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A korábbinál szebb hídon járhatnak át a
gyalogosok a Művészetek Háza mögött. A
létesítményt hétfőn már használhatták az
Alsóparkon át közlekedők.
(2. old.)

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Tizenkettedik alkalommal ad otthont a kastély a Liszt Fesztiválnak. A koncertek mellett
az idén egyházzenei konferencia is kiegészíti
a rendezvényt.
(5. old.)

A TEVA-GRC női röplabda-csapata vereséggel kezdte a Közép-európai Liga
(MEVZA) küzdelmeit: Gödöllő–Vasas 2:3.
(8. old.)

Tiszta Udvar–Rendes Ház

15 éves a GIM-ház

Díjátadás

Október 18-án, pénteken délután fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából csoportos képző- és iparművészeti kiállítás nyílt a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben (GIM).
A GIM-házat 1998-ban hozta létre 11
művész azzal a céllal, hogy a századfordulón létrejött Gödöllői Művésztelep szellemiségét, hagyományait
ápolja és a kortárs művészekkel megismertesse. A mostani tárlat anyaga a
11 alapító tag munkáiból és a meghívott – 5 és 10 éve a GIM-ház által díjazott – művészek alkotásaiból állt
össze. Anyagában és gondolatiságában gazdag és változatos műveket
mutat be a kiállítás, aminek – a korábbiaktól eltérően – nincs tematikája
és sok új alkotás született a jubileumi
tárlatra.
Katona Szabó Erzsébet Ferenczy
Noémi-díjas textilművész, a GIM
egyik alapítója és vezetője köszöntőjében elmondta: nagy öröm számára,

Fotó: Reményi Krisztián

A hagyományápolás és a progresszivizmus útján

hogy a kulturális és művészeti élet
színe-java megtisztelte jelenlétével
ezt a rendezvényt. Az viszont sajnálatos, hogy a hely szűke miatt nem fér
ide be az a több mint 200 neves művészkolléga, akik az elmúlt években

itt bemutatkoztak és kiállítottak. Éppen ezért a tervek között szerepel,
hogy a jövőben Budapesten létrehoznak egy olyan tárlatot, ahol mindenki
képviseli majd magát, aki valaha is
szerepelt a GIM-házban. Katona Sza-

bó Erzsébet köszönetet
mondott az önkormányzatnak a műhely létrejöttéért,
a művészeknek, hogy alkotásaikkal hozzájárultak
a GIM fejlődéséhez, emellett kiemelte azokat a háttérembereket is, akiknek a
munkája nélkül most nem
itt tartanának, ahol tartanak. Jó, hogy van egy
olyan hely Gödöllőn, ahová érdemes eljönni, mert itt
olyat is lehet látni, amit
máshol nem – fogalmazott.
Dr. Nánási Éva, Gödöllő város címzetes főjegyzője beszédében visszaemlékezett 1998 tavaszára, arra az izgalomra és örömre,
amikor felcsillant a remény, hogy helyet találhatnak a gödöllői művésztelep hagyományainak folytatására és a
kortárs művészet művelésére.
(folytatás a 5. oldalon)

Gödöllő városa második alkalommal hirdette meg a „Tiszta Udvar – Rendes Ház Gödöllő
2013” cím elnyerésére kiírt pályázatot többlakásos és családi
házas kategóriában.

A benevezett házakat augusztusban és
szeptemberben kereste fel a civil szervezetek (Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, Gödöllői
Városvédő Egyesület, Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete, Gödöllői Kertbarát Kör, Kertvárosi Egyesület, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllői Helyi Csoportja, Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület, Gödöllői Lokálpatrióta Klub) tagjaiból álló bizottság.
(folytatás a 2. oldalon)

Átadták a „Tiszta Udvar – Rendes Ház” pályázat díjait

Jövőre a „kerítésen túli porta” lesz a középpontban
(Folytatás az 1. oldalról)

A díjátadáson Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, aki úgy
fogalmazott, a pályázók pozitív példát mutatnak az itt élőknek, ők a motorjai ennek a mozgalomnak, s nekik
is köszönhető, hogy jól érezzük magunkat városunkban.
A köszöntő után Tóth Tibor alpolgármester foglalta össze a versennyel
kapcsolatos tudnivalókat, megköszönte a civil szervezeteknek azt az
elkötelezettséget, amivel segítik a
programot, s egyúttal bejelentette, jövőre „a kerítésen túli porta” lesz fókuszban, azt figyelik majd, ki, meny-

nyire tartja rendben a háza előtti közterületet.
A versenyt dr. Heltai Miklós, a Szent
István Egyetem VadVilág Megőrzési
Intézetének igazgatóhelyettese értékelte. Kiemelte, ezzel a versennyel
nem csak a lakók, hanem a madarak
is nyertek, hiszen rávilágított arra,

Hajdú Lajos (Móricz Zsigmond utca
11.) részesült, aki a Sieberz Kft-től
cserepes növényt kapott.
A legszebben gondozott utca részlet
elismeréséül a Kertvárosi Egyesület
különdíjában részesült és a Sieberz
Kft. ajándékát Számpor Pálné vehette át az Asbóth Sándor utca 41-ből.
A lejtős területen létrehozott kertművelés elismeréséül a Gödöllői Városvédő Egyesület különdíját és ajándékul a Gergely Díszfaiskola ajándékutalványát kapta Hadrik László
(Köztársaság út 22. )
A madárbarát környezet megteremtése elismeréséül a pályázat madárbarát különdíját, a Magyar Madártani és

Természetvédelmi Egyesület Gödöllői Helyi Csoportjának ajándékát egyegy madárodút, valamint a Gergely
Díszfaiskola egy- egy ajándékutalványát két pályázó vehette át: Tóth
Andrea és Tóth Balázs (Kard utca
13.) és Szívós Mária (Ibolya utca
25.)

A „Tiszta Udvar - Rendes Ház” cím
mellé a hagyományőrzésben legtöbbet tett porta elismeréséül a Gödöllői
Értékvédő Közhasznú Egyesület különdíjában részesült és ajándékul a
Sieberz Kft. virág ajándékát vehette
át Bíró Szabolcs (Csipke utca 6.).
A Gödöllői Kertbarát Kör legidősebb
kertművelőnek járó különdíjában

„Tiszta Udvar - Rendes Ház” címben
az ingatlan környékén található közterület szépen megvalósított kialakításáért a Gödöllői Városvédő Egyesület különdíjában részesült és a Sieberz
Kft-től virágot kapott a Paál László köz
2-4-6. és a Szent István tér 7-8.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub különdíjában részesült és ajándékul a
Sieberz Kft. virágkompozícióját a
Zombor utca 1. és a Szabadka utca 6. kapta.
A madárbarát környezet
megteremtése elismeréséül a pályázat madárbarát különdíjában részesült a Szabadság út
19., és a Paál László köz
1. Mindkét társasház a
Magyar Madártani és
Te r m é s z e t v é d e l m i
Egyesület Gödöllői Helyi Csoportjának ajándékát, egy-egy madárodút, valamint a
Gergely Díszfaiskola egy-egy ajándékutalványát kapta.
A pályázat fődíját idén is mindkét kategóriában 3-3 pályázó nyerte el, elismerve az épület és környezete, valamint a kapcsolódó közterület gondozottságát, környezettudatosságát, madárbarát jellegét. Az okleveleket és a
táblákat Gémesi György polgármester adta át.
A családi házas kategória fődíjasai
rangsor nélkül: Szénási Lászlóné
(Asbóth Sándor utca 39. ), Bélteki

ISMÉT LEZÁRÁS!!!
FELÚJÍTÁS MIATT A HÉT VÉGÉN ISMÉT LEZÁRJÁK A SZABADSÁG ÚT-DÓZSA
GYÖRGY ÚTI HÉV ÁTJÁRÓT 2013. OKTÓBER 25-ÉN 22 ÓRÁTÓL OKTÓBER
28-ÁN REGGEL 6 ÓRÁIG.
A gépjármű forgalmat ez idő alatt az alábbiak szerint terelik el.
Az M3-as autópálya felől Aszód felé, illetve Aszód felől az M3 autópálya
felé: Dózsa György út – Szilhát u. – Szőlő u. – Hunyadi János u. – Testvérvárosok útja – Szabadság út;

Melinda (Peres utca 44.) és Müllerné Matuz Erzsébet (Báthori István
utca 43.), akik a Zöld Híd Régió Kft.
felajánlásából 1 évre szóló hulladékszállítási díj elengedését és a SOPRO
Hungária Kft. felajánlásából bio tisztítószereket is tartalmazó ajándékcsomagot nyertek. Bélteki Melinda a fődíjon felül különdíjként a lejtős területen létrehozott kertművelés elismeréséül a Városvédő Egyesület oklevelét, és a Sieberz Kft. ajándékát is átvehette, s különdíjat kapott Müllerné
Matuz Erzsébet is, aki a fődíjon felül
a legszebben gondozott utca elismeréséül a Kertvárosi Egyesület oklevelét, és a Sieberz Kft-től virágot kapott.
Végezetül a többlakásos társasházak
részére adták át a fődíjakat, szintén
rangsor nélkül. Az elismerésben a Palota-kert 15., az Erzsébet körút 1-6. és
a Kazinczy körút 13. részesült. A díjazottak a Zöld Híd Régió Kft. felajánlásából komposztot és a SOPRO

A többlakásos társasház kategóriában
Tóth Tibor alpolgármester adta át az
elismeréseket.
„Tiszta Udvar - Rendes Ház” címben
részesülnek és „Tiszta Udvar - Rendes Ház” feliratú tűzzománc táblát
kapott a Kazinczy krt. 23., valamint
„Tiszta Udvar - Rendes Ház Madárbarát kert” feliratú táblát a Szent János u. 14. és a Palota-kert 16.

hogy az ő számukra is fontos, hogyan
alakítja az ember a környezetet. Felhívta a figyelmet a fajok és az élőhelyek védelmének fontosságára, amiért
mi is sokat tehetünk, akár saját kertünkben is.
Ezt követően a címmel járó tűzzománc táblák és különdíjak átadásra
került sor.
A családi házas kategóriában Pecze
Dániel alpolgármestertől vehette át
az elismerést, a „Tiszta Udvar - Rendes Ház” címet és a „Tiszta Udvar Rendes Ház” feliratú tűzzománc táblát Major Jenő (Testvérvárosok útja
1/B), Tóth József (Rigó u. 39.) és
Novák Zoltán (Rét u. 57/1.), valamint „Tiszta Udvar - Rendes Ház –
Madárbarát kert” feliratú táblát vehetett át dr. Kobolák Julianna (Észak
u. 3.), Dávid Diána (Semmelweis u.
2/A/1 ), Érsek István (Major u. 26.),
és dr. Reindl László (Vadász u. 16.).
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Hungária Kft. felajánlásából bio tisztítószereket is tartalmazó ajándékcsomagot nyertek, valamint az Erzsébet
körút 1-6. tevékenységükért a LOSZ
Gödöllő Egyesületének ajándékutalványát kapta.
A különdíjakat mindkét kategóriában
a civil szervezetek képviselői adták
át.

Az M3-as autópálya felől Budapest felé, illetve Budapest felől az M3-as
autópálya felé: Dózsa György út – Kossuth Lajos u. – Táncsics Mihály u. –
Szabadság út;
Isaszeg felől az M3-as autópálya felé, illetve az M3-as autópálya felől Isaszeg felé: Ady Endre sétány – Állomás u. – Szabadság út – Testvérvárosok
útja – Hunyadi János u. – Szőlő u. – Szilhát u. – Dózsa György út.
A BKV a pályafelújítást a múlt hét végén kezdte meg, október 25-28. között
a második ütemet végzi el. Fontos, hogy a közlekedésben résztvevők figyeljék a forgalmi irányítást annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a forgalmi dugók kialakulása.
A felújítás második ütemét a BKV eredetileg halottak napja hétvégéjén
szerette volna elvégeztetni, tekintettel azonban a Dózsa György úti temető
ilyenkor szokásos megnövekvő látogatottságára, az önkormányzat határozott fellépésével sikerült elérni az időpont módosítást.

Ingatlantulajdonosi kötelezettségek

Ha kell, a VÜSZI segít
Ősszel a VÜSZI munkatársai folyamatosan végzik a lehullott lomb összegyűjtését és a csapadékvíz elvezető árkok
karbantartását ott, ahol az az ő feladatuk. Ezt azonban nem csak nekik, hanem az ingatlantulajdonosoknak is el
kell végezni. Erről a 29/2008-as, a közterületek és az egyes, nem közterületnek
minősülő ingatlanok tisztántartásáról,
állagának megóvásáról szóló önkormányzati rendelet ad pontos tájékoztatást az érintetteknek.
Az ebben foglaltak szerint a járda gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és
gyommentesítéséről, a hó eltakarításról,
síkosságmentesítéséről annak az ingatlan tulajdonosnak kell gondoskodni,
akinek az ingatlana előtt található. Bár
még nem havazik, a lehullott levelek –
főleg esős időben – épp olyan csúszásveszélyesek, mint az utat borító hó,
vagy jégréteg. Ezeket el kell takarítani!
Fontos, hogy ez nem az árokba söprést
jelenti, hiszen az árkok tisztasága rendkívül fontos a csapadékvíz elvezetés
szempontjából. Mindemellett szintén a
fenti rendelet szól a kerítés és az úttest
közötti nyílt ároknak a tisztántartásáról,
gyommentesítéséről, ami ugyancsak az
ingatlantulajdonosok feladata! A hullott

avart egyébként is zöldhulladékként elszállítják.
Ilyenkor lehet elvégezni az ingatlanról a
járda fölé, vagy annak űrszelvényébe lógó ágak nyesését is.
A balesetmentes közlekedés érdekében
a közterület-felügyelet munkatársai folyamatosan ellenőrzik, hogy az ingatlantulajdonosok eleget tesznek-e a rendeletben meghatározott kötelezettségeiknek. Ahol hiányosságot tapasztalnak, ott első körben figyelmeztetést, felszólítást kaphatnak a tulajdonosok,
amennyiben azonban a mulasztás később is fennáll, helyszíni bírságot szabhatnak ki, vagy eljárást indíthatnak. A
helyszíni bírság 50.000 forintig terjedhet, eljárás esetén pedig akár 150.000
forintot is fizethet az ingatlan tulajdonosa.
A cél azonban nem a büntetés, hanem
az, hogy minden ingatlan előtt rendezett
közterület legyen. Éppen ezért a VÜSZI
segítséget nyújt azoknak, akik saját
maguk nem tudják elvégezni ezt a
munkát: a VÜSZI ügyfélszolgálatához
fordulhatnak az érdeklődők, a pontos
részletekről is itt kaphatnak tájékoztatást.
bj

Jó hírek gyalogosoknak

Új híd ível át a Rákoson

Szintén ajándékot kapott Dobrocsi
Laura (Ipolyság u. 14/b.), aki családi, szervezési okok miatt visszalépett
a pályázattól. Az elküldött anyagból
(leírásból, fotókból) azonban kitűnt,
hogy mennyire sokat tesznek a madárbarát környezet megteremtéséért,
így ugyan „Tiszta Udvar - Rendes
Ház” táblát nem kaphattak, de a zsűri
egy madárodúval ajándékozta meg,
tovább ösztönözve a madarakért folytatott munkára.
A pályázatot a Zöld Híd Régió Kft., a
SOPRO Hungária Kft., a Gergely
Díszfaiskola, a Sieberz Kft. és a
VÜSZI Kft. támogatta.
jk

Mivel kedvez az időjárás a közterületi munkáknak, a héten tovább folytatódik a járdaépítés a Szilhát utcában, s a tervek szerint november közepére fejeződik be. Új
járda épül a Blaháné úton a Hársfa utca kereszteződésében is, itt a héten kezdték
meg a munkát, s várhatóan november első hetére készülnek el a kivitelezéssel.
Fokozott figyelmet igényel a közlekedés a Repülőtéri úton, ahol a felújítást követően a Honvéd utcai kereszteződésben megváltozott a
forgalmi rend. Fontos,
hogy a közlekedők figyeljék a kihelyezett táblákat és az új burkolati
jelzéseket!
Jó hír az Alsóparkon át
közlekedőknek, hogy elkészült a Művészetek
Háza mögötti gyalogoshíd. A létesítményt egy korabeli fotó alapján újították fel, így
a korábbinál egy szebb, fa korlátokkal ellátott hidat vehettek birtokba a gyalogosok
hétfő reggel. Az őszi munkák mellett a VÜSZI már megkezdte a felkészülést a téli
időszakra is. Első lépésként valamennyi, a hó eltakarításban közreműködő gépet átvizsgálnak, hogy mindegyik azonnal bevethető legyen, ha szükséges, s ezzel egyidőben megkezdődött a szóróanyagok beszerzése is.
jb
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Október 31.: Visegrádi négyek csúcstalálkozója a kastélyban

Sikerek az Európa a polgárokért programban

Egy napra visszatérnek a lezárások

Gödöllő kiemelten jó példa

Október 31-én, csütörtökön Gödöllőn tartják a Visegrádi négyek csúcstalálkozóját, ami kiegészül a Nyugat-balkáni Konzultációval és a Közép-európai
Kezdeményezés tanácskozásával.

A Tempus Közalapítvány a Polgárok
Európai Éve kiemelt rendezvényeként „Európa a polgárokért – a polgárok Európáért” címmel rendezett konferenciát Budapesten október 16-án.
A rendezvényen az Európa a Polgárokért program legsikeresebb projektjeinek megvalósult tevékenységei között városunk, Gödöllő is bemutatta
az aktív polgárság, az önkéntesség és
az uniós szakpolitikákra épülő eredményeit az önkormányzatok, civil
szervezetek, oktatási intézmények,
önkéntességgel foglalkozó szervezetek képviselői és az uniós kérdések
iránt érdeklődő széles közönség számára.
Gödöllő város önkormányzata a
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
együttműködésével évek óta kiemelten sikeres és példaértékű módszertani elemekkel kidolgozott, generációkon átívelő uniós projekteket valósít
meg testvérvárosaival, köztük az ifjúság részvételére épülő nemzetközi tábor szervezésével, amelynek tapasztalatait előadóként osztotta meg a rendezvényen. A jó példák megismerése
keretében beszélgetések, műhelymunkák segítették a tapasztalatcserét a
közönség aktív részvételével, hozzászólásaival arról, mit is lehet tenni az
EU-szkepticizmus ellen és mit jelent
Európában uniós polgárként élni mindennapjainkat.
Tordai Péter, a program nemzeti
információs pontjaként működő Tempus Közalapítvány igazgatója, beszédében kiemelte: „Az Európa a Polgárokért program egyik legfontosabb
értéke, hogy helyben – intézményi,
települési, civil szervezeti szinten –
fogalmazódnak meg a célkitűzések,
így a saját, szűkebb közösségünk számára fontos és értékes témák feldolgozását teszi lehetővé.”
Az aktív polgárság témakörében a
konferencia résztvevői a megoldást
az oktatásban, a civil szervezetek hazai és nemzetközi együttműködésében, a mobilitásban, az élményszerű
személyes tapasztalatszerzésben és a

A rangos diplomáciai események miatt a legmagasabb szintű, az európai

uniós elnökség idején tapasztalt lezárásokra és forgalomkorlátozásra kell
számítani a kastély és a Művészetek
Háza környékén. A kastélyt és a Kastélyparkot teljesen lezárják.
A Művészetek Háza parkolóját is
lezárják nulla órától 17-ig, az épületet
azonban gyalogosan megközelíthetik,
s az alsóparki sétányokon is biztosított lesz a gyalogos közlekedés.

Az Ady Endre sétányt a Martinovics utcáig zárják le a forgalom elől.
Az itt lakók a Tessedik Sámuel utca
felől közelíthetik meg ingatlanaikat.
A Szabadság úton lezárás nem lesz,
forgalomkorlátozás, illetve -lassítás
azonban a nap folyamán többször is
várható lesz.
(ny.f.)

Reflektorfényben a gyermekbántalmazások

Közös felelősségünk a megelőzés
Előzzük meg a gyermekek bántalmazását címmel rendezett
konferenciát Gödöllőn a Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület. A
rendezvényen dr. Herczog Mária egyetemi docens és dr. Kassai Tamás gyermek traumatológus a leggyakrabban felmerülő problémákról tartott előadást.
A gyerekek elleni erőszak megelőzése és kezelése volt a fő témája dr.
Herczog Mária előadásának, aki a
hazaiak mellett külföldi problémákat
is megemlített. Mint mondta, tévedés
azt hinni, hogy napjainkban megnőtt
a gyermekek ellen elkövetett erőszakos cselekedetek száma, csak ma a
média segítségével nagyobb nyilvánosságot kapnak, s nagyobb számban
válnak ismerté olyan esetek is, mint a
gyerekek ellen elkövetett szexuális
bűncselekmények, amiket régebben
rendszerint – félelemből, vagy szégyenből – elhallgattak.
Előadásában felhívta a figyelmet
arra, ha családon belüli erőszakról,
gyermekbántalmazásról beszélünk
nem csak a fizikai bántalmazásra kell
gondolni, hanem a verbális erőszakra

is, ami manapság a legnagyobb probléma.
Dr. Herczog Mária lapunknak elmondta, a családon belüli erőszak, a
gyermekbántalmazás rendkívül tág
fogalom. A fizikai, a szexuális és a
verbális bántalmazás mellett ide tartozik többek között az elhanyagolás
is, s ami lehet, hogy sokak számára
megdöbbentő, ezek elkövetői között
többségben vannak az anyák.
A legnagyobb problémát abban látja, hogy a szülők sokszor nem kapnak
segítséget a gyermek neveléséhez,
mert hiányzik az intézményi és a
szakember háttér.
Az állami rendszerben kevés a
pszichológus, a magánrendelések pedig a legtöbb rászoruló számára megfizethetetlenek. Ez pedig újabb problémákat generál, mivel az ilyen sérüléseket elszenvedett gyerekek a közösségbe kerülve nehezebben illeszkednek be, az őket ért agresszió következtében ők is agresszívekké válnak, akiket a környezetük „problémás” vagy „rossz” gyerekekként kezel majd, s arra kevesen gondolnak,
hogy negatív megnyilvánulásaik jelzések, segélykérések.
Fontosnak tartotta megjegyezni: a
gyerekek magatartása sok esetben a

szülők viselkedését tükrözi, még akkor is, ha a családban lévő agresszió
nem őfeléjük, hanem egy másik személy, szülő, testvér felé irányul – s
ebből már jól látható, milyen összetett problémával állunk szemben.
Szintén súlyos jelenségre hívta fel
a figyelmet dr. Kassai Tamás, aki az
úgynevezett „rázott gyerek szindrómáról” beszélt, ami az egyik legsúlyosabb és leggyakoribb csecsemőbántalmazási forma. A tapasztalatok
szerint sokszor a fáradt, kontrolljukat
vesztett szülők, gondozók esetében
fordul elő, hogy – mivel nem tudják a
gyereksírást elviselni – a feszültség
levezetéseként megrázzák a csecsemőt, ami maradandó sérüléseket, és
halált is okozhat. Emellett azonban
komoly problémát jelent a szándékos
bántalmazás, verés is. Elmondta, szomorú és felháborító, hogy sokszor találkoznak emiatt olyan súlyos állapotban kórházba került gyerekekkel,
akiknek az életét már nem sikerül
megmenteni.
A rendezvényt „A társadalmi kohézió erősítése az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében a Gödöllői kistérségben” c.
TÁMOP-projekt keretében tartották
(bdz)
meg.

Rongálás a belvárosban
Vasárnapra virradóra megrongálták a Hamvay-kúriát. Ismeretlen
tettesek négy ablakot törtek be az
épület sínek felőli oldalán. A károkozás a Gödöllői Városi Múzeumot és a Monarchia Rétesházat
érintette.
A Gödöllői Rendőrkapitányság
tájékoztatása szerint az ügyben
megindult a nyomozás, a térfigyelő
kamera felvételének elemzésével
igyekeznek azonosítani a elkövetőket.
(bdz)

jó példák minél szélesebb körben való megismertetésében látják.
Gödöllő részéről kiemelésre került
projektünk egyik legfontosabb eredménye, hogy valóban megvalósult az
„együtt egymásért” mottó a gyakorlatban, tanulási lehetőségeket megosztva egymással, fontosnak tartottuk, hogy a diákok vegyes, nemzetközi csapatokban legyenek az aktív főszereplők, hidak épüljenek nemzetek
és generációk között a különböző játékos feladatokkal párosított programsorozaton. A gödöllői projektünk
a Tempus Közalapítvány Kiadványának őszi számában egyedüliként fog
szerepelni az Európa a Polgárokért
program keretében, mint kiemelten előremutató jó példa az együttműködés és
uniós értékek megvalósításában.
*
Az Európa a Polgárokért program
hatásairól májusban tette közzé tanulmányát az Európai Bizottság. Az
eredmények szerint, a résztvevők
több mint 77%-a jobban átérzi európaiságát a programnak köszönhetően
és csaknem 90%-uk fogékonyabb az
európai kultúra és identitás kérdései
iránt. A megkérdezettek kiemelték a
kapcsolatépítés fontosságát, valamint
azt, hogy a programban való részvétel
hatására többet megtudtak az EU-ról,
az európai politikákról és a közös
történelmünkről.
Az elmúlt hét évben 5,5 millióan
vettek részt az Európa a Polgárokért
program eseményein és a program
költségvetése uniós szinten elérte 215
millió eurót. Magyarországon a testvérvárosi együttműködések a legnépszerűbbek, melyeknek megvalósítására több mint 10 millió eurót fordíthattak a pályázók 2007-2013 között.
A 2014-2020 közötti új uniós programszakaszban továbbra is különböző országok önkormányzatainak és
civil szervezeteinek együttműködését
támogatja az Európa a Polgárokért
program, amely egyfajta kapocs szerepet tölt be az emberek és az Európai
Sz.H.
Unió között.

Új rektorok a SZIE-n és a Zeneakadémián

Kinevezések
Áder János köztársasági elnök október 14-én Tőzsér János egyetemi tanárt bízta meg a Szent István Egyetem rektori feladatainak ellátásával. A
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi
Intézetének professzora november 1jétől 2018. október 31-ig kapta a
megbízást.
Az előző rektor, Solti László megbízása június 30-án szűnt meg, s mivel az első rektori pályázat eredménytelenül zárult, Tőzsér János július 1jével ideiglenes intézményvezetői megbízást kapott. Rektori megbízására az
újonnan kiírt vezetői pályázat alapján
került sor.
Tőzsér János 1986-ban szerzett agrármérnöki diplomát az akkori Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, s végzése
óta az intézményben dolgozik. Édesapja is itt volt egyetemi tanár.
Érdekesség, hogy a Sándor-palotában átadott másik
rektori megbízás tulajdonosa
is kötődik Gödöllőhöz. Vígh
Andrea hárfaművész, egyetemi tanár a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet vezeti a következő időszakban.
Az ő neve fémjelzi az idén
immár 15. alkalommal megrendezett Gödöllői Nemzet(B)
közi Hárfafesztivált.

4 Gödöllői Szolgálat

Civil

Gyermekkori álmaink

kizökkenni a mindennapok hajtós, problémákkal teli világából! Győződjön
meg Ön is erről és látogassa meg a II.
Gödöllői Vasútmodell-kiállítást!

Vasútmodell-kiállítás
Október 24-27. között immáron második alkalommal kerül megrendezésre a
hazai vasútmodellezés legszebb terepasztalait bemutató Gödöllői Vasútmodell-kiállítás. A rendezvénynek Magyarország talán legimpozánsabb konferencia központja, a Gödöllői Királyi Kastély tágas lovardája ad otthont, amit az
érdeklődés és kiállítók növekvő száma
tett szükségessé. A bemutatásra kerülő
alkotások – amik között szép számban
lesznek a közönség előtt először bemutatkozó terepasztalok – pezsgő vasútüzemet keltenek életre és izgalmas betekintést engednek az 1920-as, 60-as
évek, valamint napjaink modern vasúti
világába kicsiknek és nagyoknak. A legtöbbször a valósághoz megszólalásig
hasonlító, részletgazdag terepasztalok a
minőség jegyében készültek. A minivilág digitálisan vezérelt express vonatai
látványos hegyeket meghódítva, impozáns viaduktokat és kanyargó alagutakat
átszelve érkeznek meg a sokvágányos
állomásokra, majd rövid pihenőt követően ismét mozgásba lendülnek, hogy
halk zakatolásukkal újfent elkápráztassák a látogatót.
Nincs ember e földön, aki gyermekkorában ne álmodott volna egy valódi terepasztalról! A szervezők egyik legfőbb
célkitűzése ezen álmok megvalósítása!

Vendégek a Törökben – Klezmer zene Neustadtból
Múlt héten szerdán a Török Ignác Gimnázium aulájában adott közös koncertet
a gimnázium kórusa és a Gödöllőn vendégeskedő neustadti gimnázium zenekara. A gödöllői középiskola németországi testvérintézményéből 25 diák, 6 zenész és 2 tanár érkezett hozzánk. A
szerda esti előadás gerincét klezmer zene szolgáltatta, amit 100 fős közönség
előtt adtak elő. A koncertet közös éneklés zárta. A törökösök ezt megelőzően
júniusban jártak hasonló célból Neustadtban, amit a német fiatalok most vi(t.a.)
szonoztak.

Kicsit talán meglepődtek, akik október 15-én, kedden Gödöllő belváro-

lágnapját, aminek rendezvényét a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói
és tanárai vállalták magukra. Azon a
napon több mint száz gyerek nyüzsgött a főtéren, és gondolták, sokaknak

sában jártak, és kisdiákok nagy csoportja várta őket, hogy mindenkit tárt
karral fogadjanak egy ölelésre. Ezen a
napon ünneplik ugyanis az ölelés vi-

lehet szükségük egy-egy ölelésre, miért
is ne adnának annak, aki örömmel fogadja. Ötletükkel kellemes pillanatokat
(t.a.)
szereztek a gödöllőieknek.

Szüntelenül imádkozzatok!

zetek képviselői osztják meg örömeiket,
tárják fel problémáikat közös imatémák
formájában. Végül a fogadó közösség
agapéjával zárul az alkalom.
Ezekre az imaestekre az Adventista, az
Agapé, a Baptista, a Biblia Szól, a Református és a Szeretet Lángja gyülekezetekből jönnek a résztvevők. Velük az
utcai lelki beszélgetésekben, biblikus
bábjátékokon, rászorultak megsegítésében, családgondozó előadások során,
missziós filmek vetítésekor és a diakónia számos ágában találkozhatnak a gödöllőiek.
Küldetésük, hogy segítséget nyújtsanak
a hozzájuk fordulóknak kérdéseik megválaszolásában, és lehetőséget biztosítsanak a gödöllőieknek arra, hogy minél
közelebb kerüljenek Jézushoz és egymáshoz.

Ölelés napja

Aki az álmokat a továbbiakban otthon is
szeretné életre kelteni, annak a helyszínen lehetősége lesz a modellezés alapjainak elsajátítására is! Ehhez kínál
nagyszerű alapot a szervezők által meghírdetett diorámaépítő verseny, amire
szép számmal jelentkeztek a kreativitásuk szárnyait bontogató, illetve komoly
tapasztalattal rendelkező modellezők.
Az igazán bátrak szakemberek segítségével elkészíthetik első modell alkotásaikat, amit ajándékba kapnak és hazavihetnek. A vasútmodellezés egy csodálatos, kreativitást, kézügyességet és fantáziát fejlesztő tevékenység, ami segít

Web: vasutmodellkiallitas-godollo.hu
***
A megnyitóig még a Facebookon lehet
szavazni a Flexmodell által a II. Gödöllői Vasútmodell Kiállítás alkalmából
meghirdetett Dioráma építő verseny pályamunkáira. Ezt követően a kiállításon
a személyes benyomásokkal is felvértezve a belépőjegy mellé biztosított szavazólap kitöltésével is szavazhat a közönség. A pályaművek között ott található a Királyi Váró épülete is, amire
szintén szavazhat a közönség. A diorámát Karacs János álmodta meg és kéjk
szítette el.

A Magashegyi Underground és a Talamba újabb nagy dobása

Ilyen még nem volt eddig Gödöllőn
A Gödöllőn méltán ismert és elismert Talamba Ütőegyüttes most is magasra tette a lécet. A csapat
ez alkalommal a médiának és a kulturális életnek köszönhetően egyre ismertebb Magashegyi Underground-dal ad közös koncertet október 26-án a gödöllői Művészetek Házában.
Jó eséllyel Gödöllőn is telt házas koncertet adnak, hiszen
a különleges hangzású és hangulatú remix nagykoncertet
a budapesti Művészetek Palotájában már több ezer

ember előtt bemutatták. A 19 órakor kezdődő előadás több
szempontból is „varázslatosnak” ígérkezik, hiszen egyszerre
50 zenész lép színpadra – a Magashegyi Underground és a Talamba mellett a Harmonia Garden Symphonic Orchestra és a
Discantus Énekegyüttes. A közönség pedig újragondolt formában hallhatja a legnagyobb slágereket, és a ritkábban játszott szerzeményeket is, melyek különlegessé válnak a szimfonikus hangszerelésben. A koncerten a Talamba Ütőegyüttes
tagja, Grünvald László karmesteri pálcát ragad és vezényli a
80 perces koncertet.
muza

TELEKI PÁL EGYESÜLET
MEGHÍVÓ
Teleki Pál születésének 134. évfordulója alkalmából 2013. november 8-án (pénteken), 11
órakor koszorúzó megemlékezést tartunk
szobránál, a gr. Teleki Pál téren.
A Művészetek Házától 10.30-kor, a Premontrei Gimnázium parkolójából 10.40-kor díjmentes autóbusz indul a térre, majd a megemlékezés után vissza. Az autóbuszra a közbeeső buszmegállókban is fel lehet szállni.
A megemlékezésre egyesületünk tagjait, és
minden kedves érdeklődőt tisztelettel hívunk
és várunk.
Honlapunkon részletesen, naprakészen tájékozódhat híreinkről, rendezvényeinkről, kirándulásainkról, kiadványainkról:
http://www.telekipal.hu
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Gödöllő Város Népizenekarának
20 éves gála koncertje
A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú
Egyesület szervezésében
2013. november 10-én, vasárnap 17 órai kezdettel a
Művészetek Háza színháztermében.
Fellépők:
Szadai hagyományőrző együttes, Madarász Katalin,
Rupa Ilona cigánynóta énekesek, Budai Beatrix,
Szeredy Krisztina, Nádasdi László, Újvári Marika
magyarnóta énekesek valamint meglepetés
sztárvendégek!
Az előadóművészeket kíséri:
Gödöllő Város Népizenekara
Műsorvezető: Kubatov János
Belépőjegy ára: 1000 Ft.
Jegyelővétel: Művészetek Háza, Gödöllő Város
Polgármesteri Hivatal portáján Kubatov Jánosnál,
valamint Balogh Gyula, Gödöllő, Bercsényi u. 39.
Telefon: 28/529-180, 28/529-117, 70/235-1273,
20/321-1241
Fő támogatók:
Gödöllő Város Önkormányzata, Művészetek Háza
Gödöllő, Kalória Kft., MOP-CSI Clean Kft., Erzsébet
Királyné Szálloda

A gödöllői keresztyén kisközösségek
havonta egy szombat este 2-3 órát
együtt imádkoznak Gödöllő városáért.
Kik alkotják ezt az imaközösséget, miben tudnak egyek lenni és hogyan zajlik
egy ilyen alkalom? Ennek jártunk utána.
Minden hónapban egy másik fogadó és
vendéglátó közösség vezeti az alkalmat,
ami bibliamagyarázattal kezdődik. Az
első körben hozzászólunk az igemagyarázathoz. Utána az ország és a város vezetőiért, pedagógusaiért, Gödöllő népéért imádkozunk, majd olyan közügyekért, mint például a hittanoktatás országos bevezetése, az egyetemi lelkészség
vagy a misszió további lehetősége városunkban.
A következő körben az egyes gyüleke-

az imaközösség tagjai nevében:
dr. Judák Endre

2013. október 22.

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Harc a Triádokkal
Ha az ember azt a szót hallja,
hogy maffia, akkor önkéntelenül is Francis Ford Coppola
nagy sikerű filmje, a Keresztapa ugrik be elsőnek, innen
meg már csak pár lépés a szicíliai és amerikai Cosa Nostra.
Pedig akadnak még jópáran a
küzdőtéren, akik elszántságban, szervezettségben és kegyetlenségben is kitűnőre vizsgáznának, ha lenne gengszterolimpia. De nincs, viszont van a
teljesség igénye nélkül orosz,
mexikói maffia, vannak a kolumbiai drog kartelek, Japánban a Yakuzák, illetve a kínai
Triádok. A szerző most ez
utóbbi szervezetet emeli be
regényébe és ütközteti össze a
keletet a nyugattal.
Harry Bosch, a Los Angeles-i nyomozó életének legnehezebb és legkockázatosabb ügyébe keveredik. A
tét minden eddiginél nagyobb... A
Fortune Liquors aprócska italbolt Los
Angeles egyik rossz hírű környékén.
Harry Bosch hosszú évek óta ismeri:
mindig magánál tartja azt a levél gyufát, ami egy réges-régi ügy kapcsán
került hozzá. A rajta olvasható mottó
– Boldog az, aki menedéket talál a
saját lelkében – a legsötétebb órákban
jelentett számára vigaszt. John Línek,
az üzlet kínai tulajdonosának a meggyilkolása érzékenyen érinti Boscht,
aki megfogadja, hogy mindenáron
felkutatja a tettest. Van azonban egy
nagy bökkenő: a kínai bevándorlók
világa azonban ismeretlen számára,
sem a nyelvet, sem a kultúrát nem is-

meri. Az ügy szálai egy veszedelmes
hongkongi bűnszervezethez vezetnek. Ráadásul Boschtól elszakítják a
lányát, aki mindennél többet jelent
számára. A férfinak Hongkongba kell
utaznia, hogy mindent egy lapra feltéve megmentse Maddie-t, aki vélhetően a kínai maffia, a Triádok karmai közé került. A Kilenc Sárkány
nevű helyen, az Éhes Szellemek ünnepén Bosch beleveti magát ebbe az
ismeretlen világba, hogy szembeszálljon a Triádok kíméletlen szervezetével.
A Kilenc sárkány tizennegyedik a
Harry Boscht főhősként szerepeltető
regények sorában, és az első olyan,
amiben az író Michael Connelly a
tengerentúlra, Hongkongba küldi a
főszereplőt.
Ez az utazás – és ebben rejlik a
regény ereje – több annál, mint amit
az egzotikus helyszín hozhat magával: nemcsak út, de változás is. Bár

A hagyományápolás és a progresszivizmus útján

15 éves a GIM-Ház
(Folytatás az 1. oldalról)

Nagyon fontos, hogy intézményesítettebb formában is támogatni tudja az önkormányzat a városnak ezt a rendkívül
fontos értékét. 15 évvel ezelőtt a kép-

viselő-testület egyhangúlag hozta létre
az Új Művészet Közalapítványt és adta
át nekik ezt az ingatlant azzal a céllal és
szándékkal, hogy ápolja a világhírű gödöllői művésztelep szellemiségét, de
egyúttal teremtse meg a kortárs művészet számára az alkotóműhelyt, illetve
teremtsen új hagyományokat. Ez úgy
gondolom, hogy sikerült – emelte ki dr.
Nánási Éva. Az itt végzett áldozatos
munka minden aranyat és kincset megér; az új hagyományok megteremtődtek
és 100 év múlva már erre a szellemiségre és értékre is tudnak alapozni az alko-

tóművészek. A főjegyző asszony elmondta: ő még bizony emlékszik a 15
évvel ezelőtti lerobbant, csupasz épületre, ami viszont ma már önmagáért beszél, ugyanúgy, ahogy a köré épült kert
is, ami ma már fogalommá vált, országosan is ismert. A kert, a természet kö-
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zelisége és élő létformája a gödöllői művészetnek. Fontos megemlíteni az
első kuratórium összetételét: Katona Szabó Erzsébet elnök, Remsey Flóra, Kecskés József, Fábián
Dénes, Pannonhalmi Zsuzsa, Guba Lajos, dr. Krassay László, dr.
Fülöp István, Körösfői András.
A tárlaton Simon Károly designer,
a Magyar Művészeti Akadémia
iparművészeti tagozatának vezetője
megnyitó beszédében kiemelte: Ez
a GIM-ház, mint ház, nem egy csoda, de
ahogy megszületett, amilyen szellemben érte el a tizenötödik életévét, az egy
csoda. Az épületet és a benne lévő tereket nem a malter, hanem az itt élő szellem, illetve az itt működő szellemiség

tartja össze. A GIM-ház méretét tekintve kicsi, de mégis nagy. Csoda,
hogy ez a ház nem nő magától, mint az
őt övező vegetáció a kertben. De ha a
gödöllői művészeti élet gyökereire
gondolunk, akkor ez a 15 év már nem
is 15, hanem sokkal több. A matematikában az 1+1 az kettő, a művészetben ez lehet, hogy három vagy öt.
Ami szubjektív és zseniális, ott ez a tétel igaz. Neumann János egyszer azt
mondta: az agy nem a matematika szabályai szerint működik. Ami a matematikában képtelenség, az a művészetben nem az. Az itteni műhelyt a
progresszió jellemzi és mindaz, ami
felfelé halad. Nem véletlen, hogy
annyi kiváló, kitűnő művészt vonzott a
múltban, vonzz a jelenben és minden

Michael Connelly Boschkötetei elsősorban rendőrregényként aposztrofálhatók, maga Bosch mégsem tipikus
rendőrfigura. Túl zaklatott lelkű és
túlságosan is magányos farkas ehhez,
ráadásul gyakran kerül összeütközésbe azzal a hatalommal, melynek furcsa módon maga is képviselője. A Kilenc sárkányban azonban még ennél
is bonyolultabb Bosch és a rendfenntartók viszonya. Ami kezdetben a Los
Angelesben is működő kínai triádok
utáni nyomozásként indul, később
személyessé válik, amikor Hongkongban elrabolják a lányát. A továbbiakban csak magára számíthat, akár
az ottani rendőrség ellenében is. A
könyvben mindenki gyanús, senkiről
sem lehet tudni, hogy a Triádok embere vagy sem, ezt a lebegtetést az
írónak sikerül a regény végéig fenntartania, azután úgyis minden figura a
helyére kerül. Vagy mégsem?
A Kilenc sárkány a nyomozáson
túl a felelősségről és a kultúrák különbségeiről, az összefüggésekről és
a véletlenekről szól: miközben egyre
szaporodnak a gyilkosságok, Hongkong éppen a halottak tiszteletére tart
ünnepet. Bosch a regény során nemcsak fizikailag, de lelkileg is határátlépésre kényszerül. „Életének egyenletében most először jelent meg a ha
mint változó” – mutat rá a szerző,
milyen utat kell megtennie hősének.
Rendőrből apává válni bizony még
egy olyan tapasztalt ember számára,
mint Harry Bosch sem könnyű feladat.
A Kilenc sárkány Michael Connelly
minden eddigi regényén túltesz, és
igazolja, hogy a kritikusok nem érdemtelenül tartják őt a világ egyik
legjobb krimiírójának. A kötet 39
nyelven jelent meg, és több mint 42
millió példányt adtak el belőle.
(Michael Connelly: Kilenc sárkány) hc
bizonnyal ezt fogja tenni a jövőben is.
A kiállításra visszatérve a teljesség
igénye nélkül: Kecskés Zoltán
grafikus finom tollrajzokat készített,
csakúgy, mint Anti Szabó János.

Orosz István grafikus rézkarc sorozatából a Fal I. látható, Rékassy Levente
ezüstmadaras ékszereket állított ki,
Remsey Flóra Ősanyag című szőnyege, Farkas Éva Örökség és Szuppán
Irén Kastély című kárpitja is helyet
kapott az anyagban. Szőcs Miklós Tui
renoválta saját munkáját, a Zebra szobrot. Bódis Erzsébet Kakasmandikó
című szövött kárpitja, Latin Anna zászlaja, Kun Éva, Müller Magda, F.
Orosz Sára és Karsai Zsófi kerámiái
gazdagítják a tárlatot. Katona Szabó Erzsébet Üzenet című, két rétegű nagy
bőrkompozícióját is láthatja a közönség.
Az eseményen hegedűn közreműködött
Dezső Piroska és Klacsmann Nóra.
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.
hc

XII. Liszt Fesztivál

Zene és tudomány
A gödöllői Liszt Fesztivál évek óta az
egyetemes kulturális és művészeti értékek közvetítését szolgálja. Törekvései
között jelentős szerepet kap minden évben a hagyományok újra és újra történő
megjelenítése mellett az innovatív típusú megközelítés is,
amennyiben egy-egy hangversenyen szerepet kapnak az új
művek, avagy a régi mesterművek újszerű megfogalmazásai.
Az első esten ifjú tehetségek
adtak hangversenyt. A díszteremben két Junior Príma díjas
művész, Medgyesi Zsolt és ifj.
Balázs János adott koncertet
Liszt, Beethoven és Chopin műveiből.
Szombat este a lovardában folytatódott
a XII. Liszt-fesztivál, ahol Bogányi

téneti előadása tette teljessé.
Az idén már 12. alkalommal megrendezett Liszt Fesztivál szervezését a
Gödöllői Királyi Kastély maga vállalta fel. Az esemény az elmúlt több mint

egy évtized alatt magas rangot vívott
ki a hazai „Liszt rendezvények” sorában, hiszen az elsők között vállalkozott arra, hogy a zeneóriásról,
születésnapja idején, évről-évre
megemlékezzen.
A korábbi koncertsorozat 2013ban egy országos egyházzene pedagógiai konferenciával is kibővült, Liszt Ferenc szellemiségét
követve. A konferencia életre hívásához Balogh Péter Piusz O.

Gergely Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és
Baráti Kristóf Liszt-díjas hegedűművész lépett a közönség
elé. Természetesen telt ház előtt
szólaltatták meg Bach, Beethoven, Bartók és Franck muzsikáját, majd vasárnap este a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és
Bogányi Gergely közös hangversenye várta az érdeklődőket. Az esten telt ház előtt szólaltak meg Muszorgszkij, Rahmanyinov
és természetesen Liszt Ferenc művei. A
zenekar élén Horváth Gábor állt, a zenei élményt Zelinkai Tamás zenetö-

praem nyújtott segítséget. A tanácskozáson tíz előadás szól az egyházzenei pedagógia fő kérdéseiről. Többek között arról értekeznek, hogy milyen egyházzenei repertoárt kellene megismertetni a diákokkal, hogyan kellene felépülnie a
tananyagnak. Érintik az egyházzene-oktatás területén adódó
gondokat, szólnak a kántorképzőkről, a szkólákról, vagyis a
templomi liturgikus énekkarokról és az orgonaoktatásról.
jk
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Körösfői 150.: Bélyegzés, kiállítás, díjátadás

Folytatódnak a megemlékezések
Körösfői-Kriesch Aladár születésének
150. évfordulójára emlékezik az idén
Gödöllő városa. Születésnapján, október 29-én több rendezvénnyel is tisztelgünk a művésztelep alapítója előtt.

A Gödöllői Városi Múzeumban 15
órakor kezdődik „A Jó kormányos –
Körösfői-Kriesch Aladár (18631920) emlékkiállítás záró rendezvénye. Ennek során 15 órától a Magyar Posta alkalmi bélyegzésére kerül sor.
A Magyar Posta október 2-án jelentette meg
a Körösfői-emlékbélyeget és a hozzá tartozó
borítékot, s ekkor került sor az elsőnapi bélyegzésre is. A születésnapra külön bélyegzőt
készítenek, ezt alkalmazzák majd a finisszázson. A gyűjtők 15-18 óra között vásárolhatják
meg a kiadványt és bélyegeztethetik le, a múzeum épületében.
A posta már másodszor bocsát ki bélyeget a
gödöllői tematikus év alkalmából: A 2011-es
Barokk Évben a Grassalkovich-kastélyt ábrázoló bélyeggel lepte meg a filatélia rajongóit.
Az esemény keretében 16.30-tól 17.30-ig az
érdeklődők Őriné Nagy Cecília művészettörténész vezetésével tekinthetik meg a kiállítást.
Ezt követően 17.30-kor kerül sor a művész
szobrának megkoszorúzására a múzeum előtt,
majd hagyományosan, a királyi kastély dísz-

termében ünnepi műsor keretében adják át a
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány díjait.
A rendezvényen ifj. Keményfi Róbert
egyetemi tanár, néprajzkutató, az MTA doktora
tart szakmai előadást „150 – emlékbeszéd Kriesch Aladár felett”
címmel. A műsorban közreműködnek Benedek Krisztina és
gyermekei: Benedek Rubinka
Róza, Széphalmi Júlia és Széphalmi Pál; Herczenik Anna,
Cser Ádám, Szelba Szabolcs,
Madarászi László, Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona, Ngu-

yen Hong Phuc és Gungl Ábel. A díjátadón az
érdeklődők megvásárolhatják az alapítvány által nemrég megjelentetett Tűzőrzők című
könyvet is, ami bemutatja az eddigi kitüntetetteket, és tartalmazza valamennyi itt elhangzott
előadás anyagát is.
Megvásárolni ugyan nem lehet, gyönyörködni azonban igen, azokban a képekben,
amik a Városháza emeleti galériájában láthatók az emlékév alkalmából. A múlt hét óta
megtekinthető kiállítás első részében a művészről, családjáról készült fotókat mutatnak
be, míg a második részben azokat a tablókat
csodálhatják meg, amiket a GIM-ház tavaszi
időszaki kiállítására a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének
hallgatói készítettek.
K.J.

Tisztelet Körösfői-Kriesch Aladárnak

Szekeres Erzsébet tárlata Szadán
Zsúfolásig megtelt a szadai Székely
Bertalan Műteremház Galériája vasárnap, ahol Szekeres Erzsébet textilművész Tisztelet Körösfői-Kriesch Aladárnak című kiállítását nyitotta meg Lábadi Károly néprajzkutató, ny. egyetemi
tanár. Érdekesség, hogy Székely Bertalan az egyik mestere volt a gödöllői művésztelep alapítójának.
A gödöllői művészt Vécsey László polgármester, országgyűlési képviselő is köszöntötte. A
megnyitón közreműködött Kozár Melinda
oboaművész és Soós Gabriella zongoraművész.
– Szekeres Erzsébet új kiállításával a százötven esztendeje született Körösfői-Kriesch
Aladár művészete és a gödöllői művésztelep
szellemisége előtt tiszteleg. Saját művészetéből
azokat az alkotásokat állítja ki, melyek gondolati-tartalmi rímeket mutatnak a nagy előd munkásságával. A lelki kapcsolat nemcsak az azonos témák kidolgozásában fogalmazódik meg.
Ő is csodálja a Történelem Ura által teremtett
világ szépségeit, kimeríthetetlenségét. Ugyanazt az utat követi, mint Körösfői: felismeri a hit
és erkölcs, valamint a művészet emberformáló

erejét, a jóság és a szépség alakító kisugárzását.
Azzal a stilisztikai, szecesszionista törekvéssel
vállal rokonságot, mely hirdeti, hogy a magyar
művészet bármikor vérfrissítő erőt kaphat, ha figyelme népünk művészete felé fordul – mondta a többi között Lábadi
Károly.
Szekeres Erzsébet alkotásaival idén eddig a
soproni, a pécsi, a táti, az
erdőkertesi, a miskolci és
a diószegi (Szlovákia)
közönség találkozhatott
közvetlenül önálló kiállításokon.
A július 24-én Pécsett,
a Dóm Kőtérben meg-

Billinger Edit kiállítása Valdemoróban

Piaci állóképek
Billinger Edit tavaly októberben három
napot töltött spanyol testvérvárosunkban, Valdemoróban a Feria Barroca,
vagyis a Barokk Fesztivál ideje alatt. Az
itt készült fotóiból idén kiállítást szerveztek a Juan Prado Kulturális Központban „Market Stills / Días de feria” címmel, s mivel a kiállítóterem két helyisége ezt lehetővé tette, a barokk képek
mellett a „Notizen” (Jegyzetek) című fotográfiai vizsgamunkáit is bemutathatta.
A valdemorói kiállítás megnyitójára szeptember
27-én került sor, amelyen Mercedes Prado, a
kulturház vezetője méltatta Billinger Editet. A
megnyitót a város vezetői közül David Conde és Juan Francisco Pérez
is megtisztelte jelenlétével. Mint
megtudtuk, a két politikust rendkívül
érdekelte a fotózás a technikája,
amely valamelyest eltérő az általuk
is megszokott digitális látásmódtól,
valamint, hogy miért jó egy régimódi
analóg géppel dolgozni, és a képeket
a saját sötétkamrában előhívni. A
kérdésre Billinger Edit úgy válszolt
„Vonzónak érzem a teljes munkafolyamatot, attól kezdve, hogy nem látom azonnal az eredményt (nem is
tudok azonban rögtön javítani rajta),
hogy eleve sokkal jobban meggonnyílt „A Szép Szűz Mária” című, szakrális témájú, varrott faliképeiből álló kiállítását a HungaRió Nemzeti Ifjúsági Találkozó alkalmából
rendezték meg. Ez a fesztivál kistestvére volt a
Rio de Janeiró-i Ifjúsági Világtalálkozónak,
amelyen Ferenc pápa is megjelent. A két helyszín között videókapcsolat volt, akár még Rióban is láthatták a gyönyörű selyem-arany-ezüst
szálakból varrt, fehér porcelán gyöngyökkel
ékesített Szűz Mária
képeket. Szeptember 8án, Kisboldogasszony
napján volt az ünnepélyes zárása a kiállításnak, mert nehezen váltak meg a lélekemelő
látványtól a pécsiek.
Dr. Udvardy György
megyéspüspök úr szavaival ez „a szépnek az
ünnepe”volt. És valóban a harmónia csodája
volt az a miliő, amit az
ősi székesegyház rekonstruált kőívei, Sze-

dolom, hová kattintgatom a képeket, fejben előre
megkomponálom a fotókat és a sötétkamrában
kíváncsian várhatom az eredményt – amely esetenként nem egyezik az előre elképzelttel, de
olykor sokkal izgalmasabb. De mint ahogyan
visszatért a már kihaltnak vélt lemez is, a Polaroid és a Lomography rajongóinak száma is
egyre nő, bizonyosan mindig lesznek olyanok is,
akik továbbra is kézzel írnak, netán művészi rangra emelve azt. Még ha itt-ott kevésbé jól olvasható is vagy megkopott a tinta. Én pedig ezek
után is többnyire analóg módon fotózom, megőrizve a munkamenet minden varázsát.”
A kiállítás létrejöttéért köszönet illeti Nuria
Martínt, Valdemoro kommunikációs felelősét,
és a Juan Prado központ munkatársait.
(ny.e.)

keres Erzsébet boltozatos kapui és virágos szentképei valamint Maczkó Mária archaikus népénekei teremtettek. Ezek mellett több városban
tematikus csoportos kiállításon is szerepeltek
meseszép munkái.
A Kecskés József által rendezett tárlatot november 18-ig, keddtől péntekig 14-17 óráig lehet megtekinteni.
LT
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Kertművelési tippek és tanácsok őszidőre

„Itt van az ősz, itt van újra...”
Az ősz sok munkát ad a kertművelőknek, a kevésbé gyakorlott kiskert tulajdonosok sokszor azt sem tudják, mihez kapjanak, mit célszerű ilyenkor elvégezni, s mit tavaszra hagyni.
A VÜSZI kertészeti részlegének munkatársai csokorba
szedték, milyen munkák várnak azokra, akik virágokkal és
füves felülettel szeretnék szépíteni kertjüket.
Tévedés azt hinni, hogy akinek fű borítja a kertjét, annak nincsenek feladataik ősszel. A tél beállta előtt érdemes

elvégezni az utolsó fűnyírást, és a
gyepet megtisztítani a lehullott levelektől és más növényi részektől. Ezután jól látható, hol szükséges elvégezni a felülvetést.
Fontos feladat a tápanyagok pótlása.
Az őszi műtrágyának kevés nitrogént
kell tartalmaznia, azonban a gyep télállósága szempontjából fontos, hogy
magas káliumtartalmú legyen.
Minden kertnek dísze a szép virágágyás. Ahhoz, hogy már kora tavasszal gyönyörködhessünk benne,
most kell elvégezni a munka nagy részét.
Távolítsuk el az egynyári virágokat,
szedjük fel a fagyérzékeny
növények
gumóit,
hagymáit
(például dália, kardvirág, canna). A talajlazítás után fölbe kerülhet a jácint, a tulipán, a nárcisz a krókusz és a hóvirág.
De
telepíthetünk
évelő növényeket is,
vagy a meglévőket
tőosztással szaporíthatjuk. Aki szeretné,

hogy a téli időszakban is legyen virág
a kertjében, árvácskát, százszorszépet
vagy nefelejcset ültethet.
Nem szabad megfeledkezni arról
sem, hogy növényeink között sok a
fagyérzékeny (például leander, angyaltrombita, encián, hibiscus, citrusfélék) ezeket vigyük fagymentes
helyre!
Itt van az ideje a fák és a cserjék telepítésének, valamint a metszésnek, a
száraz, beteg ágak eltávolításának is.
A metszést követően nem szabad
megfeledkezni a sebfelületek kezelé-

séről sem. Ha már befejeztük a kerti
munkákat, ne felejtsük el szerszámainkat megtisztítani a szennyeződéstől, mielőtt eltesszük őket télire.
Még a fagyok beállta előtt célszerű
vízteleníteni és elzárni az öntözőrendszereket, kerti csapokat is. A téli
hidegben szétfagyó csap nem csak
kellemetlenséget okoz, hanem a vízszámlát is jelentősen megnövelheti.
jb

Mi volt a bűne?
Mi volt a bűne? Erre a kérdésre
szeretném megtudni a választ.
Szeretnék mindenkitől segítséget kérni, ha bármit látott
vagy hallott, keressen meg.
Nem szeretnék mást, mint találkozni az elkövetővel, és nézzen a szemembe, miközben válaszol erre az egyszerű kérdésre.
Argosz története:
Argosz 2008-ban a kezeim között
született. Segítettem neki az első lélegzetvételben, majd az első evésben
is.
Nálunk nevelkedett, majd találta meg
gazdáját. Sajnos nemrég úgy alakult,
hogy nem tudták tovább gondozni,
így új családot kerestünk neki. Szerencsére nagyon hamar, egy kedves
barátunk révén sikerült is egy gödöl-

lői párt találni, akik befogadták és
nagyon meg is szerették. Nagyon
sokat foglalkoztak vele, és végül
Argosz is elfogadta Őket új gazdáiként. Nagyon büszkék voltak
rá, hogy rövid idő alatt mekkorát
változott. Sajnos, ezt sokáig nem
élvezhették. Megérkezése után 4
héttel (2013. október 10.) csütörtök reggel Argosz rosszul lett. Az
orvosok mindent megtettek érte,
de szombaton 5.30-kor feladta a
harcot. Az orvosok szerint valószínűleg szerdán éjszaka mérgezték meg.
Argosz egy dark-sable, kan Collie
(skót juhász) kutya volt. Szeretném
megtudni, hogy mi rosszat csinált,
hogy ezt érdemelte. 2 napos, nagyon
fájdalmas szenvedést. Nem ugatott,
nem harapott meg senkit. A gazdinak

nem szólt senki, hogy baj lenne vele.
Kérek mindenkit, hogy segítsen. Akár
jutalmat is felajánlok érte.
Kovácsné Ildikó
ildiko@angelsflowers.hu

Hamuszürke-ezüstös, féléves fiú cicákat elajándékozok!
Tel.: 28/414-856

ELVESZETT!
Szundika névre hallgató chippel ellátott
aranyos, szelíd tacskó keverék kiskutya elveszett. Október 8-án tűnt el Máriabesnyőről (Fenyvesi főút).
A becsületes megtaláló jutalomban részesül!
Tel.: 20/371-0119; 28/420-730.

Szavazzunk az Év Fájára!
Gazdát kereső kutyus

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

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

ELVESZETT MORGÓS
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 ezer Ft jutalmat ajánlunk
fel. Aki bármilyen információval tud
szolgálni, hívja a +36-20/237-2296-os
vagy a +36-30/281-3581-es telefont.

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

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.
Tel.: +36-70/3316-090.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Október 26-án és 27-én
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

Vitéz: Felnőtt, ivartalanított jagd
terrier kan. Emberekkel kedves,
barátságos, kutyákkal nem felhőtlen a viszonya. Idősek mellé
kiváló társ lenne. Reméljük beleszeret valaki!

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Morgó: Felnőtt, keverék kan
Gubanc: Kedves, barŕtságos szuka kutya. Nyugodt, barátságos, de
kutyus. Gyerekek mellé, családtag- őrizni nagyon jól tud. A telep egyik
nak tökéletes kutya lenne.
legrégebbi lakója.

Füge: Felnőtt németjuhász keverék kan. Emberekkel végtelenül kedves, jófej kutyus. Termete miatt kertbe ajáljuk. Jó házőrző.

Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 20/3855-726
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Labdarúgás – Idegenben nem megy

Röplabda – Megkezdődött...

GSK: Érdi négyes

Elsőre drámai vereség

A Pest megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 10. játéknapján Érdre látogatott a Gödöllői SK
csapata és kapott ki simán, 4–0ra a bajnoki címre is esélyes házigazdáktól.
Jenei Sándor tanítványainak ebben a
szezonban idegenben nem nagyon
megy a pontszerzés. Ötödik alkalommal
léptek pályára Gödöllőn kívül a 20132014-es bajnoki évben és az első, Csomád elleni meccset leszámítva nem tudtak még pontot sem szerezni látogatóként. Hazai pályán lényegesen jobb a
mérleg: három győzelem, 1 döntetlen és
1 vereség, ami miatt bizakodó lehet a
szakvezető, ugyanis a következő két
fordulóban Gödöllőn lép pályára a
GSK. Előbb a Törökbálint, majd az Örkény csapatát fogadják a mieink.
A Gödöllő 10 fordulót követően 13
ponttal a 8. helyen áll a bajnoki tabellán.
Pest megyei I. osztály, 10. forduló
megyeiSK
I. 4–0
osztály,
Érdi VSEPest
– Gödöllői
(1–0)
11. forduló
Október 26., szombat 13.30
Gödöllői SK – Törökbálinti TC
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Megyei II. osztály – Olasz meló
Sztriskó István csapata lassan egy
olasz csapathoz hasonlít, már ami a döntetleneket illeti. Az "egyetemisták" ezúttal is ikszeltek, most éppen a Kistarcsa
volt az áldozat, így nyolc meccset követően 5 döntetlen és 3 vereség a GEAC
mérlege. Ezzel a bajnoki tabella 14. helyét foglalja el a csapat.
Megyei II. osztály, 10. forduló
GEAC – Kistarcsa 2–2 (1–1) Gól: Czuczor Attila, Angyal Zoltán.
Megyei III. osztály – Kötelező
kipi-pálva
Mondhatni, kötelező három pontot
gyűjtött be Legéndi György együttese,
akik az utolsó előtti Galgagyörk vendégeként nyertek 3–1-re. A GSK II. 16
pontos és továbbra is az 5. helyen áll a
bajnoki tabellán.
Pest megyei III. osztály közép csoport, 9. forduló
Galgagyörk – Gödöllői SK II. 1–3 (1–1)
Gól: Szekeres László, Pintér Krisztián,
Pakuts Barna.

Drámai csatában maradt alul a
TEVA-Gödöllői RC első nemzetközi megmérettetésén a Középeurópai Ligában. A gödöllői hölgyek a másik magyar, a bajnoki
és kupacímet védő Vasastól kaptak ki 3:2-re.
Szalay Attila tanítványai óriási mérkőzésen debütáltak a Közép-európai Ligában. A MEVZA-liga első fordulójában a nagy rivális Vasas ellen kezdte
meg idei nemzetközi szereplését a Gödöllő és csak hajszálon múlott, hogy
nem győzelemmel kezdték a hölgyek.
Már-már szokásukká válik a gödöllőieknek, hogy a padlóról állnak fel egyegy ilyen találkozón. Nem volt ez most
sem másképpen, ugyanis Csengeri Pet-

ráék 0:2-ről egyenlítettek és jöttek viszsza a meccsbe, de sajnos a felzárkózás
felőrölte a TEVA-GRC erejét és a döntő
szettben a kevesebbet hibázó fővárosiak
örülhettek.
Az első játéknap után a gödöllőiek 1
ponttal a tabella 5. helyén állnak. A következő fordulóban, október 26-án az
osztrák Askö-Linz STEG csapatához látogatnak a mieink.
Közép-európai Liga, 1. forduló
TEVA-GRC – Vasas Óbuda 2:3 (-21, 16, 25, 19, -13)
Magyar Kupa – Könnyed továbbjutás
Könnyedén, 3:0-val jutott tovább az idei
Magyar Kupa első fordulójából a TE-

-ll-

Kézilabda – Továbbra is pont nélkül a GKC

Hírös város öröme Gödöllőn
Az elmúlt két fordulóban sem sikerült gyarapítani a pontok számát a Gödöllői KC férfi kézilabda
csapatánál. Előbb a Békés vendégeként kapott ki a GKC, majd
hazai pályán maradt alul Bartos
Gábor együttese az eleddig sereghajtó Kecskemét ellenében.
A békési randevú nem ígérkezett könynyűnek, ugyanis az igen kemény kézilabdát játszó hazaiak ellen kellett volna
megfelelni a gödöllőieknek. Ez nem sikerült, így a hazaiak örülhettek (30–25).
Az elmúlt fordulóban két nulla pontos
csapat csapott össze Gödöllőn. Az egyetemi csarnokban megrendezett találkozón a hírös város kézisei örülhettek, így
a semmiből mindjárt két pontjuk lett és
megelőzték a GKC csapatát a tabellán.
A "Bartos legények" 6 meccset követően továbbra is pont nélkül, a 14. helyen
állnak a férfi NB I/B keleti csoportjában.
A junior csapat mérlege a két találkozón: 1 vereség és 1 döntetlen, ezzel 8

pontos a Gödöllő és jelenleg a 4. helyen
áll a bajnokságban.
NB I/B keleti csoport, 5. forduló
Békési FKC – Gödöllői KC 30–25
(13–9) Juniorok: Békés – GKC 30–22
NB I/B keleti csoport, 6. forduló
Gödöllői KC – Kecskeméti TE 24–30
(13–14) Juniorok: GKC – Kecskemét
24–24
Magyar Kupa – Búcsú a 2. fordulóban
Az idei kézilabda Magyar Kupa sorozat
a 2. fordulóban ért véget a Gödöllői KC
számára. A GKC a Ferencvárost fogadta
volna a sorsolás szerint, de a két csapat
közös megegyezéssel felcserélte a házigazda szerepét. Talán ez az oka, talán
nem, de a gödöllőiek bajnoki formában
játszottak, így nem meglepetés, hogy a
Fradi nyert és ők örülhettek az MKtovábbjutásnak.
Magyar Kupa, 2. forduló
Ferencvárosi TC-Bástyamillenium –
-liGödöllői KC 33–27 (17–15)

Küzdősport – Ismét világbajnokságon a gödöllőiek

Kasper András: Remek vb szereplés
Október 11-13. között a szerbiai Újvidéken rendezték meg
a 2013-as Shotokan Karate
világ-bajnokságot, amelyet a
gödöllői
Fujinaga
SE-ből
Kasper András kvalifikálta
magát a viadalra.
Az eseményen 36 ország 1300 versenyzője küzdött a világbajnoki érmekért. A gödöllői karatéka, Kasper András (edzője: Sensej Szűcs

Tibor) kata (formagyakorlat) selejtezőjét toronymagasan nyerte meg,
sajnos azonban a döntőben már nem
vehetett részt, mivel szabálytalan öltözet miatt diszkvalifikálták. Ennek
ellenére a kumite (küzdelem) versenyszámban is kiválóan szerepelt a
Hajós Alfréd iskola tanulója. A negyeddöntőben csak a későbbi győztessel szemben maradt alul szoros
pontozással, így az 5-8. helyen végzett az idei vb-n.
-li-

Horgászat – A jó pecás beetet...

Őszi ifjúsági verseny
Idén is megrendezte a Pelikán
Horgász Egyesület hagyományos, őszi ifjúsági horgászversenyét az isaszegi V. tavon.
A városi iskolákban tanuló diákok számára megtartott verseny a korábbi évekhez hasonlóan nagy sikert aratott. A fiú
kategóriában Kékesi Bence nyert, megelőzve Pánlisz Bencét és Riezo Máriót

a képzeletbeli dobogón, míg a hölgyeknél Vágó Réka volt a legügyesebb pecás. A díjakat Gerőfi László, a Pelikán
-glHE elnöke adta át.

Asztalitenisz – Szokja a légkört a Gödöllő

Még nyeretlen a GEAC az Extra ligában
Négy mérkőzést követően még
nincs győzelme az újonc GEAC
csapatának a férfi Extra ligában.
A gödöllőiek az első fordulóban a
Celldömölktől (7:3), ezt követően
pedig a Budaörs II-től (7:3), a
Pécstől (9:1), valamint a Pénzügyörtől (7:3) kaptak ki.

A többi bajnokságban is javában tart a
küzdelem a bajnoki pontokért. Az NB
III közép-magyarországi csoportjában
szereplő GEAC III. a legutóbbi fordulóban Gödön kapott ki 13:5-re. A csapat
jelenleg a 8. helyen áll 2 ponttal. A Pest
megyei A csoportban a GEAC IV-es
számú csapata elszenvedte első vereségét. Az 5. játéknapon Újhartyánban ka-

Futsal – Elkezdődtek a korosztályos bajnokságok

Az utánpótlás még él
Ugyan a felnőtt teremlabdarúgás
megszűnt Gödöllőn, de utánpótlás
szinten továbbra is töretlen a lendület. Októberben kezdődtek az országos U19-es és U17-es futsal bajnokság küzdelmei, ahol három gödöllői alakulat is érdekelt.
A hazai futsal utánpótlás terén többed magával úttörőnek számító, Tóth László edzette 1996-os gödöllői csapat immáron 9.

éve űzi a sportágat. A fiatalok ebben a versenysorozatban ismét a Rubeola FC Csömör jogán indultak az U19-es bajnokságban, egy évvel fiatalabbként, Rubeola U18
néven. A déli csoportban szereplő alakulat
az elmúlt hétvégén lejátszotta az első fordulót csoportjában és remekül kezdte a
szezont, ugyanis mindhárom ellenfelét
magabiztosan verte. A Hódmezővásárhelyen tartott játéknapon a házigazdákat 7–1-

Sakk – Kettős vereség

Részsikereknek örül a GSBE
Kettős vereséggel zárta legutóbbi mérkőzéseit a Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete. Az NB II-ben a Dunaharaszti,
míg a megyében a Szigetszentmárton

nyert a GSBE ellen.
Említést érdemel azonban Veréb Gábor magabiztos győzelme a FIDE mester Dr. Bencze László ellen, valamint

Játékos Atlétika
Játékos, atlétika jellegű foglalkozás indul 6-10 évesek részére,
október 15-től az Erkel iskola
alagsori tornaszobájában!
A foglakozások ideje: kedd-csütörtök 16.30-17.30-ig.
Jelentkezni lehet a:
kirchhofer.se@gmail.com

A kép illusztráció

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 06/70-28-30-588 -as telefonszámon.

VA-Gödöllői RC csapata, akik a Jászberény vendégeként nyertek a papírformának megfelelően. A következő fordulóban, a legjobb négy közé jutásért az
NB I-es Vasi Sport Akadémia csapata
lesz az ellenfél. A szombathelyiek a
Közgáz csapatát búcsúztatták szintén 3
sima játékban. A két csapat oda-vissza
vágón dönt a négybe kerülésről.
Magyar kupa, nyolcaddöntő
Jászberény – TEVA-GRC 0:3 (-21, -16,
-tt-15)
- A TEVA-GRC nemzetközi, hazai
programja (SZIE csarnok)
Közép-európai Liga (MEVZA):
November 2. szombat 18 óra:
TEVA-Gödöllői RC – Post Schwechat
(osztrák)
November 10., vasárnap 18 óra:
TEVA-GRC – Doprastav Bratislava
(szlovák)
November 24., vasárnap 18 óra:
TEVA-GRC – Maribor (szlovén)
December 14., szombat 18 óra:
TEVA-GRC – Linz (osztrák)
December 19., csütörtök 19 óra:
Vasas Óbuda – TEVA-Gödöllői RC
Január 25., szombat 18 óra:
TEVA-GRC – Kamnik (szlovén)
Február 8., szombat 18 óra:
TEVA-GRC – Slavia Bratislava
(szlovák)
CEV Challenge Cup, 32 közé
jutásért:
November 20., szerda 18 óra:
TSV Hartberg (osztrák) – TEVA-GRC
November 27., szerda 18 óra:
TEVA-GRC – TSV Hartberg (osztrák)
pott ki 14:4-re. A csapat jelenleg 8 pontjával a 3. helyen áll a tabellán. A megyei
B-északi csoportjában gödöllői uralom
van. A GEAC VII az első, míg a GEAC
V. a 2. helyen áll. Az 5. fordulóban
mindkét csapat nyert, előbbi a Hévízgyörköt verte 16:2-re, míg utóbbi a Telkit verte 11:7-re idegenben. A megyei B
déli csoportjában szereplő GEAC 8-as
és 6-os csapata még szintén nyeretlen. A
legutóbbi fordulóban: Albertirsa – GEAC VIII 14:4, míg Kakucs – GEAC VI.
16:2.
-tl-

re, a Szegedet 6–2-re, míg a Békéscsabát
9–0-ra verték a fiatalok. A csoport 5. tagja,
a Pécs szabadnapos volt.
A Gödöllői SK U19-es csapata a keleti csoportban küzd majd meg a továbbjutó két
helyért. Az ellenfelek a Debrecen, a Rubeola U19, a Gyöngyös és a Berettyóújfalu
lesznek majd. Az U17-ben is induló Gödöllői SK korosztályos alakulata szintén a
keleti csoportban szerepel majd a Nagykáta, Gyöngyös, Debrecen, Berettyóújfalu
négyessel együtt.
A bajnokság részletes programját megtekinthetik az adatbank.mlsz.hu oldalon.
-lt-

Tóth Máté matt adása a Dunaharaszti
ifi játékos ellen. A megyei derbin Molnár László döntetlent ért el magasabb
Élő pontszámmal rendelkező szigetszentmártoni játékos ellen.
NB II, Erkel csoport 3. forduló
GSBE – Dunaharaszti 3,5 – 8,5
Pest megye I/A, 1. forduló: GSBE II. –
Szigetszentmárton 0,5 – 4,5
-vbA 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).

2013. október 22.
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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.

FINISSZÁZS
A JÓ KORMÁNYOS
KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR
(1863-1920)
EMLÉKKIÁLLÍTÁS

című időszaki kiállításban, közösen
a Körösfői-Kriesch Aladár
Alapítvánnyal
2013. október 29-én, kedden
15.00-18.00:
Alkalmi bélyegzés a festőművész
születési évfordulójára készített
egyéni bélyegzővel
16.30-17.30:
Őriné Nagy Cecília
művészettörténész
tárlatvezetése a kiállításban
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
A Gödöllői Városi Múzeum
és a Gödöllői Királyi Váró
október 23-án, nemzeti
ünnepünkön nyitva tart,
november 1-3 között
pedig zárva lesz.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában TIZENÖT ÉVES A GIM című csoportos
képző- és iparművészeti kiállítás látható

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 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
2013. OKTÓBER 23-ÁN (NEMZETI ÜNNEP)
A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY ALKOTÓHÁZA ZÁRVA TART!
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2013. október 22.

Közérdek

Árverési hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) árverést hirdet Gödöllőn, az Ady Endre sétány 12. szám alatt található lakótelek tulajdonjogának megszerzésére.
Az eladásra kínált, családi ház építésére alkalmas, beépítetlen terület megnevezésű, az Ady Endre sétány és Martinovics Ignác utca sarkán, a Királyi Kastély közelében fekvő lakótelek helyrajzi száma 5845/1, területe 882 m2. Az ingatlan közművel ellátatlan. Az Ady Endre sétányon és a Martinovics Ignác utcában víz, elektromos energia, gáz,
szennyvíz és telefon közművek találhatóak. Az ingatlan a szomszédos közterületekről megtekinthető.
A telek kikiáltási ára: bruttó 28.654,20 Ft/m2, azaz bruttó 25.273.000 Ft.
Az árverés helye: Gödöllő Városháza (Szabadság tér 7. III. emelet 304. sz. helyiség)
Az árverés ideje: 2013. november 25., 16 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele: Bánatpénz címén a kikiáltási ár 20 százalékának megfelelő összeg befizetése a
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.
Jelentkezni lehet: 2013. november 22-én 12 óráig a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodáján, a III. em. 302. sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529-253), aki az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad.

Értesítés – halottak napi megemlékezés
Gödöllő Város Önkormányzata 2013. október 30-án (szerdán) 18 órakor halottak napi megemlékezést tart a
Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két világháborúban elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének emlékezni gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.
Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 25., 12
óráig, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán (hétköznapokon 9-16 óra között),
a 06-70/376-6544-es telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 17.30 óráig a helyszínre eljuttatni!
Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató a Dózsa György úti temető halottak napi rendjéről
Mivel halottak napja idején azok is felkeresik a temetőt, akik csak ritkán teszik tiszteletüket szeretteik sírjánál, a
VÜSZI idén is most tájékoztatja a hozzátartozókat az urnafülkék lejáratáról. Kérik, hogy figyeljék a kihelyezett tájékoztatókat! Az érintettek a meghosszabbítást a temetőgondnoknál intézhetik, aki a ravatalozó épületében lévő irodában november 1-3-ig, minden nap 10-16 óra között, is áll a hozzátartozók rendelkezésére. A meg nem hosszabbított
urnafülkékből a hamvakat a későbbiekben a közös urnatárolóba helyezik.
Az üzemeltető egyúttal kéri a tisztelt látogatókat, hogy a temető rendje és tisztasága érdekében a hulladékokat a gyűjtőedényekbe helyezzék, a szelektív gyűjtésnek megfelelően!

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Hogy erre mindenkinek legyen lehetősége, a hulladéktárolók mennyiségét a következő időszakban megnövelik.
Fontos változás, hogy halottak napja hétvégéjén, november 1-3-ig, a temetőbe csak a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők hajthatnak be gépkocsival. A sírok felkeresésére 7-20 óra között lesz lehetőség.

Október 21-27-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Október 28-nov. 3-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

FELHÍVÁS – Szabályozási Terv
Amint arról már korábban értesítettük a lakosságot, Gödöllő Város Önkormányzata a 25/2012. (XI. 15.) Önk. rendelettel elfogadott Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (GÉSZ) módosítását kezdeményezte. A tervmódosítás célja elsősorban az építési tevékenységekhez országosan előírt parkolószámoktól való eltérések, kedvezmények szabályozása, továbbá a jóváhagyás óta jelentkező kisebb módosítási igények megoldása.
A GÉSZ módosítási javaslata elkészült, melyet jóváhagyás előtt Gödöllő Város Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályainak megfelelően véleményezésre bocsátunk.
A tervet az érdeklődők megtekinthetik a www.godollo.hu oldalon vagy a Főépítészi Irodán (hétfőként 8-18
óráig, egyéb napokon 8-12 óráig). Észrevételeiket a Főépítészi Iroda 2013. október 31-ig fogadja.

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.

Felhívás
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek
biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz
eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az ELMŰ Hálózati Kft. – a jogszabályok rendelkezéseinek
eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján – az általa megbízott szakemberekkel 2013. október 15.- november15-ig elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

Óraátállítás
Október 27-én,
vasárnap elkezdődik a téli időszámítás: hajnali
3-kor 2 órára,
vagyis egy órával
vissza kell állítani
az órákat. Az őszi
óraátállítással térünk vissza a csillagászatilag indokolt időszámításhoz, amelytől a tavaszi óraállításkor
térünk el.

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.

A Városi Piac
ünnepi nyitva tartása
Október 23-án (szerda) zárva
November 1-én (péntek) 7-12-ig
(csak virág árusítás
az udvari részen)
november 2-án (szombat) 7-13-ig
(minden üzlet nyitva)
Piac Kft.

2013. október 22.

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:

2013.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Hálásan köszönjük mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk KEVÉLY ZOLTÁN temetésén részt vettek, részvétüket
fejezték ki, fájdalmunkban osztoztak. A Bánkúti család.
KÖZLEMÉNY

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

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

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

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

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

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert biztos elolvassák.
INGATLAN
+Gödöllő, kiemelt övezetben, a Kastély közelében, 2 szintes, 4
szobás, 2 fürdőszobás családi ház gondozott kerttel, kedvező áron
eladó (kisebb ingatlant esetleg beszámítok). tel: 06-20-9-443356
+Gödöllőn, a Márki Sándor utcában 2.200 m2 építési telek
féláron, sürgősen eladó. 06-20-368-1710
+SÜRGŐSEN ELADÓ 62m2-es, 2szobás, erkélyes lakás
Gödöllőn, Kossuth L. utcában! I.ár: 9,9MFt. 20-772-2429,
+Sürgősen eladó Gödöllő kertvárosában 95m2-es 3szoba,
konyha-étkezős, alápincézett kockaház 720m2-es telekkel.
I.ár: 13,9MFt! 20-772-2429
+Az ár alkuképes! Központhoz közel 200m2-es vállalkozásra
alkalmas duplagarázsos ház eladó! iár: 17.9MFt. 20-804-2102

+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás, felújított, gázkazán
fűtéses lakás eladó. Iár: 9,9MFt. 20-772-2429
+Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú, saroktelekre épült 100
m2-es családi ház eladó 17.6MFt-os irányáron! 20-539-1988
+Alkuképesen, sürgősen eladó Erzsébet park közelében 3.emi erkélyes, 2,5 szobás lakás! Iár: 9.8MFt! 20-539-1988
+Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás! Iár:
8.5MFt!! 20-804-2102
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi
házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes nappali+ 2,5
szobás újszerű lakás zárt parkolóval! Iár:18.9MFt! 20-539-1988
+Gödöllő központjában épülő társasházi lakások eladók kulcsrakészen 300.000Ft/m2 áron! 20-944-7025
+Gödöllőn új építésű modern ikerházfél minkét fele kulcsrakészen eladó! Iár: 25,9MFt. 20-944-7025
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére
(20)804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Eladó Tóalmáson egy építési telek, rajta hétvégi házzal, a
fürdő mellett. A telek díszfákkal, cserjékkel van beültetve. Víz,
villany a telken. I.ár: 2,4 m Ft. 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában, egy 50 nm-es újszerű
lakóház, 1000 nm-es kerttel. Értékegyeztetéssel elfogadok 11,5 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: 12,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren, egy kétszobás, egyedi fűtéses,
téglaépítésű öröklakás. Az ingatlan 57 nm-es, melyben nyílászárók
lettek cserélve. Referencia szám: 3760. I.ár: 11 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+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
+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, 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
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+Eladó Veresegyházán, egy 812 nm-es örökzöldekkel,
gyümölcsfákkal telepített építési telken, egy kétszintes, víz, villany, konvektorral ellátott, nappali + 2 szobás hétvégi ház. Referencia szám: 3758. I.ár: 11 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Veresegyházán, egy 1100 nm-es telken, egy 3 szintes, 300
nm-es lakóház, a 100 nm-es szuterénrészben, üzlethelyiséggel,
garázzsal, szociális helyiségekkel, nappali +5 szobával, - akár két
generációnak is alkalmas, kertkapcsolatos, nagyteraszos családi ház,
áron alul eladó! Referencia szám: 3754. I.ár: 37,5 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a belvárosban, egy saroktelken, egy 3 szobás,
téglaépítésű, egyedi fűtésű családi ház. Referencia szám:
3285. I.ár: 29 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás ikerház, nappali + 3
szobás, újszerű, két fürdőszobás családi ház. Referencia szám:
3742. I.ár: 27,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, az Úrréti tó közelében, egy nappali + 4 szobás,
étkező konyhás, két fürdőszobás, jó állapotban lévő családi ház.
Referencia szám: 3529. I.ár: 29,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, egy örök panorámás, örökzöldekkel telepített
arborétumban, egy 3 szintes, 100 nm-es lakóépület, teraszokkal, erkéllyel, alkalmi áron! Referencia szám: 3747. I.ár:
18,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
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
20/9194-870 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 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Bagon, rezsi fejében lakhatási lehetőség! Könnyűszerkezetű
és téglaház, egy szoba, konyha, fürdőszoba, konvektoros
fűtéssel, kiadó! Tel: 20-919-4870
+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.

2013.
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+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.
+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.
+Gödöllőn Paál L. közben konvektoros, 51 nm-es, 1+2 félszobás lakás eladó új nyílászárókkal. Irányár: 10,2 MFt. Lipcsey
Ingatlaniroda, www.lipcsey.com 0630-6336-110
+Paál L. közben konvektoros, 44 nm-es, 1,5 szobás lakás
eladó új nyílászárókkal. Irányár: 8,9 MFt. Lipcsey Ingatlaniroda,
www.lipcsey.com 0630-6336-110
+Munkácsy utcában konvektoros, 51 nm-es, 2 szobás lakás
eladó új nyílászárókkal. Irányár: 9,8 MFt. Lipcsey Ingatlaniroda,
www.lipcsey.com 0630-6336-110
+Fenyves ősfás részén 530 nm-es telken 58 nm-es hőszigetelt
tégla ház eladó, nyári konyha, kamra, terasz, pince. Iár: 15,5
MFt. Lipcsey Ingatlaniroda, www.lipcsey.com 30-6336-110
+SÜRGŐSEN vásárolnék KÉZPÉNZÉRT 1 szobás lakást. Tel:
06-70-432-2028
+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
+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: 4,5mFt. Érd: 70/550-7693, 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
+Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1
félszobás távfűtéses lakás. Ár: 9,8 M FT. Érd: 06-20-341-9861
+Eladó Palotakerten 2 szobás, 64 nm-es 5.em. lakás új
nyílászárókkal, bejárati ajtóval, város felé néző szép panorámával, erkéllyel. Ár: 10 MFt. Érd: 06-20-622-5025
+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50 nm-es,
1.em. házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér,
2különnyíló szoba, fürdő, külön WC, tágas konyha, beépített
szekrények), felújított lakás. Iár: 9,9MFt. 06-70-580-1809
+Gödöllő központjában barátságos, 2 szobás, erkélyes, konvektoros lakás eladó saját tárolóval, ára: 8,5MFt. Érd: 06-30316-0756 Képek: http://naposlakas7.webnode.hu/
+PANORÁMÁS TELEK eladó Gödöllőn a Kökény utcában. 920
nm. Érd: 06-20-923-8994
+Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-es, erkélyes,
gázkonvektoros, 2 szobás lakás a Szent János utcában. Nem
panel. Iár: 11,9 MFt. Tel: 06-20-823-1724
+Első emeleti, parkra néző, erkélyes, 62 nm-es, 2 szobás lakás
4 emeletes házban a Palotakerten tulajdonostól eladó. Ár: 10,5
millió Ft. Tel: 06-20-956-3212
+Miskolci 180 nm-es, háromszintes, garázsos sorházi lakást
cserélnék (6 szoba, 3 fürdőszoba, kandalló, új tető) gödöllői,
vagy 30 km-es körzetében 100 nm-es, kertes családi házra.
Tel: 06-30-2424-024, 06-70-3824-653
+Gödöllőn a városközponthoz közel sürgősen eladó egy
kétszobás, egyedi fűtésű, téglaépítésű lakás. Érd: 30-3166-843
+Építési telek ÁRON ALUL, SÜRGŐSEN eladó Gödöllőn a Blaha
városrészben, zsákutcában: 2000 nm-es, panorámás, ősfás,
tulajdonostól. Tel: 06-20-4464-811
+Eladó Gödöllőn, az Antalhegyen 615 nm-es, örökpanorámás
építési telek 20 nm-es utcafronttal. Víz, gáz, villany bekötve.
Ár: 7,1 M Ft. Tel: 06-30-6110-152
ALBÉRLET KIADÓ
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllő Királytelepen, 2013-ban szigetelt, alacsony költségű,
berendezett, 45m2-es családi ház kiadó. Érd: 20/986-4946
+Szoba-konyhás zuhanyzós, fatüzelésű, különálló, jó állapotú lakás kiadó 1 fő részére. 1 havi kaució szükséges. Tel: 30-609-8707
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+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.
ÁLLÁS
+Gödöllőn FODRÁSZT keresünk alkalmazott munkaviszonyba,
az ouerfelli.bt@gmail.com címre várom a fényképes önéletrajzokat. Tel: 06-30-496-3172

+ELADÓ vagy KIADÓ Gödöllőn, a Repülőtéri úton 50 nm-es,
egyszobás, összkomfortos, részben bútorozott, gázfűtéses,
földszinti, sorházi lakás elöl és hátul kis kerttel. Bérleti díj
45eFt + rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel: 30/982-3659
+Kiadó IGÉNYES 30-40 nm-es lakást vagy szeparált házrészt
KERESEK hosszútávra idősödő édesapám részére. 70-432-2028
+Gödöllő központjában 1,5 szobás, 2.em. kis rezsijű lakás
hosszútávra kiadó. 2 havi kaució szükséges. 06-20-540-8164
+Központban, kertes házban külön bejárattal összkomfortos,
1szoba+ veranda, teljesen felújított, bútorozott lakás külön
mérőórákkal kiadó 1 vagy 2fő részére. 45.000,-Ft+ rezsi+ 1
havi kaució. 06-20-5744-117, 06-30- 6764-163
+Gödöllő központjában 56 nm-es, konvektoros, 2 szobás lakás
kiadó. Érd: 06-30-971-6746
+Kiadó Gödöllőn, Palotakerten 1.em. 2 szobás, erkélyes,
részben bútorozott, távfűtéses lakás hosszútávra november
elsejétől. Tel: 50eFt + rezsi + 1 havi kaució. Tel: 20-544-7532
+2 szobás, bútorozatlan lakás kiadó Gödöllő központjában
2013. dec. 1-től. Távfűtés, jó közlekedés, 2.em. 50.000,-Ft+
rezsi+ 1 havi kaució. 06-70-431-1412
+Kiadó két egymásba nyíló bútorozott szoba konyha és fürdő
használattal. 60.000.-Ft, rezsi nincs. 06-30-555-6794
+Gödöllő központjában, 5 éve épült társasházban, rövid-, vagy
középtávra kiadó egy teljesen felszerelt egyszobás garzonlakás
zárt, udvari parkolóval. Tel: 06-20-4946-827
+Gödöllő Belvárosában részben bútorozott, kétszobás lakás 12 fő részére kiadó 60eFt+ rezsiért. 2 havi kaució szükséges.
Tel: 70/333-0496
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő belvárosában egyedülálló, körpanorámás 130 m2-es
luxus kategóriáju iroda ( több tárgyalóval, teakonyhával) hosszú
távra kiadó (eladó). Tel: 20-9443-356
+Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség saját
parkolóval, kerthelyiséggel, többcélú hasznosítás lehetőségével
hosszú távra, kedvező áron kiadó! Tel: 06-20-9-443356
+Gödöllő kertvárosában 20 éve müködő élelmiszerbolt mellett,
trafik tevékenység részére kedvező feltétellel helyiség kiadó.
Tel.: 20-3464-718.
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött telephelyén kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek
kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok
helyiséggel. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken
vagy a +36 20/391-0410 telefonszámon
+IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szemben, 32
nm, 1.em. Érd: 70/373-8154, 20/9294-669
+Belvárosi, Bajcsy-Zs. utcai 86nm-es, irodának is alkalmas
ingatlan, udvarral, parkolóval 95eFt/hó kiadó. Tel: 70-4091-540
+Kiadó Remsey krt.- Szt. Imre u. sarkon azonnali költözési
lehetőséggel 30, 43 nm-es két utcafrontra teljes portálüveg
felületű, igényes kialakítású iroda. Felszereltség: -gáz-falikazán
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 28/513-500, 20/516-5016
+ÜZLETHELYISÉG Gödöllő belvárosában, a Petőfi téren (udvari, 30
nm-es), REÁLIS ÁRON, november 1.-től kiadó! Érd: 30/346-5408

Hasznos segítőtársak
bármilyen feladatra.
Vásároljon most Bosch kiskészüléket, és tegye próbára a szerencséjét!

Ha 2013. október 22. és november 22. között Bosch
kiskészüléket vásárol a Arzenál Áruházban,
megajándékozzuk Önt egy sorsjeggyel, mellyel akár
5 000 000 Ft-ot is nyerhet! Különböző készülékekből
választhat, legyen szó akár porszívóról, szépségápolási
termékekről, vagy a konyhában használható praktikus
kiskészülékekről.
További információért keresse fel üzletünket:

ARZENÁL

áruház
G Ö D Ö L L ė

Arzenál Áruház
Gödöllő, Dózsa Gy. út 96.
www.arzenalaruhaz.hu
arzenalgodollo@invitel.hu
06 28 430-530
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+Belvárosi szépségszalonban KOZMETIKÁNAK kialakított, igényesen
berendezett üzletrész és FODRÁSZNAK szék kiadó. Reális ár, saját
parkoló, klíma. Tel: 06-70-390-2818
+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
+Hétfő, szerda és péntek
DÉLUTÁNRA keresek gödöllői hölgyet
számítógépes ismerettel eladói
munkakörbe. Tel: 06-70-333-4724
+ANGOL, NÉMET, SPANYOL nyelvtanárokat keresünk azonnali
hosszútávú projectjeinkhez. Érdekes
szakmai munka. I.L.I. Nemzetközi
Nyelvek Intézete, Kőrösfői u. 2. E-mail:
info@ili.hu (Ny.sz:13-0295-04)
+Nappali tagozatos diákok figyelem!
Csomagolási és anyagmozgatási
munkalehetőségek egy gödöllői
telephelyű multinacionális cégnél.
Jelentkezés a munka@jokerdiak.hu email címen vagy a 06-28-451-999-es
telefonszámon.
+AUTÓSZERELŐK, teherautó-, targoncaszerelők jelentkezését várja
emelőgépekkel foglalkozó cég, saját
gépek javítására. Tel: 70-221-3652
+Saját műhellyel rendelkező FÉNYEZŐT keresünk folyamatos munkára, targoncák fényezésére Gödöllőn
és közelében. Tel: 06-70-221-3652
+Lakatosokat, 135-136-os hegesztőket, horizontál esztergályosokat, darusokat (12,5 T) és CNC szakembereket
keresünk budapesti munkahelyre. Érd:
70-248-8085, svt2233@gmail.com
+TAKARÍTÁST, VASALÁST, GYERMEKFELÜGYELETET vállal (referenciával)
munkájára igényes nő. 70-941-5276
+Pultos-eladói munkakörbe keres
állást gödöllői hölgy. (Vendéglátói kép.
van.) Tel: 06-70-397-6927

+Megbízható, leinformálható nyugdíjas Gödöllőn és környékén
takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet vállal esetenként is.
Telefonon hívjon bizalommal: 06-30-562-2421
+Középkorú, megbízható asszony vagyok, hosszútávra keresek – gyakorlattal - takarító munkát, gyermekfelügyeletet.
Hétvégén is. Tel: 06-70-654-3790
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+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS, lépcsőház és homlokzatfestés
rövid határidővel, kedvező áron, bútormozgatással, akár azonnali
kezdéssel is, 28 éves szakmai tapasztalattal. 20/325-4944
+VÍZ-, GÁZ-, 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

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.: 28-511-366, 20/5431775, E-mail:info@ili.hu
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű
csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828, www.interiortrans.hu
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+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

Összeállt egy jó ajánlat
Dell laptop és üzleti internet, telefonnal – rendelje meg webshopon keresztül!
Fejlesztené vállalkozása telekommunikációs rendszerét? Szüksége van egy új laptopra?
Most mindkettőt megkaphatja egy kézből!
Válassza az Invitel Üzleti Internetet telefonszolgáltatással együtt, és Öné lehet egy Dell laptop 16 900 Ft egyszeri díj, és az igénybe vett
sávszélességtől függően, akár már 24 x 2 890 Ft-os havi részlet, de garantáltan legfeljebb 24 x 4 390 Ft megfizetésével!

Ajánlatunk Magyarország teljes területén azoknak az új üzleti előfizetőknek szól, akik az Invitel Üzleti Internet mellé (i) az Invitel szolgáltatási területén belül Invitel Üzleti Telefont, vagy (ii) azonkívül Invitel Üzleti IP Vox- vagy
IP Center-szolgáltatást rendelnek. Az ajánlat egyes szolgáltatásokra megkötött, kétéves, határozott idejű előfizetői szerződéssel vehető igénybe.

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST,
VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák,
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276
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+MŰKŐ SÍREMLÉKEK TISZTÍTÁSÁT vállalom Gödöllőn és
környékén. Gyors és rugalmas munkavégzés (akár hétvégén is).
Hívjon bizalommal! 06-30-642-7298 Mersva Mihály

+Eladom NISSAN CENTRA 1600
cm3-s, 98-as évjáratú, minden extrával felszerelt személyautómat
300.000 Ft-ért, és S 51-es, 3
sebességes SIMSON kismotort
50.000,-Ft-ért. Tel: 06-20-9774-013

+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

EGYÉB

+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb átalakítások)
garanciával Gödöllőn és környékén. 30/270-7200
+FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható.
Októberben a női hajvágás: 1200 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft.
Gyermek hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
+LAKÁSTAKARÍTÁST, VASALÁST VÁLLALOK GÖDÖLLŐN. Tel:
06-20-534-4943
+AUTÓ ÜLÉSHUZAT KÉSZÍTÉS: személygk, kisteher, busz.
Kárpitjavítás, tető áthúzás. Gödöllő, Palást u. 8. (Csanak).
Információ: Pap István 06-20-544-7532
+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, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

EGÉSZSÉG

+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 óvoda- és iskolapedagógiai
tapasztalattal rendelkeznek. Óradíj: 800 Ft-tól. I.L.I. Kft.
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366,20/556-2653.
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+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
+JÁTÉKOS ANGOL kommunikáció gyerekeknek minden
hétvégén! Érd: 06-70-4321-854 Varga Nikolett
+Kezdő SVÉD nyelvtanfolyam, valamint NÉMET nyelvvizsgára,
érettségire felkészítő tanfolyam indul kiscsoportban, Gödöllő
központjában. Érd: 06-30-328-5625

+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: 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
+Gyógypedikűr, manikűr, gél lakk, KÉZ ÉS LÁBÁPOLÁS. Benőtt
köröm kezelés, körömkorrekció. Egyedi tehermentesítő eszközök
készítése bütyökre, kalapácsujjra, tyúkszemre. Tel: 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! 06-28-412564 www.godolloiflabelos.hu, www.godolloi.szolarium.hu

ADÁS~VÉTEL
+220 literes új kuka valamint bontott barna cserépkályha
eladó. Érd.: 20/80-12-068
+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+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
+GÁZPALACK ELADÓ. Érd: 06-30-445-1597
+LAPTOPOT VENNÉK, boroshordó, szőlőprés, -daráló, szagelszívó, alig használt kis villanybojler pedig eladó. Tel: 30-569-8137
+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ TÜZIFA ELADÓ. AKÁC hasítva:
2.200,-Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. TÖLGY hasítva: 2.100,Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. Digitálisan mérlegelve. 20-9112598, 20-522-9185.
+FABRIKETT eladó: 28db 10 kg-os nejlonba csomagolt 450
Ft/10 kg. Tel: 06-30-555-6794
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 0,75
liter 1800Ft. Érd.: 0630 8518 763

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

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+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: 28/511366, 20/556-2653. (Ny.sz:13-0295-04)

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

+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
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a
termelőtől! Hársméz, Vegyesméz
2000,-Ft +üveg, 720 ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő,
Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+Hamuszürke-ezüstös, féléves fiú
cicákat ajándékozok. 28/414-856
+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.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 29.
Megfejtés: Paul Verlaine közismert versének címe
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Nagypál Norbert, Fenyves köz 36.,
Fejéregyházi Lászlóné, Palotakert 2.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Balogh Balázs, Köztársaság u. 62.,
Németh Istvánné, Alkotmány u. 9.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Pintér Terézia, Kikerics u. 15.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Blaskóné C. Mónika, Öreghegyi u. 6., Vágó Gergely, Deák F.
tér 3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Baranyi Józsefné,
Béke u. 10., Mundruczó János, Béri Balogh Ádám u. 7.

Utazz velünk:

Salzburg tartományba 2.
Folytatjuk kirándulásunkat és a reggelit követően
Ausztriából Németország felé vesszük az irányt.
Szerencsére az esti vihar elvonult, így reménykedünk benne, hogy Berchtesgadenben a Sasfészek (Kehlsteinhaus) 1834 méteres magaslatáról belátjuk majd a környéket, ez azonban
csak részben sikerül, ugyan a Königssee gyönyörűen látható, de Salzburg felé a felhők akadályozzák a kilátást. Feljutni csak gyalogosan (kb.
2,5 óra) vagy a központi parkolóból induló buszokkal lehet, majd a fenti parkolóból lifttel tehetjük meg az utolsó 124 métert az épületig. A
házat Bormann ajándékozta Hitlernek az 50.
születésnapjára, mai áron kb. 150 millió euróba
került a megépítése és a Führer kb. 10 alkalommal járt itt. Feltűnően sok a magyar látogató, de az angolszász országokból is rengetegen
érkeznek. Egy étterem és egy ajándékbolt is működik fent, de természetesen nem akartak emlékhelyet kialakítani a náci vezetőnek…

Mivel közel van Königssee, így a visszaúton nem
hagyhatjuk ki az egyik legtisztább vízű, smaragdzöld színben pompázó tónak a meglátogatását sem, bár a kicsit késői érkezés miatt a
hajókázást már nem vállaljuk be, de egy jó órás
séta a tóparton még a gyerekeknek is vonzó program. A tavon egyébként már több mint 100 éve
csak elektromos hajtású hajók közlekedhetnek és
3 féle útvonalon viszik a látogatókat, de érdemes
legkésőbb délután 2-3 óra között odaérni, hogy
maradjon idő minden látnivalóra.

A következő nap is érdekes programot tartogat, a
Grossglockner Hochalpenstrasse az egyik legszebb hegyi panorámaút az Alpokban; Karintia és
Salzburg tartományt köti össze a 48 km-es útszakasz. Egyedülálló természeti élmény autósnak,
kerékpárosnak és túrázónak egyaránt, hiszen találkozhatunk mormotákkal, a Ferenc József kilátótól láthatjuk Ausztria legmagasabb hegycsúcsát, a Grossglocknert és azt is, hogy hány száz
méterrel húzodott vissza a Pasterze gleccser az elmúlt évtizedekben. A gleccserhez érdemes egy
kirándulást tennünk, a parkolóból először az igen
meredek hegyi felvonóval, majd gyalogosan közelíthetjük meg, igazán emlékezetes túra vár ránk.
Visszaúton a szállodába még megállunk hógolyózni az egyik pihenőhelyen és látunk egy
szerencsésen végződő motoros kicsúszást, de itt
tényleg nem érdemes száguldozni és érdemes a
fékeket is indulás előtt leellenőrizni! A panorámaút fizetős, kb. 30 EUR egy autóra a díj.
Összességében elmondhatjuk, hogy ezalatt a
néhány nap alatt ismét ráébredtünk, hogy miért
is szeretjük ennyire Ausztriát!
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

