
Hatalmas érdeklődést hozott a
vasárnap megrendezett VI. Va-
dásznap a Gödöllői Királyi Kas-
télyban. A tárlatvezetéssel, kiál-
lításokkal, állatbemutatókkal,
gyerekprogramokkal, vásárral
és főzőversennyel egybekötött
eseményre több ezren voltak kí-
váncsiak.

Vadászkürtök szavára nyitotta meg ka-
puit a királyi kastély, ahol Erzsébet ki-
rályné köszöntötte a vendégeket, majd
a díszudvaron Gémesi György polgár-
mester puskalövéssel hivatalosan is
megnyitotta a vadásznapot.

A hagyományosnak számító prog-
ramra az ország minden tájáról érkez-
tek a vadászat iránt érdeklődő vendé-
gek, akik számtalan színes program kö-
zül választhattak. A díszudvar színpa-
dán többek között gyerekeknek szóló
vidám meseelőadások zajlottak, de
nagy sikert aratott a vadászruha díszbe-
mutató és a Vadászkamara kürtmuzsi-
kája is.

A Kastélyparkban is izgalmas prog-
ramok várták az érdeklődőket. Ez alka-
lommal a kézművesek vásárán is sok, a
vadászat szerelmesei számára vonzó
termék került a pultokra. A főzőver-
seny résztvevői is vadételek készítésé-
ben mérték össze tudásukat. Emellett

az érdeklődők kipróbálhatták, hogyan
kell felhúzni az íjat s hogyan kell célba
venni a vadat.

Nagy érdeklődés kísérte a vadászku-
tya bemutatót, ahol az ebek produkci-
ója közben a műsorvezető az adott ku-
tyafajta tulajdonságaival, annak vadá-

szat közbeni viselkedésével ismertette
meg a közönséget.

A solymász- és íjászbemutató is ér-
dekes színfoltja volt a rendezvénynek.
Itt Ambrózy Árpád, a Magyar Va-
dászíjász Szövetség elnökének tolmá-
csolásában ismerkedtek meg az embe-
rek a magyar vadászat történetével, a
különböző – az idők folyamán megvál-
tozott – íjtípusokkal, de azt is megtud-
hattuk és láthattuk, hogy amíg egy régi
elöltöltős puskát a vadász megtölt, ad-
dig az íjász kilő vagy nyolc vesszőt.
Látványos volt a sólymászat is, ahol a
különböző fajtájú madarak bemutatták,
hogyan is kapják el zsákmányukat, ho-
gyan dolgoznak össze gazdájukkal a
vadászat során.

Nem maradt ki a programból a lovas
íjászat sem. Itt egy világrekorder, Ha-
rangozó János aratott nagy sikert,
amikor lóháton ülve villámgyorsan lőt-
te ki a nyílvesszőket, amik nem meg-
lepő módon mindig a céltáblában vagy
a céltárgyban kötöttek ki.

(fotóösszeállításunk a 7. oldalon)
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Madarak, vadak és egyéb állatfajták

VI. Vadásznap a királyi kastélyban

Újabb játszótér újult meg városunkban:
vasárnap délután az Egyetem téren adták
át a felújított, korszerű játszóeszközökkel
felszerelt létesítményt. (2. old.)

Az egyetem botanikus kertjében lévő vac-
korra is lehet szavazni az „Év fája” verseny-
ben.

(7. old.)

A budapesti Nemzeti Lovardában rendezték
meg a magyar díjugrató bajnokságot, ame-
lyen ifjúsági korosztályban ifj. Lázár Zoltán
magyar bajnok lett. (8. old.)
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Óriási érdeklődés kísérte a Gö-
döllői Városi Múzeumban a Sze-
cesszió Éve program-sorozat ré-
szeként, Körösfői-Kriesch Ala-
dár születésének 150. évfordu-
lója alkalmából megrendezett
tudományos konferenciát.

Gaálné dr. Merva Mária, a múzeum
igazgatója köszöntőjében elmondta,
nagy öröm számukra, hogy ekkora az
érdeklődés Körösfői-Kriesch Aladár
életműve iránt, s hogy a szakma szá-
mára is vonzó volt a tanácskozás. Ez
abból is látszott, hogy sokan jelentkez-
tek előadónak a tanácskozásra.

Örömmel számolt be arról, hogy az
emlékév a Körösfői leszármazottakat is
megmozgatta. Kriesch György ehhez
kapcsolódóan több kiállítást szervezett
és előadást tartott itthon és Erdélyben,
Körösfői László pedig Tűzőrzők cím-
mel jelentetett meg egy kiadványt, ami
a Körösfői Alapítvány munkájának be-
mutatása mellett több, a művész mun-
kájával, életével foglalkozó tanul-
mányt is közöl. (folytatás a 6. oldalon)

Tudományos konferencia

Körösfői 150
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Az összefogás szép példájának ered-
ményeként megújult az Egyetem téri
játszótér, amit szeptember 15-én dél-
után avattak fel. A  gyerekek nagy
örömére egy új, kombinált játszóvár
került a többi, felújított játék mellé. 

Az egyetemi játszótér felújítását Kátai
Henrietta kezdeményezte, s a Tündér-

kert Egyesülettel közösen kereste fel az
önkormányzatot annak érdekében, hogy
a területen élő gyerekek közösségi tere
megmaradhasson és megújulhasson. A
kezdeményezést Halász Levente, a te-
rület önkormányzati képviselője karolta
fel, s megnyerve az önkormányzat tá-
mogatását, megszólítva a helyben élő-
ket, nagyszabású munka kezdődött. En-
nek során a lakók rendbe tették a terület

növényzetét, és a játékokat az EU-s
szabványoknak megfelelően átalakítot-
ták. A város egy kombinált játszóvárral
egészítette ki az eszközöket, a lakók
mintegy százezer forintnyi adományai-

ból pedig új hintákat vásároltak. A ter-
vek szerint még egyet szeretnének be-
szerezni annak érdekében, hogy mind-

három korosztálynak legyen
megfelelő. A felújításhoz a
Szent István Egyetem, a Gö-
döllői Városi Piac, a VÜSZI
Kft., az Egyetem téri Óvoda,
valamint a Gödöllői Vízi-
közmű Társulás is segítséget
nyújtott, az Aszódi Petőfi
Sándor Gimnázium és Szak-
középiskola diákjai pedig ön-
kéntes munkával járultak

hozzá a megújuláshoz.  Mindezek után
nem csoda, hogy az átadáson szinte az
egész lakótelep ott volt. A közös sikert
jókedvű bográcsolással koronázták
meg. kj

Gödöllő is csatlakozott azt Európai Mo-
bilitási Hét programjához, amit szep-
tember 16-22. között rendeznek meg.
Hazánkból közel százhúsz település
kapcsolódott be a programba, aminek
célja, hogy népszerűsítse a közösségi és
a környezetbarát közlekedést. A kez-
deményezés idei jelmondata: Tiszta le-
vegő – Mozdulj érte!
Az egyhetes programhoz a települések
általában különböző mozgásra ösz-
tönző, a közösségi közlekedést népsze-
rűsítő akciókkal vagy autómentes terü-
letek kijelölésével csatlakoznak.
Gödöllő az idén a kerékpáros infrastruk-
túra fejlesztésével vesz részt a program-
ban. A projekt ez esetben azért érdekes,
mert nem akció jellegű, hiszen a
„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát vá-
ros!” program fejlesztései már hónapok
óta zajlanak. Ez azonban jól pél-
dázza:városunkban  nem csak egy-egy
napon, hanem folyamatosan figyelünk a
környezetbarát közlekedés feltételeinek
megteremtésére!

Gödöllőn évente több alkalommal is
rendeznek nagyszabású kerékpáros ak-
ciókat, ami iránt mindig óriási az érdek-
lődés, rendszerint több
százan pattannak a bi-
cikli nyergébe. Bizo-
nyára sokaknak jó hír,
hogy a belvárosban zaj-
lanak azok a munkák,
amiknek célja Gödöllő
központjának kerék-
pározhatóvá tétele és a
kertvárosi részekkel
történő összekötése. 
Az Európai Mobilitási
Héthez kapcsolódva a

Magyar Kerékpáros Klub gödöllői akti-
vistái ismét Critical Masst rendeznek.
Ennek során a város főteréről indulva, a
Szent Imre utca – Kandó Kálmán –
Kenyérgyári – Haraszti – Dózsa György
– Rét – Blaháné – Fecske – Ádám –
Lumniczer utca útvonalon érkeznek 
vissza a belvárosba, majd a Városháza
parkolójában kerékpáros autóhúzó ver-
senyt rendeznek. bj

Bár az időjárás a múlt héten ősziesre for-
dult, a városi munkák a tervek szerint
haladnak. A fő hangsúly most a kerék-
páros fejlesztéseken, valamint a kaszá-
láson van. Folyamatosan dolgoznak az
Alsóparkban a fősétány átalakításán az
aluljáró és a Rákos-patak hídja közötti
szakaszon. A Belvárosi Napokat köve-
tően azonnal felvonultak a gépek s a
múlt héten felmarták a régi, rossz álla-
potú burkolatot. Ezt követően meg-
kezdték a szegélyezést, majd egy je-
lentős részen az új útalapot is kialakítot-
ták. 
A VÜSZI Kft. munkatársai a múlt heti
mostoha körülmények között is dolgoz-
tak annak érdekében, hogy határidőre,

szeptember végére elkészüljenek.
Zdenkó Pál, a VÜSZI részlegvezetője
arról tájékoztatott, természetesen csak
olyan munkákat végeztek, amiknél a
csapadék nem ment a műszaki minőség
rovására. Felhívta a figyelmet arra is,
bár a sétányt a forgalom elől lezárták, és
– mint azt előző számunkban mi is je-
leztük – azt kérték, hogy a gyalogosok a

Világfa, vagy az Ady sétány felé kerül-
jenek, ezt sajnos sokan figyelmen kívül
hagyják. A VÜSZI ismételten kéri, hogy
a területen a lezárás megszüntetéséig
mellőzzék az átjárást. 
A kerékpáros programhoz kapcsoló-
dóan megkezdték a forgalomtechnikai,
azaz a közlekedési táblák kihelyezését
is. Ezeket az átadásig letakarják.  A kö-
vetkező fázis a burkolati jelek felfestése
lesz. 
A kertészeti részleg munkatársainak is
bőven akad munkája. Az évszakhoz kö-
tődő növényápolási munkák mellett
most zajlik az allergén növények ka-
szálása, amit évente három alkalommal
végeznek el az önkormányzati tulajdo-
nú területeken. A tervezett mente-
sítések mellett természetesen, amennyi-
ben szükséges, soron kívül is gondos-
kodnak a területek rendbetételéről. 

jk

Szeptember 12-én adták át a Gödöllő
Coop Zrt. legújabb szupermarketét a Pa-
lotakerten.
Az üzlet a múlt év novemberében került
a Gödöllő COOP Zrt. tulajdonába. Az új
vezetés már akkor ígéretet tett a bolt tel-
jes körű átépítésére, modernizálására.
Az áruház korábbi körülményei ugyanis
szükségessé tették a bolt jelentős átala-
kítását, megújítását.

Az ünnepségen részt vett többek között
Murányi László, a Coop korábbi ve-
zérigazgatója, dr. Dúl Udóné, a  Gö-
döllő Coop Zrt. vezérigazgatója, dr. Gé-
mesi György polgármester, Tóth Tibor
alpolgármester és dr. Nánási Éva, Gö-

döllő város címzetes főjegyzője is. 
Dúl Udóné elmondta, a 100 millió forin-
tos beruházás révén modern, korszerű,
minden vásárlói igényt kielégítő – na-

gyobb áruválasztékkal rendelkező –
áruházat hoztak létre, a külső környezet
rendbetételét pedig az önkormányzat
vállalta magára. Gémesi György beszé-
dében kiemelte: nagyon fontos, hogy a
multik korában egy olyan cég, mint a
Coop, nagy részben magyar termékek-
kel, sőt, határon túli magyar termékek-
kel is várja a lakosságot.
Az áruválasztékban – az alapvető kíná-
lat mellett – helyet kaptak a helyben sü-
tött finom pékáruk, a friss cukrászsü-

temények, grill termékek, valamint a 
diabetikus árufélék is. A megnövekedett
áruválaszték nagyobb létszámú munka-
erőt követel, így első lépésben a bolti
kollektíva 6 fővel gyarapodott, akik kö-
zül 4 regisztrált munkanélküli volt,
ezzel a cég javította a kistérségi foglal-
koztatási helyzetet. Ezen felül 2 fő szak-
iskolai tanuló is segít a kiszolgálásban,
de a remények szerint a forgalom növe-
kedésével a dolgozói létszám tovább
emelkedhet. hc

Kutyás őr vigyázza az Erkel iskolát

Az elmúlt tanévben sok problémát s jelentős károkat okoztak a rongálók az Erkel Ferenc Általános Iskolában. Mint
arról lapunk is beszámolt, többször is megrongálták többek között a tetőszerkezetet, az intézmény kábelrendszerét,
majd az épületbe bejutva a belső teret. 
Mivel a rongálásokat általában hétvégén követték el, az idén ebben az időszakban őrzik az intézményt. Szeptember
13-tól kezdődően péntek este 20 órától hétfő reggel 7 óráig  a Szabadság téri épület és az udvar védelmét kutyás biz-
tonsági őr látja el. Mint azt Varga Ildikó igazgató tájékoztatásából megtudtuk, az őrzés minden hétvégén tart. Ez alatt
az idő alatt a területre engedély nélkül belépni veszélyes és tilos. Belépési engedély az intézmény vezetőjétől kérhető,
amennyiben arra valakinek szüksége van. 

Gödöllőn nem csak egy hét

Európai Mobilitási Hét 

Új útalap a fősétányon

Kérés a gyalogosokhoz

100 milliós beruházás, új munkahelyek, korszerű körülmények

Megújult a COOP-áruház a Palotakerten

Megújult az Egyetem téri játszótér

Összefogás a gyerekekért 

FELHÍVÁS

A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG 2013. szeptember 27-én 17
órától társadalmi munkát szervez a Ligeti Juliska utcai
játszótér szépítésére.
Cím: Gödöllő, Ligeti Juliska utca

Várunk minden önkéntes jelentkezőt. Kérjük, kézi szerszámot, kesztyűt, 
ecsetet hozzanak magukkal! Festéket a Blaháért Társaság biztosít.

Dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke                                        Pecze Dániel képviselő
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Brüsszellel is ismerkedtek

Gödöllői fiatalok a NATO központjában

Városunkban járt az új fehérorosz nagykövet

Erősödő kulturális kapcsolat
Gödöllő Város Önkormányzata
és a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége (MÖSZ) együttmű-
ködésével, támogatásával szep-
tember 9-11. között valósult
meg az „Együtt a NATO-ban –
Fiatalok Magyarország helyé-
ről a transzatlanti kapcsolat-
rendszerben” című projekt ver-
senysorozata győztes csapatá-
nak brüsszeli tanulmányútja.

A Török Ignác Gimnázium 12/D osz-
tályának nyertes csapattagjai: Háló
Martin Buda, Horváth Fanni, Ko-
vács Andrea, Lovas Yvette, Szabó
Luca és felkészítő tanáruk, Salánki-
né Knopfler Szilvia megismerkedtek
a Régiók Bizottsága (CoR) és az Eu-
rópai Parlament (EP) munkájával, az
uniós dokumentumok tárgyalási folya-
matával és az uniós intézményekben
dolgozó munkatársak mindennapi
életével.

Mivel a verseny központi témája a
biztonság- és védelempolitika volt,
brüsszeli útjuk során a diákok elláto-
gattak a NATO központjába is, ahol
Magyarország NATO Állandó Képvi-
seletének nagykövete, Sztáray Péter
fogadta a delegációt, és beszélgetés
keretében átfogó körképet adott a dip-
lomáciai munkáról, a politikai és ka-

tonai szövetségként működő NATO-
ról, a Brüsszelben zajló tárgyalások,
ülések menetéről és az egyeztetési
gyakorlatról. Többek között arról, ho-
gyan jutnak a tagállamok konszen-
zusra egy-egy napirendi kérdésben. A
nagykövet gratulált a diákoknak a gö-
döllői verseny során nyújtott kiváló
szerepléséhez és üdvözölte a NATO
és a védelempolitika iránti érdeklő-
désüket. A képviseleten töltött nap so-

rán Szederkényi Viktor I. beosztott,
valamint Mihócza Zoltán dandártá-
bornok, a Katonai Bizottság tagja, va-

lamint Rábai Zsolt, a NATO Köz-
kapcsolati Diplomáciával foglalkozó
egységének munkatársa interaktív be-
szélgetésekkel összekötött előadásai
közelebb hozták a résztvevők számá-
ra a magyarok NATO-ban betöltött
szerepét, a partnerségi együttműkö-
dések megértését, valamint például a
koszovói műveleteket, az afgán kér-
déskört, a szíriai konfliktus helyzetét,
és azt, hogy egységes NATO védelem
és közös NATO-légtér működik. Az
EU intézményekben és a képviseleten
töltött napok meghatározónak bizo-
nyultak a diákok számára, valamint
Brüsszel kulturális és pezsgő életébe
is bepillantva sok-sok élménnyel, ta-
pasztalattal gazdagodtak.

(bdz)

Szeptember 10-én Gémesi György polgármester a gödöllői Városházán látta
vendégül Alekszandr Hajnovszkit, Fehéroroszország új budapesti nagyköve-
tét. 2009. május 14-én a Grassalkovich-kastélyban írt alá kormányközi oktatási,
tudományos és kulturális egyezményt Csák Ferenc, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium nemzetközi szakállamtitkára és Jelena Kupcsina volt nagykövet.
Az újonnan kinevezett nagykövet tervei közt szerepel, hogy ezen együttműkö-
dést szeretné kiterjeszteni lokális szintekre is, ebben kérte Gémesi György, mint
polgármester és mint a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elnöké-
nek segítségét. (t)

Gödöllőn végzett tisztviselő került ma-
gas beosztásba az orosz államfői hiva-
talban, adta hírül az MTI. Vlagyimir
Szimonyenkót a múlt héten  nevezte ki
Vlagyimir Putyin elnök az orosz gaz-
daság hatékonyságának erősítését szol-
gáló politikát kidolgozni hivatott szak-
értői igazgatóság élére. Vlagyimir Szi-
monyenko 1998-ban fejezte be tanul-
mányait a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen a GTK gazdasági agrár-
mérnök szakán.

2003-tól az orosz kormány appará-
tusának gazdasági osztályán dolgo-
zott, amelyet később gazdasági és
pénzügyi osztállyá bővítettek. 2008 és
2012 között igazgatóhelyettesi poszton
tevékenykedett Andrej Belouszov ké-
sőbbi gazdaságfejlesztési miniszter
mellett. Belouszov június óta az orosz
államfő tanácsadója.

Vlagyimir Szimonyenkót tavaly má-
jus 31-én nevezték ki gazdaságfejlesz-

tési miniszterhelyettesnek Belouszov
mellé. Ezen a poszton dolgozott idén
július végéig. Egyebek között a ver-
senyszféra, valamint a kis- és közepes
vállalkozások fejlesztésének kérdései-
vel foglalkozott.

A Gödöllői Agrártudományi Egye-
temen a 80-as évek végétől több száz
orosz hallgató szerzett diplomát ma-
gyar nyelven. (lt)

A biomassza energetikai hasznosításá-
ra Magyarországon kiválóak az adott-
ságaink, hiszen több mint félmillió
hektár szántóterületen nem lehet gaz-
daságosan élelmiszert vagy takarmányt
termeszteni, hangsúlyozta dr. Gyuri-
cza Csaba, az egyetem Mezőgazda-
ság- és Környezettudományi Karának
dékánja, a szárítópusztai tangazdaság-
ban szeptember 11-én megrendezett
gazdanapon. Ez a terület energiafüggő-
ségünk csökkentése, a vidéki foglal-
koztatottság növelése, a klímavédelem
szempontjainak az érvényesítése érde-
kében számottevő lehetőséget kínál az
energianövények termesztésére az élel-
miszer ellátás biztonságának veszé-
lyeztetése nélkül.

Az eseményt megelőző sajtótájé-
koztatón V. Németh Zsolt, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium vidékfejleszté-
sért felelős államtitkára és Hoffmann
Imre, a Belügyminisztérium közfog-
lalkoztatásért felelős helyettes államtit-
kára kiemelték az egyetem kormányza-
ti programok megvalósításához nyúj-
tott jelentős szakmai, tudományos és

gyakorlati hozzájárulását. V. Németh
Zsolt a tanácskozás megnyitóján el-
mondta, bár eddig is hangsúlyos volt a
környezeti szempont az EU politikájá-
ban, a jövőben a közvetlen kifizetések-
nél és a vidékfejlesztési intézkedések-
nél 30-30 százalékos „zöldítést” kell
elérnünk. Magyarország emellett a kö-
vetkező időszak forrásaiból 5 százalé-
kot fordít majd energiahatékony, ala-
csony széndioxid-kibocsátású gazdasá-
gok megteremtésére. A tárca a bio-

massza- és komposztkazánokra, ezen
kívül a kis, helyi önálló energiatermelő
rendszerek megvalósításához nyújt
majd támogatást.

A tanácskozáson előadások hangoz-
tak el a cukorcirok, mint perspektivi-
kus biomassza növény és az energia-
nád hazai termesztésének jelenlegi
helyzetéről (később a tanüzem energia-
nád ültetvényét is megtekintették a
résztvevők), továbbá a Dombóváron
kiépített energiafarm rendszerről.      (lt)

Magyarország tiszteletbeli
konzuljainak hálózata folya-
matosan bővül, és a kormány
tovább akarja erősíteni ezt a
hálózatot – mondta Martonyi
János külügyminiszter szep-
tember 16-án Gödöllőn, a tisz-
teletbeli konzulok V. konferen-
ciáján.

A tárcavezető kiemelte: Magyaror-
szág közepes méretű ország, anyagi
forrásai korlátozottak, nem tud min-
den országban jelen lenni, ezért a ma-
gyar diplomácia a tiszteletbeli konzu-
lok nélkül az alapvető feladatait sem
tudná ellátni. Ezért köszönetet mon-
dott a Gödöllői Királyi Kastélyban je-
len lévő 137 tiszteletbeli konzulnak.

A megjelenteket Győri Enikő, a
Külügyminisztérium EU-ügyekért fe-
lelős államtitkára köszönötte, aki
2011 első félévében a magyar EU-el-
nökség programjaiért volt felelős.

A tanácskozásnak a kastély lovar-
dája adott otthont.

(G)

Gazdanap a biomassza körül

Energianádtól az energiafarmig

Havi 170 ezer forint volt az átlagos bér-
jövedelem. Az adójóváírás megszünte-
tése nyomán 763 ezer fő helyett 2,9 mil-
lió fő nem tudott igénybe venni semmi-
lyen adókedvezményt. Az adóbevallá-
sok alapján több mint 1,7 millióan mini-
málbérből, vagy annál kevesebb pénz-
ből élnek, míg a legjobban kereső ma-
gyar 5 milliárdos éves jövedelmet val-
lott be. A munkaviszonyból származó
jövedelemmel rendelkezők 33 százalé-
ka kapott tavaly minimálbért vagy ez
alatti összeget – derül ki az adóhatóság
legfrissebb statisztikájából.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szep-
tember 13-án hozta nyilvánosságra a
2012-es adóbevallásokra vonatkozó sta-
tisztikáját. A NAV adatai szerint az ösz-
szes magánszemély adózó 28 százaléka
vallott be munkaviszonyból származó
jövedelemként minimálbérnek megfele-
lő vagy annál is kevesebb összeget.Ez
számszerűen 1,263 millió személyt je-
lent, ami előző évhez képest 45 ezer fő-
vel többet jelent, pedig az adóbevallók
száma az előző évinél 31,4 ezerrel volt
kevesebb: a NAV 2012. évről összesen
4,463 millió bevallást dolgozott fel.

A munkaviszonyból származó bérjö-
vedelem tavaly átlagosan, éves szinten
2,034 millió forint volt, ami havi 170
ezer forintot jelent fejenként. Ez jócskán
elmarad a tavalyi év átlagos rendszeres
bruttó átlagkeresetétől, mely nemzet-

gazdasági szinten 208,6 ezer forint volt.
A két átlag közötti eltérés abból fakad-
hat, hogy míg a NAV minden munka-
vállaló adóbevallásából készíti a statisz-
tikát, addig a KSH csupán az öt fő feletti
vállalkozások adataiból dolgozik. 

A NAV a top jövedelmekre is kitért az
összefoglalójában, ami szerint 2012-ben
a legmagasabb bevallott jövedelem 760
millió forint volt, vagyis havi 63 milliót,
ami teljes egészében munkaviszonyból
származó összeg. Ez egyébként 191
millióval kevesebb az egy évvel korábbi
csúcstartó összegnél, ami szintén csak
munkaviszonyból származott. Családi
adókedvezményt nem vett igénybe a
szóban forgó adózó, így 154 milliós
adófizetési kötelezettsége keletkezett.

Nem nagy meglepetésre, az összes
összevont jövedelem 35,4 százaléka a
fővárosban és Pest megyében keletke-
zett tavaly, vagyis 2986 milliárd forint.
A magánszemélyek által havonta reali-
zált összevont jövedelem átlagos ösz-
szege továbbra is Budapesten volt a leg-
magasabb.

Országos átlagban egyébként 6,6 szá-
zalékos jövedelemnövekedés volt; érde-
kes változás, hogy míg a fővárosban et-
től elmaradó mértékű volt a bérdinami-
ka, 3,3 százalékos, addig Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében az átlagot megha-
ladó 9,2 százalékot regisztrált a NAV.

(j)

Tiszteletbeli konzulok tanácskoztak Gödöllőn

Több minimálbéres, kevesebb jövedelem

A NAV legújabb statisztikája

Gödöllőről az orosz államfői hivatalba

GATE-s diplomával
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BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK WAGENINGENI VENDÉGEINK SZÁMÁRA

Testvérvárosunkból, Wageningenből 2013. október 4-6. között hagyományainknak megfelelően ismét elláto-
gat a holland egyetemi település küldöttsége. 

A delegációban a város vezetőin kívül egyebek között a szociális-, egészségügyi-, művészeti-, ökumenikus csopor-
tok 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 kul-
túrák közötti párbeszédet. 

A fogadó családnak két reggelit, egy vacsorát és elutazáskor úticsomagot szükséges biztosítania a holland vendég-
nek. 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 tele-
fonszámon és a godollo.gte@gmail.com email címre várjuk. 

Segítségüket előre is köszönjük!

Sándorné Pálfalvy Beáta, a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület elnöke

Nem csak a zenében teljesít vi-
lágszínvonalon, hanem – amió-
ta abbahagyta a dohányzást –
a sportban is a csúcsra tör
Zombor Levente, a Talamba
Ütőegyüttes Gödöllő vezetője.
A világrekorder zenész szep-
tember 8-án 2 óra 15 perc alatt
futotta le a 28. Budapest Nike
Félmaratont.  Zombor Levente
facebook oldalán januárban je-
lentek meg az első bejegy-
zések, amikor büszkén tudat-
ta, hány napja nem gyújtott rá. 

–  Év végi fogadalom volt, hogy lete-
szem a cigarettát – meséli. Azt hiszem
épp ideje volt, hiszen szinte már ál-
landóan rágyújtottam, ha valamibe
belefogtam, ami az egészségemnek
sem tett jót.  Van egy fiam és egy lá-
nyom, rájuk is gondoltam, amikor el-
határoztam, befejezem a dohányzást.
Ma már nem lihegek, ha gyalog kell
megmásznom néhány emeletet, azt a
pénzt pedig, ami korábban a cigaret-
tára ment el, most a gyerekekre köl-
töm. 

– Csodálkoznék is, ha néhány
emelet kifárasztaná! Egyik futó-
versenyről megy a másikra…

– A sportolást azért kezdtem el,
hogy segítsen leszokni a cigarettáról.
És tényleg segített! Amíg korábban
nem értettem, mi jó van a futásban,
ma már alig várom, hogy felvegyem
az edzőcipőt és elinduljak. Kifejezet-
ten örömet okoz számomra. Jó dolog
önmagamat legyőzni. Fantasztikus,
amikor túl vagyok az első három kilo-
méteren – nekem az a legnehezebb
szakasz – és érzem, hogy beindultam,
már „repülök”. Óriási sikerélményt
ad. 

– Szóval, mindössze 9 hónap kel-
lett ahhoz, hogy teljesíteni tudja a
21 km 97,5 m-es távot?

– Igen. Természetesen az elmúlt
hónapokban már indultam versenye-
ken, tavasszal a Vivicittán, amit a

Margitszigeten rendeztek meg, 7 km-t
futottam, nyáron a Balatonon pedig
egy éjszakai  futáson 12 km-t. A kö-
vetkező a novemberi félmaraton lesz,
azután pedig jövő évi Vivicitta, ahol
már szintén ezen a távon szeretnék el-
indulni.  És, hogy teljes legyen a sor,

az egészet zárhatja a nyári félmaraton
vagy a Balatonnál, vagy a Hortobágy-
on. Hogy melyik helyszínt választom,
még nem döntöttem el. Ha azonban
megcsinálom mind a négy évszak
versenyét – amit nem sokan teljesítet-
tek eddig, akkor egy újabb díjat is
megkaphatok!

– És azután?  Jöhet az igazi ma-
ratoni táv?

– Majd meglátjuk!
– A sportos életmód a színpadi

munkára is hatással van? 
– Mióta nem dohányzom és spor-

tolok, sokkal jobban bírom a terhe-
lést, kevésbé fáradok ki. 

– Akkor jöhet egy újabb világre-
kord?

– Azt azért nem! A múlt évi is ko-
moly felkészülést igényelt, rengeteg
gyakorlással. Most erre nem is lenne
időm. Elkészült az új, Horgas Esz-
terrel közös albumunk, aminek a cí-
me: Francia szerelem, s most indul a

lemezbemutató turné, aminek a záró
koncertje december 14-én itt,
Gödöllőn lesz. 

– Mit tudhatunk erről az album-
ról?

– Izgalmas feladat volt együtt dolgoz-
ni Horgas Eszterrel, akinek nagyon tet-
szett, amit mi csinálunk. Egy különleges
album született meg, amin Debussy,
Ravel, Poulence, Satie, Saint- Saens és
Bizet művei szólalnak meg. Év végéig
ezzel járjuk majd az országot. 

– Úgy tudjuk, ezt követően sem
pihen a Talamba, hiszen 2014 je-
lentős év lesz az együttes szá-
mára…

– A Talamba Ütőegyüttes Gödöllő
jövőre 15 éves lesz. A jubileumot töb-
bek között négy gödöllői koncerttel
ünnepeljük meg az év folyamán: a Ta-
lamba és barátai koncertre meghívjuk
azokat a művészeket, akikkel az el-
múlt másfél évtizedben együtt dolgo-
ztunk. Lesz egy crossover és egy Ros-
sini és Sztravinszkij műveiből össze-
állított estünk, valamint egy jubileu-
mi nagykoncertünk, amikor egy tel-
jesen új műsorral lépünk a közönség
elé. Emellett, egy különleges feladat-
ra is vállalkozunk, ami – szerintem –
a felnőtteknek és a gyerekeknek egy-
aránt örömet szerez.  Nagy megtisz-
teltetés számunkra, hogy együtt dol-
gozhatunk mindannyiunk kedvencé-
vel, Csukás István íróval, akivel egy
gyermekműsort készítünk, aminek a
főhőse Gombóc Artúr lesz. Az ő tör-
ténetével ismertetjük meg a közönsé-
get. A dundi madár és barátai azonban
nem csak a zenében, hanem a való-
ságban is megjelennek majd a színpa-
don!  A produkció nem titkolt célja,
hogy segítsünk valóra váltani a cso-
koládét nagyon –nagyon ( de tényleg
nagyon) kedvelő Gombóc Artúr ál-
mát, hogy végre eljuthasson Afrikába.

– Hogy lesz mindezek mellett ide-
je futni?

– Legfeljebb korábban kelek!
jb

Érezhető minőségi fejlődésen
és szemléletváltozáson megy
át a magyar gasztronómia, ami
változás már régen időszerű
lett volna. Annak apropóján,
hogy már két budapesti étte-
rem kapott Michelin csillagot,
ami a egyik legnagyobb 
szakmai elismerés, felmerült a
kérdés, hogy mi a helyzet a
vidéki éttermekkel. Szoljár
Csabával, a Solier Étterem és
Cukrászda tulajdonosával és a
Michelin csillagos Onyx Ét-
teremből Gödöllőre visszatért
Fodor Sándor díjnyertes séffel
beszélgettünk a vidéki gasztro-
nómia alakulásáról.

– Érezhetően javul a magyar ven-
déglátás színvonala, de a fővárosi
éttermek sokkal nagyobb figyelmet
kapnak a vendéglátásban is erősen
fővároscentrikus Magyarországon.
Hogyan értékelik ezt?

Szoljár Csaba: Egyfajta gasztro-
forradalom zajlik Magyarországon.
Amíg a hazai borászati rendszerváltás
90-es évekbeli kezdetei óta mára egy
minőségi borpiac alakult ki, addig

sajnos ez a rendszer- és szemlélet-
váltás a magyar vendéglátásban csak
néhány éve kezdett beindulni. Azon-
ban már rövid időn belül tapasztalni
ennek az előnyös hatásait, amit mi
sem bizonyít jobban, minthogy a
Michelin inspektorai is felfigyeltek a
magyar gasztronómia zászlóshajóira
és csillagokkal ismerték el a teljesít-
ményüket. Ez óriási előrelépés! 

A néhány csúcsgasztronómiai ét-
terem pozitív példáján keresztül hú-
zóerőt, inspirációt jelenthet vala-
mennyi vendéglátósnak, így a figye-
lem központjában kevésbé lévő, vidé-
ki éttermeknek is. Úgy gondolom, a
dagállyal valamennyi hajó emelkedni
fog.

– Mennyire tudja a szakmai tu-
dását, ambícióit kiélni egy díjnyer-
tes szakács a mindennapokban?

Fodor Sándor: Az esti a’la carte, a
borvacsorák és a gourmet vacsorák
azok, amikor a konyha igazából „kiél-
heti magát”.

Az állandó étlapunk háromhavonta
változik szezonálisan és emellett van
külön heti vagy szezonális ajánlatunk

is, ami egy külön kis kártyán olvas-
ható. Ezen általában egy leves, egy-
egy hideg és meleg előétel, két-három
főétel és egy desszert szerepel. Öt-
nyolc fogás, attól függően, hogy mi
az éppen jó minőségben beszerezhető
szezonális alapanyag.

– Mennyire érvényesíthető ez a
minőségi koncepció egy vidéki ét-
teremben?

F. S.: A mi koncepciónk megle-
hetősen egyszerű: Jó minőségű alap-
anyagokból értéket teremteni a ven-
dégeink örömére. A jó minőségű, sze-
zonális és lehetőség szerint helyi 
alapanyagok képezik a konyhánk
alapjait. Magyaros ételeket készítünk
a jó hagyományokra építve, egy kicsit
megújítva, korszerű technológiákkal
és tálalással, és a legnagyobb örö-
münkre egyre többen vannak, akik ezt
értékelik is! 

Amíg egy fővárosi étterem egy
szűkebb réspiac igényeit kielégítve is
életképes tud lenni, addig egy vidéki
étteremben sokkal szélesebb vendég-
kör igényeit kell figyelembe venni.

Ezért mi is úgy állítjuk össze a vá-
lasztékunkat, hogy a különleges és a
hagyományos ételeket kedvelő ven-
dégeink egyaránt megtalálják a ked-
vükre valót.

– Az elmúlt években több szak-
mai elismerést is kaptak, ami kevés
vidéki étteremről mondható el. Mit
jelent ez Önöknek?

Sz. Cs: Megtisztelő volt számunkra
és természetesen örülünk neki, ha a
szakma elismeri a munkánkat, hiszen
ez egy fontos visszajelzés, hogy jó
úton járunk! 

Számunkra azonban fontosabb,
hogy elégedettséget és mosolyt lás-
sunk a vendégeink arcán és pozitív
visszajelzéseket kapjunk tőlük, ez az
igazi elismerés, és ez a munkánk mi-
nőségének a fokmérője.

– Hogyan látja a magyar gasztro-
nómia jövőjét?

Sz. Cs.: Úgy gondolom – és ebben
maximálisan hiszek is –, hogy csak a
minőségi vendéglátásnak lehet jö-
vője, ahol a vendég áll a középpont-
ban!

(x)

Immár 16. alkalommal adták át a Parlamentben a
rangos minőségtanúsító elismerést, a Magyar Ter-
mék Nagydíjat szeptember 4-én. Ez volt azonban az
első alkalom, hogy a vendéglátás területéről is pá-
lyázhattak a díjra. A rangos elismerést a Lázár Lo-
vaspark is kiérdemelte. 

A Magyar Termék Nagydíj minőségtanúsító rendszer célja,
hogy elismerje és díjazza a Magyarországon gyártott  vagy for-
galmazott termékek és szolgáltatások magas minőségű színvo-
nalát. Továbbá a nemzetközi piacon is elősegítse a verseny-
képes, kiemelkedő minőségű  termékek előállítását, ösztönöz-
ze magas szintű szolgáltatások nyújtását. 
A nagydíj célja emellett az, hogy egyértelmű segítséget nyújtson a terméket és szolgáltatásokat vásárló fogyasztóknak a
minőségtudatos választásban. Újdonság volt ebben az évben, hogy már vendéglátás témakörben is pályázhattak a ma-
gyarországi vállalkozások. A díjat az elsők között nyerte el a Lázár Lovaspark a Magyar lovashagyományok és gasztro-
nómia bemutatásáért.

Meghívó – imaház avató

A Gödöllői Baptista Gyülekezet 2013. szeptember 21-én és 22-én tart-
ja ünnepi imaház avató istentiszteletét a Gödöllői Baptista Ima-
házban, mely alkalmakra szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt!

Időpont:
szombaton: 17 órakor (hivatalos avatás)
vasárnap: 10 órakor és 17 órakor (közösségi ünnep)

Cím:
Gödöllő, Kornya Mihály u. 2. (a Dózsa Gy. úti Shell benzinkút mellett)

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1 Sámuel 7,12)

Sportos életmódra váltott a világrekorder zenész

Zombor Levente és a futószenvedély

Magyar Termék Nagydíjat kapott a Lázár Lovaspark

Solier Étterem 
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„Csupán a lóban nem lehet
csalódni”– mondja Krúdy Gyu-
la a könyv egyik novellájában,
és erre hamar ráeszmél az ol-
vasó is, ahogy jobban és job-
ban beleássa magát a Ló és
ember magával ragadó vilá-
gába. De milyen is ez a világ,
amivel az olvasó találkozhat?
Nem csak azokat ragadja ma-
gával,  akik odaáig vannak  a lo-
vakért, hanem azokat is, akik
világ életükben féltek tőlük,
vagy nem éppen álltak közel a
szívükhöz. Móricz Zsigmond
így ír róluk: „A nők csak nők,
de szeretni lehet a lovat.” 

Nem egy tartós barátság köttetett ló
és ember között, amelyek életre szól-
tak. A Ló és ember novellás kötet
nemcsak ezt a szoros kapcsolatot hi-
vatott bemutatni. Visszavarázsol a
parasztok világába, a gyerekek egy-
szerű életébe, ahol a falusi lovak éle-
tével, sorsával is közelebbről ismer-
kedhetünk meg. Faluról az urakhoz
vágtatunk, akik lóháton vagy kocsin
utaznak, aztán  táltosra pattanunk, aki
könyörög, hogy üljünk a hátára. Meg-
járunk telet-nyarat. Megjárjuk a harc-
teret, és ahogy suhanunk, látjuk, 

ahogy egy ló megmakacsolja magát,
mert a büszkeségét bárminél előbbre
tartja és miatta beborulnak az embe-
rek a szakadékba ágyústól. Megláto-
gatjuk a legszebb pettyes lovat, aki-
nek a fél határ a csodájára jár, berobo-
gunk a lóversenypályára, ahol Csú-
nya kisasszonnyal fej-fej mellett hal-
adva úszunk a cél felé, legvégül pedig
vágignézzük a legemberibb pillana-
tokat, mint régi, szívet szorongató
fényképeket. 

„Ez a ló hozzánk hasonlított. (...)

Első pillanatban elmosolyodtam. Ha
kalapot viselt volna, vagy sétapálcát
vagy zsebórát, akkor se lehetett volna
mulatságosabb, akkor se lehetett vol-
na emberibb. Egyszerre azonban va-
lami melegség járta át a szívemet. Én,
aki remény nélkül szemlélem a köröt-
tem kavargó aljasságot, ostobaságot,
gyűlöletet, az emberi fajta hánykó-
dását és agyarkodását, azt mondottam
magamban, hogy ilyen lóval mégse
találkoztam a középkorban. Lám-
lám, szóltam a szívemhez, milyen
szép ez”– emlékszik vissza Koszto-
lányi Dezső.
De, hogy mi történt Rojtos Bandival,
a lóval az árokban, hogy milyen ülni
Kalipszó hátán, melyik a legfurfan-
gosabb kocsis és hogy milyen a téli
fagyban lovat hajtani; mi történt a lo-
vaskocsikkal az autók megjelené-
sekor és hogy miért ember a ló, ezek-
ről én mind nem mesélhetek... A
kérdések csak kérdések maradnak, ha
nem keresünk rá válaszokat. Pedig ér-
demes, hiszen történeteiket a legna-
gyobb magyar írók jegyezték le: töb-
bek között Gárdonyi Géza, Heltai
Jenő, Hunyadi Sándor, Füst Milán,
Márai Sándor. 
“Szeretet nélkül meghalnak a lovak
is, ha nincs valami nagy, bolond élet-
ideáljuk.” 
Ady Endre- A Szultán halála

(Ló és ember- Magyar írók novellái)
b.d.

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A ló megnemesíti az embert

Szeptember 21-én a királyi kastély lo-
vardájába szorult a nyár: ott búcsúz-
tatta ötszáz fős lelkes közönségével a
legkedveltebb évszakot a Gödöllői
Városi Fúvószenekar. Ella Attila kar-
nagy együttese parázs hangulatot va-
rázsolt a hatalmas terembe, új és régi
műsorszámokkal vívta ki a vastapsot,
és még az üllő és a kalapács is szóhoz
jutott a műsorban, amiben többek kö-
zött Hidas Frigyes, Kodály Zoltán,
Farkas Ferenc művei, továbbá kül-
földi zeneszerzők alkotásai, valamint
popfeldolgozások hangoztak el, a rá-
adás – mint tavaly, úgy idén is  – a
Honvéd banda című örökzöld volt.

A  Gödöllői Városi Fúvószenekar a
nyáron a sárvári országos fúvós-
zenekari versenyen a
legmagasabb, C kate-
góriában első helye-
zést ért el, karmestere,
Ella Attila pedig a
legjobb karmester dí-
jat kapta.

A Salzburgba készülő
zenekar kétórás elő-
adása méltón repre-
zentálta a városunk-
ban zajló zenei ok-
tatás nemzetközi szín-

vonalát. Kiemelkedő szólókat is hall-
hattunk: Sápi Viktor tubán, Somogyi
Marcell, Nagy Dömötör és Kiss
György harsonán kápráztatta el a kö-
zönséget. lt

Új területre kalandozik az  IrKa, vagyis
az Irodalmi Kerekasztal. Az írók és
költők mellett ma már a fiatal kép-
zőművészek is megjelentek a cso-
porton belül, mint az a
Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ-
ban a múlt héten pénteken
megnyílt kiállításából is
kiderül. 
Festmények, grafikák és
versek díszítik a könyvtár
olvasótermének falát. Ez
egyfajta inspirációs kiállí-
tás, tudtuk meg Istók An-
nától, az IrKa vezetőjétől.
A képek, és a hozzájuk
kapcsolódó, a hatásukra született írá-
sok egységet alkotnak. Ez is a külön-
böző művészeti ágak találkozása,
nem véletlen, hogy az írókör ezzel a

kiállítással kapcsolódott a Szecesszió
évéhez. 
Az október 9-ig megtekinthető bemu-
tatón Dian Bernadett, Fodor Kata-

lin, Szathmári Blanka, Tomkó
Ádám, dr. Ujj Béla és Wright Tí-
mea képei, és az IrKa tagjainak írá-
sai, versei tekinthetők meg. kj

Szeptember 9-én este Erzsébet királyné halálának évfordulójára
emlékezve rendeztek koncertet a királyi kastély lovardájában. A
már hagyományossá vált megemlékezésen a Morales Consort (mű-
vészeti vezető: Kocsis Csaba) és a Custos Viol Consort (műv. vez.:
Szászvárosi Sándor) tolmácsolásában a XVI-XVII. században a
bécsi udvarban működött zeneszerzők műveit mutatták be. 
A megjelenteket Balogh Piusz atya köszöntötte.

(t.a.)

A Szakrális Művészetek Hete a
2007-es nemzetközi Város-
missziós rendezvénysorozat
eredményeként jött létre, s ma
már Ars Sacra Fesztiválként szá-
mos rendezvényt vonultat fel a
művészet különböző műfajain,
nemzeti kultúránk meghatározó
értékein keresztül. 

Az Ars Sacra Fesztiválhoz évről évre
önkéntesen csatlakoznak Magyarország
legnagyobb múzeumai, kulturális köz-
pontjai, számos galéria és művész. A
fesztivál programjait – képző- és ipar-
művészeti kiállításokat, különböző mű-
fajú koncerteket, színházi, irodalmi elő-
adásokat, tárlatvezetéseket, gyerekprog-
ramokat – ingyenesen látogathatja a
nagyközönség. Fővédnökei:  Dr. Erdő
Péter bíboros, prímás, esztergom-buda-
pesti érsek és Mádl Dalma asszony.
A programsorozatba harmadik alkalom-
mal kapcsolódik be a Levendula Galé-

ria, ami az idén kettős kiállítással és a
már megszokott módon örömzenéléssel
várja a látogatókat a fesztivál idején. 
A szakrális hét idei jelmondata: Minden
lehetséges annak, aki hisz. Ennek jegyé-
ben készítették alkotásaikat Kovács
Gabriella és Szentiványi-Székely Eni-
kő textilművészek. Míg Kovács Gab-
riella nemez munkái a régi templomi

motívumokat idézik meg, Szentiványi-
Székely Enikő textiljeit a természet és a
régi keresztény énekek ihlették. 
A fesztivál idején, szeptember 16-20-ig,
17.30-kor a galéria előtt a Fréderic Cho-
pin Zeneiskola növendékei adnak ka-
marakoncertet. A kora esti örömzenék
az elmúlt években is sokaknak nyújtot-
tak kellemes élményt. jk

A nyarat búcsúztatta a fúvószenekar is

Koncert Erzsébet királyné emlékére

A Szakrális Művészet Hete a Levendula Galériában

Textilbe és nemezbe írott hit 
Különleges kiállítás a könyvtárban

Versek és képek
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Tudományos konferencia a Gödöllői Városi Múzeumban

Tisztelgés Körösfői-Kriesch Aladár előtt

A Körösfői Művészeti Alapítvány jubileumi kötete

Gödöllői Tűzőrzők
Huszonhét tehetséges fiatalt és
művésztanárt jutalmazott Gö-
döllőn megalakulása óta a Kö-
rösfői-Kriesch Aladár Művé-
szeti Alapítvány. Emellett álla-
mi támogatás elnyerésével fel-
újíttatta a Nagy Sándor-házat,
mellszobrot emeltetett névadó-
járól, film forgatását és köny-
vek kiadását is támogatta. Szep-
tember 10-én a Gödöllői Váro-
si Könyvtár és Információs
Központban az alapítvány gon-
dozásában megjelent „Tűzőr-
zők” című jubileumi könyvet
mutatták be.

A művészi kiállítású kötet – Kecs-
kés Zoltán grafikus munkája révén is
– ismerteti az alapítvány célkitűzése-
it, történetét, a kitüntetettek életútját,
közli az emlékplakett átadó ünnepsé-
geken elhangzott előadásokat is.

A közönséget Körösfői László, az
alapítvány kuratóriumának elnöke
köszöntötte, majd kerekasztal-beszél-
getés kezdődött a kötet szerkesztőjé-
vel, Kecskés Józseffel, munkatársá-
val, Buka Enikővel és Szabó Emma
Zsófia művészettörténésszel. A be-
szélgetést Fodor László vezette.

A másfél éves munkával elkészült
kötetben szereplő pályaképek forrás-
értékűek, állapította meg Kecskés Jó-
zsef, aki felvetette egy „Gödöllői Ki
kicsoda” elkészítésének ötletét is.

Madarászi László versmondással,
Kozár Melinda oboaművész angol-
kürt játékkal színesítette az estet, őt
Soós Gabriella művésztanár kísérte
zongorán.

A könyv kiadását Gödöllő Város
Önkormányzata, a Magyar Művészeti
Akadémia és a Rosental Nyomdaipari
Kft. támogatta.

LT

Az utolsó pillanat címmel 2013. szeptember
24-én 17 órakor, a Gödöllői Városi Múzeum-
ban beszámoló előadást tart Erdei Gábor res-
taurátorművész, a Magyar Képzőművészeti
Egyetem restaurátor szakán diplomamunka-
ként elkészült gesso (a kora reneszánszban
gyakori, fára felvitt gipszalapra festett kép)
technikájú Nagy Sándor önarckép megmenté-
séről.

Az igen rossz állapotban lévő képre 2011-
ben hívták fel a múzeum figyelmét. A kép
technikája még a gödöllői művésztelep műveit
tekintve is ritkaságnak számít. Nagyon kevés
Nagy Sándor önarcképet ismerünk, ezért a mú-
zeum kereste a lehetőségeket a kép megmenté-
sére. Nagy segítségünkre volt 2011 őszén a
Nemzeti Kulturális Alapprogram által meghir-
detett pályázati felhívás, melynek keretében
restaurálásra is lehetett támogatást kérni. 

A pályázat benyújtását elősegítette, hogy a
Magyar Képzőművészeti Egyetem akkori tan-
székvezetője, dr. habil DLA Menráth Péter és
felelős oktatói, dr. habil DLA Kovács Kál-
mánné Görbe Katalin és Forrai Kornélia
egyetemi adjunktus, eljöttek a Gödöllői Városi
Múzeumba, és közösen elkészítettük a pályá-
zati anyagot, amelyben azt a feladatot tűztük

ki, hogy e jelentős művészi alkotást, az egye-
tem szakszerű irányítása mellett, egy végzős
hallgató pályázati támogatással, diplomamun-
kaként restaurálhassa. A pályázaton 700 ezer
forint támogatást nyertünk. A Restaurátor Tan-
szék a feladattal Erdei Gábor hallgatót bízta

meg, akinek személyében egy való-
ban rendkívüli fiatalembert ismerhet-
tünk meg. Erdei Gábor szépen és szak-
szerűen végezte el munkáját, így a mű-
tárgy szerepelt a „Best of Diploma”
kiállításon, a Magyar Képzőművésze-
ti Egyetemen a 2012-2013 tanév végén.

A megmentett kép, rendkívüli je-
lentősége miatt, 2013 júniusától a
Gödöllői Városi Múzeum állandó ki-
állításán látható.

Őriné Nagy Cecília
művészettörténész

Gödöllői Városi Múzeum

Előadás Nagy Sándor önarcképének restaurálásáról

Az „Utolsó pillanat”

(folytatás az 1. oldalról)
Gaálné Merva Mária köszöntőjét

azzal zárta, bízik abban, hogy a konfe-
rencia országosan is felhívja a figyel-
met Körösfői-Kriesch Aladárra és a
gödöllői művésztelepre.

A tanácskozáson Murádin Jenő Kö-
rösfői-Kriesch Aladár: „Engem Kolozs-
várhoz annyi személyes, drága szál
fűz…” című előadásában a művész
1889-től Gödöllőre költözéséig terje-
dő, Kolozsváron töltött időszakát mu-
tatta be, majd H. Szilasi Ágota, az egri
Vármúzeum művészettörténésze „Egy
millenniumi festmény” címmel nem is
egy, hanem két Körösfői-festményt is-
mertetett meg a hallgatósággal. Mind-
két alkotás Eger várának ostromát áb-
rázolja, az egyik a Városházán, a másik
pedig a vármúzeum gyűjteményében
található – utóbbit jelenleg a gödöllői
kiállításban láthatják az érdeklődők.

Szegedy-Maszák Zsuzsanna Körös-
fői-Kriesch Aladár portréfestészetéről
tartott előadást, melyben felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy bár Körösfőit első-
sorban a monumentális feladatok von-
zották, mégis életművében jelentős he-
lyet foglalnak el portréi. Kolozsvári,
budapesti és a Magyar Tudományos
Akadémiától kapott megbízásai mel-
lett főként családtagjairól készített ké-
peit a magyar festészet kiemelkedő al-
kotásai között tartják számon.

Gulyás Dorottya Körösfői munkás-
ságának egy kevésbé feldolgozott terü-
letét, szobrászati alkotásait és emlék-
műveit ismertette meg a tanácskozás
résztvevőivel. Mint mondta, alig több
mint egy tucat plasztikája valósult
meg, leginkább kisméretű dombormű-
vek, büsztök, s ezek többsége is a csa-
ládtagokat, barátokat ábrázolja.

Előadásában a marosvásárhelyi Kul-
túrpalotában található, I. Ferenc József
megkoronázását ábrázoló dombormű-
vet is bemutatta.

Izgalmas, a szakemberek számára is
különleges előadással ajándékozta meg
az érdeklődőket dr. Bóna István, a
Magyar Képzőművészeti Egyetem mun-
katársa. A „Technikátlan technika. Kö-
rösfői-Kriesch festészeti kísérletei res-
taurátor szemmel” című előadásában
nemcsak a művész festési technikái-
val ismertette meg a résztvevőket, ha-
nem bepillantást engedett a restaurátori
munka vizsgálati módszereibe is.

Hasonlóan nagy tetszést aratott Föl-
di Eszternek, a Magyar Nemzeti Ga-
léria grafikai osztályvezetőjének elő-
adása, amiben Suta Csilla főrestaurá-
torral közösen mutatta be Körösfői há-
rom freskókartonját: az Országházban
található „Bölényvadászat” – vagy más
néven „Attila megmenti Budát”, a Ze-
neakadémiát díszítő „A művészet for-
rása”, valamint a jelenlegi Szent István
Közgazdasági Szakközépiskolában ta-
lálható „Dunai rakodók”, vagy „A ga-
bonáshajó kirakodása” címmel ismert
alkotásokét. Nagy örömmel számolt be
arról, hogy a zeneakadémiai és a Mes-
ter utcai iskola falán lévő freskók kar-
tonjait már sikerült restauráltatniuk,
így azok művészettörténeti feldolgozá-
sára és kiállításokon való bemutatására
is lehetőség van.

Dr. Keserü Katalin művészettörté-
nész az ornamentika Körösfői munkás-
ságában való megjelenéssel és térfog-
lalásával foglalkozott előadásában,
amiben a szövőműhely megalapítása
jelentős szerepet játszott.

Dr. Gellér Katalin mitológiai té-
mákkal foglalkozott, Farkas Zsuzsa
pedig a halál ábrázolásának témáját
járta körül, középpontba állítva az Ego
sum című, szintén a kiállításban látható
nagyméretű festményt. 

Körösfői-Kriesch Aladár számára az
alkotó munka mellett a tanítás is fontos
volt. Tanítványairól Benkő Zsuzsa tar-
tott előadást, kiemelve Leszkovszky
Györgyöt, akinek hagyatékát 2007 óta
őrzi a Gödöllői Városi Múzeum.

A tanácskozáson Őriné Nagy Cecí-
lia, a Gödöllői Városi Múzeum művé-
szettörténésze köszönetet mondott mind-
azoknak, akik segítették a kiállítás
megvalósulását. Kiemelte a Körösfői
család elhivatottságát, akik amellett,
hogy komolyan foglalkoznak a mű-
vész hagyatékával, a kutatási munká-
kat is segítik. Megköszönte az önkor-
mányzat támogatását is, ami nem csak
a kiállítás megrendezését, hanem az
ahhoz készült katalógus megjelenését
is lehetővé tette. KJ
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Szeptember 21-én és 22-én
szombaton és vasárnap

9-11 óráig:

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: dr. Vaskó Márta 

Tel.: 20-9913-057.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Bonifác: Mókás kinézetű, vi-
dám keverék kan. Elsősor-
ban kertben szeretne köl-
tözni, sok játékkal.

Éva: Staff keverék kis-
lány. Olyan gazdit kere-
sünk neki, aki tisztában
van a fajta jellemével.
Családkutyának is kiváló
lenne.

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

Riki: Fiatal kanocska.
Kertbe és lakásban is el-
lenne, de szeretnénk, ha
esetleg az eredeti gazdi
is jelentkezne érte.

Negro: Idős, megfontolt
öregúr. Sajnos lassan
egy éve keressük neki az
igazit, pedig nem vágyik
sokra, csak egy kis nyu-
galomra, szeretetre.

KUTYA ÖRÖKBEFOGADÁSI NAP

Szeptember 21-én szombaton, 
10 és 15 óra között örökbefogadási

nap lesz a gödöllői Tesconál.

Parlagfűveszély!

Húzza ki gyökerestől!

Negyedik alkalommal lehet szavazni az Év Fájára 2013. szeptember 10-e
és november 5-e között. A versenyre idén 41 fát neveztek különböző civil
csoportok, magánszemélyek, családok és önkormányzatok. 
A fák közül egy szakmai zsűri választotta ki azt a tizenkettőt, amire most
az online vetélkedő keretében bárki szavazhat az alábbi weboldalon:
http://evfaja.okotars.hu/dontosfak

Egy mesebeli vén vackorfa, avagy a gödöllői magányos óriás

Gödöllőn, belépve a Szent István Egyetem Botanikus Kertjébe egy terebélyes
fa már messziről magára vonja tekintetünket. Közel 20 méteres termetével,
több mint 320 centiméteres kerületével, messzire ágazó koronájával akár idős
tölgynek is nézhetnénk, de közelebbről szemlélve már felfedi valódi énjét, hisz

az ország egyik legöregebb és legnagyobb vadkörtefája magasodik fölénk. A
magányos óriás túlélte a dicső szabadságharcot, átvészelte a huszadik század
vérzivataros éveit és még mindig virágpompával köszönti a tavaszt, majd nyár
derekán ezernyi gyümölcstől roskadoznak megfáradt ágai. A pompás fának a
látszat ellenére nem volt könnyű élete, hisz a történelem viharai mellett gyak-
ran szomjazott a homoktalaj miatt, de a nehézségek csak még erősebbé és
szívósabbá tették.
Korábban már két alkalommal is neveztek gödöllői fát a versenyre: két évvel
ezelőtt a királyi kastély parkjában lévő ginkgo fát, tavaly pedig a Frédéric
Chopin Zeneiskola mellett található, a gyerekek által igen kedvelt „mászófát”,
de sajnos egyikük sem került be a döntőbe. 
Lapzártánk idején a gödöllői óriás több mint 1559 szavazattal az első helyen
áll, a második helyen álló növény eddig 911 voksot kapott. Akik eddig még
nem szavaztak a gödöllői vackorfára, azok még november 5-ig megtehetik.

A verseny győztese elnyeri az Év Fája címet, melyhez egy egészségi állapot-
felmérés és kezelést biztosító utalvány jár. Az összeget a fa kezelésére, köz-
vetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ezekre nincs szükség, a te-
lepülésen őshonos csemeték ültetésére használhatják fel a fa környezetében
élők.
A versenyben két külön kategória győztese is díjat kap. A „Hős Fa” címet egy
olyan fa nyeri el melynek élete vagy természetes környezete veszélyben van, és
amelynek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még
most is. A másik különdíjra az Országos Erdészeti Egyesület választ a dön-
tősök közül egyet.

Hétszáztizenhét védett madár
tetemére bukkantak a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal pénzügy-
őrei a tompai határátkelő-
helyen. A 32 millió forint esz-
mei értékű szállítmányt lefog-
lalták és az olasz vadászok el-
len feljelentést tettek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénz-
ügyőrei a tompai határátkelőhelyen
két, egymás után érkező olasz rend-
számú személygépjárművet vizsgál-
tak a múlt héten. Az ellenőrzés során
az olasz sofőrök és szintén olasz uta-
saik úgy nyilatkoztak, hogy bejelen-
teni való árut nem visznek magukkal.

A hivatal közleménye szerint  a
pénzügyőrök a nyilatkozatokat elfo-
gadták, azonban mindkét esetben a
jármű, valamint a csomagok tételes
vizsgálata mellett döntöttek. A cso-
magokból nem került elő semmi,
azonban az első gépkocsi alvázán,
csavarokkal rögzítve három fémtálcát
fedeztek fel, amikből összesen 316
példány védett madár tetemét (fürjet,

erdei pityert, fitiszfüzikét) pakolták
ki.
A második jármű gyári üregeiből, va-
lamint a csomagtartóban elhelyezett

kutyaszállító ketrec lerekesztett ré-
széből összesen 401 példány védett
madártetem (fürj, erdei pityer, fitisz-
füzike, mezei poszáta, sárga bille-
gető, guvat) került elő – írja a NAV.

Az olasz sofőrök elmondása szerint
a madártetemek a saját és utastársaik
tulajdonát képezték.

A NAV pénzügyőrei az összesen 32
millió forint eszmei értéket képviselő
szállítmányt lefoglalták és feljelen-
téssel átadták a Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság munkatársai-
nak, akik az olasz sofőrök és úti-

társaik ellen természetkárosítás bűn-
cselekmény elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt eljárást indítottak.

Fotó: NAV

Megint az olasz vadászok

32 milliós fogás a határon

A gödöllői vackorfa pillanatnyilag az első helyen áll

Szavazzunk az Év Fájára
VI. Vadásznap a királyi kastélyban
Folytatás az 1. oldalról
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A Magyar Szabadidősport Szövetség
és Gödöllő Város Önkormányzata,  a
“Margita 344,2” Turisztikai és Sport
Egyesület szervezésében folytatja a ta-
vasszal elkezdett nagyon sikeres Nor-
dic Walking foglalkozásokat.
Találkozás helye: Gödöllő Erzsébet
park, HÉV megálló. A foglalkozások
ideje kb. 1,5 óra kb. 6-8 km.
Kezdőknek botot biztosítanak.  

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  

„MOZDULJ MEG ŐSSZEL IS”

INGYENES NORDIC WALKING FOGLALKOZÁSOK Nyári szünetet követően ismét
folytatódik az ingyenes "lakos-
sági gimnasztika" a Magyar
Torna Szövetség és Gödöllő Vá-
ros Önkormányzatának támo-
gatásával. 
Helyszín: Török Ignác Gimnázi-
um sportudvar
Időpont: keddenként 17.30-
18.30-ig
Bővebb információ a 06/70-28-
30-588-as telefonszámon

Ingyenes lakossági 
gimnasztika!

Várjuk szeretettel 3-6 éves gyere-
kek jelentkezését ovitorna foglalko-
zásra hétfőnként 16:15 - 17:00 óra

között.
Várjuk szeretettel 6-10 éves gyere-

kek jelentkezését az előkészítő torna
csoportba. 

Választható időpontok: 
hétfő-szerda-péntek 16-17 óra

között!

A Gödöllői Taekwon-Do Sportegye-
sület várja a sportolni vágyókat.

Edzéseinken megismerkedhetnek a
Taekwon-do harcművészettel ahol
kortól, nemtől függetlenül megtanul-
hatják a sportolók az önvédelmet, rú-
gó, ütő technikákat és mindemellet
együtt sportolhatnak Európa és Világ-

bajnok mesterekkel. Az edzések ideje
és helye: kedd-csütörtök 16.30 tól a
Művészetek Háza. Az edzések bármi-
kor megtekinthetők és kiprobálhatók.
Mindenkit várunk szeretettel!!
Czeba Mihály 6. danos mester, év
edzője 2012-ben és a nemzeti váloga-
tott kapitánya, valamint Bontovics
Babett 4. danos mester, 2-szeres Euró-
pa-bajnok és 3-szoros világbajnoki
ezüstérmes sportoló várja önöket.
Érdeklődni: 06-20/530-4957

TOBORZÓ! 

A Gödöllői SK felnőtt labda-
rúgó csapata az elmúlt játék-
napon a Vecsés együttesét fo-
gadta a megyei I. osztályú baj-
nokságban. A két, egykor Új-
pesten játszó edző – Jenei Sán-
dor a hazai, míg Urbán Flórián
a vendégek kispadján foglalt
helyet – párharca döntetlennel
végződött.

A meccs első 15 percében úgy tűnt,
hogy a lendületesen játszó GSK meg-
lepi ellenfelét, de nem sikerült gólt lő-
ni és a folytatásban magára találó
vendégek lassan átvették a játék irá-
nyítását, majd a szünet előtt 2 perccel
meg is szerezték a vezetést.
A folytatásban nagyobb sebességre
kapcsoltak Bánki Edömérék Sorra
alakították ki a lehetőségeket és végül
sikerült is bevenni a vendégek kapu-
ját a ballábas Bánki okos lövésével,
így megérdemelten tartotta idehaza az
egyik pontot a Gödöllő.
Jenei Sándor tanítványai az 5. fordu-
lót követően 7 ponttal a 8. helyen áll-
nak a tabellán. A csapat legközelebb a
4 egységgel álló Hévízgyörk vendége
lesz.
Pest megyei I. osztály, 5. forduló
Gödöllői SK – Vecsés FC 1–1 (0–1)
Gól: Bánki Edömér

Megyei II. osztály – GEAC
kupa-bravúr

Nem bírta a kettős terhelést Sztriskó
István csapata, akik előbb a Pest me-
gyei kupában értek el bravúrt azzal,
hogy az egy osztállyal feljebb szerep-
lő Tura VSK csapatát kiverték. Nem
tudták viszont átmenteni eredményes
játékukat a hétvégére az „egyetemis-
ták”, a listavezető Erdőkertes ottho-
nában kaptak ki.
Megyei II. osztály, 5. forduló
Erdőkertes SE – GEAC 6–3 (3–0)
Gól: Szilágyi Károly, Angyal Zoltán
(2)

Megyei III. osztály – Hátrányos
pontrablás

Ezúttal sem nyert, de legalább nem
kapott ki a Gödöllő kettő, ezzel két
nyeretlenül megvívott mérkőzést kö-
vetően pontot szerzett a csapat. A
zsámboki vendégjáték akár többet is
ígérhetett volna, de a több mint 60
perc emberhátrány (Paragi Pétert ál-
lították ki a 24. percben) miatt ezúttal
a pontszerzés is bravúr volt.
Legéndi György együttese 4 fordulót
követően a 8. helyen áll 4 pontjával.
Pest megyei III. osztály közép cso-
port, 4. forduló
Zsámboki SE – Gödöllői SK II. 1–1
(0–1) Gól: Tury Viktor -ll-

Labdarúgás – Majdnem savanyú vecsési

Kiizzadt egy pont

Pest megyei III. osztály, 
5. forduló

Szeptember 22., vasárnap 16 óra
Gödöllői SK II. – Galgamácsa

Szeptember 5-8. között, a bu-
dapesti Nemzeti Lovardában
rendezték meg a Fiat Magyar
Díjugrató bajnokságot, melyen
ifjúsági korosztályban Ifj. Lázár
Zoltán magyar bajnok lett.

Az ifjú gödöllői lovas 19 versenyző
közül jutott előbb a 14-es döntőbe,
ahol kimagasló lovaglással verte a
mezőnyt. Egyéni bajnoki aranya mel-
lé még egy címet begyüjtött Ifj. Lá-
zár Zoltán, aki Pest megye 2. csapa-
tával (Ifj. Lázár Zoltán, Vándor Zsó-
fia, Varga Ábel, Mráz Tamás) után-
pótlás bajnokságot is nyert.               -lt-

Lovassport – Fiat Magyar bajnokság

Ifj. Lázár Zoltán ifjúsági bajnok lett

A 2013/2014-es női röplabda Ma-
gyar Kupa sorozatban a TEVA-
GRC csapata az NB II-es Jász-
berény ellen lép először pályára
a 16 között.

Szalay Attila tanítványai, akik az előző
sorozat ezüstérmesei voltak második ki-
emeltként, a 16 között kapcsolódnak be
az idei sorozatba, ahol a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei társaság  ellen hazai pá-
lyán vívják majd a párharcot. A találko-
zót decemberben rendezik majd és to-
vábbjutás esetén az NB I-es Vasi SA,
valamint a másodosztályú Közgáz SE
találkozó győztesével mérkőznek majd
a mieink a legjobb négybe kerülésért.

Utánpótlás – Indul a mandula

Habár az Eötvös Kupán már elkezdte
félig-meddig a szezont a TEVA-GRC
utánpótlása, valódi évkezdetnek az el-
múlt hétvégégén megrendezett Vihar
Levente Emléktorna tekinthető. A Vasas
által rendezett nemzetközi tornán a gö-
döllőiek serdülő csapata vett részt és 8
csapatból az 5. helyen végzett.
Szabados István így értékelte a szerep-
lést: – A szlovák Lévától 3:0-ra kaptak
ki, majd a csoport leggyengébb csapata

ellen is buktunk egy játszmát, így 2:1-es
sikerünk nem ért túl sokat. Sajnos a
Vasast sem sikerült lenullázni, így nem
jutottunk a négybe, de összességében jól
szerepeltek a lányok és többek között
szlovák, lengyel és olasz csapatokat is
sikerült megelőznünk. Sok tapasztalatot
szereztünk, az alakuló csapatunkra ren-
geteg feladat vár még, hogy elérje célját
az év végére, ami nem más, mint az or-
szágos döntőbe jutás.

Pályaavató Emléktornával

Szeptember 21-én a Török Ignác Gim-
názium felújított tornatermének avatá-
sára és ennek keretében  Lencsés Rezső
Emléktornára kerül sor, ahol 3 csapattal
lépnek pályára a gödöllői hölgyek. A
serdülők mellett bemutatkozik a junior
és az U18-as csapat is, míg a negyedik
gárda a Jászberényi RK junior együttese
lesz. A torna 9-14 óráig tart.
A következő héten már élesben bizo-
nyíthatják rátermettségüket a gödöllői
fiatalok, akik az NB II-es bajnokságban
fognak szerepelni. A TEVA–GRC juni-
or csapatának első ellenfele a Hajdúbö-
szörmény együttese lesz, a mérkőzés
szeptember 28-án 16 órakor kezdődik a
Török Ignác Gimnáziumban.                 -tt-

Röplabda – Magyar kupa sorsolás

Jászberénnyel kezd a TEVA-GRC

Vereséggel rajtolt a Gödöllői KC
fel-nőtt férfi csapata az NB I/B
keleti csoportjában, amelyen az
első fordulóban a Nyírgegyháza
csapatát fogadta Bartos Gábor
együttese.

Az első szezonjukat a 10. helyen befe-
jező gödöllőiek a hazai debütáláson
győzelemben reménykedtek, annak el-
lenére, hogy a tavalyi kiírás 4. helyezett-
je látogatott a Hajós csarnokába. A két
együttes között végül az döntött a ven-

dégek javára, hogy a kínálkozó lehető-
ségeikkel jobban sáfárkodtak mint a
„Bartos csapat”.
A tavaly 6. helyen végző junior alakulat
viszont győzelemmel debütált. Mácsár
Gyula tanítványai 6 góllal verték a nyír-
ségieket.

NB I/B, keleti csoport 1. forduló
Gödöllői KC – Nyír-Flop-Holding
Nyíregyháza 24:26 (14:18)
Juniorok: Gödöllői KC – Nyíregyháza
26:20

A GKC őszi, hazai menetrendje:
Október 6., 18 óra:
Gödöllői KC – Ózdi KC
Október 20., 18 óra:
GKC – Kecskeméti TE-Altoterra
November 10., 18 óra:
GKC – Pick Szeged II.
November 24., 18 óra:
GKC – Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE
December 8., 18 óra:
GKC – SBS Eger Eszterházy SZSE

(A junior csapat mérkőzése két órával
korábban kerül megrendezésre. A mér-
kőzéseket a Hajós Alfréd Általános Is-
kola tornatermében rendezi a klub.)

-ll-

Előző számunkból kimaradt a 2003-
as korcsoportos leány első helyezett

neve, amit ezúton pótolunk. A korcso-
portjában a Damjanich János Álta-

lános Iskola tanulója, Novák Kíra
végzett az élen.
Gratulálunk minden résztvevőnek!

-il-

Belvárosi Napok – Futóverseny

Kézilabda – Felemás kezdet

Ziccergyilkos Gödöllő

Augusztus utolsó hétvégéjén a
Bike-Zone kerekesei a MTB Ma-
gyar Nagydíjon /XCC/, a gyer-
mekversenyen és a kékesi ver-
senyen is elindultak. 

Sikeresen zárult a magyar nagydíj: Soós
Tamás Gábor kategóriája legjobbja-
ként elhozta az egyesületnek az 1. he-
lyezést, míg a gyermekversenyen Kiss
Emma Lotti U9-es kategóriában a do-
bogó 3. fokára állhatott fel.

Ugyan ezen a hétvégén a Mátra-Sástó
Adrenalin-park adott otthont a Top Ma-
raton sorozat 4. állomásának, ahol Kiss

Mónika 2. helyezést ért el rövid táv,
Master 1. kategóriában.
Gödöllőn, szeptember 15-én a Margita
Turisztikai és Sportegyesület által meg-
rendezésre került kerékpáros teljesít-
ménytúrán a Bike-Zone tagjai mind-
három (20/50/80 km) távon képviselték
klubjukat és sikeresen teljesítették a tá-
vokat.                                                              -lt-

Kerékpársport – BringaMánia Fesztivál

Dobogós helyezések

Szeptember 14-15-én rendezték
meg Az U23-as Igjúsági és junior
összetett, valamint a serdülő
össze-tett országos bajnokságot,
amelyen a GEAC atlétái remekül
teljesítettek. Összesen 3 arany, 5
ezüst és 5 bronzérmet szereztek.

A serdülők között a futó számokban 800
méteren Skribek Mátyás 3. lett, 3000
méteren Fekete Ábel 2., Pápai Bene-
dek 4., míg Bencsik Gergő 5. helyen

ért célba. Szemjanyinov Paula 100 mé-
ter gáton ért el 4. helyezést. A dobó és
ugró számokban még jobban teljesítet-
tek a gödöllőiek. Rúdugrásban a fiúknál
Szamosi András 4., míg Fatér Zoltán
8. lett, a lányoknál Kriszt Annamária a
7. legjobb eredményt érte el. A legsike-
resebb számunk a gerelyhajítás volt,
ahol a fiúknál az első három helyen
GEAC-os versenyző végzett, sorrend-
ben Kerekes Marcell, Esztergál Kop-
pány és Oké Olufemi. A hölgyeknél

Kovács Emma megnyerte ezt a számot.
Magasugrásban Kovács Emma 2., Ren-
ner Luca és Kriszt Katalin 4. lett, míg
távolugrásban Renner Luca bronzérmet
szerzett. Diszkoszvetésben Esztergál
Koppány dobása a 4. helyet érte. 
A ponttáblán a fiúknál a 2., míg a
lányoknál a 3. lett a GEAC, összesítés-
ben pedig a 2. helyet szerezte meg Ben-
kő Ákos műhelye.
Nyolcpróba (100 m, távol, súly, 110 gát,
magas, gerely, 1000 m) ifjúsági korcso-
portban Kriszt Botond a dobogó 3. fo-
kára állhatott fel, míg a hölgyeknél hét-
próbában (100 gát, magas, súly, 200 m,
távol, gerely, 800 m) Ajkler Eszter
aranyérmes lett. -tl-

Atlétika – Országos összetett bajnokság

13 érem az ob-ról

Szeptember 21-én a Török Ig-
nác Gimnáziumban, míg
szeptember 22-én a Táncsics
Mihály úti Sportcentrumban
kerül sor ünnepélyes pálya-
avatóra. Mindkét esményre
sok szeretettel várnak min-
den érdeklődőt.

Szeptember 21-én reggel 8.30-tól
várják az érdeklődőket a gimnázi-
um területére foci, kézilabda és 
röplabda programokkal a felujított
tornacsarnok, valamint a kültéri
pálya átadásának keretében. 

A hivatalos átadó 11 órakor lesz! 

A Táncsics Mihály úti Sportcent-
rum területén építtetett új műfüves
labdarúgó pálya hivatalos átadá-
sára szeptember 22-én kerül sor.
Az érdeklődőket reggel 9 órától
várják, a hivatalos átadóra 9.30-
kor kerül sor. 

A 13 óráig tartó pályaavatón gyer-
mek és felnőtt kispályás villámtor-
nák, valamint fociügyességi teszt-
pálya várja a kilátogatókat.

MEGHÍVÓ – Létesítményfejlesztés
Sportpálya átadó ünnepségek
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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 be-
jelentkezés 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

AZ UTOLSÓ PILLANAT

Nagy Sándor most előkerült
önarcképének restaurálása

előadó: 
Erdei Gábor festő

restaurátorművész
programfelelős: Őriné Nagy Cecília

művészettörténész, 28-421-998
2013. szeptember 24. 17 óra

Gödöllői Városi Múzeum Gödöllői
Művésztelep Állandó kiállítás

***

November 3-ig látogatható
Gödöllői Városi Múzeum, időszaki

kiállítóterem
A JÓ KORMÁNYOS. 

KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR
FESTŐMŰVÉSZ EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

SZÜLETÉSÉNEK 150.
ÉVFORDULÓJÁN
Időszaki kiállítás

Kurátor: Őriné Nagy Cecília,  
kurátori vezetés egyeztetéssel

lehetséges
Jegyár: 600.- Ft és 300.- Ft

***

HETEDHÉT ORSZÁGBÓL  
Emlékkiállítás a Jamboree 80.

évfordulója alkalmából

Időszaki kiállítás: 
Gödöllői Városi Múzeum 

Királyi Váró 
2013. 

április 27 – december 31.

A kiállításban a műszaki építés, a
tábori főposta, az Üzletváros, a hír-
adós központ, a repülő tábor kü-
lönlegességei, valamint a szerve-
zéshez és lebonyolításhoz kapcso-
lódó dokumentumok kerülnek be-
mutatásra.

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

Szeptember 16-22-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-
243.
Szeptember 23-29-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.

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.

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT HIRDET 

a gödöllői  rezsihátralékkal  ren-
delkező családok támogatására.

A pályázati lapot a polgármesteri
hivatal portáján vagy a 106-os
szobában lehet
igényelni.

Leadási határidő:
2013. október 4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Gödöllői Polgármesteri Hi-
vatal (2100 Gödöllő, Szabad-
ság 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 intézmé-
nyek működőképességének biztosí-
tása. 
Önkormányzati, intézményi fejlesz-
tési, beruházási, felújítási feladatok
pénzügyi lebonyolítása. 
Az önkormányzat által benyújtott pá-
lyázatok pénzügyi részének össze-
állítása, elszámolásban történő közre-
működés. 
Az önkormányzat gazdálkodását
meghatározó szabályzatok naprakész
megfelelőségének biztosítása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: 

A Költségvetési Iroda vezetése, költ-
ségvetés és beszámoló készítése, az 
önkormányzat pénzügyi-gazdálko-

dási feladatainak ellátása, képviselő-
testületi előterjesztések elkészítése,
számviteli, könyvelési, nyilvántartási
és egyéb pénzügyi igazgatási felada-
tok. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a
jogállásra, az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX  tv. rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság, 
– cselekvőképesség, 
– büntetlen előélet, 
– közgazdaság-tudományi vagy
pénzügyi-számviteli főiskolai karon
szerzett diploma, 
– okleveles könyvvizsgálói vagy ál-
lamháztartási mérlegképes könyvelői
szakképesítés.

Pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent: 
– közigazgatási alap- és szakvizsga
megléte, 
– legalább 5 év szakmai gyakorlat
önkormányzati költségvetési szerv-
nél, 
– legalább 3 év feletti vezetői tapasztalat, 

– MS Office (irodai alkalmazások)
felhasználói szintű ismerete. 
A pályázathoz csatolandó iratok: 
– a büntetlen előélet igazolására 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány, 
– részletes szakmai önéletrajz, 
– motivációs levél, 
– az iskolai végzettséget, képesítést
igazoló okirat másolati példánya. 

A munkakör betöltésének időpont-
ja: 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 cí-
mezve, s. k. felbontásra, 2100 Gö-
döllő, Szabadság tér 7. 
– személyesen: Gödöllői Polgármes-
teri Hivatal  I. emelet 128. szoba. Kér-
jük a borítékon feltüntetni a munka-
kör megnevezését: „Költségvetési
Iroda vezető”. 

A pályáztató fenntartja a pályázat
eredménytelennek nyilvánítási jogát. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információ a (28) 529-190
telefonszámon kérhető.

Erdőlátogatás korlátozás a Valkói Erdészet területén
Szeptemberben kezdődnek a gímbika vadászatok a Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói Er-
dészetének területén. A vadászatok biztonsága és eredményessége érdekében
szeptember 11-30-ig a Valkói Erdészet a térképen jelölt Bag, Valkó, Isaszeg, Gö-
döllő, Vácszentlászló, Dány határában lévő erdőkben az erdőlátogatás teljes kor-
látozását rendeli el, beleértve a jelzett turistautakat is! A térségben kirándulást, er-
dei kikapcsolódást tervezőknek az erdészet ebben az időszakban javasolja az in-
gyenesen 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 életmód-
jukat 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 el-
lenkező esetben veszélyeztetik a hosszas és bonyolult szervezést, előkészítést igé-
nyelő 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 Er-
dészeti Arborétum játszóterével, tűzrakóhelyeivel, pad-asztal garnitúrákkal.

A 21. század embere számára talán
már feledésbe merült, hogy a védő-
oltások bevezetése forradalmi mó-
don változtatta meg az életkilátáso-
kat, csökkentette a gyermekhalandó-
ságot és növelte a születéskor vár-
ható élettartamot. Magyarországon a
több évtizede működő, évente felül-
vizsgált és aktualizált védőoltási
rendszernek köszönhetően számos,
korábban halálos betegség (járvá-
nyos gyermekbénulás, feketehimlő)
eltűnt. Más betegségek (kanyaró, to-
rokgyík, rubeola, stb.) gyakorisága
pedig nagyságrendekkel alacso-
nyabb, mint a kevésbé szigorú védő-
oltási rendszert alkalmazó országok-
ban. A védőoltások gyakran saját si-
kereik áldozatává válnak, hiszen
mind a lakosság, mind az orvosok
tudatából fokozatosan kikopik az
adott betegséggel szembeni félelem.
Gyakran ennek helyét a védőoltások
mellékhatásaival kapcsolatos alapta-
lan félelmek veszik át.

A mai modern védőoltások biztonsá-
gosak és beadásuk összehasonlítha-
tatlanul kevesebb kellemetlenséggel
jár, mint magának a betegségnek az
átvészelése. Az oltások hatásosságát
és biztonságosságát gyakran több
tízezer emberen vizsgálják, a minő-
ség biztosításáért pedig a gyártóktól
független hatóságok felelnek, a kö-
vetelmények rendkívül szigorúak.
Hazánkban az aktuális védőoltási

rendet szakmai bizottság állítja
össze a rendelkezésre álló vala-
mennyi klinikai vizsgálati ered-
mény, valamint az aktuális járvány-
ügyi helyzet figyelembe vételével.
Egy-egy kutatás eredményéből nem
szabad messzemenő következteté-
seket levonni, az eredmények össze-
hasonlítása, szintézise elengedhetet-
len.
Felelős szülőként a védőoltások által
megelőzhető betegségek következ-
ményeit is mérlegelni kell. Az egyik
leggyakrabban támadott, úgyneve-
zett Engerix-B védőoltás a Hepatitis
B vírus fertőzés megelőzésére szol-
gál, amely világszerte az egyik leg-
elterjedtebb betegség.  A világon 350
millióra becsülik a fertőzöttek szá-
mát és évente egymillió ember hal
meg a fertőzés következtében. A kli-
nikai kép a tünetmentes fertőzéstől –
az esetek kétharmadánál jellemző –
a májgyulladáson át a májrákig  ter-
jed. A tünetmentes fertőzés és a he-
veny májgyulladás általában gyó-
gyul, utóbbi az esetek 1%-ában ha-
lálozással jár, 10%-ában krónikussá
válik. A krónikus betegség kevés tü-
nettel járó, évekig tartó enyhe be-
tegség, 10-30%-ban májcirrózisba
torkollik, amely rákos betegséggé
alakulhat. A vírust a vér és testned-
vek, nyál, ondó, hüvelyváladék ter-
jesztik. Gyakran szexuális úton ter-
jed, de mivel küzdősportok során 
szerzett sérülések, közös borotva,

fogkefe, törülköző használata, teto-
válás, akupunktúra, testékszerek fel-
helyezése is átviheti a fertőzést, nyil-
vánvaló a tizenéves korosztály foko-
zott veszélyeztetettsége. A vírust
100%-os biztonsággal kiirtó gyógy-
szer nem létezik, ezért különösen je-
lentős, hogy a védőoltással 95-
100%-os védettség szerezhető.
A védőoltások visszautasítása a
fertőző megbetegedések előfordulá-
sának emelkedésével járhat együtt,
ami egyaránt káros az egyén és a tár-
sadalom számára is. A fentiek miatt
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve arra bíztatja a felelősségteljes
szülőket, hogy hiteles forrásokból
tájékozódjanak, higgyenek a tudo-
mányos és megalapozott tényeknek,
valamint kellő kritikával olvassanak
minden védőoltással kapcsolatos in-
ternetes bejegyzést.

Összeállította:
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve, Járványügyi Osztály
Felhasznált irodalom: 
Dr. Kaló Z. és mtsai: „Value of
vaccine – A védőoltás érték” prog-
ram Fehér Könyve. IME IX. évfo-
lyam 1. szám, 2010.
Dr. Telegdy L.: A vírushepatitisek
epidemiológiája, diagnosztikája és
kezelési lehetősége. Hippocrates
VII. évf. 2. szám, 2005.
Ferenci T.: Védőoltásokról a tények
alapján. http://vedooltas.blog.hu/

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága fiunk, Büttner Zsolt 29 éves
korában egy súlyos, veleszületett szívbetegségben elhunyt. 
Büttner család

A védőoltásokkal kapcsolatos alaptalan félelmekről

†
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

Édesanyánk
Dr. Vámos Jánosné

elhunyt.
2013. szeptember 27-én, pén-
teken 14 órakor kísérjük utolsó

útjára Gödöllőn, a Dózsa György
úti temetőben a római katolikus

egyház szertartása szerint. 
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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

FŐZŐVERSENY OKTÓBER 5-ÉN

A hagyományokhoz híven a városi piacon idén ősszel is ren-
deznek főzőversenyt, melynek időpontja 2013. október 5.
(szombat). A rendezvényen részt vesz és főz az éppen váro-
sunkban tartózkodó holland Wageningen testvérváros küldött-
sége is. Mellettük még 14 résztvevő igyekszik versenybe száll-
ni főztjével és összesen 22 féle finomságból válogathatnak,
akik ezen a napon a piacra látogatnak.

Az Erzsébet Királyné Szálloda***,
a Monarchia Étterem és Kávéház

szeretettel vár mindenkit az

V. Borhétvégén
a szálloda előtti téren és a belső udvarban.

Időpont: 2013. szeptember 27-28-29.
A Bálteremben az Art Home Galéria festménykiállítása és

vására,“borhétvég”- i akciós árakkal!            www.arthomegaleria.hu

Színes műsorokkal, finom borokkal, pálinkával várjuk a kedves érdeklő-
dőket. Minden nap: kézműves vásár, gyermekprogramok, élő zene, utcabál

Szeptember 27., péntek
18.00 Ünnepélyes megnyitó
18.15 Gingalló együttes fellépése – népzene, néptánc 
18.45 Animato Consort együttes műsora 
19.00 Borszentelés
20.00-23.00 Jazz – Főtér
20.00-23.00 Tánczene – belső udvar

Szeptember 28., szombat
16.00 Borbemutató, borkóstoló
17.00 Besnyői Botorkálók néptánccsoport bemutatója
18.00 Bordalokat ad elő a Gödöllő Városi Vegyeskar
19.00 Dixix Rhytm – a zeneiskola növendékeinek előadása
20.00 Cimbaliband zenekar és a Fricska táncegyüttes fellépése - Főtér
21.00-23.00 Family Duo – Főtér
20.00-23.00 Cigányzene – belső udvar

Szeptember 29., vasárnap:
16.00 Borbemutató, borkóstoló
17.00 Gingalló együttes előadása– népzene, néptánc
18.00 Neutron Stars - zenekar fellépése
19.00 Tűzzsonglőrök bemutatója
20.00-22.00 Szabó Illés Jazz Quartet – Főtér
20.00-22.00 Tánczene – belső udvar
21.30 Tűzgyújtás a Főtéren



KÖZLEMÉNY

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

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

+ 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 vál-
lalkozásra 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.em-
i erkélyes, két és fél szobás lakás! Iár:9.8MFt! 20-539-1988

+ Gödöllő központjában, újszerű társasházban 40m2-es,
nappali+ félszobás 2.em. lakás egyedi fűtéssel eladó!
Iár:11.9MFt. 20-539-1988

+ Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás Iár: 8.3
M Ft!! 20-804-2102

+ AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren eladó 2 szobás felújí-
tott lakás Iár:7.2 MFt  20-8042102 

+ AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3 szoba+ nappalis iker-
ház, 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 20-804-2102 

+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi
házat vagy eladó telket. 20-944-7025 

+ Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes
nappali+ két+fél szobás újszerű lakás zárt parkolóval!
Iár:18.9MFt! 20-539-1988

+ Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére
(20)804-2102    WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház
tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+ Eladó az egyetemi lakótelepen egy parkra néző, két
szobás, földszinti öröklakás. Tel.: 20/616-9336.

+ 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 mel-
léképülettel, ipari áram, ’A’ besorolású minőségi tanúsítvány.
Referencia szám: 3738. I.ár: 27,5 mFt. 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 mFt. 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 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Szadán, egy 1500 nm-es parkosított telken álló
150 nm-es, igényes, egyedi dizájn alapján épült családi ház.
Nappali + 4 szoba, 2 fürdőszoba, gardrób, étkező-konyha. 2
beállásos garázs. Referencia szám: 3744. I.ár: 55 mFt
helyett: 49,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn eladó magasföldszinti, nappali + 2 szobás nagy erké-
lyes, igényesen felújított, egyedi fűtéses lakás csendes
környezetben. Referencia szám: 3733. I.ár: 13,8 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, a Vasvári Pál utcában, egy téglaépítésű,
cirkófűtéses, alápincézett lakóház, mely áll földszinten 2 szoba,
konyha, fürdőszoba, tetőtérben 1 szoba, tusoló. Telek mérete:
630 nm. Referencia szám: 3719. I.ár: 22,5 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, a Perczel Mór utcában egy örök
panorámás, egyedi építésű lakóház. Referencia szám:
3643. I.ár: 22 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, Királytelepen egy 3 szobás, téglaépítésű
családi ház. 3741, I.ár: 24,9 mFt. Tel.: 20/9194-870

+ Eladó Gödöllőn, a Kossuth L. u.-ban egy 63 nm-es, két-
szobás, erkélyes, 4. emeleti öröklakás. Irányár: 8,5 mFt.
Érdeklődni: 20/9194-870

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

+ Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében, egy nappali
+ 3 szobás, két fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes
családi ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy
16 nm-es garázs is. Második emeleti lakást beszámítok:
Kossuth, Erzsébet Királyné krt.-i lakások előnyben. Refer-
encia szám: 3673. I.ár: 24,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás ikerház, nappali +
3 szobás, újszerű, két fürdőszobás családi ház. Referencia
szám: 3742. I.ár: 29,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, a Blahai domboldalban, egy örök
panorámás, teljesen felújított, nappali + 4 szobás, két
fürdőszobás családi ház, 70 nm-es szuterénnal. Referencia
szám: 3740. I.ár: 26,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesben egy 150 nm-es, kétsz-
intes, 3 kocsi beállásos családi ház. Referencia szám:
3209. I.ár: 31 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, a Nagyfenyvesi részen, egy 694 nm-es
telken, díszkerttel, egy 170 nm összterületű ingatlan, mely
áll 6 szoba, két fürdőszoba, két konyha, és egy 98 nm-es
szuterénből, melyben két beállásos garázs + műhelyek
találhatóak. A fenti ingatlan alkalmi áron vehető meg!  Ref-
erencia szám: 3737. I.ár: 31 mFt. 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 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó tulajdonostól a Palotakerten négyemeletes ház 4.
emeletén egy 59m2-es 2 szobás távfűtéses, egyedi
fűtésmérővel felszerelt lakás 9,3M.Ft-ért. Érd: 30/619-6831 

+ Gödöllőn, Palotakerten, I. emeleti, 44 nm-es, napsütötte,
1 szobás, tehermentes, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ lakás
eladó! Iá.: 6.3M Ft. Érd.:30/491-5020

+ 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

+ Eladó egy amerikai konyhás, sarokkádas fürdőszobás,
1,5 szobás lakás a városközpontban tulajdonostól,
tehermentesen. Iár: 8,2 millió. Tel: 06-20-383-2486 

+ 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 
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óráig tartunk nyitva!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek: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
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+ 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. 70/580-1809 

+ 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. 

+ Eladó Gödöllő központjában 4.em. 56nm-es 2szobás, erké-
lyes, teljesen egyedi elszámolású, panorámás 2010-ben felújí-
tott lakás. A vételár részét képezik: konyhabútor, klímaberen-
dezés, saját pince és garázs. Iár: 10,6MFt. 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 fél-
szobás távfűtéses lakás. Ár: 9,8 M FT. Érd: 20/341-9861 

+ 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.
em. egy 62 nm-es, 2 szobás, felújított, parkra néző, fűtés-
szelepekkel beépített lakás 11,9 MFt-ért. Tel: 20/956-3212 

+ Kazinczy F. u. 17. alatti ingatlan eladó: 2 szoba, 2
konyha, 1 WC, fürdőszoba 563 nm-es telekkel. Iár: 15 MFt.
Tel: 06-70-411-5268 

+ 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 

+ ELADÓ vagy gödöllői lakásra CSERÉLNÉM Dány-
Szentkirályon lévő 2 szobás, bútorozott 66 nm-es házamat
1747 nm-es telekkel. Buszmegálló 100 m-re. Iár: 7,3 MFt.
Érd: 06-20-5565-261 

+ Gödöllő központjában a Patak térnél 2 szobás, konvek-
toros, napfényes, 4.em. lakás eladó saját tárolóval, nagy
erkéllyel, gyönyörű kilátással! 8,5MFt. 06-30-316-0756 

+ Gödöllőn a Diófa utca legvégén 3320 nm ZÁRTKERT
ELADÓ. Iár: 5 MFt. Érd: 06-70-368-6019  

+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy 55 nm-es, 2
szobás, felújított 3.em. lakás. Iár: 9,9 MFt. Tel: 70/598-7504

ALBÉRLET KIADÓ

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

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

+ 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, garáz-
zsal, melléképülettel és kerthasználattal kiadó. Érd: 06-70-
704-6618, 06-28-413-376 

+ Köztársaság úton 3 szobás családi ház, családnak, diá-kok-
nak, munkavállalóknak kiadó. Iár: 70eFt. Tel: 30/421-6644 

+ Palotakerten 2 szobás, részben bútorozott (konyhabú-
tor, gardrób) lakás hosszútávra kiadó. Bérleti díj 50.000,-
Ft + rezsi. 1 havi kaució. Tel: 06-70-366-8026 

+ 44 nm-es LAKÁS KIADÓ. Uitt 400 L HŰTŐLÁDA, 220V-
os TERMÉNYDARÁLÓ ELADÓ. Tel: 06-20-237-6510 

+ 1 szobás, összkomfortos, bútorozatlan, konvektoros,
külön bejáratú házrész 40.000,-Ft + rezsi + 2 havi kau-
cióért hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-639-2914 

+ Kiadó albérletnek egy 2 ágyas szoba vagy 2 szoba 4
ággyal 2-4 lehetőleg erkölcsös egyetemista hölgyeknek.
Természetesen konyhával, fürdőszobával. Ár megegyezés
szerint. Tel: 06-70-508-8727 

+ Gödöllő Belvárosában kétszobás, magasföldszinti,
részben bútorozott lakás 1-2 fő részére kiadó 60.000,-+
rezsi. 2 havi kaució szükséges. (Ugyanitt FRANCIA ÁGY
ELADÓ 15.000,-Ft.) Tel: 06-70-333-0496 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

+ Gödöllő belvárosában egyedülálló, körpanorámás 130
m2-es luxus kategóriáju iroda ( több tárgyalóval, teakony-
hával) hosszú távra kiadó (eladó). Tel.: 20-9443-356

+ Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség
saját parkolóval, kerthelyiséggel, többcélú hasznosítás
lehetőségével hosszú távra, kedvező áron kiadó! Tel.: 06-
20-9-443356

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

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

+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában, 84nm, a
Remsey krt.22. alatt. Igényes, újszerű, klimatizált, nagy
üveges sarok portál. Tel: 28/430-209 (munkaidőben). 

+ Gödöllőn a Szt. János u.5. Szolgáltatóház emeletén 58 +
30 nm-es helyiségek egyben vagy külön kedvező
feltételekkel hosszútávra – különféle célra alkalmas –
kiadó. Érd: 06-30-513-6490, szolgaltatoszov@upcmail.hu 

+ Gödöllőn Központban 40,4 nm-es ÜZLETHELYISÉG
újszerű állapotban, riasztóval, klímával, saját közmű
órákkal TULAJDONOSTÓL ELADÓ. Tel: 70-9480008 

+ Gödöllőn, BLAHÁN TORNATEREM KIADÓ táncosoknak!
Érd: 06-30-567-0954 

ÁLLÁS

+ 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. 

A MAGYARTÖLGY MÉRNÖKI ÉS
INGATLANIRODA KÍNÁLATÁBÓL: 

*A Blahán, aszfaltos zsákutcában panorámás, rész-
ben közművesített, 2031 nm-es, 23 m széles építési
telek kellemes kertvárosi környezetben eladó. Iá.: 14,5 
*A Boncsoki dűlőn 2793 nm-es, gyönyörűen parkosí-
tott telken 2003-ban épült, 83 nm-es, téliesített, két-
szintes hétvégi ház eladó. Irányár: 21 mFt.
*A Harasztban, kellemes környezetben frissen felújí-
tott, három szobás, 88 nm-es családi ház 980 nm-es
szép, parkosított telken eladó. Irányár: 28,9 mFt.
*Szada és Veresegyház határán 2005-ben épült nappali
+ 3 szobás, két fürdőszobás földszintes ház garázzsal
912 nm-es, ősfás telken sürgősen eladó. Iár: 28,2 mFt. 
*A városközponttól 5 percre 966 nm-es,19 m széles
építési telek eladó. Közmű a telek előtt. Ikerház is
építhető rá. Irányár:14,5 mFt.



+ Menetrendszerinti járatok
végzésére keresünk autó-
buszvezetőket Gödöllő, Aszód,
Zsámbok, Dány környékéről.
Fényképes önéletrajzokat az
ugyfelszolgalat@buszprojekt.hu e-
mail címre várjuk. 

+ CO2 HEGESZTŐKET keresünk
többéves gyakorlattal vastag-
anyagok 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: 06-70-248-8085, e-
mail: szakmunka01@gmail.com.

+ LAKATOSOKAT keresünk (raj-
zolvasási gyakorlattal) budapesti
munkahelyre. Szállás biztosított.
Tel: 06-70-366-5808, 06-70-384-
7138, e-mail: rasie@gmail.hu 

+ Hegesztőket (135-136-os
ismerettel), műszakvezetőket,
darusokat, horizontál eszter-
gályosokat, csoportvezetőket és
CNC szakembereket keresünk
budapesti munkahelyre. Szállás
biztosított. Érd: 06-70-366-5808,
0 6 - 7 0 - 3 8 4 - 7 1 3 8 ,
apm10@freemail.hu 

+ 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 

+ Munkájára igényes, megbízható
fiatal lány délutánonként
takarítást, ill. gyermekfelü-
gyeletet vállal. Megegyezés szerint
akár hétvégén is! Referenciám
van! Tel: 06-20-510-2441, email:
lovagvar@gmail.com 

+ Szolgáltató Szövetkezet
Gödöllő, Szt. János u. 5. női- féri
FODRÁSZT KERES. Érd: 06-30-
513-6490 

+ Közös képviselőt keresünk
gödöllői Petőfi téri társasházunkba
(10 üzlet + 10 lakás). Önéletrajzát
szakmai munkájáról kérjük, hogy
küldje el az alábbi e-mail címre:
petofitarsashaz@freemail.hu 

+ Gödöllői mozgás STÚDIÓBA: AEROBIK EDZŐT,
MASSZŐRT (alak, láva, talp...) GYÓGYTORNÁSZT keresünk.
Érd: 06-30-567-0954 

+ Képviseleti iroda bővítéséhez keresek ügyfélkiszolgálás-
ban és értékesítésben jártas munkatársat. Elvárás:
felsőfokú végzettség. Jelentkezni önéletrajzzal:
bereczki.1.laszlo@gmail.com 

+ Vígkedélyű nyugdíjas nő vállalja idős, egyedül élő
embereknek a bevásárlást, gyógyszer megíratását,
valamint a kiváltását is, ebéd elhozatalát, valamint szívesen
elbeszélget velük problémájukról. 06-20-364-0056 

SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail:info@ili.hu 

+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés,
gipszkar tonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650 

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

+ TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és
homlokzatfestés rövid határidővel, kedvező áron, bútor-
mozgatással, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai
tapasztalattal. 20/325-4944 

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380  

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna
bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek
felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő ter-
vezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvek-
torok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289,
28/476-229 

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

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

+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes áraján-
lat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650 

+ 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 

+ LAKÁSSZERVIZ. Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás
elhárítás, bojler, zárcsere és javítás, hideg-meleg burkolás,
festés; kertfenntartás, fűnyírás, öntözőrendszer telepítés.
Fürdőszoba felújítás. 70/201-1292 

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel,
dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504 

+ BABA-MAMA KUCKÓ! Blahán, Buzogány u. 11.sz. alatt.
Anyukák és gyerekek (0-3év) gyertek játszani, mondókázni,
énekelni! Anyukák, gyertek kicsit beszélgetni. Hívd
barátnőidet és kellemesen, munka nélkül eltölteni az időt
bababarát helyen! Igény szerint heti 1-2 alkalom, 1 órában
800,-/alkalom, testvérek ingyen jöhetnek! Jó parkolási
lehetőség, kerékpár és babakocsi fedett helyen tartható!
Első foglalkozás 2013.09.24-én, kedden 9.30-10.30. Érd:
06-30-567-0954 

+ 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, bur-
kolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgoza-
tok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

+ Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást, felvételire
való felkészítést kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.:
70/609-7748  
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Opel Gaál

ÚJ OPEL MODELLEK AZ OPEL GAÁLNÁL

VIGYE EL EGY KÖRRE!

Opel Corsa akár

2 499 000 Ft-ért*
Opel Astra akár

3 850 000 Ft-ért*

2 2
 

Tesztvezetés:

06 40 40 44 44



+ 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.

+ ANGOL nyelvtanfolyamok folyamatosan indulnak minden
szinten, felnőtteknek és gyerekeknek is a Crea Műhelyben.
Középiskolásoknak érettségi felkészítő, nyelvvizsga-
előkészítő kurzusok. További részletek:www.crea.hu
20/2939111 vagy angol@crea.hu

+ GIMNÁZIUMBA készülőknek! Az országos felvételire
való felkészítés: nyolcadikban, hatodikban, matematika
és magyarból. Az előző évek felvételije alapján, tapasz-
talattal, jó eredményekkel. Szakembertől: 06-20-3560-
621 fejlesztopedagogus1@gmail.com 

+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői
középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)

+ ANGOLRA HANGOLKA. A CEAS angol-magyar
érdekeltségű iskola nyelvi előkészítőt indít óvodásoknak,
akik a 2014 szeptemberében induló 1. osztályba
szeretnének jelentkezni. Tel: 06-20-5678-038 

+ 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 szak-
mában 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

+ HASTÁNCTANFOLYAM indul Gödöllőn a Bio-Fit Centerben
szeptember 12.-től, kezdő: 17-18h, középhaladó: 18-19h.
Érd. Edinánál: 06-20-3532-202 vagy latifadance@gmail.com 

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

+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatás filmszinkron,
könyvfordítás és vizsgaelőkészítés területén jártas fiatal
nyelvtanárnál. Tel: 06-70-559-3918 

+ MATEMATIKA korrepetálást, érettségire és középiskolai
felvételire felkészítést közép- és általános iskolásoknak
vállalok. Középiskolai tanár. Tel: 06-30-620-1230 

EGÉSZSÉG

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

+ FLABELOS mozgásterápia és alakformálás Gödöllőn a
Patak téri Szoláriumban. Segít a csonttömegvesztés
megállításában, a cukorbetegség és érrendszer karban-
tartásában, izmosít, ezáltal formálja a testet. Napi 10 perc
az Ön egészségéért! 06-28-412-564 www.godolloiflabe-
los.hu, www.godolloi.szolarium.hu 

ADÁS~VÉTEL

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 

+ RUHAKUCKÓ GYERMEKRUHA Bizományi: ruhaneműk,
cipők, kismamaruházat, játékok elérhető áron. Gödöllő,
Szabadság út 5., piac mellett, brigibizo@gmail.com

+ Kíváló, extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
0,75liter 1800Ft. Érd.: 0630 8518 763

+ 1. Eladó pár órát használt eliptikus tréner, számlával +
garanciával. (NORDICTRACK E4.0 elliptika). Típus:
Motorvezérelt elliptikus tréner. Lendkerék súlya: 20 kg.
Ellenállási fokozatok: 25. Programok száma: 17. Fel-
használó tömege: max.150 kg. Extrák: sztereó mp3 lejátszó,
pohártartó, nagy grafikus kijelző, nagy lépéstávolság. Ára:
119.000.-Ft. Az új ára:150.000.-Ft. Tel.: 30/955-1300.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Erdei-, Ámor-, Gesztenye-, Repce
krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Virágpor, Propolisz kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721  

+ TOLLPATYOLAT, paplan-, párnatisztítás, készítés ismét Gö-
döllőn. Nyers és színes anginokkal egyaránt. Tel: 20-530-6431 

+ 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

+ Megbízható fiatal pár eltartási szerződést kötne
Gödöllőn vagy környékén. Tel: 06 70 312-5965

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

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



16 Gödöllői Szolgálat 2013. szeptember 17.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2013. SZEPTEMBER 24.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Őry Zsigmondné, Hársfa u.21., dr.
Takács Irma, Akácfa u. 21.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte: Ó
Nagy Györgyné, Erzsébet király-
né krt. 21. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Albert Lász-
lóné, Turul u. 20. 
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Fuchs Jánosné, 2600 Vác,
József Attila sétány 1., Bokorné
Kozma Julianna, Németh L. u. 2.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: : Kovács Ildikó,
Szabadság út 19., Kalász Karina,
Bethlen G. u. 20. 

Utazz velünk
Salzburg tartományba

Az augusztusi hosszú hétvégén felkerekedett a
család és Ausztria felé vettük az irányt némi
balatoni kitérővel, ugyanis a nagyobb gyerme-
ket még össze kellett szedni, ráadásként a kör-
mendi sebészetet is meglátogattuk egy begyul-
ladt köröm miatt. Ennek ellenére kora este meg-
érkeztünk az 1300 méter magasan fekvő Saal-
bachban lévő szálláshelyünkre, a Suitenhotel
Eva Village-be. 
A szálloda a sétálóutcán fekszik, néhány lépésre
a felvonótól, úgyhogy ideális pályaszállás télen,
most azonban a downhilles kerékpárosoké és a
kirándulóké a terep, a recepción kapott Saal-
bach Hinterglemm Joker Carddal mi is ingyenes
használhattuk többek között a környező felvo-
nókat. A vacsoránál kiderült, hogy természete-
sen itt is magyar a személyzet egy része, így a
takarítók, felszolgálók és a konyhafőnök is ha-
zánkfia volt, akik örültek a náluk ritka magyar

vendégeknek. A másnapi bőséges reggeli után
irány a kb. 1 órányi autóútra lévő Krimmli víz-
esés, ami Európa legnagyobb (a világon az 5.)
vízesése. A zuhatag mellett egy kb. 4 km-es sé-
taút vezet fel, több kilátóponttal megszakítva,
csodálatos látványt nyújt a robajló víz és az
üdezöld környezet. Visszaúton megnéztük még
Zell am See hangulatos belvárosát, sétáltunk a
nyüzsgő tóparton és kellemesen elfáradva tér-
tünk vissza szálláshelyünkre.
A következő nap sem telt el eseménytelenül, a
közelben lévő Talschluss erdei kötélpályáját és
kalandparkját kerestük fel. A parkolótól egy kb.
2 km-es, hangulatos erdei út vezet a bejárathoz,
de a lustábbak traktor vontatta kocsin is meg-
közelíthetik a pénztárat. Itt található az Alpok
leghosszabb gyalogos függőhídja (200 méter),
ami a hangzatos Golden Gate nevet kapta. Ki-
nézetre valóban hasonlít az amerikai eredetihez
és lélegzetelállító körpanoráma tárul elénk a
tájat körülölelő hegyekre. A híd egy 1 km
hosszú lombkorona ösvényhez vezet, melynek
több tornya és kilátóterasza van, alatta pedig
különböző ügyességi játékokat építettek a gye-
rekeknek. A parkban lévő Hüttében elfogyasz-
tott finom  ebéd-uzsonna után mi is kipróbáltuk
a traktorozást, ami nagyon tetszett a gyerekek-
nek.
A közelgő vihar előtt még sikerült visszaérni a
hotelbe és vacsoráig a wellness részben mú-
lattuk az időt…
Folytatjuk!

Sissy Utazási Iroda ajánlásával


