
Október 27-én, vasárnap dél-
után ünnepélyes keretek kö-
zött leleplezték gróf Grassal-
kovich I. Antal egész alakos
bronzszobrát a királyi kastély-
lyal szembeni füves területen.
Az alkotásra a Nemzeti Kultu-
rális Alap Vizuális Művészetek
Kollégiumától nyert támoga-
tást az önkormányzat.

A Grassalkovich-kastély dísztermé-
ben rendezett ünnepségen Gémesi
György polgármester és Gönczi Ti-
bor, a kastély ügyvezető igazgatója,
valamint Bíró János, a szobor készí-
tője mondott köszöntő beszédet.

Grassalkovich I. Antal Gödöllő tör-
ténelmének a legnagyobb alakja és a
legnagyobb építője – mondta köszön-
tőjében Gémesi György. – Egy sike-
res pályázat eredményeként, fele
részben támogatásból sikerült a szob-
rát megalkotni, régi adósságát tör-
lesztve városunk közösségének. Nem
most fedeztük fel életművét, amely-

nek tárgyiasult része a település leg-
jelentősebb építészeti-művészeti érté-
kei közé tartozik. 1996-ban, gödöllői
kastélyának megnyitásával ismét új
fejezet kezdődött Gödöllő életében.

Folytatódott a kastély rekonstrukció-
ja, számos más műemlék is megszé-
pült, továbbiak épültek és születtek.
Abban a szellemben, hogy az a kö-
zösség tud a távoli jövő számára is ér-

tékeset alkotni, ame-
lyik ismeri és megbe-
csüli az elődök alkotá-
sait. Grassalkovich I.
Antal épített és fej-
lesztett. Templomo-
kat, kastélyokat, Gö-
döllőn és az ország
számos településén.
Ezt a példát igyekszik
követni az önkor-
mányzat is, amikor
úgy fejleszt, hogy az
eddigi értékeket is to-
vább gazdagítja. Most
a szoborral.

Grassalkovich I.
Antal éles eszű, vas-
akaratú, szorgalmas
volt gyerekkorától
kezdve, s ezek mellett

mély vallásosság jellemezte. Hivatali
munkájának kezdetétől jellemző volt
rá, hogy minden munkáért busásan
megfizettette magát.

(folytatás a 6. oldalon)
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Régi adósságát törlesztette Gödöllő városa

Felavatták Grassalkovich Antal szobrát

Október 31-én a kastélyban rendezik meg a
Visegrádi Négyek tanácskozását, valamint a
KEK tanácskozását és a Nyugat-balkáni
Konzultációt. (2. old.)

Az elmúlt hétvégén székely festők munkái-
ból nyílt kiállítás a Levendula Galériában és
a Művészetek Házában.

(5. old.)

A Szentpéterváron rendezett II. Harcmű-
vészetek Világjátékán Gémesi Csanád kar-
dozó a nyolc közé jutásért vívott asszóban
kapott ki. (8. old.)

Vajon mi változott meg október 23-a
reggelére? Valami olyasmi, amit már
nem lehetett visszatartani, nem lehe-
tett elfojtani, nem lehetett figyelmen
kívül hagyni. Egy olyan érzés vált
meghatározóvá, amely az embereket
cselekvésre, az elnyomás elleni harc
felvételére, az akkor mindennél fon-
tosabb szabadság megszerzésére
késztette – mondta ünnepi beszédé-
ben Tóth Tibor alpolgármester az
1956-os forradalom és szabadságharc
emléknapján Gödöllőn, a Bezsilla-
villa udvarán tartott megemlékezé-
sen.

A gödöllői hagyományoknak meg-
felelően több százan emlékeztek meg
az 1956-os forradalomról és szabad-
ságharcról. A hajdani nemzetőrség
épületénél Tóth Tibor alpolgármester
mondott beszédet, majd a Dózsa
György úti temetőben folytatódott a
megemlékezés. Itt Kiss Antal és Ba-
lázsovich András, 1956 két gödöllői
áldozatának sírjánál tisztelegtek fő-
hajtással az egybegyűltek.

(folytatás a 3. oldalon)
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Október 31-én, csütörtökön Gödöllőn tartják a Visegrádi négyek csúcstalálkozóját, ami kiegészül a Nyugat-balkáni
Konzultációval és a Közép-európai Kezdeményezés tanácskozásával.
A rangos diplomáciai események miatt a legmagasabb szintű, az európai uniós elnökség idején tapasztalt lezá-
rásokra és forgalomkorlátozásra kell számítani a Királyi Kastély és a Művészetek Háza környékén. A kastélyt
és a Kastélyparkot teljesen lezárják.
A Művészetek Háza parkolóját is lezárják október 30-án este 20 órától, október 31-én 17 óráig, 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, de forgalomkorlátozásra és forgalomlassításra azonban a nap folyamán
többször is lehet számítani.

Tovább folytatódik a HÉV-sínek felújítása, és emiatt újabb forgalom korlátozásra kell számítanunk. Az elmúlt két hét-
végén a Dózsa György úti átjárónál dolgoztak a vágányok rendbetételén, emiatt szünetelt a forgalom a Dózsa György út,
Szabadság út kereszteződésében. 

A munka a tervek szerint november 9-10-én foly-
tatódik, akkor a Szabadság úti átjárót zárják le fél
útpálya szélességben  a sínek cseréje miatt. 

A tervek szerint november 16-17-én lezárják a
Köztársaság úti vasúti átjárót is. Ennek oka, hogy
a vasútvonalon Gödöllő állomás kezdőpont felőli
végén sürgős beavatkozást igénylő pályahibát ál-
lapítottak meg. A MÁV Zrt. a vasúti forgalom biz-
tonsága érdekében ideiglenes sebességkorláto-
zást vezetett be, és megkezdte az elhárítás szer-
vezését. 
A kivitelezési munkákat november 16-17-én sze-
retnék elvégezni, erről azonban lapzártánk ide-
jén még folynak az egyeztetések. 
A lezárások menetéről és a forgalmi rend változásairól lapunk jövő heti számában, valamint a www.godollo.hu  hon-
lapon a későbbiekben lesz részletes tájékoztatás.  jk

Segélykiáltással ér fel az a le-
vél, amit Gémesi György in-
tézett a vidékfejlesztési mi-
niszterhez. Gödöllő polgár-
mestere ebben arra hívja fel a
figyelmet, hogy több mint száz
település marad hulladékgaz-
dálkodási szolgáltatás nélkül,
ha nem történik valami, még-
pedig gyorsan.

Gémesi György, Gödöllő polgár-
mestere, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke október köze-
pén fordult Fazekas Sándorhoz, a
300 ezer embert ellátó, 107 telepü-
lésen szolgáltató a Zöld Híd hulladék-
gazdálkodási rendszer önkormányzati
társulásának elnökeként.

Levelében kifejtette: a rendszer
nonprofit keretek között, köztulaj-
donra alapulva működik 2010 óta,
mára 230 munkahelyet teremtettek
benne. Leszögezte azt is: támogatták
a hasonló rendszerekben a nagyobb
önkormányzati és állami szerepvál-
lalást, valamint azt, hogy a díjak ne
tartalmazhassanak felosztható nyere-
séget.

A valóság azonban kijózanítónak
bizonyult. Úgy véli, támogató törek-
véseikkel ellentétben „az együttmű-
ködés és partnerség elutasítását,
barátságtalan és több esetben jog-
sértő, sok éves kiváló együttmű-
ködést drámai gyorsasággal felváltó,
szakmailag felkészületlen környezet-
védelmi hatósági munkát és gyakorla-
tot” tapasztaltak.

Példát is hozott: van olyan engedély,
amelyet több mint 600 nap után, a
miniszternek írt harmadik levelet kö-
vetően kapott meg a társulás.

Gémesi György bírálta a kormány
több intézkedését, lépését, mint pél-
dául a szakterületi inflációtól 3,5 szá-
zalékkal elmaradó díjemelési korlá-
tot, az ésszerűtlen járulékrendszert, a
felügyeleti díj bevezetését, vagy az
elektronikus útdíjét a közszolgáltatók
mentessége nélkül, a növekvő adókat,
járulékokat.

„Mindezek alapvetően rendítették
meg regionális hulladékgazdálkodási
rendszerünk finanszírozhatóságát,
ami nem külföldi tulajdonú, nem
profit-orientált gazdasági társaság-
ként működik, hanem 100 százalékos
magyar önkormányzati tulajdonnal”
– áll a levélben, melyben azonnali
egyeztető tárgyalást kezdeményezett
több szerv bevonásával. Leszögezte
azt is: a közszolgáltatást a jelenlegi
körülmények között nem tudják to-
vább fenntartani.

Nem titkolta: hatékony központi
segítség hiányában kénytelenek lesz-
nek először a közszolgáltatást mini-
mális szintűre csökkenteni, kényszer-
szabadságolásokkal és a szelektív
gyűjtés felfüggesztésével. Amennyi-
ben végképp nem történik semmi,
akkor pedig nem tehetnek mást: a 103
ezer család korrekt tájékoztatása mel-
lett fel kell mondják a közszolgál-
tatási szerződést, így pedig 107 tele-
pülés marad ellátatlanul. 

jk

Az utakon és a parkokban egy-
aránt dolgoznak a VÜSZI mun-
katársai. A felújítások, javítá-
sok és a növények telepítése
egyaránt sok munkát adnak.

Kertészeti munkák zajlanak az Erzsé-
bet parkban. A talajmunkákat köve-
tően folyamatban van a növények be-
ültetése a fősétányon a hársfasorok
alatt. A Norvég Alap támogatásával
történt felújítás során a sétány fái kö-
zé is telepítettek virágokat, ezek je-
lentős része azonban kipusztult. 

A VÜSZI kertészeti részlege most
– garanciális munkaként – speciális
árnyéktűrő növényeket, több, mint
7000 tő kismeténget és glinca minort
telepít a fák alá. 

A VÜSZI kéri a lakókat, hogy mi-
vel a növények megmaradásához nem
csak a megfelelő gondozás fontos, a
friss ágyásokat kerüljék el a séták és a
sportolás alkalmával. 
Az utakon is folyamatos a munka-

végzés, a Blaháné úton
a Hársfa utcai keresz-
teződésben három sor
szélességű új járda
épül, mintegy 75 méter
hosszan. 

Emellett az útburkolati
hibák javítása is zajlik,
amíg az időjárás enge-
di, szórt technikával

végzik a kátyúmentesítést. A héten
többek között a Bethlen Gábor ut-
cában dolgoznak.

jb

Folyamatosak a halottak napi
előkészületek a Dózsa György
úti temetőben. Az ilyenkor szo-
kásos őszi „nagytakarítás” el-
ső részét most végzi el a
VÜSZI, a befejezésre pedig no-
vemberben kerül sor, amikor
már elszáradtak az emlékezés
koszorúi, s a megszokottnál is
nagyobb mennyiségben kerül-
nek a hulladékba a virágok,
mécsesek.

A munkák során az elmúlt napokban
eltávolították a kiszáradt fákat és
gallyakat, majd valamennyit ledarál-
ták, és komposztot
készítenek belőle.
Ezzel egy időben a
temetői lerakatból
is elszállították az
elbontott sírköve-
ket. 

Mivel már a
múlt héten jelentő-
sen megnőtt a sí-
rokhoz kilátogatók
száma, az ünnepek
utánra halasztották
azoknak a fáknak a
v i s s z a v á g á s á t ,
amiket már nagyon elborított a fa-
gyöngy. A korábbi tapasztalatok – Al-
sópark, Ady sétány, Állomás utca –
szerint az így csonkolt fák újrahajta-
nak, és egészséges koronát hoznak
létre. Ehhez a munkákhoz alpinisták
segítségét is igénybe veszik, s mind-
végig nagy hangsúlyt helyeznek a sí-
rok, sírkövek biztonságára. 

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 lejára-
táról. Arra kérik a hozzátartozókat, fi-
gyeljék a kihelyezett tájékoztatókat!
Az érintettek a meghosszabbítást a te-
metőgondnoknál intézhetik, aki a ra-
vatalozó épületében lévő irodában
november 1-3-ig, minden nap 10-16
óra között, is a hozzátartozók rendel-
kezésére áll. A meg nem hosszabbí-
tott urnafülkékből a hamvakat a ké-
sőbbiekben a közös urnatárolóba he-
lyezik. Az üzemeltető egyúttal kéri a
tisztelt látogatókat, hogy a temető
rendje és tisztasága érdekében a hul-
ladékokat a gyűjtőedényekbe helyez-

zék, a szelektív gyűjtésnek megfele-
lően! Hogy erre mindenkinek legyen
lehetősége, a hulladéktárolók meny-
nyiségét a következő időszakban
megnövelik. 

Fontos változás, hogy halottak
napja hétvégéjén, november 1-3-ig a
temetőbe csak a mozgáskorlátozott
igazolvánnyal rendelkezők hajthat-
nak be gépkocsival. A sírok felkere-
sésére 7-20 óra között lesz lehetőség.

jb

Figyelem, lezárások !!!

Újabb növények az Erzsébet parkban

Őszi munkák 

Hosszabb látogatási idő a hét végén

Halottak napi előkészületek

Levélben fordult a miniszterhez a Zöld Híd elnöke

Veszélyben a települések ellátása
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„Életre kelhetnek” a magyar települések címerei

A SZIE is szoros kapcsolatot ápol Indonéziával

Felsőoktatási együttműködés

(folytatás az 1. oldalról)
Beszéde kezdetén Tóth Tibor Gyar-

mati Dezső, idén elhunyt háromszoros
olimpiai bajnok vízilabdázó emlékeit
idézte: „Ott, a menetben, egészen más
volt. Nyílt arcok, s a szemekben valami
olyasmi, ami tán évek óta soha. Tűnő-
dés? Bizalom? Mentünk, olykor ve-
zényszó nélkül is, énekelni kezdtünk és
valahogy megváltozott körülöttünk a
világ, a körút ezerszer látott részletei új
fényt, más jelentőséget kaptak. A szí-
nek színesebbek lettek, a kontúrok ha-
tározottabbak, a szavak fontosabbak.”

– Miért özönlöttek az utcára békés
tüntetőként a diákok? A választ ismer-
jük. Az emberek megelégelték a Rá-
kosi-rendszer által létrehozott ÁVH
korlátlan hatalmát, a borítékolt ítélettel
záruló koncepciós pereket, az esztelen
és öncélú, tervgazdaságnak nevezett
gazdaságpolitikát és az alacsony élet-
színvonalért és társadalmi feszültségért
felelős diktatórikus kommunista veze-
tést – állapította meg az alpolgármes-
ter. – Elkeseredés, megalázottság és
düh jellemezte a magyar társadalmat.
Elkeseredés, mert néhány év kommu-
nista kormányzás után kiszorultunk
Európából. Megalázottság, mert az em-
bereket hazug lelkes éljenzésre késztet-
ték, függetlenül attól, hogy annak oka

valódi vagy hamis, siker vagy éppen
kudarc volt.

Vajon mi változott meg október 23-a
reggelére? Valami olyasmi, amit már
nem lehetett visszatartani, nem lehetett
elfojtani, nem lehetett figyelmen kívül
hagyni. Egy olyan érzés vált megha-
tározóvá, amely az embereket cselek-
vésre, az elnyomás elleni harc felvé-
telére, az akkor mindennél fontosabb
szabadság megszerzésére késztette.

Józsué könyvében ezt olvassuk
„Légy bátor és erős!” Az utcára vonuló
fiatalok, mintha ismerték volna Józsué
könyvének szavait, bátrak és erősek

voltak! Olyanok, akik félelmüket ma-
guk mögött hagyva kiálltak a maguk és
honfitársaik szabadságáért. Akik tud-
ták, mit akarnak és azt cselekedték,
amit hitük és lelkiismeretük diktált;
megalkuvás nélkül, felelősséggel, de a
következményekkel számolva, ha kel-
lett, életük feláldozásával.

Tóth Tibor arról is szólt, hogy 1956
októberében a gödöllői egyetemi ifjú-
ság is hitt önmagában, bátor és erős
volt és elhozták a szabadság reményét
városunkba is. Az utcákon felvonulva
hirdették a nemzet függetlenségének,
szabadságvágyának eszményét. A nagy
forradalmakhoz hasonlóan a gödöllői
események sem maradtak véráldozat
nélkül.

– Mi, gödöllőiek október 23-án egy-
szerre emlékezünk 1956 nemzetközi
szinten is páratlan cselekményeire és
hajtunk fejet városunk hőseinek tettei
előtt. A hőseink tiszteletére ültetett fe-
nyőfánál és a kopjafánál minden évben
együtt, békésen tisztelgünk Balázso-
vich András, Kiss Antal és gödöllői
egyetemisták előtt, akik a forradalom,
szabadságharc és az azt követő megtor-
lás hősi áldozatai voltak.

1956. október 23-án egy összetartó,
hazájára büszke közösség született,
mely időtlenül képes összekovácsolni a
nemzetet. 1956 üzeni számunkra, meg-
erősítve Józsué könyvének szavait,
hogy egy ilyen öntudatos közösséget
csak bátor, erős, önmagukban hívő em-
berek képesek felépíteni. Olyanok,
akik képesek áldozatot hozni, lemon-
dani a többiekért. Napjainkban még-
sem kényelmesedhetünk el. Figyeljünk
egymásra, őrizzük a szabadságot,

melynek jelentőségére már Márai Sán-
dor is figyelmeztet:

„Nem érti ezt az a sok ember, / Mi
áradt itt meg, mint a tenger? / Miért re-
megtek világrendek? / Egy nép kiáltott.
Aztán csend lett. / De most sokan kér-
dik: mi történt?

Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
/ És kérdik, egyre többen kérdik, / He-
begve, mert végképp nem értik – / Ők,
akik örökségbe kapták –: / Ilyen nagy
dolog a Szabadság?”

Igen, kedves barátaim, ilyen fontos a
szabadság! – zárta gondolatait Tóth Ti-
bor.

Az ünnepi beszédet követően a Club
Színház tagjai idéztek el a forradalom
eseményeit a kortársak hangján. Műso-
rukat Halász Tibor és Halász-Völgyi
Katalin állította össze. 

Az eseményen közreműködött a Gö-
döllői Városi Fúvószenekar.

LT

Bátrak és hősök voltak

Október 23. hőseire emlékeztünk

Hétszáz város, község és falu
mutatkozhat be januártól a
WestEnd City Centerben nyíló
interaktív címerkiállításon.

Rendhagyó címerkiállítás nyílik jövő
januártól a budapesti WestEnd City
Centerben, ahol 700 település tud
majd bemutatkozni. A tárlat látogatói
nemcsak a címerek történelmi üzene-
tével ismerkedhetnek meg, de ha a
címerek felett elhelyezett QR-kódo-
kat okostelefonjukkal leolvassák,
megnyílik előttük valamennyi város
és falu, múltjával, jelenével, turiszti-
kai látványosságaival, rendezvényei-
vel. A kiállítás egyik fővédnöke Gé-
mesi György, Gödöllő polgármeste-
re, a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége (MÖSZ) elnöke, aki felhívja
a polgármesterek figyelmét a széles
nyilvánosság előtti bemutatkozás e
kitűnő lehetőségére.

Egyedülálló, a maga nemében kü-
lönleges címerkiállítás nyílik jövő ja-
nuártól hazánk leglátogatottabb be-
vásárlóközpontjában, a WestEnd City
Centerben – jelentették be október
28-ai, budapesti sajtótájékoztatóju-
kon a rendezvény szervezői és védnö-
kei: Demján Sándor, a TriGránit Zrt.
elnöke, Prosits Attila, a WestEnd
City Center ügyvezető igazgatója,
Walch Ottó, a kiállítás projektveze-
tője, Vizi E. Szilveszter, az MTA volt
elnöke, Balogh Júlia történész és Gé-
mesi György, Gödöllő polgármestere,
a MÖSZ elnöke.

A rendhagyó tárlaton, a WestEnd
City Center folyosóin egy kilométer
hosszan lesznek majd elhelyezve a

vállalkozó kedvű települések címerei.
Ezek felett egy-egy QR-kód lesz
okostelefonnal leolvasható, amik se-
gítségével a település önkormányzata
elviheti a látogatót saját mobiltelefon-
ra tervezett weboldalára, ahol már
minden megtudható lesz az adott vá-
rosról, faluról, a múlttól és jelentől az
önkormányzati testületen át az aktuá-
lis turisztikai rendezvényekig. A tár-
lathoz számos kísérő esemény – pél-
dául címerfelismerő játék, rendhagyó
történelemóra – is kapcsolódik majd,
s a kiállító települések részt vehetnek
a WestEnd City Center 2014. évi
programsorozatában is.

„A kiállítás kitűnő alkalom, hogy
egy település megismertesse magát az
ország lakosságával, hiszen a West-
Endben évente 20 millióan fordulnak
meg, ám emellett szimbolikus jelen-
tőséggel is bír” – mondta Demján
Sándor. Alkalmat ad arra, hogy
mindenki emlékezhessen szülőhelyé-

re, gyökereire, s ez az emlékezés ér-
zelmi töltéssel is párosulhasson. Ha
egy nép, egy ország nem kötődik, ra-
gaszkodik a hagyományaihoz, asszi-
milálódni fog a globalizáció során.

Gémesi György polgármesterként
és a MÖSZ elnökeként is örömmel
üdvözölte a kezdeményezést, amely
jelentős mértékben hozzájárulhat ah-
hoz, hogy ismét előtérbe kerülhessen
az utóbbi időben eléggé háttérbe szo-
rított önkormányzati szektor. Mint el-
mondta, a MÖSZ örömmel vesz részt
a kiállítás népszerűsítésében és koor-
dinálásában, mert jó volna, ha minél
több magyar település „beköltözhetne
az ország nagy piacterére.” A kiállí-
tásra – elsősorban a MÖSZ felhívá-
sának köszönhetően – már 64 telepü-
lés jelezte részvételi szándékát, s ha
minden a tervek szerint alakul, a cí-
merkiállítás jó eséllyel pályázik
Guinness-rekordra is.

MP

Négymillió forintos támogatást kapott
a Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont Gyermekfogászati szakrendelése
a K&H gyógyvarázs 2013-as országos
gyermek-egészségügyi pályázatán. A
támogatásból az Intézet fogászati keze-
lőegységet vásárolt, amely elősegíti a
gyermekek gyorsabb és hatékonyabb
fogászati szűrését és vizsgálatát.

A gödöllői egészségügyi központ
másodszor vett részt eredményesen a
pályázaton, az intézmény már 2006-
ban is vásárolhatott magának gyermek-
fogászati eszközöket. A 7 évvel ezelőt-
ti, közel 5 millió forintos támogatásból
le tudták cserélni a 2 elavult fogászati
kezelőegységükből az egyi-
ket, az idei támogatásnak
köszönhetően pedig a másik
fogászati szék helyett is újat
vásárolhattak. 

„Fogorvosi rendelőnkben
évente körülbelül 9000
gyermek fordul meg – hoz-
zánk tartozik ugyanis Gö-
döllő összes oktatási intéz-
ménye, valamint a város
összes 18 éven aluli lakosa.

A modern kezelőegységek külső meg-
jelenési formája barátságosabb, hangja
halkabb, mint a régi készülékeké. Ez a
gyerekek számára kevésbé ijesztő.
Nagy könnyebbséget jelent számunkra
továbbá az is, hogy a készülék ergono-
mikus kialakítása, a szék sokoldalú ál-
líthatósága nemcsak a beteg számára
kényelmesebb, hanem a fogorvos szá-
mára is jobb hozzáférhetőséget bizto-
sít, így az könnyebben tud a precíz ma-
nuális munkára koncentrálni” – jelen-
tette ki dr. Zádor Ildikó, a gödöllői
Tormay Károly Egészségügyi Központ
gyermek fogszakorvosa.

(ny.f.)

Eredményesen mutatkozott be az Eu-
rópai Felsőoktatási Vásáron a Szent
István Egyetem (SZIE) Indonézia fő-
városában, Jakartában, ahol képvise-
lői megállapodást írtak alá és együtt-
működéseket indítottak el több indo-
néz egyetemmel, adta hírül az intéz-
mény portálja.

Jakartában október 12-13-án 119
standon mutatkoztak meg az európai
felsőoktatás képviselői. A legnagyobb
számban megjelent német, angol, hol-
land és francia egyetemek mellett 16
magyar felsőoktatási intézménnyel ta-
lálkozhattak a látogatók.

A vásárt megelőző két napon, októ-
ber 10-11-én indonéz–magyar kétol-
dalú fórumot rendeztek a Tempus
Közalapítvány munkatársai, ahol a
mintegy 60 résztvevő a mobilitási és
együttműködési lehetőségekről, jó
gyakorlatokról és a közös képzések
lehetőségeiről egyeztettek.

Az Európai Felsőoktatási Vásár
ideje alatt együttműködési megálla-
podást írt alá dr. Ir. Imam Aschuri,
az Institut Teknology Nasional, Ban-
dung rektora a SZIE-vel. A dr. Tő-
zsér János intézményvezető által alá-
írt megállapodást dr. Szabó István
dékántól vette át és írta alá a bandungi
egyetem rektora. A SZIE a Gödöllő
testvérvárosában, Bogorban működő
Bogor Agricultural Universityvel egy
szándéknyilatkozatot is véglegesített
a vásár ideje alatt. Mindkét dokumen-
tum hallgatói és oktatói mobilitási,
valamint közös publikációkban és kö-
zös kutatásokban való együttműködé-
sekről szól.

Gödöllő szoros kapcsolatot ápol
Indonéziával, amiben nagy szerep jut
a Bogorral való testvérvárosi kapcso-
latnak. Ma már a SZIE is egyre na-
gyobb teret nyit az indonéz partnerek-
kel történő együttműködésnek.         (g)

Korszerűbb fogászati körülmények

Fejlesztés a Tormayban
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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

TELEKI PÁL EGYESÜLET

MEGHÍVÓ

Teleki Pál születésének 134. évfordulója alkal-
mából 2013. november 8-án (pénteken), 11
órakor koszorúzó megemlékezést tartunk
szobránál, a gr. Teleki Pál téren. 

A Művészetek Házától 10.30-kor, a Premont-
rei Gimnázium parkolójából 10.40-kor díj-
mentes autóbusz indul a térre, majd a meg-
emlékezés után vissza. Az autóbuszra a köz-
beeső buszmegállókban is fel lehet szállni.

A megemlékezésre egyesületünk tagjait, és
minden kedves érdeklődőt tisztelettel hívunk
és várunk.

Honlapunkon részletesen, naprakészen tájé-
kozódhat híreinkről, rendezvényeinkről, kirán-
dulásainkról, kiadványainkról: 

http://www.telekipal.hu

A Királyi Kastély lovardájában
gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt  kellemes perceket
szerzett a második gödöllői
vasútmodell kiállítás. A meg-
nyitón Pecze Dániel alpolgár-
mester, Gönczi Tibor, a kastély
ügyvezető igazgatója és Soós
András főszervező mondtak
köszöntőt.

Az első vasútmodell kiállítás a múlt
évben a Művészetek Házában volt
látható, ám mára a rendezvény
„kinőtte” korábbi helyszínét, így ke-
rült a jóval nagyobb lovardába, ahol
pezsgő vasútüzemet keltettek életre
és izgalmas betekintést engedtek az

1920-as, 60-as évek, va-
lamint napjaink modern
vasúti világába. 
A legtöbbször a valóság-
hoz megszólalásig ha-
sonlító, részletgazdag te-
repasztalok a minőség je-
gyében készültek. A mi-
nivilág digitálisan vezé-
relt express vonatai lát-
ványos hegyeket meg-
hódítva, impozáns via-
duktokat és kanyargó ala-
gutakat átszelve érkeztek
meg a sokvágányos állo-
másokra, majd rövid pi-
henőt követően ismét
mozgásba lendültek,

hogy halk za-
katolásukkal
újfent elkáp-
ráztassák a lá-
togatókat. 
A szebbnél
szebb apró épületek között
sokan örömmel fedezték
fel a Királyi Váró kicsi-
nyített mását is. 
A vállalkozó kedvű látoga-
tók szakemberek segítsé-

gével elkészíthették első modelljei-
ket, amit ajándékba kaptak és haza is
vihettek. A különleges kiállítást va-
sárnapig láthatták az érdeklődők.

jb

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy Balázsfalvi-Nagy Judit, a Gödöllői
Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület elnöke
hosszú súlyos betegség következtében 2013. októ-
ber 22-én elhunyt. Temetése szűk családi körben
történik.
Gyászmisét érte 2013. november 6-án, szerdán este, 18 órakor monda-
nak a Máriabesnyői Kegytemplomban. Ide hívunk és várunk minden-
kit, aki tisztelte és szerette Őt.

Egy közismert, kitűnő embert veszítettünk el Balázsfalvi-Nagy Judit
személyében. A gödöllői lovassport nagyasszonya, a GLSE egyik életre
hívója távozott az élők sorából. Számtalan barátja és ismerőse osztozik
férje és fia, valamint rokonai gyászában, igen sokan olyanok, akiket ő
öltöztetett az általa művészien tervezett és mesterfokon kivitelezett ru-
hakölteményekbe.
Judit asszony városunk emblematikus figurái közé tartozott. A Gödöllői
Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesületnek 2006-ban
adományozott „Gödöllő Városért díj” nem kis részben az ő lelkiismere-
tes és szorgalmas munkájának is az elismerése volt. A lovasbálok fárad-
hatatlan szervezője, a májusi díjugrató versenyek rendezője és a fiata-
lok tanítója volt, akiket ő oltott be a legcsodálatosabb teremtmény, a ló
értő szeretetével. Halála előtt két hónappal – két súlyos műtét között –
még maga is nyeregben ült. A rá jellemző hittel, optimizmussal és aka-
rattal vívta élet-halál harcát a pusztító kór ellen. Nagy bánatunkra saj-
nos alulmaradt ebben a küzdelemben.
Nem mindenkiről mondhatjuk el, de róla feltétlenül: űrt hagyott maga
után.

A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Is-
kola negyvenöt diákja október 9. és
11. között Erdélyben járt a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirde-
tett „Határtalanul!” pályázat nyertese-
ként. 
Az elnyert 1.170.000 forintos támo-
gatásnak köszönhetően a diákok ma-
gyar uralkodókhoz kötődő mondák
nyomába eredve csodálatos tájakon
utaztak, gyönyörű régi magyar váro-
sokat felkeresve járták be törté-
nelmünk neves emlékhelyeit. Nagy-
várad, Királyhágó, Kolozsvár, Toroc-
kó, Nagyenyed, Tordai hasadék, Déva
és Arad meglátogatása után a gyerekek számára valósággá váltak határon túli érté-
keink és nemzettársaink léte és fontossága. Az utazás részeként az aradi kivégzés
színhelyén tartottak megemlékezést, majd közös énekléssel tisztelegetek a vértanúk
előtt. A diákok és a szülők segítségével nagyon sok ajándékot gyűjtöttek össze, ami-
ket nagy szeretettel adtak át a torockói iskolának és Böjte atya által alapított gyer-
mekotthon lakóinak Déván. A nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégiumot
a szülők banki átutalásaikkal támogatták.
Zmák Júlia, az iskola igazgatója elmondta, hogy – a Hajós immár második alka-
lommal vett részt a „Határtalanul!” programban, amely a hetedikes diákok számára
ismét felejthetetlen megtapasztalást jelentett a határon túli magyarságról.” hi

November 8-án 18 órakor Böjte Csaba ferences rendi szer-
zetest, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját látjuk ven-
dégül Gödöllőn, a Művészetek Házában.
Ez az előadás jótékonysági rendezvény, minden jegy meg-
vásárlásával a Dévai Szent Ferenc Alapítványt támogatják. 
Csaba testvér a gyakorlati életben, a mindennapi küzdelem-
ben élők világában járatos, a lelkekért fáradhatatlanul dolgo-
zó atya, a nehéz helyzetben élő gyermekek megmentője, a
közel 2800 szociális árva megmentője, nevelőapja. 
Minden egyes szavának súlyt és hitelt ad élete.  Az életről, a
szeretetről szól majd végtelen bölcsességgel és egyszerű-
séggel a több évtizedes lelkipásztori és nevelői munka ta-
pasztalatából merítve.
„Ha van valahol egy gyerek, aki azért sír, hogy vegye őt ölbe
valaki, akkor kell lennie valahol egy nőnek, aki azt érzi, hogy
ölbe kell vegyen egy gyereket. És biztos van valahol egy ház
is, amely arra vágyik, hogy a csöndjét gyermekkacagás verje
fel. Én hiszem, hogy Isten jó világot teremtett: ha megengedi,
hogy szomjasak legyünk, akkor kutat is teremtett. Ez olyan,
mint egy óriási kirakós játék, csak meg kell keresni a dara-
bokat, akkor összeáll” – Böjte Csaba immár 20 éve keresi a
kirakós játék darabjait, próbálja összeilleszteni őket és küzd
annak érdekében, hogy szebbé, boldogabbá tegye a legki-
sebbek és legkiszolgáltatottabbak életét.
Most Önök is segíthetik munkáját. Támogatásokat a  Művé-
szetek Háza jegyirodájában lehet befizetni közvetlenül a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány számlájára.

lkalauz

Október a nyugdíjasok hónapja. A Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete min-
den esztendőben ilyenkor rendezi meg a Nyugdíjasok Napját, ahol az egyesület
valamennyi tagszervezete közösen ünnepel. A rendezvényt az idén is a Mű-
vészetek Házában tartották meg, ahol Lukács Lilla Réka, és a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesületének
tagjai adtak műsort. Itt
köszöntötték az egyesület
90 éves tagjait, majd estébe
nyúló, jó hangulatú prog-
ram következett, ahol a vá-
rosi nyugdíjasok bebizo-
nyították, nem a koron mú-
lik, hogy valaki jól érezze
magát: a késő délutáni órá-
kat sokan végigtáncolták a
Hangulat együttes zené-
jére. bj

Telt házzal mutatta be
október 26-án a Művé-
szetek Házában szim-
fonikus remix koncert-
jét a Magashegyi Un-
derground és a Talam-
ba Ütőegyüttes. A kö-
zönség az ország szá-
mos pontjáról érkezett,
mivel ebben a felállásban utoljára volt hallható ez a koncert. A monumentális
hangzás elvarázsolta a hallgatóságot, hiszen ötven művész egy színpadon nem
mindennapi hangulatot és élményt nyújtott. A Talamba Ütőegyüttessel legkö-
zelebb december 14-én és 15-én találkozhatnak a Művészetek Házában, ahol Hor-
gas Eszter fuvolaművésszel mutatják be Francia szerelem című koncertjüket. muza

Vasútmodellek zakatoltak a lovardában

Hegyek között, völgyek között…
Búcsú Balázsfalvi-Nagy Judittól

Hajósos diákok Erdélyben – Gödöllőről Torockóra

Alkalom az ünneplésre

Nyugdíjasok napja

Sikeres volt a különleges formáció

Utoljára együtt

Böjte Csaba lesz a Lélekkalauz következő vendége

„Te légy az ajándék gyermekeidnek, társadnak!”  
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A nagymama, nagypapa: vala-
mi különös varázs lengi körül
ezeket a szavakat, ősz fejet,
ráncos kezet, fejkendőt, fris-
sen sült süteményt, meg pipa-
dohány illatot jelentenek. A ré-
gi korok gyerekei számára ők
voltak a menedékek a szülői
szigor, a történelem viharai
elől. Valami titokzatos erő
áradt belőlük, ami biztonságot
nyújtott a legnehezebb idők-
ben is. 

Nincs gyerek, aki ne hallgatná tágra
nyílt szemmel ifjú koruk történeteit,
azokat az igaz meséket, amik ember-
ré érlelték az egykor huncut, mosoly-
gó szemű lyányokat és kackiás baj-
szú, csibész legényeket, akiket csak a
sárga fényképek vagy a falusi „föstő”
ecsetjének nyomai őriznek. 
Róluk szól a novella-sorozat legújabb
kötete, amiben magyar szerzők írásai-
ból válogattak egy jó csokorra valót. 
Bródy Sándor, Heltai Jenő, Móra Fe-
renc, Móricz Zsigmond, és Palotai
Boris történetei mellett többek között
Ambrus Zoltán egy-egy novellája is
gazdagítja az olvasó szemébe sokszor
könnyeket csaló összeállítást. 
Az öregek történetei sokszor még ak-
kor is meghatnak bennünket, ha az

egykori ifjak vidám perceit elevenítik
fel. Hiszen ilyenkor szembesülünk
igazán az idő múlásával! 
És ott vannak azok, akik – bár még
köztünk vannak – az élet viharai által
meggyötörten már nem a valóságban
léteznek, s akiknek a világába nekünk
kell beilleszkedni, mint ahogyan
Ambrus Zoltán hősének, akinek édes-
anyja nem ismeri meg régen látott
fiát. Hoffmann Károly kénytelen be-
lebújni a család régi barátjának sze-
repébe, hogy ne izgassa fel az asz-
szonyt, akinek emlékezetében már
lyukakat ütött az idő, s aki már rég el-

temetettnek hiszi fiát. Milyen képet
őriznek majd az unokák, akiknek
nem szabad nagymamának szólítani
apjuk édesanyját? 
Vagy mit érezne Ambrus másik hőse,
ha megtudná, milyen sötét titkot hord
szívében a hetven esztendős nagy-
apó? Sötét titkot, amit már belepett az
idő homokja, s amit a mélyből emel a
felszínre egy név. 
És ott vannak a nagymamák és nagy-
papák, akik mosolyt csalnak az ar-
cunkra. Bródy Sándor nénijei, az egy-
kori leány pajtások, akik fél évszázad
után találkoznak, s állapítják meg
egymásról: „Ejnye, be megörege-
dett!”. De ilyen Zágoni István csodá-
latos nagymamája, aki minden kér-
désre tudja a választ: hogy milyen
erős a világ legerősebb embere, hon-
nan tudják, hogy egy autó hány ló-
erős, miért lett olyan nagy hadvezér
Attila, ki adott minden reggel ke-
serűvizet Hunyadi Jánosnak, és hogy
a telefondróttal nem szabad játszani,
mert akkor elgörbül benne a hang.
Szintén az ő tollából született az a
novella is, amiből megtudhatjuk,
hogy nagyot tévedünk, ha azt hisz-
szük, hogy unokánk (vagy gyerme-
künk, testvérünk – az olvasó korától
függően), aki rendszerint felforgatja a
fél világot, rossz gyerek. Dehogy
rossz, ő nagyon is szeretne jó gyerek
lenni, csak mindig közbejön neki
valami…
(Nagyapám-nagyanyám – Magyar
írók novellái) (ny.f.)

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Az ősök tisztelete

Székelyföldi festők munkáiból
nyílt kiállítás október 26-án,
szombaton délután 17 órakor a
Levendula Galériában, egy órával
később pedig a Művészetek Há-
zában. A tárlatok a Levendula
Galéria, és a csíkszeredai Pál
Aukciósház és Galéria együtt-
működésének eredményeként
valósultak meg.

Második alkalommal rendezett kiállítást
városunkban a két galéria, amik együtt-
működése szép példája a testvérvárosi
kapcsolat eredményességének. A Rem-
sey körúti kiállítóteremben Csillag Si-

mon Repolski Imola munkáit tekint-
hetik meg az érdeklődők. Az alkotások-
ról a kiállítást megnyitó Szabad Júlia
Anna bölcsész így fogalmazott: „Mű-

vészete olyan vidékekre már-már is-
merős tájakra vezet bennünket, ahol jó
lenni. A körülöttünk lévőből és ben-
sőnkből egyaránt táplálkozó min-
tázatok jelennek meg vásznain és
textilmunkáin. Ha az erdő fáira
vagy a tenyerünkre nézünk, az al-
kotásokon szereplő formákat látjuk
kirajzolódni.”

A Művészetek Házában is
találkozhatnak Csillag Si-
mon Repolski Imola művei-
vel, a csíkszeredai Pál Auk-
ciósház és Galéria csoportos
tárlatának keretében. Munkái
mellett Botár László, Csillag
István, Csóka Szilárd-Zsolt,
Kovács Imre, Nagy Ödön,  Ni-
cu Barb,  és Vorzsák Gyula al-
kotásait csodálhatják meg a lá-
togatók, akik a különböző stílu-

sok találkozásának is tanúi lehetnek. 
A kiállítást megnyitó Pecze Dániel al-
polgármester emlékeztetett rá, Gödöl-
lő és Csíkszereda 1989 óta testvérvá-

rosok. „Az akkor közös gyökereinkre
és nyelvünkre épülő testvéri kapcsola-
tot az elmúlt két évtizedben tovább
mélyítették azok a civil kezdeménye-
zések, amik a két város különféle mű-
vészeti, sport, tudományos vagy kul-
turális csoportjai alakítottak ki és
ápolnak azóta is folyamatosan.
Ilyen kezdeményezés a gödöllői Le-
vendula Galéria és a csíkszeredai Pál
Aukciósház és Galéria által második
alkalommal megrendezett „Székely-
földi festők Gödöllőn” című kiállítás
is, ami a művészet segítségével köti

össze egymástól elszakított lelkein-
ket. S a szervezőkön látom, hogy itt
sokkal többről van szó, mint csupán
az alkotás.” 
A hagyományosan jó hangulatú meg-
nyitón Csúr Gábor és Derecskei 
András segítségével talált egymásra
a zene és a képzőművészet. 
A kiállítások november 22-ig lát-
hatók. 

jk

November 10-11-én ismét
megelevenedik Kukorica
Jancsi és Iluska története
a Művészetek Háza szín-
padán. A márciusi bemu-
tató után most ismét két
előadás során kel életre a
ma is népszerű mese, ami
egyaránt kedvence kicsik-
nek és nagyoknak. 
A Gödöllő Táncszínház  a
„hat nap és hat éj alatt írt
népmesét” fiatal, tehetséges táncosok lendületes és humoros előadásban jele-
nítik meg a színpadon. A koreográfiák a Cimbaliband és más neves hazai népi
együttesek zenéjére készültek, az előadást Jankovics Marcell rajzfilmjének
részletei színesítik. A darab során az alkotók fontosnak tartották, hogy a közön-
ség képzelete szabadon szárnyalhasson. Petőfi Sándor művének hőseit Lénárt
Ádám, Philipp Noémi, Bali G. Bettina, Nagy Előd, Szabó Áron és Hamvas
Kinga személyesítik meg. A koreográfiát Hajdú Zsuzsanna, Kézér Gabriel-
la, Lénárt Gábor és Vajda Gyöngyvér készítették. jb

Csíkszeredára látogatott a zeneiskola
delegációja: tizenöt ifjú muzsikus és
öt tanár képviselte városunkat az el-
múlt hét végén Gödöllő testvérváro-
sában, a Nagy István Művészeti Lí-
ceum meghívásának eleget téve. 
A két iskola közötti szakmai és baráti
kapcsolat hetedik éve nyújt mara-
dandó élményeket a gyerekeknek és

felnőtteknek egyaránt. Október 25-én
délután színvonalas, hangulatos kon-
certet adtak a gyerekek, akiknek
hangversenye
felcsíki és
moldvai dalla-
mokkal indult,
aztán Bartók,
Kadosa, Bizet

és Rossini mű-
veit szólaltat-
ták meg. 
Az előadás
nagy sikert
aratott, amit a közönség szűnni nem
akaró tapsa bizonyított. 
A szombati program egy izgalmas
kirándulással indult a Vargyas szo-
rosba, ahol függőhidakon, sziklá-

kon, csordogáló patak felett átkelve
lehetett megcsodálni az erdélyi he-
gyek lenyűgöző látványát. 
Az este egy különleges találkozásra is
lehetőséget adott: a városban lépett
fel ugyanis a gödöllői Cavaletta Mű-
vészeti Egyesület Ad Hoc Színháza,
melynek tagjai a Palimadár című elő-

adást mutatták be. Ezt a helyiekkel
közösen tekintették meg a zeneiskolai
vendégek. A vasárnapot városnézés
és múzeumlátogatás tette feledhetet-
lenné. BE

Csíkszeredai kiállítás két helyszínen

A művészet is összeköt bennünket

A gödöllői zeneiskolások Erdélyben

Koncerten és függőhidakon…

Fiatal táncosok elevenítik meg Petőfi hőseit

János vitéz táncban elbeszélve
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(folytatás az 1. oldalról)
Tudására, elért sikereire mindvégig

büszke volt – emelte ki köszöntőjében
Gönczi Tibor. – A később, saját maga
által írt aforizma-gyűjteményében meg-
fogalmazott alapelvet egész életében
szem előtt tartotta: „Feljebbvalóinknál,
akikre szükségünk vagyon, tudni ma-
gunkat szükségessé tenni a legfőbb
mesterség”. Tervszerű, abszolút tuda-
tos birtokszerzési politika jellemezte.
Megszerzett birtokainak központjában
kastélyokat emeltetett. Baja, Gyön-
gyös, Hatvan, s a legreprezentatívabb
gödöllői kastély, amely idővel igazi
székhelyévé lett, mindmáig hirdetik az
építészetben jártas megrendelő, a főúr,
kifinomult művészeti ízlését, amely ki-
emelkedően gazdag egyházi mecénási
tevékenységében is megmutatkozott.
Földbirtokosként előremutató gazdasá-
gi szemlélet, a fejlesztések pártolása
jellemezte. Bár a minél nagyobb jöve-
delem elérésére törekedett, de jobbá-
gyai túlterhelését ellenezte, igen em-
berségesen bánt velük.

Bíró János szobrászművész kifejez-
te reményét, hogy alkotásával sikerül
összekötnie a jelent a múlttal, és a jö-
vőben bebizonyosodik, hogy ez az öt-
vözet az egész részévé válik.

Az esemény fényét emelte még Ka-
ján Katalin operaénekes előadása és
Sándor Szabolcs zongoraművész, kar-
mester, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanárának játéka. Kaján Kata-
lin Haydn, A lakatlan sziget című mű-
véből Costanza áriáját énekelte, majd
Sándor Szabolcs Haydn No 50. D-dúr
szonátájának III. tételét adta elő.

A díszteremben egybegyűltek ez-
után az Alsóparkba vonultak, ahol a
Chopin Zeneiskola tanári rézfúvós
kvintettjének játéka várta az érkezőket.
Gémesi György a szobor előtt össze-

gyűltekhez is szólt. Elmondta, hogy
Grassalkovich I. Antal gazdagságából
a jövőre is költött. A nevéhez fűződő
épületek ma a város meghatározó érté-
kei. Öröksége azonban még további
feladatokat ad a jelen generációnak. Az
önkormányzat céljai között szerepel a
Testőrlaktanya felújítása és a Hattyús
tó rekonstrukciója.

A szobrot Kaján Katalin, Gémesi
György, Bíró János és Gönczi Tibor
leplezte le. A műalkotást Szecsődi Pé-
ter áldotta meg.

Az ünnepségen köszönetet mondtak
az alkotó Bíró Jánosnak, Hernádi
Zsolt öntőmesternek, Gömöry Judit-
nak, a Képző- és Iparművészeti Lekto-
rátus igazgatóhelyettesének, Tóth Dá-
vid és Böjté Horváth István szobrász-
művészeknek, a meghívásos pályázat
helyi zsűrije tagjainak, dr. Fülöp Ist-
vánnak, Guba Lajosnak, dr. Papházi
Jánosnak, Márvány Miklósnak,
Gaálné dr. Merva Máriának, továb-
bá Klaniczay Péternek, a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Já-
rási Építésügyi és Örökségvédelmi Hi-
vatal Örökségvédelmi Osztálya mun-
katársának, Mészáros Juditnak, Gö-
döllő város főépítészének és munkatár-

sainak, Szlávik Olgának és Vígh
Irénnek, a környezetrendezés tervező-
jének, a Panda Pont Mérnök Iroda Kft-
nek, Andaházy László ügyvezető, táj-
építész tervezőnek, a környezetrende-

zés kivitelezőjének, az Attraktív-Kert
Kft-nek, Ivicsics János ügyvezetőnek,
Szabó Gábor főépítés vezetőnek.

(l.t.)

Október végén egyre több he-
lyen rendeznek halloween ün-
nepséget, ami nem csak a gye-
rekek körében népszerű. So-
kan azonban határozottan elu-
tasítják ezt az „ostoba, ameri-
kai szokást”. Az ünnep azonban
– bár kétségtelen, hogy az USA-
ban nagyon népszerű – nem
amerikai, hanem kelta eredetű,
ami később a keresztény szoká-
sok közé is beépült, igaz, annak
képére formálva.

A halloween szó mindenszentek elő-
estéjét jelenti, amely az angol „All Hal-
lows Eve” kifejezés rövidített alakjából
alakult ki. Az ünnep eredete egészen a
római korig nyúlik vissza. Amikor a ró-
maiak elfoglalták a mai Nagy-Britan-
nia és Észak-Franciaország területeit, a
kelták ősi hagyományai keveredtek a
rómaiak szokásaival.

A kelták egyik legszentebb ünnepe a
Samhain volt, amit napisten tiszteletére
rendeztek és amelyik egyben az újév,
valamit a sötét és hideg évszak kezde-
tét is jelentette. A kelta hit szerint az új-
év előestéjén, vagyis október 31-én a
napisten a halál és sötétség fogságába
került, a halottak lelkei pedig ezen az
éjjel vándoroltak a holtak birodalmába.
Ekkor a druidák szent helyeiken gyüle-
kezve áldozatokat mutattak be az iste-
neknek, és különféle szertartásokkal
próbálták távol tartani a szellemeket,
megkönnyítve vándorlásukat.

Ez a hagyomány később több római
ünneppel keveredett, mint például a

holtak emléknapjával (Felaria vagy Pa-
rentalia) és a gyümölcstermést köszön-
tő Ponoma-nap szokásaival. A keresz-
ténység terjedésével ezek régi hagyo-
mányok nem merültek feledésbe, ha-
nem részleteiben beépültek a római ka-
tolikus egyház által tartott mindenszen-
tek és halottak napja ünnepkörbe. A hí-
vők számára október utolsó napja je-
lentette a legvékonyabb választóvona-
lat a holtak és az élők világa között. Az
ősi hiedelmek szerint az eltávozott lel-
kek ezen a napon kelnek útra és próbál-
nak meg visszatérni az élők világába. A
hívek tűzgyújtással, felvonulással ün-
nepeltek, valamit különféle jelmezekbe
öltözve próbálták megtéveszteni a szel-
lemeket, hogy azok maradjanak távol
otthonaiktól.

Az ünnep főként a skót, ír, valamint
walesi közösségekben maradt fent, a
kivándorlók azonban magukkal vitték
ezt a hagyományt Észak-Amerikába is.
Az idők folyamán a halloween egyik
legfontosabb jelképe a töklámpás

(Jack-lámpa, angolul
Jack-o'-lantern) lett,
aminek története szin-
tén kelta eredetű. A
monda szerint Jack egy
részeges, de éles eszű
naplopó volt, akinek si-
került megtréfálnia ma-
gát az ördögöt is. Mi-
után a tivornyák végez-
tével az alvilági figura
rendszeresen zaklatta
őt, ezért Jack felcsalta
egy hatalmas fa tetejé-

re. Miután jó magasra mászott, egy ke-
resztet vésett annak törzsbe, hogy el-
lenfelét megakadályozza a lemászás-
ban. Jack később elengedte az ördögöt,
de megígértette vele, hogy nem kísérti
őt többé. Halálakor a mennyországba
csínytevései és haszontalan élete miatt
nem engedték be, ám a pokolban sem
találhatott otthonra – örök száműzetés-
re ítéltetett. Jack a pokol tüzéből egy iz-
zó fadarabot vihetett magával, hogy ne
kelljen vaksötétben
kóborolnia. A lángo-
kat egy takarmány-
répából (melyet ké-
sőbb az sütőtökre
cseréltek) kivájt mé-
csesbe zárta, és a
mai napig folytatja
bolyongását a meny-
nyország és a pokol
kapuja között.

Mindenszentek
(latinul: Festum om-
nium sanctorum)

azoknak az üdvözülteknek a közös ün-
nepe, akiket nem avattak szentté, illet-
ve, akik nem kaptak külön napot a nap-
tárban. A mindenszentek napja a halot-
tak napjának ünnepi előestéje.

A hajdani rómaiak őseiket és hősei-
ket istenként és félistenként tisztelték,
szobrot emeltek, szentélyt állítottak
számukra. Marcus Agrippa i.e. 27-ben
építtette Pantheonnak nevezett hatal-
mas templomát, ahol a papok az összes
isten tiszteletére áldoztak. A Pantheont
aztán Rómában 610 (egyes források
szerint 609) május 13-án keresztény
templommá alakították, s IV. Bonifác
pápa Szűz Mária, Vértanúk Boldogasz-
szonya és minden vértanúk tiszteletére
szentelte. Nem csak vértanúkat, hanem
valóban minden szentet november 1-
jén először Angliában és Írországban
kezdtek el ünnepelni a 700-as években.
November első napja a megemlékezés
napjaként a VIII. században, 741-ben,
III. Gergely pápa (731-745) idején je-
lent meg először, aki a kategóriát to-
vább bővítve a Szent Péter Bazilika
egyik mellékkápolnáját nem csak min-
den vértanúnak, hanem „minden töké-
letes igaznak“ a tiszteletére szentelte.
Mindenszentek egyetemes ünneppé

844-ben, IV. Gergely pápasága alatt
vált. Az ünnepet még a VIII. században
május 13-ról november 1-jére tették át,
valószínűleg azért, hogy ezzel a kelták
régi népi újesztendejét megszenteljék,
ezzel ötvözve a régi hagyományt az új-
jal.

A katolikus egyház az ünnepet no-
vember 1-jen, az ortodoxia pedig egy
héttel később tartja. A katolikus és az
ortodox keresztény egyházak ünnepe
2000 óta újra munkaszüneti nap ha-
zánkban.

A mindenszentek napja után követ-
kező napot, a halottak napját 998 óta
tartják november 2-án. Ez az ünnep
összefügg azzal a századvégi szoron-
gásos hangulattal, mely 1000-re a vi-
lágvégét várta. Ilyen elképzelések mel-
lett igyekeztek a halottakkal „jóban
lenni”, az elhunytak szellemeivel jó ba-
rátságba kerülni. A sírokon gyertyát
gyújtottak, hogy „szegény, fázós lelkek
annak fényénél melengethessék magu-
kat”.

A november 2-ai halottak napja
konkrétan Szent Odiló clunyi apáttól
(962-1048) ered. Ő ezt az emléknapot a
Cluny anyaegyház alá tartozó minden
bencés házban bevezette, s mindmáig
fennmaradt. Az ezredvégi világvége
várás elmúltával azonban az ünnep
megmaradt, egyre inkább elterjedt, és a
XIV. századtól Róma is átvette.

Halottak napjának hetét a halottak
hetének is nevezik. Ezen a napon szo-
kás a sírok megtisztítása, feldíszítése és
a gyertyagyújtás. A néphit szerint
ilyenkor hazalátogatnak a halottak: a
gyertyák fényénél a „véletlenül kisza-
badult lelkecskék” újra visszatalálhat-
nak a sírba, nem kísértenek, és nem
nyugtalanítják az élőket.

(bdz)

Régi adósságát törlesztette Gödöllő városa

Felavatták Grassalkovich Antal szobrát

Samhain, halloween, mindenszentek és halottak napja

Túlvilági ünnepek
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November 2-án és 3-án

szombaton és vasárnap 
9-11 óráig: 

Dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/535-5523

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Gubanc: Kedves, barŕtságos szuka
kutyus. Gyerekek mellé, családtag-
nak tökéletes kutya lenne.

Morgó: Felnőtt, keverék kan
kutya. Nyugodt, barátságos, de
őrizni nagyon jól tud. A telep egyik
legrégebbi lakója.

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

Vitéz: Felnőtt, ivartalanított jagd
terrier kan. Emberekkel kedves,
barátságos, kutyákkal nem fel-
hőtlen a viszonya. Idősek mellé
kiváló társ lenne. Reméljük bele-
szeret valaki!

Füge: Felnőtt németjuhász ke-
verék kan. Emberekkel végtele-
nül kedves, jófej kutyus. Terme-
te miatt kertbe ajáljuk. Jó ház-
őrző.

Hamarosan lezárul az Év Fája verseny szavazása

Az Év Fája verseny a végéhez közele-
dik, már csak november 5-ig lehet a
szavazatokat leadni! A gödöllői Vac-
korfa  még mindig az első helyen áll,
ám az utóbbi hetekben stagnált a sza-
vazatok száma, sőt, a második helyen
álló fa és a vackor között csökkent a
különbség!
Arra kérnénk, mindazon gödöllői lako-
sokat, akik még nem szavaztak a vad-
körtefára, a hátralévő pár napban adják le voksukat, hogy a fa megnyerje a ha-
zai versenyt és kijuthasson az Európai Év Fája versenyre! 

Fotó: Takács Gábor
Dr. Szirmai Orsolya, Ph.D. botanikuskert-vezető helyettes 

Szavazni az alábbi linken lehet: http://evfaja.okotars.hu/dontosfak

Gazdát kereső kutyus

Családunk legkedvesebb barátja
új gazdát keres! Költözés miatt
sajnos el kell, hogy váljanak az út-
jaink... 
8 éves kan kutyus, magyar vizsla,
Szusi névre hallgat. Gyermekba-
rát, szerető és nagyon rendes, ha-
talmas mozgásigényű. Imád ját-
szani és meghálálja, ha szeretik.
Tel.: +36-70/3316-090.Hamuszürke-ezüstös, féléves fiú cicákat elajándékozok! 

Tel.: 28/414-856

Kellemes őszi napsütésben léptek elő-
ször a külső kifutóba (némi anyai segéd-
lettel) a szibériai tigriskölykök. Miután
már megkapták második védőoltásukat
is, mostantól a két csíkos aprócska vad-
macska és édesanyjuk a teljes látogatási
időben a látható lesz itt.

A két nőstény állat augusztus 16-án szü-
letett, és az állatok világnapján, október
4-én mutatták be őket a sajtónak. Akkor
azonban még csak az első védőoltást, az
azonosító chipet, illetve a féreghajtót
kapták meg, a kifutóra való kiengedés-
sel további két hétig, a következő védő-

oltás beadásáig kellett
várni. Miután ez is si-
keresen megtörtént,
már a kifutóra is ki le-
hetett engedni a köly-
köket, természetesen
az anyaállat, Niva tár-
saságában. Ezen a
napon ugyan az ápo-
lók még nyitva hagy-
ták az áteresztő ajtó-
kat, így a tigrisek sza-
badon eldönthették,

hogy a kifutón tartózkodnak-e, vagy in-
kább visszamennek a „szülőszobába”.
A kedvezőre fordult időjárás és a kelle-
mes napsütés azonban maradásra bírta
őket, így máris sokan megfigyelhették
az apróságokat és a gondoskodó anyát.
Az elkövetkező napokon a kistigrisek
már tartósan kint tartózkodnak majd,
így akár a most következő hétvégén is
meg lehet őket nézni.

zoobudapest.hu

Fővárosi Állat- és Növénykert

Kifutón a tigriskölykök

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME)
2014-ben ünnepli megalakulásá-
nak 40. évfordulóját. Az egye-
sület vezetése ezért úgy döntött,
hogy az elmúlt két év gyakorlatá-
val szemben, amikor a lakosság
szavazhatott a következő év ma-
daráról, az ünnepi évben szerve-
zetük jelképe, a túzok legyen ez
a faj.

A világszerte veszélyeztetett túzok az
MME címermadara. Mára közvetlenül
veszélyeztetetté vált az intenzív mező-
gazdaság okozta kedvezőtlen élőhelyi
változások miatt. Mivel magyarországi
populációja egyike a legnagyobbaknak,

létszáma alapján még van esély arra,
hogy fenntartsuk hazai állományát. Az
MME által alkalmazott védelmi eljárás
a veszélyeztetett fészekaljak mentésétől
az élőhelyfejlesztésen át, a mezőgazda-
sági politika befolyásolásán és a meg-
győzésen keresztül minden lehetséges
módszert felhasznál egyik legnagyobb
testű madarunk megmentése érdekében.
A szakmai stáb gőzerővel dolgozik
nemcsak a szokásos évmadara-kiad-
ványok (matrica, könyvjelző…), de az
egész éves rendezvénysorozat (ünnepi
ülés, vándorkiállítás, jótékonysági kon-
certek…) tervezésén és szervezésén.
Ezekről 2013 decemberétől természete-
sen folyamatosan tájékoztatást ad a 
szervezet.
A túzok a nyílt területek madara. Egy-

aránt megtalálja életfeltételeit a füves
pusztákon és az extenzív mezőgazda-
sági környezetben. A mezőgazdasági te-
rületek bővebb táplálékkínálatot, ked-
vezőbb mikroklímát biztosítanak szá-
mára, mint a természetes élőhelyek,
ugyanakkor fészkei itt súlyosan veszé-
lyeztetettek. Legkedveltebb élőhelyei a
gyepek, a lucernások, a gabonatáblák és
ezek tarlói, illetve télen a repceföldek.
Az utóbbi években létrejött ugarok is
egyre kedveltebb tartózkodási helyei.
A túzok egyaránt fogyaszt növényi és
állati eredetű táplálékot. Tavaszi idő-
szakban a kifejlett állatok táplálékában
magvak, levelek, hajtások, bogarak,
egyenesszárnyúak, hernyók, esetenként
kisemlősök, gyíkok, madárfiókák is

megtalálhatók. Télen kifejezetten nö-
vényevő. Különösen a repce- és a lucer-
naföldek jelentenek számára kedvező
táplálkozóterületet. A fiókák az első két
hétben rovartáplálékot fogyasztanak. A
növényi táplálék a harmadik héttől válik
jelentősebbé számukra.
A Kárpát-medencében élő túzokpopulá-
ció általában nem vonul. A hideg, jeges,
havas telek azonban gyakran dél felé
kényszerítik. Ilyenkor eljutnak Olaszor-
szágba és Albániába is. Az ilyen nagy
távolságú kóborlás során gyakran je-
lentős veszteség éri az állományt.
A túzok elterjedési területe Marokkótól
az Amur torkolatvidékéig nyúlik. Az
egykor összefüggő európai elterjedési
terület feldarabolódott. A faj Nyugat-
Európa legtöbb országából – Spanyol-

ország és Portugália kivételével – csak-
nem kipusztult. A Germán- és a Len-
gyel-alföld túzokállománya az elmúlt
évtizedekben szinte teljesen felmorzso-
lódott. A század elején a Kárpát-meden-
cében még összefüggő túzokpopuláció
élt. Az azóta eltelt időben azonban sok
helyről eltűnt, vagy végnapjait éli. Ezek
közé sorolható a Balaton melléki, a me-
zőföldi és a jászsági túzoknépesség.
Gyakorlatilag felmorzsolódott a Nagy-
kunság, illetve Csongrád és Békés me-
gyék déli részének állománya. Nap-
jainkban a tiszántúli és az észak-alföldi
populációk további felaprózódása és el-
szigetelődése figyelhető meg. Az utóbbi
évek felmérései szerint jelentős állo-
mányai csupán a Duna menti síkságon,
Dévaványa környékén, a Bihari-síkon
és a Hortobágy térségében maradtak
fenn.
A Kárpát-medencében a századfordulón

legkevesebb 12.000 túzok élt. A trianoni
határokon belüli állomány létszáma
mintegy 8000 lehetett, amely a II. vi-
lágháborúig gyakorlatilag nem válto-
zott. 1936-ban 7600, 1941-ben 8557
példányt számoltak. A háborút követően
csak 1969-ben indult meg a rendszeres
felmérés. Ekkor 2765, az 1970-es évek-
ben pedig 3000-3600 példányt tartottak
nyilván. A drasztikus állománycsök-
kenés az 1980-as évek első felében volt.
1981-től 3000 alá, 1986-tól 2000 alá
csökkent az összlétszám. Az 1989-es
számlálási adatok 1392 madárról adnak
számot. A Túzok Munkacsoport által az
utóbbi években végzett téli és tavaszi
szinkronszámlálások alapján Magyar-
ország túzokállománya 1400-1500 pél-
dányra tehető. mno.hu

2014 madara a túzok



A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do
Sportegyesület felvételt hirdet 10 éves
kortól. Gyere és edz velünk, hogy egy
éles helyzetben meg tudd magad vé-
deni vagy versenyezz és legyél a jövő

bajnoka és egy összetartó csapat tagja! 
Jelentkezés a  06/20-560-11-48-as szá-

mon 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).
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Ingyenes testmozgási lehetőség heti egy
alkalommal a Magyar Olimpiai Bizott-
ság, a Magyar Torna Szövetség Aerobik
Szakág, valamint a Gödöllő Város Önkor-
mányzatának támogatásával. Várunk

mindenkit szeretettel, kortól, nemtől füg-
getlenül! Helyszín: Művészetek Háza,
19-20-as terem. Időpont: hétfőnként
18:30-19:30. Bővebb információ:
a 06/70-28-30-588 –as telefonszámon.

Ingyenes lakossági gimnasztika!

Játékos, atlétika jellegű foglal-
kozás indult 6-10 évesek részé-
re, október 15-től az Erkel isko-
la alagsori tornaszobájában!
A foglakozások ideje: kedd-csü-
törtök 16.30-17.30-ig.
Jelentkezni lehet: 
kirchhofer.se@gmail.com 

Játékos Atléti-
ka

A kép illusztráció

A gödöllői sportbarátoknak kí-
vánunk segíteni azzal, hogy tá-
jékoztatást adunk a kiemelt vá-
rosi sporteseményekről. Mikor
és hova érdemes kilátogatni és
szurkolni csapatainknak?

Asztalitenisz:

Pest megyei B-északi csoport, 7. for-
duló: Október 31., csütörtök 18 óra,
Szent Imre Iskola tornaterme: GEAC
VII. – Tollszár-Kontravéd KSE
NB II észak-keleti csoport, 6. fordu-
ló: November 2., szombat 10 óra,
Török Ignác Gimnázium tornaterme:
GEAC II. – Váci Reménység II.
Pest megyei A-csoport, 7. forduló:
November 2., szombat 10 óra, Török
Ignác Gimnázium tornaterme: 
GEAC IV. – Tápiógyörgye
Pest megyei B-északi csoport, 7. for-
duló: November 2., szombat 10 óra,
Török Ignác Gimnázium tornaterme:
GEAC V. – Váci Reménység
NB III közép-csoport, 7. forduló:
November 2., szombat 10 óra, Török
Ignác Gimnázium tornaterme: 

GEAC III. – Ceglédi VSE II.
Férfi Extra Liga, 5. forduló: Novem-
ber 3., vasárnap 10 óra, TIG tornater-
me: GEAC – Komlói Bányász I.

Labdarúgás:

Országos kiemelt II. osztály, U17,
U21 közép-keleti csoport 12. fordu-
ló: Október 31., csütörtök (U17: 15
óra, U21: 15 óra), Táncsics M. úti
Sportcentrum: Gödöllői SK – Jásza-
páti FK
Országos kiemelt II. osztály, U15,
U14 közép-csoport 12. forduló: No-
vember 2., szombat (U15: 10 óra,
U14: 12 óra), Táncsics M. úti Sport-
centrum: Gödöllői SK – Tatabánya SK
Pest megyei I. osztály, 12. forduló:
November 2., szombat 13:30, Tán-
csics M. úti Sportcentrum: Gödöllői
SK – Örkény SE

Röplabda:

Közép-európai Liga, 3. forduló:
November 2., szombat 18 óra, SZIE
sportcsarnok: TEVA-GRC – SVS Post
Schwechat (osztrák)

A Pest megyei I. osztályú lab-
darúgó bajnokság 11. forduló-
jában a Törökbálintot fogadta a
Gödöllői SK csapata és ért el
1–1-es döntetlent, ami egyik
csapat számára sem okozha-
tott felhőtlen örömöt.

Mindkét gárda 13 ponttal állt a tabel-
lán, így igazi “hatpontos” találkozóra
került sor. A Gödöllő szerzett veze-
tést, miután az első félidő közepén
egy hazai szögletet követően Kere-
csényi-Fodor Norbert lőtt okos gólt.
A vendég törökbálintiak a mezőnyben
ugyan fölényben játszottak, de ez a
fölény meddő volt, így némi megle-
petésre – tegyük gyorsan hozzá, nem
érdemtelenül – egyenlíteni tud-tak a
meccs hajrájában, így 1–1-es dön-
tetlennel ért véget a párharc. 
A Gödöllői SK 11 fordulót követően

14 ponttal a 9. helyen áll a bajnoki
tabellán.
Pest megyei I. osztály, 11. forduló
Gödöllői SK – Törökbálinti TC 1–1
(1–0) Gól: Kerecsényi-Fodor Norbert
Következik: november 2., szombat
13:30, Táncsics Sportcenrtum: 
Gödöllői SK – Örkény SE

Megyei II. osztály – Sima vere-
ség

A Gödöllői EAC egy félidő alatt elin-
tézte saját sorsát, ugyanis ebben a
játékrészben kapta mind a 4 gólt so-
ros ellenfelétől, így simán kapott ki
Kismaroson. A továbbra is a nyeret-
lenek táborát erősítő csapat az utolsó
előtt, a 14. helyen áll 5 pontjával a II.
osztály északi csoportjában.
Megyei II. osztály, 11. forduló
Kismaros – GEAC 4–0 (4–0)           -ll-

Labdarúgás – Senkinek sem jó iksz

Elszalasztott győzelem

A gödöllői Saino SE karatékái
ismét sikeresen szerepeltek a
IV. Danók Péter emlékverse-
nyen, amelyről két ezüstérem-
mel és számos értékes hellyel
távoztak.

A Palóc Karate Szövetség egykori el-
nöke emlékére megrendezett orszá-
gos versenyen a Magyar JKA és az
SKS-SKDUN Karate Szövetség
mintegy 25 egyesületének 174 ver-
senyzője mérte össze tudását a rangos
viadalon. A gödöllői versenyzők a kö-
zül kiemelkedett Lengyel Brigitta,
aki formagyakorlatban és küzdelem-
ben a 2. helyen végzett. Jól teljesített
még Bárdos Triszten, Palkovics
Bence, Ács Péter, akik formagyakor-

latban a 4. helyen és Ácsné Huszti
Erika, aki szintén  formagyakorlat-
ban az 5. helyen végzett!
A csapat tagjai voltak: Bárdos Triszt-
en, Kelemen András, Lengyel László,
Bankó Barnabás, Péter Lea, Lengyel
Brigitta, Palkovics Bence, Ács Péter,
Ács Dorottya, Ácsné Huszti Erika,
Ács Julianna, Ács Gergely, Edző: Ács
Tibor. -li-

Küzdősport – IV. Danók Péter Emlékverseny

Két gödöllői érem

Nagyot küzdött és kis szeren-
csével győzelemnek örülhetett
volna a TEVA-GRC csapata linzi
vendégjátékán, ha a kéz nem
remeg meg és a koncentráció
kitart még egy darabig. Nem
lett így, vagyis a Közép-európai
ligában (MEVZA) szereplő gö-
döllői hölgyek ezúttal is 3–2-re
kaptak ki, méghozzá meccs-
labdáról.

Mind a Gödöllő, mind a Linz vere-
séggel kezdte a szezont. A mieink a

Vasastól kaptak ki 3–2-re, míg a há-
zigazda oszrákok a szintén honfitárs
Post Schwechat ellenében maradtak
alul 3–1 arányban. Adva volt a kérdés
tehát, hogy melyik együttes örülhet
idei első győzelmének.
Szalay Attila tanítványai úgy tűnik
önmaguk mazohistái, ugyanis ismét
0–2-ről álltak fel és hozták vissza a
meccset 2–2-re, sőt meccslabdáig is
eljutottak a döntő, 5. játékban. A nagy
akarásnak aztán szomórúság lett a vé-
ge, ugyanis ezúttal is kijött a rutinta-
lanság. 14:13-nál leblokkoltak Széles

Petráék, amit a házigazdák kihasz-
náltak és gyors egymás utánban szer-
zett három pontjukkal otthon tartot-
ták a győzelmet.
Öröm az ürömben, hogy ezúttal is öt-
szettes csatán van túl a gödölői hatos,
így újabb ponttal gazdagodott a csap-
at. Jelenleg 2 pontos a TEVA-GRC,
ezzel a 7., utolsó előtti helyen áll a
MEVZA-ligában. -tt-

Röplabda – Meccslabdáról veszített Linzben a TEVA

Ezúttal is 3–2, és most is oda

Közép-európai Liga,
3. forduló:

November 2., szombat 18
óra

TEVA-GRC – SVS Post
Schwechat (osztrák)

(SZIE csarnok)

Október 18-26. között az orosz-
országi Szentpétervár volt a há-
zigazdája a II. Harcművészetek
Világjátékának, azaz a World
Combat Games-nek.

Hazánkat számos harcművész képvi-
selte, valamint a szervezők választása
alapján a vívás is a programban sze-

repelt, ennek köszönhetően a világ-
játékokra kvalifikáló Gémesi Csa-
nád is az indulók között lehetett.
Sajnos, a gödöllői kardozónak nem
sikerült a világ 16 legjobb kardvívója
közül az áttörés: a nyolcaddöntő je-
lentette a végállomást Gémesinek.
Nem úgy az olimpiai bajnok Szilágyi
Áronnak, aki bronzérmes lett kard

fegyvernemben Nagyon alkotott
Boczkó Gábor is, aki folytatva idei
kiemelkedő teljesítményét a 2. helyet
érte el párbajtőrben, végül a pontot az
i-re Szász Emese tette fel, aki női pár-
bajtőr egyéniben aranyérmes lett.
A magyar versenyzők összességében
3 aranyat, 4 ezüst- és 1 bronzérmet
szereztek a szentpétevári világjáté-
kon, ezzel a nemzetek közötti rang-
sorban a legjobb 10 között végzett az
éremtáblázaton hazánk 61 ország kö-
zül.

-tl-

Harcművészetek világjátéka – Szentpétervár

Gémesi Csanádnak nem sikerült

A MARGITA KUPA 2013 díjátadó ünnepsége 2013. november 5-
én, 18 órakor a Gödöllői Városháza nagytermében lesz, melyre min-
den díjazottat szeretettel vár a szervező “Margita 344,2” Turisztikai

és Sportegyesület. A díjazottak névsora megtalálható a 
www.margita344-2.hu weboldalon! 

Mint a résztvevők előtt ismeretes, a díjazáshoz a Margita Kupa hét +1
fordulójából legalább négyet sikeresen teljesíteni kellett. A kis kupa

megszerzéséhez négy, a közepes kupa megszerzéséhez öt, a nagy kupa
megszerzéséhez hat rendezvény sikeres teljesítése szükséges, a távoktól

függetlenül!

MEGHÍVÓ

Kit ver meg a Gödöllői KC? A
még pont nélkül álló Gödöllői
KC ezúttal tudott nyerni, mi-
után Bartos Gábor tanítványai
a PLER-Buda-pest II. ellen is ve-
reséget szenvedtek. A kudarc
ellenére ezúttal legalább jól 
állták a sarat, ami bíztató lehet
a jövőt illetően.

Nem a Gödöllő volt a párharc esélye-

se, de ez cseppet sem zavarta a GKC
játékosait, akik kimondottan jól
helytálltak a sokkal erősebb házigaz-
dák ellen. Persze, ezért még továbbra
sem jár pont, de bízzunk abban, hogy
kéziseink átlépnek árnyékukon és a
mostani teljesítmény önbizalmat ad a
továbbiakban nekik. A sportberkek-
ben ismert szlogennel zárnánk: “egy-
szer valaki nagyon beleszalad a kés-
be...” Csak az a kérdés, hogy ki lesz

az áldozat?
A juniorok igazi rangadót játszottak,
ugyanis egy pont választotta el a két
csapatot a meccs előtt egymástól. Saj-
nos nem sikerült a győzelem, ezzel
némileg leszakadtak az élmezőnytől a
mieink.
A felnőtt csapat nulla pontjával az
utolsó, 14., míg a juniorok 8 ponttal a
6. helyet foglalják el jelenleg a bajno-
ki tabellán.
Férfi NB II. keleti csoport, 7. for-
duló: PLER-Budapest II. – Gödöllői
KC 33–29 (17–14) 
Juniorok: PLER – GKC 34–33

-tt-

Kézilabda – Papírforma, de...

Ki lesz az áldozat?
Szurkoljon a gödöllői kluboknak

Heti sportajánló – Mikor, hol, ki?

Október 26-án Miskolcon ren-
dezték meg az I. MEAC Aréna
kupát, amelyen a Gödöllői Ka-
lózok, a Pirates AFC csapata a
2. helyet szerezte meg.

Az amerikai foci teremváltozatára 5
csapat nevezett és a házigazda Mis-
kolc Lions mögött végzett a gödöllői

formáció a 2. helyen, megelőzve a
Vác Pandas, a Salgótarján Rascals,
valamint a Mátra Highlanders csa-
patait.
Városunk amerikai focistái külön
elismerést is bezsebelhettek, miután a
legjobb támadósornak járó díjat ve-
hették át a szervezőktől.

-af-

Amerikai foci – I. MEAFC Aréna kupa

Kalózok ezüstje teremben

A Tolna megyei Sötétvölgyben
kezdődött meg október 26-án
az idei Mezeifutó Magyar Liga.
A versenyen természetesen a
Gödöllői EAC atlétái is rajthoz
álltak és értek el szép eredmé-
nyeket a remek időben meg-
rendezett idénynyitón.

A ragyogó időben megrendezett te-
repfutásban a serdülő lányok (1999-
2001-ben születettek) 2000 métert tel-
jesítettek. Itt a legjobb gödöllői ver-
senyző Varga Vivien lett a 14. helyé-
vel. Ugyan ebben a korcsoportban a fi-
úknál már 4000 méter volt a táv. A
GEAC versenyzői közül Kovács Ba-

lázs futott a legjobban, 9. helyen ért
célba. Az ifjúsági lányoknál szintén
4000 m-en Koczkás Dóra 9. lett, míg
a fiúknál (6000 m) Fekete Ábel 5.,
Ka-pitány Erik a 6. helyen végzett. A
ju-nior női mezőnyban, 4000 méteren
Nagy Imola 4. helyezése volt a leg-
jobb. A felnőtt nőknél 6000 méteren az
egykori GEAC-os, most UTE színek-
ben versenyző Erdélyi Zsófia nyert. 
A részletes eredményeket a
www.masz.hu oldalon megtekinthetik.

-tl-

Atlétika – Mezeifutó Magyar Liga

Sötétvölgye benépesült



Gödöllői Szolgálat 92013. október 29. ajánló

DRÁMAPEDAGÓGIAI
FOGLALKOZÁSOK 

A GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUMBAN

A MÚZSA, AKIT A KÖLTŐ VÉGÜL
ELBOCSÁTOTT

A múzeumban őrzött Léda-ha-
gyaték kapcsán megidézzük inter-
aktív, drámajátékos formában a 20.
század elején Ady és Brüll Adél kö-
zött szövődött híres, hírhedt vi-
szonyt és a kapcsolathoz köthető
versek közül néhányat.
Ajánlott a középiskola 11-12. évfo-
lyama, illetve az általános iskola 8.
évfolyama számára.

PÉNZ ÉS MŰVÉSZET KAPCSOLATA,
MINT TÉMA 

A 19. SZÁZAD VÉGI MAGYAR 
NOVELLÁKBAN

Ambrus Zoltán: A fületlen ember
című novellájának feldolgozása in-
teraktív, drámajátékos eszközökkel
a múzeumban őrzött Ambrus-ha-
gyatékhoz kapcsolódóan.
Ajánlott az általános iskola 8. év-
folyama számára, valamint a közép-
iskola 11-12. évfolyama számára
úgy is, mint lehetséges felkészülés
a magyar irodalom szóbeli érettsé-
gi regionális kultúra témaköréhez.

MIT REJTHETETT PETŐFI LÁDÁJA?
A szerelem érzése és szerelmi líra
Petőfi pályájának korai szakaszá-
ban. Petőfi második gödöllői tar-
tózkodásának, Mednyánszky Bertá-
hoz fűződő érzéseinek és az ehhez
köthető verseknek a megidézése
interaktív, drámajátékos formában
Ajánlott a középiskola 10. évfolya-
ma, illetve az általános iskola 7. év-
folyama számára.

A foglalkozások 90 percesek.
A foglalkozásokat megelőzően, kü-
lön kérésre, a pedagógusokkal elő-
zetes személyes egyeztetést tar-
tunk az órák tanmenetbe való be-
illesztéséről.
Bejelentkezés munkanapokon:
Ivókné Szajkó Ottília
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Telefon, Fax: (28) 422-003, Mobil:
(20) 269-2007

A múzeum és a Királyi Váró
november 1-3. között  zárva tart.
Tel.: 421-997, +36-20/269-2007.
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóhá-
zában 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

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

Október 28-nov. 3-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585. 
November 4-10-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

06-20/524-0340.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

Gödöllővel kapcsolatos
hírekről, eseményekről

tájékozódhat:

www.godollonettv.hu

FELHÍVÁS – Szabályozási Terv

Amint arról már korábban értesítettük a lakosságot, Gödöllő Város Önkormányzata a 25/2012. (XI. 15.) Önk. ren-
delettel elfogadott Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (GÉSZ) módosítását kezdemé-
nyezte. A tervmódosítás célja elsősorban az építési tevékenységekhez országosan előírt parkolószámoktól való elté-
rések, kedvezmények szabályozása, továbbá a jóváhagyás óta jelentkező kisebb módosítási igények megoldása. 

A GÉSZ módosítási javaslata elkészült, melyet jóváhagyás előtt Gödöllő Város Településfejlesztéssel és Település-
rendezéssel 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. 

Árverési hirdetmény

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) árverést hirdet Gödöllőn, az Ady Endre sé-
tány 12. szám alatt található lakótelek tulajdonjogának megszerzésére.

Az eladásra kínált, családi ház építésére alkalmas, beépítetlen terület megnevezésű, az Ady Endre sétány és Martino-
vics Ignác utca sarkán, a Királyi Kastély közelében fekvő lakótelek helyrajzi száma 5845/1, területe 882 m2. Az in-
gatlan 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 jelentke-
zési határidőben.
Jelentkezni lehet: 2013. november 22-én 12 óráig a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonke-
zelő Irodáján, a III. em. 302. sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529-253), aki az érdeklődők részére rész-
letes tájékoztatást ad.

A Városi Piac 
ünnepi nyitva tartása

November 1-jén (péntek) 7-12-ig
(csak virág árusítás 
az udvari részen)

november 2-án (szombat) 7-13-ig
(minden üzlet nyitva)

Piac Kft.

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT KITÜNTETÉS

Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, valamint az ezt
módosító 21/2003. (VI.19.) számú, az 5/2012. (II.8.) számú önkormányzati rendelet 4. §.-ban szabályozta a
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozásának rendjét.

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek,
akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájá-
rultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető.

A kitüntetés átadására a 2014. március 15-én rendezett városi ünnepségen kerül sor. 

Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre
vagy szervezetekre, akit (akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2014-ben.
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.

Határidő: 2013. november 22., 12 óra
Guba Lajos sk., a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke 

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ

Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozá-
sának rendjéről – értelmében 2014-ben is szeretnénk átadni a MAGYAR KULTÚRA Napja alkalmából a ki-
magasló teljesítmény vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a 
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT.

A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik
(amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és
meghonosításában.

„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy leg-
feljebb két személy részesíthető”.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő munkáját.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (2100 Gö-
döllő, Szabadság tér 7.) és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre megküldeni.
Határidő: 2013. november 22., 12 óra.

Guba Lajos sk., a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke

Felhívás lejárt sírhelyek megújítására

A Gödöllői Református Egyházközség értesíti a Dózsa György úti református te-
metőben nyugvó elhunytak családtagjait, a sírhely-bérlőket, hogy nyilvántartá-
sunk szerint az egyes parcellákban számos sírhely szerződése az előírt 25 éves
nyugvási időszak elteltével lejárt.
Kérjük a hozzátartozókat, hogy az utolsó temetés időpontja, illetve a kihelyezett
jelzések alapján ellenőrizzék a sírhely lejárati idejét. Amennyiben a sírhelyet a to-
vábbiakban is fenn kívánják tartani, kérjük, hogy adategyeztetés, illetve a sírhely
megújítása céljából keressék fel a Református Lelkészi Hivatalt (Gödöllő, Sza-
badság tér 9.), hétfőtől péntekig, 8-13 óra között.
Tájékoztatjuk a családtagokat, hogy a meghirdetett lejárt sírok a megújítás elma-
radása esetén 6 hónap elteltével felszámolhatók.

Gödöllői fiatalok képzése határok nélkül

A Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési (HUSK) Program keretében több gödöllői fiatalnak volt lehetősége projektmenedzs-
ment és projektírási képzésben részt venni a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán. 
A HUSK program 2007. december 20-án, az Európai Bizottság jóváhagyásával lépett életbe. A teljes költségvetésében mintegy 176,5 millió EUR ERFA tá-
mogatás áll rendelkezésre 2007 és 2013 között olyan tevékenységek támogatására, amelyek hozzájárulnak a magyar-szlovák határrégió  gazdasági versenyké-
pességének növeléséhez, az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növeléséhez, a határmenti térség elérhetőségének és informá-
cióáramlásának javításához, és a természeti értékek védelméhez. 
Ennek a törekvésnek a megvalósítását segíti a HUSK „Fiatalok a régiókért” projekt alapvető gondolata, hogy a határmenti régiókban civil, non-profit szer-
vezetek és önkormányzatok számára olyan helyi szakemberbázist képezni, akik alkalmasak különböző EU-s programhoz kapcsolódó sikeres projektek meg-
írására, azok gyakorlati megvalósítására és lebonyolítására. A projekt nemzetközi összefogással jött létre két szlovákiai és három magyarországi, köztük a
Szent István Egyetem partnerszervezet közreműködésével.
A határmenti kistérségében a projektmenedzsment szaktudás kapacitás hiánya mind a két országban (Szlovákia és Magyarország) erősen tapasztalható, és
emiatt is témáját képezi a régió-fejlesztési országos és megyei koncepcióknak. Az alacsony helyi pályázati kapacitás miatt, csak csekély hozzáadott értékű,
egyedi és elszigetelt akciók megvalósítására volt eddig lehetőség. Ahhoz, hogy a következő programozási időszakban a helyi igényekhez jól illeszkedő, hosz-
szabb és tudatos fejlesztési folyamatokba illeszkedő pályázatok szülessenek, elengedhetetlen a helyi projekt-
írással kapcsolatos szaktudás szisztematikus bővítése, amely a „Fiatalok a régiókért” program célkitűzése. 
A résztvevő 32 fiatal a projektmenedzsment és pályázatírási képzésen szerzett ismereteiket rögtön a gyakor-
latban is kipróbálhatták, mert párosával 16 ténylegesen megvalósítható határon
átnyúló projektet dolgoztak ki.

További információ: http://goo.gl/9ZLwHB
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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



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+ Megrendült szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy HURTA
LÁSZLÓ életének 71. évében elhunyt.
Kívánsága szerint szűk családi körben búc-
súztattuk. A gyászoló család. 

KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

+ Gödöllő, kiemelt övezetben, a Kastély
közelében, 2 szintes, 4 szobás, 2
fürdőszobás családi ház gondozott kerttel,
kedvező áron eladó (kisebb ingatlant esetleg
beszámítok). Tel.: 06-20-9-443356

+ Gödöllőn, a Márki Sándor utcában 2.200
m2 építési telek féláron, sürgősen eladó.
Tel.:06-20-368-1710

+ SÜRGŐSEN ELADÓ 62m2-es, 2szobás,
erkélyes lakás Gödöllőn, Kossuth L.
utcában! I.ár: 9,9 MFt. 20-772-2429.

+ Az ár alkuképes! Központhoz közel 200m2-
es vállalkozásra alkalmas duplagarázsos ház
eladó! iár: 17.9MFt. 20-804-2102

+ Sürgősen eladó Gödöllő kertvárosában
95m2-es 3szoba, konyha-étkezős,
alápincézett kockaház 720m2-es telekkel.
I.ár: 13,9MFt! 20-772-2429  

+ Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2 szobás,
felújított, gázkazán fűtéses lakás eladó. Iár:
9,9MFt. 20-772-2429 

+ Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú,
saroktelekre épült 100m2-es családi ház
eladó 17.6MFt-os irányáron! 20-539-1988

+ Alkuképesen, sürgősen eladó Erzsébet
park közelében 3.em-i 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, két-
szintes nappali+2,5 szobás újszerű lakás
zárt parkolóval! Iár:18.9MFt! 20-539-1988

+ Gödöllő központjában épülő társasházi
lakások eladók kulcsrakészen 300.000
Ft/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 Gödöllőn, a Kossuth L. utcában egy
1. emeleti, kétszobás, teljesen felújított 55
nm-es öröklakás. Referencia szám: 3729. I.ár:
12,2 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy
3 szobás, téglaépítésű családi ház, két
lakrésszel. 1100 nm-es telek, díszkert. Refe-
rencia szám: 3726. I.ár: 22,9 m Ft. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+ ALKALMI ÁR! Eladó Szadán, az Arany
János utcában egy amerikai konyhás
nappali+1 szoba, fürdőszoba, wc – újszerű,
hőszigetelt 650 nm-es telken, nagy terasszal
épült családi ház. A ház végig alá van
pincézve. Referencia szám: 3670. I.ár: 12,9m
Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren, egy
kétszobás, egyedi fűtéses, téglaépítésű örök-
lakás. 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 Harasztban egy 600 nm-
es építési telek. I.ár: 10,5 m Ft. 20-919-48-70

+ Eladó Gödöllőn, a Komáromi utcában egy
750 nm-es telken, egy 80 nm-es, kétszobás,
téglaépítésű kockaház, két beállásos garázs-
zsal. 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 egy kétlakásos társasházban egy 65
nm-es nappali+2 szobás lakás, kis kert-
résszel, alkalmi áron. I.ár: 12,5 m Ft. 06-
20/9194-870

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

+ Eladó Gödöllőn, a belvárosban, egy sarok-
telken, 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, 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

+ Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában egy
63 nm-es kétszobás, erkélyes, IV. emeleti
lakás, iár: 8,5 m Ft. 20-91-948-70

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

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

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

+ Eladó kiváló állapotú, teljesen felújított,
családi házban kialakított földszinti, külön
bejáratú, kétlakásos társasházi lakás
Gödöllőn. 83 m2-es, amerikai konyhás, nap-
pali + 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.

+ Sürgősen ár alatt eladó Gödöllőn az
Antalhegy lábánál 2 szintes, két generációs
5 szobás családi ház, kis telekkel. Tegyen Ön
ajánlatot!! Megegyezünk! Iár.: 19,5 mFt. Tel:
06-30-684-5516.

+ Keresek eladó, kiadó ingatlanokat
ügyfeleink részére. Köszönöm a bizalmát!
Tel: 06-30-684-5516.  mkatalin@florina.hu.

+ Eladó 159 nm-es új építésű, minőségi
családi ház Veresegyházon. Azonnal köl-
tözhető! Iár: 36,8 mFt. Tel: 06-30-684-5516.

+ Egyedi tervezésű, galériás, 230 nm
hasznos lakótérrel rendelkező minőségi
kivitelezésű családi ház Gödöllőn eladó.
Családi okok miatt sürgős! 6 szobás, 2
szintes újszerű ingatlan. Iár: 39,7 mFt. Tel:
06-30-684-5516.

+ Gödöllőn vállalkozásra is alkalmas ingatlan
eladó. Részben felújított családi ház 135 nm,
3 szoba + nappali, 2 fürdőszobával, ipari
árammal. Ára: 29 mFt. Tel: 06-30-684-5516.
mkatalin@florina.hu.

+ 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
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Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16; P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal. 

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

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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+ Munkácsy utcában konvektoros, 51 nm-es,
2 szobás lakás eladó új nyílászárókkal.
Irányár: 9,8 MFt. Lipcsey Ingatlaniroda,
www.lipcsey.com 0630-6336-110

+ Eladó tulajdonostól a Palotakerten
négyemeletes ház 4. emeletén egy 59m2-
es 2 szobás távfűtéses, egyedi
fűtésmérővel felszerelt lakás 9,3M.Ft-ért.
Érd: 06-30-619-6831 

+ Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes,
62 nm-es magasföldszinti lakás Gödöllő
belvárosában a Kossuth Lajos utcában. Érd:
0670-2915-134 

+ Gödöllőn a Szent János utcában 43 nm-es,
1,5 szobás lakás eladó. Téglaépítésű,
szigetelt, 4. em. egyedi fűtésű, (fém nyílás-
zárók, redőny, nagyszobában álmennyezet) +
tároló. Iár: 8,5 MFt. Tel: 06-20-542-7720 

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

+ VENNÉK saját részre gázfűtéses,
kéményes lakást. Legfelső és legalsó
szint kizárva. 06-70-703-5454, e-mail:
komtu@freemail.hu 

+ Eladó Aszódon felújítást igénylő
gázkonvektoros kis kertes ház. Víz az
udvarban. Iár: 4,5 millió Ft. Érd: 06-70-
550-7693, 06-28-816-839 

+ 2,5szobás, felújított parasztház eladó
Zsámbokon, vagy kisebb lakásra
cserélhető. Fűtés: konvektorok+ vegyes
kályhák. Kb. 800nm kert, kamrák, garázs.
Szennyvízcsatorna az utcában. Víz, villany,
fürdőszoba van. Iár:8MFt. 06-70-389-8930 

+ Erzsébet királyné körúton eladó egy 61
nm-es, 2+1 félszobás távfűtéses lakás. Ár:
9,8 M FT. Érd: 06-20-341-9861 

+ 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 tároló-
val, ára: 8,5MFt. Érd: 06-30-316-0756 Képek:
http://naposlakas7.webnode.hu/ 

+ 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, garáz-
sos 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 

+ 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 

+ 87 nm-es, szép állapotú, 3 szobás,
kertkapcsolatos, földszinti lakás 20 nm-es
garázzsal az egyetemi erdő közelében eladó.
Tel: 06-70-451-4323 

+ Gödöllő központjában nappali + 2
hálószobás, kétszintes, újszerű sorházi lakás
tulajdonostól eladó. Érd: 06-30-338-2208 

+ Eladó Gödöllőn a János utcában egy 1,5
szobás 2.em. konvektoros, erkélyes lakás és
egy BETONKEVERŐ. 9,9 MFt. Tel: 06-20-
228-8460 

+ Gödöllőn a Diófa utca végén 3320 nm-
es zártkert eladó. Iár: 5 MFt. Érd: 06-70-
368-6019 

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllő Királytelepen, 2013-ban
szigetelt, alacsony költségű, berendezett,
45m2-es családi ház kiadó. Érdeklődni:
06 20 986 4946

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

+ Gödöllő központjában 1,5 szobás, 2.em.
kis rezsijű lakás hosszútávra kiadó. 2 havi
kaució szükséges. 06-20-540-8164 

+ Kiadó Gödöllőn, Palotakerten 1.em. 2
szobás, erkélyes, részben bútorozott,
távfűtéses lakás hosszútávra november
elsejétől. Tel: 50.000,-Ft + rezsi + 1 havi kau-
ció. Tel: 06-20-544-7532 

+ Kiadó két egymásba nyíló bútorozott
szoba konyha és fürdő használattal. 60.000.-
Ft, rezsi nincs. 06-30-555-6794 

+ Gödöllő központjában, 5 éve épült tár-
sasházban, rövid-, vagy középtávra kiadó egy
teljesen felszerelt egyszobás garzonlakás
zárt, udvari parkolóval. Tel: 06-20-4946-827 

+ Hosszútávra kiadó kertes házban, Attila
utcában külön bejárattal szoba-konyha,
fürdőszoba. Konvektoros fűtés, külön gáz,
villany és vízóra, bútorozott, szigetelt.
Nem kisgyerekes, nemdohányzó háza-
spárnak 45.000,-+ rezsi+ egyhavi kaució.
06-30-581-3827 

+ Gödöllő központjában 2 szobás, erkélyes,
konvektoros lakás kiadó (Szent János u. ele-
jén). Tel: 06-30-308-6025 

+ Palotakerten 2 szobás, részben bútorozott
lakás kiadó (40.000 Ft bérleti díj + rezsi)
hosszútávra. Kéthavi kaució szükséges. 06-
30-494-8518 

+ Kiadó Gödöllőn a városközponthoz közel
egy 2013-ban épült 72 nm-es ikerház saját
kerttel! Bérleti díj: 120.000 Ft/hó + rezsi. Tel:
06-20-430-6474 

+ Különálló jó állapotú szoba-konyhás
zuhanyzós, bútorozott, fatüzelésű lakás
kiadó. Főzés gázzal. Kábeltévé van, olcsó
rezsi. 1 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-
609-8707 

+ Gödöllő központjában szoba kiadó:
konyha fürdőszoba használattal nemdo-
hányzó, igényes nő részére. kekgolfom@
gmail.com 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllő belvárosában egyedülálló, kör-
panorámás 130 m2-es luxus kategóriáju iro-
da ( több tárgyalóval, teakonyhával) hosszú
távra kiadó (eladó). Tel.: 20-9443-356

+ Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es
üzlethelyiség saját parkolóval, kerthely-
iséggel, 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.

+ Gödöllő központjában, a Dózsa György
úton, új épitésű, utcafronti, 34 m2-es
üzlethelyiség kiadó, akár iroda részére
is.(riasztó,légkondi,parkolás). Tel.: 20-
3456-552.

+ Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69.
(VÜSZI) őrzött telephelyén kamerával védett
terülten raktár és irodahelyiségek kedvező
áron kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok
helyiséggel. Érdeklődni lehet (28) 410-
988/100-as melléken vagy a +36 20/391-
0410 telefonszámon 

+ Belvárosi, Bajcsy-Zs. utcai 86nm-es, irodá-
nak is alkalmas ingatlan, udvarral, parkolóval
95000.-/hó kiadó. Tel: 0670-4091-540

+ Gödöllőn, a Szabadság úton 110 nm-es
üzlethelyiség kiadó jó parkolási
lehetőséggel. Tel: 06-20-9888-997 

ÁLLÁS

+ Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát
keres! Jelentkezés fényképes Önéletra-
jzzal:  masterkool@masterkool.hu 

+ Gödöllőn FODRÁSZT keresünk alka-
lmazott munkaviszonyba, az ouerfelli.bt@
gmail.com címre várom a fényképes
önéletrajzokat. Tel: 06-30-496-3172 

+ ANGOL, NÉMET, SPANYOL nyelv-
tanárokat 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
a n y a g m o z g a t á s i
m u n k a l e h e t ő s é g e k
egy gödöllői telep-
helyű multinacionális
cégnél. Jelentkezés a
munka@jokerdiak.hu
e-mail címen vagy a
0 6 - 2 8 - 4 51 - 9 9 9 - e s
telefonszámon. 

+ AUTÓSZERELŐK,
teherautó-, targonca-
szerelők jelentkezését
várja emelőgépekkel
foglalkozó cég, saját
gépek javítására. Tel:
06-70-221-3652

+ Saját műhellyel
rendelkező FÉ-
NYEZŐT keresünk
folyamatos munkára,
targoncák fényezésére
Gödöllőn és köze-
lében. Tel: 06-70-221-
3652 



+ Lakatosokat, 135-136-os hegesz-
tőket, horizontál esztergályosokat, daru-
sokat (12,5 T) és CNC szakembereket
keresünk budapesti munkahelyre. Érd:
06-70-248-8085, svt2233@gmail.com

+ TAKARÍTÁST, VASALÁST, GYERMEK-
FELÜGYELETET vállal (referenciával)
munkájára igényes nő. 70-941-5276 

+ Kis céget keresek (6-10 fős),
ügyintézői munkakört, ahol számít a
csapatmunka. 06-70-385-5196

+ Kerti munkára nyugdíjas munkaerőt
keresünk Gödöllőn a Rét u. környékére
kb. heti egy napra. Csak kerthez,
növényekhez valóban értők jelent-
kezését várjuk: csak munkanapokon 9-
12-ig 06-20-955-4500 

+ Multinacionális pénzintézet tanács-
adókat és középvezető jelölteket keres
mellékállásba is. Minimum érettségizet-
tek jelentkezését várjuk. Önéletrajzokat
az istvankaroly@invitel.hu –ra kérjük. 

+ Üzletkötőt keresek meglévő és új
ügyfelek megkeresésére. Elvárás mini-
mum középfokú végzettség. Jelentkezés:
bereczki.1.laszlo@gmail.com 

+ GYERMEKFELÜGYELETET vállalok,
okleveles pedagógus vagyok (délelőtt
délután is). 06-70-3855-196 

SZOLGÁLTATÁS

+ Rövid határidővel vállalok szakdolgo-
zatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

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

+ KERTGONDOZÁS: metszés, perme-
tezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, ala-
pos, 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 beren-
dezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094 

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

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-
SZERELÉS, új csatorna bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek,
vízvezetékek felújítása, új szerelése,
kialakítása, locsoló, mérő tervezése,
beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karban-
tartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-
289, 28/476-229 

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

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰ-VES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERE-
LÉST, 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 ára-
jánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650 

+ Gödöllői érettségizett nem italozó, lein-
formálható férfi munkát vállal. Bármilyen
kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás,
kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276 

+ REDŐNYJAVÍTÁS! Gurtnicsere akár
még ma! Redőnység - Gödöllő, Péter
06-20-3685-888, www.redőnység.hu 

+ SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás,
(kisebb átalakítások) garanciával
Gödöllőn és környékén. 30/270-7200 

+ Ne fáradjon, hívjon bizalommal!
SZŐNYEG és KÁRPITTISZTÍTÁS
lakásán. Precíz, pontos munka. Tel:
06-20-3671-649 

+ TOLLTISZTÍTÁS, paplan- párnakészítés
újra Gödöllőn is. Nyers és színes anginok,
garantált minőség. Tel: 06-20-530-6431 

+ Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés,
dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185 

+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat!
Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
30/9229-553. 

+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes
körű lakásfelújítás, burkolás, festés,
lakatosmunka. Tóth László. Tel:
30/9229-553. 

EGÉSZSÉG

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolás-
ra 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 kon-
tároktól! Bárándi József 20/532-7275 

+ Gyógypedikűr, manikűr, gél lakk, KÉZ
ÉS LÁBÁPOLÁS. Benőtt köröm
kezelés, körömkorrekció. Egyedi
tehermentesítő eszközök készítése
bütyökre, kalapácsujjra, tyúkszemre.
Tel: 06-20-5733-977

OKTATÁS

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

+ 60 éven felülieknek. Ha frissen akarod
tartani az elméd, edzeni akarod a
memóriád, erre a nyelvtanulás kiváló.
Teljesen kezdő szintű ANGOL tanfolyam
indul 4 fő részvételével, egyeztetett
időpontban: toptan1999@gmail.com,
30-224-75-63, www.toptan.hu.

+ ANGOL kezdő, haladó
beszédkészség-fejlesztő, valamint
érettségire felkészítő csoportokba
jelentkezőket várunk! Részletek:
www.crea.hu, vagy 202939111

+ Játékos, beszédközpontú OVIS és
ISKOLÁS ANGOL ÉS NÉMET nyelvtan-
folyamok indulnak ANYANYELVI és
DIPLOMÁS magyar nyelvtanárokkal
játékos és kommunikatív formában, leg-
modernebb oktatási anyagokkal, dig-
itális 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.

+ MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA kor-
repetálás, érettségire felkészítés. Tel:
06-30-4567-458 

+ JÁTÉKOS ANGOL kommunikáció
gyerekeknek minden hétvégén! Érd: 06-
70-4321-854 Varga Nikolett 

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

+ Kezdő SVÉD nyelvtanfolyam, valamint
NÉMET nyelvvizsgára, érettségire
felkészítő tanfolyam indul
kiscsoportban, Gödöllő központjában.
Érd: 06-30-328-5625 

+ KÉMIA, BIOLÓGIA, NÉMET kor-
repetálást vállalok általános- és közép-
iskolás tanulók részére, valamint GITÁR
oktatást 0-99 éves korig. Házhoz is me-
gyek, hétvégén is! Érd: 06-30-654-5007 
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+ SZÍNEK – ÉRZÉSEK – KREATIVITÁS.
Képzőművészeti tanfolyam felnőtteknek.
Lelki, szellemi feltöltődés, inspiráció,
sikerélmény. Jó hangulatú kiscsoportos
foglalkozások diplomás képzőművészeti
terapeuta vezetésével. Tel: 06-20-5757-
049, e-mail: arnica@invitel.hu 

ADÁS~VÉTEL

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

+ 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 

+ Költözködés miatt eladók: holland
szekrénysor, kerek dohányzóasztal,
étkezőgarnitúra, kanapé+ 2db fotel,
2db kétajtós és egy 3ajtós
fenyőszekrény, fenyőkomód, bordásfal,
szintetizátor, olajradiátor, régi írógép,
működő ZINGER varrógép, 2db
matrac. 06-28-415-685, 06-30-268-
5596 Tóthné 

+ Eladó 2db új fotel, 2db régi fotel, 1db
kerek szőnyeg (1,60 m), 1db kávéfőző.
Érd: 06-28-411-742, 06-20-477-2888 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

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

EGYÉB

+ ADVENTI KIRÁNDULÁST szer-
vezünk a megszokott színvonalon
december 13-án Bécsbe. Az autóbusz
Gödöllőről indul és ide is érkezik.
Részvételi díj 7.900 Ft. Érdeklődés
és jelentkezés: Tóthné Anci 28/415-
685, 06-30-268-5596 

+ 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 

+ 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 

+ Pótgazdit keresek heti kb. 4 alkalomra,
lehetőleg családi házzal rendelkező
Gödöllői lakosok személyében. Két
középtermetű kutyalány egész napos
felügyeletét kellene ellátni, néha éjsza-
kára is. A kutyusok lakásban tartottak,
de 4 óránként ki kell vinni, illetve
engedni őket a levegőre, kertbe. Kérem,
csak felelősségteljes, kutyaszerető,
tapasztalt felnőttek, nyugdíjasok jelent-
kezzenek. Tel.: 30/955-1300. Ha nem
veszem fel, kérem többször próbálkoz-
zon, sms-t ne küldjön.

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

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

irodában vagy telefonon
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2013. NOVEMBER 5.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Ruttkay Mátyásné, Erzsébet ki-
rályné krt. 14., Garancsi Péterné,
Bethlen Gábor u. 20.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Szigetközi Ferencné, Vác, József
Attila sétány 1., Szabó Pál, Mo-
hács u. 41.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Bokor Tibor,
Németh L. u. 2.
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Som János, Rózsa u. 33.,
Varga Lászlóné, Kossuth L. u. 44. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Sáráné Szabó
Erika, Szivárvány u. 21., Kovács Fe-
renc, Csalogány u. 7. 


