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Tizenötödik alkalommal rendezik meg a
Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivált. A
koncertsorozat Vigh Andrea estjével kezdődött.
(5. old.)

Már a végéhez közeledik a TEVA-GRC női
röblabda csapatának felkészülése a hamarosan kezdődő MEVZA-ligára.
(8. old.)

Bicikli, hering, fapapucs

Önkormányzatok napja

Az egység felé

Gödöllőn járt Wageningen
A hétvégén holland testvérvárosunk küldöttségét fogadtuk
Geert van Rumund, Wageningen polgármestere vezetésével.
A már hagyományosnak is nevezhető testvérvárosi találkozó
számos eszmecserére adott lehetőséget, többek között a közbiztonság, a szociális ellátás és
az oktatás terén.
Wageningen 1992 óta testvérvárosa
Gödöllőnek. Ez idő alatt szoros kapcsolat alakult ki a két település intézményei között, amit minden évben
szakmai tapasztalatcserék mélyítenek
el. Így volt ez a mostani látogatás alkalmával is.
Pénteken a két város vezetői folytattak
hivatalos megbeszélést, melynek során
Wageningen és Gödöllő elöljárói is leszögezték, hogy a jövőben is fontosnak
tartják a két város közötti együttműködést, a civil kapcsolatok erősítését.
Délelőtt több helyszínre is ellátogattak a küldöttség tagjai. A wagenin-

geni rendőrség munkatársai közül néhányan a rendőrkapitányságon tettek
látogatást, míg mások a Török Ignác

Gimnázium diákjaival találkoztak,
akiknek a drogmegelőzésről és annak
helyi tapasztalatairól tartottak elő-

adást. Ezzel egy időben a Kardinaal Alfrink Iskolából érkezett diákok és tanárok a Damjanich János Általános Iskolában találkoztak a gyerekekkel, akiknek a wageningeni iskolások bemutatták
településüket, majd közös foglalkozásokon, játékokon vettek
részt. A kisdiákok délután sem pihentek, programjuk a Hajós Alfréd Általános Iskolában folytatódott, ahol közös sportprogramok
várták őket.
A szociális szférából érkezett
szakemberek az Egyesített Szociális Intézmény és a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársaival cserélték ki tapasztalataikat, este pedig
közösen vettek részt az Erőszakmentesség Világnapja gödöllői rendezvényén, ahol Geert van
Rumund polgármester is beszédet
mondott.
(Folytatás a 4. oldalon,
kapcsolódó írásunk a 6. oldalon)

A MÖSZ, a TÖOSZ, a KÖSZ és a Magyar Faluszövetség szorosabbra fonja
együttműködését az önkormányzati ér-

dekérvényesítés érdekében. „Az állam
szerepének megváltozása és az önkormányzati rendszer átszervezése jelentősen érinti a helyi közszolgáltatások működésének biztonságát. Ez kiemelten
fontossá teszi, hogy az önkormányzati
érdekeket megjelenítő országos szövetségek együttműködése megerősödjön,
és erőik egyesítése szervezetileg is megtörténjen” – áll abban a közös nyilatkozatban, amit a MÖSZ, a TÖOSZ, a
KÖSZ és a Magyar Faluszövetség elnöke írt alá a Helyi Önkormányzatok
Napja alkalmából rendezett emlékkonferencián, október 1-jén, Gödöllőn.
(Folytatás a 3. oldalon)

Képviselő-testületi ülés
Állami adósságvállalás:
visszavont második lépcső
A képviselő-testület elfogadta a város idei költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolót. Az
előterjesztésből két adatot emelünk
ki. Iparűzési adóban az első félévben
a 2 milliárd 250 millió forintos egész
évre tervezett bevétel 46,9 százaléka
teljesült. Az adósságkonszolidáció
során az állam 3,1 milliárd forint
adósságot vállalt át az önkormányzattól. A 40 százalékos kompenzációt a
Pelikán kötvénynél írták jóvá.
Itt említjük meg, hogy a képviselőtestület szeptember 3-án zárt ülésen
engedélyezte a Raiffeisen Bank Zrtnek, hogy kezdeményezze az önkormányzat még fennálló adósságának
állami átvállalását a központi költségvetésről szóló törvény július 1-jétől
hatályos rendelkezése szerint. Miután
az Országgyűlés szeptember 24-i ülésén hatályon kívül helyezte ezt a rendelkezését, a képviselő-testület szeptember 26-án visszavonta önkormányzati határozatát.
A nyáron tehát a kormányzat lehetőséget teremtett arra, hogy a 2012
őszén már bejelentett adósságkonszolidáción túl a fennmaradt adóságaitól
is megszabadítja az önkormányzatokat. Ezt a nagykaput azonban gyorsan
be is zárta. A történteket Kovács Barnabás képviselő (MSZP) nem hagyta
szó nélkül.
– Mélységesen fel vagyok háborodva ezen az ügyön. Amit a parlamentben a kormánypárti többség csinált a visszavonással, az tisztességtelen, cinikus és sunyi megoldás – állapította meg. – Tisztességtelen, mert
június végén a parlament meghozta a
döntést, lehetőséget adott az önkormányzatoknak, mintegy felszólította
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őket, hogy akkor csináljátok, dolgozzatok és meglesz az eredményre.
Visszatérve a szabadságról, a képviselők első dolga volt, hogy visszavonják a törvényt.
Azért cinikus, mert azzal indokolták, hogy 2012-ben az önkormányzatok már annyi segítséget kaptak adósságuk konszolidálásához, hogy nincs
szükség továbbira. Június 30-án nem
látták, hogy mi történt 2012-ben? Felháborító, hogy így hazudnak az emberek szemébe.
Végül pedig azért sunyi, mert a
részletes vita, a bizottsági és az általános vita után, a végszavazás előtt
még benyomtak egy plusz paragrafust, ami arról szól, hogy akik már befizették az újabb konszolidációhoz
előírt 7 százalékos önrészt, azoknak
az visszajár. Voltak tehát a tűz közeliek, akik már be is fizették a 7 százalékot. Vannak önkormányzatok és
önkormányzatabbak? Megint baleknak nézték, megalázták az önkormányzatokat és baleknak nézik az itt
élő embereket – mondta befejezésül a
szocialista képviselő.
Az első félévi költségvetési beszámoló vitájában Vörös István három
beruházás kapcsán tett fel kérdést:
Milyen grémium és milyen szempontok alapján döntött arról, hogy ki parkosítja a Mária szobor környékét, ki
újítja fel a Szabadság téri aluljárót és
ki készítse a városháza és a Művészetek Háza felújításának terveit?
Hozzátette helyi vállalkozóktól lettek-e bekérve ajánlatok vagy pedig ismét csorbult a demokrácia?
A válasz világos volt. A Mária szobor környékének parkosítására közbeszerzési eljáráson választották ki a
kivitelezőt, a legkedvezőbb és legolcsóbb ajánlatot tevő végezte a munkát, erről testületi döntés is született.

Az aluljáró felújításához nem kellett
közbeszerzés, hanem ajánlatokat kértek gödöllői vállalkozásoktól és a legolcsóbb nyert, s a jogszabályoknak
megfelelően jártak el minden esetben,
ezekről valamennyi dokumentáció
rendelkezésre áll. A Vörös István
képviselő kérdésbe csomagolt „ismét
csorbult a demokrácia” minősítésének az elhangzottak szerint nem volt
alapja.

Újabb lépés az ökovárossá
váláshoz
Ötmillió forinttal támogatja a városi önkormányzat a Szent István
Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának azt a tervét,
hogy az ökogazdálkodási üzemét áthelyezi Babatpusztáról Szárítópusztára. Az erről szóló megállapodásban
a partnerek rögzíteni fogják, hogy a
támogatás ellenértékeként a fakultás a
város köznevelési intézményei részére gyakorlati oktatási helyről gondoskodik.
Az önkormányzat a városfejlesztés
hosszú távú célkitűzésének tekinti az
életminőség javításán alapuló közösségfejlesztést, a saját forrásokra
alapozott önfenntartó város, az ”ökováros” létrehozását. Az ökováros a
helyi értékekkel való gazdálkodás optimumára törekszik.
Az ökogazdálkodási üzem áthelyezése hatalmas lehetőséget nyit a város óvodái és iskolái számára. Egyeztetve a kar vezetésével, a következő
tanévtől a város óvodái igénybe vehetik a gyerekek gyakorlati oktatására
a kibővült funkciójú, földrajzilag is
könnyen elérhetővé váló üzem terét.

Második félévi munkaterv
A képviselő-testület elfogadott második félévi munkaterve szerint október 31-én, november 14-én és decem-

ber 12-én tart rendes ülést. A közmeghallgatás is november 14-én lesz.

Támogatás az egészségügyi
központnak
A Tormay Károly Egészségügyi
Központ 2,7 millió forint városi támogatást kap az önkormányzat tartalékalapjából. A központ új igazgatója, Nagy Árpád az intézmény fejlesztési tervének elkészítéséhez felmérte az egyes szakrendelések gépés műszerparkjának állapotát és
összeállította azokat a beszerzési igényeket, felújítási feladatokat, amiket
még ebben az évben szükséges teljesíteni és elvégezni a zökkenőmentes
betegellátás érdekében. A többi között tisztasági festésre-mázolásra szorul a pszichiátriai gondozó, a radiológián és a fizikoterápiai szakrendelésen pedig elromlott eszközöket kell
pótolni. Az intézet a költségeket az
Országos Egészségpénztár finanszírozásából nem képes fedezni.
A képviselő-testület hozzájárult a
tüdőgondozói járóbeteg szakrendelés
heti 3 szakorvosi, továbbá heti 2 nem
szakorvosi óraszámmal bővítéséhez.
A döntés előzménye az, hogy az
egészségügyi központ sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című felhívásra. A pályázat célja a dohányzásról való leszokást támogató pontok
kialakítása a tüdőgondozó intézetek
bázisán.

Eladó városközponti ingatlan
Árverésen történő értékesítésre
jelölte ki a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező 5845/3
helyrajzi számú, Ady Endre sétány
12. szám alatti ingatlant bruttó
25.273.000 Ft-os kikiáltási ár meg-

Tiszta Udvar-Rendes Ház – Már csak a díjátadó van hátra
A „Tiszta Udvar – Rendes Ház
Gödöllő 2013” cím elnyerésére kiírt pályázat még áprilisban jelent meg többlakásos és
családi házas kategóriában.
A benevezett házakat augusztus és szeptember hónapban
kereste fel a civil szervezetek
tagjaiból álló bizottság. A szemlézés során nagy hangsúlyt kapott a tisztaság, a gondozottság, a környezettudatosság, és
a fenntarthatóság, valamint,

idén kiemelt cél volt a madárbarát környezet megteremtése is. Az elismerések átadására október 16-án, 18 órai kezdettel kerül sor a Városháza
dísztermében. A díjazottak házának falát a „Tiszta Udvar-Rendes Ház” tábla díszítheti majd, s
az előző évhez hasonlóan
mindkét kategóriában értékes
nyereményekkel díjazzák az első 3 helyezettet, s az idén különdíjakat kap a „legmadárba-

rátabb kert/környezet”.
A díjakat a Zöld Híd Régió Kft, a
SoproHungária Kft., a Specialmix Kft-Gergely Díszfaiskola és
a Sieberz Virág és Növényküldő
Kft. ajánlotta fel.
Azt azonban már most elmondhatjuk, hogy minden pályázó
nyert, ugyanis valamennyi háztartás 6 féle egynyári virágból
összeállított palántacsomagot
kapott ajándékba a VÜSZI Kft.
felajánlásából.

Védekezzünk a csalók ellen – Ideális célpontok az idősek
A csalók, trükkös tolvajok minden évszakban megtalálják a lehetőségét annak, hogy a hiszékeny, könnyen félrevezethető emberektől pénzt csaljanak
ki, vagy lakásukba bejutva meglopják, kirabolják őket. Áldozataik legtöbbször idősek, akikhez általában
úgy igyekeznek bejutni, hogy részükre szociális segélyt, adományt hoztak,
de sokszor hivatkoznak a víz-, vagy
gázóra ellenőrzésére is. Bár a rendőrség rendszeresen tájékoztatja a lakosságot, mégis sokan esnek áldozatul.
Az őszi időszakban különösen gyako-

ri, hogy a csalók az önkormányzatra
hivatkozva keresik fel a főleg egyedül
élő időseket, hogy részükre élelmiszert, vagy tüzelőt hoztak, sajnos erre
sokan ajtót nyitnak, és sokszor csak
később veszik észre, hogy eltűntek értékeik. Sok esetben élnek a bűnözők a
pénzváltás eszközével is, amit szintén
arra használnak fel, hogy amíg az
egyik eltereli a sértett figyelmét, a másik ellopja a készpénzt, és az egyéb értékeket. Ezért a rendőrség felhívja a
figyelmet arra, csengetéskor, még az
ajtó kinyitása előtt ellenőrizzék le, ki

az, aki szeretne bejutni a lakásba. Szereltessenek a bejárati ajtóra láncot,
széles látókörű optikai kitekintő
„szemet”. Ha bármely szolgáltatóra
(kábel Tv, elektromos, gáz, stb.) hivatkozva szeretnének ismeretlenek
bejutni a lakásba, kérjék el a hivatalos
minőségét igazoló igazolványt. Kérjenek visszajelzést a szolgáltatótól,
hogy valóban küldtek-e munkatársat!
Ha ismeretlen személy rendőrnek, illetve hivatalos személynek adja ki
magát, minden esetben kérjék el az
arcképest igazolványát!

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
Nem, ez nem akció, ez az ÁTVERÉS! Ne higgyen neki!
– Az önkormányzat nem osztogat ingyen krupmlit, hagymát, akciós termékekkel sem keresi fel Önt.
– A háziorvos nem küld ügynököt olcsó gyógyászati segédeszközök árusításával.
– A szolgáltatóktól nem keresik fel Önt előzetes jelzés nélkül a mérőórák leolvasása céljából.
KÉRJÜK SAJÁT MAGA ÉRDEKÉBEN NE VÁSÁROLJON A HÁZALÓ SZEMÉLYEKTŐL SEMMIT! NE HIGGYE EL AMIT ÁLLÍTANAK, MERT KÖNNYEN BŰNCSELEKMÉNY VAGY SZABÁLYSÉRTÉS SÉRTETTJÉVÉ VÁLHAT!
Az ilyen esetekben, akkor cselekszik a legjobban, ha a házalókat elküldi, majd értesíti a családtagját és a Gödöllői
Rendőrkapitányságot a 28/524-600-as telefonszámon. Nyomatékosan kérjük Önöket, hogy ne engedjenek be
senkit a lakásukba, udvarukba!
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jelölésével. Az ingatlan elhelyezkedése rendkívül kedvező, adottságai az
egész város tekintetében egyedülállóak. Lakóházas környezetben található, de a kastély közelében, a telekkel
szemben a zeneiskola áll és az Alsópark terül el. Az Ady Endre sétány
park jellegű kialakítása is különleges
adottságokat nyújt. A 882 m2 területű
tehermentes ingatlanon korábban többlakásos, bérbeadással hasznosított
épület állt, amit 2010-ben – gazdaságosan fel nem újítható állapota miatt
– elbontottak.

Elfogadták a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot
Elfogadta a képviselő-testület a
Gödöllői Helyi Esélyegyenlőségi
Programot. Törvényi előírás szerint
minden települési önkormányzatnak
ilyen programban kell rögzítenie az
esélyegyenlőség érdekében elvégezni
szükséges feladatokat.
A HEP tervezete számos intézmény és közreműködő partner adatszolgáltatása alapján, valamint a
megalakult Helyi Esélyegyenlőségi
Program fórum szakmai véleményezésével készült el.
A fórum tagjainak javaslataival intézkedési terv készült, majd a végleges program tervezetet szakmai vitára és a városi honlapon társadalmi
egyeztetésre bocsátották. A szakmai
és társadalmi egyeztetés folyamán érkezett véleményeket beépítették a
programba. A jogszabályban kijelölt
szakmai felelős szervezet, a Türr
István Képző és Kutató Intézet esélyegyenlőségi mentora véleményezte és
jóváhagyta a programot. A dokumentumot kétévenként felül kell vizsgálni. Települési Önkormányzat július 1jét követően pályázati úton odaítélt
támogatásban csak akkor részesülhet,
ha a hatályos esélyegyenlőségi proglt
rammal rendelkezik.
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Közös nyilatkozat a Helyi Önkormányzatok Napján

Az egység felé
(Folytatás az 1. oldalról)

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ), a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
(TÖOSZ), a Magyar Faluszövetség,
valamint a Községek, Kistelepülések
és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) – a Konrad
Adenauer Stiftung együttműködésével – a Helyi Önkormányzatok
Napja megünnepléséről szóló 2000ben hozott az országgyűlési határozat
szellemében, a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából közös, ünnepi
konferenciát rendezett 2013. október
1-jén, a gödöllői királyi kastélyban.
Az egybegyűlteket előbb a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége elnöke,
majd a Pest megyei kormánymegbízott és a Konrad Adenauer Stiftung
Magyarországi Képviselet vezetője
köszöntötte. Gémesi György az első
önkormányzati választás emlékezetes
pillanatait elevenítette fel, Tarnai
Richárd a kormány által végrehajtott
önkormányzati és közigazgatási átalakítások szükségszerűségéről beszélt, türelmet kérve a polgármesterektől az új rendszer bejáratódásáig,
míg Frank Spengler a helyi, települési szintű politika jelentőségét hangsúlyozta.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
beszédében felhívta a figyelmet arra,

hogy a képviselői és a polgármesteri
tisztség összeférhetetlensége miatt
2014 őszétől nem lesznek önkormányzati politikusok a törvényhozásban, ezért új alapokra kell helyezni a
települések érdekérvényesítésének
kérdését, együtt kell küzdeni a túlélésért, az önkormányzatiság vívmányainak megtartásáért. A TÖOSZ elnöke emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években többször történtek már
kísérletek az önkormányzati szövetségek közötti kapcsolatok megerősítésére, de ezek ezidáig nem jártak sikerrel, pedig a kormánnyal szemben
csak úgy lehet hatékony párbeszédet
folytatni, ha legalább az önkormányzati oldal egységes.
Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke a jelen helyzetet a
rendszerváltozás idejéhez hasonlította, mondván, most kell megragadni az
alkalmat arra, hogy egybekovácsoljuk a nemzet akaratát az országot vezető erőkével. Az a küzdelem ugyanis, amit a kormányzat hazánk függetlenségéért folytat, elismerésre méltó,
ám a hétköznapok szintjén bőven
vannak még kívánni valók. Példaként
említette, hogy a közoktatás államosítása, a rezsicsökkentés, illetve a hulladékgazdálkodási reform során nem
veszik figyelembe a helyi sajátosságokat. Szabó Gellért szeretné, ha a
most aláírt szándéknyilatkozatot a
négy szövetség tagtelepüléseinek segítségével sikerülne még a jövő év
első felében tartalommal megtölteni,
s együttes erővel kijavítani a hibákat.
„Az utóbbi években a kormányok
és az önkormányzatok külön ünneplik

ezt a napot” – kezdte beszédét Wekler Ferenc. A KÖSZ elnöke szerint ennek oka, hogy a helyi érdekek általában nem esnek egybe az államéval, és
az elmúlt 23 év érdekérvényesítésének kudarca, hogy ezt a szembenállást máig sem sikerült feloldani. Elmondta: egykori tanácselnökként jól
emlékszik a korábbi járási rendszerre,
amire a mostani is egyre inkább kezd
hasonlítani. Hibának nevezte, hogy a
járási hivatalok felállításával több
forrást vittek el a településektől, mint
feladatot, s hogy a közoktatási intézmények állami kézbe vétele nem a
költséghatékonyságot szolgálja. Wekler Ferenc elismeri, hogy a rendszerváltást követő években felgyülemlett
problémákat orvosolni kell, azonban
ezeket nem a kistelepülések okozták,
mégis mintha őket büntetnék érte.
Gémesi György, a MÖSZ elnöke
elsősorban a feladat- és forráselosztás
tökéletlenségében látja a bajok gyökerét. Véleménye szerint vannak feladatok, amelyek csak helyben oldhatók meg hatékonyan. Ilyen például az
alapfokú oktatás, amelynek államosítása rengeteg konfliktust eredményez
országszerte. A járási hivatalok kialakításánál a hatástanulmányokat és

a megfelelő hosszúságú átállási időt
hiányolta, s véleménye szerint csak a
jól képzett, elkötelezett köztisztviselőknek köszönhető, hogy nem történtek nagyobb zavarok. A MÖSZ elnöke átgondolatlan lépésnek tartja a
kistelepülési hivatalok átszervezését,
megszüntetését is, mondván, ez az intézkedés sokkal több kárt okozott,
mint amennyi megtakarítást jelent.
„A feladatfinanszírozás bevezetésé-

tetésével zárult a rendezvény. A
TÖOSZ Köllner Ferenc emlékdíjában
Papp Tibor, Dévaványa nyugalmazott polgármestere, illetve Sabján
Katalin, a szövetség nemzetközi titkára részesült. A MÖSZ Polgármesteri Ezüstlánc-díját Szalay Ferenc,
Szolnok polgármestere vehette át,
míg Polgármesteri Arany Pecsétgyűrű-díjakkal Kazinczi Istvánt,
Tiszatenyő polgármesterét és Mondok Józsefet, Izsák első emberét tüntette ki a szövetség.

Közös nyilatkozat az országos önkormányzati szövetségek együttműködéséről
Az állam szerepének megváltozása
és az önkormányzati rendszer átszervezése jelentősen érinti a helyi közszolgáltatások működésének biztonságát. Ez kiemelten fontossá teszi,
hogy az önkormányzati érdekeket
megjelenítő országos szövetségek
együttműködése megerősödjön, és
erőik egyesítése a szövetségek típusától és tagságuk összetételétől
függetlenül szervezetileg is megtörténjen. Csak a közös önkormányzati
alapértékek mentén lehet hatékony az
önkormányzati érdekképviselet, ami
biztosítani tudja a magyar önkormányzati hagyományok és az európai
alapelvek védelmét, az elért eredmények gyarapítását.
Mindezek felismerése alapján Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség
(MFSZ), Dr. Wekler Ferenc, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek
Országos Önkormányzati Szövetsége
(KÖSZ), Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
(MOSZ) és Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke a Helyi Önkormányzatok Napja tiszteletére rendezett konferencián kinyilvánítják azt
a szándékukat, hogy megkezdik szorosabb együttműködésük szervezeti
kereteinek kidolgozását.
Az MFSZ, a KÖSZ, a MOSZ és a
TÖOSZ kéri tagönkormányzataik vezetőit, hogy javaslataikkal, véleményükkel segítsék az együttműködési
folyamatot, az önkormányzati érdeFrank Spengler

Átadták a kerékpáros nyomvonalat

Biciklivel biztonságosabban
Csaknem kétszáz kerékpáros tekert végig az új kerékpáros nyomvonalon, ami
a kertvárosból indul és a belvároson,
majd az Alsóparkon át vezet egészen a
vasútállomásig, megkönnyítve és biz-

tonságosabbá téve a kerékpáros közlekedést. A létesítmény a „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” program részeként valósult meg.
Az október 5-i ünnepélyes
átadón Tóth Tibor alpolgármester köszöntötte az
Arany János utcánál, a
nyomvonal indulópontjában
összegyűlteket, köztük Gödöllő holland testvérvárosából, Wageningenből érkezett küldöttség tagjait.
Köszönetet mondott mindazoknak, akik
részt vettek a kivitelezésben és segítették a megvalósulást.

20 millió forinttal támogatja. A fejlesztés eredményeként több gyalogos és kerékpáros átkelőt alakítottak ki, útszélesítés, burkolatjavítás történt, valamint
a nyomvonalra felkerültek a megfelelő
jelzések és kihelyezték a
szükséges közlekedési
táblákat is.
Korláttal védett rámpát
alakítottak ki a Zombor
utcában, s jelentős változás, hogy a Zombor utcaSzent János utca csomópontjában megváltozott a
parkolási és a forgalmi
rend, valamint, hogy az
Ady sétány elején, a zeneiskola épületéig három
kijelölt gyalogosátkelő segíti és teszi
biztonságosabbá a közlekedést.

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a
KRESZ szerint a kerékpár is jármű, e
szerint kell közlekedni a kerékpárosoknak, az autósoknak és a gyalogosoknak is!
A kerékpárosok az Arany János
utcától indulva, a főtéren és az
aluljárón át érkeztek az Alsóparkba, ahol szalagátvágással
tették ünnepélyessé az eseményt.

vel alapvetően egyet lehet érteni, de
csak puffer rendszerrel és a helyi
adottságok figyelembe vételével,
mert jelenleg is 50-100 milliárd forint
hiányzik az önkormányzatok költségvetéséből” – zárta szavait Gémesi
György.
Az ünnepi beszédek elhangzása
után a négy elnök aláírta a szövetségek együttműködésének erősítését célzó közös szándéknyilatkozatot, majd a kiemelkedő teljesítményt nyújtó polgármesterek kitün-

kek képviseletének, érvényesítésének
erősítése céljából.
Az együttműködő felek abban
bíznak, hogy együttműködésük szervezeti kereteinek formájáról és módjáról 2014. első félévében vezető testületeik dönthetnek Céljuk, hogy a
2014. évi általános önkormányzati
választásokat követően településeik
közösségének érdekvédelmét együttes erővel biztosítsák.
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Ezt követően dr. Gémesi György polgármester osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Mint mondta, a kerékpárosbarát város program két éve indult,
s már ez idő alatt is megfigyelhető volt,
hogy egyre többen választják ezt a közlekedési módot. Fontosnak nevezte,
hogy a biciklisek védve legyenek az
autósoktól. Ezt a célt szolgálja a most átadott, közel 50 millió forintba került
nyomvonal is, amit a jövőben a tervek
szerint további fejlesztések követnek. A
programot a város minden esztendőben

A szalagot Gémesi György polgármester és Geert van Rumund, Wageningen polgármestere közösen vágták
át.
A résztvevőket fánk és tea várta, a jó
hangulatról pedig Géczi András gondoskodott.
A nyomvonal miatti közlekedési változásokat megkönnyítendő, a városi
honlapra rövidesen felkerül az a részletes tájékoztató, ami összefoglalja a kerékpáros közlekedés szabályait, és valamennyi a fejlesztéshez kapcsolódó közjk
lekedési rend változást.

Bicikli, hering, fapapucs

Gödöllőn járt Wageningen
(Folytatás az 1. oldalról)

Az elmúlt több, mint két évtized alatt
már hagyománnyá vált,
hogy wageningeni barátaink gasztronómiájukkal is megismertetik a
gödöllőieket. Így volt
ez az idén is. A városi
piacon megrendezett főzőversenyen a hollandok kedvenc borsólevese rotyogott a kondérban, de sajtot, heringet
és más különlegességeket is megkóstolhattak
az érdeklődők, akik
nagy örömmel fogadták
finomságokat.
A délelőtti főzőcske
után kerékpározás következett. Bár ezen a téren Gödöllő nem rendelkezik olyan hagyományokkal, mint Wageningen, Geert van Rumund és a küldöttség tagjai örömmel pattantak a
kétkerekű nyergébe, hogy részt vegyenek a kerékpáros nyomvonal felavatásán.
Sokan már ismerősként üdvözölték a
holland vendégeket, volt aki palacsintával fogadta a hozzánk érkező

gyerekeket. Egy hölgy a piacon
annyit mondott: ”Olyan szerethető

nép ez a holland! Jöjjenek jövőre is!”
2014 októberében Gödöllő utazik a
holland testvérvárosban, így aki lemaradt a különleges borsólevesről,
annak két évet kell várnia, hogy megkóstolhassa.

mellett e-bookok is várják az olvasókat.
A filmbarátokat is széles kínálat
várja, a történelmi témájú játékfil-

cél, hogy elindulhasson egy internetes rádió is a fiatalok közreműködésével. Az ünnepélyes megnyitót
követően, amin Kovács Balázs, a
Művészetek Háza igazgatója, Bánáti
Zsombor, az Ifjúsági Klub szakmai

mek, dokumentum filmek és a hozzájuk kapcsolódó szakirodalom is a polcokra került.
De lehetőség nyílik itt zenehallgatásra, sőt zenélésre is. Mint az a
megnyitón kiderült, egy hosszútávú

vezetője és Fóthy Zsuzsanna, a városi könyvtár igazgatóhelyettese
mondott köszöntőt, a fiatalok birtokba vették a klubhelyiséget, s a délután
folyamán egymást váltották a különbj
böző programok.

Speciális módszerek a Milton klub angol foglalkozásain

– Mi a lényege a Milton klubnak?
– Azt céloztuk meg, hogy a SZIE
hallgatói, oktatói, a Gödöllőn és az
agglomerációban élők élvezettel, szabadon használhassák, sajátítsák el az
angol nyelvet, ismerkedjenek annak
kultúrájával, történelmével, és művészetével, úgy, hogy a nyelv végre a
kommunikáció, a kapcsolatteremtés
eszköze és ne a nyelvvizsgakötelezettség keserű tárgya legyen.
– Miben más az itteni oktatás,
mint az iskolákban, vagy nyelvtanfolyamokon?
– Nálunk nem úgy kell egy órát elképzelni, hogy ülünk a padban, tematikus anyagokat veszünk, szavakat
írunk és magolunk, nyelvtani szabályokat rögzítünk – általában ez utóbbi
szokta megadni a kegyelemdöfést a
nyelvtanulóknak –, hanem az anyagot

Sokakat vonzott október 5-én, szombaton, a városi
piacon megrendezett főzőverseny. A megmérettetésre benevezett tizenhat csapat – köztük holland
testvérvárosunk – versenyzői több mint húszféle
étellel várták a házias, ugyanakkor különleges ízek
kedvelői.
Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, Pécsi Ildikó
színművész és Szűcs Lajos olimpiai bajnok labdarúgó városunk díszpolgárai, dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, Fábián Zsolt volt alpolgármester,
Geert van Rumund, Wageningen polgármestere,
Kovács Balázs, a Művészetek Háza igazgatója és
Gyarmati Károly végül szoros versenyben Bálint Józsefnének ítélte az első
díjat, aki nógrádi roma töltött káposztát készített. Második lett a Fazekas Pékség, s a Kasza Family vihette haza a harmadik díjat.

az adott személy érdeklődéséhez igazítjuk. Gondolja el, az a gyerek, aki
például szereti a sportot, mennyivel
szívesebben fog tanulni, ha a fociról
beszélgetünk, mint ha a bevásárlásról! Egy kamaszlány számára vonzó
lehet a divat vagy a filmek világa,
ugyanakkor egy egyetemi szakvizsgára készülőt a saját szakmai nyelvében kell segíteni. A foglalkozásokon az adott témához kapcsolódó filmeket nézünk, játszunk, leveszünk
egy könyvet a polcról, egy cikket az
internetről és arról beszélgetünk –
mindenkivel azon a szinten, ami számára ideális. Sokszor és sokan elmondták már, hogy hazánkban az a
legnagyobb probléma, hogy a nyelvtanulók nagy részének úgynevezett
passzív tudása van. Megérti, amit
mondanak neki, de nem mer beszélni,
mert fél, hogy nyelvtani hibát ejt.
Tény, hogy úgy nem lehet kommunikálni, hogy egyfolytában azon gondolkodunk, milyen nyelvtani szerkezetet kell használni. Ez sok esetben
visszavezethető a rossz iskolai gyakorlatokra. Én is emlékszem, amikor a
tanár azt mondta: „Ha jót nem tudsz
mondani, inkább hallgass!” Az ebből
keletkezett blokkokat igyekszünk oldani azoknál, akik úgy érkeznek hozzánk, hogy korábban már tanultak angolul, a kezdőknél pedig ki sem
alakul ez a rossz beidegződés.
– Úgy tudjuk, a foglalkozások

Környezetszépítés a Petőfi iskolában
A Petőfi Sándor Általános Iskolában október 5-én a szülők jártak. Hagyomány ebben
az intézményben, hogy pedagógusok, szülők és gyerekek együtt végeznek önkéntes
munkát környezetük szépítése érdekében. A jó időben, jó hangulatban parkosítottak,
ugrópályát építettek, kosárlabda palánkot szereltek, lambériát és kerítést festettek,
csiszolták a tornapadokat és felsorolásunk még nem is teljes. Czermann Andrea, a
szülői munkaközösség elnöke elmondta,
az iskola és a szülők közös programjai
még ezzel sem érnek véget ebben az évben. November 9-én például egészségnap
lesz a Petőfiben, amire gyerekeket és felnőtteket egyaránt várnak.

Át-Változás – a Művészetek Házában

Nyelvtanulás – ahogy neked jó
Eredetileg az egyetemisták
számára indította a Milton klubot Ács Adél, aki úgy gondolta,
módszerével segítheti a diákokat a szaknyelvek elsajátításában, a vizsgákra felkészülésben. Hamar kiderült azonban, hogy nem csak az egyetemre járóknak, hanem valamennyi korosztálynak eredményes az érdeklődés alapú, az
igény szerinti oktatásra és a
klubfoglalkozásokra
épülő
nyelvtanulás.

Főzőverseny a városi piacon

Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
köszönetet mond azoknak, akik segítettek a küldöttség tagjainak elszállásolásában: Bokor Gabriella, Farkas Imre, Seres Imre, Koza Krisztina, Kovács
Imre, Fríz Réka, Zombor Boglárka és Ferenc, Szautner Erika és Csaba, Bréda
Alica és Szilveszter, Fodor Nóra és László, Gyimesi Erika és Gábor, Boda
Anikó és Pálszabó Tibor, Zachár Anita, Szabó Barnabás, valamint Szedmák
Ágnes.

Megnyílt a megújult Ifjúsági Klub
Október 4-én átadták a megújult Ifjúsági Klubot a Művészetek Házában.
A létesítményben a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központtal
együttműködésben könyvsarkot alakítottak ki, valamint zenei és film kínálat is várja a fiatalokat, de itt kapnak helyet a GIKSZER keretében
működő klubok is.
A helyiségben barátságos könyvsarok várja az olvasni vágyókat, aki
közel kétszáz könyvből és újságokból
válogathatnak. A Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
munkatársai úgy állították össze a kínálatot, hogy az egyaránt illeszkedjen
a fiatalok érdeklődési köréhez, és a
helyszínen működő klubok tematikájához. A papír alapú kiadványok
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4 Gödöllői Szolgálat

A valóság egy másik nézőpontból

időtartama is eltér a megszokottól.
– Az „óra” esetünkben elég tág fogalom. Nem kell itt ülni senkinek 45
percen keresztül! Van, akinek elég
15-20 perc, hogy átbeszéljünk egy
anyagot, s utána inkább önállóan dolgozik, de van, akinek erre egy teljes
órára van szüksége. Ugyanakkor,
nem csak hagyományos órák vannak,
hanem klubok is: irodalmi est, filmklub, gasztronómiai est, stb., természetesen mindez angol nyelven, ami
kiváló lehetőség a beszédgyakorlásra.
– Ezek szerint a foglalkozások
nem csoportban zajlanak?
– Ez is igény szerinti. Lehet az óra
egyéni is, de lehet olyan is, amin többen is részt vesznek. Ami nagyon
fontos, hogy a tanuló megkapja a
szakmai tudással bíró visszajelzést.
Mindezt barátságos környezettel
tesszük kellemessé. A Milton klub
egy összetett, ugyanakkor rendkívül
rugalmas rendszer, ahol semmi sem
kötelező. Aki azonban rendszeresen
jár a foglalkozásokra, a klub programokra, hamar képes lesz arra, hogy
jól, bátran és örömmel beszélje az angol nyelvet. A Milton klub a Szent
István Egyetemen a kollégium „B”
épületében várja az érdeklődőket.
A klubról és a programokról személyesen a helyszínen, vagy az interneten a www.miltonclub.hu oldalon
tájékozódhatnak az érdeklődők.
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Különleges előadást láthat a közönség október 19-én, 16 órai kezdettel a
Művészetek Házában. A Bibliaszól
Színtársulat ÁT-VÁLTOZÁS című
előadása egy külföldön élő vendégmunkás életébe enged bepillantani. A
darab rendezője Göde Ferenc, aki
„civilben” építészmérnök.
– Kérem mutassa be a színtársulatot!
– A Bibliaszól Színtársulat 2011-ben
alakult. Sokszínű, nemzetközi csapatunkat összeköti, hogy egy keresztény
közösséghez tartozunk és egyformán
gondolkodunk a világról, az élet dolgairól és a körülöttünk lévő valóságról. Bár profi szaktanácsadók, színészek, drámapedagógusok és koreográfusok is segítették a munkánkat, itt
mindenki amatőr és önkéntesként játszik óriási odaadással.
– Az előadás, sajnos sokak számára
ismerős témát dolgoz fel.
– A történet napjainkban igen aktuális
és sajnos bármelyikünkkel megtörténhet: uzsorás hitelezőktől menekülő
férfi, családját hátrahagyva, kénytelen külföldön munkát vállalni, hogy
fizetni tudja tartozását. Bepillantást
nyerünk egy átlagos magyar, gyári
vendégmunkás életébe. A dolgozók
reményvesztettségével száll szembe a
főhős, Kristóf. Vajon győzni fog? A
darabot 2012 húsvétján adtuk elő először, Budapesten, és olyan hatalmas
sikerünk volt, hogy úgy döntöttünk,

tovább visszük. Még abban az évben
voltunk Kaposváron és Ajkán is.
2013-ban újra Budapesten játszottunk
aztán Székesfehérváron, majd Balatonszárszón. Bárhová elmegyünk,
ahová meghívnak bennünket. Nagy
várakozással jövünk Gödöllőre, a
Művészetek Háza egy nagyon jól felszerelt épület, hatalmas színpaddal.
Nagy öröm lesz itt játszani!
– Úgy hallottuk, mindenütt teltházasok az előadások. Mi a siker titka?
– Egyrészt, az előadás rendkívül dinamikus, látványos és valódi, keresztény értékeket közvetít. A hagyományos színházi elemek mellett megjelenik az árnyjáték, a számítógépes
animáció, a tánc és az ének. Mindez
azonban nem érne semmit a résztvevők lelkesedése nélkül. Sokan, akik
látták a darabot, pont azt emelik ki,
hogy a közönség számára mennyire
nyilvánvaló, hogy a szereplők igazán
élvezik a játékot. Másrészt pedig a
darab az öröm, a szeretet, a remény, a
békesség és a megbocsátás üzenetét
hozza el, melyre értékválságban szenvedő, kiábrándult világunkban olyan
nagy szükség van. A körülöttünk lévő
valóságot teljesen más, valóban meghökkentő nézőpontból mutatja be. A
belépés díjtalan, mindenkit szeretettel
várunk!
Az előadás Ízelítője megtekinthető a
www.at-valtozas.hu oldalon
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Kávé sütivel
Milyen lehet egy könyv, aminek a borítója fehér és rózsaszín, és a minták ide-oda tekergőznek rajta? Természetesen
romantikus. És mi a helyzet akkor, ha ehhez a romantikához
finom süti receptek is társulnak? Ezt kérem, katasztrófahelyzetnek hívják. Ebben az
esetben ugyanis nem elég,
hogy az ember végigizgulja a
történetet, de ki is próbálja a
recepteket, utána pedig nyafog, hogy na, már megint többet mutat a mérleg, mint kellene. (Közben pedig azon töri a
fejét, maradt-e a citromos sütiből…)
Mert sütni jó. Ráadásul vannak, akiknek már az is elég, ha csak ránéznek a
lisztre és a tojásra, és abból is valami
egészen különleges csoda kerekedik
ki. Ilyen Issy Randall is, aki már túl
van a harmincon, szingli, és remekül
süt. Csodálatos süteményeket készít,
amivel nap mint nap elkápráztatja a
kollégáit és az ismerőseit, akik a
buszmegállóban azonnal jókedvre
derülnek, ha az Issy kezében lévő papírzacskóból előkerülnek a finom sütemények.
Imádott nagyapja nevelte fel, a gye-

rekkorát Joe nagypapa pékségében
töltötte, és kétségtelenül örökölte a
tehetségét. S, hogy mégis miért dolgozik egy irodában (ahová naponta
zacskónyi süteménnyel érkezik
meg)? Ezt Joe papa sem érti, s amikor
Issyt leépítés miatt kirúgják biztonságos, ám unalmas citybeli munkahelyéről és elhatározza, hogy egy
cupcake kávézót nyit, csak annyit jegyez meg: „Csak azt nem értem, mi
tartott ilyen sokáig?”
A nagypapa receptjeivel fölfegyver-

Cantus Ludus Énekegyüttes

Szecessziós időutazás
Ismét izgalmas időutazásra invitálja az érdeklődőket a Cantus
Ludus Énekegyüttes a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központba október 16-án, 18 órai kezdettel. A Szecesszió Éve
programsorozatok részeként a múlt század elejének zenei világába kalandozhatnak az érdeklődők; ismét műsorra tűzik
ugyanis a nyár elején nagy sikerrel bemutatott, a XIX. és a XX.
század fordulóját megidéző „Zenés irodalmi korfestés a századelő korából” című estet.
A különleges hangulatú, sok humorral fűszerezett műsorban az egykori művésztanyák, a kávéházak hangulatába pillanthat be a közönség, s a
zene és az irodalom segítségével ízelítőt kap mindabból, ami a kor emberét foglalkoztatta.
Bartók Béla és Kodály Zoltán művei mellett a kor slágerei is felcsendülnek, s többek között Zerkovitz
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Kultúra

Béla, a századelő népszerű szerzőjének dalait hallhatja a közönség.
Az irodalmi életbe Kosztolányi
Dezső, Babits Mihály és Ady Endre
művei, a XX. század elejének Gödöllőjébe pedig régi fotók engednek
bepillantást.
Az est során látható lesz az a két
különleges, a századelő hangulatát és

kezve, legjobb barátai és a helyi bank
tanácsadója segítségével kezdi meg
vállalkozását: a Cupcake Kávézó
megnyitja kapuit. Üzletet nyit ott,
ahol előtte jó esetben három hónapig
működött egy bolt… azután bezárt.
Amíg munkába járt, a buszmegállóban állva minden reggel azon törte
a fejét, milyen is lenne a kis üzlet, ha
az övé lenne. Amikor pedig elveszti
az állását, és ezzel együtt álmai lovagját is, elhatározza, hogy saját lábára áll. Meg tudja csinálni – akkor
is, ha sokan nem bíznak benne, hiszen sütni mindig is tudott. Csakhogy
Issynek fogalma sincs, mekkora fába
vágta a fejszéjét. Minden bátorságára
– és cukrásztudományára – szüksége
van. No, és persze egy új szerelem
sem ártana!
S, hogy mi az a cupcake? Sokban hasonlít a muffinra, de csak hasonlít,
nem az. A cupcake a legtöbb esetben
kisebb, mint a klasszikus muffin, azzal ellentétben hatalmas cukros
krémkoronát visel és homogénebb,
különféle extra alapanyagoktól mentes tésztán alapul, viszont több benne
a tojás, és a muffinhoz zsiradékot biztosító olaj helyett a legtöbb esetben
vajjal készül. Ezt igazolják a történethez tartozó receptek is, amit garantáltan ki fog próbálni minden olvasó – ha nem is mindet, de néhányat
biztosan.
(Jenny Colgan – Találkozzunk a Cupcake kávézóban)
(ny. f.)

moziját megidéző videoklip is, amit
az énekegyüttes a Szecesszió Éve alkalmából készített .
A Zenés Kávéházi Esték sorozat
egyes előadásaira általában új műsorral készül a Cantus Ludus, hogy
most mégis egy ismétlést láthat tőlük
a közönség, annak az oka a hatalmas
nyári érdeklődés, mondta el lapunk
megkeresésére Buka Enikő, az énekegyüttes vezetője. Mint emlékezetes,
júniusban olyan hamar elfogytak a jegyek, hogy az előadást meg kellett ismételni, s még így is sokaknak nem
jutott jegy. Most ők is pótolhatják az
elmaradt élményeket, s azok megnézhetik az előadást, akik szívesen
töltenének el egy zenés estet a Cantus
Ludussal, ahol – ahogy az a szecesszióhoz illik – egyfajta összművészeti esemény részesei lehetnek.
jk

A hangszer nagyjai Gödöllőn

Jubileumi hárfafesztivál
Ősbemutató Zywiecben

Szerelmes összhang

Ismét a hárfa áll a figyelem középpontjában október 5-13. között, ekkor zajlik ugyanis a 15. Jubileumi Gödöllői Hárfafesztivál. A rendezvénysorozatot 1999-ben rendezték meg első alkalommal,
hagyományteremtő céllal, s az elmúlt másfél évtizedet végigtekintve elmondhatjuk, hogy Gödöllőn
a világ legkiválóbb hárfásai adnak randevút évről évre. A kezdeteket Vigh Andrea, Liszt-díjas hárfaművész, a fesztivál művészeti vezetője elevenítette fel szombaton este, a nyitóhangversenyen, s
egyben köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták a mára világhírűvé vált rendezvényt.

Fergeteges sikert aratott a Cavaletta
Nőikar koncertje és a Gödöllő Táncszínház előadása lengyel testvérvárosunkban. A két művészeti csoport ez alkalommal közös produkcióval ajándékozta meg közönséget: rendhagyó módon itt került sor Gémesi Gergely:
Requiem a szerelemért című művének
táncjátékkal kiegészített premierjére.
A Cavaletta Művészeti Egyesület rendkívül fontosnak tartja, hogy a gödöllői
kulturális értékeket testvérvárosainkban
is bemutassa. Ennek a küldetésnek a jegyében jártak a hét végén Zywiecben,
ahol nagyszabású estet adtak.

A rangos eseménysorozat az ő estjével kezdődött, az egyhetes program során továbbá Nikolaz Cadoret, Maros Éva, a
Zeneakadémia fiatal tehetségei (Farkas Mira, Kriesch Barbara, Nagy Veronika, Orbán Kornélia, Papp Tímea),
Marielle Nordmann, Emmanuel Ceysson, Anasztázia Razvaljajeva és Catrin Finch koncertjét is hallhatja a közönség. A nyitó hangversenyen Debussy: Triószonáta, Fauré: Impromptu, Op. 86, Ravel: Bevezetés és Allegro és Fekete
Gyula: Angus álma című műve hangzott el.
A koncerteknek Gödöllőn a kastély díszterme, a lovarda, a Barokk Színház és Budapesten a Régi Zeneakadémia ad otthont.
A részletes programról az érdeklődők a www.harpfestival.hu honlapon tájékozódhatnak.

A program első részében a Cavaletta
mutatkozott be. Ez alkalomra, mint azt
Márton Danku István, az egyesület
vezetője lapunknak elmondta, szakrális
zenei összeállítást készítettek, amit a
mély hittel bíró lengyel közönség nagy
örömmel fogadott. A koncerten több
szólista is közreműködött: Albert Ju-

lianna (hegedű), Reményi Anna, Tápai Dóra, Kneusel-Herdliczka Klára
(ének).
Az est második részében került sor a
Requiem a szerelemért című oratórium
színpadra állított változatának bemutatására, közösen a Gödöllő Táncszínházzal. A koreográfiát Kézér Gabriella és
Vajda Gyöngyvér készítették. A produkció sikerét jelzi, hogy a közönség állva tapsolta meg az előadást! A táncszínház vezetője, Vajda Gyöngyvér lapunkat úgy tájékoztatta, a koreográfiát
december elsején a gödöllői közönség is
láthatja.
Mint megtudtuk, a Cavaletta Nőikar és a
Gödöllő Táncszínház látogatását és fellépését Antoni Szlagor, Zywiec polgármestere és a városvezetők is kitüntetett figyelemmel kísérték. Az egyesület külön köszönetét fejezi ki Jolanta
Gruszka asszonynak, aki testvérvárosunk részéről segítette a fellépés és a látogatás lebonyolítását.
bj
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Erőszakmentesség világnapja

Békeüzenetek Gödöllőről
Hideg időben kezdődött és
nagyszerű hangulatban fejeződött be a főtéren október 4-én
kora este az Erőszakmentesség Világnapja gödöllői rendezvénye, amin Geert van Rumund, hollandiai testvérvárosunk, Wageningen polgármestere és Lorenzo Molinari, az
erőszakmentességért küzdő
humanista aktivista köszöntötte az egybegyűlteket. Miután magasba emelkedtek a
békeüzeneteket szállító lufik,
mindenki megszólaltatta a Világbéke-gongot, akinek kedve
volt hozzá.
2007 óta Mahátma Gandhi születésnapja, október 2-a az erőszakmentesség világnapja. A gödöllői program
Annus Réka népi énekével kezdődött, majd Geert van Rumund lépett
a mikrofonhoz. Vendégünk a megje-

lentek köszöntése után elmondta,
hogy Gödöllő és Wageningen testvérvárosi kapcsolata 21 éves és reméli,
hogy még sokkal több évig tart majd.
A holland város polgármestere kiemelte, hogy Wageningen különleges
módon kapcsolódik a béke fogalmához. A második világháború német
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Város–Kép
meghívta Gémesi György polgármestert, hogy csatlakozzon a Polgármesterek a békéért világszövetséghez.
Lorenzo Molinari felidézte, hogy
immár 4. alkalommal emlékeznek
meg Gödöllőn az Erőszakmentesség
Világnapjáról. Évekkel ezelőtt India
javasolta, hogy ezt a napot a múlt
század egyik legjelentősebb erőszakmentes politikusának születésnapjához kössék. A humanista mozgalom
arra hívja fel a figyelmet, hogy miként járul hozzá az erőszakmentes filozófia az emberiség fejlődéséhez.
– Bár a néhány éve teljesített –

kapitulációját ugyanis ebben a városban írták alá 1945. május 4-én. Ezen a
napon minden évben megemlékeznek
a háború áldozatairól, majd két napig
ünneplik a szabadságot – a Gö-

döllőről érkező vendégeikkel is közösen.
Geert van Rumund arról is szólt,
hogy tagja a Polgármesterek a békéért
világszövetségnek. Majd rámutatott
arra, hogy Gödöllőn is sok esemény
és alkotás képviseli a béke, az erőszakmentesség gondolatát. Példaként
a Világbéke-gongot említette. Végül

Gödöllőt is érintő – béke világmenet
óta nem lett jobb hely a Földünk,
most mégis összegyűltünk ebben a
kisvárosban és egy jobb, igazságosabb, élhetőbb világ iránti vágyunkat fejezzük ki, s ha ezt mi nem
is tudjuk elérni, ezt kívánjuk gyermekeink, unokáink számára. A nap célja
figyelmeztetni barátainkat és ismerőseinket arra, hogy a béke nem a háború hiánya, hanem erény, lelki állapot, szellemi beállítódás, jóakarat,
bizalom, igazságosság. A családban,
iskolában, munkahelyen sokat tehetünk azért, hogy érvényesüljenek az
értékei – hangsúlyozta Lorenzo Molinari. A műsorban Szelba Szabolcs
Radnóti Miklós Himnusz a békéhez
című versét szavalta el. Géczi András éneke következett ezután, akit
Tömpe Gábor kísért, majd békeüzenetekkel emelkedtek fel a magasba a
fehér léggömbök.
lt

Gödöllői emléktáblák – Sík Sándor
Sík Sándor 1889. január 20-án született Budapesten és ott is halt meg
1963. szeptember 28-án. A piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író,
cserkészvezető ennek ellenére mindig
gödöllőinek tartotta magát, hiszen itt
töltötte gyerekkorát, és ez egy életre
szóló, jó élményt adott neki.
Itt szerezte a gyökereit, identitástudatában, önmeghatározásában kitün-

tetett helyet foglal el ez az időszak saját vallomása szerint is: „Pesten születtem, de gödöllőinek vallom magam.“ Egy vörhenyjárvány elvitte az
első három gyereket, aztán született
Sándor, és sokáig ő volt a család
egyetlen szeme-fénye, majd utána következett még két fiú és két lány.
Kezdetben csak nyaralni járt Gödöllőre a Sík család, a téli hónapokat
Pesten töltötték, később ez lett az állandó lakásuk.
Testvérei közül Flóra és Miklós
Gödöllőn született, másik fele, Endre
és Ilma pedig a fővárosban
Gödöllőn két házuk volt: a Gizella
(Isaszegi) út 81. számú ház volt az a

tornyos ház, amely sok versében szerepel. Nagy ház volt tágas kerttel, ami
levitt egészen a vasúti sínekig. Az utca másik oldalán volt a kisebb ház, a
Gizella út 24. (ma Isaszegi út 42.)
szám alatt, amelynek a kertje végén
folyt a Rákos-patak. Az édesapa halála után eladták a tornyos házat, és a
kisebb házba költöztek. Sík Sándor
ebben látogatta édesanyját és testvéreit, ha hazatért Gödöllőre, és ezen a
házon van ma elhelyezve
a papköltőre emlékező
tábla.
A tornyos ház elvesztése nagy fájdalmat okozott neki, a boldog gyerekkor képei ehhez a kötődtek. Az Egyetlen kéz
című versében is hoszszan felidéz különböző
jeleneteket, amelyek a
tornyos házban zajlottak,
a meghitt karácsonyestéket, a készülődés meleg hangulatát, az őszi szilvalekvár-főzést, melyet anyuka irányított „akár egy királyasszony” a
konyha közepén ülve kötéssel a kezében. Az édesapa elvesztése után mint
legidősebb gyerek, már 11 évesen
családfőnek érezte magát.
A „hazamenni”, az mindig Gödöllőt jelentette Sík Sándornak, nem
Pestet. „Ha eszmeileg kérdezem,
hogy mi tette azt a boldogságot, azt
kell mondanom, hogy a házat, előbb a
nagyot, utóbb a kicsit is, ahol laktunk,
szeretet, vidámság, magától értetődő,
semmiben sem tolakodó vallásos légkör töltötte be. “Szerette a királyi

parkot, amely nyitott volt a köznép
számára is, kivéve, ha a királyi családból otthon volt valaki.”

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Üzenetük az áldozathozatal

Az aradi vértanúk emléknapjának gödöllői programján, október 7-én délután a
hagyományokhoz híven a Török Ignác Gimnázium diákjai idézték fel 1848/49
eseményeit irodalmi szemelvények tolmácsolásával. Őket követően Sima Péter, a gimnázium tanára mondott beszédet. Kiemelte: október 6-án a kivégzett
tábornokok mellett mindazokra emlékezünk, akik a forradalomban és a szabadságharcban áldozatot hoztak a hazánkért. Az emléknap üzenete az áldozathozatal, amire napjainkban is szükség van a nemzet boldogulásához.
Török Ignác szobrának talapzatát ellepték az emlékezés virágai. A városi önkormányzat nevében dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, Pecze Dániel és Tóth
Tibor alpolgármesterek koszorúztak.

MEGHÍVÓ
A Török Ignác Gimnázium és
a Gödöllői Városi Múzeum meghívja Önt
az AETAS című történettudományi folyóirat
„Hadmérnökök a szabadságharcban” című 2013/2. számának bemutatójára,

2013. október 9-én 14.30 órára
a múzeum földszinti időszaki kiállító termébe.

Köszöntőt mond: Gémesi György polgármester, Fábián Bertalan gimnáziumi
igazgató, Kerényi B. Eszter múzeumigazgató
A folyóiratot bemutatja: Pelyach István történész, a szám szerkesztője
Közreműködik: Sima Péter középiskolai tanár
A tartalomból: Török Ignác és a honvéd mérnökkar szervezése, Török Ignác
tevékenysége Komárom védelmének megszervezésében, Hol született Török
Ignác?, Egy legenda nyomában. Vécsey Károly gróf kézcsókja az akasztófa
árnyékában
Felkért hozzászólók: Czeglédi Noémi történész-muzeológus, Hajagos József
történész-középiskolai tanár, Kedves Gyula hadtörténész-muzeológus, Szőke
Balázs PhD-hallgató
A folyóiratszám a helyszínen megvásárolható.

A Sisi Baráti Kör új előadássorozata

Szerelmetes históriák (2. rész)

1911-ben Münchenben ismerkedett meg a cserkészmozgalommal,
amit aztán itthon is meghonosított és
kidolgozta a cserkészet nevelési programját. Klebelsberg Kunó vallás- és
közoktatásügyi miniszer, akit még
gimnazista korából ismert, 1929-ben
tanárrá nevezte ki a szegedi egyetem
irodalmi tanszékére, ahol kitűnő tanítványok vették körül: Radnóti Miklós, a „Szegedi Fiatalok”: Baróti Dezső, Ortutay Gyula, Tolnai Gábor. A
második világháború után az ő szerkesztésében indult újra a Vigilia.
1947-től a magyar piarista rendtartomány főnöke volt. Kodály Zoltán
1961-ben megzenésítette vegyeskarra
Sík Sándor Te Deum című versét a
papköltő aranymiséjére.
bj

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)

MÁRIABESNYÖI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
Október 14-én, hétfőn 15 órakor Bazilikánkba látogat a Mátraverebély-Szentkúti Szűz Mária Kegyszobra, a Kegyszobor előtt kifejezzük hódolatunkat, elimádkozzuk a Rózsafűzért és elénekeljük a
Loretói litániát. A szobor tovább indul 15.45-kor a
Budapesti Szent István Bazilikába, ahol a 18 órai
szentmise keretében fogadja Erdő Péter prímás, bíboros-érsek Úr.
Aki teheti, vegyen részt ezen ünnepi alkalmakon!
Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika
2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 1.
www.mariabesnyo.humbesnyo@invitel.hu
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Fővárosi Állat- és Növénykert

Amarillisz és leander

Bemutatkoztak a tigriskölykök

Növények teleltetése

Az Állat- és Növényszeretet
Fesztivál, illetve az állatok világnapja alkalmából, október
4-én, pénteken mutatták be az
Állatkert legifjabb jövevényeit,
két tigriskölyköt. Az ifjú szibériai tigrisek augusztus 16-án
születtek annak a két állatnak,
Nivának és Norbinak a frigyéből, akik már két évvel ezelőtt
is megörvendeztették az Állatkert közönségét három utóddal.

Az amarillisz hagymagumóit az
őszi ültetés előtt pihentetni kell.
Amikor az ültetésre kerül a sor,
meg kell tisztítani az elsárgult, elszáradt levelektől. A leanderbokrok a fagyok beálltáig kint maradhatnak.

Az idei tigriskölyköknek ez volt az
első nyilvános bemutatkozásuk. Az
állatkert munkatársai nemcsak bemutatták őket, hanem a sajtó érdeklődésétől kísérve mindjárt el is végezték azokat az apró beavatkozásokat, amelyekre ilyenkor szükség van.
Mindkét állat kapott féreghajtó pasz-

tát, azonosító chipet, B-vitamint, illetve olyan kombinált védőoltást is,
ami három vírusos megbetegedéssel,
a panleukopéniával (macska szopornyica), a rhinotracheitisszel (fertőző
macskanátha) és a kalicivírusos nát-

hával szemben alakít ki védettséget a
szervezetében.
Mindkét kölyök nősténynek bizonyult, ám ez alkalommal csak az
egyikük kapott nevet. A két kistigris

közül az egyiket ugyanis a gyümölcsleveket forgalmazó SIÓ fogadta
örökbe jelképesen. A nevelőszülőknek járó oklevelet a Köszönjük Sió
Iskolatáska Program gyermekei vették át, akik egy óriási tigrises alkotás-

sal is készültek az eseményre. A kistigris a Grusa nevet kapta, ami
egyébként oroszul körtét jelent. Az
örökbefogadással a SIÓ „Vitatigris”
Grusa arany fokozatú támogatójává
vált. A másik kölyök később fog nevet kapni, az állatkert ugyanis az ő
számára is szeretne egy támogatót találni. A nagyközönség az elkövetkező
napokban még nem láthatja a kistigriseket, ugyanis két hét múlva még
egy újabb vakcinát is kell kapniuk, és
csak ezután lehet majd kiengedni őket
a kifutóra. Ezért leghamarabb október
második felében lehet majd őket
megtekinteni.
A Fővárosi Állat- és Növénykertben 1876 óta élnek tigrisek, az első
sikeresen felnövekedett budapesti
tigriskölyök pedig 1886 áprilisában
látta meg a napvilágot. Ettől kezdve
több-kevesebb rendszerességgel szaporodtak is a csíkos nagymacskák.
Ebben az időszakban az Állatkert főképp bengáli tigriseket, illetve alkalmanként jávai tigriseket tartott, a
mostaniak azonban a szibériai alfaj
képviselői. Az első szibériai tigris
1937. november 28-án érkezett Budapestre, az első szibériai kölykök viszont jóval később, az 1970-es években születtek. A jelenlegi tenyészállatok közül a hím – Norbi – éppen tízéves és 2004 őszén érkezett Budapestre. Niva jóval fiatalabb, augusztusban volt hétesztendős és 2010-ben
került ide. Niva és Norbi nászából
2011 májusában már született három
kölyök, ők a Virgil, Manu és Trax neveket kapták. Az időközben teljesen
felcseperedett, már csaknem felnőtt
állatokat idén márciusban szállították
el egy németországi állatkertbe.
zoobudapest.hu

Hogyan teleltessük az amarilliszt és a
leandert?
Az amarillisz hagymagumóit az őszi ültetés előtt pihentetni kell. Amikor az ültetésre kerül a sor, meg kell tisztítani az
elsárgult, elszáradt levelektől, a túlságosan hosszúra nőtt gyökereit meg kell
kurtítani, és úgy kell elhelyezni a földben, hogy a hagymának csak a fele legyen a talaj alatt. A földet ültetés után
alaposan meg kell öntözni, de csak egyszer, majd a cserepet meleg, sötét helyre
kell tenni, ahol a hagyma élettevékenysége megindulhat.
A bimbóképződéshez sötét, 10-12 fok
és körülbelül 2-3 hónap szükséges. Ha a
virágszár megjelent és 15-20 centiméterre megnyúlt, következhet az intenzív öntözés, hetenként
egyszer műtrágyaoldattal
is. Az is lényeges, hogy
ebben az időben már a világos, de nem túl meleg
helyet igényli a növény.

nem okoz problémát. A leander fácskák
és bokrok a fagyok beálltáig maradhatnak a szabadban.
A téli hónapok idején elég egy megfelelően hűvös, de fagymentes és világos
helyet találni számukra. Mivel a leander
leveleit a tél folyamán sem hullajtja le,
ezért fontos, hogy a teleltetőhely világos
legyen. Bár a nyári hónapokban
vízigényes, a téli időszakban csak kevés
vizet igényel. Semmiképp se öntözzük
túl! Túlságosan sötétben és zárt, levegőtlen helyen a leveleket sűrűn ellepik a
nedvszívó pajzstetvek, amelyek ellen
idejében és hatékonyan kell védekezni.
edenkert.hu

A leander kellemesen pihen a pincében
A leander teleltetése kertes házban legtöbbször
ELVESZETT MORGÓS
2013. október 2-án Gödöllőről, az Antalhegyi útról elveszett egy puli-keverék
fekete, 1,5 cm-es göndörszőrű kan kutyus. Családunk tagja és nagyon várjuk
haza. A kutya regisztrált chipje már körözés alatt van!
A megtalálónak vagy a nyomravezetőnek 50.000 forint jutalmat ajánlunk fel.
Kérem, aki bármilyen információval tud szolgálni, hívja a +36-20/2372296-os vagy a +36-30/281-3581-es telefonszámok valamelyikét.

Szavazzunk az Év Fájára!
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

Kedves Kutyabarátok!

Veszélyeztetettnek nevezzük azokat az élőlényfajokat, amelyek kihalási esélye természetes élőhelyén nagy, beavatkozás
nélkül nagy valószínűséggel súlyosan veszélyeztetetté válnak.
A biológusok 5 és 15 millió közé teszik a ma a Földön élő növények, állatok és mikroorganizmusok számát, melyek közül azonban a kutatók csupán 1,5 milliót jegyeztek fel és azonosítottak be. Jelenleg 300.000 növény, 4-8 millió rovar és
körülbelül 50.000 gerinces (közülük nagyjából 10.000 madár és 4.000 emlős) faj ismert az ember előtt. Ma azonban
növény- és állatfajok ezreit fenyegeti a kipusztulás veszélye. Az élőhelyek elvesztése, illegális kereskedelem, túlvadászat és -halászat, szennyezések, gyorsan terjedő idegenhonos fajok és a klímaváltozás hatásai veszélyeztetik a vadvilágot nap mint nap.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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

Segítséget szeretnénk kérni
mentett kutyáink ideiglenes elhelyezésében. Jön a hideg, ne
kelljen utcán hagynunk a kidobott, hajléktalan kis állatokat! Élelmezésükről és orvosi
ellátásukról mi gondoskodunk,
csak helyet kérnénk nekik.
+36-20/291-7233
+36/70/2819-555
Köszönjük:
Árva Lelkek Állatvédő Egyesület

Családunk
legkedvesebb
barátja új gazdát
keres!
Költözés miatt sajnos el
kell, hogy váljanak az útjaink...
8 éves kan kutyus, magyar vizsla, Szusi névre hallgat. Gyermekbarát, szerető és nagyon rendes, hatalmas
mozgásigényű. Imád játszani és meghálálja, ha szeretik.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Október 12-én és 13-án
9-11 óráig:
KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Frakk: Német vizsla keverék kan.
Nagyon sovány és nagyon félős,
de nyit az ember felé és vágyik a
szeretetre. Termete miatt kertbe
ajánljuk. Eredeti gazdáját is keressük!

Töpi: Tacskókeverék szuka kutyus.
Jófej, kedves nebáncsvirág. Reméljük találunk neki hamarosan egy
szerető gazdit, aki szereti őt. Megérdemelné.

Tapi: 2-3 éves keverék kan kutyus. Elsősorban egyedüli kutya
szeretne lenni. Idősebbek mellé,
jelzőkutyának és társnak kiváló
lenne. Nagyon szeretnénk neki
jó gazdit találni.

Mami: Ivartalanított, 5 éves keverék szuka kutyus. Idős emberek mellé kiváló társ lenne.
Nagyon régóta szeretne gazdihoz költözni.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058
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Sport

Labdarúgás – Sima vereség a listavezető otthonában

Röplabda – Hajrában a felkészülés a TEVA-GRC-nál

Váci vigalom

Két hét múlva már élesben

Az elmúlt játéknapon a listavezető, Csank János irányítása alatt
készülő Vác csapatához látogatott a Gödöllői SK felnőtt labdarúgó csapata, ahol nem sok sót
evett meg és simán, 4–1-re kikapott Jenei Sándor együttese.
A megyei I. osztályból már most kiemelkedő Vác 7 mérkőzés alatt mindössze egy gólt kapott, így nem igérkezett könnyű feladat a gödöllői támadók
előtt. A találkozón ugyan Somogyi Levente révén bevettük a már-már bevehetetlennek hitt váci kaput, de védekezésben nem volt a GSK a helyzet magaslatán, így teljesen megérdemelten
tartotta otthon mindhárom pontot a bajnokesélyes Csank "csapat".
A Gödöllő 8 fordulót követően 10 ponttal a 9. helyen áll a bajnoki tabellán.
Pest megyei I. osztály, 8. forduló
Vác FC – Gödöllői SK 4–1 (1–1)
Gól: Somogyi Levente
Pest megyei I. osztály,
9. forduló
Október 12., szombat 15 óra
Gödöllői SK – Tápiószecső FC
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Megyei II. osztály – A gólok jönnek, a pontok még nem
Sztriskó István munkahelyi elfoglaltságai miatt kénytelen volt kihagyni az
elmúlt GEAC meccset, talán ennek is
betudható, hogy ezúttal sem sikerült a
pontszerzés az "egyetemistáknak". A
GEAC 8 fordulót követően a 14. helyen
áll 3 ponttal.
Megyei II. osztály, 8. forduló
GEAC – Nagymaros 2–3 (1–2) Gól:
Szilágyi Károly, Müller Péter
Megyei III. osztály – A listavezető
örülhetett
Gól nélküli félidő, valamint gödöllői vezetés után sem sikerült meglepni a listavezető Ercsi együttesét a GSK II-nek,
amely végül 2–1-es vereséget szenvedett hazai pályán az elmúlt játéknapon.
Legéndi György alakulata 10 ponttal az
5. helyen áll jelenleg csoportjában.
Pest megyei III. osztály közép csoport, 7. forduló
Gödöllői SK II. – Ercsi SE 1–2 (0–0)
Gól: Paragi Péter
-ll-

Kézilabda – Jön a Fradi a kupában

Hazai fiaskó pocsék hajrával
Pocsék hajrájának köszönheti
újabb vereségét a Gödöllői KC
az NB I/B keleti csoportjában.
A gö-döllői kézisek hazai pályán maradtak alul az Ózd ellen
29:24 arányban.
Továbbra is hullámzik a játéka a Gödöllőnek, azaz vannak remek periódusok, de vannak rövidzárlatok is,
ami egyelőre felülkerekedik a csapaton. Az Ózd ellen az első félidőben,
valamint a második 30 perc nagy részében meccsen volt a GKC, de a
végjáték megint pocsékra sikeredett,
ezzel továbbra sem jön össze az első
pont az idei sorozatban.
A junior csapat magabiztosan nyert a
borsodiak ellen. A felnőttek 0 ponttal
az utolsók, míg a juniorok 7 egységgel a 2. helyen állnak jelenleg a tabellán.
NB I/ B, keleti csoport 4. forduló
Gödöllői KC – Ózdi KC 24:29
(13:14)

A hölgyek több felkészülési tornán A szlovákiai bronzcsapat
is túl vannak már. Legutóbb a szlovákiai Iglón vettek részt egy 6 csapa- Magyar válogatott – Hárman a
tos tornán, ahol a 3. helyet szerezték keretben
meg. A villámtornán két győzelem és
két vereség volt a mérleg.
Október 2-6. között Izraelben rendez-

Asztalitenisz – Rajt az Extra ligában

Elsőre vereség az elitben
Lejátszotta első bajnoki mecscsét az Extra ligában a Gödöllői
EAC férfi asztalitenisz csapata.
A gödöllőiek nagy csatában
maradtak alul a Celldömölkkel
szemben.
A GEAC csapatának nem sikerült a
győztes debütálás a legmagasabb osztályban a férfiak között, többek között
annak köszönhetően, hogy a kiélezett
helyzetekben a jóval rutinosabb vendégek jobban tudtak koncentrálni. Elkeseredettségre azonban nincsen ok,

ugyanis hamarosan javíthatnak asztaliteniszezőink. A következő ellenfél
október 12-án a Budaörs kettő lesz.
A mérkőzést a Török Ignác Gimnázium tornatermében lehet majd megtekinteni 10 órás kezdéssel.
A többi "egyetemi" csapat is megkezdte már idei bajnoki szereplését. A
GEAC kettes számú csapata az NB II
észak-keleti csoportjában négy mecscsen van már túl. A mérleg: 3 győzelem, 1 vereség, amellyel a tabella 3.
helyét foglalják el jelenleg. A GEAC

-il-

III. az NB III közép-magyarországi
csoportjában küzd az idén. Ping-pongosaink négy meccs után két győzelmet és két vereséget számlálnak, ezzel jelenleg az 5. helyen állnak csoportjukban.
A Pest megye A csoportjában szereplő GEAC IV-es csapata 5 meccset követően még hibátlan, így vezeti is a
mezőnyt, míg a megyei B északi csoportjában küzdő V., illetve VII. csapat
közül előbbi 3, míg utóbbi 1 győzelemmel rajtolt. A megyei B déli csoportjában szereplő GEAC VI. és VIII.
formáció közül a 6-os csapat ötből-öt,
míg a 8-as számú gárda hárombólhárom vereséggel kezdte a szezont.
-li-

Juniorok: GKC – Ózdi KC 35:29
Magyar Kupa – Zöld fehér randevú
A Gödöllői KC férfi kézilabda csapata a bajnoki sorozat mellett a
2013/2014-es Kézilabda Magyar Kupa sorozatában is érdekelt még, ahol a
következő fordulóbnan a Fradit fogadják majd.
Bartos Gábor tanítványai az első
körben Tökölön tudtak nyerni szoros
csatában (33:32). Az elmúlt héten tartották a kupa sorsolását, ahol Fortuna
Asszony nem fogta a kezünket, ugyanis az elmúlt bajnokságban még NB
I-es Ferencvárossal hozta össze a
GSK játékosait a sors. További pikantériája még a párharcnak, hogy mindkét csapat az NB I/B keleti csoportjában vitézkedik jelenleg, kisebb-nagyobb sikerrel. A mérkőzést a Hajós
Alfréd iskola tornacsarnokában ren-ttdezik majd meg október 16-án.

Ingyenes lakossági
gimnasztika!
Ingyenes testmozgási lehetőség heti
egy alkalommal a Magyar Olimpiai
Bizottság, a Magyar Torna Szövetség
Aerobik Szakág, valamint a Gödöllő
Város Önkormányzatának támogatásával. Várunk mindenkit szeretettel,
kortól, nemtől függetlenül!
Helyszín: Művészetek Háza, 19-20-as
terem.
Időpont: hétfőnként 18:30-19:30
Bővebb információ a 06/70-28-30588 –as telefonszámon.

A kép illusztráció

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

Javában zajlik a TEVA-Gödöllői RC csapatánál a felkészülés. A Szalay Attila-Bajáriné
Pesti Anikó edzőpáros tanítványai igen feszített tempóban készülnek az újabb nemzetközi idényre, a MEVZA-ligára, amely október 19-én rajtol.

ték a női röplabda világbajnoki selejtezőjének második körét, amelyen a
Hollósy László vezette magyar csapat
remekül teljesített és csoportelsőként
jutott tovább a harmadik fordulóba. A négy győzelemmel és 1
vereséggel csoportelsőként továbbjutó magyar csapat keretében három gödöllői is helyet kapott. Szakmáry Gréta és Csengeri Petra a szélsőütő, míg Széles Petra center poszton segíthette a nemzeti csapatot. A mieink Svájc ellen kaptak ki (2:3),
míg Lettországot (3:1), Montenegrót (3:0), a görögöket (3:1)
és a házigazda Izraelt (3:2) felülmúlták.
A vb-selejtezők harmadik körét jövő
év január 3-5. között rendezik majd.

Vívás – Európai Kadet kőrverseny

Több mint ezer vívó
Hatalmas mezőnyök érkeztek
Magyarországra, az európai
kadet körverseny honi állomására. Az Angyalföldi Sportközpontban péntektől vasárnapig
a férfi párbajtőrözők, a férfi,
majd a női tőrözők, Gödöllőn
pedig szombaton és vasárnap
a kardozók léptek pástra. A ne-

vezések alapján valamennyi fegyvernemben 200 körüli, vagy
annál is nagyobb mezőny jött
össze.
A 17 éves korosztályban a magyar vívók közül férfi párbajtőrben született
egy aranyérem, méghozzá a Balaton
Vívóklub tehetsége, Siklósi Gergely

MEGHÍVÓ
Gyermek horgászverseny az isaszegi tavaknál
A Pelikán HE 2013. október 12én (szombat) törpeharcsa halfogó gyermek horgászversenyt
rendez a városi iskolák tanulói
részére. A verseny első három
helyezettje - lányok és fiúk külön
- oklevelet és értékes nyere-

Játékos Atlétika
Játékos, atlétika jellegű foglal-

Minimaraton
Versenykiírás a Kirchhofer József
Minimaraton futóversenyre:
1. A verseny célja:
Évente ismétlődően sportélmény
biztosítása a diákok számára, valamint tehetségkutatás.
2. A verseny ideje és helye:
2013. október 13. vasárnap, 10 óra
Gödöllő, az egyetem főépülete előtt
az aszfalton.
Versenyközpont: Egyetemi sportcsarnok.
3. A verseny rendezője:
Kirchhofer József Sportegyesület,
Erkel Ferenc Általános iskola, Szent
István Egyetem
4. Versenybíróság elnöke:
Gadanecz György
5. A versenyszámok, táv, időrend:
2006-2007-es korosztály leány 1
km, rajt:10 óra/ fiú 1 km: 10.10
2005-ös korosztály leány 1 km,
rajt: 10.20/ fiú 1 km: 10.30
2004-es korosztály leány 1 km,

ményt kap.
A rendezvény helye: Isaszegi tavak, IVes tó (Parkolás a Pelikán HE zárt parkolójában.)
Program: 7.30-tól Találkozás a halőr
háznál, versenyszabályok ismertetése,
majd a partszakasz elfoglalása

jóvoltából, aki 223 társát előzte meg a
versenyen. Ugyan ebben a fegyvernemben a pécsi Tóth Gergely a 3. helyen végzett. Mészáros Tamás tőröző (UTE) 7. lett 204 induló közül. A
kardozóknál a nagykanizsai Dobi István 15. lett (202 indulóból). Előbbiben lengyel, utóbbiban olasz siker
született. A hölgyeknél tőrben a 15.
Pásztor Dóra (169 induló, lengyel
arany), míg kardban a 26. Papp Borbála (164 induló, orosz arany) volt a
legjobb magyar vívó. Részletes eredmények: hunfencing.hu
-tl8.00-11.30 Horgászverseny
12.00 Eredményhirdetés a faházaknál
Jelentkezés: Legkésőbb 2013. október
10-ig az alábbi e-mail címen:
Juhaszne.Orsolya@godollo.hu
A verseny rossz idő esetén (nagyon hideg és eső) elmarad, érdeklődni Gerőfi
Lászlónál a verseny előtti napon a 06/
28-816-887-es telefonszámon lehet.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Gerőfi László HE elnök

kozás indul 6-10 évesek részére,
október 15-től az Erkel iskola
alagsori tornaszobájában, kedd-

csütörtök 16.30-17.30-ig, jelentkezni:
kirchhofer.se@gmail.com

rajt: 10.40/ fiú 1 km: 10.50
2003-as korosztály, leány 1 km,
rajt: 11 óra/ fiúk 1 km: 11.10
2002-es korosztály leány 2 km,
rajt:11.20 perc/ fiú 2 km: 11.35
2001-es korosztály leány 2 km,
rajt: 11.50/ fiú 2 km: 12.05
2000-es korosztály leány 2 km,
rajt: 12.20/ fiú 2 km: 12.35
1998-1999-es korosztály leány 2
km, rajt: 12.50/ fiú 2 km:13.05

ajándékcsomagot, a negyedik-hatodik helyezett ajándékcsomagot kap.
Ezenkívül különdíjakat adunk, illetve ajándékokat sorsolunk ki helyezéstől függetlenül! A fődíjat a
létszámarányosan legtöbb gyermekkel résztvevő iskola nyeri el. Eredményhirdetés folyamatosan!
8. Egyéb tudnivalók:
A verseny idejére orvost biztosítunk. A versenyen sportorvosi ellenőrzés nincs, így mindenki saját
felelősségére indul.
Öltözködési és tisztálkodási lehetőség a sportcsarnokban.
Felszerelésekért, értéktárgyakért a
rendezőség felelősséget nem vállal.
A versenyt minden időjárási körülmény mellett megtartjuk!!!
Az időpontok és a pálya változtatásának jogát a szervezők fenntartják!

6. Előnevezés, nevezés:
A versenyre előnevezni a www.
kirchhofer-se.hu honlapon lehet, október 8., kedd éjfélig. Az előne-vezettek a rajtszámukat a verseny előtt
a testnevelőtanáruktól tudják átvenni.
Helyszíni nevezés a verseny napján
8.30-tól, de legkésőbb a rajt előtt fél
órával a Sportcsarnoknál
Nevezésnél kizárólag a születési
évet vesszük figyelembe! Nevezési
díj nincs!
7. Díjazás:
Az első három helyezett érmet és

Kirchhofer József Sportegyesület
2100 Gödöllő, Széchenyi út 64.
Telefonos infó: 70/4526842,
k i r c h h o f e r. s e @ g m a i l . c o m
www.kirchhofer-se.hu

2013. október 8.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA A
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN

Csodatévő tárgydoktor
Múzeumi foglalkozás diákoknak
(10 − 12. osztályosoknak)
előzetes bejelentkezéssel
2013. október 1 − 27.
Pályaválasztás előtt álló
gimnazistáknak bemutató óra arról, hogy ki a restaurátor, mivel
foglalkozik, és hogy lehet valakiből
restaurátor. Mi az, amire képes egy
restaurátor és hol a tudása határa.

„Múzeumok délidőben” –
Fénykép-ezz!!!
Kulturális terefere a fényképezés
múltjáról
2013. 10. 09. 10.00 − 11.30.
A múzeum gyűjteményében található fényképészettörténeti
érdekességek (sztereoszkóp, üvegnegatívok) bemutatása egy
délelőtti kötetlen beszélgetés
keretében. Akinek van otthon
ilyesmi érdekessége, azt kérjük,
hozza magával, és ossza meg
velünk!

„A lámpás én vagyok” – Tanárok
éjszakája
Tündérkert a múzeumban, 6-16
éveseket oktató pedagógusoknak
2013. október 10. 15.00 − 18.00
Szeretnénk megismertetni a városban dolgozó pedagógusokat a szecessziós kiállításunk és a legújabb
múzeumpedagógiai kiadványunk
(Tündérkert, szecessziós
ismeretterjesztő kiadvány) önálló
használatának lehetőségeivel.
Ekkor kerül sor a nyáron kiírt
mesepályázat
eredményhirdetésére és a
díjkiosztásra.
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő Szabadság tér 5.
Fax: (28) 422-003
Tel.: (28) 421-997 vagy
(06-20) 269-2007
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza
2013. október 1-től október 18-ig: ZÁRVA TART
A Gödöllői Iparművészeti Műhely tisztelettel meghívja Önt 2013. október 18-án (pénteken) 17 órára
TIZENÖT ÉVES A GIM c. csoportos képző- és iparművészeti kiállítás megnyitójára
Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis Erzsébet, F. Orosz Sára, Farkas Éva,
Fábián Dénes Zoltán, Hauser Beáta, Katona Szabó Erzsébet, Kárpáti Tamás, Karsai
Zsófia, Kecskés Zoltán, Kun Éva, Latin Anna, Lévai Nóra, Müller Magda †, Orosz István,
Pannonhalmi Zsuzsa, Pistyur Imre, Rékasy Levente, Remsey András †, Remsey Flóra,
Simonffy Márta, Szikora Tamás †, Szőcs Miklós Tui, Szuppán Irén
A kiállítást köszönti: Dr. Nánási Éva, Gödöllő város címzetes főjegyzője
A kiállítást megnyitja: Simon Károly, designer, akadémikus
Hegedűn közreműködik: Dezső Piroska
A kiállítás megtekinthető: 2014. február 28-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 17 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; e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Közérdek

Felhívás – Október 23-i koszorúzás
Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából városi ünnepséget rendezünk 2013. október 23-án 15 órakor a Szent István Egyetem volt Tanárképző Intézetének
parkjában (2100 Gödöllő, Szabadság út 9.). Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait.
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb 2013. október 18-án (péntek), 12 óráig (más
napokon 9-16 óra között) a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a 70/376-6544-es telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 14 óráig a helyszínre eljuttatni.
Megértésüket köszönjük.

November 1-jétől megváltoznak a közvilágítási hibabejelentések lehetőségei:
Posta: Eurovill Kft. 2230 Gyömrő, Táncsics M. út 110.
Telefon: 06-40-980-030 (kék szám) Fax: 06-29530-101
E-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Web: www.eurovill.hu
November 1-jéig hibajelentést ezen a számon lehet tenni: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

MEGHÍVÓ
az Előzzük meg a
gyermekek bántalmazását
című rendezvényre
Helyszín: Gödöllői Polgármesteri Hivatal, földszinti nagyterem (2100, Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Időpont: 2013. október 15., 16 óra
Program:
15.30 –16.00: Regisztráció
16.00–17.00: A gyerekek elleni erőszak
megelőzése és kezelése. Előadó: Dr.
Herczog Mária egyetemi docens
17.00–17.30: Kérdések és válaszok
17.30–18.30: A fizikai bántalmazás jelei, tünetei és a „rázott gyerek szindróma”. Előadók: Kassai Tamás dr.
gyermek-traumatológus, osztályvezető
főorvos; Péterfy kh. Ri. és Baleseti
Központ, Gyermek traumatológia
18.30–19.00: Kérdések és válaszok
A programon a részvétel díjmentes,
de kérjük, hogy 2013. október 8-ig
szíveskedjenek
regisztrálni
a
kovacs.gergo@godollo.hu címen
A társadalmi kohézió erősítése az áldozattá válás megelőzése és az
áldozatsegítés érdekében a Gödöllői
kistérségben c. TÁMOP projekt rendezvénye

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 7-13-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220
Október 14-20-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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.

A Magyar Kémény Kft.
tájékoztatója
A Magyar Kémény Kft. értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy a
2012.évi XC. Törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, valamint a 63/2012.(XII.11) BM rendelet és a 347/2012 (XII.11.) Kormányrendelet értelmében előírt
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési önkormányzat
közigazgatási határain belül - a
Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. Gödöllőt munkatársaik 2013. X. 03. és 2013. XII.
23. között keresik fel. A társaság
alkalmazásában álló dolgozók
fényképes igazolvánnyal, illetve
névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Gödöllővel kapcsolatos
hírekről, eseményekről
tájékozódhat:

www.godollonettv.hu

2013. október 8.

Mozaik

KEDVES VENDÉGEINK!
Gödöllő városi piac
emeleti étterme újra fogadja
a bankkártyával, valamint
a Szép Kártyával rendelkező
vendégeit is!

Ötféle menü: 780 Ft
Háromféle menü: 880 Ft
és egyéb megszokott ételeink
(gulyások, halászlé, vadak, halak).
NYITVA TARTÁS:
Hétfő-péntek: 7-18.30
Szombat: 7- 17.30
Vasárnap: 9-16.00
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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.

GYÁSZJELENTÉS
+Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy DR. POROSZ MARIANNA gyógyszerész
életének 85. évében csendesen elhunyt. Szeretett
halottunkat kívánságának megfelelően a kőszegi családi
sírhelyen helyezzük örök nyugalomra. Liebich család

+Az ár alkuképes! Központhoz közel 200 nm-es vállalkozásra alkalmas kétszintes duplagarázsos ház eladó iár: 17.9
MFt 20-804-2102
+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított,
gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 10,2MFt 20-772-2429

KÖZLEMÉNY
+Tisztelt Olvasó! Keressük FEJÉREGYHÁZI LÁSZLÓ (19011948) festőművész, Premontrei rajztanár MUNKÁIT listába
vétel, esetleg kiállítás céljából. Kérjük, akinek ilyen kép van a
birtokában, értesítsen az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Fejéregyházi Péter 20-966-0341, 28-418-861 (esténként),
fejerpeti@gmail.com. Köszönettel: a Fejéregyházi család.

+JÓ VÉTEL Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú, saroktelekre épült 100m2-es családi ház eladó 18.8MFt-os
irányáron! 20-539-1988
+Gödöllő központjában, 1500m2-es telken, átlagos
állapotú, de masszív, 100m2-es családi ház, nappali+
3szobával eladó! Iár: 19.8MFt. 20-539-1988
+Alkuképesen, sürgősen eladó Erzsébet park közelében 3.emi erkélyes, két és fél szobás lakás! Iár:9.8MFt! 20-539-1988
+Gödöllő központjában, újszerű társasházban 40m2-es,
nappali+ félszobás 2.emeleti lakás egyedi fűtéssel eladó!
Iár:11.9MFt. 20-539-1988

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

+Sürgősen eladó Gödöllő kertvárosában 100m2-es 3szoba,
konyha-étkezős, alápincézett kockaház 720m2-es telekkel.
I.ár: 13,9MFt! 20-772-2429

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

INGATLAN
+Gödöllőn, a Márki Sándor utcában 2.200 m2 építési telek
féláron, sürgősen eladó. 06-20-368-1710
+Gödöllő, kiemelt övezetben, a
Kastély közelében, 2 szintes, 4
szobás, 2 fürdőszobás családi ház
gondozott kerttel, kedvező áron
eladó (kisebb ingatlant esetleg
beszámítok). tel: 06-20-9-443356
+SÜRGŐSEN ELADÓ magasföldszinti 62m2-es, 2 szobás, erkélyes
lakás Gödöllőn, Kossuth L utcában!
Új műanyag nyílászárók a konyhán
és az egyik szobán. I.ár: 9,9 MFt.
20-772-2429
+Sürgősen eladó 68nm-es, 3
szobás, tégla, konvektoros, világos,
jó beosztású, duplaerkélyes lakás
Gödöllőn a János utcában. I.ár:
10,9MFt 20-772-2429

+Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás Iár:8.5
MFt!! 20-804-2102
+AKCIÓ Gödöllőn, a Szabadság téren eladó 2 szobás 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 20-804-2102
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi
házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes
nappali+ két+fél szobás újszerű lakás zárt parkolóval!
Iár:18.9MFt! 20-539-1988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére
(20)804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház
tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Eladó az egyetemi lakótelepen egy parkra néző, két
szobás, földszinti öröklakás. Tel.: 20/616-9336.

MEGHÍVÓ
az ELėZZÜK MEG A GYERMEKEK
BÁNTALMAZÁSÁT címĦ rendezvényre
Helyszíne:

GödöllĘi Polgármesteri Hivatal, földszinti nagyterem
/2100,GödöllĘ, Szabadság tér 7./
IdĘpontja: 2013. október 15. 16 óra
Program:
15.30 – 16.00 Regisztráció
16.00 – 17.00 A gyerekek elleni erĘszak megelĘzése és kezelése
ElĘadó: Dr. Herczog Mária egyetemi docens
17.00 – 17.30 Kérdések és válaszok
17.30 – 18.30 A fizikai bántalmazás jelei, tünetei
és a „rázott gyerek szindróma”
Kassai Tamás dr. gyermek-traumatológus,
osztályvezetĘ fĘorvos
Péterfy kh. Ri. és Baleseti Központ, Gyermek traumatológia
18.30 – 19.00 Kérdések és válaszok
A programon a részvétel díjmentes, de kérjük, hogy szíveskedjenek
regisztrálni a fejlesztes@godollo.hu címen.
Információ további programjainkról: www.nelegyelaldozat.hu
A társadalmi kohézió erĘsítése az áldozattá válás megelĘzése és az áldozatsegítés
érdekében a GödöllĘi kistérségben c. TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011-0005 projekt
rendezvénye.

+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.
+Szada fenyvesligeti részén, 1628 m2-es, közművesitett
épitési telek 7,5mft-ért eladó. Tel.: 20-3456-552.
+Eladó Szadán, egy újépítésű ikerház telekrésszel,
nappali+3 szobával, két fürdőszobával. Referencia szám:
3750. I.ár: 23,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában, egy 50 nm-es újszerű
lakóház, 1000 nm-es kerttel. Értékegyeztetéssel elfogadok
1-1,5 szobás panellakást, liftes házban. 20-91-94-870
+ALKALMI ÁR! 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: 12,9m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Királytelepen, „A” besorolású minőségi
tanúsítvánnyal, nappali+3 szobás újépítésű családi ház 560
nm-es telken, kulcsrakész állapotban. Referencia szám:
3738. I.ár: 29,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
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+Eladó Gödöllőn, a Vasvári Pál utcában, egy téglaépítésű,
cirkófűtéses, alápincézett lakóház, mely áll földszinten 2 szoba,
konyha, fürdőszoba, tetőtérben 1 szoba, tusoló. Telek mérete:
630 nm. Referencia szám: 3719. I.ár: 22,5 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Perczel Mór utcában egy örök
panorámás, egyedi építésű lakóház. Referencia szám: 3643.
I.ár: 22 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó a Királytelepen, Gödöllőn, egy téglaépítésű, 100 nmes, háromszobás családi ház, alápincézve, 1100 nm-es telken.
Referencia szám: 3749. I.ár: 19,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Harasztban 700 nm-es építési telek,
11,5 m Ft irányáron! 06-20-919-4870
+Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás ikerház, nappali+3
szobás, újszerű, két fürdőszobás családi ház. Referencia
szám: 3742. I.ár: 27,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Blahai domboldalban, egy örök
panorámás, teljesen felújított nappali+4 szobás, két
fürdőszobás családi ház, 70 nm-es szuterénnal. Ref. szám:
3740. I.ár: 26,5 m Ft. Érd.: 28/411-086
+Eladó Gödöllőn, a Harasztban, egy 74 nm-es, 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 Damjanich utcában egy két és fél szobás
téglaépítésű családi ház, 4700 nm-es telken. Referencia
szám: 3745. I.ár: 15,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Veresegyházán, Kökény utcában, egy 1000 nm-es
építési telek, kis méretű faházzal. Referencia szám: 3752.
I.ár: 8,3 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 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
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó tulajdonostól a Palotakerten négyemeletes ház 4.
emeletén egy 59m2-es 2 szobás távfűtéses, egyedi
fűtésmérővel felszerelt lakás 9,3M.Ft-ért. Érd: 30/619-6831
+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es
magasföldszinti lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos
utcában. Érd: 0670-2915-134
+Eladó egy amerikai konyhás, sarokkádas fürdőszobás, 1,5
szobás lakás a városközpontban tulajdonostól, tehermentesen. Iár: 8,2 millió. Tel: 06-20-383-2486
+VENNÉK saját részre gázfűtéses, kéményes lakást. Legfelső és
legalsó szint kizárva. 70/703-5454, e-mail: komtu@freemail.hu
+Eladó Aszódon felújítást igénylő gázkonvektoros kis
kertes ház. Víz az udvarban. Iár: 4,5 millió Ft. Érd: 06-70550-7693, 06-28-816-839
+2,5szobás, felújított parasztház eladó Zsámbokon, vagy
kisebb lakásra cserélhető. Fűtés: konvektorok+ vegyes kályhák. Kb. 800nm kert, kamrák, garázs. Szennyvízcsatorna az
utcában. Víz, villany, fürdőszoba van. Iár:8MFt. 70/389-8930
+Eladó Gödöllő Szent János utcában 61 nm-es 2.em. 2 szobás,
felújított, konvektoros, tehermentes téglalakás akár bútorral,
berendezéssel együtt is. Iár: 12,5 MFt. Érd: 20/9-138-616
+Gödöllőn Paál L. közben (6-4-2.), központi helyen eladó 1,5
szobás, földszinti, konvektoros, parkettás, 44 nm-es lakás új
nyílászárókkal, külön tárolóval. Mozgáskorlátozottaknak is
jól megközelíthető. Iár:8,8MFt. 06-20-2425-286
+Gödöllőn Paál L. közben (6-4-2.), központi helyen eladó 1,5
szobás, földszinti, konvektoros, parkettás, 44 nm-es lakás új
nyílászárókkal, külön tárolóval. Mozgáskorlátozottaknak is
jól megközelíthető. Iár:8,8MFt. 06-20-2425-286
+Gödöllőn, erdőre örökpanorámás telek, 730 nm – áron alul
eladó. Tel: 06-30-272-8158
+Eladó Gödöllőn a János utcában egy 1,5 szobás, konvektoros, erkélyes lakás. 9,9 M Ft. Érd: 06-20-22-88-460
+Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1
félszobás távfűtéses lakás. Ár: 9,8 M FT. Érd: 20-341-9861
+ZÁRTKERT ELADÓ - 1500 nm - Gödöllőn a Hegyesi Mari
utcában. Gáz, villany az utcában. Ár: 1,9MFt. Tel: 30-948-6151

+Eladó Gödöllőn, a Komáromi utcában egy 750 nm-es telken,
egy 80 nm-es, kétszobás, téglaépítésű kockaház, két beállásos
garázzsal. Referencia szám: 3753. I.ár: 14,5 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn a Zombor utcában 33 nm-es, első emeleti lakás
6,8 millióért eladó. Tel: 06-30-539-4303

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

ALBÉRLET KIADÓ
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
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+Kiadó Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtésű lakás.
Tel.: 20/9455-583.

+IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szemben,
32 nm, 1.em. Érd: 70/373-8154, 20/9294-669

+Kiadó ház Gödöllő belvárosában: 3 szoba, nagy nappali,
konyha, fürdőszoba, kert. 60.000 Ft+ rezsi. Kaució:
100.000 Ft. Telefon: 20/9390797

+ÜZLETHELYISÉG Gödöllő belvárosában, a Petőfi téren
(udvari, 30 nm-es), REÁLIS ÁRON, november 1.-től kiadó!
Érd: 06-30-346-5408

+Kiadó olcsó albérlet 2 egymásba nyíló szobával, konyha és
fürdő használattal. Tel: 06-30-555-6794

+Gödöllő belvárosában egy 38 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Tel: 06-30/231-7508

+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 54 nm-es LAKÁS KIADÓ. Érd:
06-30-9716-746

+Kiadó Remsey krt.- Szt. Imre u. sarkon azonnali költözési
lehetőséggel 30, 43 nm-es két utcafrontra teljes portálüveg
felületű, igényes kialakítású iroda. Felszereltség: -gázfalikazán padlófűtés, -villanybojler, -split klíma, -riasztó, üvegszövet tapéta, -mennyezeti neonvilágítás, -falban futó
kábelezés (telefon, internet), -1db üzlethelyiség, 1db
kiskonyha beépített bútorral, 1db WC, 1db raktárhelyiség.
Érd: Krániczné Ildikó 06-28-513-500, 06-20-516-5016

+Gödöllőn központban albérlet kiadó: egy 2 ágyas szoba
vagy 2 szoba 4 ággyal 2-4 lehetőleg egyetemista hölgynek.
Természetesen konyhával, fürdőszobával. Ár megegyezés
szerint. Tel: 06-70-508-8727
+Szoba-konyhás zuhanyzós, fatüzelésű, különálló, jó
állapotú lakás kiadó 1 fő részére. 1 havi kaució szükséges.
Tel: 06-30-609-8707
+Gödöllő város központjában 2 szoba összkomfortos,
gázkonvektoros, bútorozott családi ház garázs és
kerthasználattal kiadó. Ár megegyezés szerint és 2 havi kaució. Érd: 06-20-544-1761
+Egyszobás lakótelepi lakás kiadó! Érdeklődni az esti órákban: 06-70-507-2023
+1 szobás, összkomfortos, bútorozatlan, konvektoros,
külön bejáratú házrész 40.000,-Ft + rezsi + 2 havi kaucióért
hosszútávra kiadó. Tel: 06-30-639-2914
+Gödöllő Belvárosában részben bútorozott, kétszobás lakás
1-2 fő részére kiadó 60.000,-+ rezsiért. 2 havi kaució szükséges. (Ugyanitt FRANCIA ÁGY ELADÓ -15.000,-Ft.) Tel: 0670-333-0496

+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában, 84nm, a
Remsey krt.22. alatt. Igényes, újszerű, klimatizált, nagy
üveges sarok portál. Bérleti díj: 95.000,-Ft+Áfa. Tel:
28/430-209 (munkaidőben).
+50 nm-es Szépségszalon, mely szoláriummal, szaunával is
ellátott EGYBEN KIADÓ, VAGY fodrászt, kozmetikust,
masszőrt és műkörmöst keresünk. Tel: 06-70-331-6395

+Multinacionális pénzintézet elsősorban mellékállású munkatársakat keres. Jó megjelenésű, min. érettségizett jelentkezőket
várunk. Önéletrajzokat az istvankaroly@invitel.hu –ra kérjük.
+Közös képviselőt keresünk gödöllői Petőfi téri társasházunkba (10 üzlet + 10 lakás). Önéletrajzát szakmai
munkájáról kérjük, hogy küldje el az alábbi e-mail címre:
petofitertarsashaz@freemail.hu
+Az Isz-Trió Bt gödöllői Club Katlan vendéglátó egységébe,
jó szervezőkészséggel rendelkező, fiatalos életvitelű,
elsősorban szakképzett munkatársat keres PULTOS-ELADÓI
munkakörbe. (Szakképzettség előnyben.) (Műszak/ Heti
váltásban: 17h-02h-ig.) Jelentkezni lehet: Laukó Renáta 0630-984-3059

ÁLLÁS
+Virágkötőt keresünk! Virágcsokrok, koszorúk, asztaldíszek készítésében a szakmában jártas, gyakorlattal
rendelkező, önálóan dolgozni tudó virágkötőt keresünk isaszegi virág üzletünkbe. Érd : 06-30/670-86-02

Ajándék hirdetések a
Szolgálatban!

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség saját
parkolóval, kerthelyiséggel, többcélú hasznosítás lehetőségével hosszú távra, kedvező áron kiadó! Tel: 20-9-443356
+Gödöllő belvárosában egyedülálló, körpanorámás 130 m2es luxus kategóriáju iroda (több tárgyalóval, teakonyhával)
hosszú távra kiadó (eladó). Tel: 20-9443-356
+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) 410988/100-as melléken vagy a +36 20/391-0410
telefonszámon
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2-t fizet 3-AT KAP!
Részletek az irodában vagy telefonon.

SILHOUETTE SZÉPSÉGHÁZ
Miközben azon gondolkodtam, hogyan is
mutathatnám be a Silhouette Szépségházat, rájöttem, hogy a legjobb az lenne,
ha egy vendég mondaná el a tapasztalatait.
Kérdésemre, hogy miben más ez a szalon,
mint a hasonló szolgáltatást nyújtó
szépségszalonok, Ő így válaszolt:
„Szeretem a szalon hangulatát, a megnyugtató környezetet. Itt különlegesnek érzem
magam! Profi szakemberek fogadnak,
megkapok minden figyelmet, törődést, kedvességet ahhoz, hogy mosolyogva, testileglelkileg-szellemileg felfrissülve, feltöltődve
távozhassak. KEDVESSÉG, PROFIZMUS,
ELŐZÉKENYSÉG, BARÁTSÁGOSSÁG,
TISZTASÁG -röviden így tudnám jellemezni.”
A Tulajdonost arról faggattuk, hogyan jött
létre ez a SZÉPSÉGHÁZ?
Egy olyan helyről álmodtam, ahol az
EGÉSZ-ség, és a SZÉP-ség jegyében dolgozunk kollégáimmal, hogy a hozzánk forduló
vendégek ebben a rohanó világban egy kis
megnyugvást, feltöltődést, vitalitást, erőt,
testi-lelki békét és szépséget kapjanak.
Számomra az EGÉSZ-ség annyit jelent, mint
összhangban és harmóniában élni testünkben,
lelkünkben és az elménkben. Ahhoz, hogy
kiegyensúlyozottan tudjunk élni, meg tudjuk
oldani mindennapi feladatainkat jól kell
érezzük magunkat a bőrünkben, rend kell
legyen a lelkünkben, és fejlesztenünk kell a
szellemünket.
Sokakban felmerül a kérdés, hogy mivel
segítik a lelki béke, és a szellemi feltöltődés
megteremtését?
A lelki békénk megteremtésében Sercheli
Angelika segít: „Leginkább kedvenc módszeremmel, a kineziológiával segítek a hozzám
fordulóknak szabad- és tudatos döntéseken

S
alapuló harmonikus életet megteremteni és
fenntartani.”
Szellemi fejlődésünket Mucsi Tinára bízzuk,
aki pedig jobb agyféltekés rajztréner és
stresszoldó terapeuta. Így vall magáról:
„Szerelmes
vagyok
az
alkotásban,
rajzolásban, festésben, képzőművészetben
megjelenő stresszoldásnak és terápiás
lehetőségeknek.”
Papp Komáromi Judit aromaterapeuta: „A
tanácsadás alkalmával felmérésre kerül a
hozzám fordulók jelenlegi fizikai és lelki
állapota, korábbi betegségei, stb.
Az elhangzottak ismeretében javaslatot
teszek a beszélgetés során feltárt testi és lelki
gondok, nehézségek kezelésére, gyógyítására
alkalmas:
- illóolaj-keverék(ek) alkalmazására;
- életmódbeli változtatásokra;
- más alternatív gyógymódok alkalmazására.
Testünk
szépségének
megóvásához,
visszaállításához milyen lehetőségek állnak
rendelkezésre?
EMS tréning-E Fit géppel, TRX szalagos
edzés, női torna-Aviva torna, vibrációs tréning, gerinc torna, kavitációs zsírbontás, infra
szauna, testtekercselés, aromaterápia, mágnesterápia, fényterápia.

MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK!
Gödöllő, Éva u. 2.
70/2170535
www.efitsilhouette.hu
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NYOMTATÓ

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+Szakképzett BOLTI ELADÓT felveszünk ruházati üzletbe.
Tel: 06-20-9386-337

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

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/5921856, 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-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna
bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló,
mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
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+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
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel,
dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN
BELÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504
+REDŐNYJAVÍTÁS! Gurtnicsere akár még ma!
Redőnység - Gödöllő, Péter 06-20-3685-888,
www.redőnység.hu
+Lieutenant Kft vállalja családi házak, lakások
átalakítását, bővítését, felújítását. Víz- gázfűtéstervezés, kivitelezés, hideg burkolás, gipszkartonozás, vakolás, betonozás stb. Ingyenes árajánlattal várjuk megkeresésüket. Tel: 06-30-507-0437, email: lieutenantkft@gmail.com
+Ne fáradjon, hívjon bizalommal! SZŐNYEG és
KÁRPITTISZTÍTÁS lakásán. Precíz, pontos munka. Tel:
06-20-3671-649
+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.

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) 30/536-4300, 28/611-728
+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emeltés 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
+MATEMATIKA korrepetálást, érettségire és középiskolai felvételire felkészítést közép- és általános iskolásoknak vállalok. Középiskolai tanár. Tel: 06-30-620-1230
+ANGOL és SPANYOL oktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás és vizsga előkészítés területén jártas
FIATAL nyelvtanár baráti áron. Tel: 06-70-559-3918
+Gyakorlott tanítóként ANGOL, MAGYAR, MATEMATIKA
korrepetálást vállalok alsó tagozatosoknak. Házhoz
megyek. Érd: 06-20-443-7884
+Taichi tanfolyam indul Gödöllőn kezdőknek és haladóknak. Érd: 06-20-544-8021
+Könnyen, gyorsan németül! Szeretne jól beszélni
németül? Beszédcentrikus órák oktatását vállalom
Gödöllőn. Minden korosztálynak, akár külföldi munkavállaláshoz is! Egyénre szabottan. Tel: 06-70-259-8650

TÁRSKERESŐ
+80 éves, tisztes férfi -korban hozzáillő- hölgyet keres.
Eltartási szerződést nem kötök, jó egészségnek
örvendek. A boldog időskor jegyében: 06-70-511-8089

ADÁS ~ VÉTEL
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
+Gyógypedikűr, manikűr, gél lakk, KÉZ ÉS LÁBÁPOLÁS.
Benőtt köröm kezelés, körömkorrekció. Egyedi
tehermentesítő eszközök készítése bütyökre, kalapácsujjra, tyúkszemre. Tel: 06-20-5733-977
+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! www.godolloiflabelos.hu,
www.godolloi.szolarium.hu, 06-28-412-564
+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

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
0,75liter 2eFt. Érd.: 0630 8518 763
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+Eladó Thermotéka 25-ES üzemképes gázkazán
28.000,-Ft-ért. Érd: 06-30-364-4216
+MOSÓDIÓ, MOSÓSZÓDA, mosószappan és egyéb ökotisztító- és mosószerek: www.csudadio.hu, 06-30-4601025. Gödöllőn 3.000Ft felett ingyenes házhozszállítás.

+Eladó Suzuki Liana tetőcsomagtartó, jó minőségű
üléshuzat, alufelni. Árban megegyezünk. Tel: 20-581-6485

EGYÉB
+Társ- és partnerközvetítés.
Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal.
Tel.: 20/9455-583.
+Pótgazdit keresek heti kb. 4
alkalomra, lehetőleg családi házzal
rendelkező Gödöllői lakosok
személyében. Két középtermetű
kutyalány egész napos felügyeletét
kellene ellátni, néha éjszakára is. A
kutyusok lakásban tartottak, de 4
óránként ki kell vinni, illetve engedni
őket a levegőre, kertbe. Kérem,
csak felelősségteljes, kutyaszerető,
tapasztalt felnőttek, nyugdíjasok
jelentkezzenek. Tel.: 30/955-1300.
Ha nem veszem fel, kérem többször
próbálkozzon, sms-t ne küldjön.
+Tisztelt Olvasó! Keressük
FEJÉREGYHÁZI LÁSZLÓ (19011948) festőművész, Premontrei
rajztanár MUNKÁIT listába vétel,
esetleg kiállítás céljából. Kérjük,
akinek ilyen kép van a birtokában,
értesítsen az alábbi elérhetőségek
valamelyikén: Fejéregyházi Péter
06-20-966-0341, 06-28-418-861
(esténként), fejerpeti@gmail.com.
Köszönettel: a Fejéregyházi család.
+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

+ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat
Gödöllőn CSÁNYI IDARED és KR-11 (piros) almával. Ár:
60-200 Ft-ig. Tel: 06-28-411-298, 06-20-4359-650

Nyitott hétvége:
2013. október 18-20.

OKTATÁS
+Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást,
felvételire való felkészítést kisiskolás kortól az
érettségiig. Tel.: 70/609-7748
+60 éven felülieknek. Ha frissen akarod tartani az
elméd, edzeni akarod a memóriád, erre a nyelvtanulás
kiváló. Teljesen kezdő és/vagy haladó szintű tanfolyam
indul 4 fő részvételével, egyeztetett időpontban.:
toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63, www.toptan
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ általános,
intenzív és vizsgafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás és anyanyelvi tanárokkal
felnőtteknek 650 Ft/óra díjtól. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653.
(Ny.sz:13-0295-04)
+Játékos, beszédközpontú OVIS és ISKOLÁS ANGOL ÉS
NÉMET nyelvtanfolyamok indulnak ANYANYELVI és
DIPLOMÁS magyar nyelvtanárokkal játékos és kommunikatív formában, legmodernebb oktatási anyagokkal,
digitális táblával kiegészítve. Tanáraink több éves óvodaés iskolapedagógiai tapasztalattal rendelkeznek. Óradíj:
800 Ft-tól. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511366,20/556-2653.

ÚJ INSIGNIA AZ OPEL GAÁLNÁL

A LÉNYEGHEZ KAPCSOLÓDVA.
Tapasztalja meg a digitális kapcsolatteremtés élményét az IntelliLink információs és
szórakoztató rendszerrel. Mindehhez pedig az eddigi leghatékonyabb Opel motort: 99 g CO2 /km.
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Opel Gaál
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 15.
Megfejtés: Áprily Lajos időszerű verse
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kelemen Andrásné, Szilágyi Erzsébet u. 37., Reményi Pál, Kotlán S. u. 2.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Kerher István, Batthyány L. u. 31.,
Fonyódi Márk, Rákóczi F. u. 15.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: László Melinda, Erdőszél u. 25.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Horváth Róbertné, Brassó u. 9., Dubovszkijné Z. Katalin, Kör
u. 4.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Sziráki Lászlóné,
Blaháné u. 3., Szatmári Lászlóné, Szent Imre u. 21.
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