Először is egy vidám, kötetlen
rendezvényről van szó, ahol a gyerekprogramok is központi szerepet kapnak. Ahogy a plakáton is szerepel:
„Hozz magaddal egy pokrócot és a
kutyád, és beszélgess kutyásokkal, tenyésztőkkel, az Ebugattában szereplőkkel…” Matematikus szemmel
„három fő szeletre” lehet elkülöníteni
a pikniket. Lesz szépségverseny hobbi (fajtatiszta származási lap nélküli)
és keverék kutyusok részére, de versenyeznek a beöltöztetett ebek is. Már
most számtalan e-mailt kaptunk kutyásoktól, akik írják, hogy gőzerővel
készítik a jelmezeket kedvencük számára. Jelentkezni egyébként online
lehet, de ha lesz fennmaradó hely, akkor helyszíni regisztrációra is van
mód (a hobbi és keverék kutyák száma 75-75 lehet, a jelmezes négylábúaké 30). Egyébként minden induló
ajándékot kap a szponzoraink által,
akár nyer, akár nem, vagyis senki sem
távozik üres kézzel (vagy üres szájjal). A győztesekről profi fotós fog
képeket készíteni, amik felkerülnek
az Ebugatta TV Facebook és Youtube
oldalára, illetve szerepelni fognak az
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ATV-én futó Ebugatta műsorban –
mint ahogy az egész rendezvény is kiemelt szerepet kap.
– Mi a „második szelet”?
– Ezt a kutyás bemutatók alkotják.
A teljesség igénye nélkül: nagyon
népszerű a frisbee bemutató, Árkosi
József vezetésével. Itt a megjelent
kutyusok (és gazdáik) megtanulhatják e sportág alapvető fogásait, amit
profi szakemberek és ugyancsak profi
kutyák mutatnak be; igen-igen látványos dologról van egyébként szó.
Emellett a Cerberos bemutatója is
igen érdekes színfoltja lesz a rendezvénynek, hiszen itt olyan kutyák villantják meg ügyességbeli tudásukat,
akik menhelyről kerültek ki. Ezen kívül természetesen a Gödöllői Kutyasport Központ „szereplői” is bemutatkoznak a közönség előtt.
– A „harmadik szelet” a szaktanácsadást takarja…
– Igen, és ez nagyon fontos része a
rendezvénynek; itt állatorvos általi
etetési, táplálkozási, életmódbeli
szaktanácsadásra van lehetőség a jelenlegi és jövőbeli kutyatulajdonosok
számára. Magyarán bárki odasétálhat
a szakemberekhez és elmondhatja,
hogy mi a problémája a kutyusával,
ők pedig megmondják, hogy adott
esetben mi a legmegfelelőbb gyógymód a probléma kiküszöbölésére.
Összegezve: minden résztvevő ajándékot kap, szaktanácsadásban részesül, látványos kutyabemutatókat láthat. És ne feledjük, mindez a felelős
állattartás érdekében történik.
hc

Magyar nemesítésű 2013 Dísznövénye
Nyolc évig tartott a nemesítése
annak az új dísznövényfajtának, amely a szakma rangos
nemzetközi konferenciáján elnyerte a 2013 Dísznövénye címet. Az Arrabona nevű kakastaréj-fajta különleges színe
egyedülálló a világon.
A nemesítés folyamata nem kevés
időt vett igénybe. A Celosia plumosa
fajjal korábban Kováts Zoltán
(1924–2010) kertészmérnök, az Állami Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú

gyorsan sikerült eredményt elérni, ez
azonban nem egészen azt jelenti, mint
azt a szó hétköznapi értelmében gondolnánk. A nemesítés ugyanis 8 évig
zajlott, melynek során minden évben
két kiválasztott szülőnövényt poroztak be, majd azok magvait elvetették,
és a több száz tőből az év végén kiválasztottak hármat-négyet, amiket
újra poroztak, neveltek, és így tovább.
Az összes többi tő „selejt” lett, így
azokat visszadolgozták a földbe. A kitartó munka eredménye nem más,
mint a Győr római kori nevéről Arrabona névre keresztelt fajta, melynek narancspiros színe a világon
egyedülálló, így nem véletlen, hogy
nemzetközi elismerést is magáénak
tudhat: a magyar fajta a 2012-es Fleuroselect konferencián elnyerte az
aranyérmet, amivel 2013 hivatalos
dísznövényévé vált.
A növény egynyári, és a cél az volt,
hogy létrehozzanak egy kimagasló
díszértékű, de nagyon igénytelen növényt, ami a köztereket meg tudja
szépíteni anélkül, hogy túl sokat kel-

lene gondozni, locsolni, tápozni. Ráadásul a szaporítása is egyszerű: magról nevelhető, így immár a nemzetközi dísznövénypiacon is hozzáférhető ez különleges, magyar nemesítésű dísznövény.
Fotó: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú
Nonprofit Kft.
ng.hu

Parlagfűveszély!
Nonprofit Kft. munkatársa kezdett
dolgozni. Az elismert nemesítő munkáját Szabó Mária kertészmérnök
folytatta, aki a disznóparéjfélék családjába, és a kakastaréjfélék nemzetségébe tartozó Celosia argentea var.
plumosa nevű változat alakítását vállalta.
Bár elmondható, hogy viszonylag

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Húzza ki gyökerestől!

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06-20-55-48-450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Szeptember 7-én és 8-án
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

Morzsa: Tacskókeverék
kan kutyus. Nagyon helyes, barátságos. Szerető, gondos gazdit keresünk számára.

Töpi: Tacskókeverék szuka
kutyus. Kissé félénk, de hamar oldódó ragaszkodó eb.
Álomgazdiját keresi.

Tacsi: Aprócska tacskó kan.
Más kutyákkal kissé morcos, ezért egyedüli kedvenc
szeretne lenni. Gazdik jelentkezését várjuk.

Kormos: Felnőtt keverék
kan. Kedves, barátságos,
ragaszkodó. Házőrzésre,
családkutyának kiváló
lenne.

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 20/3855-726
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Sport

Labdarúgás – Hazai pályán vérzett el a Gödöllő

Lovassport – Kettesfogathajtó-világbajnokság

Megtört a lendület

A szenzációs Lázár testvérek három arannyal zártak

A Pest megyei I. osztályban szereplő Gödöllői SK elszenvedte
első vereségét az idei sorozatban, miután a tavaly még NB IIIas Viadukt SE-Biatorbágy magabiztos játékkal nyert 3–0-ra.
Jenei Sándor együttese még a hétközi
kupakudarc fáradalmait nyöghette,
ugyanis az első 10 percben két gólt is
kapott, majd az első játékrész végén beszedett újabb találat végleg eldöntötte,
hogy kié lesz a három pont. A folytatásban sem tudott változtatni vérszegény
játékán a GSK, így ponttatlanul zárta a
párharcot.
A Gödöllő három játéknapot követően 6
pontjával a 4. helyen áll és az ugyancsak
6 egységgel álló Tura vendégei leszenk
a következő fordulóban.
Pest megyei I. osztály, 2. forduló
Gödöllői SK – Viadukt SE-Biatorbágy
0–3 (0–3)
Magyar Kupa – Végállomás
Búcsúzott a Magyar Kupa sorozattól a
Gödöllői SK, miután a második fordulóban már túl nagy falatnak bizonyult a
Szeged 2011-Grosics Akadémia csapata. A házigazda gödöllőiek az első félidőben még felvették a kesztyűt az NB
III-as alakulattal, de idővel kiütközött az

osztálykülönbség és 2–0-ra nyertek a
vendégek.
Magyar Kupa, 2. forduló
Gödöllői SK – Szeged 2011-Grosics
Akadémia 2–0 (0–0)
Megyei III. osztály – Lakodalmas
meccs
Vereséggel zárult a Gödöllő kettő idei
második meccse. Legéndi György tanítványai a csapat kapitányának, Kassai
Krisztiánnak az esküvőjéről érkeztek a
jó erőkből álló Őrbottyán csapatához
(nem mentek bele a házigazdák a meccs
halasztásába), ahol a frissebb hazaiak
kihasználták az érthetően fáradtan mozgó gödöllőiek hibáit és nyertek.
Ezúton kívánunk sok boldogságot és
sok sikert a közös életben Kassai Krisztiánnak és Domokos Erikának.
A GSK II. két fordulót követően 3 pontjával a bajnoki tabella 4. helyén áll.
Pest megyei III. osztály közép csoport, 2. forduló: Őrbottyán KSK – Gödöllői SK II. 4–2 (2–1) Gól: Sánta András, Tóth László
-llPest megyei III. osztály,
3. forduló
Szeptember 8., vasárnap 16.30
Gödöllői SK II. – Vácszentlászló
SE
(Táncsics Mihály úti Sportcentrum)

Flyball – Európa-bajnokság

Gödöllői aranyérem
Kutya és ember jó barát, ezt
többször megállapították már.
Nos, ismét beigazolódott, hogy
ez így is van. A gödöllői Caniball Flyball csapata nyerte meg
a Begiumban megrendezett
Európa-bajnokság 7. divíziójában az aranyérmet.
Zebegnyei István, a Gödöllői
Kutyasport Központ Flyball
csapatának kapitánya, aki nem
mellesleg a májusban hazánkban rendezett Word Dogs Show
keretében Gödöllőn megrendezett Skyhoundz Európa-bajnokságon ezüstérmet ért el nagy
örömmel tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy ismét kiemel-

kedőt nyújtottak, ezúttal Belgiumban.Egy hete rendezték meg Aartrijke
városában a Flyball Európa-bajnokságot, amelyen a 7. divízióban a gödöllői Caniball Flyball csapat szerezte meg a győzelmet, ezzel 2009
után megint van magyar Eb győztese
-lia sportágnak.

(folytatás az 1. oldalról)
„Legutóbb tíz éve álltunk együtt a pódiumon Zolival. Én beszéltem rá, hogy
idén ismét hajtson kettesfogatot is, nélküle én sem győztem volna, rendkívül
hálás vagyok neki ezért” - mondta az
immár kilencszeres - négyszer egyéniben és ötször csapatban - világbajnok
idősebb Lázár-fivér, aki minden idők
legeredményesebb kettesfogathajtója.
A magyar szövetség elnökeként is tevékenykedő sportember hozzátette, 13.
vb-je volt, de ilyen nehéz küzdelemben
még nem volt része a Fintha Gábor korábbi szövetségi kapitány által épített elképesztően nehéz maraton- és akadálypálya miatt, így szerinte mindenkinek
elismerés jár, aki végigcsinálta a viadalt.
„Nagyon boldog vagyok. Mindenhol jó
győzni, de itt különösen, mivel olyan
volt, mintha hazai pályán versenyeznénk, rengeteg magyar szurkoló érkezett ide, hogy drukkoljanak nekünk, ráadásul több lovunk itt született Kistapolcsányban” - mondta a 47 éves bajnok,
aki a folytatásról úgy beszélt, ezt még
annak ellenére át kell gondolnia, hogy
két év múlva Fábiánsebestyén lesz a
rendező, mert most is feltette magának a
kérdést a zárószám előtt, hogy kell-e
neki még ez a felfokozott idegállapot és
izgalom.
Öccse arról beszélt, hogy két ok miatt
vállalta idén a kettest is: egyrészt volt
egy közös álmuk, hogy még egyszer vi-

lágbajnokok legyenek együtt, másrészt
úgy érezte, nem hagyhatja cserben a
magyar csapatot, mert annak az ő részvételével volt esélye nyerni.
„2004-ben hoztunk egy döntést, hogy
én négyesfogatra váltok, Vili pedig viszi
a családi vállalkozásokat és kicsit visszavonul. Ez úgy látszik, nem sikerült
neki, most megint világbajnok lett.
Lehet cserélnünk kellene" – viccelődött
Lázár Zoltán, aki hozzátette, „ha ma
eleget isznak, akkor ezúttal talán ő veszi
rá bátyját, hogy próbálja ki magát a négyesfogatok között.”
Az immár hétszeres vb-aranyérmes Lázár Zoltán azt mondta az MTI-nek, 90
százalékban elégedett, mert az alapvető
célt, a két aranyérmet megnyerték, de jó
lett volna, ha a bronz helyett ezüstérmet
sikerül nyernie.
A következő, 2015-ös kettesfogathajtó-

Kerékpársport – Augusztusi Bike-Zone sikerek

Ob arany és több dobogós hely
Országos bajnoki cím és több dobogós hely a Bike-Zone Kerékpár
Egyesesület augusztusi mérlege.

legjobbjaként ért célba, illetve Herend
adott otthont a Nyugat Mountain Bike
Maratonnak, ahonnan Kiss Mónika elhozta a Bike-Zonenak az 1. helyezést.
Végezetül augusztus 25-én, a salgótarjáni XCO olimpiai cross futamon Soós
Tamás Gábor 2. helyen gördült át a célvonalon.
Ultrakerékpározás – Pálffy Tibor
közel 24 órás tekerése

A hónap első hétvégéjén került megrendezésre a Top-maraton 3. állomása, a
felsőtárkányi Bükk – maraton. A gödöllői Bike-Zone versenyzői több számban is képviseltették magukat ezen a
versenyen is, közülük ismét kiemelkedő
teljesítménnyel Soós Tamás Gábor középtávon (58 km) felnőtt férfi kategóriában 2. helyezést ért el. Utánpótlásként
Kiss Nikoletta (a kis képen) is jeleskedett, ő a gyermekfutamon állhatott fel a
dobogó legfelső fokára.
Augusztus 17-én a Tereptriatlon Országos bajnokságára
került sor, amelyen Medgyes Gábor a 35-39 korosztályban megszerezte az országos bajnoki címet.
Augusztus 18-án két versenyen is részt vettek a gödöllőiek a II. Ózd-kupa XCO
versenyén Soós Tamás Gábor remekelt, kategóriája

Hazánkban először rendeztek 24 órás
kerékpár versenyt, az úgynevezett ultrakerékpározást, amelyen a 60 éves Pálffy
Tibor is részt vett és a 30. helyen
végzett.
A közel 300 résztvevővel megrendezett
versenyen a gödöllői Margita 344,2 Turisztikai és Sportegyesület versenyzője
23:50:33 órát töltött a pályán, és ez idő
alatt 476 kilométert teljesített. A győztes
táv a férfiaknál 798, míg a hölgyeknél
-tt609 kilométer volt.

-forrás: sport365online-

Várjuk szeretettel 3-6 éves gyerekek jelentkezését ovitorna foglalkozásra hétfőnként 16:15 - 17:00 óra
között.
Várjuk szeretettel 6-10 éves gyerekek jelentkezését az előkészítő torna
csoportba.
Választható időpontok:
hétfő-szerda-péntek 16-17 óra
között!

A Gödöllői Contact ITF Taekwondo Sportegyesület felvételt hirdet 10
éves kortól. Gyere és edz velünk,
hogy egy éles helyzetben meg tudd
magad védeni vagy versenyezz és
legyél a jövő bajnoka és egy összetartó csapat tagja! Jelentkezés a
06/20-560-11-48-as számon vagy a
contactsegodollo@gmail.com
e-mail címen, illetve szeptembertől
az edzéseken (BIO-FIT Center
Gödöllő, Állomás út 1-2./a hétfő és
szerda 17:30-19:00-ig).

Ingyenes lakossági
gimnasztika!

„MOZDULJ MEG ŐSSZEL IS”

INGYENES NORDIC WALKING FOGLALKOZÁSOK
A Magyar Szabadidősport Szövetség
és Gödöllő Város Önkormányzata, a
“Margita 344,2” Turisztikai és Sport
Egyesület szervezésében folytatja a tavasszal elkezdett nagyon sikeres Nordic Walking foglalkozásokat.
Találkozás helye: Gödöllő Erzsébet
park, HÉV megálló. A foglalkozások
ideje kb. 1,5 óra kb. 6-8 km.
Kezdőknek botot biztosítanak.

világbajnokságot Fábiánsebestyénben
rendezik.
A végeredmény: egyéni: 1. Lázár Vilmos 130,57 hibapont, 2. Sebastian Warneck (német) 135,78, 3. Lázár Vilmos
136,27,... 5. Nagy Tibor 144,7, ...7. Osztertág Márk 145,73
csapat: 1. Magyarország (Lázár Vilmos,
Lázár Zoltán, Nagy Tibor) 260,02 hibapont, 2. Németország (Thorsten Zarembowicz, Carola Diener, Arndt Lorcher) 272,86, 3. Hollandia (Carlo Vermeulen, Harrie Verstappen, Gerard Leyten) 298,06.
Az akadályhajtás eredménye: 1. Nagy
Tibor 4,67, 2. Rachael Blanchard (amerikai) 6,003. Sebastian Warneck (német)
6,18, ...12. Lázár Vilmos 9,41, ...14.
Osztertág Márk 9,43, ...18. Lázár Zoltán
11,49

Foglalkozások időpontjai (indulás
17.30-kor): szeptember 4., 11., 18.,
25., október. 2., 5. (20 km-es túra), 9.,
16., 23., 30.
További információ:
+36/30- 295-36-66

Nyári szünetet követően ismét
folytatódik az ingyenes „lakossági gimnasztika” a Magyar
Torna Szövetség és Gödöllő Város Önkormányzatának támogatásával.
Helyszín: Török Ignác Gimnázium sportudvar
Időpont: keddenként 17.3018.30-ig
Bővebb információ a 06/70-2830-588-as telefonszámon
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Városi Múzeum
tisztelettel meghívja Önt
a Szecesszió Éve Gödöllőn
programsorozat részeként
megrendezett
TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRA
Körösfői-Kriesch Aladár
születésének 150. évfordulója
alkalmából
2013. szeptember 14-én,
szombaton 10 órára
Helyszín: Városi Múzeum
Program
9.30–10.00: Érkezés
10.00: Köszöntőt mond
Gaálné dr. Merva Mária,
a Gödöllői Városi Múzeum
igazgatója
Őriné Nagy Cecília:
A Körösfői-Kriesch kutatás jelenlegi
állása
Murádin Jenő:
Körösfői-Kriesch Aladár:
„Engem Kolozsvárhoz
annyi személyes, drága szál fűz…”
H. Szilasy Ágota:
Egy millenniumi festmény
Szegedy-Maszák Zsuzsanna:
Körösfői-Kriesch Aladár
portréfestészete
11.30:
Gulyás Dorottya:
Szobrászati alkotások és
emlékművek Körösfői-Kriesch
Aladár művészetében
Bóna István:
A technikátlan technika.
Körösfői-Kriesch festészeti kísérletei
restaurátor szemmel
Földi Eszter – Suta Csilla:
Körösfői-Kriesch freskókartonjai
a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai
gyűjteményében
13.30:
Keserü Katalin:
Körösfői-Kriesch Aladár és az
ornamentika
Gellér Katalin:
A mitológiai téma Körösfői-Kriesch
Aladár művészetében
Farkas Zsuzsa:
A halál ábrázolása Körösfői-Kriesch
Aladár életművében
Benkő Zsuzsanna:
Körösfői-Kriesch Aladár tanítványai
15.00:
A Körösfői-Kriesch Aladár kutatás
felkért hozzászólói, vita
16.00: Zárszó
16.30: A múzeum megtekintése

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában
ILKA KERTJE címmel csoportos, képző- és iparművészeti
kiállítás látható
A kiállítás megtekinthető 2013. szeptember 30-ig minden
szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI KERETÉBEN
2013. SZEPTEMBER 21-ÉN (SZOMBATON) 16 ÓRAKOR
Emlékek Körösfői Kriesch Aladárné Ujvárossy Ilka kertjéről
Bevezetőt mond: dr. Krassay László erdőmérnök
Vendég: Körösfői László Aladár mérnöktanár, az unoka
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660
www.gimhaz.hu
A kiállítás „A szecesszió éve Gödöllőn” című, tematikus év
keretében került megrendezésre.
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Közérdek

Ingyenes WiFi az Inviteltől Gödöllő város főterén
Gödöllő város és az Invitel együttműködése régmúltra tekint vissza. A dinamikusan fejlődő városnak már hosszú
évek óta a szolgáltató a helyi telekommunikációs partnere. Így a város számos önkormányzati intézményét a Királyi Kastélyt, a Művészetek Házát vagy
a Gödöllői Városi Múzeumot is az Invitel látja el internettel, telefonnal és számos informatikai szolgáltatással.
Az Invitel hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt évtizedben. Klasszikus
távközlési szolgáltatóból vált interaktív
televízióra és üzleti informatikára fókuszáló vállalattá, miközben megőrizte
tradicionális szolgáltatásait és értékeit.
Erről szólt az elmúlt 2 év is: nagyszabású hálózatfejlesztés keretében a legmodernebb optikai hálózattal fedték le a
várost, melynek köszönhetően a háztartások közel 100 százaléka választhatja
az interaktív televíziózást, az IPTV-t, a
HD adókat, vagy a rendkívül nagy sebességű internet kínálta előnyöket. Mindennek pedig egyetlen célja volt, még
magasabb szintre emelni az otthoni szó-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet
Költségvetési Iroda vezető
munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó feladatok:
Önkormányzati szintű gazdálkodás
tervezése, szervezése, önkormányzati
szintű pénzügyi tervezés, beszámolók
készítése, önkormányzati intézmények működőképességének biztosítása.
Önkormányzati, intézményi fejlesztési, beruházási, felújítási feladatok
pénzügyi lebonyolítása.
Az önkormányzat által benyújtott pályázatok pénzügyi részének összeállítása, elszámolásban történő közreműködés.
Az önkormányzat gazdálkodását
meghatározó szabályzatok naprakész
megfelelőségének biztosítása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Költségvetési Iroda vezetése, költségvetés és beszámoló készítése, az
önkormányzat pénzügyi-gazdálko-

rakozás, szórakoztatás élményét. Talán
ennek is köszönhető, hogy rengetegen
választották már az Invitelt szolgáltatójuknak a gödöllői családok közül.
„Fontosnak tartjuk, hogy megháláljuk
ügyfeleink bizalmát és minél többet
vissza is adjunk mindebből. Nemcsak a

szolgáltatásokról beszélek, hiszen számunkra nem lehetőség, hanem kötelezettség, hogy a lehető legjobb minőségben szolgáljuk ki az itt élő, hozzánk forduló előfizetőinket. Az Invitel
munkáltatóként is jelentős szerepet tölt
be a város életében. Gödöllőn összesen
200 főállású munkatársat és napi rendszerességgel 60-80 diákot foglalkoztatunk” – fogalmazott Langsteiner Madási feladatainak ellátása, képviselőtestületi előterjesztések elkészítése,
számviteli, könyvelési, nyilvántartási
és egyéb pénzügyi igazgatási feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: a
jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX tv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– közgazdaság-tudományi vagy
pénzügyi-számviteli főiskolai karon
szerzett diploma,
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői
szakképesítés.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közigazgatási alap- és szakvizsga
megléte,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat
önkormányzati költségvetési szervnél,
– legalább 3 év feletti vezetői tapasztalat,

GÖDÖLLŐI MARTINOVICS ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Engedély száma: 1. Pk. 60. 388/2000/4.
Adószám: 18691308-1-13
1. Számviteli beszámoló (adatok e Ft-ban)
ESZKÖZÖK
537
A. Befektetett eszközök
0
B. Forgóeszközök
537
C. Aktív időbeli elhatárolások 0

– MS Office (irodai alkalmazások)
felhasználói szintű ismerete.
A pályázathoz csatolandó iratok:
– a büntetlen előélet igazolására 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– részletes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– az iskolai végzettséget, képesítést
igazoló okirat másolati példánya.
A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör 2013. október 1-jétől
tölthető be. A pályázat benyújtásának
határideje: 2013. szeptember 25.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton dr. Nánási Éva, Gödöllő
város címzetes jegyzője részére címezve, s. k. felbontásra, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
– személyesen: Gödöllői Polgármesteri Hivatal I. emelet 128. szoba. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Költségvetési
Iroda vezető”.
A pályáztató fenntartja a pályázat
eredménytelennek nyilvánítási jogát.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információ a (28) 529-190
telefonszámon kérhető.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 2-8-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Szeptember 9-15-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340.

Közérdekű
telefonszámok
ELMÜ központi hibabejelentő:

FORRÁSOK 537
D. Saját tőke
537
E. Céltartalék
0
F. Kötelezettségek
0

2. Az alapítvány részére központi állami támogatásból, a személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összeg: 294 000 Ft.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Induló tőke (2001. 01. 24.):
50 e Ft
Tárgyévi eredmény:
252 e Ft
4. Az alapítvány 2012. évben a közhasznú tevékenység keretében nem nyújtott pénzbeli juttatásokat.
5. Az alapítvány a helyi önkormányzattól, központi költségvetési szervtől, az
elkülönített állami pénzalaptól, önkormányzati társulástól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.
6. A vezető tisztségviselők 2012. évben juttatásban nem részesültek.
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az alapítvány közhasznú minősítést kapott a Pest Megyei Bíróságtól 2002.
március 21-én.
Az alapítványi célnak megfelelően a gyermekek kirándulásait, mozgásfejlesztő eszközöket, valamint a gyermekek nevelését elősegítő pedagógus
továbbképzéseket finanszíroztuk .
Köszönjük a támogatásokat, melyek segítik gyermekeink személyiségfejlesztését. A jövőben is köszönettel fogadjuk a sikeres működésünket segítő
felajánlásokat. Az alapítványi cél megvalósítása érdekében 2013. évben is
folytatjuk az adományok gyűjtését.
Bankszámlaszámunk: 65100266 - 11042071
Kelt: Gödöllő, 2013. május 31.

rianne, az Invitel lakossági marketingigazgatója. „Ennek a
törekvésnek újabb mérföldköve, hogy
az Invitel is szerepet kaphatott abban a
fejlesztésben, melynek során a város főtere még inkább igazi közösségi térré
válhat. Büszkék vagyunk rá, hogy a gödöllői lakosok mostantól nem csak otthon, vagy a munkában tudják használni
az Invitel szolgáltatásait, hanem itt,
Gödöllő főterén is bárki hozzáférhet a
világhálóhoz, kinyithatja a digitális
galaxis kapuját a város és az Invitel
közös, ingyenes vezeték nélküli internet
szolgáltatásával” – tette hozzá Langsteiner Marianne.
A WiFi szolgáltatást az elmúlt hónapokban építette az Invitel, amely az őszi
időszakban különleges akcióval is készült: most bármilyen Invilág csomagra
szerződő új lakossági ügyfél 2013 Ft-os
havidíjért kapja a szolgáltatást az év végéig. Az Invitel minden érdeklődőt vár a
Gödöllői Telepontban, ahol a vállalat
minden szolgáltatása, így az interaktív
televízió is kipróbálható.
(x)

Az alapítvány kuratóriuma

06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS:
tel.: 06-28/430-562 (munkaidőben)
fax.: 06-28/520-879
e-mail: kozvilagitas@elmuszolg.hu
web: www.elmuszolg.hu
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat:
+36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT HIRDET

Gödöllővel kapcsolatos hírekről,
eseményekről tájékozódhat:

www.godollonettv.hu

a gödöllői rezsihátralékkal
rendelkező családok támogatására.
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján
vagy a 106-os szobában lehet igényelni.
Leadási határidő: 2013. október 4.

2013. szeptember 3.

Mozaik

KEDVES VENDÉGEINK!
Gödöllő városi piac emeleti étterme
2013. augusztus 19-től minden nap,
vasárnap is nyitva!
4 féle menü 780 Ft
Hétköznap plusz 3 féle menü 880 Ft
(Nemzetközi, vegetáriánus,
valamint kímélő ételek)
Péntek – szombat – vasárnap
Pacalpörkölt körettel 980 Ft
Vadételek körettel 980 Ft
Halászlé 680 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!
Tel: +36/70/262-1535
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Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

2013. szeptember 3.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+ Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett családtagunkat – KOZA IMRÉNÉ sz. CZECZULICS ERZSÉBETET – utolsó útjára elkísérték, és sírjára virágot hoztak. A gyászoló család.

+ Eladó Gödöllőn, egy csendes kertvárosi utcában, egy 153
nm összterületű családi ház. Nappali + 4 és félszobás, két
fürdőszobás, igényes kivitelezésű, fűthető szuterén résszel,
két beállásos garázzsal, díszkerttel. Referencia szám: 3731.
I.ár: 38 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu

KÖZLEMÉNY

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16; P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális
számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

Helyszín:

Fidesz iroda
2100 Gödöllő,
Testvérvárosok útja 2.
Időpont:

2012. szeptember 11.
szerda, 17:00 – 18:00 óra
Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:

vecseylaszlo@fidesz.hu
+36-20-212-9660

-Mikor lesz a hivatalos megnyitó?
-Szeptember 7-én 10 órakor, Dr Gémesi
György polgármester úr fogja ünnepélyes
keretek között átvágni a szalagot, jelen lesz
az eseményen a Saint-Gobain Építőanyag
Kereskedelmi Zrt vezérigazgatója, Florent
Pouzet is. Ezúton mindenkit szeretettel
meghívunk áruházunk megnyitására, legyen
felnőtt, legyen gyermek, biztos vagyok
benne, hogy mindenki meg fogja találni a
saját érdeklődésének megfelelőt, hiszen a
gyerekeknek arcfestéssel és ugrálóvárral
kedveskedünk, míg a szülők, nagyszülők,
vállalkozók különböző cégek bemutatkozását, beszállító partnereink termékeit
ismerhetik meg – feleli Hajdú József,
telepvezető úr.

+ Gödöllőn eladó magasföldszinti, nappali + 2 szobás, nagy erkélyes, igényesen felújított, egyedi fűtéses lakás csendes
környezetben. Referencia szám: 3733. I.ár: 13,8 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Vasvári Pál utcában, egy téglaépítésű,
cirkófűtéses, alápincézett lakóház, mely áll földszinten 2
szoba, konyha, fürdőszoba, tetőtérben 1 szoba, tusoló. Telek
mérete: 630 nm. Referencia szám: 3719. I.ár: 22,5 mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Perczel Mór utcában egy örök
panorámás, egyedi építésű lakóház. Referencia szám: 3643.
I.ár: 22 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, Fenyvesi részen az Alma utcában egy
építési telek, egy Erdért típusú faházzal. Telek mérete: 500
nm. Referencia szám: 3699 I.ár: 6,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

INGATLAN

+ Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti öröklakás. E.ár: 7,6 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

Családi nap és megnyitó az új
Raab Karcher Építőanyag Áruházban!

-Miért pont itt nyitják meg újra áruházukat?
– kérdezem Hajdú József, telepvezető urat.
-El szeretném mondani, hogy az ország 28
városában Raab Karcher építőanyag
telepeket üzemeltető Saint-Gobain Építőanyag Kereskedelmi Zrt. és Gödöllő kapcsolata hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza. Már
2000 óta jelen vagyunk a városban. Azonban
az egyre bővülő szortimentünk miatt,
valamint a vásárlók igényeit figyelembe véve
a közelben lévő korábbi telephelyünket
egyre jobban kinőttük, ezért bővítenünk kellett. Új helyet kerestünk és megtaláltuk azt az
épületet, ami központi, forgalmas helyen van
és könnyen megközelíthető a vásárlók
számára.

+ Eladó Gödöllőn, a Harasztban, egy 3 szobás, téglaépítésű
családi ház. Referencia szám: 3305. I.ár: 18,5 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+ Gödöllőn, az Ambrus közben eladó egy 64 nm-es, 1 + 2
félszobás, erkélyes, felújított öröklakás. Referencia szám:
3575. I.ár: 11,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

Városunk újra szépül és
fejlődik! Minden bizonnyal Önök is észrevették,
hogy a Szabadság úton
Máriabesnyő felé tartva
(vagy a belváros felé
menet) a Szent-Györgyi A.
út 1. sz. alatti autószalon
épülete régóta omladozik,
üresen áll, ám szerencsére
a folyamatot egy ideje sikerült megállítani, hiszen egy új, impozáns
épület arculata rajzolódik ki, a Raab
Karcher Építőanyag Áruház.

+ Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3 szobás,
téglaépítésű családi ház, két lakrésszel. 1100 nm-es telek,
díszkert. Referencia szám: 3726. I.ár: 22,9 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali +
3 szobás, két fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes
családi ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy
16 nm-es garázs is. Második emeleti lakást beszámítok: Kossuth, Erzsébet királyné krt.-i lakások előnyben. Referencia
szám: 3673. I.ár: 24,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Kertvárosban egy 560 nm-es luxus
családi ház, teremgarázzsal, jacuzzival, szaunával, két
fürdőszobával, egyedi kivitelezésű, impozáns ingatlan. Referencia szám: 3203. I.ár: 49 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Kazinczy utcában, csendes, belvárosi,
téglaépítésű, 100 nm-es családi ház. Referencia szám:
3720. I.ár: 15 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

-Ha jól értelmezem, tulajdonképpen egy
remek családi nap keretében várják a
lakosságot.
-Pontosan, szeretnénk, ha mindenki jól
érezné
magát
azon
a
napon.
Nyereményjátékkal is kedveskedünk új és
régi vevőinknek: ugyanis egy szerencsés
vásárló visszanyerheti Zalakerámia burkolatoknak árát (további részletek a weboldalon).
-Miben különbözik ez a Raab Karcher
Áruház az előzőtől?
-Egyrészt
a
nagyságában,
hiszen
telephelyünk áruházzá, Gödöllő első
építőanyag áruházává nőtte ki magát. A
legjobb építőanyagok kínálatával bővítettük
áruválasztékunkat,
szaktanácsadással
minőségi megoldást tudunk nyújtani mind a
kültéri, mind a belsőépítészeti munkákhoz
felújításokhoz, házépítésekhez. Mindemellett
modern, barátságos környezetben, egy igazán
jó csapattal várjuk vevőinket. Unikumként
említem még meg a környéken egyedülálló,
900 nm térkő bemutatóterünket, emellett
épített bokszainkban még jobban szemügyre
vehető az idei csempetrendek széles választéka, mert a hazai csempegyártókon kívül már
olasz és spanyol gyártóktól forgalmazott termékeinkkel jelenünk meg a piacon. Még egy
fontos hír a Raab Karcher Áruházunkról;
büszkén jelenthetjük, hogy immár Ravak
márkabolt lettünk: azaz Ravak akrilkádakat
és zuhanykabinokat is forgalmazunk.
Köszönjük a bemutatkozást! Reméljük,
felkeltettük a kedves olvasók érdeklődését,
szeretettel várjuk Önöket szept. 7-én a
Raab Karcher Építőanyag Áruház nyitó(x)
napján!

+ Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesben egy 150 nm-es, kétszintes, 3 kocsi beállásos családi ház. Referencia szám: 3209.
I.ár: 31 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Nagyfenyvesben, egy 612 nm-es telken,
egy 240 össz alapterületű családi ház, kerti medencével,
szaunával, nappali kandallóval, sürgősen, alkalmi áron! Referencia szám: 2291. I.ár: 32,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Nagyfenyvesi részen, egy 694 nm-es
telken, díszkerttel, egy 170 nm összterületű ingatlan, mely
áll 6 szoba, két fürdőszoba, két konyha, és egy 98 nm-es
szuterénből, melyben két beállásos garázs + műhelyek találhatóak. A fenti ingatlan alkalmi áron vehető meg! Referencia szám: 3737. I.ár: 31 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes.
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy
teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2
állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+ SÜRGŐSEN ELADÓ magasföldszinti 62m2-es, 2 szobás,
erkélyes lakás Gödöllőn, Kossuth L utcában! Közös tároló
van. I.ár: 10,9MFt. 20-772-2429
+ Első EMELETI 69nm-es, 2és félszobás, konvektoros, jó
állapotú, nagy erkélyes, saját tárolós lakás eladó Gödöllőn a
centrumban. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429
+ Gödöllő kertvárosában 75m2-es 2 szoba, konyhaétkezős, teraszos kockaház 647m2-es telekkel bútorozottan
eladó! I.ár: 14,9MFt! 20-772-2429

+ Az ár alkuképes! Központhoz közel 200 nm-es vállalkozásra alkalmas kétszintes duplagarázsos ház eladó iár:
17.9MFt 20-804-2102
+ Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított,
gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 10,6MFt 20-772-2429
+ JÓ VÉTEL Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú, saroktelekre épült 100m2-es családi ház eladó 18.8MFt-os
irányáron! 20-539-1988
+ Gödöllő központjában, 1500m2-es telken, átlagos
állapotú, de masszív, 100m2-es családi ház,
nappali+3szobával eladó! Iár: 19.8MFt. 20-539-1988
+ Alkuképesen, sürgősen eladó Erzsébet park közelében 3.emi erkélyes, két és fél szobás lakás! Iár:9.8MFt! 20-539-1988
+ Gödöllő központjában, újszerű társasházban 40m2-es,
nappali+félszobás 2.emeleti lakás egyedi fűtéssel eladó!
Iár:11.9MFt. 20-539-1988
+ Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás Iár:
8.3MFt!! 20-804-2102
+ AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren eladó 2 szobás felújított lakás Iár: 7.2MFt 20-8042102
+ AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3 szoba+ nappalis ikerház, fedett kocsibeállóval, 340nm saját telekrésszel,
kertvárosban eladó. 20-772-2429
+ Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati fekvésű mfszi lakás
Gödöllőn, garázzsal és kertkapcsolattal Iár: 10.9 MFt. Eladó
nappali+ 2szobás tégla, felújított lakás zárt kerttel Iár:
9.9MFt 20-804-2102
+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi
házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+ Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes nappali+
két+fél szobás újszerű lakás zárt parkolóval! Iár:18.9MFt!
20-539-1988
+ Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére
(20)804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Eladó tulajdonostól a Palotakerten négyemeletes ház 4.
emeletén egy 59m2-es 2 szobás távfűtéses, egyedi
fűtésmérővel felszerelt lakás 9,3M.Ft-ért. Érd: 30-619-6831
+ Eladó Gödöllőn 68 nm-es, erkélyes lakás (nappali + két kisszoba, konyha, fürdő, külön WC) 8-lakásos kertes társasházban
+garázs az alagsorban. (14,7 +1,5 millió.) Tel: 06-20-3494-316
+ Csere érdekel! Eladó Gödöllőn, Fácán soron lakóparki, 117nmes, amerikai konyhás, nappali +3 hálószobás, duplakomfortos,
garázsos, szélső sorházi lakás. Iár: 27,9 MFt. Budapesti lakás a
vételár feléig beszámítható. Tel: 06-30-9566-190
+ Gödöllő Szőlő utcai 1+2 félszobás, 61 nm-es, 2.em.
konvektoros, légkondicionált lakás eladó. Iár: 13,7 MFt.
Érd: 06-20-241-0500
+ Tulajdonostól eladó Gödöllő Királytelepen garanciális 2012-es
építésű sorházi lakás. 96 nm, 3 szoba + amerikai konyhás nappali +háztartási helyiség +garázs +saját udvar. Kondenzációs
gázcirkó, csendes környék, jó szomszédok. Miskolci ingatlan
beszámítása lehetséges. Iár: 22,5 MFt. Érd: 06-30-486-0665
+ Gödöllőn, a Palotakert lakótelepen eladó egy 44 nm-es,
másfélszobás, felújított lakás Városközpont, egyetem
közelében. Lakáscsere (minimum 60 nm) nagyobbra
érdekel. Iár: 8 millió. Tel: 06-20-968-0336
+ Eladó családi okok miatt Gödöllő Nagyfenyvesi részén egy
2009-ben saját részre épült, 200 nm-es, kétszintes családi
ház 4 szoba+ nappalival, fal- és padlófűtéssel, cserépkályhával. Tel: 06-70-272-3366
+ Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50 nm-es,
1.em. házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér,
2különnyíló szoba, fürdő, külön WC, tágas konyha, beépített
szekrények), felújított lakás. Iár:10,2MFt. 06-70-580-1809
+ KICSI TELEKKEL KIS HÁZAT KERESEK Gödöllőn, cserébe belvárosi, jó fekvésű 40 nm-es lakást adnék. Tel: 20-823-3409
+ Központban, de mégis csendes, zölddel körülvett helyen,
napfényes, 2 szobás, örökpanorámás, konvektoros, felújítandó lakás eladó saját tárolóval, nagy erkéllyel, 4.em.
Óvoda, iskola pár lépésnyire! Ár:8,4MFt. 06-30-316-0756
+ Eladó Gödöllőn a Kertvárosban 1080 nm-es telken, 110
nm-es, 3 szoba összkomfortos családi ház, gázkazán+
vegyes tüzelésű kazánnal+ egy lakható 20 nm-es épülettel
alápincézve. Iár: 28MFt. 06-20-375-8235
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ÜNNEPELJEN VELÜNK!
+ SÜRGŐSEN ELADÓ anyagi okok miatt az Alvégen 2
szobás, közepes állapotú, 52 nm-es, magasföldszinti lakás
kertes társasházban, kertrésszel, garázsépítési engedéllyel.
Iár: 8,5 MFt. Tel: 06-70-931-3283
+ SÜRGŐSEN ELADÓ anyagi okok miatt az Alvégen újszerű
állapotú, 60 nm-es, félig szuterén lakás kertes társasházban, kertrésszel, garázsépítési engedéllyel. Iár: 7,5
MFt. Tel: 06-70-931-3283
+ Sürgősen eladó családi okok miatt egy földszintes, 90 nm-es
családi ház Gödöllőn, 980 nm-es telken. Iár: 27,6 MFt. Ingatlanosok kíméljenek! Érd: 70-385-5196 reggeli és esti órákban.
+ Elcserélném Gödöllőn a Fenyvesben lévő 5 szobás, 2
fürdőszobás kertes családi házamat 2,5 szobás, erkélyes
lakásra, értékegyeztetéssel. Érd: 06-20-544-4665
+ Hévízgyörk központjában épülettel ellátott 1085 nm-es
ingatlan, ami vállalkozásra is alkalmas, eladó. Iár: 10 MFt.
Tel: 06-30-544-8148
+ Sürgősen eladó Gödöllő-Máriabesnyőn, Antalhegy tetején,
erdőszélen, 90%-ban befejezett, könnyűszerkezetes,
örökpanorámás, 65 nm alapterületű, galériás ház 2000 nm
(2db) területen. Iár: 18,5 MFt. 06-70-931-3283
+ Gödöllőn, Belvárosban 68 nm-es téglalakás eladó. Iár:
11,9 M Ft. Érd: 06-20-981-5323
+ Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-es, erkélyes,
gázkonvektoros, 2 szobás lakás a Szent János utcában. Nem
panel. Iár: 11,9 MFt. Tel: 06-20-823-1724

+ Gödöllőn, a Kazinczy körúton 2 szobás, téglaépítésű, konvektoros lakás kiadó. Ár: 55.000,-Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució. Tel: 06-30-381-3505
+ Kiadó szept. 15-től Gödöllőn, az Alvégen 3 lakásos, kertes
családi házban 52 nm-es, 2 szobás lakás bútorozottan.
Bérleti díj: 55eFt+rezsi + 2 havi kaució. Tel: 70-931-3283
+ Gödöllő központjában a Remsey körúton, 1+2 félszobás,
teljesen berendezett, erkélyes lakás diáklányoknak olcsón
kiadó. Érd: 06-20-342-9037

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+ Eladó Gödöllőn, a Csanakban új építésű ikerház egyik
lakása. Iá: 33M, Tel.: 30-977-3140.

+ Gödöllő központjában lévő szépségszalonba kedvező
feltételekkel FODRÁSZT keresünk. Érd: 06-30-9893-652

+ Gödöllőn Központban 40 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
(udvarban, riasztóval, klímával). Tel: 06-70-948-0008

+ CNC és Fémipari végzettségű szakembereket keresünk
MEO-ba ill. hegesztőket (135-136), lakatosokat, horizontál
esztergályosokat, darusokat, műszakvezetőket, asztalosokat budapesti munkahelyre. Érd: 06-70-366-5808,
06-70-384-7138, apm10@freemail.hu

+ Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó.
Tel.: 20/9455-583.

+ Eladó Gödöllőn a János utcában egy 1,5 szobás, II. emeleti,
erkélyes, konvektoros lakás. 9,9 MFt. Érd: 20-2288-460

+ Gödöllőn az Ádám utcában AUTÓMOSÓ kiadó, esetleg más
tevékenységre is. Tel: 06-28-415-664

+ Eladó Gödöllő központjában 4.em. 56nm-es 2szobás, erkélyes, teljesen egyedi elszámolású, panorámás 2010-ben felújított lakás. A vételár részét képezik: konyhabútor, klímaberendezés, saját pince és garázs. Iár: 10,6MFt. 70-702-9747

+ Átrium Üzletházban 25,5 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ!
Bármilyen tevékenységre! GERAGEM MASSZÍROZÓ ÁGY
(alig használt) ELADÓ eredeti számlával igazolt, ajándék
matraccal. Érd: 06-30-546-2011

+ Zsámbokon Vas-műszaki üzlet lakással, áruval, céggel, haláleset miatt - eladó. Esetleg rákoscsabai vagy gödöllői
ingatlan beszámítható. Tel: 06-70/333-0636

+ Gödöllőn Központban 24 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ.
Riasztó, klíma van. Tel: 06-70-9480-008

+ Gödöllő kertvárosi részén a belvároshoz közel új tetőtéri,
55 m2-es, 2 szobás egyedi fűtésű, riasztós lakás alacsony
rezsivel július 1-től kiadó. Tel.: 20/346-4718.
+ Kiadó a János utcában 1. em másfél szobás erkélyes,
konvektoros, bútorozatlan lakás. 45.000,-Ft/hó + rezsi.
Kéthavi kaució. Tel: 06-30-664-1420
+ Egyszobás, összkomfortos albérlet kiadó Gödöllőn. Tel:
06-20-226-3007
+ Kiadó a János utca elején, 2.em. bútorozatlan, konvektoros, erkélyes lakás. 52.000,-Ft + rezsi. Kéthavi kaució
szükséges. Tel: 06-70-517-1370
+ Leinformálható párnak kiadó Gödöllőn a Szabadka
utcában egy 2 szobás lakás. Érd: 06-20-494-0515
+ Két szobás, felújított, bútorozott lakás igényesnek
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-252-4674
+ Palotakerten jó állapotú, földszinti, egyszobás, bútorozott
lakás októberi beköltözéssel, egyhavi kaucióval igényesnek
kiadó. 06-28-421-135, 06-20-418-5348
+ Kiadó Gödöllő központjában 125 nm-es tetőtéri lakás (1
hálószoba, nappali, WC, fürdőszoba, étkező+ konyha). 0630-2090-517, 06-30-9421-686
+ Albérlőtársat keresek. 40 fölötti hölgyek előnyben.
Ketten könnyebb. Tel: 06-20-563-6293
+ Gödöllőn a Kossuth L. utcában 1.em. 1 szobás, összkomfortos lakás kiadó. Tel: 06-28-430-696 este.
+ Kazinczy körúton magasföldszinti 55 nm-es, 2 szobás,
felújított lakás ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: 06-20-328-3539,
eladokiadomost@gmail.com
+ Gödöllőn a Szt. János utcában 1,5 szobás lakás kiadó
45eFt + rezsiért. 2 havi kaució szükséges. Tel: 30-487-2525
+ Gödöllő központjában 65 nm-es, 2,5 szobás, erkélyes,
egyedi fűtéses, bútorozatlan lakás október 1.-től kiadó.
60.000,-Ft + rezsi/hó + 2 havi kaució. Tel: 06-20-312-2552

+ ELEKTOMŰSZERÉSZ végzettséggel munkatársat keres
ipari kazánok forgalmazásával és szervizelésével
foglalkozó Kft. Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Feltétel: jogosítvány és erkölcsi bizonyítvány. Önéletrajzokat a thermotrade@hoval.hu e-mail címre várjuk.

+ Zártkörűen működő részvénytársaság DARUKEZELŐ,
TARGONCAVEZETŐ munkatársat keres. Amit kínálunk: bejelentett, biztos, hosszú távú munkahely. Elvárás: min. alapfokú
végzettség, megbízható, szorgalmas, precíz munkavégzés.
Jelentkezés feltétele: darukezelő, és targoncás vizsga. Előnyt
jelent: Faipari végzettség. Egyéb információ: munkavégzés
két műszakban, veresegyházi telephelyen. Munkába állás
kezdete: azonnal. Jelentkezés módja: Tel: 06-20-299-1658

+ Kiadó üzlethelyiség Gödöllő belvárosában, reális áron.
Érd: 06 20 9 421-768

+ Gödöllő belvárosában, téglaházban felújított, I. emeleti,
egyszobás (34 nm), parkettás, konvektoros lakás
pincetárolóval eladó. Iár: 6,7 MFt. Tel: 30/350-4346

+ Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

+ Gödöllői éttermünkbe tapasztalt felszolgálót keresünk azonnali kezdéssel. Fényképes önéletrajzokat a pizzamaxcaffe@
freemail.hu e-mail címre várjuk.

+ VASALÁST, GYERMEKFELÜGYELETET vállalok (referencia van). Kossuth L. u. Tel: 06-20-597-1786

+ Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött telephelyén kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek
kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok
helyiséggel. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken
vagy a +36 20/391-0410 telefonszámon

ALBÉRLET KIADÓ

ÁLLÁS

+ 86 nm-es ÜZLETHELYISÉG, irodának is alkalmas (családi ház),
Gödöllő belvárosában szeptember 1-től kiadó. Tel: 70-235-2701
+ Gödöllő belvárosában bevezetett ÜZLETHELYISÉG
sürgősen eladó. Érd: 06-30-440-0146
+ Zsámbokon Vas-műszaki üzlet lakással, áruval, céggel, haláleset miatt - eladó. Esetleg rákoscsabai vagy gödöllői
ingatlan beszámítható. Tel: 06-70/333-0636
+ Gödöllőn Központban 40,4 nm-es ÜZLETHELYISÉG
újszerű állapotban, riasztóval, klímával, saját közmű órákkal
TULAJDONOSTÓL ELADÓ. Tel: 70-9480008

+ Angol, francia, német és holland nyelven felsőfokú
tudással rendelkező, tapasztalt jogász szakfordító, lektor (és
tanár) gödöllői állást keres. Tel: 30-2210-348

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

10% KEDVEZMÉNYT ADUNK AZ
ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK
ÁRÁBÓL:
INGATLANKÖZVETÍTÉS
ÉRTÉKBECSLÉS
(LAKÓINGATLAN, ERDŐ,
SZÁNTÓ)
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
KÉSZÍTÉSE
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+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4359-650
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel:
30/592-1856, 30/508-1380
+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS,
lépcsőház és homlokzatfestés rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS, új csatorna bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő
tervezése, beépítése, átadása.
Cirkók, gázkészülékek, konvektorok
karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 20/9527-289, 28/476-229

TOEIC® - a nemzetközileg elismert,
világvezető angol nyelvvizsga
A TOEIC-tesztet a princetoni székhelyű
Educational Testing Service (ETS®) dolgozta ki 1979-ben. A TOEIC vizsga eredményét a világ 150 országában, több
mint 14 000 intézmény és cég használja,
6, 9 millió vizsgázóval évente világvezetővé, nemzetközi sztenderddé vált.

A vizsgázók minden szinten ugyanazt a feladatlapot töltik ki, ami furcsaságnak tűnik, de megalapozott módszertan van mögötte. Nem lehet
rajta megbukni, nincs kockázat, nincs veszett
pénz, MINDENKI gazdagabb lesz egy világszerte érvényes nyelvvizsga bizonyítvánnyal!
A vizsga fő jellemzői:
- nemzetközileg elfogadott és hazai
akkreditált tesztként is működhet különbözeti vizsga nélkül
- a nyelvtudást objektívan bizonyítja az alapfokot még el nem érők szintjétől a felsőfokig
- 2 modulja van, -amely a könnyebb
felkészülést segítendő,- külön-külön is
letehető (papíralapú L&R (listening+reading) és számítógépes S&W (speaking +
writing) – ennél a gép rögzíti a hangot,
internetes vizsga, de otthonról nem lehet
megcsinálni!)
- nyelvi készségenkét külön is pontoz, így
segítséget ad a további felkészüléshez
- rugalmas időpontok, helyszínek
- gyors eredményközlés (10 munkanapon belül)
- havonta ismételhető

Miért jó a TOEIC nyelvvizsga a diákoknak?
• hazánkban jó a felvételinél, a diplomához,
nyelvpótlék igényléséhez megfelelő
pontszám esetén:
• egyszerre biztosít egy világszerte ismert
nemzetközi és egy Magyarországon is elismert vizsgabizonyítványt
• egynyelvű, komplex, általános vizsga
• nem lehet rajta megbukni és a nyelvtudás
szintjét sem kell előre meghatározni, mindenki a tudásának megfelelő pontszámot kap
• senkinek sem vész el a befizetett pénze, nemzetközi bizonyítványt kap minden vizsgázó
• nincs
vizsgáztató
tanár,
ugyanis
számítógépen keresztül, online rögzítik a
szóbeli vizsgát, ami nagyban csökkenti a
vizsgadrukkot, feszültséget, előítéleteket.
• rugalmas időpontok, helyszínek, gyors
eredményközlés, akár havonta ismételhető
• kitűnő útravaló lehet a végzős diákok
számára, mivel hasznos segítséget nyújt az
elhelyezkedéshez, valamint a nyelvtudást
egy egész világon értelmezhető összehasonlításba helyezi.
Miért jó a TOEIC nyelvvizsga a vállalatoknak? Nézze meg honlapunkat!
További info:
www.astraariadne.webs.com
Telefon: 06-70-504-1042
http://www.etsglobal.org/Hu/Hun
(x)

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást
20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ KÚTFÚRÁS! Lakossági házi vízellátásra, öntözésre,
mezőgazdasági, állattenyésztési célra készülnek. Tel: 0670633-5772
+ KERTTERVEZÉS, KERTÉPÍTÉS, kerti tó – sziklakert
építése, automata öntözőrendszer telepítése. Referenciák,
garancia. Tel: 06-20-9449-154
+ SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb átalakítások)
garanciával Gödöllőn és környékén. 30/270-7200
+ FAIPARI SZERSZÁMOKAT átveszünk élezésre 5 munkanapon belüli házhoz szállítással. Tel: 06-30-689-5205
+ J&G FODRÁSZAT! Szeptember hónapban a KEYRA
hajfestésekből 20% kedvezmény! Cím: Gödöllő, Szt. János u.
36. Tel: 06-20-9810-696 KAISER JUDIT Mesterfodrász
+ REDŐNYSZERVIZ – készítés – javítás + szúnyoghálók +
harmonika ajtók. Hétvégén is! 20/9-943-145
+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható
férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák,
kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás,
kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivágás.
30/402-7276
+ Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185
+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel:
30/9229-553.
+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését.
Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS
+ NYELVTANFOLYAMOK, NYELVVIZSGA -és ÉRETTSÉGIFELKÉSZÍTŐK az Astra-Ariadne Nyelviskolában újra!!! 0670-504-1042 vagy www.astraariadne.webs.com
+ KORREPETÁLÁS!!!!! Fizika, matematika, informatika és
angol tantárgyakból! Olcsón, egyetemistáktól!! 20-952-9740
+ TOEIC – az új nyelvvizsga!!!! Itt helyben, Gödöllőn!! Info:
Astra-Ariadne Nyelviskola 06-70-504-1042 vagy
www.astraariadne.webs.com
+ Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást,
felvételire való felkészítést kisiskolás kortól az
érettségiig. Tel.: 70/609-7748
+ NYELVTUDÁS NAPJA alkalmából INGYENES szórakoztató
ANGOL, NÉMET, FRANCIA programokkal várjuk a családokat
az I.L.I. Nyelviskolában, Gödöllő, Körösfői u. 2.-ben
2013.09.14-én 15.00-18.00 között. Tombola
FŐNYEREMÉNY: OLASZORSZÁGI APPARTMANOS út!
Részletek: www.nyelvtudasnapja.hu/godollo
+ Szeptembertől újra senior angol nyelvtanfolyam kezdő,
középkezdő, haladó szinten. Beszédkészség fejlesztő és
felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok. További
tanfolyamok,
érdeklődés
és
jelentkezés:
toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
+ A Crea nyelvműhely szeptemberben induló angol nyelvű
kurzusaira a szintfelmérés megkezdődött. Minden szinten,
gyerekeknek és felnőtteknek is indulnak tanfolyamok
tapasztalt, türelmes, vidám nyelvtanárral. Érd: www.crea.hu
vagy 20/2939111
+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE
nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettségire felkészítés.
Egész nap. Érd: 30/611-0036 Kollarics Katalin
+ FRANCIA nyelvoktatás 13 éves gyakorlattal, felkészítés
érettségire, ORIGO, BME, TELC, DALF, DELF nyelvvizsgákra,
segítségnyújtás iskolai problémák esetén. Tel: 30-638-4947
+ ANGOL nyelvoktatás érettségire, nyelvvizsgára
felkészítés, egyénileg vagy kiscsoportban. Takárné Bacsó
Márta 06-30-497-3066, www.bacsoenglish.hu e-mail:
takarne.bacsomarta@invitel.hu
+ ANGOL korrepetálást vállal általános és középiskolásoknak angoltanár. 06-30-2623-628
+ Spirituális Választerápia Alap Tanfolyam Gödöllőn.
Részletek: svt_tanfolyam@yahoo.com
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A, B, C, C+E, T, M, kategóriákban.
GÉPJÁRMĥ TANFOLYAMOT SZERVEZ.

+ CEFRÉNEK VALÓ SZILVA ELADÓ. Tel: 06-30-486-1445
ElĞzetes érdeklĞdés:

+ Eladó egy Simson MOFA 1 1970-es, és JAWA BABETTA 1993-as motorkerékpár. Mindkettő gyári állapotban.
1 db fehér TV állvány, és 1db világosbarna
ágyneműtartó. 06-30-771-5184
+ GIMNÁZIUMBA készülőknek! Az országos felvételire
való felkészítés: nyolcadikban, hatodikban, matematika és
magyarból. Az előző évek felvételije alapján, tapasztalattal, jó eredményekkel. Szakembertől: 06-20-3560-621
fejlesztopedagogus1@gmail.com
+ NÉMET NYELVTANÁROKAT KERESEK közös nyelvstúdió
kialakítására. Érd: 06-30-328-5625
+ INGYENES SZAKKÉPZÉSEK az új OKJ szerint a LIA Iskola
Gödöllői Tagintézményében. 2013-2014. tanévben indítandó
szakok nappali tagozaton: -PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
ÜGYINTÉZŐ, -TURISZTIKAI SZERVEZŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ,
levelező tagozaton: -Pénzügyi-számviteli ügyintéző.
Regisztrálj most! www.liaiskola.hu További információ: 0630-227-8704, godollo@liaiskola.hu Iskolánk címe: 2100
Gödöllő, Városmajor u. 8.

ADÁS~VÉTEL
+ Kíváló, extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
0,75liter 1800Ft. Érd.: 0630 8518 763
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ MINŐSÉGI, HASZNÁLT GYERMEKRUHÁK a Ruhakuckó
Bizományiban, a piac mellett. Iskolai Erzsébet utalványt
elfogadunk. Cím: Gödöllő, Szabadság út 5.
brigibizo@gmail.com
+ ELADÓ 2db régi típusú fotel, 2db új fotel 11 hónap
garanciával, 1db kerek szőnyeg, 1 db Minipresz kávéfőző.
Érd: 06-28-411-742, 06-20-477-2888

06 28 419 529
06 20/99-516-99

06 20/9414-638

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

Akkreditácios lajstrom szám: AL2086, Regisztrációs szám:13-0943-05
PLB-2210, PLB-2211, PLB-2212, PLB-2213, PLB-2214, PLB-2215, PLB-2216, PLB-2217

www.bbmaganautosiskola.net

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Erdei-, Ámor-, Gesztenye-, Repce krém, Selyemfű-, Lépesméz, Virágpor, Propolisz kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+ A 21 éves, gödöllői CAVALETTA NŐIKAR szoprán, mezzo
és alt szólamába szeretettel vár új kórustagokat. Felvételi
követelmény csak az éneklés szeretete és a szép, tiszta
énekhang. További információkért bátran hívható
Kufferstein Nelli kórustitkár: 06-20-5010-190
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-Hárs, Vegyesméz 2000,-Ft
+üveg, 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417913
+ Megbízható fiatal pár eltartási szerződést kötne Gödöllőn
vagy környékén. Tel: 06 70 312-5965
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció! Részletek az irodában vagy telefonon

Opel Corsa akár

2 499 000 Ft-ért

Opel Astra akár

*

3 850 000 Ft-ért

*

ÚJ OPEL MODELLEK AZ OPEL GAÁLNÁL

VIGYE EL EGY KÖRRE!
eOHWUHV]yOyV]HUHOHPOHV]EHOĬOH

Tesztvezetés:

06 40 40 44 44
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YiOWR]DWWyOpVIRUJDOPLYLV]RQ\RNWyOIJJĭHQ $NpSHQOiWKDWyDXWyNLOOXV]WUiFLyN $IHOWQWHWHWWiUDND]2SHO&RUVDO6HOHFWLRQpVD]2SHO$VWUDO6HOHFWLRQPRGHOOHNYiViUOiVDHVHWpQpVDNpV]OHWHUHMpLJpUYpQ\HVHN
$]iUDNDMiQORWWIRJ\DV]WyLiUDN$]DNFLyV]HSWHPEHUN|]|WWpUYpQ\HV$]2SHO6RXWKHDVW(XURSH.IWpVD]DNFLyEDQUpV]WYHYĭ2SHO0iUNDNHUHVNHGpVHNIHQQWDUWMiNDMRJRWD]DMiQODWPHJYiOWR]WDWiViUDLOOHWYH
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Opel Gaál
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2013. SZEPTEMBER 10.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Dominkó Éva, Szőlő u. 9., Horváth
Miklósné, Lomb u. 28.,
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Nagy Dániel, Katona J. u. 12., Kerek Zoltán, Ambrus Z. köz 7.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Nagy Judit,
Faiskola tér 12.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Gyimóti Zsolt, 2111, Szada, Margita u. 22., Fürjes Kálmán,
Kaffka M. u. 3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Rétfalvi Jenőné, Turul u.15., Centner János,
Öreghegyi u. 6.

RECEPT – FRANCIA ZÖLDSÉGKRÉM LEVES
A hűvös őszi napok egyik kedvelt és könnyen elkészíthető étele a francia zöldségkrém leves. Színe és íze lényegében attól függ, miből mennyi kerül bele. Ezt az ételt szinte valamennyi recept
másként írja le, az azonban fontos, hogy burgonya és sárgarépa mindenképpen legyen benne.
Hozzávalók: 40 dkg friss zöldség (karfiol, zöldborsó, kelbimbó, zöldbab, cukkini, póréhagyma, karalábé) vegyesen, 1 szál sárgarépa, 1 szál petrezselyemgyökér, 1 kis fej vöröshagyma, 1
közepes burgonya, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 1 liter víz, só, bors, diónyi vaj, vagy
margarin, pirított zsemlekocka.
Elkészítés: Megtisztítjuk és apróra vágjuk a zöldségeket. Felkockázzuk a sárgarépát, a
petrezselyemgyökeret, a vöröshagymát, a burgonyát, a zöldpaprikát és a paradicsomot.
Körülbelül 1 liter vízzel felöntjük, sóval, borssal, ízesítjük, majd puhára főzzük. Ha minden belevaló megfőtt, turmixolunk, majd diónyi vajat keverünk bele. Pirított zsemlekockát kínálunk hozzá.

