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Megkezdődtek a „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” program részeként megépülő kerékpáros nyomvonal munkái az
Alsóparkban is.
(2. old.)

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Alberto Bottari de Castello pápai nuncius
és Beer Miklós megyésfőpásztor vezették
Máriabesnyőn a Kisboldogasszony nagybúcsú szabadtéri szentmiséjét.
(6. old.)

Szeptember 21-22-én rendezik meg a Nemzeti Vágtát. Gödöllő lovasa a szeptember 21ei előfutamokban a 12., utolsó előfutamba
kapott besorolást.
(8. old.)

Új szolgáltatás a főtéren: Ingyen WiFi mindenkinek

Vendégségben Zentán

Több ezres tömeg a Belvárosi Napokon

Civil kultúra

A rutinos Belvárosi Napokra járók is
örömmel tapasztalták, hogy napközben is hömpölygött a tömeg. Az esti
nagykoncertekre, illetve ide sorolhatjuk még a gyerekek és szüleik kedvencét is, az Alma Együttest, amikre
sok ezren (óvatos becslések szerint
minden koncertre 4000-en) voltak kíváncsiak. Azonban nemcsak a zene,
hanem a szokásos szombat reggeli
futás is több mint 4000 résztvevőt
vonzott – a legkisebbektől a legidősebbekig.
Szombat délelőtt a nagyszínpadon
városunk sport és művészeti csoportjai mutatkoztak be, miközben a Civil

utcában Gödöllő egyesü- Az Alma Együttes koncertje
leteinek, baráti közösségeinek képviselőivel lehetett találkozni, beszélgetni. A délutáni-esti koncertek a nagyszínpadon –
TNT, Király Viktor,
Táncz-e Váty – is rengeteg érdeklődőt vonzottak,
valamint a NoVo színpadán helyi fiatal, tehetséges zenészek mutatkoztak
be. Szintén sokan voltak
kíváncsiak a Magyar Teátrum Színház sátrában
bemutatott előadásokra –
Club Színház, Játékszín,
Jókai Színház – is. Ugyanitt szombaton délután
nagy érdeklődés mellett tartottak szak- késcsabai Jókai Színház igazgatója.
mai beszélgetést „Magánszínházak – Az eszmecserébe Gémesi György
művészet és üzlet” címmel. A beszél- polgármester is bekapcsolódott.
Bizonyára sokan örültek a jó hírgetésben részt vett Németh Kristóf, a
Játékszín, Karinthy Márton, a Ka- nek, amit szombaton a nagyszínparinthy Színház, Román Sándor, az don jelentett be Gémesi György és
ExperiDance és Fekete Péter, a bé- Langsteiner Marianne, az Invitel

Gödöllő városa is képviseltette magát
azon a Zentán megrendezett programsorozaton, ami az európai polgároknak az uniós közösség építésében betöltött szerepével, a kulturális értékek
bemutatásával és a civil kapcsolatok
erősítésével foglalkozott. Testvértelepülésünk szeptember 6-8. között adott
otthont az eseményeknek.

Fotó: Tatár Attila

A Belvárosi Napok idei hétvégéje is gyönyörű időben telt.
Talán soha ennyi érdeklődőt
nem vonzottak az eseményei,
mint az idén. Az Alsópark kastély előtti füves területén és az
autóforgalom elől lezárt Ady
Endre sétányon mindenki talált
magának való szórakozást.

Zrt. termékfejlesztés- és termékmenedzsment-igazgatója: a távközlési
cég mostantól ingyenes WiFi-szolgáltatást nyújt Gödöllő főterén.
(szöveges és képes összeállításaink
a 2., 3., 4., 7. és 8. oldalon)

Az „Európai civil kultúra” programot azzal a céllal rendezték meg, hogy
segítse Szerbia sikeres csatlakozását az
Európai Unióhoz, és fejlessze az európai polgártudatot. A projektet az EU által meghirdetett „Európa a polgárokért” keretprogramon belül rendezték
meg, a megvalósításra Zenta a már uniós tagállamokhoz tartozó testvérvárosaival, többek között Gödöllővel közö(folytatás a 4. oldalon)
sen pályázott.

Megéri a márkaszerviz és a lízing

Százezreket spórolhat meg
Az Országgyűlés a 2013. évi adótörvényeket 2012. november 19-én elfogadta, mely során a legális gépjármű
javítói szakmát és a lízingelt autókat
jelentősen és pozitívan érintő döntések születtek.
A Gaál Autóház Kft-nél jártunk,
hogy Rudas Pétert, a Gaál Autóház
Kft. vezető értékesítőjét kérdezzük
arról, konkrétan mit is tartalmaz a
fent említett adótörvénymódosítás.
– Mindenképpen két jelentős döntésről
tudok beszámolni az olvasóknak, először a legális gépjármű javító szakmára nézve részletezem a változásokat.
2013. január 1-től lehetővé vált, hogy a
cégek a személygépjárművük javításával kapcsolatos áfa 50 százalékát viszszaigényelhessék.
– A megtakarítást leszámítva van-e
még előnye az áfa visszaigénylésének?
– Természetesen vannak egyéb pozitívumai is. Egyrészt jelentős lépés történt abba az irányba, hogy legális szférában történjen meg valamennyi céges
autójavítás. Másrészt pedig a hivatalos
szervízben történő gépjármű karbantartáskor kellő precizitás és garancia is
jár a javításért cserébe, tehát ha netalántán bármilyen probléma merül fel
a későbbiekben az autóval, a kapott

számlával él a garancia. Harmadrészt
pedig komoly pénzösszegeket, akár
több százezer forintot spórolhatnak
meg a cégek az áfa felének visszaigénylése miatt, amit azt gondolok
minden vállalat számára jól fog jönni.
– feleli Rudas Péter.
– Ezek szerint várhatóan felélénkül
az autószervízek forgalma.
– Valószínűsíthető, sőt, a cégeket ez a
fajta törvénymódosítás arra fogja
ösztönözni, hogy jelentős pénzügyi
előnyök mellett törvényes, legális keretek között javíttassák meg céges gépjárműveiket, ahol biztonságban tudhatják járműveiket, hiszen precízen,
jótállással végzik el munkáikat a hivatalos márkaszervizek autószerelői.
– A másik törvénymódosítás a finanszírozott autókat érinti.
– E tekintetben is pozitív változás történt, mert a cégek jóval kedvezőbb feltételek mellett élhetnek az autó-lízing
lehetőségével: teljes mértékben visszaigényelhetik a lízing költség ÁFA-ját.
Tehát azt az összeget, amit magánszemélyként elveszíthet az autó tulajdonosa finanszírozáskor, azt most céges
keretek között visszakapja! Ez akár 27
százalékos megtakarítást jelent, tehát
valószínűleg az autóvásárlás helyett
inkább a finanszírozás mellett fognak

dönteni a cégek úgy, hogy nem magánszemélyként, hanem a cég nevére
igénylik őket. Ez a törvénymódosítás
egy jelentős kedvezmény mindazoknak, akiknek céges gépjárműre van
szükségük, de nem tudják megvásárolni, ezért élnek a finanszírozás lehetőségével, így jelentősen csökkenthetik
a kényszerkiadásaikat, másrészt pedig
motiválja a vállalatokat, hogy újítsák
meg autóparkjukat, flottáikat – ami fellendítheti a lízingcégek forgalmát.
– Van-e valamilyen kritériuma a teljes mértékben visszaigényelhető
ÁFA-nak?
– A feltétel, hogy az autókat adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységükhöz használják, és megfelelő
nyilvántartást vezessenek róla. A NAV
által kiadott tájékoztató azt is megerősíti, hogy az adólevonási jogot nem

befolyásolja, hogy mikor, azaz 2012.
január 1-jét megelőzően, vagy azt követően történt-e a szerződés megkötése a lízingtársaság és ügyfele között.
– Számszerűsítve mit jelent ez a
megtakarítás?
– A kis- és középvállalatok számára is
figyelemre méltó előnyökkel járhat az
operatívlízing is, hiszen a teljes bérleti
díj mellett az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (például szerviz, gumiabroncs-szolgáltatás, gépjárműmentés…) ÁFA-ját is levonhatják. Átlag
bérleti díj esetén összesen akár havi 37
ezer forintnyi áfa levonására is jogosultak lehetnek a cégek.
Gaál Autóház Kft.
Gödöllő, Dózsa György út 67.
(x)
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2 Gödöllői Szolgálat

Pezsgő közösségi tér az Invitel ingyenes Wi-Fijével

Kerékpáros munkák már az Alsóparkban is

A gödöllői Belvárosi Napok rendezvénysorozat keretében adták át a városháza előtti főtéren az Invitel ingyenes,
vezeték nélküli internet-hozzáférését.
Langsteiner Marianne-val, az Invitel
lakossági marketingigazgatójával az átadási ünnepség után beszélgettünk a város és a szolgáltató kapcsolatáról, illetve
az Invitel szolgáltatásairól.

Lezárták a Rákos-patak hídját

– Az ingyenes internet-hozzáférés kialakításával újabb fontos szerephez jutott az Invitel Gödöllő város életében.
– Ez az állítás fordítva is igaz: az Invitelnek is az egyik legfontosabb városa Gödöllő. ezer szálon kapcsolódunk egymáshoz. Az Invitel számít a helyi telekommunikációs szolgáltatónak a városban és a környező településeken – nemcsak a lakosságnak szolgáltatunk tévét,
internetet és telefont, de az önkormányzat, a helyi intézmények és cégek is
fontos partnereink. Ugyanakkor munkáltatóként is jelen vagyunk, 200 főállású munkatársat és 60-80 diákot foglalkoztatunk a városban.
– Nagyon sok gödöllői családban van
internet, sőt, akár vezeték nélküli internet is. Miért tartották fontosnak, hogy a
főtéren is legyen Wi-Fi?
– Szolgáltatásaink a város szinte minden
háztartásában elérhetőek. Együttműködésünknek köszönhetően a gödöllőiek
mostantól nem csak otthon, vagy a munkában tudják használni az Invitel szolgáltatásait, hanem itt, a főtéren is hozzáférhetnek a világhálóhoz, kinyithatják a

digitális világ kapuját. Reményeink szerint, az ingyenes Wi-Fivel még pezsgőbb közösségi térré alakulhat a tér.
Helyi szolgáltatóként fontosnak tartjuk,
hogy személyesen is megismerjük ügyfeleinket, és figyeljünk az igényeikre.
Ennek a figyelemnek a megtestesülése
az önkormányzattal közösen létrehozott
egész közösség által használható ingyenes internet-hozzáférés.
– Használatát tekintve különbözik-e az
Invitel Wi-Fije a kávéházakban vagy az
otthonokban elérhetőtől?

– Tulajdonképpen nem, ezt is ugyanolyan kényelmes és egyszerű lesz használni, mint az otthonit.
Az Invitel_Szabadon névre hallgató
hálózatra ráadásul jelszó nélkül bárki rákapcsolódhat. A gyönyörűen felújított
téren sétálva vagy a padokra leülve szabadon internetezhetünk notebookunkon
vagy okostelefonunkon. Megnézhetjük

Megszépültek a főtéri padok

Késő nyári munkák
Az elmúlt hetekben az öntözés
adta a legtöbb munkát a VÜSZI
Kft. kertészeti részlegének. A
bár száraz, de már enyhébb
napokat a cég munkatársai a
növények gondozása mellett a
főtéri padok megszépítésére
fordították.
A szabadtéri bútorokat rendkívül
megviselte az idei forró nyár, ezek
ápolási munkáit a múlt héten végezték el.
A héten is új feladat vár a kertészeti
részlegre, megkezdik az önkormányzati ingatlanokon az allergén növények kaszálását. A VÜSZI évente három alkalommal végzi el tervezetten

ezt a munkát, májusban, júliusban és
szeptemberben, de amennyiben szük-

a busz- vagy HÉVmenetrendet, a moziműsort, válaszolhatunk e-mailjeinkre vagy kitehetünk
egy frissen készült fotót a közösségi oldalakra.
– Milyen technikai követelmények és
fejlesztések állnak az ingyenes internethozzáférés mögött?
– Azt reméljük, hogy a vezeték nélküli
hálózatot hamar megkedvelik és elkezdik használni a gödöllőiek, ezért olyan
megoldásra törekedtünk, amely sok felhasználót ki tud szolgálni –a hálózatnak
akkor is bírnia kell a terhelést, ha egyszerre sokan interneteznek, e-maileznek
rajta. Gödöllő ebből a szempontból kiváló helyzetben van. Az Invitel az elmúlt pár évben modernizálta és nagyrészt optikai szálra cserélte hálózatát a
városban és környékén. Az optikai hálózat lényegében korlátlan sebessége
adja az alapokat a vezeték nélküli internethez.
– Ugyanez a hálózat szolgálja ki az otthonokat is?
– Igen, optikai hálózatunk teszi lehetővé
hogy interaktív, a családok igényeire
szabott IPTV-t és szupergyors, akár 150
Mbit/s sebességű internetet nyújthatunk
ügyfeleinknek, a megszokott telefonszolgáltatásokon túl. Gödöllőn közel
100%-os a lefedettségünk, azaz szinte
minden háztartásba el tudjuk juttatni a
legmodernebb otthoni szórakozást.

Az új aszfaltburkolat kialakítása
mellett útszélesítést is végeznek, és új
közlekedési rendet alakítanak ki annak érdekében, hogy a gyalogos és
kerékpáros forgalmat egyaránt ké-

vagy az Ady Endre sétány felé kerüljenek.
Szintén a kerékpáros-program részeként dolgoznak a VÜSZI munkatársai a Petőfi Sándor utcában. A Tö-

nyelmesen és biztonságosan szolgálja
ki a park úthálózata. A munkákkal a
patak felől haladnak a Művészetek
Háza irányába.

rök Ignác Gimnázium és a rendőrség
közötti szakaszon alakítanak ki a kerékpáros és a gyalogos közlekedést
egyaránt megkönnyítő átkelőt, amire
burkolati jelek is felkerülnek. A munkák idején a forgalmat folyamatosan
biztosítják. Ez a tervek szerint –
amennyiben az időjárás engedi – a hét
jk
végére készülhet el.

(x)

adnak feladatot a szakembereknek. A
múlt héten ismét rongálás miatt kellett elszállítani egy játszótéri játékot.
Ezúttal a Címer utcai játszótéren törtek ketté ismeretlenek egy rugós játékot. Kisák Péter részlegvezető elmondta, a játszóeszközt nem lehetett

A VÜSZI Kft. kéri a gyalogosokat,
hogy amíg a munkák tartanak, a fősétányon átvezető híd helyett a Művészetek Háza mögöttit használják,
séges, természetesen soron kívül is
kaszálják a területeket.
Sajnos, nemcsak a tervezett munkák

megjavítani, helyére újat kell kihelyezni, amit már megrendeltek.
jb

Több mint 3300 gólya az egyetemen
meg kialakítani saját önálló tanulási
rendszerüket az eredményes ismeretmegszerzés érdekében; törekedjenek
a szakmai idegen nyelv elsajátítására

és az alkalmazott informatikai ismereteik fejlesztésére; vegyenek részt
aktívan a diákönkormányzat működtetésében; tanulmányaik végzése
mellett szakítsanak időt az egyetem
által nyújtott sportolási lehetőségekre, töltődjenek fel kulturális eseményeken.
Az ünnepségen SZIE Aranyérem kitüntetésben részesült Tatár Imre

Új helyen az építőanyagot forgalmazó cég

Tágasabb, modernebb üzlet

Az agrártárca első stratégiai partnere

A Szent István Egyetemen (SZIE)
3308 elsőéves hallgató kezdte meg tanulmányait a szeptember 9-én megnyílt 2013/2014. tanévben. A hétfői
ünnepi szenátusi ülésen Tóth Katalin, a Vidékfejlesztési Minisztérium
(VM) helyettes államtitkára mondott
köszöntőt, majd dr. Tőzsér János
egyetemi tanár, a SZIE ideiglenes intézményvezetője tartott tanévnyitó
beszédet.
A VM helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy az egyetemet hazai és
nemzetközi vonatkozásban is az agrárium kiemelkedő felsőoktatási intézményeként tartják számon. Tóth
Katalin leszögezte, az átalakuló felsőoktatási rendszerben egy olyan struktúra kialakítása a cél, amelyben optimálisan érvényesül az akadémiai autonómia, a professzionális menedzsment és a tulajdonosi kontroll szellemisége is.
Dr. Tőzsér János a tanulmányaikat
megkezdő hallgatók figyelmét a többi
között felhívta arra, hogy próbálják

Amint befejeződtek a Belvárosi napok programjai, máris lezárták
a Rákos-patak alsóparki fősétányán átvezető hidat, valamint a
tisztástól a hídig terjedő sétány szakaszt. Megkezdődtek ugyanis
a „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” program részeként
megépülő kerékpáros nyomvonal alsóparki munkái. A napokban
a sétány bontása zajlik, a munkák a tervek szerint szeptember
végére fejeződnek be.

nyugalmazott gazdasági főigazgató. A
SZIE Kiváló Sportolója kitüntetést
Baji Balázs gátfutó, az Állatorvos-tudományi Kar hallgatója vehette át.
Az ünnepségen írta alá
az egyetem és Pest Megye Közgyűlése közötti
együttműködési megállapodást dr. Tőzsér János és Szűcs Lajos, a
közgyűlés elnöke.
Először adták át az
egyetem és központi
könyvtára által alapított
Kosáry Domokos-díjat.
A díj kuratóriuma posztumusz Kosáry Domokos-díj kitüntetést adományozott dr. Walleshausen
Gyula nyugalmazott könyvtári főigazgatónak, történésznek, címzetes egyetemi tanárnak. A díjat fia, Walleshausen Gyula vette át. A díj kuratóriuma Kosáry Domokos-díj kitüntetést
adományozott dr. Solti Lászlónak, az
MTA rendes tagjának, egyetemi tanárnak, korábbi rektornak.
lt

Szeptember 7-én nyitotta meg kapuit a Raab Kärcher Építő ötletek kereskedője a Szabadság úton, a Tűzoltóság szomszédságában. A több mint 10 éve Gödöllőn Tűzépet üzemeltető építőanyag forgalmazó cég reméli, hogy a sok éves hagyományoknak
megfelelően a lényegesen tágasabb és modernebb helyen továbbra is ki tudja elégíteni a város lakóinak igényeit.

Az ünnepélyes megnyitón előbb Gémesi György polgármester mondott megnyitó beszédet, majd a Raab Kärcher magyarországi ügyvezető-vezérigazgatója, Florent Pouzet fejezte ki örömét, bizakodását a megnyíló üzlet kapcsán. Az
tl
üzlet a szalagátvágást követően megnyitotta kapuit a vásárlók előtt.
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Új szolgáltatás a főtéren: Ingyen WiFi mindenkinek!

Óriási tömeg a Belvárosi Napokon
(folytatás az 1. oldalról)

A vasárnapi események is ragyogó napsütésben zajlottak. A nap kutyás programokkal
kezdődött, de a gyerekeket is színes programok várták: báb- és meseszínház, játszóház,
foglalkoztató, sport- és ügyességi bemutatók...
Délután a NoVo Café teraszán fiatal formációk próbálgatták könnyűzenei oroszlánkörmüket, Géczi András több együttesben
is énekelt. A Magyar Teátrum Színház sátrában Pécsi Ildikó, Felföldi Anikó és Vasvári
Csaba színművészeket kérdezte pályafutásuk állomásairól, fordulópontjairól Kovács
Balázs, a Művészetek Háza igazgatója. Ezután a békéscsabai Jókai Színház Kolozsvári
bíró című gyermekelőadása következett. Vé-

gül Huzella Péter zenés-verses estje zárta itt
a napot.
A nagyszínpadon Szirtes Edina „Mókus”
és a Fabula Rasa játszott világzenét, majd
évtizedek sztárja, a Neoton Família nagykoncertje következett, aminek a kezdetére
már tűt sem lehetett leejteni. Csepregi Éva
és zenész társai forró nyári Föld körüli utazásra vitték a közönséget, jártunk Págóföldön, Amerikában és Sandokan hazájában. A
fergeteges hangulatot a 220 felett című sláger zárta, amit követően Gémesi György köszöntötte az ismét óriási sikert arató famíliát.
A Kell, hogy várj után már nem várt tovább a
tűzijáték, Csepregi Éva elindította a szín(ta-lt)
pompás rakétákat.
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„Európai civil kultúra” – Testvérvárosi találkozó Zentán

Belvárosi Napok – civil utca

Konferencia és fesztivál

A Belvárosi Napok egyik visszatérő eseménye a Civil Utca, ami az idén is
sok érdeklődőt vonzott. A Gödöllői Civil Kerekasztal szervezett, partnerségben Gödöllő Város Önkormányzatával életre hívott kezdeményezés
célja a városi civil szervezetek tevékenységének bemutatása, a civil értékek, mint társadalmi felelősségvállalás, önkéntesség és esélyegyenlőség
központba helyezése.

(Folytatás az 1. oldalról)

Az események az uniós polgárság eszméjéről szóló nemzetközi konferenciával kezdődtek Zenta és testvérvárosai
delegációinak részvételével. A tanácskozáson a résztvevő már uniós testvérvárosok vezetői arról cserélték ki tapasztalataikat, hogy mit jelent az uniós
polgárság, és mit nyújt az EU a tagállamokban élőknek. A tanácskozáson
Magyarországról Gödöllő és Törökszentmiklós, Szlovákiából Dunaszerdahely – ami Gödöllőnek is testvérvárosa –, Szlovéniából Kranj, valamint a
szerb Nis vezetői vettek részt.
Gödöllő részéről Pecze Dániel alpolgármester tartott előadást, aki fontosnak nevezte a közösségépítést, a közösségi terek kialakítását. Mint mondta,
Gödöllő ma is erre épül, ahogyan a
múltban is. Ezt jól példázza az idei kulturális tematikus év, a Szecesszió éve,
hiszen Körösfői-Kriesch Aladár, akire
idén emlékezünk, művésztársasaival és
családjaikkal a művésztelepen egy

„Gödöllő – a város, aminek
szíve van” című imázsfilmet,
ami nagy tetszést aratott.
A konferencián szó esett
arról is, hogy a helyi rendezvények hogyan aktivizálják a
lakosságot, hogyan segítik az európai
tudatosság kialakítását. A témában Sándorné Pálfalvy Beáta, a Gödöllői
Testvérvárosi Egyesület elnöke ismertette a gödöllői tapasztalatokat. Hozzászólásában többek között kiemelte a
testvérvárosokkal közös rendezvényeket, a különböző fesztiválokat, amiken
rendszeresen részt vesznek a különböző
testvértelepülések csoportjai is, s melyeknek köszönhetően nemcsak a civil
szervezetek közötti kapcsolatok váltak
szorosabbá, hanem számtalan személyes barátság is kötődött az elmúlt
években.
A tanácskozást követően Zenta főterén megkezdődött az a kulturális fesztivál, aminek során pavilonokban mutatkoztak be a testvértelepülések, valamint a felállított nagyszínpadon kulturális értékeikből, hagyományaikból

A gödöllői küldöttség – amiben többek
között kulturális területek és civil szervezetek képviselői kaptak helyet – tagjai
többek között a helyi művelődési intézményekben folyó munkával ismerkedtek, s áttekintették a további együttműködési lehetőségeket.
A főtéren zajló programok során kiderült, nem csak a szakemberek, hanem
a civil lakosság is jól ismeri Gödöllőt,
többen örömmel számoltak be a városunkban szerzett kellemes emlékekről
is.
Bár az „Európai civil kultúra” uniós
projekt szeptember 8-ig tartott, Zentán a
következő napokban is zajlanak majd az
események a Zenta ünnepe rendezvénysorozaton belül, aminek kiemelt eseménye szeptember 11., a zentai csata évfordulója.
Az 1697. szeptember 11-én Savolyai

Akik szombaton végigsétáltak a civilek sorai között, átfogó képet kaphattak a
gödöllői civil élet sokszínűségéről. Sok vendégük volt a Gödöllői nyugdíjasoknak, akik generációs vetélkedőt rendeztek, és a kertbarátoknak, akik szokás
szerint kertjük ékességeit is megmutatták a nagyközönségnek. Gazdag program várta a gyerekeket a Royal Rangerek, a Waldorf és a Szilház és a nagycsaládosok standján, s ismét jelen voltak a helyszínen a könyvtár kommandósok,
akik különböző játékos feladatokkal várták az érdeklődőket – hogy csak néhányat emeljünk ki a civilek kínálatából. A szervezetek közül többen vasárnap
is jelen voltak a Belvárosi Napok rendezvényein, így az idén mindkét napon lehetőség nyílt a találkozásra, az idő jó hangulatban való eltöltésére.

VI. Csanaki Olimpia
Szeptember 7-én rendezte
meg a Csanakért Egyesület
(www.csanakert.hu) az évi rendes sportnapját, amin a csanaki lakópark több mint egy tucat
családja vett részt.

olyan különleges csoportot hoztak létre, ami ma is meghatározó a város kulturális életében.
A résztvevők megismerhették azokat
a gödöllői fejlesztéseket, amik az elmúlt
években uniós projekteknek köszönhetően valósultak meg, a különböző civil
szervezeteket és azokat a programokat,
amelyek a civil kapcsolatokat fejlesztik,
erősítik. Ezt követően megtekintették a

adtak ízelítők. Városunkat a programok
sorában a Gödöllő Táncegyüttes képviselte, aminek előadását nagy tetszéssel fogadta a zentai közönség.
A fesztivál alatt sokan keresték fel városunk pavilonját, ahol hamar gazdára
találtak a Gödöllő nevezetességeiről,
látnivalóiról és a városi programokról
szóló tájékoztatók.

Jenő herceg vezetésével megvívott csata
a török hódoltság alatti magyarországi
területek visszafoglalásának egyik legjelentősebb és legvéresebb csatája volt,
amiben a szövetséges keresztény sereg
győzelmet aratott a török hadakon, a
jelenlevő II. Musztafa szultán seregén.
A győzelemről a zentaiak minden esztendőben megemlékeznek.
jb

Főzőverseny a városi piacon
A hagyományokhoz híven a városi piacon idén ősszel is megrendezik a főzőversenyt, aminek időpontja 2013. október 5., szombat. A rendezvényen részt vesz és főz a holland testvérvárosunkból, Wageningenből érkezett küldöttség
több tagjai is. Mellettük még 14 résztvevő igyekszik versenybe szállni főztjével és összesen 22 féle finomságból válogathatnak akik ezen a napon a piacra látogatnak.

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

A hagyományoknak megfelelően az
olimpiai láng meggyújtását a Csanak Chicks nevű együttes zenés,
táncos, saját koreográfiás műsora
követte. A szokásos egyéni (futás,
kerékpáros ügyességi, hullahopp...)
és csapatsportok (röplabda, labdarúgás, váltófutás) mellett új számokkal gazdagodott az olimpiai program, fekvőtámasz és ostorcsattogtatás versenyekkel. A 25 fős gyermekseregen kívül a felnőttek is bekapcsolódtak a sportokba, mind egyéni,
mind csapat szinten. A rendezvényen
megjelent Gémesi György polgármester és a környék önkormányzati
képviselője, Kis Antal is.
A sportnapot az elmaradhatatlan közös főzés, étel és italkóstolás tette

még emlékezetesebbé. Az egyesület
elnöke, Darabont Tibor elmondta: „A
környékbeliek érdekvédelme mellett
fontosnak tartjuk a közösségi rendezvények szervezését és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2008. óta
minden évben meg tudjuk mozgatni a

lakóközösségünket. A csapat aktivitásának köszönhetően egyre könnyebb
megszervezni ezeket az alkalmakat és
mind többen csatlakoznak a jó hangulatú eseményhez. Reméljük, hogy jövőre már az új városi uszodában a hagyományosan sikeres úszó sportokkal
is ki tudjuk bővíteni a programot”.
d
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A Szent Koronáról
A magyar Szent Korona a magyar államiság egyik, talán legfőbb jelképe, ami végigkísérte
történelmünket. Származásához, történetéhez számtalan
legenda fűződik, ma is sokan
kutatnak e témában.
A Szent Korona nem csak a mai tudósokat, hanem a több száz évvel ezelőtt élt szakértőket is foglalkoztatta,
akik a kor lehetőségeihez mérten
igyekeztek utánajárni a legendáknak,
kideríteni az igazságot, valamint pontos adatokkal szolgálni a koronáról és
az ahhoz tartozó Szent Istvánhoz kötődő tárgyakról.
Decsy Sámuel „A MAGYAR SZENT
KORONÁNAK ÉS AZ AHOZ TARTOZÓ TÁRGYAKNAK HISTORIÁJA” című könyve is ezekre a kérdésekre kereste a választ a XVIII. században. Apropójául az szolgált, hogy
1790. február 21-én Budán ünnepélyesen fogadták a Bécsből hazaszállított Szent Koronát és a koronázási jelképeket.
Igaz, az első királyunkhoz kötődő tárgyak közül jónéhányat már ekkor is
csak az írásokból ismertek, ezek közül többnek az évszázadok során nyoma veszett.
Ha ma a Koronához kötődő tárgyak-
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ról beszélünk, akkor a jogarra, az országalmára, a koronázási palástra és
a kardra gondolunk. Szent István kettős keresztje, a koronázási kesztyűk,
saruk és harisnyák talán csak a kutatóknak, a történelemmel mélyebben
foglalkozóknak jutnak eszükbe.
A több mint 200 évvel ezelőtt íródott
könyv ezekkel is megismerteti az olvasókat, akinek külön kalandot nyújt
a kor nyelvezete. S, hogy ki volt a komoly kutató munkát végző tudós?
Decsy Sámuel Rimaszombaton született 1742-ben, író, orvos, mecénás,
a Magyar Tudós Társaság megalapí-

tásának kezdeményezője volt. Pozsonyban és Sárospatakon tanult, azután külföldi egyetemekre Németországba és Hollandiaba ment és ott
szerezte meg doktori oklevelét. Viszszatérve, állandó lakhelyéül Bécset
választotta, ahol egyike volt azoknak
a magyaroknak, akik sokat fáradoztak a nemzeti irodalom, illetve a magyar nyelv terjesztésén. Különösen
sokat hatott erre az általa alapított és
27 éven át szerkesztett bécsi Magyar
Kurir.
Munkáját a kor egyik legszebben illusztrált könyvének tartották, s ma is
csodálatos élményt nyújt az olvasónak. Az egykori illusztrátor 33 színes
oldalon – közülük 7 kihajtható – ismerteti meg az érdeklődőkkel a koronázáshoz kötődő tárgyakat, eseményeket és személyeket. A képeken
a főbb – ahogy a szerző nevezi –
„Klenodiumok avagy czimerek” mellett a zászlók, a koronaőrség tagjai,
sőt maga a koronázás szertartás is
megelevendik.
A könyv egyben megjelöli a felhasznált forrásokat is, nem csoda,
hogy a mai napig gyakran idézett tudományos mű, mindemellett a történelem iránt érdeklőknek valóságos
kincsesláda.
(Decsy Sámuel „A MAGYAR
SZENT KORONÁNAK ÉS AZ
AHOZ TARTOZÓ TÁRGYAKNAK
HISTORIÁJA” )
T.A.

Ahogy nő – Remsey Flóra „fémtextil” kiállítása

A hajlékony fémek és a fények
A GIM-Ház alkotói szívesen látott vendégek a határon inneni és túli kiállítótermekben. Így van ez Remsey Flórával
is, akinek nemrég Marosvásárhelyen a
„Magyar kárpitok” kiállítás keretében
mutatta be egyik művét, szeptember 15én pedig Pécelen, a Ráday kastély lovardájában nyílik „Ahogy nő” című különleges kárpitokat és textilplasztikákat
bemutató kiállítása.
Textilplasztika – érdekes szóösszetétel,
s talán még érdekesebb és izgalmasabb
maga a látvány, hiszen ebben az esetben
fémből készült, fémszállal átszőtt anyagokból megvalósult alkotásokról beszélünk tudtuk meg Remsey Flórától, aki
elmondta, ma már nem csak a textil dominál ebben a műfajban, hanem sokféle

más anyag is, ami lehet bőr, műanyag,
különböző magok, vagy az általa is

Sikerművek a hagyományos őszi koncerten

Fúvószenével búcsúzik a nyár
Szeptember 14-én este ismét fúvós muzsikától lesz hangos a kastély díszudvara. A Gödöllői Városi Fúvószenekar ekkor rendezi meg nyárbúcsúztató koncertjét. A már hagyományosnak is
nevezhető esemény több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, árulta el lapunknak Ella Attila, a zenekar vezetője.
A hangverseny idei programja igazi különlegességeket tartogat a fúvószene
kedvelőinek. Mint arról lapunk is beszámolt, a zenekar a nyár elején nagy sikerrel szerepelt az V. Sárvári Fúvószenekari Versenyen, ahol az együttes I. dí-

jat, Ella Attila pedig karmesteri különdíjat kapott. A versenyen többek között
Franz von Suppé Költő és paraszt nyitánya, valamint Hidas Frigyes II. Népdal szvitje is elhangzott, s ezeket a gödöllői közönség is hallhatja majd szombaton este a program első részében, de
felcsendül Kodály Zoltán Kállai kettőse
is.
A koncert második felében a szokásoknak megfelelően film- és szórakoztató
zenék szólalnak meg, s több szóló produkciót is hallhat a közönség. Így például Sápi Viktor előadásában, „A pince

használt fém. Ez esetben azonban lágy
fémekre kell gondolni, amivel úgy dolgoznak a művészek, mint a fonallal, s
ami a gyapjúhoz képest más hatást kelt,
a fénytől függően változtatja meg a már
kész alkotást is.
A kiállítás címe a növekedésre, az előrehaladásra utal – ahogy a növények
bimbója megduzzad, mielőtt kipattanna,
s előbújnának a rejtekében lévő levelek,
virágok – Remsey Flóra valamennyi
munkája szorosan kötődik a természethez, még ha sok esetben ez a kötődés
inkább szimbolikus mint konkrét.
A kiállítás szeptember 15-én, 17 órakor
nyílik meg, s október végéig várja a látogatókat.
jk

mélyén – variációk egy bordalra” címmel, valamint Somogyi Marcell, Nagy
Dömötör és Kiss György tolmácsolásában „Pozan expressz”címmel hangzik
fel egy-egy különleges mű. Ella Attila
elárulta, reményeik szerint egy énekes
vendégművész is fellép a szombati koncerten, és egy meglepetés produkcióval
is megörvendeztetik majd a nagyérdeműt. Rossz idő esetén a programot a lovardában tartják meg.
A zenekarra a koncert után újabb fellépések várnak, a jövő héten Ausztriában vendégeskednek. Háromnapos útjuk során Salzburg környéki településeken lépnek fel, és bemutatkoznak Bad
Ischlben, Gödöllő testvérvárosában is.
jb

Gödöllőiek kiállítása Szabadkán

A művészet összekapcsol
Gödöllői művészek munkáit is megcsodálhatják az érdeklődők a szabadkai városháza dísztermében, ahol
szeptember közepéig vendégeskedik
a Levendula Galéria.
A kiállítás Kern Sólya Mária, a szabadkai városi képviselő-testület elnöke és Olga Ninkov művészettörténész kezdeményezésére jött létre,
akik a tavasszal megrendezett „Szecessziós városok” konferencián jártak
Gödöllőn, s ismerkedetek meg a Levendula Galériában folyó munkával.
Úgy ítélték meg, ez jó lehetőséget ad-

hat a magyar szecesszió bölcsőjeként
számon tartott Gödöllő és a szecessziós épületeiről híres Szabadka
közötti kapcsolat erősítésére.
„A művészet hozta össze a szabadkai
muzeológust, a politikust, a gödöllői
galériatulajdonost és festőt, és az
iparművészt. A szecesszió művészete,
amiről beszélni éppen ügyük volt, és
a jelen művészete, amire pedig
egyébként kíváncsiak. A kíváncsiság
tehát, a régi kapcsolatok bizalma,
talán a kitárulkozás és befogadni

vágyás az oka, hogy egy ötletből máris létrejött az első kiállítás.” Így fogalmaz a kiállítás katalógusának köszöntőjében Rehák Júlia.
Az „első kiállításon” Kern Sólya
Mária és Sz. Jánossy Erzsébet, a Levendula Galéria vezetője köszöntötte
az érdeklődőket, akiket a kiállított
alkotások mellett Miroslav Jovančić
festőművész, hegedűművész kápráztatott el játékával.
A folytatásra nem kell sokat várni,
januárban ugyanis a a szabadkai művészek látogatnak el városunkba, a
Levendula Galéria az ő munkáikkal
ismerteti meg a gödöllői közönséget.
bj
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Város–Kép

A pápai nuncius kettős ünnepe

Emléktáblák Gödöllőn

Kisboldogasszony búcsú

Ivánka Imre

Szeptember 7-én és 8-án szentmisékkel, körmenettel és virrasztással emlékeztek meg a
hívők Máriabesnyőn Szűz Mária születéséről valamint arról,
hogy öt éve kapta meg a Basilica Minor rangot a máriabesnyői kegytemplom. A Kisboldogasszony nagybúcsú legtöbb zarándokot vonzó vasárnapi szentmiséjét Mons. Alberto Bottari de Castello apostoli
nuncius celebrálta, koncelebrált dr. Beer Miklós megyéspüspök.

A máriabesnyői temető egyik
különleges síremléke az Ivánka-kripta, melynek falára Ivánka Imre születésének 100. évfordulóján került fel az emléke
előtt tisztelgő márványtábla.

A több ezer hívő előtt tartott szentmise kezdetén Beer Miklós köszöntötte
magyar majd latin nyelven a Szentszék diplomáciai képviselőjét, s kérte
fel a szentmise bemutatására. Turai
János atya, a bazilika plébánosa az öt
évvel ezelőtti kinevezési bulla egy
részletét idézte.
–- Nagy öröm számomra, hogy veletek lehetek és együtt ünnepelhetjük
Szűz Mária születésnapját ebben a
szentélyben, ezen a kegyhelyen –
kezdte szentbeszédét Mons. Alberto
Bottari de Castello. – Már két éve
annak, hogy a Szentatya ebbe az országba küldött engem, hogy az ő ál-

dását közvetítsem. Éppen a Basilica
Minor rang az, ami miatt itt annyira
otthon érzem magamat. Már sokszor
megtapasztaltam ugyanis Magyarországon, hogy a magyar nép mennyire
szereti Szűz Máriát, hiszen az ország
tele van Mária kegyhelyekkel.
Személyes élményéről is beszélt a
hívőknek. Elmondta, miért annyira
fontos számára Kisboldogasszony
ünnepe.
– Olasz vagyok, Veneto tartományban, egy Mária-kegyhely közelében
születtem. Az ott élő nép is annyira

szereti Szűz Máriát, mint a magyarok.
Az egyik alkalommal, amikor nagymamám éppen arra a kegyhelyre zarándokolt, sietnie kellett haza, mert
megszülte az édesanyámat, aki a Mária nevet kapta. Szeptember 8-án egyszerre ünnepelhetem az égi és a földi
édesanya születésnapját.
A szentmise a váci püspök által vezetett körmenetet követően pápai áldással ért véget.
(LT)

A Sisi Baráti Kör új előadássorozata

Szerelmetes históriák (1. rész)
2013. szeptember 16. (hétfő), 17.00
óra – Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ: „Erzsébet királyné és Andrássy Gyula leveleiből”. A belépés díjtalan!
A fotók bemutatásával és filmvetítéssel
illusztrált előadásoknak a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
ad otthont, minden hónap első vagy
második hétfőjén 17 órától.
Az aktuális programot a Gödöllői
Szolgálatban és a városi műsorfüzetben
és a könyvtár honlapján is közzé teszszük.
A témához kapcsolódó ajánlott irodalmat, a beiratkozott olvasók a helyszínen kölcsönözhetik.
(SzM)

Draskóczi és Jordánfalvi Ivánka Imre
1818. december 9-én született FelsőSzemeréden, Hont megyében. Szülei
a tullni katonai akadémiára küldték,
ahol utászként végzett. Együtt nevelkedett Görgey Artúrral, akivel életre
szóló barátságot kötött. Több mint 10
év szolgálati idejével tapasztalt katonaként 1848-ban csatlakozott a honvédsereghez. Batthyány Lajos, majd
Görgey mellett dolgozott. Augusztus
17-én őrnaggyá léptették elő, majd a
pákozdi csata után alezredessé, majd
ezredessé léptették elő. Október végén, a schwechati csata előtt ő vitte
Kossuth ultimátumát Windischgrätznek, azonban Jellasics elfogatta; 1850ig Königgrätz várában raboskodott.
Szabadulása után megnősült. Hont
megyében telepedett le feleségével,
majd a Csallóközbe, később Pest megyébe költöztek. Kereste és tartotta a
kapcsolatot a magyar emigrációval is,
miközben egy újabb forradalom terveit készítette. Megismerkedett Lónyay Menyhérttel, s később ez a kapcsolata vezetett oda, hogy a magyar
kormány meg tudta vásárolni a gödöllői uradalmat koronázási ajándékként
a belga banktól. Besnyőn szőlőbirtokot vásárolt, és a később róla elnevezett utcában házat épített. Országos
teendői mellett arra is maradt ideje,
hogy a gödöllői bortermelők szövetkezetének élére álljon és azt felvirágoztassa. 1861-ben Pest megye főjegyzőjévé választották.
1865-től 1895-ig tagja volt minden
országgyűlésnek és delegációnak.
Alapítója volt az első magyar dunai
gőzhajózási társaságnak. Kezdeménye-

zésére és munkája eredményeképpen
1881-ben megalakult a Magyar Vöröskereszt, melynek ő volt az első
igazgatója. Ennek programjában kiemelt helyen szerepelt egy központi
kórház megteremtése, melynek ünnepélyes avatására, 1884. október 19-re
a király is eljött. A kórház egyik
gondnoka Ivánka lett, egyik szakmai
felügyelője pedig a szintén Gödöllőhöz kötődő dr. Lumniczer Sándor.
1896 júliusában halt meg. Utolsó
kívánsága az volt, hogy fekete magyar díszben, a Johannita-rend palástjában tegyék a ravatalra, koporsójára
pedig 48-as ezredesi csákóját, kardját
és tábori övét helyezzék.
Végső nyughelye a máriabesnyői
temető végében található, s 2009-ben,
amikor a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület hívta fel a figyelmet az építményben lepusztult állapotára, és elindított a felújításra vonatkozó kezdeményezését, a gödöllőiek
példaértékű összefogásaként kívül és
belül is megújult. A kriptában a pákozdi hősön kívül felesége és nevelt
(bdz)
lánya nyugszik.
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Belvárosi Napok – vasárnap délelőtt a kutyásoké volt a főszerep
Napsütés, temérdek ember és
több 100 kutya. Ez jellemezte a
Belvárosi Napok vasárnap délelőtti legfőbb eseményét, az Ebugatta TV által szervezett kutyás
pikniket, amire nemcsak Gödöllőről, hanem Budapestről és
vidékről is érkeztek négylábúak
– természetesen a gazdájukkal
együtt. Az eseményt Tóth Tibor
alpolgármester nyitotta meg.
A piknik a hobbi (fajtatiszta származási
lap nélküli) kutyusok szépségversenyével vette kezdetét, amire rengetegen
neveztek be. A zsűri (Pécsi Il-dikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, Szűcs Lajos olimpiai bajnok labda-

Nem maradt ki a programból a beöltöztetett kutyák számára kiírt szépségverseny sem; megjelent a színen többek
között a Bob Marley-re hajazó rasztafári, maga Jack Sparrow kapitány a
Karib-tenger kalózaiból, egy igazi angol
úr, egy baboskendős ős-Beatrice rajongó, egy deszantos, egy cowboy
négylábú és még sokan mások. Érdekesség, hogy indulhattak azok is, akik
nem öltöztették be a kutyájukat, nekik
viszont valamilyen produkciót kellett
bemutatniuk (nem a gazdának, hanem
az ebnek). A fent említett zsűri itt is
számtalan díjat osztott ki.
Ezt követően a Cerberos bemutatója
érdekes színfoltja volt a rendezvénynek, hiszen itt olyan kutyák villantották

rúgó, mindketten Gödöllő Város Díszpolgárai, Péterfi Csaba, a polgármesteri hivatal kommunikációs igazgatója)
egyáltalán nem volt könnyű helyzetben,
amikor el kellett döntenie, hogy kik is
legyenek a különböző kategóriákban
(kistestű, közepes és nagy) díjazottak és
ki kapjon különdíjat, szívük szerint
ugyanis minden kutyust kitüntettek volna. Péterfi Csaba – aki maga is több
nemzetközi kutyakiállításon indult kutyáival – külön elismerte a gyerekeket.
Mint elmondta, nagy öröm számára,
hogy a fiatalok ilyen szépen foglalkoznak kedvenc négylábúikkal.
Nagy sikert aratott a DogHeart vezetőjének, Árkosi Józsefnek és kollégáinak a frisbee bemutatója is. A nézők
láthattak kezdő, a sportággal még csak
most ismerkedő, és vérbeli, a szakma
minden trükkjét elsajátított profi kutyákat, ahogy a levegőben úszva elkapják a „zsákmányt”. A szervezők
nemcsak bemutatót tartottak, hanem a
vállalkozó kedvű kutyások közül bárki
ki is próbálhatta ezt a sportos játékot.

meg ügyességbeli tudásukat,
akik menhelyről
kerültek ki.
A keverék kutyusok számára
kiírt szépségverseny (hasonlóan
a hobbihoz, itt is
három kategória
volt) ugyancsak kellemes szórakozást
jelentett a kilátogatók számára. A győzteseknek járó díjakat dr. Nánási Éva,
Gödöllő Város címzetes főjegyzője adta
át a boldog gazdiknak és az ugyancsak
vidám ebeknek.
Akik nem nyertek, azok sem lehettek
szomorúak, ugyanis a szervezők
minden résztvevőnek ajándékkal kedveskedtek.
Az esemény zárófejezetét a Gödöllői Kutyasport Központ által
összeállított program jelentette. Ők
többek között sportbemutatóval, az
úgynevezett flyball versennyel készültek, de természetesen idén sem

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

maradhatott el a mindig nagy érdeklődést kiváltó vidám, humoros kutyabemutató/kutyaprodukció, melybe
a Kutyasport Központ munkatársai
nagy örömmel vonták be a gyerekeket, akik láthatóan nagy boldogan
vettek részt az ebekkel közös játékokban, versenyekben. A programban kiemelt szerep hárult Halász Árpád kutyakiképzőre; a Gödöllői Kutyasport Központ vezetője végig humorosan és szellemesen vezette,
kommentálta a történéseket.
Emellett fontos részét képezte a
rendezvénynek az állatorvos általi
etetési, táplálkozási, életmódbeli
szaktanácsadás a jelenlegi és jövőbeli
kutyatulajdonosok számára.

Az eseményen végig forgatott az
Ebugatta Tv stábja; a piknik az ATV-n
futó Ebugatta műsorban lesz majd
látható jövő szombaton 15 óra 35
perckor, az Ebugatta TV youtube csatornáján pedig napokon belül.
Az Ebugatta TV főszerkesztője,
Petrus Krisztina a rendezvényt követően lapunknak elmondta: a piknik
rendkívül sikeres volt, majd 100 kutya indult a versenyeken, emellett az
érdeklődők több száz tesztet is kitöltöttek a felelős állattartással kapcsolatban és a két kutyaiskola bemutatója is nagyon sikeresnek bizonyult.

Parlagfűveszély!

Húzza ki gyökerestől!

hc

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

Gazdát kereső kutyák, online
A Plútó Állatorvosi Rendelő honlapján a Gödöllői Ebrendészeti
Teleppel együttműködve létrejött
egy weboldal, ahol a menhelyen
gazdára váró kutyákat lehet megtekinteni.

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.

Bővebb információ:
http://www.allatorvosgodollo.hu

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Szeptember 14-én és 15-én
9-11 óráig:
KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058
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Sport

Labdarúgás – Negatív széria

Lovassport – Nemzeti Vágta

Turán is kikapott a GSK

Gödöllő a 12. futamban indul

Az elmúlt hétvégén Turán
vendégeskedett a Gödöllői SK
labdarúgó csapata. Jenei Sándor
tanítványai ezúttal sem bírtak nyerni, ezzel három egymást követő mérkőzésükön kaptak ki, amire legutóbb egy éve volt példa.
A Pest megyei I. osztály 4. játéknapján a
Tura otthonában vizitált a GSK. A mieink szerették volna kiköszörülni a csorbát elmúlt heti produkciójuk miatt, de a
házigazdák magabiztosabban kezdték a
találkozót és állva hagyták a gödöllőieket az első 25 percben és kétszer is beköszöntek Sipeki Attila kapujába. A
folytatásban nem sikerült feltörni a hazaiak védelmét, így ismét az ellenfél
örülhetett a három pontnak. Az első két
meccsét megnyerő Gödöllő négy fordulót követően a 8. helyen áll a tabellán
6 ponttal.
Pest megyei I. osztály, 4. forduló
Tura VSK – Gödöllői SK 2–0 (2–0)
Pest megyei I. osztály,
5. forduló
Szeptember 14., szombat 16 óra
Gödöllői SK – Vecsés FC
(Táncsics Mihály úti Sportcentrum)

Megyei II. osztály – Döntetlennel
debütált a GEAC
Gól nélküli döntetlennel debütált a bajnokságban a Gödöllői EAC labdarúgó
csapata, amelynek a kispadján nyár óta
Sztriskó István ül. A szakvezető mindezek ellenére elégedett lehet, ugyanis
hétközi meccsen továbbjutásnak örülhetett a csapat Fóton a Pest megyei kupasorozat 2. fordulójában (4–2).
Megyei II. osztály, 4. forduló
GEAC – Valkó KSK 0–0
Megyei III. osztály – Vendég
öröm a rangadón
A Gödöllő kettőnek sem volt nagy öröme az elmúlt játéknapon. A mindig
presztizscsatának számító Vácszentlászló elleni hazai rangadón a gödöllőiek első félidei pocsék játékuknak köszönhetően kénytelenek voltak gratulálni a vendégeknek. Legéndi György
csapata jelenleg 3 pontjával a 8. helyen
áll.
Pest megyei III. osztály közép csoport, 3. forduló
Gödöllői SK II. – Vácszentlászló SE
2–3 (0–2) Gól: Paragi Péter, Heilmann
-llLászló

Sakk – Tartalékos debütálás az NB II-ben

Vereséggel rajtolt a GSBE
Vereséggel kezdte az NB II-es
szereplését a Gödöllői Sakkbarátok Egy-esületének csapata, akik
Pestszent-lőrincen maradtak alul
az első fordu-lóban.
Az NB II. Erkel csoportjában a bajnoki rajton négy alapemberét nélkülöző
gödöllőieknél három ifjúsági korú játékos szerepelt az utazó keretben, így
talán nem volt meglepő, hogy az erő-

sebb fővárosiak ellen alulmaradtak. A
mérkőzés szorosabb is lehetett volna,
ha Kozma Gábor nem hagy ki egy
három lépéses mattot.
NB II. Erkel csoport, 1. forduló
Pestszentlőrinc-GSBE 7,5-4,5
Győzött: Bándy A., Kőszegi L.,
Téglás M.; Döntetlen: Veréb G.,
Törőcsik J., Nagy A,; Vesztett:
Nagyajtai G., Sillye K., Hönsch P.
Kozma G., Szabó Z., Lenkei R. -vb-

Belvárosi Napok – városi futóverseny

A Montágh mozgósított a legjobban
Szeptember 7-8-án rendezték
meg Gödöllőn a Belvárosi Napokat. Az eseménysorozat keretében ismét megtartották a városi,
iskolák közötti futóversenyt, amin
összesen 3313-an vettek részt.

Az intézmények között a Montágh Imre
iskola örülhetett, ugyanis ők mozgósították a legtöbb futót százalékos arányban. Az iskolák közötti versengésben a
Montág Iskola mögött 2. helyen a Damjanich János Általános Iskola végzett,
míg a képzeletbeli dobogó 3. fokára a
Hajós Alfréd Általános Iskola állhatott
fel.
Az egyéni versengésben nyolc korcsoportba hirdettek győztest fiú és lány kategóriában külön. A 2005-ben szükletett
fiúk közül első helyen Batizi András ért
célba (Hajós), a 2. Lauber Kolos (Hajós), míg a 3. Fekete Csanád lett (Hajós). A lányoknál az 1. Ferencz Janka
(Szt. Imre), 2. Batizi Emese (Szt. Imre),
míg a 3. Péter Eszter lett (Szt. Imre). A
2004-ben született gyerekek versengésében a fiúknál Zsákai Bálint (Szt.
Imre), Korsós Zoltán (Erkel) és
Szabó Kornél (Hajós) értek be az első
három helyen, míg a lányoknál Erdei
Zita (Szt. Imre), Ács Julianna (Hajós), Simonváros Zille (Hajós) lett a
dobogós sorrend. 2003-ban Bárdi Milán végzett az élen (Damjanich). A
2001-2002-es kategóriában a fiúknál

Ferencz Dominik (Szt. Imre) végzett az
első helyen, őt követte a célban Tóth
Benedek (Hajós) és Lauber Tardos
(Hajós). Lányoknál itt az alábbi sorrend
született: 1. Eszenyi Napsugár, 2. Siklósi Laura, 3. Ratkai Panna (mindhárom Hajós). Az 1999-2000-es születésű diákoknál a fiúk között a Líceumos
Ferencz Ábel volt a leggyorsabb, a 2.
helyen Kapitány Márton (Erkel), míg
a harmadikon Kovács Balázs (Hajós)
ért célba. A lányoknál Konkoly Natália
(Erkel) lett az első, a szintén Erkeles Németh Eszter a 2., míg a Hajós tanulója,
Varga Vivien a 3. lett. Az 1997-98-as
korcsoportban Fekete Ábel (Líceum),
Bencsik Gergő (GEAC), Kalirovits
Sándor (TIG) sorrend született, míg a
lányoknál sorrendben Ferencz Anna
(Premontrei), Koczkás Dóra (TIG),
Wehovszky Vivien (Premontrei) hármas örülhetett dobogós helyezésnek. Az
1995-96-os születésű fiúknál Kurinszki
Ábel (Premontrei) lett az első, a 2. helyen Orbán Előd (Premontrei), míg a 3.
pozícióban Pál Tamás végzett. A hölgyeknél Nagy Imola (Erkel) kapkodta
leggyorsabban a lábat, őt Kiss Tünde
(TIG) és Somogyi Vera (Líceum) követte. A felnőtt férfi kategóriában Judák
Endre, Czindrity Attila, Pintér Sándor, míg a nőknél Zsíros Zsanett, Simon Barbara, Horváth Dóra sorrend
született az első három helyen.
-tt-

Hetvenkét település lovasa áll rajthoz a szeptember 20-22-ei, 6.
Nemzeti Vágtán, amelyen első alkalommal nemzetközi futamot is
rendeznek – jelentették be a
szeptember 2-án, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeumban, ahol ünnepélyes keretek között kisorsolták a sorrendet, amely alapján
Gödöllő a 12. előfutamban küzd
majd.
A 12 előfutamot szeptember 21-én bonyolítják majd le. Minden futam első és
második helyezettje jut tovább a másnapi középfutamokra, ahol négy darab ötfős és egy négyfős középfutamot rendeznek. Ezek győztesei jutnak tovább a
délutáni döntőre, melynek nyertese átveheti az elsőnek járó ötmillió forintos
fődíjat és a vándordíjat, egy 1848-as huszárszablyát.
Városunk lovasa Súr, Szentkirály, Ágasegyháza, Győrság és Sepsiszentgyörgy
lovasával méri majd össze tudását a 12.
előfutamban, ahol a 4-es rajtszámot
kapta Gödöllő. Idén első alkalommal
nemzetközi futamot is rendeznek. Magyarország meghívására – kihívására hét ország lovasa vesz részt a versenyen: egyelőre Szlovákia, Szerbia, Kuvait, Katar, Málta, Kazahsztán és Oroszország szerepel az indulók között. Szeptember 22-én két előfutamot rendeznek,
ezek első két helyezettje kerül be a nemzetközi döntőbe. A versenyzők a Bábol-

na Nemzeti Ménesbirtok Shagya-arab
lovain indulnak. A lovasoknak két napjuk lesz összeszokni a sorsolás útján
hozzájuk rendelt állatokkal. Magyarországot Fodor Ákos (Zamárdi) képviseli. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési
Minisztérium parlamenti államtitkára
hangoztatta, hogy a Nemzeti Vágta remek példa arra, milyen fontos a sport,
azon belül is a lovassport támogatása. A
rendezvény fontos szerepet játszik a
nemzeti hovatartozás és az értékek őrzésében. Lázár Vilmos, a Magyar Lovas
Szövetség és a Nemzeti Vágta elnöke
elmondta, hogy az elmúlt időszakban
közel húsz elővágtát rendeztek Magyarországon, illetve Székelyföldön és a
Vajdaságban. A háromnapos eseményt a
tavalyihoz hasonlóan idén ismét a közmédia csatornáin, élő közvetítés és stúdióbeszélgetések keretében követhetik
figyelemmel a nézők – mondta el Gazsó
L. Ferenc, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alap (MTVA) vezérigazgatója. A Nemzeti
Vágtát minden évben a
magyar hadtörténelem
egy-egy kiemelkedő
személyisége emlékének szentelik. Idén báró Simonyi József
(1771-1832) emlékére
folyik a verseny. Ismertebb nevén Simonyi Az ellenfél települések képviselőivel a sorsoláson

GÖDÖLLŐ K-5/20/50/80,
valamint kerékpártúra
5, 20, 50 és 80 kilométeres
teljesítménytúrát, valamint 50
és 80 kilométeres országúti
kerékpáros teljesítménytúrát
szervez a „Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület”,
amelyre minden érdeklődőt
sok szeretettel várnak!
Időpont: szeptember 15., vasárnap
A túra útvonalai:
K-5: Gödöllő Alsó park (térkép a
rajtnál) K-20: Gödöllő utcáin (térkép a rajtnál) K-50: Gödöllő – Valkó – Vácszentlászló – Zsámbok –
Dány – Isaszeg – Gödöllő
K-80: Gödöllő – Valkó – Vácszentlászló – Zsámbok – Tura – Galgahévíz – Hévízgyörk – Aszód – Iklad
– Galgamácsa – Váckisújfalu – Őrbottyán – Veresegyház – Szada –
Gödöllő
Szintideje: 1/2/ 4/ 6 óra

TOBORZÓ!
A Gödöllői Taekwon-Do Sportegyesület várja a sportolni vágyókat.
Edzéseinken megismerkedhetnek a
Taekwon-do harcművészettel ahol
kortól, nemtől függetlenül megtanulhatják a sportolók az önvédelmet, rúgó, ütő technikákat és mindemellet
együtt sportolhatnak Európa és Világ-

Költsége: 200.- (5km), 500.- (20
km), 800.- (50 km), 900.- (80 km)
Ft/fő
A rajt és cél helye: Gödöllő Erkel
Ferenc Ált. Isk.
A rajt ideje:
50/80: reggel 8-9 óra között
20 km: 9-10 óra között
5 km: 10-10.30 óra között
Érdeklődni lehet: Korompai Beáta
korompaibeata@gmail.com
www.margita344-2.hu
Országúti kerékpáros teljesítménytúra Gödöllőn
Gödöllő K50/K80 országúti és K20
városi kerékpáros teljesítménytúra
szeptember 15-én, vasárnap.
Indulás, nevezési díj:
K20: 9-10 óra között500 Ft/fő
K50: 8-9 óra között 800 Ft/fő
K80: 8-9 óra között, 900 Ft/fő

-li-

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 eddz 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).

bajnok mesterekkel. Az edzések keddcsütörtök 16.30 tól a művelődési házban. Az edzések bármikor megtekinthetők és kiprobálhatók. Mindenkit várunk szeretettel!!
Czeba Mihály 6. danos mester, év
edzője 2012-ben és a nemzeti válogatott kapitánya, valamint Bontovics
Babett 4. danos mester, 2-szeres Európa-bajnok és 3-szoros világbajnoki
ezüstérmes sportoló várja önöket.
Érdeklődni: 06-20/530-4957

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.

óbester legendás hírű huszártiszt volt,
aki kortársaitól kapta “a legvitézebb
huszár” kitüntető címet. Már tizenöt
éves korában huszárnak állt, és 1813ban részt vett a lipcsei “népek csatájában” Napóleon ellen.
A hagyományos jótékonysági sztárfutam döntőjének versenyzői idén nagyobb összeggel támogathatják az általuk képviselt alapítványt vagy csoportot: az első helyezett most is egymillió
forinttal, a második-ötödik helyezettek
azonban 100 ezer forint helyett 250 ezer
forinttal.
A korábbi évek hagyományainak megfelelően idén is lesz kishuszár vágta, kocsitoló verseny, fogatvágta, díjugrató
verseny, történelmi lovas gála és akadályvágta is. Az Andrássy úton ismét
Vágta Korzó fogadja a vendégeket, ahol
az induló települések és a nemzetközi
futam országai mutatkoznak be. A Műcsarnok és az 56-osok tere között pedig
az Országkonyha várja a magyar gasztronómia tradicionális étel- és italkülönlegességeivel a látogatókat.

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 Új Művészet Közalapítvány és a Gödöllői
Iparművészeti Műhely tisztelettel meghívja Önt
2013. szeptember 21-én (szombaton) 16 órára
Emlékek Körösfői-Kriesch Aladárné, Ujvárossy
Ilka kertjéről beszélgetésre
Bevezetőt mond: dr. Krassay László erdőmérnök
Vendégünk Körösfői László Aladár mérnöktanár,
az unoka
Az Ilka kertje c. csoportos, képző- és iparművészeti kiállítás 2013. szeptember 29-ig
tekinthető meg, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.
A program „A szecesszió éve Gödöllőn” tematikus év és a Kulturális Örökség Napok
keretében kerül megrendezésre.
A fotón Körösfői-Kriesch Aladár és családja látható (Gödöllői Városi Múzeum tulajdona)
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660
www.gimhaz.hu
e-mail: gimhaz@invitel.hu
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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-
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Közérdek
dási 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,

– 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.

FELHÍVÁS VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

ÜGYELETEK

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló
356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó

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

köteles bejelenteni:

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. szeptember 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013. január 1-ét megelőzően már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot.
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.foldhivatal.hu
honlapról.
A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

Közérdekű telefonszámok
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

Szeptember 9-15-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
Szeptember 16-22-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420243.

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

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: tel.: 06-28/430-562 (munkaidőben) fax.: 06-28/520-879

06-20/524-0340.
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

Erdőlátogatás korlátozás a Valkói Erdészet területén
Szeptemberben kezdődnek a gímbika vadászatok a Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói Erdészetének területén. A vadászatok biztonsága és eredményessége érdekében szeptember 11-30-ig a Valkói Erdészet a térképen jelölt Bag, Valkó, Isaszeg, Gödöllő, Vácszentlászló, Dány határában lévő erdőkben az erdőlátogatás teljes korlátozását rendeli el, beleértve a jelzett turistautakat is!
A térségben kirándulást, erdei kikapcsolódást tervezőknek az erdészet ebben az időszakban javasolja az ingyenesen látogatható Gödöllői Erdészeti
Arborétum felkeresését.
A Gödöllői-dombság erdeiben jelentős nagyvadállomány él, az összes hazai
nagyvadfaj megtalálható itt. Szeptember a gímszarvas nászának, a bőgésnek
az időszaka. Ekkorra tisztítják le agancsaikat a bikák, és korábbi rejtőzködő
életmódjukat feladva tehenek után kutatnak. A vadászatok során különleges
élmény a szarvasok megfigyelése. Kilövésre egyes egyedek esetén csak ezután kerülhet sor.
A Valkói Erdészet erdész és vadász szakemberei már korábban előkészítették a vadászatokat, igyekezve a legkisebb időtartamra szűkíteni az erdő lezárásának időtartamát. Fontos, hogy a kirándulók betartsák a teljes korlátozást, hiszen ellenkező esetben veszélyeztetik a hosszas és bonyolult
szervezést, előkészítést igényelő feladat végrehajtását.
A térségben kirándulni, pihenni vágyókat szeptemberben is 8:00-18:00-ig
minden nap fogadja a Valkói Erdészet kezelésében lévő 350 ha alapterületű
Gödöllői Erdészeti Arborétum játszóterével, tűzrakóhelyeivel, pad-asztal
garnitúrákkal.

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT HIRDET
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.

Gödöllővel kapcsolatos
hírekről, eseményekről
tájékozódhat:

www.godollonettv.hu
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Mozaik

KEDVES VENDÉGEINK!
A gödöllői városi piac emeleti
étterme 2013. szeptember 9-től
visszaáll az őszi-téli nyitvatartásra.
Hétfő-péntek: 7-18 óráig
Szombat: 7-16
Vasárnap: 9-15
Az igényeket figyelembe véve,
egész évben a gyermekmenü
továbbra is 550 forint!
Továbbra is tart a péntek-szombati
megszokott akciónk:
Halászlé 680 Ft
Vadpörkölt körettel 980 Ft
Pacalpörkölt körettel 980 Ft
Birkapörkölt körettel 980 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!
Tel: +36/70/262-1535

KEDVES GYEREKEK! TISZTELT SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK!
ÉNEKELD VELÜNK BALU DALÁT GUINNESS REKORDÉRT!
Szeretettel hívunk és várunk minden MACKÓ és egyéb állatokat, kedvelő gyereket Magyarország „legnagyobb gyerekkórusába”. Dalolva köszöntjük az
ÁLLATOK VILÁGNAPJÁT a 2013-as esztendő Szent Mihály havának 28-dik
napján a déli harangszó után kettő órával a Veresegyházi Medveotthonban.
A Balu Fesztivál keretében sok-sok gyerek közreműködésével szeretnénk
megdönteni az aktuális Guinness rekordot a gyerekkórus kategóriában.
Közösen énekeljük A dzsungel könyve musicalből BALU-val, a Beindul a
pofonofon kezdetű dalt. Előzetes „énekpróbákat” tartunk 2013 szeptember 15én, sok-sok meglepetéssel, játékkal és csodálatos mesékkel, bohócok és artisták
bemutatójával.
A varázslatos programok közben a MÁLNA Zenekar muzsikál, éneket és
mondókát tanít minden „mackópalántának, a farkaskölyköknek, és a majomcsapat” is hallgatózhat.
Szeretettel várjuk a műsorszámmal rendelkező csoportokat bemutatkozásra!
Részletes információ: www.medveotthon.hu
Keress minket a Facebookon is!
Hozd el Édesanyádat a MACKÓ partyra!
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GYÁSZJELENTÉS

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

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

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

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen 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

KÖZLEMÉNY
+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák
INGATLAN
+ Gödöllő, kiemelt övezetben, a Kastély közelében, 2 szintes,
4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház gondozott kerttel,
kedvező áron eladó (kisebb ingatlant esetleg beszámítok).
Tel.: 06-20-9-443356
+ Eladó az egyetemi lakótelepen
egy parkra néző, két szobás, földszinti öröklakás. Tel.: 20/616-9336.
+ 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, 20420-6243 (egész nap).
+ SÜRGŐSEN ELADÓ magasföldszinti 62m2-es, 2 szobás, erkélyes
lakás Gödöllőn, Kossuth L utcában!
Új műanyag nyílászárók a konyhán
és az egyik szobán. I.ár: 10,9 MFt.
20-772-2429
+ Sürgősen eladó 68nm-es, 3 szobás, tégla, konvektoros, jó állapotú,
világos, jó beosztású, duplaerkélyes
lakás Gödöllőn a centrumban. I.ár:
10,9MFt 20-772-2429
+ Sürgősen eladó Gödöllő
kertvárosában 100m2-es 3szoba,
konyha-étkezős, alápincézett kockaház 720m2-es telekkel. I.ár:
13,9MFt! 20-772-2429

+ Az ár alkuképes! Központhoz közel 200 nm-es vállalkozásra alkalmas kétszintes duplagarázsos ház eladó iár:
17.9 MFt 20-804-2102
+ Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított,
gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 10,2MFt 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: 7.2 MFt 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:9.9
MFt 20-8042102
+ 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
+ Gödöllőn, eladó alkalmi áron 90%-os készültségű,
újépítésű 110 nm-es családi ház a Kertvárosban, 560 nm-es
telken. Nappali+3 szoba, amerikai konyha. Lakható melléképülettel, ipari áram, ’A’ besorolású minőségi tanúsítvány.
Referencia szám: 3738. I.ár: 27,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3 szobás,
téglaépítésű családi ház, két lakrésszel. 1100 nm-es telek,
díszkert. Referencia szám: 3726. I.ár: 22,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ 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 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Harasztban, egy 3 szobás, téglaépítésű
családi ház. Referencia szám: 3305. I.ár: 18,5 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn eladó magasföldszinti nappali+ 2 szobás nagy
erkélyes, igényesen felújított, egyedi fűtéses lakás csendes
környezetben. Referencia szám: 3733. I.ár: 13,8 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
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+ 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 m Ft. 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, a Kossuth L. u.-ban egy 63 nm-es, kétszobás, erkélyes, 4. emeleti öröklakás. Irányár: 8,5 m Ft.
Érdeklődni: 20/9194-870
+ Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft. 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 nmes garázs is. Második emeleti lakást beszámítok: Kossuth,
Erzsébet Kné krt.-i lakások előnyben. Referencia szám:
3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn a Harasztban, egy 3 szobás, 110 nm-es
téglaépítésű családi ház. Referencia szám: 3305. I.ár: 18,9
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, alkalmi áron, a Thököly utcában egy 130
nm-es, 3 szobás, szinteltolásos családi ház, 100 nm-es melléképülettel, 880 nm-es telken. Referencia szám: 3340. I.ár:
26,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesben egy 150 nm-es, kétszintes, 3 kocsi beállásos családi ház. Referencia szám: 3209.
I.ár: 31 m Ft. 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 m Ft. 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 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Kertvárosban, egy 170 nm alapterületű
polgári ház, osztható 1200 nm-es telken. Referencia szám:
3468. I.ár: 29,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
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10 ÉVES A MAGYARTÖLGY
INGATLANIRODA!

ÜNNEPELJEN VELÜNK!
+ 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
+ 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
+ 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
+ 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
+ Sürgősen eladó családi okok miatt egy földszintes, 90
nm-es családi ház Gödöllőn, 980 nm-es telken. Iár: 27,6
MFt. Ingatlanosok kíméljenek! Érd: 06-70-385-5196
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
+ Gödöllőn, Belvárosban 68 nm-es téglalakás eladó. Iár:
11,9 M Ft. Érd: 06-20-981-5323
+ 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. 06-70-702-9747
+ Zsámbokon Vas-műszaki üzlet lakással, áruval, céggel, haláleset miatt - eladó. Esetleg rákoscsabai vagy gödöllői
ingatlan beszámítható. Tel: 06-70/333-0636
+ Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1
félszobás távfűtéses lakás. Ár: 9,8 M FT. Érd: 20-341-9861
+ Eladó Palotakerten 2 szobás, 64 nm-es 5.em. lakás új
nyílászárókkal, bejárati ajtóval, város felé néző szép
panorámával, erkéllyel. Ár: 10 MFt. Érd: 06-20-622-5025
+ 1,5 szobás lakások eladók: négyemeletes házban a
Palotakerten (felújított, 3.em. parkra néző, nagy erkélyes)
szigetelt házban Iár: 10,8 MFt, ill. az Erzsébet körúton
4.emeleti iár: 9,5 millióért. Érd: 06-70-698-4431.
+ Eladó tulajdonostól a Palotakerten, négyemeletes ház
1. emeletén egy 62 nm-es, 2 szobás, felújított, parkra
néző, fűtésszelepekkel beépített lakás 11,9 MFt-ért. Tel:
20-956-3212
+ 8.200.000.-Ft –szép lakás eladó, nem panel, fűtése
egyedi, elzárható, energiatakarékos, panorámás. Extrák:
bútorok, hűtőszekrény, kerámia tűzhely, hűtő, redőny,
klíma. 06-28-785115

+ Kazinczy F. u. 17. alatti ingatlan eladó: 2 szoba, 2 konyha,
1 WC, fürdőszoba 563 nm-es telekkel. Iár: 15 MFt. Tel: 0670-411-5268
+ Szadán csendes, zöld környezetben 12 éve 1500 nm-en
épült 155 nm-es (+teraszok, kocsibeálló) családi ház eladó.
Automata öntözőrendszer saját ásott kúttal. Ár: 49,5 MFt.
Tel: 06-20-376-5773
ALBÉRLET KIADÓ
+ Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+ 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.
+ Szt. János utca 23. alatt két szobás, bútorozott lakás
saját fogyasztásmérőkkel kiadó. Tel: 06-28-411-259
+ Kazinczy körúton magasföldszinti 55 nm-es, 2 szobás,
felújított lakás ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: 06-20-328-3539,
eladokiadomost@gmail.com
+ 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
+ Gödöllőn, a Kazinczy körúton 2 szobás, téglaépítésű, konvektoros lakás kiadó. Ár: 55.000,-Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució. Tel: 06-30-381-3505
+ Albérlet kiadó! Családi háznál külön bejárattal szoba,
konyha, fürdőszoba. Fix: 65.000,-Ft. Tel: 06-70-421-5948,
06-30-392-7836
+ Kiadó Gödöllő központjában 125 nm-es tetőtéri lakás (1
hálószoba, nappali, WC, fürdőszoba, étkező+ konyha).
50.000,-Ft + rezsi. 06-30-2090-517, 06-30-9421-686
+ Gödöllő Kertvárosban 2 szoba-konyhás, fürdőszobás önálló kertes családi ház gázkonvektoros fűtéssel, garázzsal,
melléképülettel és kerthasználattal kiadó. Érd: 06-70-7046618, 06-28-413-376
+ Gödöllő Belvárosában kétszobás, magasföldszinti,
részben bútorozott lakás 1-2 fő részére kiadó. 60.000,-Ft +
rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-70-333-0496
+ Köztársaság úton 3 szobás családi ház, családnak,
diákoknak, munkavállalóknak kiadó. Iár: 70.000,-Ft. Tel:
06-30-421-6644
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában egyedülálló, körpanorámás 130 m2es luxus kategóriáju iroda ( több tárgyalóval, teakonyhával)
hosszú távra kiadó (eladó). Tel.: 20-9443-356
+ Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség saját
parkolóval, kerthelyiséggel, többcélú hasznosítás lehető-ségével
hosszú távra, kedvező áron kiadó! Tel.: 06-20-9-443356
+ Kiadó üzlethelyiség Gödöllő belvárosában, reális áron.
Érd: 06 20 9 421-768
+ Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás kiadó.
Tel.: 20/9455-583.
+ 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.

+ 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
+ Gödöllőn Központban 40 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ
(udvarban, riasztóval, klímával). Tel: 06-70-948-0008
+ Gödöllőn az Ádám utcában AUTÓMOSÓ kiadó, esetleg más
tevékenységre is. Tel: 06-28-415-664
+ 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 belvárosában egy 38 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Tel: 06-30/231-7508
+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában, 84nm, a
Remsey krt.22. alatt. Igényes, újszerű, klimatizált, nagy
üveges sarok portál. Tel: 28/430-209 (munkaidőben).
+ Gödöllőn Központban 40,4 nm-es ÜZLETHELYISÉG
újszerű állapotban, riasztóval, klímával, saját közmű órákkal
TULAJDONOSTÓL ELADÓ. Tel: 70-9480008
+ Gödöllő belvárosában bevezetett üzlethelyiség berendezéssel sürgősen áron alul eladó. Érd: 06-30-440-0146

10% KEDVEZMÉNYT ADUNK AZ
ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK
ÁRÁBÓL:
INGATLANKÖZVETÍTÉS
ÉRTÉKBECSLÉS
(LAKÓINGATLAN, ERDŐ,
SZÁNTÓ)
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
KÉSZÍTÉSE

ÁLLÁS
+ Gödöllő központjában lévő
szépségszalonba kedvező feltételekkel FODRÁSZT keresünk.
Érd: 06-30-9893-652
+ 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, 06-70-3847138, apm10@freemail.hu

Önvédelmi tréning
Kíváncsi, miként védheti meg magát vagy családját egy
esetleges támadáskor? Szeretne elsajátítani néhány önvédelmi
technikát?
Növelné önbizalmát és állóképességét?
Négy, különbözĘ idĘpontban induló Önvédelmi
Tanfolyamunkon minderre lehetĘsége nyílik! Helyszín: GödöllĘ,
MĦvészetek Háza.
Ezen a 12 alkalmas kurzuson elsajátíthatja az alapvetĘ karate
ütéseket és rúgásokat. Megtanulhatja, hogyan szabaduljon ki
erĘszakos
fogásokból,
átölelésekbĘl
és
leszorításokból.
Gyakorolhatja, miként kell ártalmatlanná tenni a támadót, és hogyan
kerekedhet felül egy veszélyes, kiszolgáltatott helyzetben.
Az edzések a technikák elsajátítása mellett remek alkalmat
nyújtanak erĘnléte javítására, állóképessége növelésére, s ezen túl
csökkentheti test-zsír százalékát. A program során magabiztosabbá
válik, és megismerheti egy módját az egészséges életmód
kialakításának.
Szóljon barátainak, munkatársainak! Ismerjék meg együtt saját
határaikat, tanuljanak bajnok edzĘinktĘl, és érezzék jól magukat az
együtt töltött idĘ alatt.
Jelentkezés és további információ: www.nelegyelaldozat.hu
A képzés A társadalmi kohézió erĘsítése az áldozattá válás megelĘzése és
az áldozatsegítés érdekében a GödöllĘi kistérségben c. TÁMOP-5.6.1.C11/1-2011-0005 projekt keretében valósul meg.
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+ 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

+ 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
+ MANIKŰRÖST és PEDIKŰRÖST keresünk. Tel: 06-20440-4261
+ Biztosítási tanácsadói gyakorlattal rendelkező
kollégákat keresek több 100 fős meglévő ügyfélkör
kezelésére a gödöllői régióból. Amit kínálunk: -külön
megállapodás, -vezetői karrier. Jelentkezni az
istvan.a13@gmail.com –on.
+ Menetrendszerinti járatok végzésére keresünk
autóbuszvezetőket Gödöllő, Aszód, Zsámbok, Dány
környékéről. Fényképes önéletrajzokat az ugyfelszolgalat@
buszprojekt.hu e-mail címre várjuk.

+ CO2 HEGESZTŐKET keresünk többéves gyakorlattal
vastaganyagok hegesztésére, gödöllői munkahelyre.
(Tűzvédelmi vizsga előny.) Tel: 06-70-248-8085, e-mail:
szakmunka01@gmail.com.
+ FÉNYEZŐKET keresünk gödöllői munkahelyre. (Feltétel:
szakmai tapasztalat.) +Tűzvédelmi vizsga előny. Tel: 0670-248-8085, e-mail: szakmunka01@gmail.com.
+ LAKATOSOKAT keresünk (rajzolvasási gyakorlattal)
budapesti munkahelyre. Szállás biztosított. Tel: 06-70366-5808, 06-70-384-7138, e-mail: rasie@gmail.hu
+ 58 éves, jó fizikumú asszony bejárónői munkát keres,
nagy gyakorlattal. Tel: 06-70-354-4875

+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és
homlokzatfestés rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, 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
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/5921856, 30/508-1380

+ Bébiszitterkedést vállalok! Ha nem tudja megoldani, hogy
ki hozza el a kicsiket az óvodából, iskolából, szóljon nekem!
Hétvégi felügyeletet is vállalok! Érd: 06-30-419-8634

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

SZOLGÁLTATÁS

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

+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését.
Érd.: 30-851-8763
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828, www.interiortrans.hu
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ 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
+ KÚTFÚRÁS! Lakossági házi vízellátásra, öntözésre,
mezőgazdasági, állattenyésztési célra készülnek. Tel:
0670-633-5772
+ 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

Opel Corsa akár

2 499 000 Ft-ért

Opel Astra akár

*

3 850 000 Ft-ért

*

+ MŰKŐ SÍREMLÉKEK TISZTÍTÁSÁT vállalom Gödöllőn
és környékén. Gyors és rugalmas munkavégzés (akár
hétvégén is). Hívjon bizalommal! 06-30-642-7298
Mersva Mihály
+ LAKÁSSZERVIZ. Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás
elhárítás, bojler, zárcsere és javítás, hideg-meleg
burkolás, festés; kertfenntartás, fűnyírás, öntözőrendszer telepítés. Fürdőszoba felújítás. 70/201-1292

ÚJ OPEL MODELLEK AZ OPEL GAÁLNÁL

VIGYE EL EGY KÖRRE!
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+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+ 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.

EGÉSZSÉG

+ Angol nyelvtanfolyamok felnőtteknek: kezdő,
újrakezdő és haladó csoportok, nyelvvizsga-felkészítés,
beszédkészség-fejlesztő
kurzusok.
Részletek:
www.crea.hu, 20/2939111

+ 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

+ Angoloktatás a Palotakerten: középiskolásoknak
érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, korrepetálás,
gyerekeknek játékos angol 7 éves kortól. Részletek:
www.crea.hu, 20/2939111

+ MINŐSÍTETT gödöllői FLABÉLOS Stúdiónk továbbra is
kedvező árakkal várja az érdeklődőket a központban,
közvetlenül a PIAC mellett. Akció: 250,-Ft/10 perc bérlet vásárlása esetén. Tel: 06-20-384-2837 Gödöllő
Fészek Üzletház, Szabadság u. 5-7.

+ 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.
+ NÉMET NYELVTANÁROKAT KERESEK közös
nyelvstúdió kialakítására. Érd: 06-30-328-5625

+ Kis képernyős színes TV, Indukciós rezsó, Karancs 4
égőfejes gáztűzhely-földgázra is használható- eladók.
Tel: 06-70-361-5582

+ INGYENES 80 órás FRANCIA kezdő nyelvtanfolyam
indul GÖDÖLLŐN (TÁMOP 2.1.2. program, EU-s
FORRÁSBÓL) 2013. 09. 26. - 2014. 02. 25.-ig, hétfőn és
csütörtökön 16:30-18:00-ig. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő,
Kőrösfői u. 2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653, info@ili.hu

+ 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

+ Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953

EGYÉB

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

+ Angol mechanikás, Stenzel&Schlemmer gyártmányú,
páncéltőkés, fekete, 190 cm hosszú, szép hangú zongora
zenész tulajdonostól eladó. Iár: 520eFt. Érd: 30/211-0580

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ 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: 28/417-913
+ 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
+ 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

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
+ Megbízható fiatal pár eltartási szerződést kötne
Gödöllőn vagy környékén. Tel: 06 70 312-5965

+ HASTÁNCTANFOLYAM indul Gödöllőn a Bio-Fit Centerben
szeptember 12.-től, kezdő: 17-18h, középhaladó: 18-19h.
Érd. Edinánál: 20/3532-202 vagy latifadance@gmail.com

+ 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

+ Németül tudni vágyó, bátor partnerdiákokat keresek
Vera F. Birkenbihl módszerének népszerűsítésére. **
„Deutsch ist leicht, meine Tipps:” 1 oldalas pályázattal kedvezményes német tanfolyamot lehet nyerni. ** „100 szóval
a szakmában németül” gyorstanfolyamok bármely szakmában külföldi munkához. ** Professzionális felkészítés
alap-, közép-, és felsőfokú nyelvvizsgákra, közép- és emelt
szintű érettségire, 8. osztályosoknak felvételi vizsgára.
Scherzinger Mária némettanár: 30/223-6715

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

OKTATÁS

+ Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást,
felvételire való felkészítést kisiskolás kortól az
érettségiig. Tel.: 70/609-7748
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+ FRANCIA nyelvoktatás 13 éves gyakorlattal,
felkészítés érettségire, ORIGO, BME, TELC, DALF, DELF
nyelvvizsgákra, segítségnyújtás iskolai problémák
esetén. Tel: 06-30-638-4947
+ ANGOL nyelvoktatás érettségire, nyelvvizsgára
felkészítés, egyénileg vagy kiscsoportban. Takárné
Bacsó Márta 06-30-497-3066, www.bacsoenglish.hu email: takarne.bacsomarta@invitel.hu
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emeltés középszintű érettségire való felkészítést vállal
gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták
segítése is! 20/380-2268 (du., este hívható)
+ INGYENES SZAKKÉPZÉSEK az új OKJ szerint a LIA
Iskola Gödöllői Tagintézményében. 2013-2014. tanévben
indítandó szakok nappali tagozaton: -PÉNZÜGYISZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ, -TURISZTIKAI SZERVEZŐ ÉS
ÉRTÉKESÍTŐ, levelező tagozaton: -Pénzügyi-számviteli
ügyintéző. Regisztrálj most! www.liaiskola.hu További
információ: 06-30-227-8704, godollo@liaiskola.hu
Iskolánk címe: 2100 Gödöllő, Városmajor u. 8.

Ajándék
hirdetések a
Szolgálatban!
2 fizet 3-at
kap akció!
Részletek az
irodában
vagy telefonon
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 17.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tóth Ádám, Szabadka u. 6/a., Nagy
Erzsébet, Kazinczy krt. 12.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tesánszki Norbert, Dózsa Gy. u. 1-3.,
Dudás Tünde, Palotakert 6.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tóth Tamás, Kertész köz 6.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Flórika Béláné, Egyetem tér 4/c., Bársony Margit, Móra F. u. 9.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tuboly Imre, Szent
János u. 1/c., Navratil Lászlóné, Egyetem tér 4/c.
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