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Fórumot rendezett az önkormányzat a Köztársaság úti vasúti átjáró kiváltási lehetőségeinek megvitatására a Premontrei
Gimnáziumban.
(2. old.)

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Szombaton ünnepi istentisztelet keretében
avatták fel a gödöllői baptista imaházat. A
rendezvényen a gödöllői egyházi vezetők is
részt vettek.
(6. old.)

Felavatták a Táncsics Mihály úti Sportcentrum új, műfüves labdarúgó-pályáját. Az eseményt villámtornák, valamint fociügyességi
versenyek kísérték.
(8. old.)

Sportpadló és -pálya

A Kulturális Örökség Napjai

Új borítások

A Kulturális Örökség Napjai
rendezvényei minden esztendőben sokakat vonzanak. Nem
volt ez másként az idén sem. A
szeptember 21-22-én megrendezett programsorozat idei kiemelt témája a 2013. évi budapesti Víz Világtalálkozóhoz kapcsolódott, középpontba helyezve az ehhez köthető építészeti
és egyéb műemlékeket. Városunkban mindezt – az idei tematikus évhez illesztve – a szecesszió és a cserkészet emlékei
egészítették ki.
A kétnapos program az idén is igazi
csemegéket tartogatott a helyi értékek
iránt érdeklődőknek. Szombaton és
vasárnap délelőtt a Kossuth utcában
található Moór-kutat, a gödöllői Moór
János találmányát, a kút történetét
mutatta be Fülöp István, a Gödöllői
Városvédő Egyesület elnöke.
Mivel az eseménysorozatba a Városi Múzeum is bekapcsolódott, az

Fotó: Korondi Judit

Vizes, szecessziós és cserkész emlékek Gödöllőn

intézményt mindkét napon ingyenesen látogathatták az érdeklődők, akik
szombaton délelőtt ingyenes tárlatvezetéssel tekinthették meg „A Jó kormányos” című, Körösfői-Kriesch Aladár emlékkiállítást, valamint „A gö-

döllői művésztelep 1901-1920” c. állandó tárlatot. A helyszínen Őriné
Nagy Cecília kurátor kalauzolta a látogatókat. A Királyi Kastélyban a korábbi évek hagyományait folytatva
idén is ingyenesen volt látogatható a

Királydombi pavilon, ahol a honfoglalás kori vezérek és a magyar királyok arcképei láthatók.
Sokakat vonzottak az egyetemi víztornyok is. A „szélkakasos” víztoronyban a helyiek közül is sokan most jártak először,
azt pedig a legtöbb érdeklődő
számára újdonság volt, hogy az
egykori premontrei gimnázium
épületében is van egy ilyen építmény. A program során még egy
különlegesség szóba került: a
Csörsz-árok. A legendák övezte
titokzatos, 1260 km hosszú létesítménnyel a SZIE Környezetés Tájgazdálkodási Intézetében dr.
Székely Zsuzsanna egyetemi
docens ismertette meg az érdeklődőket. A hazánkon át húzódó,
Gödöllő határában haladó római irányítással épült szarmata sánc árokrendszer ugyanis a szakemberek szerint a kor vízgazdálkodásának, vízvédelmének része volt.
(folytatás a 6. oldalon)

Szombaton délelőtt hivatalosan is átadták a Török Ignác Gimnázium felújított szabadtéri sportpályáját és a
tornacsarnok új sportpadlóját. A jeles
esemény alkalmából röplabda- és labdarúgótornát szerveztek, melyek szünetében Gémesi György polgármester és Fábián Bertalan igazgató vágta át ünnepélyesen a szalagot.
Az utóbbi évek egyik legjelentősebb felújításán ment keresztül a Török Ignác Gimnázium sportcsarnoka
és a szabad téri pályája. Az önkormányzat összesen mintegy 10 millió
forintot fordított erre a célra, a többi
összeget pályázati forrásból teremtették elő.
(folytatás a 2. oldalon)
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Fórumok a Köztársaság úti vasúti átjáró kiváltásáról

Sportpálya- és padló

Alul vagy felül? – várják a véleményeket Új borítások
Szeptember 18-án először a
közvetlenül érintetteket, majd
a környéken élők szélesebb
körét hívta fórumra az önkormányzat a Köztársaság úti vasúti átjáró kiváltási lehetőségeinek megvitatására a Premontrei Gimnáziumba.
A téma a városunkat átszelő Budapest-miskolci vasúti fővonal tervezett korszerűsítése miatt vált időszerűvé. A vasúti fővonal főváros és
Hatvan közötti szakaszának a korszerűsítése az Európai Unió 20142020 közötti költségvetési ciklusában
valósulhat meg, megoldást adva Gödöllő egyik krónikus közlekedési
gondjára.
Jelenleg egy órából közel harminc
percet zárva tart a Köztársasági úti

pénz a déli elkerülő út megépítésére,
amit az önkormányzat javasolt a kereszteződés kiváltásához, továbbá az
egyetem és a vasút közötti, a 3-as
útba torkolló elkerülő út létesítésére
sincs lehetőség.
A város vezetője és az UVATERV
Zrt. szakemberei bemutatták a közúti
aluljáróra és közúti felüljáróra készített részletesebb, a felüljáró esetében a korábbinál kedvezőbb elhelyezésű terveket. A fórum résztvevői
megismerték, hogy a létesítmények
megépítésük esetén milyen hatást fejtenek ki a Köztársaság út és a környező utcák közlekedésére.
Az aluljáró a Köztársasági út lejtése miatt csak úgy építhető meg,
hogy ha már az átjáró előtt több száz
méterrel elkezdik az úttest mélyítését.
Ebben az esetben az országút két ol-

rokörnyezetre gyakorolt hatásairól és
kifejezték azt az igényüket, hogy az
alul- vagy felüljáró megjelenése
minél jobban illeszkedjen a városképhez.
A közel kétórás fórum hangulata
tükrözte, minden résztvevő tisztában
van azzal, hogy az átjáró kiváltását
meg kell oldani, hiszen az évtizedek
óta fennálló helyzet minden nap sok
kényelmetlenséget okoz a számukra,
ez azonban az ott élőktől áldozatot
kíván.
Az aluljáró megépítése 35 ingatlan
részbeni kisajátítását, a felüljáróé 3
ingatlan teljes és 7 ingatlan részbeni
kisajátítását igényli.
Az is elhangzott a tervezők
részéről, hogy a felújított vasútvonal
zajvédő falat kap, ezért az átjáró környékén élők zajterhelése csökkenni

(Folytatás az 1. oldalról)

Ami a sportcsarnokot illeti, a röplabdaklubnak köszönhetően, a Graboplast felajánlásából, új sportpadlót
fektettek le, valamint a csarnok tetejét
is felújították. A palatető régi, sérült

elemeit kijavították, s az egészet bevonták egy UV-sugárzásnak ellenálló
és szigetelő réteggel.
A szabadban lévő régi, aszfaltos kézilabdapályát egy TAO-s sporttámoga-

tásból újították fel, melynek költsége
kétharmad-egyharmad arányban oszlott
meg a pályázaton elnyert összeg és az
önkormányzat között. Az aszfaltburkolat szerkezeti hibáinak kijavítása után
egy ellenálló, de rugalmas gumiborítást
kapott. Az ünnepélyes átadáson részt
vett Tóth Krisztina asztaliteniszező,
Gödöllő díszpolgára is.
(t.a.)

Ismét akció a Rézgombos mélygarázsban

Parkoljon fél áron!

sorompó, az átépítést követően ez
óránként ötven percre emelkedhet!
Az esemény előzménye, hogy a
Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt.
és a tervező UVATERV Zrt. 2012. november 26-án lakossági egyeztető fórumon ismertette a Gödöllőt érintő
vasútfejlesztési elképzeléseket, köztük a vasúti átjáró felüljárós kiváltásának tervét, bemutatva annak egyes
ingatlanokra és a város egészére gyakorolt hatásait. A közel háromszáz
érdeklődő többsége akkor más megoldást tartott szükségesnek.
A múlt heti fórumokon dr. Gémesi
György polgármester beszámolt arról, hogy a kormány közlekedésért felelős szakembereitől megtudta, nincs

dalán szervízutat kell építeni,
amelyek lehetővé teszik a környékbeli utcákból történő kihajtást. Az ott
lakók a városrész másik oldalára és a
vasúton túlra a Spar áruház közelében
kialakítandó körforgalmon keresztül
tudnak eljutni. Ennek a változatnak
áldozatául esnek a Köztársaság út fái.
A felüljáró kevésbé alakítja át a
városrész közlekedési viszonyait,
városképi hatása viszont jelentős,
hiszen a vasút felett 8 és fél méter magasan kell haladnia.
A fórum mintegy 80 résztvevője
közül sokan kérdeztek, többen véleményüket is megfogalmazták. Érdeklődtek a vázolt beruházások mik-

fog. A mai zajt elsősorban a vasúti
közlekedés okozza.
Arról, hogy alul- vagy felüljáró legyen, illetve minden maradjon a régiben, azok is kifejthetik véleményüket, akik nem vettek részt a fórumon, de a környéken laknak, hiszen
véleménykérő kérdőívet juttat el hozzájuk az önkormányzat.
Az állami beruházásban nagy valószínűséggel 2016-2019 között megvalósuló fejlesztés jelentősége településünk egésze és a térség számára
sem elhanyagolható, hiszen a vasút
által kettészelt városban minden napos feszültséget és többletköltséget
lt
okoz a tetemes várakozási idő.

Critical Mass és forgalmi rend változás a belvárosban

Kerékpáros programmal az Európai Mobilitási Héten
Gödöllő az idén a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével kapcsolódott
az Európai Mobilitási Héthez. A „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” program keretében elkészül az
kerékpáros nyomvonal, ami összeköti
a Kertváros keleti részét a belvárossal
és a Királyi Váróval. A munka rövidesen a finisébe ér.

A Magyar Kerékpáros Klub gödöllői
aktivistái ismét Critical Masst rendeztek vasárnap délután, kapcsolódva az
Európai Mobilitási Héthez. Ennek
során a város főteréről indulva, a
Szent Imre utca – Kandó Kálmán –
Kenyérgyári – Haraszti – Dózsa
György – Rét – Blaháné – Fecske –
Ádám – Lumniczer utca útvonalon
érkeztek vissza a belvárosba. A rendezvényt ez alkalommal nem a hagyományos kerékpár emeléssel zár-

ták, hanem a városháza parkolójában
megrendezett kerékpáros autóhúzó
versennyel. A feladat azonban csak
elsőre bizonyult nehéznek, mint a
helyszínen kiderült, még a gyerekek
is megbirkóztak vele.
A kerékpárbarátság azonban nem
csak vidám pillanatokkal, hanem kemény munkával is jár. A kertváros
keleti részétől a Királyi Váróig húzódó nyomvonalon az Alsóparkban
még a burkolat kialakítása zajlik,
ugyanakkor a Zombor utcai részen
már a munkák utolsó szakasza folyik,
már a kerékpáros jelzéseket is felfestették. Ez azonban a forgalmi rend
megváltozásával is jár.
A tervezett kerékpárforgalmi nyomvonal beruházásához kapcsolódóan,
azzal egy időben a Szent János
utca – Zombor utca csomópontjában kijelölt gyalogos átkelőhelyek is létesültek.
A forgalomtechnikai beavatkozást a közeli óvoda és iskola
megközelítésének biztonságosabbá tétele indokolta.
A kijelölt gyalogos átkelőhelyek megvalósításával egy
időben a csomópont elsőbbségi rendje is megváltozott. A

Szent János utca – Zombor utca
útvonal védett elsőbbséggel rendelkező sarokforgalom lett, a Szent
János utca déli csomóponti ága „Állj!
Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblával és burkolati jellel alárendelt csatlakozó ággá vált.
Szintén új gyalogátkelőhellyel bővült
a kerékpárforgalmi beruházáshoz
kapcsolódóan az Ady Endre sétány az
Alsóparki fősétány csatlakozásánál és
a Petőfi Sándor utca is.
A héten a kivitelezési munkák közül a
burkolatjel felfestések készülnek,
amik végzéséhez az aluljáró forgalmát szerdán és csütörtökön részlegesen korlátozni kell. A hét második
felében aszfaltozzák az alsóparki fősétányt.
bj

A nyári parkolási akciót követően a Rézgombos Szolgáltatóház mélygarázsát
üzemeltető VÜSZI Kft. ismét jelentős kedvezményekkel igyekszik népszerűsíteni a városi mélyparkolási lehetőséget. 2013. szeptember 16. és október 13.
között a gépkocsi tulajdonosoknak a parkolás első fél óráját ingyenessé tették a
létesítményben, s ez idő alatt a parkolási bérletekhez is fél áron lehet hozzájutni.
A csapadékos, szeles őszi időjárásban különösen sok gondot jelent a gépjármű
tulajdonosoknak, hogy megvédjék járművüket, amire kiváló lehetőséget nyújt
a zárt, fedett, kamerákkal felszerelt mélygarázs, ahol nem csak kényelmes, hanem biztonságos is a parkolás. Az akció ideje alatt minden bérlethez fél áron
juthatnak hozzá, ami jelentős megtakarítást jelenthet mind a gödöllői családok,
mind a vállalkozások számára.

Társadalmi munkában szépülnek a játszóterek

Összefogás a gyerekekért
A város két játszóterén is folyt a társadalmi munka a hét végén. A Csokonai
utcánál és a Szent István téren egyaránt jókedvű bográcsolás egészítette ki a területszépítést.
A Kertvárosi Egyesület szervezésében szombaton délután a körzet lakói
közösen dolgoztak, hogy a nemrég
felújított és biztonságossá tett játszótér még szebb legyen. Epres György,
az egyesület elnöke és Tóth Tibor, a
terület önkormányzati képviselője hívására mintegy 20 fős csapat festette
a létesítmény korlátait. A munkába

Kis Antal önkormányzati képviselő,
a Kertvárosi Egyesület vezetőségi
tagja is bekapcsolódott.
A Szent István téri játszótérre Pelyhe
József önkormányzati képviselő, a
Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület elnöke invitálta
az ott élőket. Az akció folytatása
volt annak a tavaszi programnak,
amikor az Erzsébet királyné körúti játszótérért fogtak össze a lakók, akkor játék vásárlással járultak hozzá a város által végzett
felújításhoz. Most a játszótér
padjait festették le, és a kerítés
elemeit erősítették meg.

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

32.

Pecze Dániel képviselő
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Kerekasztal-konferencia a települési szintű fenntarthatóságról

Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek!

Megszívlelendő stuttgarti példák

Találkozó Gödöllő főterén

Melyek azok az önkormányzati
feladatok, amiket minden településnek végre kellene hajtania a fenntartható fejlődés érdekében? – erre a kérdésre
kaptak választ Wolfgang Schustertől, Stuttgart korábbi főpolgármesterétől, a CEMR elnökétől a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége (MÖSZ) és a Konrad Adenauer Alapítvány által
rendezett „Települési szintű
fenntarthatóság – Stuttgart példája” című kerekasztal-konferencia résztvevői 2013. szeptember 19-én, a Gödöllői Királyi Kastélyban.

Rangos programsorozatba kapcsolódik be a hét végén Gödöllő. Az Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! kulturális rendezvényeinek sorát színesíti a
városunkban ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Borhétvége, ami a finom borok
mellett hagyományőrző és zenei programokkal, kézműves
vásárral és gyermekprogramokkal várja az érdeklődőket
a főtéren és az Erzsébet királyné szálloda belső udvarán.

„Te magad légy a változás, amit látni
szeretnél” – mondta egykor Mahatma
Gandhi, s ezzel a gondolattal kezdte
vitaindító előadását – dr. Gémesi
György, MÖSZ-elnök és Frank Spengler, a Konrad Adenauer Alapítvány
magyarországi képviselet-vezetője köszöntője után – Wolfgang Schuster,
Stuttgart korábbi főpolgármestere is,
majd kifejtette, mit kell tennie egy
településnek a fenntartható fejlődés
előmozdítása érdekében. Úgy fogalmazott, a fenntarthatóság lényege,
hogy hosszú távú célokat fogalmazzunk meg, amelyekkel megfelelő válaszokat adhatunk a kor szociális, a
gazdasági és az ökológiai kihívásaira.
Wolfgang Schuster ezt a három nagy
célterületet osztotta 21 önkormányzati feladatkörre hamarosan magyarul is
megjelenő „Fenntartható városok – a
jövő nemzedék életterei” című, Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről
írt könyvében. Ezek közé a feladatok
közé éppen úgy beletartozik a fenntartható építészet, mint a munkahelyteremtés vagy a megújuló energiák
felhasználása. Mindezt – a német
politikus szerint – az energiahatékonyság növelésével keletkezett megtakarításokból és az Európai Fejlesztési Bank támogatásával lehetne finanszírozni.
A fenntartható fejlődésre hazánkban is akadnak követendő példák.
Egy ilyenről számolt be Kovács La-

jos, Budapest XII. kerületének alpolgármestere, aki a Hegyvidék környezetvédelmi kezdeményezéseit ismertette meg a konferencia résztvevőivel.
A 2016-ig tartó program egyik nagy
célkitűzése a zöld vagyon felmérése,
melynek során fakatasztert készítenek a kerület erdeiben, parkjaiban és
közterületein álló fákról, mely tartalmazza azok fajtáját korát, állapotát és
GPS-koordinátáit, s lehetővé teszi a
későbbi tervszerű környezetgazdálkodást. A kerületben élőket sikerült
átszoktatni a zöld hulladék komposztálására, és a Hegyvidéken elsők között vezették be mintaprogramként
azt a házhoz menő, szelektív hulladékgyűjtést is, amit jövő év végére az
egész fővárosra kiterjesztenek majd.
Kiss Attilától, a 32 ezres lélekszámú Hajdúböszörmény polgármesterétől megtudhattuk, hogyan sikerült
négy esztendővel ezelőtt a hat önkormányzati céget egy önkormányzati
vagyonkezelő holdingba tömöríteni, s
ilyen formában mennyivel gazdaságosabban végezhetők a hulladék- és
vízgazdálkodási feladatok. Mint megtudhattuk, Hajdúböszörményben az
intézményekben nagy hangsúlyt helyeznek a gyermekbarát környezet kialakítására is.
Molnár Árpád, az egyetlen tópart
nélküli Balaton-parti település, Balatonszabadi polgármestere azt a küzdelmes utat mutatta be, amit a 3200
fős helység bejárt az ezredforduló

óta. Ezalatt az idő alatt sikerült ugyanis a rendszerváltás után hanyatlásnak
indult település útjait, közműveit,
parkjait és középületeit kiépíteni, illetve megújítani, a munkanélküliséget leküzdeni. Mindez nem valósulhatott volna meg a nagyfokú civil szerepvállalás nélkül, s azok nélkül a pályázatok nélkül, amelyekhez a polgármester és a képviselők által fel nem
vett illetményekből biztosították az
önrészt.
A konferencia második részének fő
témája a fiatalok munkanélküliségének leküzdése volt. Wolfgang Schuster vitaindítójában az élethosszig tartó
tanulás fontosságát, illetve az iskolapadokból kikerülők álláshoz juttatásának támogatását emelte ki. Utóbbira jelentős forrás áll rendelkezésre az
Európai Szociális Alap pályázataiban,
de az önkormányzatok is sokat segíthetnek azzal, ha intézményeikben
munkaalkalmat teremtenek a frissen
végzettek számára.
A magyarországi fiatalok elhelyezkedési nehézségeiről Szabó Zsuzsanna, a Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének vezetője tartott beszámolót, míg Kazinczi Istvántól, Tiszatenyő polgármesterétől megtudhattuk, hogyan lehet
egy halmozottan hátrányos helyzetű
térségben fekvő településen a startmunka mintaprogramok segítségével
leküzdeni a munkanélküliséget és újMP
ra „elindítani az életet.”

Az országos kezdeményezés célja,
hogy Szent Mihály ünnepén – a közmédia csatornáinak segítségével – két
napos, tematikus műsorfolyam keretében mutassák be hazánk értékeit.
Szeptember 28-29-én arra buzdítják nézőinket – éljenek bárhol is a világban –, hogy kerekedjenek fel, látogassanak haza szülővárosukba, szülőfalujukba, s ünnepeljenek azon a helyen, ahol igazán otthon érzik magukat. Szent Mihály napjának üzenete:
újra felfedezni értékeinket, összetalálkozni, s együtt lenni azokkal, akikkel közösek a gyökereink.
A gödöllői programok sorában
minden korosztály talál számára vonzót. Népi hagyományaink iránt érdeklődőknek a szombaton és vasárnap
többek között a Gingalló együttes, a
Besnyői Botorkálók valamint a Cimbaliband zenekar és a Fricska táncegyüttes fellépése szerez majd kellemes perceket. A zenekedvelőket
emellett jazz és tánczene is várja, de
hagyományos cigányzene is színesíti

Turizmussal az OMÉK-ra
A múlt héten rendezték meg az
Országos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari kiállítást, amihez első alkalommal kapcsolódott turisztikai jelenlét. A rendezvényen a Turisztikai Egyesület Gödöllő is képviseltette
magát.

A rendezvényen így eljutottak az
érdeklődőkhöz a városi programokról
szóló tájékoztatók és a turisztikai

Gödöllői sátor a Vágta-korzón
Németh János, Baja lovasa nyerte My
Boy Mennydörgés nevű tízéves lován a
hatodik Nemzeti Vágta döntőjét vasárnap a Hősök terén. Szombaton gödöllői szereplőknek szurkolhattunk: hatalmas küzdelemben a 3. helyen végzett a
12. előfutamban Deli Péter János Akitos Nonius-28 (Gátőr) nyergében (képünkön középen, világoszöld menté-

ben). Településünket a Funzine Média
nevezte. A színvonalas, határon túli településeket is bevonó programot a megszokott hatalmas érdeklődés kísérte.
A háromnapos esemény versenyén –
és a Vágta-korzó idegenforgalmi sátorsorában – 72 község és város képviseltette magát. Az elővágták több száz települést mozgattak meg Magyarországon és a határokon túl. A Nemzeti Vágta kiváló
lehetőség a részt
vevő települések,
így városunk számára is arra,
hogy idegenforgalmi látványosságaikat, kulturális programjaikat
megismertessék
a közönséggel.

Az Andrássy út több száz méter hosszú
alkalmi korzóján a gödöllői sátrat is sokan keresték fel, s vitték magukkal a tájékoztatókat városunk programjairól.
A gödöllői érdekeltségű előfutamot
– határon kívüli nevezőként először! –
Bagoly Szabolcs (Sepsiszentgyörgy)
nyerte Alkony lovával (ideje 80,49),
második lett Sárfi Éva (Győrság) Roy
nyergében (80,62), harmadik Deli Péter János (83,55), negyedik Fodor Melinda (Súr) Deres lovával (84,67), ötödik Csiki Árpád (Ágasegyháza) As
Little Coco Lena (84,77), hatodik Ba-

(ny.f.)

Vonzóak a gödöllői programok

A turizmussal foglalkozó szervezetek
külön pavilonban kaptak helyet, így
Magyarország tíz turisztikai régiója
is itt mutatkozott be. A Turisztikai
Egyesület Gödöllőt a Budapest és
Környéke Régió területén találták
meg az érdeklődők.

Futamában harmadik lett a lovasunk

majd a borkóstolókat és bemutatókat,
amiknek a hagyomány szerint itt ekkor van az ideje. Mihály nap fordulóján ugyanis, a parasztkalendáriumban
a terménnyel és az állatokkal való elszámolás után a vigasság 40 napos
ideje kezdődik el. Ez a Kisfarsang
ideje, a nagy őszi vásárok, lakodalmak, szüreti bálok időszaka, amikor
Borszűrő Szent Mihály segedelmével
még az újbor is kiforr.
A programsorozatba a Gödöllői Városi Múzeum is bekapcsolódik, a két
nap folyamán az érdeklődők mind a
múzeum épületében, mind a Királyi
Váróban lévő kiállításokat ingyenesen tekinthetik meg.
A programsorozat feleleveníti a
tűzgyújtás hagyományát is. Eleink
ilyenkor, a Tűz angyalának” napján
pásztortüzeket gyújtottak, jelezve a
kinti legelőkről hazatérők útját. A tűz
ez alkalommal összetartozásunk szimbólumaként az ország több mint 1300
településén lobban majd fel a rendezvénysorozat zárásaként, így Gödöllő
főterén is. A tüzet a Gödöllő Táncszínház tagjai gyújtják meg, egy tánc
performance keretében. Az elmúlt
években megszépült gödöllői főtér kiváló alkalom a találkozásra az itt élők
számára, s azoknak is, akik Szent Mihálykor hazalátogatnak.
(Részletes program a 11. oldalon, a
www.godollo.hu vagy a www.facebook.com/godollovaros honlapon.)

logh Levente (Szentkirály) Hips Bye Bye
(88,87).
Tavaly a városunkat
képviselő Oláh Sándor Gazsi nyergében a
verseny középfutamában második helyen
végzett.
Az ünnepélyes díjátadón a győztes ötmillió forintos jutalmat és
a verseny vándorkardját, egy 1848-as huszárszablyát vehetett át a téren összegyűlt
tömeg előtt. My Boy
Mennydörgésre arany
lótakarót terítettek. A
második helyen végzett
Molnár Gyöngyi, Kozárd lovasa egymillió
forintot, a harmadik helyen befutott Sándorfalva-Homokpuszta versenyzője, Szentes Barbara pedig félmillió forintot vihetett haza.

egyesületnek, valamint tagjainak információs anyagai is. Erre az alkalomra az egyesület új prospektust jelentetett meg, aminek segítségével a
város valamennyi turisztikai érdekességéről, a vendéglátásról és a szállás
lehetőségekről is információt kaphatnak az érdeklődők. A kiadvány egy
kis várostérképet is tartalmaz.
Mint azt Padányi Ágnes turisztikai
referens lapunknak elmondta, a helyszínen sokan érdeklődtek a következő
hónapok gödöllői programjai, és a
szálláslehetőségek iránt, a Királyi Váró pedig sokak számára, mint potenciális látogatási célpont szerepel a turisztikai tervek között.
(J)

Vasárnap délután megrendezték az
első nemzetközi futam döntőjét is,
amelyen Katar versenyzője, Naif Mohammed Yousif al-Hajri utasította
maga mögé az Egyesült Arab Emirátusok, Szerbia és Kazahsztán lovasát. A
versenyzők a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok shagya-arab lovain futottak.
Az idei Nemzeti Vágta Simonyi
óbester, a legvitézebb huszár emléke
előtt tisztelgett.
(btv)

Már szabadideje is lesz a munkához

A múzeumigazgató három büszkesége
Négy ciklust töltött el a Gödöllői Városi Múzeum igazgatójaként Gaálné dr. Merva Mária,
akitől szeptember végén elbúcsúznak kollégái. Az igazgató
asszony, akinek vezetése alatt
az intézmény 2001-ben elnyerte „Az Év Múzeuma” kitüntető címet, 2002-ben pedig
a Gödöllő Városáért díjat,
nyugdíjba vonul. Ez persze
nem azt jelenti, hogy nyugodt
napok várnak rá. A következő
hónapokra annyi feladata van,
hogy két munkaidőt is kitöltene.
– Több programunk is van, ami még
az én vezetésem alatt indul el, de
majd az utódom, Kerényiné Bakonyi
Eszter fejezi be. Ilyen például a Múzeumok Őszi Fesztiválja, aminek a
programját már ő dolgozta ki, és pályázati forrásból is sikerült pénzt szereznünk hozzá. De itt van a novemberben megnyíló, Megmentett szecessziós műkincsek című új, időszaki
kiállításunk, vagy említhetném a jövő
évi tematikus kiállításunkat, ami a
századelővel, pontosabban a XX. század elejével, az I. világháború elejével foglalkozik majd, ezeket beszéltük most át, s közben már zajlik a feladatok átadás-átvétele – mondja, éppen egy értekezletről érkezve, tele
lendülettel.
– Ezek szerint, nem pihen az
utolsó napokban…
– Pihenés? Még azt sem tudom, mikor pakolok össze! Ráadásul még van
egy nagy adósságom, a Gödöllő-monográfia második kötete, aminek a
megjelenését decemberre tervezzük.
Ennek az utolsó simításai még hátra
vannak, pedig nagyon szorít az idő.
De októbertől ez lesz a legfontosabb
feladatom. Már nagyon sokan várják.
– Két évtizedet töltött el a Gödöllői
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Városi Múzeum élén. Milyennek
látja ezeket az éveket, ha visszatekint?
– Sok szép sikert éltünk meg ebben
a 20 évben. Mindezt úgy, hogy számomra ez új terület volt, amikor ide
kerültem. Mivel itt laktunk, s a harmadik gyerekem születése után a
gyesről már nem akartam Pestre, a
Petőfi Irodalmi Múzeumba visszamenni, megpályáztam a vezetői tisztséget, aminek a pályázati felhívására
a férjem talált rá. Engem Gödöllőn
akkor senki sem ismert. Ezt követően
még háromszor kaptam meg a bizalmat a városvezetéstől, s azt hiszem,
szakmailag teljesen ki tudtam teljesedni az itteni munkában.
– Jól gondolom, hogy ez idő alatt
lett – ismét – itthon és külföldön is
híres az egykori szecessziós művésztelep?
– A művésztelepet bemutató első
állandó kiállítást még Polónyi Péter
csinálta, ő volt, aki elkezdte feltérképezni ezt a területet két kiváló szakemberrel, Gellér Katalinnal és Keserű Katalinnal, akik a mai napig is
segítik a munkánkat. Ők rakták le az
alapokat, amire mi építkezhettünk.
Művészettörténészünkkel, Őriné Nagy
Cecíliával az elmúlt években rengeteget dolgoztunk a művésztelep hazai
és nemzetközi megismertetésén.
Amikor ide kerültem, hamar kiderült
számomra, hogy ez az a terület, amelyen érdemes elindulni. Rengeteget
kutattunk, műtárgyakat vásároltunk,
restauráltattunk. Mára elértük, hogy
ha bárhol a világon szecessziós kiállítást rendeznek, onnan nem marad ki
Gödöllő sem. Műtárgyaink már nem
csak az európai nagyvárosok kiállításain szerepeltek (például Bécs, Glasgow, Helsinki), hanem több egyesült
államokbeli tárlaton, de láthatta őket
Tokió közönsége is, sőt ezeknek a
katalógusaiba is bekerültek. Való-

Mihály-napi
családbarát
nap
A tavalyi rendezvény hatalmas sikere után hagyományteremtő
jelleggel ebben az évben is megrendezi a Weöres Sándor Egyesület a Mihály-napi „Csiribiri Családbarát Nap”-ját.
A program – melynek szervezője a gödöllői Waldorf intézmények fenntartója –
2013. szeptember 29-én vasárnap 10-18 óráig lesz Gödöllőn, az Alsóparkban.
A rendezvény fővédnöke ez alkalommal is dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, aki tavalyi nyitóbeszédében így fogalmazott: „A szívnek és a léleknek köszönhető a mai nap, melynek központjában a család áll.”
Ebben az évben az Alsóparkba, a Világfához varázsol színes családi programot
a gödöllői Waldorf közösség. Kapuikat ismét kitárva szeretnék megmutatni a
Waldorf-pedagógia által fontosnak tartott értékeket. A gyerekek a Szent Mihály-naphoz kapcsolódó bátorsági és ügyességi játékokon vehetnek részt (például kincskeresés, kötélpálya, diótörés), kedvünkre válogathatunk a kézműves
foglalkozások – például nemezelés, gesztenyesárkány-készítés, sárkányhajtogatás, sárkánykenyér-sütés, kötélverés, fafaragás – közül, ismét ki lehet próbálni erőnket a kovácsolásban is.
A játékok és kézműves foglalkozások mellett kézműves kirakodóvásár, reformbüfé, cirkuszi bemutatók, táncház, valamint a Kolompos és a Makám zenekarok koncertjei is várják majd az érdeklődőket.
A szervezők ismét lehetőséget szeretnének teremteni a helyi család- illetve
gyermekközpontú civil közösségekkel, oktatási és szociális intézményekkel
való kapcsolatteremtésre is: a színpadon fellépnek a gödöllői és környékbeli iskolák gyerekcsoportjai, a „vásári forgatagban” pedig bemutatkoznak más családcentrikus civil szervezetek és szociális intézmények is.
Az egész napos program létrejötte a TÁMOP-5.5.1.B-11/1-2012-0017 számú
CSIRIBIRI – Integrált Családbarát Programnak köszönhető, melynek keretében sokszínű lehetőségeket kínál az egyesület a családoknak: a Családbarát
Napok, ünnepek, közösségépítő rendezvények mellett szívességbankot és
Közösségi Szolgáltató Irodát működtet, valamint különböző témakörökben
tanácsadások és tréningek is igénybe vehetőek.
Bővebb információ: www.csaladbarat-csiribiri.hu

jában három dologra vagyok büszke,
ami az én nevemhez kötődik, ez az
egyik.
A második a szakembergárda, akik
itt dolgoznak. Annak idején én egy
„egyszemélyes múzeumot” vettem át.
Rendkívül lelkes, a helytörténet iránt
érdeklődő emberekkel dolgoztunk, de
egyiknek sem volt szakirányú vég-

zettsége. Tegyük hozzá, akkoriban ez
volt a vidéki gyakorlat. Én a Petőfi
Irodalmi Múzeumból más szemlélettel jöttem, és sikerült elérnem, hogy
minden területnek meglegyen a maga
szakértője. Ma már öten dolgozunk
együtt, akiknek szakirányú végzettségünk van: egy művészettörténész,
két történész – akik közül az egyik
múzeumpedagógus is, egy néprajzos,
és egy irodalomtörténész. Ennek is
köszönhető, hogy a nemrég zajlott
központi átszervezések után megkaptuk az engedélyt, hogy a jövőben
is múzeumként működhetünk.
A harmadik pedig a kiadványaink
és az azokhoz kapcsolódó tudományos munka. Mindig fontosnak tartot-

tam, hogy igényes, színvonalas kiadványaink legyenek. Ehhez persze az
is kellett, hogy minden kiállításunkhoz egy tudományos konferenciát is
szervezzünk, aminek az anyagát azután kiadvány formájában is megjelentettük. Így ezek a tudományos
eredmények nem csak fennmaradnak,
hanem hozzáférhetővé is váltak. De
érdekes például, hogy mi készítettük
az első Gödöllőt bemutató kiadványokat is, a Gödöllő Kalauzt és a
Gödöllő Albumot, ami a város értékeit bemutató fotókat tartalmazza.
Addig nem volt a városnak
az idelátogatóknak szóló,
ajándéknak adható ismertetője.
A legnagyobb munka
persze a monográfia, ami
egy egészen más minőségű
munka. Nem népszerű olvasmány, hanem szigorúan
tudományos, dokumentumokra épülő anyag, aminek
köszönhetően rengeteg új
információ került elő, például a Hamvay-kúria épületéről vagy a Mária-oszlopról. És itt hadd említsek
meg egy nagyon fontos dolgot: A múzeumi munka
alapja a tudományos munka! Enélkül nincs közművelődési munka sem. Ez
elengedhetetlen a színvonalas kiállítások megrendezéséhez. Ezek mögött
sokszor egy- vagy többéves kutatómunka van, ami ilyenkor hozza meg a
gyümölcsét, vagy a különböző konferenciákon, amiken rendszeresen
részt veszünk.
– Hogy változott ez idő alatt az itt
élők és a múzeum kapcsolata?
– Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen mindvégig egy polgármesterrel dolgoztam, aki támogatta
az elképzeléseimet. Így nem kellett
négyévenként bizonygatnom, hogy
egy ilyen városnak, mint Gödöllő,
szüksége van a múzeumra. Ezért hálás is vagyok, hiszen a város támogatása nélkül nem fejlődhetett volna

Művészetek Háza
Új tanév, új programok!
Szeptember végén indulnak a Művészetek Háza Gödöllő hosszútávú ifjúsági programjának, a GIKSZERprojektnek térítésmentes foglalkozásai.
A TAMOP – 5.2.5/B-10/1-2010-0030 azonosítószámú projekt fő célja a 12 és 29 év
közötti fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése, valamint az aktív társadalmi részvétel és szerepvállalás erősítése.
A sikeres nyári táborok után szeptemberben folytatódik a Média-, a Dráma-, a Mozgásszínház-, a PRIZMA-, és az Önismereti
szakkör. Ebben a félévben a klubok terén
több megújulás is várható. A Bringás klubban most a BMX-é lesz a főszerep, a Jam
klub új zenekarokkal egészül ki, a Filmklub
műsorai pedig főként a középiskolások érdeklődési körének megfelelő alkotásokkal
bővül. A Család-Barát kör a fiatal felnőtteknek szól majd és a gyerekvállalás témakörét járja körül. A tréningek között ki kell
emelni a Pályaorientációs tréninget, valamint a Kortárs-segítő foglalkozást és az Önkéntes tréninget, mely újdonság a képzési
kínálatban.
A programok nagy részének a Művészetek Háza ad helyet, kivétel ez alól két új
foglalkozás, a Vitakultúra klub és a Vállalkozói ismeretek tréning, ezek a Szent István
Egyetem kollégiumában kerülnek megrendezésre.
Érdemes
a
projekt
honlapját,
a
www.gixer.hu-t is figyelemmel követni, hiszen az aktuális információk, jelentkezési
lapok mellett elérhető az online tanácsadás
is, ahol drogprevenciós, párkapcsolati és
életvezetési tanácsadást is kérhetnek a fiatalok a témákban jártas szakemberektől.

idáig az egykori helytörténeti gyűjtemény. De nyugodtan kijelenthetjük
azt is, azt itt élők is érzik, a múzeum
nem egy távoli, misztikus valami, hanem egy olyan közeg, ami nekik, róluk, az itt élőkről, a közöttünk lévő
értékekről szól, ezeket igyekszik
megőrizni, és tovább örökíteni. Ez jól
látszik azon is, hogy a megnyitókon
„telt ház” van, és a konferenciákon is
zsúfolva vannak a termek. A múlt heti
konferencia iránt is akkora volt az
érdeklődés, hogy voltak, akiknek már
csak az emeleten jutott hely. Persze
nekünk is sok mindent meg kellett
tanulni, nyitni kellett, új dolgokat, rugalmas hozzáállást bevezetni.
– Év végéig nem nagyon van hely
a naptárában. Utána mit tervez?
Nem hinném, hogy csak pihenni
fog.
– A múzeum vezetése mellett sok
mindenre nem maradt időm: kutatásokra, összegyűjtött anyagok feldolgozására, de szívesen segítek kollégáimnak is, ha felkérnek rá.
– Elismerésekben is gazdag évek
vannak Ön mögött, hiszen a már
említett múzeumi díjak mellett
2008-ban Ön is megkapta a Gödöllő Városáért Díjat, idén márciusban pedig Bánffy Miklós-díjat
vett át a kultúra érdekében végzett
kiemelkedő tevékenységének elismeréseként. Hogy érzi, van, ami
még kimaradt a munkájából?
– Nem. Nagyon szép, kerek pálya
van mögöttem, amit megkoronázott a
Bánffy-díj, s még az utolsó részére is
különleges szép kihívásokat kaptam:
dolgozhattam a Királyi Váró kialakításán, berendezésén, tanácsadó lehettem a kastély múzeumában.
Persze, tervezek, hiszen rengeteg
energiám van, és szeretem azt, amit
eddig is csináltam, mindazt, amit az
itt eltöltött húsz esztendő adott számomra.
A nyugdíjba vonulás nem jelenti a
búcsút a múzeumtól, a tudományos
munkától, inkább egy új lehetőség,
több szabadidővel.
jk

Erőszakmentesség Világnapja
Október 4., péntek, 1800
Főtér
2007 óta Mahátma Gandhi születésnapján
ünnepeljük az erőszakmentesség világnapját.
Gödöllő városa negyedik éve kapcsolódik be
a nemzetközi programsorozatba.

ÜNNEPI PROGRAM:
18.00: Annus Réka – népi ének
18.05: Ünnepi beszédet mond:
dr. Gémesi György polgármester
18.15: Szelba Szabolcs – vers
18.20: Géczi András és Tömpe Gábor műsora

A MŰSOR VÉGÉN FEHÉR LUFIKAT
ENGEDNEK FEL, AMIKRE MINDENKI
FELTŰZHETI SAJÁT BÉKE ÜZENETÉT!

2013. szeptember 24.

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Álmodjunk harcosat!
Versengtél már gyerekként a barátaiddal a „vagánysrác” címért? Hatodikosként te is álmodtál arról, hogy
mi lenne ha a tied lenne a legmenőbb
bicaj- egy olyan igazi banánüléses?
Utáltál suliba járni? Hagytál szerelmeslevelet a titkos szerelmed padjában és izgultál másnap, hogy vajon
jött-e válasz? Emlékszel még ki volt
Demjén Rózsi meg „Konor Meklód?” Te is féltél a nyolcadikosoktól?
Hitted, hogy a „felnőttek unalmasak
meg hülyék”, de ha baj volt, hozzájuk
futottál segítségért? Te is megküzdöttél a démonjaiddal, mert akkor azt
hitted, hogy a diszkódémon át akarja
mosni az agyadat? Nos, Tóth Karcsi
is azt hitte, Sanya is azt hitte, a főhösünk is azt hitte. Rockernek lenni
jobb, rockerként lázadni kell, „mert
van igazságérzete”.
Szép a gyerekkor, főleg ha vannak álmaink, mindig többre és többre vágyunk arra, ami nincs, arra, ami
messze van. Miután Feri elment, elvitt magával megannyi álomképet,
ami addig a mindent jelentette barátainak. Névtelen főhősünkkel megfordul a világ és csak forog és forog,
és forog... Egyszer csak megáll vala-
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hol és elindul egy irányba, de ez az
irány vajon jó vagy nem jó? Tóth
Karcsi rockerneveldéje mire is tanítja
a fiúkat, az élet nehéz pillanataiban
hogyan álljunk helyt vagy csak
visszaélne a helyzettel, hogy rosszfiút
játszhat büntetlenül? Csepregi János
szabados nyelvezettel, az érzelmeket
humorral fűszerezve mutatja be a
nyolcvanas évek Magyarországát egy
gyerek szemével nézve.
Aki emlékszik még mit jelentett ab-

ban az időben az a szó, hogy Amerika, akkor nagyon jól tudja mit élhettek át a fiúk barátjuk, Feri elvesztésekor, aki maga volt a megtestesült
Amerika. „Bármi megeshetett, mert a
Ferinek két apja volt. Ezért is lehetett
olyan igazán amerikai. Az amerikaiak
közül ugyanis talán mindegyiknek
két apja van, nálunk meg csak neki
egyedül, ezért is olyan jó hely az ott,
meg trágya hely ez itt.”
A kis főhős szeme előtt ez után is
csak az a kép lebegett, hogy ő is kijusson egyszer majd oda. Így végigsodródunk vele az álmodozással,
félelmekkel, képzelgéssel teli álomvilágon, ami különbnél különb szereplőkkel van tele – nagymama meg
Juhász Előd, rockerek és diszkódémonok...–, de hamar összetörik ez az
álvalóság, ahogy összetörik a szobaajtó is Tóth Karcsi fejétől.
Az események felgyorsulnak és névtelen hősünk saját életét változtatja
meg gyökerestől. Vonatra ül Szolnok
felé és ahogy ő mondja: „Irány
Amerika!”. „Úgy éreztem, kábé
olyan messze lehet innen most az az
izgalmas és titokzatos Amerika, amit
Feri testesített meg a faluban, hogy
még ha egész hátralevő életemben
taposnám is a bringám pedálját,
akkor se érhetnék a közelébe már
soha.”
(Csepregi János: Az amerikai fiú)
b.d.

Évszázadok gitármuzsikája

Gödöllői Szimfonikus Zenekar

A Királyi Váróban adott nagysikerű koncertet a Cuento Gitár Trió szeptember 21-én, szombaton este. Kétrészes műsorukban reneszánsz, barokk, és klasszikus dallamok csendültek fel. Többek között Vivaldi, La Folia, Telemann és
Haydn műveinek átiratait, valamint Albeniz spanyol táncát,
Marc Lamberg – Chandt du Soir című művét, és Frederico
Gracia Lorka – Sevillanas című zenei szerzeményét szólaltatták meg.
A 2010-ben alakult gitár trió tagjai Kósáné Szabó Beáta,
Gábor Erzsébet és Nuszbaum Ferenc.

Verdi művek terítéken

Szomszédoltak a gödöllői fúvósok

Koncert Bad Ischlben
Ausztriában vendégeskedett a hét végén a Gödöllői Városi Fúvószenekar.
Háromnapos útjuk során Salzburg
környéki településeken lépnek fel, és
bemutatkoztak Bad Ischlben, Gödöllő
testvérvárosában is.

léptek fel. A szomorkás idő ellenére
jó hangulatú koncertet adott a több
mint negyven zenész.
Vasárnap került sorra Bad Ischl, ahol

Kaján Katalin

200 éve született Giuseppe
Verdi. A híres olasz zeneszerző
előtt tiszteleg a Gödöllői Szimfonikus Zenekar idei bérletsorozatának első koncertjén,
szeptember 28-án.

délelőtt 11 órától a város szabadtéri
színpadán egy bő órás hangversennyel mutatkoztak be testvérvárosunk közönségének. Előadásukban
elsősorban szórakoztató művek hangzottak el, főleg külföldi szerzők, többek között Jan van der Roost, Jacob
de Haan műveit hallhatta a közönség.
jb

Mint azt Ella Attila, a zenekar vezetője lapunknak elmondta, pénteken
Salzburgba, Mozart szülővárosába látogattak el, szombaton pedig
Ausseebe, ahol a salzkammerguti régió központjának zenepavilonjában

A hangversenyen leghíresebb operái,
többek között a Nabucco, a Traviata,
az Othello és az Aida híres részletei
csendülnek fel.
Az áriákat ez alkalommal két kiváló énekes tolmácsolásában hallhatja a közönség. Bizonyára sokaknak
öröm, hogy ismét hazai színpadon
hallhatjuk a kiváló gödöllői operaénekest, Kaján Katalint (szoprán),
aki a Frédéric Chopin Zeneiskolában
kezdte zenei tanulmányait, majd a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
magánénektanár, ének-, kamaraművész szakán diplomázott Forrai Zsuzsa növendékeként.
Parnere ezen az esten Szegedi Csaba megbetegedése miatt Fokanov
Anatolij Kiváló és Érdemes Művész
(bariton) lesz. Az orosz származású
magyar operaénekes tanulmányait a
Novoszibirszki Zeneakadémián végezte, énekes, pedagógus és kóruskarmester szakon. Ezt követően a
Novoszibirszki Operaház szólistája

lett. Hazájában az operairodalom
szinte valamennyi jelentős baritonszerepét elénekelte. Magyarországon
először 1990-ben járt, majd a többszöri vendégszereplés után, 1992-től
kezdve a Magyar Állami Operaház
tagja. Oratóriuménekesként is elismert Magyarországon és külföldön
egyaránt.
A zenekar élén ez alkalommal Héja Domonkos, a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatója áll.
Mint azt a közönség megszokhatta,
az előadást ez alkalommal is Zelinka
Tamás magyarázatai színesítik, teszik teljessé.
jk

Kitüntették Mikó Csabát a Magyar Dráma
Napján

GÖMB-kiállítás a zeneiskolában
Újabb GÖMB alkotások kerültek a
Frédéric Chopin Zeneiskolába. Az elmúlt években hagyománnyá vált,
hogy a GÖMB alkotócsoport tagjai
olyan kiállítást készítenek, ami egy
éven át díszíti az intézményt.
A szeptember 17-én megnyílt tárlaton

Balla Vera, Bércesi-Dienes Erika,
Goschler Tamás, Lőrincz Ferenc,
Madarász Gergely, Mácsai Mária,
Márvány Miklós, Mészáros János,
Pirók Irén, Posztobányi Péter,
Sz. Jánosi Erzsébet, SzentiványiSzékely Enikő és Varga Zoltán
Zsolt munkáit mutatták be. A kiállítást Buka Enikő igazgató köszöntőjét követően Mészáros János építész nyitotta meg. A rendezvényt a
Forest Dixie Band, valamint a Berkó
Domonkos és Eszenyi Zsombor klarinét duó (felkészítő tanáruk Fodor
László) muzsikája színesítette. Mint
megtudtuk, a kiállítások a jövőben is
folytatódnak, a tervek szerint a jövőre
egy különleges tárlatot készítenek. A

bemutatásra kerülő alkotások a zeneiskola tanárai által kiválasztott zenék
ihlette művek lesznek.
kj

A Magyar Dráma Napjáról emlékezett meg díjátadással egybekötve a Színházi Dramaturgok Céhe, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) szombaton a budapesti
Katona József Színház Kamrájában. A rendezvényen a gödöllői
Mikó Csaba rangos szakmai díjat vehetett át.
A Magyar Dráma Napját Madách Imre Az ember
tragédiája című művének 130 évvel ezelőtti, 1883.
szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve 1984
óta rendezik meg, hogy ráirányítsák a figyelmet a
magyar drámairodalom értékeire, és új művek születését ösztönözzék.
Ezen a napon adták át a dramaturg céh által évente
odaítélt Az évad legjobb magyar drámája díjat, a
Szép Ernő-jutalmat és a Bálint Lajos-vándorgyűrűt.
Az évad legjobb magyar drámájáért járó díjat az idén titkos szavazással Mikó
Csaba (képünkön) Apátlanok című műve nyerte el. A díjat Lőkös Ildikó és
Radnai Annamária dramaturg adta át. A szerzőt Karsai György irodalomtörténész, kritikus és Szálinger Balázs költő köszöntötte, majd részletek hangoztak el a drámából, a Független Színház tagjainak előadásában.
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Város–Kép

Vizes, szecessziós és cserkész emlékek Gödöllőn

Összefogás, mely erőt sugároz

A Kulturális Örökség Napjai

Ünnepelt a baptista gyülekezet

(folytatás az 1. oldalról)

A Kulturális Örökség Napjai programjának részeként rendezték meg az
Ilka kertje című kiállítás záróeseményét a GIM-házban. A Szecesszió Éve
alkalmából megnyílt tárlatot különleges előadás zárta, melynek során az
unoka, Körősfői László személyes
emlékeit osztotta meg a megjelentekkel arról, milyen is volt anno Körösfői-Kriesch Aladárné Újvárossy Ilka
kertje. A családi fotókkal illusztrált
előadásból kiderült, nem csak Ilka aszszony dolgozott a 820 négyszögöles
telken, hanem – pihenésképpen – a
festőművész maga is szívesen segített
feleségének. Tavasztól őszig az állandó színpompa, és az illatok jellemezték a kertet, ahol a család számára
„domblugast” és nyári alvóhelyet alakítottak ki Körösfőiék, s még a padok
is művészi kivitelezésben készültek
el. A gyöngyvirág illata, a kert gyümölcseinek íze, szinte érezhető volt

Ünnepi istentisztelet keretében
került sor a Gödöllői Baptista
Imaház avatására szeptember
21-én. A rendezvényen Papp János, a Magyarországi Baptista
Egyház elnöke hirdetett igét.

az előadás során, mint ahogyan a kert
végében termett kukoricából készített
puliszkát, vagy a nehezebb időkben
sütemény helyett készített málét is
odaképzelhettük Körösfői László előadását hallgatva.
A rendezvénysorozatot vasárnapi
fő programja a cserkész emléktúra
volt. Az érdeklődők Fábián Balázs
néprajzkutató vezetésével ismerkedhettek meg az 1933-as Jamboree emlékeivel. A túra az Erzsébet-parkban,
az egykori táborhelyszínt megidézve
kezdődött, majd a Városi Könyvtár
Cserkész Levéltárával, a Városházán
pedig Márton Lajos kiállításának
megtekintésével folytatódott. A résztvevők a Cserkész-szobor, majd a Királyi Váró Jamboree Emlékkiállításának megtekintése után a premontrei
kápolnába látogattak el, ahol a Nagy
Sándor által tervezett csodálatos üvegablak megtekintésével ért véget a prog(KJ)
ram.

Az új imaház története 9 esztendőt ölel fel: 2004-ben döntött a város képviselő-testülete arról, hogy telket adományoz a baptista közösségnek az imaház felépítésére,
majd 2005 őszén került sor
az ünnepélyes alapkőletételre. Bár az imaházat már régóta használja a gödöllői gyülekezet, a felavatásra azért
csak most került sor, mert most sikerült
véglegesen befejezni a munkálatokat.
Az eseményt és a gyülekezetet levélben köszöntötte Szirtes András, az építkezést megkezdő egykori lelkipásztor
özvegye, aki egyben felelevenítette a
kezdeteket is. Az építkezés történetét
Rabatin Zoltán filmösszeállítás segítségével foglalta össze. Beszámolója
amellett, hogy áttekintette az elmúlt
éveket, a kivitelezés örömteli pillanatait, egyben tisztelgés is volt a Szirtes
András emléke előtt. Mint az összefoglalóban elhangzott, bár az építkezés során voltak nehéz időszakok, végül a
közösségek segítségével sikerült befejezni a megkezdett munkát. A kisebb
közösségek támogatása mellett az országos közösség is több mint 10 millió
forintot adományozott az imaház felépítésére. Rabatin Zoltán köszönetet mon-

dott az önkormányzatnak is, hogy felismerte egy új imaház szükségességét.
Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnökének igehirdetését
követően köszöntőt mondott Mészáros
Kornél, a Magyarországi Baptista

Egyház főtitkára, Győri Kornél és
Asztalos Imre, a Gödöllői Baptista Gyülekezet korábbi lelkipásztorai, Sőtér
Attila, a kartali, Eszes Zoltán, a csömöri és cinkotai, valamint Urbán Gedeon, az aszódi gyülekezet lelkipásztora.
Köszöntőt mondott Gémesi György
polgármester is, aki beszédében úgy
fogalmazott, köszönni valója nem a
gyülekezetnek van, hanem a városnak.
Mint mondta, nagy kihívás volt ez a
baptista közösségnek, aminek voltak
mélypontjai, de összefogással sikerült
megvalósítani, s ez erőt sugároz mindannyiunk számára. A templom építése
Isten országának építése.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Kovácsné Blaskó Mariann, a
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának igazgatója, Sivadó János görög
katolikus parochus, Szecsődi Péter római katolikus plébános,
Balogh Tamás református, Albert Gábor evangélikus lelkész, Szilvási Józsefné adventista lelkésznő, Szabó Sándor, a Szeretet Lángja Gyülekezet és
Balogh Ferenc, az Agapé
Gyülekezet lelkésze, akik
szintén köszöntötték a jeles eseményt.
(bdz)

A Királyi Váró makettjére is szavazhatunk

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013
„AZ ÉN KEDVES GÖDÖLLŐI ÉRTÉKEM”
Arra vagyunk kíváncsiak:
1./ Melyik az a nevezetes épület, emlékmű,
szobor, népi emlék, síremlék, épített vagy természeti érték a lakóhelyeden, Gödöllőn, amelyre a
legbüszkébb vagy és amit a barátaidnak is megmutatnál?
2./ Melyik az a régi használati tárgy, megőrzésre érdemes tárgyiasult emlék közvetlen környezetedben, amit szeretnél, ha mások is megismernének?

zot róla, és ha akarod egészítsd ki akár képzőAz elbírálás korcsoportonként történik.
művészeti alkotással (rajz, festmény, batik, tűzzoA pályázatokon kérjük olvashatóan a pályázó
mánc, linó- és fametszet, stb.), akár egy CD-re nevének, iskolája nevének, címének, vagy lakcímének, életkorának feltüntetését!
rögzített alkotással.

Az írásos pályamunkáknál nem könyvszagú
leírásokat várunk, hanem önálló megfigyeléseket, önálló véleményeket, egyéni érzéseidnek
megfogalmazását (Amennyiben lehetőségetek
van rá, kérjük digitálisan is küldjétek el pályamunkátokat!)
Az írásos pályaművek terjedelme 5-10 A/4-es
oldal lehet mellékletekkel, legalább 1/3 szöveges
résszel.
Pályázni egyénileg és kiscsoportosan (max. 5
fő) is lehet.
Fogalmazd meg gondolataidat egy rövid leA pályázati felhívásra a gödöllői általános isírásban, kiegészítésként fotózd le vagy készíts raj- kolák tanulói által készített alkotásokat várjuk!

Benyújtási határidő: 2013. október 30.
A díjazottaknak több értékes nyeremény kerül
szétosztásra.
A pályázat értékelésére 2013 év végén kerül
sor.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás az egyesületnél:
Gödöllői Városvédő Egyesület
2100 Gödöllő, Szőlő u. 22.
Tel.: 06-20/561-1818, illetve e-mail-en:
azenkedvesgodolloi2013@gmail.com

Zárásához érkezett a Flexmodell által a II. Gödöllői Vasútmodell Kiállítás alkalmából meghirdetett Dioráma építő verseny, amire a szegeden élő Karacs János a
gödöllői Királyi Váró makettjét készített el. Az épület gyönyörű makettjén április
óta dolgozott készítője, akinek célja volt, hogy megidézze Erzsébet királyné korának hangulatát. A verseny pályamunkáira a Facebookon lehet szavazni, majd a
Gödöllői Királyi Kastélyban október 24-27. között megrendezésre kerülő kiállításon a személyes benyomásokkal is felvértezve, a belépőjegy mellé biztosított szavazólap kitöltésével is szavazhat a közönség.
B
http://vasutmodellkiallitas-godollo.hu/tags/diorama-palyamunka

A Sisi Baráti Kör új előadássorozata

Szerelmetes históriák (2. rész)
2013. október 14. (hétfő), 17.00 óra
– Gödöllői Városi Könyvtár. A belépés díjtalan!
„Imádott, drága jó Emíliám” – írta
élete utolsó napján, 1849. október 5-ről
6-ára virradó éjjel feleségének Damjanich János. Néhány óra múlva utolsó
előttiként végezte a bitófán. Ez Haynau
személyes bosszúja volt, így a tábornoknak végig kellett néznie társai kivégzését. Damjanich özvegye sokáig
Máriabesnyőn élt.
Közreműködik Halasi Blanka és
Sándor Benedek Tamás.
(SzM)

2013. szeptember 24.

Gödöllői Szolgálat 7

Élő-Világ

Meggyógyították a békászó sast a Vadasparkban Őszi szépség: a Kikerics
Egy a Szegedi Vadaspark természetvédelmi mentőközpontjában meggyógyított békászó sast engedtek szabadon Magyarcsanád közelében
szeptember 13-án. A békászó sas fokozottan védett ragadozó madár, eszmei értéke egymillió forint. A hazai
állomány nagyságát mindössze 40-45
költő párra becsülik a szakemberek.
Veprik Róbert igazgató közlése szerint a fiatal madarat a Körös-Maros
Nemzeti Park természetvédelmi őre
találta meg a Csongrád megyei község közelében, a Maros árterében
szeptember első napjaiban. A telelőhelyére tartó sast feltehetően vírusfertőzés támadta meg.
A mentőközpontban a madár kezdetben csak pihenéssel és a táplálkozással töltötte az időt, de az elmúlt napokban már látszott rajta, szeretne
visszatérni a szabadba, folyamatosan
az eget kémlelte.
A békászó sas fokozottan védett ra-

gadozó madár, eszmei értéke egymillió forint. Magyarországon márciustól októberig tartózkodik, a telet DélAfrikában tölti.
Az igazgató közölte: a fiatal állat a
szakszerű gondozásnak köszönhetően
megerősödött, így folytatni tudja vonulását a Boszporuszon keresztül
Afrika irányába.

Az egyik legkisebb, 60-65 centiméteres testhosszú sasfaj gyakran a
vizek közelében él, a zavartalan erdős
területeket kedveli, ahol a közelben
nyíltabb vadászterületeket talál.
Kisebb gerinceseket, főleg tavasszal
sok békát fog, s előfordul, hogy –
ugyan csak rövid távon – a talajon
futva üldözi zsákmányát.

A növény neve egy Kisázsiában található helységnévből, a Kolkhiszból származik. A monda szerint Médea kolkhiszi királylány (korábban: legendás boszorkány) kikericset használt varázsszereinek előállításához. A
család (mármint a kikericsé)
65 faja nagyrészt a kelet-mediterrániumi régióban található meg: Európától Iránig és
Türkesztánig bezárólag. Európában 23, míg hazánkban
három faja fordul elő. Magyarországon terem a még
sok helyen megtalálható rózsaszín őszi kikerics, a hozzá
nagyon hasonlító homoki kikerics és a kora tavasszal virágzó, fehér
színű magyar kikerics: egytől egyig szigorúan védett ritka fajok.
A 1944-ben hivatalosan is védetté nyil-

szeged.hu

Rekordhoz közeli a vonulásra összegyűlt kék vércsék száma
A tömeges őszi gyülekezés a kék vércsék egyik jellegzetes viselkedése.
Augusztus közepétől a szeptemberi vonulásig nap közben a madarak kisebb
csapatai sok helyen megfigyelhetőek,
amint egy-egy gabonatarló felett szitálva
zsákmányolnak vagy a rögökön ülve tollászkodnak.

vánított magyar kikericset Janka Viktor
botanikus fedezte fel a Szársomlyóhegy déli lejtőin, 1867-ben.
A nemzetség legtöbb tagja a leveleit
tavasszal, míg virágját ősszel hozza,
újabb színfoltot teremtve ezzel a téli álmát kezdő természetben. A növény
hagymagumója télálló, meglehetősen
méretes, és akár 6-8
termetes virágot is
hoz. A kikericsek virágjai rózsaszín, lila
vagy fehér színűek.
A tavasszal virágzóknak kisebbek a
virágjai, ilyen például az egyetlen sárga színű virágot hozó faj, a sárga kikerics és a csíkos ki-

Ezek a csapatok azután éjszakára összeverődnek,
így a síkvidékek kevéssé zavart facsoportjaiban
akár több ezer madár is együtt tölti az éjszakát. A
falcoproject.eu megfigyelői tizedik éve követik
nyomon a jelenséget és számlálják heti rendszerességgel a kék vércséket.
Az eddigi rekord 34 helyen mintegy 9000 példány, melyet 2009. szeptember 16-án sikerült
megfigyelni. Az idei évben a rekord-döntés vélhetően elmarad, de így is sikerült beállítani a mindenkori ezüstérmes helyezést. A Kárpát-medencében 2013. szeptember 18-án közel 7700 kék
vércse éjszakázott 31 különböző helyen. Napokon
belül elkezdődik az intenzív vonulás, két héten
belül a vércsék túlnyomó többsége elhagyja régiónkat, hogy 8000 kilométeres vándorútja végén
Afrika déli részében töltse a telet.
A hosszú út előtt a vércsék egy hónapot szánnak a
felkészülésre; ilyenkor pótolják a megerőltető
fiókanevelés során elvesztett zsírpárnákat és befejezik a legfontosabb tollaik vedlését.

kedők gyakran összetévesztik a krókuszt és a kikericset, de míg a krókusznak három porzószála van, addig a kikericsnek hat.
A hagyma és a növény egyes
részeit régebben az orvostudomány használta fel, mert
egy igen mérgező anyagot,
colchicint tartalmazak. Ez a
vegyület légzés- és szívbénulást okozhat, de egyben sikeres ellenszer a daganatos sejtek osztódásának megállítására. Ezt az anyagot ma is
használják a genetikusok
egyes növényfajok keresztezésénél,
azért, hogy a növekedést és a kromoszóma képleteket megváltoztassák, és ezzel
robusztus polyploid fajtákat állítsanak
elő. A kikerics fiókhagymákkal kiválóan szaporítható.
edenkert.hu

Szavazzunk az Év Fájára!

mme.hu

Új halak a Fővárosi Állat- és Növénykertben
A közelmúltban több új halfaj is érkezett a Pálmaház alatt található Akváriumba. Ezek közül az egyik leglátványosabb a fekete morgóharcsa, amely
eredetileg Dél-Amerika északi felének
édesvizeiben él.

Negyedik alkalommal lehet szavazni az Év
Fájára szeptember 10-e és november 5-e között. A versenyre idén 41 fát neveztek különböző civil csoportok, magánszemélyek, családok és önkormányzatok. Városunk a Szent
István Egyetem Botanikus Kertjében található óriás vackorfával vesz részt az online vetélkedőn. Szavazni az alábbi linken lehet:
http://evfaja.okotars.hu/dontosfak

Parlagfűveszély!

Maguk a morgóharcsák onnan kapták a
nevüket, hogy mellúszójuk, valamint
az úszóhólyagot vibrációra késztető izmok segítségével jellegzetes „morgó”
hangot képesek kiadni.
Rokonsági körén belül a fekete morgóharcsa az egyik legnagyobbra növő faj: a legnagyobb példányok méteres hosszúságúra és akár 20 kg-osra is megnőhetnek. Az állatkert morgóharcsái ugyan nem ilyen hatalmasak, de még így is tekintélyes méretűek. Éppen ezért az
akvárium legnagyobb, 23 ezer literes medencéjében kaptak helyet. Ezt a medencét az ugyancsak dél-amerikai elterjedésű fekete pakukkal osztják meg.
zoobudapest.hu, fotó: Bagosi Zoltán

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

kerics. A magokat, amik kora nyáron
érnek be, a hangyák terjesztik nagy
távolságokba, mivel a szemeket borító
kéreg magas keményítő tartalma miatt
eleségül szolgál a rovaroknak. Kertész-

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

Húzza ki gyökerestől!
Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Szeptember 28-án és 29-én
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

Pehely: Jófej, barátságos, hóbortos keverék
kan kutyus. Nagyon szeretnénk neki egy végleges szerető családot.

Piroska:Kinézete ellenére egy
igazi emberközpontú társas
kutya. Szereti, ha foglalkoznak vele. Reméljük, egyszer
érte is eljön az álomgazdi.

Rexi: Egy sokat megélt németjuhász. Előző gazdája
visszahozta, mi pedig akarunk neki egy szerető gazdit találni végre.

Pepsi: Középkorú, ereje
teljében lévő ivartalanított
kan. Egyedüli kutyusnak
vagy szuka mellé szeretnénk őt örökbe adni.

Dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535-5523
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Sport

Labdarúgás – Ötöt lőtt a Gödöllő kettő

Lovassport – Gödöllői kosaras az utánpótlás OB dobogóján

Pontatlan hévízgyörki vizit

Éder Hanga aranya díjlovaglásban

Az elmúlt hétvégén Hévízgyörkön vizitált a Gödöllői SK felnőtt
labdarúgó csapata. Jenei Sándor
együttese ezúttal sem tudott sok
mindennek örülni, a házigazdák
jobbnak bizonyultak és nyertek
2–1-re.
Hosszú sikertelenségi szériát szeretett
volna lezárni a GSK Hévízgyörkön,
ugyanis a 2. forduló óta nem sikerült
megérezni a győzelem ízét. A mindig
nagy presztizscsatának számító Galgamenti rangadón végül a hazaiak örülhettek a három pontnak.
A Gödöllő 6 fordulót követően, 7 pontjával a bajnoki tabella 10. helyén áll jelenleg. A következő fordulóban az utolsó előtti Kisnémedi látogat Gödöllőre.
Pest megyei I. osztály, 6. forduló
Hévízgyörki SC – Gödöllői SK 2–1
(2–1) Gól: Bencze Zsolt
Pest megyei I. osztály, 7. forduló
Szeptember 28., szombat 16 óra
Gödöllői SK – Kisnémedi MSE
(Táncsics Mihály úti Sportcentrum)

Megyei II. osztály – Lenullázott
GEAC
Ezúttal sem sikerült a pontszerzés a
GEAC együttesének, akik az elmúlt játéknapon a tavalyi ezüstérmes Bag ellen
kaptak ki simán, 3–0-ra. Sztriskó István legényei négy mérkőzést követően
2 ponttal a 14. helyen állnak.
Megyei II. osztály, 6. forduló
GEAC – Bagi TC '96 FC 0–3 (0–2)

Pilisjászfaluban rendezte meg a
szeptember első hétvégéjén a
Magyar Lovas Szövetség díjlovagló szakbizottsága a 16, 21, 25
éves korosztály U25, valamint ezzel párhuzamosan a felnőtt és ifi
utánpótlás magyar bajnokságát.
A két-két feladat alapján vasárnap gödöllői lovas is dobogóra
állhatott.
A BASF utánpótlás OB ifi előkészítő
kategóriáját Éder Hanga, a Török Ignác Gimnázium tanulója magas, 7 és 7,5

Megyei III. osztály – Ötösre
viszgázott a GSK II.
Sima, 5–0-ás győzelmet aratott a Gödöllő kettő a Galgamácsa ellenében, ezzel remélhetőleg kijött a csapat az elmúlt hetekben önmagának ásott lövészárokból. Legéndi György csapata 7
pontjával jelenleg az 5. helyet foglalja el
a bajnoki tabellán.
Pest megyei III. osztály közép csoport, 5. forduló
Gödöllői SK II. – Galgamácsa 5–0
(2–0) Gól: Tury Viktor, Kovács Miklós,
Pintér Krisztián, Szabó László, Szeles
-llDávid.

Tóth Kriszta előtt versengtek

Tenisz – Ob II. osztály

Gödöllői bronzérem
Bronzérmes lett a GTE-Gödöllői SK csapata az országos tenisz bajnok-ság II. osztály felsőházi rájátszását követően.

gödöllői együttes. A csapat tagjai
voltak: Hajdú Krisztián, Kláben Dániel, Hegyi Balázs, Romhányi Botond, Táborszki Attila, Prisztóka Csaba, Hegyi József, Hatala Péter.

A GTE-Gödöllői Sport Klub csapata
az őszi rájátszást a 3. helyen
zárta az ob II. C csoportjában. Tavaszi remek szereplésével vívta ki alakulatunk az
őszi felsőházi tagságot, ahol
is a végső elszámolásban a
bronz jutott fiainknak. Ezzel
az eredménnyel az utóbbi évek legsikeresebb férfi csapatbajnoki szezonján van túl a

-ll-

Kerékpársport – Bike-Zone hírek

Dobogós gödöllőiek
Kiss Mónika első, Medgyes Gábor 2. helyezéssel öregbítette a
gödöllői Bike-Zone Egyesület
hírnevét a szeptemberi versenyeket követően.

non is remekeltek a gödöllőiek. Kiss
Mónika (a képen középen) hosszútáv
Master 1 kategóriában a dobogó első fokára állhatott fel, Kiss Andris 5., Móczár Adorján pedig a 10. helyen végzett.
-tt-

Miskolcon került megrendezésre a Fehérkő-Lápa HillClimb Hegyikerékpáros Időfutam és Terepfutó verseny
szeptember 7-én, amelyen Medgyes
Gábor MTB Open kategóriában 2.,
Bucsi Tamás MTB Masterben a 4.
helyen gördült át a célvonalon.
Szeptember 21-én a Bölcske marato-

Külön említést érdemel a gödöllőiek közül Törőcsik József és Tóth Máté József győzelme, valamint az éltáblás
Bándy Attila magabiztos döntetlenje a

román válogatott nemzetközi nagymester Vajda Levente ellen. A csapat a második forduló után a 8. helyen áll.
NB II. Erkel csoport, 2. forduló
Pásztó – GSBE 5,5–6,5
Győzött: Bajnóczi P., Tóth M.J., Törőcsik J.; Döntetlen: Bándy A., Reznák
A., Nagyajtai G., Ruttkay P., Kőszegi
L., Hönsch P., Kozma G.; Vesztett: Veréb G., Téglás M.
-vb-

Kézilabda – Újabb junior siker
Lajosmizsén sem sikerült nyerniük a Gödöllői KC felnőtt férfi
kéziseinek, pedig a szünetben
még vezettek.
A juniorok ellenben ezúttal is győzni

Extra ligára hangolódnak a Gödöllőiek
Igazán eredményes évet zárt a Gödöllői

asztalitenisz szakosztály. A legnagyobb
sikernek azt könyvelhetjük el, hogy az
NB I-es csapat megnyerte a bajnokságot, így örömmel jelenthetjük, hogy a
2013/14 versenyévadban Extra ligás
szereplője lesz a nemzeti bajnokságban
Gödöllő városának.
Az elmúlt évek kitartó munkájának
köszönhetően nem csak a címszereplők voltak eredményesek, hanem az egész szakosztály is kimagaslóan sikeres évet tudhat maga
mögött. Elmondhatjuk, hogy az
országban a legtöbb csapatot a gödöllőiek versenyeztették a különböző osztályú bajnokságokban. Öt
év alatt 100 fölöttire nőtt az aktívan itt sportolók száma. Ami még
örvendetesebb, hogy ebből az újoncok,
serdülők több, mint 40-en vannak. Monostori Péter vezetőedzőnek és kollégáinak köszönhetően, az adogató gépek használatával és a csoportos intenzív edzésmunkával gyorsan fejlődnek a
fiatalok. Az eredményeknek köszönhetően a város kiemelt sportággá léptette
elő az asztaliteniszt. Ennek megfelelően
további lépéseket tervez a klub a sportág
népszerűsítéséért, tehetségkutató, amatőr és tömegsport rendezvényeket szerveznek.
Szeretnénk megkeresni a Gödöllői
székhelyű általános iskolákat is, hogy a
testnevelő tanárokkal együttműködve
be tudjunk kapcsolódni a „mindennapos testnevelés” mozgalomba. - mondja Monostori Péter.
Azt gondoljuk, hogy a szakosztályban

Horgászat – Fenőtt pecaverseny

Remek időben jó fogás

tudtak, ezzel még hibátlanok.
NB I/B keleti csoport, 2. forduló
Mizse KC – Gödöllői KC 26:21
(13:14) Juniorok: Lajosmizse – GKC
23:28

Október 5-én a Margita 344,2"
Turisztikai és Sport Egyesület ismét teljesítménytúrára invitája
a túrázni vágyókat.
A 6, 12, 20 és 35 kilométeres túrák az
Erkel Ferenc Általános Iskola elől rajtolnak majd. Minden távhoz: A rajt a

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

ma is sportoló „gödöllői mag” sportági,
városi elkötelezettsége a további fejlődés alapja. A sportbaráti, mondhatni családias légkörű környezet vonzó lehet
mindenki számára.
Ebbe a környezetbe várják a 6-10 éves
gyerekek jelentkezését is (vezetőedző:
20/436-2763). A mérkőzések és edzések
helyszíne: Török Ignác Gimnázium tor-li-naterme.
Kedves Szülők!
A Gödöllői Asztalitenisz szakosztály
toborzót hirdet 6-10 év közötti lányok,
fiúk részére. Megújult környezetben
professzionális edzőkkel, felszerelésekkel, eszközökkel várjuk fiatal érdeklődőinket a Török Ignác Gimnázium tornatermében minden kedden és
csütörtökön fél 5-kor. Az edzéseket
korábbi nemzeti válogatott játékosok
tartják, akik még most is Magyarország elit bajnokságban szerepelnek.
Ha esténként gyermeke még nem álmos, nálunk biztosan az lesz.
Szeretjük a kihívásokat, tegyen próbára minket!
Érdeklődni Monostori Péter vezetőedzőnél a 20/436 27 63-as számon, vagy
a helyszínen lehet.
Edzések: Kedden és csütörtökön
16:00-18:30 között.
Üsd el velünk hasznosan az időt!

nak. A díjakat a Pelikán HE elnöke,
Gerőfi László adta át a helyezetteknek.
-lt-

A versenyre sok, a horgászás szerelmese nevezett, végül a legjobban Samu Miklós kezelte a botokat, ő lett a
győztes, a 2. helyen Molnár Árpád,
míg a képzeletbeli dobogó 3. fokán
Csatári Zoiltán örülhetett a jó fogás-

6, 12, 20 és 35 kilométeres teljesítmény túrák

Bravúros gödöllői győzelem
Bravúros győzelmet aratott a Gödöllői Sakkbarátok csapata az
NB II. második fordulójában a
tavalyi 3. helyezett Pásztó otthonában.

A FODISZ által szervezett országos
ping-pong döntőn, az egyetemi csarnokban a tanulásban akadályozott gyerekek
körülbelül 40-45-en vett részt a III-IV
korcsoportban valamint az V korcsoportban. A 7-szeres Európa-bajnok
Tóth Krisztán kívül Gémesi György
polgármester, Pecze Dániel alpolgármester, Monostori Péter a Gödöllői
EAC vezetőedzője, Németh Károly
17-szeres, örökös magyar bajnok asztaliteniszező, Szabó László a szövetség
elnöke, valamint Toponáry Gábor
ügyvezető elnök is végigkísérte a
küzdelmeket.

Szeptember 21-én rendezte a
Pelikán Horgász Egyesület hagyományos őszi felnőtt horgászversenyét az Isaszegi tavak 5. taván.

Sakk – NB II.

pontos teljesítménnyel megnyerte Dormello nevű lován. Hanga a Gödöllői
Kosársuli SE játékosa, de
emellett nyolc éve a Csömöri LTKE színeiben, kiegészítésként Horváth József irányításával díjlovagol
is. A bajnoki cím 15 + pontot is hozott számára az
egyetemi, főiskolai felvételijéhez.
A BASF Talentum Kupa országos döntőjében Kelet,
Közép és Nyugat-Magyar- A dobogó tetején a boldog győztes, Éder Hanga.

Asztalitenisz – FODISZ országos döntők

Az elmúlt hétvégén, Gödöllő
adott otthont a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport
Szövetsége által megrendezett
asztalitenisz országos döntőinek, amelyre többek között Tóth
Kriszta olimpikon, városunk díszpolgára is jelen volt.

ország régiói állítottak fel csapatokat. A
csapatversenyt nyolc együttesből Közép-Magyarország 1-es csapata nyerte
Gálfi Antónia (Xenofon LK), Kökényesi An-na (Pondera LK), Kékesi Kitty
Cintia (Csömöri LTKE), Éder Hanga
(Csö-möri LTKE) összeállításban. -kg-

Szabadság téri HÉV megállótól 100
m-re található. A Magyar Turista kártya felmutatásával 100 Ft kedvezmény a nevezési díjból a 60-35-20
távokon. Térkép: a Gödöllői-dombság
turistatérképe. Az esemény a Margita
Kupasorozat része.
Részletek: www.margita344-2.hu
és helye: kedd-csütörtök 16.30-tól a
Művészetek Háza. Az edzések bármikor megtekinthetők és kiprobálhatók.
Mindenkit várunk szeretettel!!
Czeba Mihály 6. danos mester, év
edzője 2012-ben és a nemzeti válogatott kapitánya, valamint Bontovics
Babett 4. danos mester, 2-szeres Európa-bajnok és 3-szoros világbajnoki
ezüstérmes sportoló várja önöket.
Érdeklődni lehet a 06-20/530-4957es telefonszámon!

Minimaraton
Idén október 13-án, vasárnap
rendezi a Kirchhofer József
Minimaratont a Kirchhofer SE,
az Erkel Ferenc Általános Iskola, valamint a Szent István
Egyetem az egyetem főépülete előtti aszfalton.
Részletek: www.kirchhofer-se.hu

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

2013. szeptember 24.

ajánló
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

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 híradós központ, a repülő tábor különlegességei, valamint a szervezéshez és lebonyolításhoz kapcsolódó dokumentumok kerülnek bemutatásra.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában még látható az
ILKA KERTJE címmel csoportos, képző- és iparművészeti
kiállítás.
Kiállító művészek: Anti Szabó János képzőművész, Bandi Kati
textilművész, Bódis Erzsébet textilművész, Bohus Zoltán üvegművész, Dobesch Máté grafikusművész, E. Szabó Margit textilművész, F. Orosz Sára keramikusművész, Farkas Éva gobelinművész, Fábián Dénes Zoltán képzőművész, Incze Mózes festőművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Keresztes Dóra
grafikusművész, Kókay Krisztina textilművész, Kun Éva keramikusművész, Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész, Remsey
Flóra kárpitművész, Szőcs Miklós TUI szobrászművész, Szuppán
Irén textilművész, Varga Melinda szobrászművész
A kiállítás megtekinthető: 2013. szeptember 29-ig szombaton és vasárnap 14 órától
18 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu
A kiállítás „A szecesszió éve Gödöllőn” című, tematikus év
keretében került megrendezésre.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) pályázatot hirdet
Költségvetési Iroda vezető
munkakör betöltésére.
A munkakörbe tartozó feladatok:
Önkormányzati szintű gazdálkodás
tervezése, szervezése, önkormányzati
szintű pénzügyi tervezés, beszámolók
készítése, önkormányzati intézmények működőképességének biztosítása.
Önkormányzati, intézményi fejlesztési, beruházási, felújítási feladatok
pénzügyi lebonyolítása.
Az önkormányzat által benyújtott pályázatok pénzügyi részének összeállítása, elszámolásban történő közreműködés.
Az önkormányzat gazdálkodását
meghatározó szabályzatok naprakész
megfelelőségének biztosítása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Költségvetési Iroda vezetése, költségvetés és beszámoló készítése, az
önkormányzat pénzügyi-gazdálko-

dási feladatainak ellátása, képviselőtestületi előterjesztések elkészítése,
számviteli, könyvelési, nyilvántartási
és egyéb pénzügyi igazgatási feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: a
jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX tv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– közgazdaság-tudományi vagy
pénzügyi-számviteli főiskolai karon
szerzett diploma,
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői
szakképesítés.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közigazgatási alap- és szakvizsga
megléte,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat
önkormányzati költségvetési szervnél,
– legalább 3 év feletti vezetői tapasztalat,

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

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

Hirdetmény
A gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ egyfordulós pályázatban értékesítésre meghirdeti
a tulajdonában álló – feleslegessé
vált – OPEL ASTRA CLASSIC 1.4
típusú, 1389 m³ űrtartalmú, 5 személyes személygépkocsiját.
A személygépkocsi üzembehelyezési ideje: 2000. 11. 06., forgalmi
engedélyének érvényességi ideje:
2014. október 26.
A gépkocsi megtekinthető 2013.
szeptember 26-án 9-10 óra között,
Gödöllő Szabadság tér 3. szám
alatt.
Írásbeli ajánlatok tehetők 2013.
szeptember 30-án 10 óráig az
alábbi címre: Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.

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

Kastélytúra
Gyula és Arad környékére
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete magyarországi kastélyokat és kúriákat bemutató sorozatának újabb színhelye Délkelet-Magyarország, Gyula és környéke, valamint Arad és Világos. A három napos
kirándulás során meglátogatjuk többek mellett a Tisza-család rezidenciáját Geszten, a dobozi Wenckheimkastély kápolnáját és kriptáját, a lőkösházi Bréda-kastélyt, a kétegyházi
Andrássy-Almássy-kastély és a pósteleki Széchényi-kastély romjait. De
nem maradnak ki a programból az
olyan közismert nevezetességek sem,
mint a gyulai vár és a gyönyörű parkkal övezett szabadkígyósi Wenckheim-kastély. A kirándulás második
napján Aradra látogatunk, ahol a város főbb nevezetességei között sok
magyar emléket is megtekintünk, valamint útba ejtjük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nevezetes
helyszínét, a Bohus-Szőgyény-kastélyt a közeli Világoson.
A kirándulás időpontja 2013. október 4-6.
Részletek és jelentkezés Kovács Évánál a kovacs.eva@kiralyikastely.hu
címen vagy a 30/9591967-es telefonszámon, szeptember 30-ig. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

2013. szeptember 24.

Közérdek

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 23-29-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.
Szeptember 30- okt. 6-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.:
410-251.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340.

2013. szeptember 24.

FŐZŐVERSENY OKTÓBER 5-ÉN
A hagyományokhoz híven a városi piacon idén ősszel is rendeznek főzőversenyt. A rendezvényen részt vesz és főz az éppen városunkban
tartózkodó holland Wageningen testvérváros küldöttsége is. Mellettük
még 14 résztvevő igyekszik versenybe szállni főztjével és összesen 20
féle finomságból válogathatnak, akik a piacra látogatnak.

AZ ÉTLAP:
1. Wageningen (Hollandia): Holland specialitás ......................... 550 Ft
2. Berkes family (Gödöllő):
a.) Birkapörkölt burgonyával .......................... 950
b.) Karcsi kedvence (zöldséges ragu) ............ 690
c.) Turófánk 1 adag (3db, helyben fizetendő!) 300
3. Kövics Ferencné és leánya (Vácszentlászló):
Csülkös babgulyás ................................... 790
4. Bálint Józsefné, Rózsika zöldséges (Gödöllő):
Nógrádi roma töltött káposzta .................. 890
5. Farkas Zoltán (Gödöllő): Halászlé .............................................. 790
6. Gödöllői Sportcentrum:
a.) Takart alföldi töltött káposzta .................... 750
b.) Birsalmás kacsaleves ............................... 600
7. Mazula Istvánné (Isaszeg): Tárkonyos pulyka zöldbabágyon .... 790
8. GAK Nonp.Közh. Kft. (Gödöllő, babatvölgyi biokertészet):
Zöldségleves bio kertész módra + almás pite 850
9. Vállaj község német nemzetiségi önkormányzata: Strudli (1 db) 150
10. Fazekas Pékség (Püspökszilágy):
a.) Csülökpörkölt burgonyával ....................... 950
b.) Körmös pacal burgonyával ....................... 950
11. Erdélyi Vándor Székelyek Köre, Kasza family (Gödöllő):
a.) Erdélyi töltött káposzta ......................................... 790
b.) Miccs mustárral és ínyencfalat padlizsánkrémmel 650
c.) Tejfölös juhtúrós puliszka füstölt szalonnával ....... 650
12. Koch és Szalai team (Isaszeg):
Disznótoros (hurka, kolbász, sültek)
párolt káposztával, burgonyával ........................... 950
13. Huszai Lajos (Veresegyház): Nyúlpaprikás .............................. 950
14. Magyar Józsefné és Padlovics József (Gödöllő):
Fürjraguleves, fürjtojással, csigatésztával
(saját fürjtenyészetből) ......................................... 690
15. K&H Menő Manók (Gödöllő):
Gombapaprikás tejfölösen, galuskával ................. 680

Mozaik

KEDVES VENDÉGEINK!
A gödöllői városi piac emeleti
étterme 2013. szeptember 9-től
visszaáll az őszi-téli nyitvatartásra.
Hétfő-péntek: 7-18 óráig
Szombat: 7-16
Vasárnap: 9-15
Az igényeket figyelembe véve,
egész évben a gyermekmenü
továbbra is 550 forint!
Továbbra is tart a péntek-szombati
megszokott akciónk:
Halászlé 680 Ft
Vadpörkölt körettel 980 Ft
Pacalpörkölt körettel 980 Ft
Birkapörkölt körettel 980 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!
Tel: +36/70/262-1535
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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 érdeklődőket. 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
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Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

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

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

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális
számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

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

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

INGATLAN
+Gödöllő, kiemelt övezetben, a Kastély
közelében, 2 szintes, 4 szobás, 2
fürdőszobás családi ház gondozott kerttel,
kedvező áron eladó (kisebb ingatlant esetleg
beszámítok). Tel: 06-20-9-443356
+Gödöllőn, a Márki Sándor utcában 2.200
m2 építési telek féláron, sürgősen eladó.
Tel.: 06-20-368-1710

2013.
+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.emeleti lakás egyedi fűtéssel eladó!
Iár:11.9MFt. 20-539-1988
+Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes
lakás Iár: 8.5 MFt!! 20-804-2102
+AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren
eladó 2 szobás felújított lakás Iár: 8.5 MFt.
20-8042102
+AKCIÓ 21,9MFt kulcsrakészen, 3 szoba+
nappalis ikerház, fedett kocsibeállóval,
340nm saját telekrésszel, kertvárosban
eladó. 20-772-2429
+Eladó 2 szobás, erkélyes, délnyugati
fekvésű mfszi lakás Gödöllőn, garázzsal és
kertkapcsolattal Iár: 10.9 MFt. Eladó nappali+ 2szobás tégla, felújított lakás Iár:9.9
MFt 20-8042102
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100180m2 családi házat vagy eladó telket. 20944-7025
+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

+Sürgősen eladó 68nm-es, 3 szobás, tégla,
konvektoros, jó állapotú, világos, jó
beosztású, duplaerkélyes lakás Gödöllőn a
centrumban. I.ár: 10,9MFt 20-772-2429
+Sürgősen eladó Gödöllő kertvárosában
100m2-es
3szoba,
konyha-étkezős,
alápincézett kockaház 720m2-es telekkel.
I.ár: 13,9MFt! 20-772-2429
+Az ár alkuképes! Központhoz közel 200
nm-es vállalkozásra alkalmas kétszintes
duplagarázsos ház eladó iár: 17.9 MFt 20804-2102
+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás,
felújított, gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár:
10,2MFt 20-772-2429

+Eladó Szadán, az Arany János utcában egy
amerikai konyhás nappali+1 szoba, fürdőszoba,
wc – újszerű, hőszigetelt 650 nm-es telken, nagy
terasszal épült családi ház. A ház végig alá van
pincézve. Referencia szám: 3670. I.ár: 13,9m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 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: 55m Ft helyett: 49,5 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó magasföldszinti nappali+ 2
szobás nagy erkélyes, igényesen felújított,
egyedi fűtéses lakás csendes környezetben.
Referencia szám: 3733. I.ár: 13,8 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194870 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 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Perczel Mór utcában
egy örök panorámás, egyedi építésű lakóház.
Referencia szám: 3643. I.ár: 22 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Fenyvesben egy négylakásos társasházban egy 105 nm-es, nappali+3
szobás
öröklakás,
garázzsal,
telekrésszel. Referencia szám: 3174. I.ár: 27,5
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen
felújított Palotakerti öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+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

+Gödöllőn, eladó alkalmi áron 90%-os
készültségű, újépítésű 110 nm-es családi ház a
Kertvárosban, 560 nm-es telken. Nappali+3
szoba, amerikai konyha. Lakható melléképülettel, ipari áram, ’A’ besorolású minőségi
tanúsítvány. Referencia szám: 3738. I.ár: 27,5
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy
3 szobás, téglaépítésű családi ház, két
lakrésszel. 1100 nm-es telek, díszkert. Referencia szám: 3726. I.ár: 22,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
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+Eladó Gödöllőn, a Blahai domboldalban,
egy örök panorámás, teljesen felújított
nappali+4 szobás, két fürdőszobás családi
ház, 70 nm-es szuterénnal. Ref. szám: 3740.
I.ár: 26,5 m Ft. Érd.: 28/411-086
+Eladó Gödöllőn, a Harasztban, egy 74 nmes, nappali+2 szobás társasházi lakás
telekrésszel. Referencia szám: 3730. I.ár: 14
m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Nagyfenyvesi részen, egy
694 nm-es telken, díszkerttel, egy 170 nm
összterületű ingatlan, mely áll 6 szoba, két
fürdőszoba, két konyha, és egy 98 nm-es
szuterénből, melyben két beállásos garázs +
műhelyek találhatóak. A fenti ingatlan alkalmi
áron vehető meg! Referencia szám: 3737.
I.ár: 31 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Kertvárosban, egy 170
nm alapterületű polgári ház, osztható 1200
nm-es telken. Referencia szám: 3468. I.ár:
29,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+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.

+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 Kné krt.-i lakások előnyben. Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194870 www.fonixingatlanbt.hu

+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.: 30-2288403, 20-420-6243 (egész nap).

+Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás
ikerház, nappali+3 szobás, újszerű, két
fürdőszobás családi ház. Referencia szám:
3742. I.ár: 29,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó kiváló állapotú, teljesen felújított,
családi házban kialakított földszinti, külön
bejáratú, kétlakásos társasházi lakás
Gödöllőn. 83 m2-es, amerikai konyhás, nappali + két szobás téglalakás garázzsal, új
nyílászárókkal, alacsony rezsivel. Iá.: 18.9M
Ft.Tel.: 70-514-5854.

+Eladó Gödöllőn, Királytelepen egy 3
szobás, téglaépítésű családi ház. 3741, I.ár:
24,9 m Ft +3620/9194-870

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

+Szada fenyvesligeti részén, 1628 m2-es,
közművesitett épitési telek 7,5mft-ért eladó.
Tel.: 20-3456-552.
+Eladó tulajdonostól a Palotakerten
négyemeletes ház 4. emeletén egy 59m2-es
2 szobás távfűtéses, egyedi fűtésmérővel felszerelt lakás 9,3M.Ft-ért. Érd: 30-619-6831
+Tulajdonostól eladó Gödöllő Királytelepen
garanciális 2012-es építésű sorházi lakás.
96 nm, 3 szoba + amerikai konyhás nappali
+háztartási helyiség +garázs +saját udvar.
Kondenzációs gázcirkó, csendes környék, jó
szomszédok. Miskolci ingatlan beszámítása
lehetséges. Iár: 22,5 MFt. Érd: 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
+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
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+Eladó Gödöllő központjában 4.em. 56nmes 2szobás, erkélyes, teljesen egyedi elszámolású, panorámás 2010-ben felújított lakás.
A vételár részét képezik: konyhabútor,
klímaberendezés, saját pince és garázs. Iár:
10,6MFt. 06-70-702-9747
+Zsámbokon Vas-műszaki üzlet lakással,
áruval, céggel, - haláleset miatt - eladó.
Esetleg rákoscsabai vagy gödöllői ingatlan
beszámítható. Tel: 06-70/333-0636
+Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nmes, 2+1 félszobás távfűtéses lakás. Ár: 9,8 M
FT. Érd: 06-20-341-9861
+Kazinczy F. u. 17. alatti ingatlan eladó: 2
szoba, 2 konyha, 1 WC, fürdőszoba 563 nmes telekkel. Iár: 15 MFt. Tel: 06-70-411-5268
+VENNÉK saját részre gázfűtéses, kéményes
lakást. Legfelső és legalsó szint kizárva. 0670-703-5454, e-mail: komtu@freemail.hu
+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, konvektoros, napfényes, 4.em. lakás
eladó saját tárolóval, nagy erkéllyel,
gyönyörű kilátással! 8,5MFt. 30-316-0756
+Gödöllőn a Diófa utca legvégén 3320 nm
ZÁRTKERT ELADÓ. Iár: 5 MFt. Érd: 06-70368-6019
+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
egy 55 nm-es, 2 szobás, felújított 3.em.
lakás. Iár: 9,9 MFt. Tel: 06-70-598-7504
+ÁRON ALUL sürgősen eladó tulajdonostól
egy építési telek: 2.000 nm, összközműves,
csendes zsákutcában, ősfák, gyümölcsös,
BLAHAI városrészen. Tel: 06-20-4464-811
+Eladó a Határjáró utcában 1060 nm-es
bekerített telek gyümölcsfákkal, fúrt kúttal.
Áram bevezetve. 4,3 MFt. Tel: 30-9448-993
+Eladó tulajdonostól a Palotakerten,
négyemeletes ház 1. emeletén egy 62 nmes, 2 szobás, felújított, parkra néző,
fűtésszelepekkel beépített lakás 10,9 MFtért. Tel: 06-20-956-3212
+Eladó Palotakerten 2 db lakás
korszerűsített fűtéssel: 57 nm-es, 10.
emeleti, felújított 8,5 millióért, ill. 36 nm-es,
földszinti 7,1 millióért. Tel: 06-30-222-5274
+Eladó Aszódon felújítást igénylő gázkonvektoros kis kertes ház. Víz az udvarban. Iár:
4,5 millió Ft. Érd: 70-550-7693, 28-816-839

ALBÉRLET KIADÓ
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583
+Kiadó Gödöllő központjában 1 szobás,
egyedi fűtésű lakás. Tel.: 20/9455-583.
+Kiadó Gödöllő központjában egyedi
mérőórás, 1szoba összkomfortos lakás.
50.000,-Ft+ rezsi+ kaució, ill. ELADÓ a
Perczel Mór utcában téliesített faház, a Dobó
Katica utcában pedig egy családi ház. 06-306502-194, 06-30-488-7674

Gödöllői Szolgálat

+1 szobás, összkomfortos, bútorozatlan,
konvektoros, külön bejáratú házrész
40.000,-Ft + rezsi + 2 havi kaucióért
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 központjában családi háznál, külön
bejárattal 1 szoba összkomfortos, bútorozott
lakás október 1.-től kiadó. Ár: 40eFt+ rezsi.
Érdeklődni 14 h után: 30-425-8595
+Kiadó 57 nm-es, erkélyes, parkra néző,
részben bútorozott lakás mért fűtéssel,
vízórákkal: 46.000,-Ft + rezsi. 100.000,-Ft
kaució szükséges. Tel: 06-30-222-5274
+A
Városközpontban
30
nm-es,
bútorozott, egyedi fűtéses lakás nemdohányzó részére kiadó. 2 havi kaució szükséges. Érd: 20-2800-614
+Kazinczy körúton albérletbe lány lakótársat
keresek. Tel: 06-20-495-3456
+44 nm-es bútorozott LAKÁS KIADÓ. Uitt
400 L HŰTŐLÁDA, 220V-os TERMÉNYDARÁLÓ ELADÓ. Tel: 06-20-237-6510

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, teakonyhával) 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: 20-9-443356
+Gödöllő kertvárosában 20 éve müködő
élelmiszerbolt mellett, trafik tevékenység
részére kedvező feltétellel helyiség kiadó.
Tel.: 20-3464-718.
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó,
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllő központjában, a Dózsa György
úton, új épitésű, utcafronti, 34 m2-es üzlethelyiség kiadó, akár iroda részére is. (riasztó,
légkondi, parkolás). Tel.: 20-3456-552.
+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 20/391-0410 telefonszámon
+Gödöllőn az Ádám utcában AUTÓMOSÓ
kiadó, esetleg más tevékenységre is. Tel: 0628-415-664
+Gödöllő belvárosában egy 38 m2-es
üzlethelyiség kiadó. Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Tel: 06-30/231-7508
+Zsámbokon Vas-műszaki üzlet lakással,
áruval, céggel, - haláleset miatt - eladó.
Esetleg rákoscsabai vagy gödöllői ingatlan
beszámítható. Tel: 06-70/333-0636

+Gödöllő Kertvárosban 2 szoba-konyhás,
fürdőszobás önálló kertes családi ház
gázkonvektoros fűtéssel, garázzsal, melléképülettel és kerthasználattal kiadó. Érd:
06-70-704-6618, 06-28-413-376

+Gödöllőn a Szt. János u.5. Szolgáltatóház
emeletén 58 + 30 nm-es helyiségek egyben
vagy külön kedvező feltételekkel hosszútávra
– különféle célra alkalmas – kiadó. Érd: 0630-513-6490, szolgaltatoszov@upcmail.hu

+Köztársaság úton 3 szobás családi ház,
családnak, diákoknak, munkavállalóknak
kiadó. Iár: 70.000,-Ft. Tel: 06-30-421-6644

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

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

+IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton,
postával szemben, 32 nm, 1.em. Érd:
70/373-8154, 20/9294-669
+Gödöllőn, az OTP mellett, 17 nm-es
üzlethelyiség KIADÓ. Tel: 06-30-272-8158
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+Gödöllőn a Szőlő utcában 21 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel: 06-70-426-4327,
06-28-533-026
+Gödöllő
bevezetett
üzlethelyiség
berendezéssel SÜRGŐSEN áron alul eladó.
Érd: 06-30-440-0146

ÁLLÁS
+Virágkötőt keresünk! Virágcsokrok, koszorúk, asztaldíszek készítésében a szakmában jártas, gyakorlattal rendelkező,
önálóan dolgozni tudó virágkötőt keresünk
isaszegi virág üzletünkbe. Érd : 30/670-86 02
+Hegesztőket (135-136-os ismerettel),
műszakvezetőket, darusokat, horizontál
esztergályosokat, csoportvezetőket és CNC
szakembereket keresünk budapesti munkahelyre. Szállás biztosított. Érd: 06-70-3665808, 06-70-384-7138, apm10@freemail.hu
+Munkájára igényes, megbízható fiatal lány
délutánonként takarítást, ill. gyermekfelügyeletet vállal. Megegyezés szerint akár
hétvégén is! Referenciám van! Tel: 06-20510-2441, 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: 06-30567-0954
+Képviseleti iroda bővítéséhez keresek
ügyfélkiszolgálásban és értékesítésben
jártas munkatársat. Elvárás: felsőfokú
végzettség. Jelentkezni önéletrajzzal:
bereczki.1.laszlo @gmail.com
+Ügyvédi iroda Gödöllőn gyakorlott titkárnőt
keres önálló munkavégzésre (hatóságokkal
kapcsolattartás, elektronikus ügyintézés).
Részletes önéletrajzot: meszaros.erika1@
upcmail.hu címre.
+Kistarcsa Városi Óvoda sürgősen
ÓVÓNŐT KERES. Érd: Ratimovszky Tiborné
06-28-470-745
+TAKARÍTÁST,
VASALÁST, bejárónői munkát,
valamint gyermekek felügyeletét vállalom. Érd: 0670-941-5276
+Számítógép programok
kezeléséhez értő, gyakorlott egyetemista diákot
keres eseti oktatásra,
korrepetálásra idős gépészmérnök vállalkozó
Gödöllőn. 30-9461-807
+Gödöllői székhelyű kertépítő cég gyakorlattal rendelkező építő-/ építészmérnök munkatársat keres
ELŐKÉSZÍTŐ, BONYOLÍTÓ és ÉPÍTÉS-VEZETŐI
munkakörbe. Küldje el szakmai önéletrajzát a lyraflorae
@gmail.com e-mail címre,
kérdés esetén hívja a 28417-930 telefonszámot.
+2 műszakba keresünk
munkavállalókat időszakos
munkára Gödöllőn. Bejárás céges buszokkal.
(Kelly Services Hungary
Kft.) Érd: 06-30-411-6852,
06-30-581-9072

Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció! Részletek az
irodában vagy telefonon
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+MEGBÍZHATÓ, leinformálható, precíz hölgy
TAKARÍTÁST VÁLLAL. Tel: 70/949-7199

SZOLGÁLTATÁS

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift
bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828, www.interiortrans.hu
+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
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650

+MŰKŐ SÍREMLÉKEK TISZTÍTÁSÁT vállalom Gödöllőn és környékén. Gyors és rugalmas munkavégzés (akár hétvégén is). Hívjon
bizalommal! 06-30-642-7298 Mersva Mihály
+LAKÁSSZERVIZ. Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
dugulás elhárítás, bojler, zárcsere és javítás,
hideg-meleg burkolás, festés; kertfenntartás,
fűnyírás,
öntözőrendszer
telepítés.
Fürdőszoba felújítás. 70/201-1292
+Lieutenant Kft vállalja családi házak,
lakások átalakítását, bővítését, felújítását.
Víz- gáz-fűtéstervezés, kivitelezés, hideg
burkolás,
gipszkartonozás,
vakolás,
betonozás stb. Ingyenes árajánlattal várjuk
megkeresésüket. Tel: 06-30-507-0437, email: lieutenantkft@gmail.com
+REDŐNYJAVÍTÁS! Gurtnicsere akár még
ma! Redőnység - Gödöllő, Péter 06-203685-888, www.redőnység.hu

NYOMTATÓ

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent
István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+TAPÉTÁZÁS,
FESTÉS,
MÁZOLÁS,
lépcsőház és homlokzatfestés rövid
határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+VÍZ-,
GÁZ-,
KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS,
új
csatorna
bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése,
beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek,
konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari
kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
+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: 06-209449-154
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással,
bútorszereléssel, dobozolással 4.000,Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504
+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb
átalakítások) garanciával Gödöllőn és
környékén. 30/270-7200

+Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS
+Angol kezdő, középhaladó és nyelvvizsgafelkészítő tanfolyamfok indulnak szeptember
végétől Gödöllőn. Telefon: 28/432-767,
www.corvuskft.hu
+Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást, felvételire való felkészítést kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.: 70/609-7748
+Októbertől
újra
senior
angol
nyelvtanfolyam kezdő, középkezdő, haladó
szinten. Felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő
tanfolyam. További tanfolyamok, érdeklődés
és jelentkezés: toptan1999@gmail.com, 30224-75-63, www.toptan.hu.
+MATEMATIKA korrepetálást, érettségire és
középiskolai felvételire felkészítést közép- és
általános iskolásoknak vállalok. Középiskolai
tanár. Tel: 06-30-620-1230
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Gödöllői Szolgálat
EGÉSZSÉG
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+FLABELOS
mozgásterápia
és
alakformálás Gödöllőn a Patak téri
Szoláriumban. Segít a csonttömegvesztés
megállításában, a cukorbetegség és érrendszer karbantartásában, izmosít, ezáltal formálja a testet. Napi 10 perc az Ön
egészségéért! 06-28-412-564 www.godolloiflabelos.hu, www.godolloi.szolarium.hu
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás, benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól!
Bárándi József 20/532-7275

+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és középszintű érettségire való
felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár.
Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak
és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG
KELL
TANULNI!
Amit
fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+ANGOLRA HANGOLKA. A CEAS angolmagyar
érdekeltségű
iskola
nyelvi
előkészítőt indít óvodásoknak, akik a 2014
szeptemberében induló 1. osztályba
szeretnének jelentkezni. Tel: 20-5678-038

TÁRSKERESŐ
+Csinos, kedves, intelligens 50-es nő
szabadidő kellemes eltöltéséhez gáláns
úrral ismerkedne. Tel: 06-30-8616-396
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 0,75liter 1800eFt. Érd.: 30 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. Felhasználó 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.
+RUHAKUCKÓ GYERMEKRUHA Bizományi: ruhaneműk, cipők, kismamaruházat,
játékok elérhető áron. Gödöllő, Szabadság
út 5., piac mellett, brigibizo@gmail.com
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+Autós gyermekülés Warnina, márkás, fekete
új forgószék, méteráruk, új gyermekruhák,
nadrágok, pulóverek, kabát, Hot Pleit sütő
(zsír nélkül süt) eladó. Tel: 28-410-066
+400 L HŰTŐLÁDA, 220V-os TERMÉNYDARÁLÓ ELADÓ. Tel: 06-20-2376510

+Anyanyelvi angol tanár vállal: nyelvvizsgára,
érettségire felkészítést, alapfokú társalgás
külföldön munkát vállalóknak, üzleti angol,
szaknyelvi lektorálás. Tel: 06-20-263-7702
(18-20-ig).

+Eladó 45.000,-Ft-ért 1db gardróbszekrény
(IKEÁS, fehér, tükörajtóval, szélessége 1,70,
3 ajtós), 2db talpas TV-állvány, fehér és
fémszínű 3.000,-Ft/db. Tel: 06-30-9545-917
+HAJTÓMŰ 220/380 motorral, derékszögű
meghajtással (iár: 80.000,-Ft), TOLÓSÚLYOS
MÉRLEG 200kg-os (iár: 25.000,-Ft).
HŐTÁROLÓS VILLANYKÁLYHA éjszakai árammal, keveset használt, 4,5 Kw (iár: 50.000,-Ft).
Redőnyök, ajtók ablakok BONTÁSBÓL, jó
állapotban 500-6.000,-Ft-ig (üvegháznak is alkalmas), VASHORDÓ 200L-ES, 1000,-Ft/db,
állítható kőművesállvány, vas, 2db-os (iár:
10.000,-Ft), ruhásszekrény 3.000/db, rekamié
8.000-ért eladó. 06-30-987-1670 Surányi Mihály

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+AKKUMULÁTOR
minden
típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés,
szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 0630/536-4300, 28/611-728

EGYÉB
+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: 20-5010-190
+MÉZET közvetlenül a
termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, Virág, Hárs-, Erdei-, Ámor-,
Gesztenye-, Repce krém-,
Selyemfű-,
Lépesméz,
Virágpor,
Propolisz
kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721

Opel Corsa akár

2 499 000 Ft-ért

Opel Astra akár

*

3 850 000 Ft-ért

*

+ANGOL korrepetálást, középiskolai
felvételire, érettségire való felkészítést vállal
angol tanár. 06-30-2623-628

ÚJ OPEL MODELLEK AZ OPEL GAÁLNÁL

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

Tesztvezetés:

06 40 40 44 44
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Opel Gaál
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 1.
Megfejtés: Bácskai Lauró István 1970-es filmvígjátéka
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Beck József, Szent István tér 3.,
Vincze Istvánné, Kazinczy krt. 11.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Zombori Adél, Erzsébet királyné krt.
17., Madarász József, Hegy u. 11/a.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kelemen Lili, Palotakert 9.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Bukodi Miklós, 2117 Isaszeg, Petőfi u. 12., Szente Ferencné,
Batthyány L. u. 31.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Mészáros Flóra, Rét
u. 55/2., Lőrincz Anna, Nap u. 38.
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