
Újabb játszótérrel gazdago-
dott Gödöllő városa.  A játszó-
tér program eredményeként 
a Szőlő utcában készült el 
a legújabb létesítmény, ami 
már a harmadik az idei esz-
tendőben. Az augusztus 28-án 
átadott fejlesztésre mintegy 3 
millió forintot fordított az ön-
kormányzat.

A programot néhány éve azzal a 
céllal hívták életre, hogy valameny-
nyi városrészben, lakótelepen lehe-
tőséget teremtsenek a gyerekeknek 
arra, hogy a szabadban, kulturált 
környezetben, biztonságos körülmé-
nyek között játszhassanak. Ennek 
megfelelően alakították ki a Szőlő 
utcai játszóteret is. A szép környe-
zetben található, korszerű, EU-kon-
form eszközökkel felszerelt létesít-
ményen egy hinta, egy rugós játék, 

egy csúszda, egy mérleghinta és egy 
homokozó várja ezentúl a kisgyer-
mekeket és szüleiket. A játékokra, 
azok kihelyezésére és az ütéscsil-
lapító felület kialakítására mintegy 
hárommillió forintot fordított az 

önkormányzat. A kialakítás során a 
tervezők a kísérőkre is gondoltak, a 
területre több padot is kihelyeztek, 
s emellett területrendezést is végez-
tek. 
Az esemény kedves színfoltja volt 

a Szent János utcai Óvoda 
gyermekeinek műsora, amibe 
a szülők is bekapcsolódtak.  A 
kicsik örömmel vettek részt 
az átadáson, hiszen sokuknak 
ez a létesítmény jelenti majd 
a kikapcsolódási lehetőséget.  
A gyerekek műsora mellett a 
játszótér avatót ifj. Barabás 
András szaxofonjátéka színe-
sítette. 
A gödöllői játszótér program 
első szakasza a legifjabbakat 
célozta meg. A tervezés során 
arra koncentráltak, hogy olyan 
alap játszótereket hozzanak 
létre, amelyek a jövőben to-
vábbfejleszthetők. Az alap ját-

szóeszközök mellé a tervek szerint a 
jövőben olyanok kerülhetnek, ame-
lyek a nagyobb gyerekek, a 6-8 éves 
kor felettiek igényeinek is megfelel-
nek.                    (folytatás a 2. oldalon)
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Utcabáli hangulatban adták át a felújított 
Ibolya utcát, ahol a csapadékvíz elvezetést 
is megoldották.                             (2. oldal)

Önerőből újítja fel az önkormányzat a vi-
lágháborús emlékműveket. A munkálatok 
a napokban kezdődnek.                 (6. oldal)

A GEAC sprintere, Kaptur Éva 3 arany-
érmet szerzett az Atlétikai Magyar Szuper 
Liga döntőjében Debrecenben.      (8. oldal)

Biztonságos, szép játszóterek városszerte
A gyerekek igényeinek megfelelően

Szeptember 1-jén új időszámítás kez-
dődött az oktatásban érintettek számá-
ra, megkezdődött ugyanis a 2014/2015-
ös nevelési év. Hétfőn reggel 1 millió 
267 ezer diák indult el az iskolába. A 
most elindult tanév 181 napból áll, a 
nappali tagozatos középiskolákban 
és szakiskolákban 180 tanítási nap-
pal kell számolni. A tanév számtalan 
újdonságot hoz, ami egyaránt érinti a 
tankönyveket, az órarendeket, de még 
a KRESZ-t is.  A most induló tanévben 
a gyerekek 60 százaléka jut hozzá in-
gyenesen a könyvekhez, köztük az első 
és második osztályosok, a nagycsalá-
dosok gyermekei, valamint a szociáli-
san rászorulók. A tankönyvek a korábbi 
évekhez viszonyítva jóval olcsóbbak, a 
megújuló kiadványok átlagosan 400-
450 forintba kerülnek. Összességében 
körülbelül 20 százalékkal kerülnek ke-
vesebbe a kiadványok és egy átlagos 
tankönyvcsomagért 11 ezer forintot 
kell fizetni.           (folytatás a 3. oldalon) 

Irány az iskola

Becsengettek

Fotó: Reményi Krisztián
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(folytatás az 1. oldalról) 

Már az idén is több játszótéren bővítették a korábban kihelyezett eszközö-
ket, s a tervek szerint a jövőben, a források függvényében, ezt a gyakorlatot 
folytatják majd.  Fontos azonban, hogy a játszóeszközökre és a kihelyezett 
utcabútorokra vigyázzanak, azokat rendeltetésszerűen használják, hangzott 
el az átadón, amin Gémesi György polgármester, valamint Pecze Dániel 
és TóthTibor alpolgármesterek is részt vettek. 

Biztonságos, szép játszóterek városszerte

A gyerekek igényeinek megfelelően

Hangulatos rendezvénnyel ünnepel-
ték meg a lakók, hogy befejeződtek 
az Ibolya utca felújításának munkái, 
ami hosszú évek problémáját oldotta 
meg az Ibolya utcában. A nyár folya-
mán elsőként a közművek áthelyezését 
végezték el, majd ezután alakították 
ki  mintegy 268 folyóméter hosszan a 
csapadékvíz elvezetést, az útburkolatot 
és egy forgalomlassító eszközt is elhe-
lyeztek az utca felső szakaszán.  Ezzel 
együtt kiépítésre került egy új közterü-
let, ami a tervek szerint majd az Ibo-
lya-köz nevet viselheti, amennyiben 

azt a képviselő-testület jóváhagyja. A 
kis utca két önkormányzati tulajdonú 
telek átadásával jött létre. Erre azért 

volt szükség, mert a lakók eddig is ezt 
az el nem kerített területet használták 
közlekedésre, mivel az Ibolya utca fel-
ső végén zárt telek található. Annak ér-
dekében, hogy az Ibolya utca ne váljon 
zsákutcává, az önkormányzat lemon-
dott a két telekről a lakosság érdeké-

ben. Az Ibolya utca lakói 
augusztus 30-án délután 
szó szerint „birtokba 
vették a megújult utat”, 
bográcsolással, játékos 
versenyekkel ünnepeltek. 
Az átadást jelképező sza-
lagot Gémesi Gyögy pol-
gármester és Kis Antal, 
a terület önkormányzati 
képviselője vágta át.    jk

A gödöllőiek közül is sokan nem tud-
ják, hogy az Isaszegi úton az Arboré-
tum előtt jobbra, van egy közel hu-
szonöt családi házból álló lakóövezet 
a Malomtó mellett.  Az itt élő lakók 
közössége egy tavaszi összejövetelen 
döntötte el, hogy az Alsó-tó és Ma-
lomtó utca sarkán lévő, hosszú idő óta 
leginkább zöld hulladék lerakóként 
funkcionáló területet rendbe hozza, ott 
közösségi teret alakít ki.
Az elképzeléshez megnyerték az Alvé-
gi Civil Társaságot és Varga Árpád, a 
terület önkormányzati képviselőjének 

támogatását.  Velük karöltve kezdemé-
nyezték egy pihenőpark kialakítását, 
melyben a terület vagyonkezelője, a 
Haszonállat és Génmegőrzési Központ 
és a Gödöllői Önkormányzat is partner 
volt.
Ezzel a széles össze-
fogással, a HáGK és  
VÜSZI hathatós segítségé-
vel, és Kerékgyártó Péter-
nek, az Alvégi Civil Társa-
ság alapítójának vezetésével 
a lakók megszervezték a 
szükséges tereprendezést, 

majd az augusztus 29-ére meghirdetett 
társadalmi munka keretében kialakí-
tották az új padokkal és asztalokkal 
felszerelt  Malomtó pihenőparkot a 
helyben lakók nagy örömére.           jb

ÚTLEZÁRÁSOK A BELVÁROSI NAPOK IDEJÉN 

Ezúton felhívjuk a gödöllői lakosság figyelmét, hogy a 
BELVÁROSI NAPOK rendezvénysorozata miatt 

2014. szeptember 12-én pénteken 9 órától, szeptember 15-én hétfőn 8 
óráig LEZÁRÁSRA KERÜL Gödöllőn az 

Ady Endre sétány a Honvéd utcától a Szabadság úti torkolatig, 
valamint a Királyi Kastély parkolója. 

A korlátozás miatt a szervezők a lakosság szíves megértését kérik.

Az elmúlt hetekben több utca is sötét-
be borult városunkban. A lakók arra 
panaszkodnak, a többszöri bejelenté-
sek ellenére a problémák csak nehezen 
oldódtak/oldódnak meg. Lapunk meg-
próbált utána járni, mi az oka a sokszor 
napokig tartó sötétségnek, s mi a teen-
dő, ha valahol azt észleljük, nem műkö-
dik a közvilágítás. 
Mint megtudtuk, a közvilágításban 
megkülönböztetünk egyedi hibát – 
amikor egy-egy lámpa nem világít, és 
úgynevezett szakaszhibát, amikor több 
lámpa, rosszabb esetben egész utca ma-
rad sötétben az elosztóhálózat passzív 
elemeinek (légvezetékek, földkábelek, 
transzformátorok, kandeláber oszlopok 

stb.) meghibásodása miatt. Az egyedi 
hibákat városunkban az Eurovill Kft. 
javítja, míg a szakaszhibákat az ELMÜ 
Hálózati Kft. (ELMŰ) feladata meg-
oldani. Amennyiben valaki közvilágí-
tási problémát észlel, azt az Eurovill 
Kft-nek kell bejelenteni (tel.: 06-40-
980-030 (munkaidőben) fax.: 06-29-
530-101, e-mail: kozvilagitas@kozvi-
lagitas.hu, web: www.eurovill.hu), az 
ELMÜ csak az ezen keresztül beér-
kező bejelentéseket fogadja. Az Euro-
vill Kft. állapítja meg, hogy egy adott 
bejelentés egyedi, vagy szakaszhibára 
vonatkozik, s ezt követően intézkedik a 
javításról, vagy az ELMÜ értesítéséről. 
Az elmúlt hetekben az Ady Endre sé-

tány, a Rét utca, a Gábor Áron utca, a 
Babati út, a Kampis Antal tér és a Pa-
tak tér közvilágításával adódtak prob-
lémák, ezeken a területeken visszatérő 
szakaszhibák miatt nem égtek a lám-
pák, aminek javítása az ELMÜ fela-
data. Sajnos azonban az ELMÜ-t nem 
köti jogszabály, hogy mennyi idő alatt 
kell a javítást elvégezni, a szabályozás 
csak az életveszélyes helyzetekre vo-
natkozóan írja elő az azonnali beavat-
kozást. Így jószerivel a lakosság és az 
önkormányzat sem tehet mást, mint 
folyamatosan jelenti a hibákat. 
Információink szerint sok esetben az 
ELMÜ munkatársaitól a bejelentők 
azt a  – nem hivatalos – választ kap-
ják, hogy a rezsicsökkentés miatt sok 
munkatársat el kellett küldeni, kevés az 
ember, s ezért nem tudják a feladatokat 
ellátni.    jk

Mit tegyünk, ha nem égnek a lámpák?

Ha sötét az utca...

Összefogással, eredményesen: Malomtó pihenőpark

Utcabáli hangulatú útátadás

Kész az Ibolya utca
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A múlt héten megkezdődött az 
önkormányzati választás kam-
pánya, s ezzel együtt folyama-
tosan nő a jelöltek száma is. A 
Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a  
FIDESZ – Magyar Polgári Szö-
vetség, Kereszténydemokrata 
Néppárt; a Magyar Szocialista 
Párt, Együtt- A Korszakváltók 
Pártja; valamint a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom je-
löltjeinek múlt heti lapunkban 
közölt listája mellé felsorakoz-
tak  a Demokratikus Koalíció 
és a Magyar Liberális Párt kö-
zös jelöltjei is.

A Demokratikus Koalíció lapunk-
hoz eljuttatott tájékoztatója szerint 
az 1-es választókerületben Cziglán 
Zoltán, a 2-esben Solnerné Gyu-
lai Éva, a 3-asban Pataki Mária, a 
4-esben Kalmár Anett, az 5-ösben 
Jámbor Mária Adrienn, a 6-osban 
Kis László, a 7-esben Magyar Ist-
ván, a 8-asban dr. Varga Zoltán, a 
9-esben Svisztné Kis Ildikó, míg a 
10-esben László Balázs aspirál a 
képviselő-jelöltségre. 
Szintén megméretteti magát a vá-
lasztásokon a Lehet Más a Politika 
gödöllői szervezete, ők azonban csak 
lapzártánk után hozzák nyilvános-
ságra jelöltjeiket. Listájukat a jövő 
heti lapszámunkban tesszük közzé. 

Mint azt már jeleztük, az indulni 
kívánók akkor válnak képviselő-je-
löltté, ha megszerezték az indulás-

hoz szükséges aláírásokat, és őket a 
választási bizottság nyilvántartásba 
vette. 

A szavazólapon való  
megjelenésről

Megkezdődött az önkormányzati 
választás jelöltjeinek nyilvántartás-
ba vétele. Az új  választási törvény 

változásokat hozott az azonos nevű-
ek szavazólapon való megjelenésé-
ben is. A korábbi évek gyakorlatával 
szemben ugyanis, már nem lehet a 
jelölteket a ragadványnevükkel nyil-
vántartásba venni.
A választási eljárásról szóló új, 
2013-as törvény lényegesen meg-
változtatta a korábbi szabályozást. 
Előírja, hogy a szavazólapon a jelöl-
tek - az önkormányzati választáson a 
főpolgármester-jelöltek, polgármes-
terjelöltek, egyéni választókerületi 
jelöltek, egyéni listás jelöltek – nem 
nevük abc-sorrendjében szerepelnek 
a szavazólapon, hanem a választási 
bizottságok által kisorsolt sorrend-
ben.

    
A sorsolást a jelöltbejelentésre nyit-
va álló határnapon, a határidő lejárta 
után – azaz szeptember 8-án 16 óra 
után – kell a választási bizottságok-
nak elvégezniük.  A választási el-
járásról szóló törvény részletesen 
szabályozza az azonos nevű jelöltek 
szavazólapon feltüntetésének szabá-
lyait, e szerint abban az esetben, ha a 
választáson két vagy több jelölt neve 
megegyezik, a szavazólapon nevük 
után, zárójelben fel kell tüntetni szü-
letési évüket. 

    
Amennyiben ugyanazon jelölőszer-
vezet által állított, vagy független je-
löltek neve és születési éve is azonos, 
akkor a szavazólapon a jelöltek neve 
után, zárójelben fel kell tüntetni a 
lakcímük szerinti települést, és ha az 
is azonos, akkor a foglalkozásukat.
A választási iroda feladata, hogy 
írásban kérje a jelöltet, nyilatkozzon 

a foglalkozásáról. A nyilatkozatra há-
rom napja van a jelöltnek, a törvény 
azonban nem tartalmaz rendelkezést 
arra az esetre, ha a jelölt nem nyilat-
kozik. Ugyanakkor a több utónévvel 
rendelkező jelöltnek lehetősége van 
arra, hogy kérje, a szavazólapon csak 
az egyik utónevét tüntessék fel, a 
doktori címmel rendelkező jelölt pe-
dig kérheti, hogy a szavazólapon ne 
szerepeljen a „dr.” megjelölés.

    
Az önkormányzati választáson tehát 
megszűnik annak a lehetősége, hogy 
névazonosság esetén a jelölt kérhes-
se, tüntessék fel ragadványnevét (be-
cenevét) a szavazólapon.

Néhány szó az adatvédelemről

Választások idején nagy figyelem 
irányul arra, hogy a pártok és egyéb 
szervezetek a jogszabályoknak meg-
felelően kezelik-e a választópolgá-
rok adatait. A témában Péterfalvi 
Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és In-
formációszabadság Hatóság (NAIH) 
elnöke tájékoztatta az MTI-t. 
Mint mondta, nincs akadálya annak, 
hogy az önkormányzati választáson 
induló jelöltek átadják a jelölőszer-
vezetüknek a választói névjegyzék-
ben szereplők név- és lakcímadatait, 
hogy a megbízásukból lefolytassa a 
kampányt.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az 
adatok átadásához szükséges egy 
adatfeldolgozásra vonatkozó szer-
ződés megkötése, továbbá a hatóság 
támogatandónak tartja, hogy a jelöl-
tek hozzák nyilvánosságra ezeket a 
szerződéseket. Elmondta: a válasz-

tási eljárásról szóló törvény szerint a 
választásra nyilvántartásba vett jelöl-
tek és listát állító jelölőszervezetek 
is kérhetik a választási irodáktól a 
szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárok név- és lakcímada-
tait közvetlen politikai kampányte-
vékenység folytatása érdekében.
Ennek feltétele, hogy amennyiben 
a jelölt kéri az adatokat, akkor iga-
zolja, hogy 101.500 forint adatszol-
gáltatási díjat befizetett a Nemzeti 
Választási Iroda számlájára. Ha a lis-
tát állító jelölőszervezet kéri az ada-
tokat, az adatszolgáltatási díj a listás 
választókerületben megválasztható 
képviselőnként 101.500 forint.    
Mint mondta, az információs önren-
delkezési jogról és az információsza-
badságról szóló törvény szerint az 
adatfeldolgozásra vonatkozó szer-
ződést írásba kell foglalni, és annak 
tartalmaznia kell többi között a jelölt 
és a jelölőszervezet adatait, az adat-
kezelés célját (azaz felhasználásukat 
a kampányban), a feldolgozott ada-
tok körét (vagyis a választópolgárok 
nevét és címét), az adatok mennyisé-
gét és a kampánytevékenység pon-
tos megnevezését. Rögzíteni kell az 
adatbiztonsági előírásokat, a további 
adatfeldolgozók igénybevételének le-
hetőségeit és a felelősség kérdéseit is. 

Ha a megállapodás létrejön, a törvény 
előírása értelmében az adatkezelő 
köteles tájékoztatni a választópolgá-
rokat arról, hogy az adatfeldolgozás-
ra ki, illetve melyik jelölőszervezet 
jogosult. Az adatkezelést természete-
sen be kell jelenteni a NAIH-nál is.

jb

Bővül a listát állítók köre

Választási tudnivalók

Fideszes hazaFutás
Az augusztus 23-án, szombaton 
elkezdődött önkormányzati vá-
lasztási kampány rajtja után nem 
sokkal visszalépett a 2. számú 
választókörzeti jelöltségtől Futás 
Levente (Fidesz-KDNP), aki a 
2010 és 2014 közötti időszakban 
kompenzációs listáról bejutva volt 
tagja Gödöllő város képviselő-tes-
tületének.
Bár lapzártánk idején sem a Fi-
desz gödöllői szervezetének hon-
lapján, sem facebook oldalán nem 
szerepelt a hivatalos indoklás,  
Futás Levente az egyik sajtóor-
gánumban megjelent nyilatkoza-
ta szerint családi gazdaságában 
bekövetkezett kihívásokkal indo-
kolja visszalépését. Szintén ebben 
úgy tájékoztatja a választókat, 
hogy helyette a 2. számú választó-
körzetben Németh Lászlót indítja 
a Fidesz-KDNP. Erről azonban 
szintén nem találtunk tájékozta-
tást sem honlapjukon, sem a Fi-
desz facebook oldalon. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

A tanév egyik újdonságát jelentik 
a kísérleti tankönyvek, 1501 iskolá-
ban kezdenek el tanítani ilyen kiad-
ványokból. A megújuló tankönyvek 
többségét önköltségi áron (köteten-
ként 350-400 forintért), a szakiskolai 
kísérleti közismereti tankönyveket 
pedig térítésmentesen biztosítja az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
(OFI) a diákoknak. 

 
A kísérleti tankönyvek mellett 

szeptembertől már az 1-2., 5-6., illet-
ve 9-10. évfolyamon kell az új keret-
tantervek szerint tanítani. 

Az új tanévben az 1-3., az 5-7., il-
letve a 9-11. osztályban lesz kötelező 
a mindennapos testnevelés, amiből 
két óra diáksportköri tevékenység-
gel, versenyszerű sportolással vált-
ható ki, akkor ha a diák rendelkezik 
egyesületi tagsággal, vagy amatőr 
sportolókkal kötött szerződéssel. 

Olcsóbb tankönyv ide vagy oda, 
az iskola kezdés jelentős terhet jelent 
a családoknak. Épp ezért sokaknak 
nagy segítség, hogy a munkaválla-
lók, 30.450 forint iskolakezdési tá-
mogatást kaphatnak munkáltatójuk-
tól. Ez a béren kívüli juttatás csak 
azokat a szülőket illeti, akik iskolás 
gyermeket nevelnek. Iskolakezdési 
támogatásként olyan utalvány adha-
tó, amely ez év végéig felhasználható 

tankönyv, taneszköz és ruházat vá-
sárlására. Az utalványt közvetlenül a 
pénztári fizetésnél kell felhasználni, 
utólag nincs lehetőség számla elszá-
molására. Az utalvány értéke több 
iskolás gyermek esetén többszörö-
ződhet, a támogatás feltétele, hogy a 
támogatásban részesülő alkalmazott 
vagy házastársa gyermekei után csa-
ládi pótlékra legyen jogosult.

Az utalványból több féle is létezik, 
vásárlás előtt célszerű leellenőrizni, 
hogy az adott üzlet elfogadja-e az 
utalványt. Ellenkező esetben ugyan-
is kellemetlen meglepetés érheti a 
pénztárnál a vásárlót. 

Az iskolakezdéshez időzítve több 
KRESZ-módosítás lépett életbe. 
Szeptember 1-jétől tilos elhaladni az 
álló gyermekszállító buszok mellett, 
ugyanakkor az oktatási intézmények 
közelében már csak bizonyos idősza-
kokban kell majd csökkentett sebes-
séggel hajtani.

A „Gyermekszállítás” táblával 
megjelölt autóbuszt párhuzamos 
közlekedésre nem alkalmas úttesten 
a gyermekek be- és kiszállása köz-
ben kikerülni vagy a szembe jövő 
forgalomnak mellette elhaladnia ti-
los. A korlátozás időtartamát a veze-
tő az összes irányjelző működtetésé-
vel jelzi.

Tavaly május óta a „Gyermekek” 
tábla alatti kiegészítő jelzőtáblán fel-
tüntetett távolságon belül legfeljebb 
30 km/óra sebességgel szabad köz-
lekedni. A friss előírások szerint egy 
másik kiegészítő tábla jelölheti azt 
az időszakot, amelyben a korlátozás 
érvényben van. A főként közokta-
tási intézmények környékén hasz-
nált táblák így a tanítás kezdetének 
és végének reggeli és kora délutáni 
óráiban védhetik fokozottan a gyer-
mekeket. A nap egyéb időszakaiban 
az autósok a megszokott tempóban 
közlekedhetnek az érintett útszaka-
szokon. 

Az idei tanév legfontosabb 
dátumai: 

– 2014. szeptember 1.: (hétfő) Első 
tanítási nap
– 2014. október 18.: Szombati taní-
tási nap és munkanap (október 24., 
péntek helyett)
– 2014. október 31.: A középfokú 
iskoláknak felvételi tájékoztatóban 
kell nyilvánosságra hozniuk a fel-
vételi eljárásuk rendjét. Az általános 
iskola szóban tájékoztatja a nyolca-
dikos tanulókat a felvételi eljárás 
rendjéről.
– 2014. október 23. (csütörtök)-no-
vember 2. (vasárnap) október 31.: 
ŐSZI SZÜNET
– 2014. november 14.: Az Oktatási 
Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolya-
mos gimnáziumi központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező gimnázi-

umok, és a nyolcadik évfolyamosok 
számára központi írásbeli felvételi 
vizsgát szervező középiskolák jegy-
zékét.
– 2014. december 9.: A középisko-
lába készülő tanulók jelentkezése a 
központi írásbeli felvételi vizsgára 
(ahol ilyet meghirdetnek).
– 2014. december 13.: Szombati ta-
nítási nap és munkanap (december 
24. helyett)
– 2014. december 20. (szombat) – 
2015. január 4. (vasárnap): TÉLI 
SZÜNET
– 2015. január 5. - május 27.: Fi-
zikai állapot- és edzettségmérés az 
iskolákban
– 2015. január 9.: Az utolsó tanítási 
nap a végzős évfolyamoknak a szak-
képző iskolákban féléves, másfél 
éves, két és fél éves képzésben vagy 
keresztféléves oktatásban, egészszá-
mú tanéves képzésben részt vevő ta-
nulóknak.
– 2015. január 16.: Az első félév 
vége
– 2015. január 17.: Középfokú beis-
kolázás - az általános felvételi eljárás 
kezdete.
– 2015. január 17.: Középfokú beis-
kolázás - központi írásbeli felvételi 
vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban, egyes kilencedik 
évfolyamokon és az Arany János Te-
hetséggondozó Programban.
– 2015. január 23.: A félévi bizo-
nyítványok kiosztása
– 2015. február 17.– március 6.: 
Középfokú beiskolázás - szóbeli 
vizsgák
– 2015. április 2. (csütörtök) - ápri-

lis 7. (kedd):  TAVASZI SZÜNET
– 2015. április 30.: Az érettségizők 
utolsó tanítási napja
– 2015. május 1. (péntek): Mun-
kaszüneti nap és tanítási szünet
– 2015. május 4.: Az érettségik kez-
dete a legtöbb középiskolában - ma-
gyar írásbelik.
–2015. május 25. (hétfő): Pünkösd-
hétfő – munkaszüneti nap és tanítási 
szünet
– 2015. május 27.: Országos kompe-
tenciafelmérés a hatodik, nyolcadik, 
tizedik évfolyamokon.
– 2015. június 4-11.: Emeltszintű 
szóbeli érettségi vizsgák
– 2015. június 15-26.: Középszintű 
szóbeli érettségi vizsgák
– 2015. május 22.: A Belügyminisz-
térium fenntartásában lévő szakkö-
zépiskolákban a végzős évfolyamok 
utolsó tanítás napja
– 2015. május 29.: A végzős évfo-
lyamok utolsó tanítás napja a Honvé-
delmi Minisztérium fenntartásában 
lévő, kizárólag a honvédelemért fe-
lelős miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítésekre való felkészítést 
folytató szakképző iskolában.
– 2015. június 3.: A két tanítási nyel-
vű általános iskolákban a hatodikos 
és a nyolcadikos diákok idegen nyel-
vi felmérője.   
– 2015. június 11.: Az iskolák hato-
dik és nyolcadik évfolyamán az an-
golt vagy németet első idegen nyelv-
ként tanulók idegen nyelvi felmérője.  
– 2015. június 15. (hétfő): Utolsó ta-
nítási nap.

jk

Tudnivalók az új tanévről

Becsengettek, irány az iskola!
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Szeptember 13., szombat, 10-15 óra: Anya – gyermek kapcsolat tan-
folyam. 
Szeptember 26., péntek, 18 óra: Önismeret különböző dimenziók men-
tén (Családterápiás technikák, Gyermekeink képességeinek, személyisé-
gének megismerési módjai)

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 
www.zafirprogram.blogspot.hu, info@reginakozpont.hu 
facebook: Regina Nőház, Cím: Gödöllő, Röges utca 66.

CIVIL UTCA
Kedves Gödöllői Polgár, Kedves Civil Szervezet!

A Belvárosi Napok alatt látogasd meg a Civil utcát, ahol a 
városban működő civil szervezetekkel ismerkedhetsz.
Egy hely, egy lehetőség, hogy kötetlenül találkozz a civil 
szervezetek képviselőivel. 
Egy hely, egy lehetőség, hogy jobban megismerd a városodat 
és a városban rejlő sokszínű kapcsolódási pontokat. 
Te is színesítsd jelenléteddel!
Lehetőség nyílik arra is, ha valamelyik civil szervezet 
felkeltette érdeklődésed, bekapcsolódj munkájukba.

Szeretettel hív barátaiddal, ismerőseiddel együtt 

az idei Gödöllői Belvárosi Napokon a Civil utcába 
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a tavalyi helyszínen, az Alsóparkban 

a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület!

A Civil utcán való részvételre várjuk a szervezetek 
képviselőinek jelentkezését Kecskés Judit civil referensnél 
(kecskesj.civil@gmail.com, tel.: 20/508-3802).

Zafír Egészségvédelmi Program keretében szervezett 
előadások és tanfolyamok a REGINA NőHázban

Magyarországon negyvenedszer, Gö-
döllőn, az Alsóparkban először ren-
dezték meg szombaton az Országos 
Halfőző Versenyt a Szent István Egye-
tem Mezőgazdaság- és Környezettudo-
mányi Kar Halgazdálkodási Tanszéke 
valamint a Magyar Haltermelők és Ha-

lászati Vízterület-hasznosítók Szövet-
sége (MAHAL) szervezésében.
 Városunk lakói kóstolójegy felhaszná-
lásával is ismerkedhettek a páratlanul 
gazdag ételválasztékkal és árusítóhe-
lyeken is tapasztalatokat szerezhettek 
arról, milyen finomságok készülnek 
folyó- és állóvizeink halaiból.  
A hagyományőrző rendezvényen a 
MAHOL tagszervezeteinek versenyzői 
5 kategóriában mérték össze halfőző 
tudományukat, akik mellé „civilek” is 
felsorakoztak a bográcsaikkal.
Mint megtudtuk, a pontyot Akasztón, 
az afrikai harcsát Győrben fogták és 
ezekről a településekről hozták Gödöl-

lőre, ahol az 51 versenyző 65 féle ételt 
készített a zsűri asztalára.
A Dunai jellegű és a Tisza - Körösi jel-
legű halászlé kategóriákban azonos volt 
a mezőny, 16-16 bogrács „mérkőzött”. 
Az Afrikai harcsa különlegességek, az 
Egyéb halételek, a Vegyes haltál kate-

góriák is olyan számban sorakoztattak 
fel főzőket, amely alkalmas volt a zsűri 
különbségtételére. 
A „Civilek a bográcsnál” kategóriában 
hét nevezett nyert lehetőséget az indu-
lásra. Miközben az Alsópark színpadán 
különböző műsorok is szórakoztatták a 
közönséget, a zsűri sátrában megszüle-
tett az eredmény. Az abszolút győztes a 
bajai Bíró János lett. Az általa készített 
Dunai halászlé feljogosította alkotóját 
a vándordíj egy éves megőrzésére. A 
közönségdíjat Szabó József (Akasztó) 
nyerte.
A kategóriák eredményei:
Dunai jellegű halászlé: 1. Bíró János 

(Baja), 2. Szilágyi Magdolna (Mo-
hács), 3. Csény László (Bácsalmás).
Tisza - Körösi jellegű halászlé: 1. Né-
meth Antal (Akasztó), 2. Csicsai Lász-
ló (Balaton), 3. Nagy Józsefné (Horto-
bágy).
Afrikai harcsa különlegességek: 1. 
Balyi Gyula (Óbuda), 2. Bíró Antal 
(Baja), 3. Rónyai Lajos (Szarvas).
Egyéb halételek: 1. Csény László  
(Bácsalmás), 2. Hegedűs Zoltán (Szar-
vas), 3. Mészáros Pál (Cibakháza).
Vegyes haltál: 1. ifj. Galáth Tamás 
(Gyomaendrőd), 2. Hlavati Béla  
(Óbuda), 3. Bíró Antal (Baja).
„Civilek a bográcsnál”: 1. Mári László 
(Csákberény), 2. Veszeli István (Pör-
böly), 3. Alpári György (NÉBIH).

lt

A végéhez közeledik a Művészetek 
Háza Gödöllő hosszú távú ifjúsági pro-
jektje, a Gödöllői Ifjúsági Közösségi 
Szerveződés (GIKSZER). 

Az Európai Unió és az Európai Szociá-
lis Alap által támogatott program egyik 
utolsó, a fiatalok számára nagy érdek-
lődéssel követett szabadidős program-
ja, a nyári táborok voltak, melyeknek 
– csak úgy, mint a készség- és ké-
pességfejlesztő programok túlnyomó 
többsége – a Művészetek Háza adott 
otthont. 

Június és augusztus között öt tábor és 
két tábor jellegű foglalkozás valósult 
meg közel száz fiatal részvételével. 
Az Életpálya tábor,  a Prizma képző- és 
iparművészeti tábor, a Videós-filmes 
tábor, a Rádiós tábor, az „Ismerjük meg 
a küzdősportokat” tábor, az Önkéntes 
tréning, a  Kortárs-segítő tréning mind 

olyan foglalkozás volt, mely szervesen 
kapcsolódott a projekthez.
A gazdag programkínálatból nehéz 
lenne bármit kiemelni, de a GIKSZER 
projekt év közbeni sikereihez hason-

lóan a Prizma táborban készült műal-
kotások is nagy népszerűségre tettek 
szert.
Az Életpálya tábor, az Önkéntes és a 
Kortárs-segítő tréninghez hasonlóan 
a fiatalok jövőképét segített tudatosan 
alakítani a személyiségfejlesztés mód-
szereivel, eszközeivel.
Ha július végén valaki a Művészetek 
Háza felé járt, egy új rádió hangját 
hallhatta. Ez volt a Rádiós tábornak 
köszönhetően működő Nincs Rádió, 
amit a táborozó fiatalok szerkesztet-
tek és ők maguk működtetek két héten 
keresztül. Fontos megemlíteni, hogy a 
Nincs Rádió a Belvárosi Napok idején 
(szeptember 13-14) ismét működésbe 
lendül, majd októbertől folyamatosan 
hallatja hangját. 
Augusztusban került megrendezésre a 
küzdősportok tábor, ahol a fiatalok a 
karate, a jiu-jitsu, a judo, a kendo és az 
escrima sportágakkal ismerkedhettek 

meg. Az izzasztó, ám rendkívül sikeres 
öt napnak lesz folytatása. A Művésze-
tek Háza jövő nyáron a projekten kívül 
is szervez küzdősportok tábort.

(x)

BELVÁROSI NAPOK  AZ EGÉSZSÉG SZOLGÁLATÁBAN

A  Belvárosi Napok rendezvényei között az egészségmegőrzést, 
a megelőzést szolgáló programok. 

2014. szeptember 13-14. (szombat-vasárnap) 9.00-13.00 
egészségügyi vizsgálatokra, szűrésekre várják az érdeklődőket 

a Művészetek Házában. 
 Szűrések, állapotfelmérések, vizsgálatok: belgyógyászat, 
angiológia, fogászati állapot felmérés, szemészeti szűrés, 

kardiológia, gyermekpszichológia, neurológia.
 

A Boróka Egészségház által biztosított vizsgálatok, szűrések 
ingyenesen látogathatók.

„BANKI MELÓ GÖDÖLLŐN”

A CIB Bank Gödöllői Fiókjának dolgozói kiegészül-
ve a Bank más területeiről ideérkező kollégákkal, 
augusztus 2-án szombaton önkéntes munkájukkal 
segítettek a Református Óvoda nyári rendbetételé-
ben, melynek keretében kerti játékokat festettek és 
takarították az épület belső tereit.

GIKSZER

Nincs Rádió, ami lesz
A bajai Bíró szerezte meg az abszolút győzelmet

Országos halfőző verseny a Rákos partján
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A párválasztás, a házasság ko-
moly dolog, hiszen a döntés – 
legalábbis a szándék szerint – 
egy életre szól. Alaposan meg 
kell tehát nézni, kivel kötjük 
össze életünket. Nem könnyű 
azonban megtalálni a hoz-
zánk tökéletesen illő partnert 
– pláne, ha a mérce igen ma-
gas, nem járunk társaságba, s 
mindössze két barátunk van. 
Pontosan ez a helyzet Don 
Tillmannal, az Asperger-szind-
rómás (Az autizmus egy eny-
hébb formája – a szerk.) gene-
tikus professzorral. 

A küzdősportokban is otthonosan 
mozgó zseniális tudós számára nem 
csak az jelent problémát, hogy olyan 
partnert találjon, aki minden elvárá-
sának megfelel (és aki maximálisan 
alkalmazkodik hozzá), hanem az is, 
hogyan találjon rá. Percre beosztott 
napirendjébe nem fér bele a felesle-
ges csevegés, ráadásul eléggé járatlan 
társas kapcsolatok terén, így számá-
ra egy randevú felér egy sétával az 
aknamezőn.  Ő is tudja, „érzelmileg 
másként van drótozva” mint az átlag-
ember, nem csoda tehát, hogy a fele-
ségprojekthez is rendkívüli módon fog 

hozzá: többoldalas tesztkérdésekkel 
igyekszik kiszűrni a potenciális jelöl-
tek közül a megfelelőeket, akiket majd 
elhív a jól előkészített randevúra. A baj 
csak az, hogy a szóba jöhető hölgyek 
már az első tesztkérdések után kiesnek 
a mezőnyből. Miközben épp az igazit 
keresi, betoppan az irodájába Rosie, 
az extrém megjelenésű, szertelen pszi-
chológus hallgató, akiről Don azt hiszi, 
barátja, a pszichológia professzor Gene 
küldte hozzá, mint ideálisnak gondolt 
partnert. Maga is elcsodálkozik, hogy 
a lány elfogadja vacsora meghívását…
és ezzel teljesen összekuszálja Don tö-
kéletesen rendszerbe szedett életét.  

A tudós számára egy 
új világ nyílik ki Ro-
sienak köszönhető-
en, akivel remekül 

érzi magát annak ellenére, hogy gon-
dosan összeállított teszten már az első 
kérdésnél elbukna. Épp ezért tovább 
folytatja a feleség keresést, miközben 
újabb feladatot vesz a vállára: segít a 
lánynak, hogy megtalálja vérszerinti 
apját. Miközben a két „projekt” egy-
más mellett fut, Don megismer egy új 
világot, amelyben nincs pontos, percre 
beosztott napirend, nincsenek auto-
matizmusok, ami nem a matematikára 
épül, viszont vannak barátok, akikkel 
törődni kell, akik akkor is elfogadják, 
ha egy kicsit fura alak, s vannak érzel-
mek és konfliktusok, amikből rengete-
get lehet tanulni. 
Kapcsolatuk kalandok egész sorát in-
dítja el, Ausztráliától az Egyesült Ál-
lamokig, miközben a rendszerszerető, 
szabálytisztelő professzor egyre inkább 
egy őrült tudóshoz kezd hasonlítani. 
Csak szerencséjének és leleményes-
ségének köszönheti, hogy amikor épp 
attól tart, búcsút mondhat az egyetemi 
katedrának, sikerül legalizálni a Rosie 
apja kiderítésére indított projektet, rá-
adásul még pénzt is kap a kutatáshoz. 
(Igaz, az egyetemen sosem tudják meg 
mi is volt a program valódi célja.) 
Már csak Rosieval való kapcsolatát 
kell átgondolnia. (Graeme Simsion: A 
Rosie projekt – ésszerű szerelem)  nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Tökéletes feleség kerestetik

Nem mindennapi feladatra vállalko-
zik a Fricska Táncegyüttes. Moussa 
Ahmed, Papp Gergely Bálint és 
Papp Máté Bence a Belvárosi Na-
pokon világrekord felállítására ké-
szülnek.  Szeptember 14-én 17.30 és 

18.30 között a Talamba Ütőegyüttes 
Gödöllő, a Cimbaliband és a Fricska 
közös koncertjén megpályázzák a vi-
lág leggyorsabb táncosai címet.

Michael Flatleyt tartják jelenleg a 
világ leggyorsabb táncosának, de le-
het, hogy már nem sokáig. A három 
gödöllői ifjú titán ugyanis nem keve-
sebbre vállalkoznak, mint, hogy be-

bizonyítják, nem csak lábbal, hanem 
kézzel is a leggyorsabb ritmust ütik a 
világon. 

A feladat nem egyszerű, hiszen Mi-
chael Flatley másodpercenként 35-öt 
üt a lábával, s nekik ezt kell felülmúl-

niuk.  Mint azt Papp Gergely Bálint, a 
táncegyüttes tagja lapunknak elmond-
ta, a 37-es ütésszámot tűzték ki célul, 
amit kézzel és lábbal ütnek majd, ezzel 
új kategóriát nyitva a világrekordok 
sorában. A két percen át tartó mérés 
során közel négyezerötszáz leütést vé-
geznek majd a fiúk, akik 6 másodper-
cenként váltják egymást. 

A rekord kísérletet speciális kame-
rákkal rögzítik, az ütések megszámo-
lására pedig – a tervek szerint - még a 
koncert ideje alatt sor kerül. A hitelesí-
tést a Magyar Rekord Egyesület három 
tagja, köztük Sebestyén István elnök 
vállalta. 

Mint megtudtuk, a fiúk május óta, 
naponta több órás gyakorlással készül-
nek a rekordkísérletre, amire minél 
több érdeklődőt, és szurkolót szeretet-
tel várnak. 

A Fricska tagjai a megmérettetés 
után sem pihennek, hanem a Talambá-
val és a Cimbalibanddel közös koncer-
ten köszönik meg a megjelenteknek a 
bátorítást. Ennek során a Kárpát-me-
dence legvirtuózabb táncai elevened-
nek meg a színpadon. 

A táncegyüttes tagjai önerőből kezd-
ték el a rekordkísérlet megvalósítását, 
amihez Gödöllő város önkormányzata 
elsőként biztosított támogatást. A kü-
lönleges vállalkozáshoz azonban to-
vábbi támogatók jelentkezését várják a 
világrekorder jelölt Fricska tagjai. 

Szeretettel várunk mindenkit a

GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II/1-2.
(1867-1945)

című könyv bemutatójára

2014. szeptember 9-én kedden 18 órára
a Gödöllői Városi Múzeumba.

Köszöntőt mond: dr. Gémesi György polgármester

A szerzőket és a szerkesztői munkát ismerteti:
Gaálné dr. Merva Mária főszerkesztő és dr. Farkas József  szerkesztő

A könyvet bemutatja: dr. Szakály Sándor történész, 

a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója

Házigazda: Kerényi B. Eszter múzeumigazgató

A Continuo-Gödöllő Alapít-
vány a 2014/2015. tanévben 
is indít ZENEVÁR csoportokat 
a Frédéric Chopin Zeneiskolá-
ban, illetve a kihelyezett óvo-
dai csoportokban.

A foglalkozásokra a 2010. május 31. 
előtt született gyermekek jelentkezé-
sét várjuk. Jelentkezni személyesen 
2014. szeptember 5-én, pénteken, a 
zeneiskola nagytermében lehet 16 és 
17 óra között.
A zenevárra történő jelentkezést a ze-

neiskola portáján kihelyezett űrlapo-
kon és az interneten is meg lehet tenni.
www.chopinzeneiskola.hu

Az elmúlt évhez hasonlóan most is 
indítunk haladó zenevár csoportot, 
amennyiben igény van rá. 
Ide mindazon első osztályba lépő gyer-
mekek jelentkezését várjuk, akik eddig 
zenevárra (zeneoviba) jártak, és szol-
fézs tanulmányaikat csak második osz-
tályos korukban szeretnék megkezde-
ni, illetve a jövő évi szolfézs felvételire 
szeretnének felkészülni.
A zeneiskolában Ölbéli dúdoló (zene-
bölcsi) is működik, csütörtökönként 10 

órától, melybe folyamatosan be lehet 
kapcsolódni.

Gödöllőiek lehetnek a világ leggyorsabb táncosai?

Fricska a kelta világrekordernek

Zenevár indul
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A Kulturális Örökség Napjai 
rendezvénysorozat az ősz 
egyik sokakat megmozgató, 
épített értékeinket középpont-
ba helyező programja, amit az 
idén szeptember 20-21-én ren-
deznek meg. A központi téma 
ez alkalommal a historizmus 
kora, az I. világháborúhoz és 
a holokauszthoz kapcsolódó 
épületek. Gödöllő a korábbi 
évekhez hasonlóan most is 
bekapcsolódik az országos 
rendezvénysorozatba.  

A program egyik különlegessége-
ként megnyitja kapuit az Arady-vil-
la. A nemrég romos épület ismét régi 
pompájában tündököl. A megújulás 
Boda Anikó festőművész elkötele-
zettségének köszönhető, aki szep-
tember 20-án 11 órakor a helyszínen 
(Gesztenye utca 1.) tart előadása az 
eklektikus villaépület helyreállítá-
sáról, amiért 2014-ben Podmanicz-
ky-díjjal tüntették ki.  

Az idei esztendő egyik központi 
témája az I. világháború. Ehhez il-
leszkedően  három állomást érintő 
városi sétán vehetnek részt az érdek-

lődők. A program szombaton délután 
15 órakor a Gödöllői Városi Múze-
um „Adj király katonát – Gödöllőiek 
az I. világháborúban” című időszaki 
kiállítás tárlatvezetésével kezdődik, 
ahonnan átsétálnak a főtéren találha-
tó I. világháborús emlékműhöz, vég-
állomása pedig a Dózsa György úti 

temető, ahol az I. világháborús ka-
tonasírokhoz látogatnak el az érdek-
lődők Fábián Balázs néprajzkutató, 
muzeológus vezetésével.

A szeptember 21-ei program a 
holokauszthoz kapcsolódik. 15 órai 
kezdettel a Fürdő utcai Zsidó Óte-
metőben Péterfi Csaba tart előadást 
gödöllői zsidóság és a temető tör-

ténetéről, 16.15-től pedig a kastély 
rondellájában berendezett „Törött 
emlékek” című Holokauszt emlékki-
állításon tart tárlatvezetést. 

A Kulturális Örökség Napjai 
mindkét napján 10 – 18 óra között 
várja a látogatókat a Gödöllői Ipar-
művészeti Műhely alkotóháza is, 
ahol a „Mű – Történetek, Az emléke-
zés éve 1914-2014” című, csoportos 
képző- és iparművészeti kiállítást te-
kinthetik meg. 

Gödöllői Királyi Kastély, Király-
dombi pavilonja mindkét napon 
ingyenesen látogatható, továbbá a 
„Ferenc József, a rendíthetetlen “ c. 
időszaki kiállításra belépőjegyet vál-
tók ingyenes szakvezetéssel tekint-
hetik meg a tárlatot. A vezetések 11, 
12, 14, 15 és 16 órakor indulnak.

jk

Mégis megújul az I. és a II. világ-
háborús emlékmű. Miután több 
hónapos késéssel kiderült, hogy 
városunk ezirányú pályázatát 
nem támogatja a Nemzeti Kul-
turális Alap, az önkormányzat 
úgy döntött, saját keretből újít-
ja fel a város főteréhez tartozó, 
egységet képező két alkotást. 

A napokon belül megkezdődő mun-
kálatok során a Hősök szobrán el-
végzik a szükséges javításokat, a 
tisztítást és az újrapatinázást, vala-
mint megújul a kő posztamens is.  
Ezzel együtt a szobor mögött kiala-
kított II. világháborús emlékművet is 
megtisztítják és felújítják. 

A munkát a helyszínen végzik el, 
ezért a szobrot felállványozzák, a terü-
letet pedig elkerítik. 

Az emlékművek felújítása egyrészt 
a „Régi ház 1914-2014 – Kezdet és 
vég” elnevezésű tematikus évhez, az 
I. világháború kitörésének 100. évfor-
dulójához kapcsolódik, másrészt pedig 
egy újabb évfordulót vetít előre, hiszen 
jövőre lesz 70 esztendeje, hogy véget 
ért a II. világháború. A teljes költségek 
1.140.000 forintot tesznek ki, amit az 
önkormányzat saját forrásból biztosít. 

Hamarosan elkészül a Zsidó óteme-
tő emlékfala is, amire azoknak a neve 

kerül fel, akiket itt helyeztek örök nyu-
galomra. Az emlékfal kialakítása a Gö-
döllői Értékvédő Közhasznú Egyesület 
eredményes pályázatának köszönhető-
en valósulhat meg, a Magyarországi 
Zsidó Örökség Közalapítvány támoga-
tásával.    jk

A Gödöllői Királyi Kastély 
adott otthon a pedagógusok 
számára rendezett múzeu-
mi tanévnyitó ünnepségnek 
augusztus 28-án. A rendez-
vényen több Pest megyei in-
tézmény is bemutta a szakte-
rülethez kapcsolódó kínálatát. 

A találkozón Gönczi Tibor, a Gö-
döllői Királyi Kastély ügyvezető 
igazgatója, a találkozó házigazdája 
köszöntötte a résztvevőket, majd 
az intézmény múzeumpedagógiai 

tapasztalatait osztotta meg a jelen-
lévőkkel.Az igazgató beszámolt a 
gödöllői oktatási intézményekkel 
való együttműködésről és a kastély 
gyerekeknek szóló programjairól, 
valamint kiemelte a Zöld Óvodával 
és a Hajós Alfréd Általános Iskolával 
kötött megállapodást.  Mint elmond-
ta, ennek eredményeként az óvodá-
sok rendszeresen használják a parkot 
és a múzeumi tereket a különböző 
foglalkozások során, a Hajós iskola 
diákjai pedig több tantárgyhoz kap-
csolódóan bővíthetik ismereteiket 
a kastély programjai által. Nagy si-
kernek nevezte a Használd a múze-
umot! elnevezésű programot, ami a 
pedagógusoknak nyújt segítséget, s 
aminek elismeréseként 2013-ban az 
intézmény Múzeumpedagógiai Ní-
vódjat kapott. 

Ezt követően Pánczél János, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ 
gödöllői és aszódi tankerületének igaz-
gatója azokról a kezdeményezésekről 
szólt, amelyek segítségével szeretnék 
a múzeumokat minél jobban a bevonni 
a közoktatásba. Kiemelte: hamarosan a 
kastélyra is kiterjesztik azt a „gödöllői 
modellnek” nevezett múzeumpedagó-
giai együttműködési rendszert, amit 
a KLIK helyi tankerülete az elmúlt 
időszakban alakított ki a Gödöllő Vá-
rosi Múzeummal és a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központ-

tal. A szorosabb kapcso-
lat legfőbb lényege abban 
keresendő, hogy a KLIK 
szakmai irányítása alá tar-
tozó oktatási intézmények 
kihelyezett tanórákat tart-
hatnak, illetve szemlélte-
téshez – egyfajta segédesz-
közként – igénybe vehetik 
a múzeum és a könyvtár 

birtokában lévő háttéranyagokat. A 
megállapodást várhatóan szeptember 
első felében írják alá.

A találkozón  dr. Mirwais Janan, 
a XX. Század Intézet projektvezetője 
tartott tájékoztató az Első Világhá-
borús Centenáriumi Emlékbizottság 
rendezvénysorozatáról, bepillantást 
engedve az intézet munkájába. Előa-
dásában felhívta a figyelmet azokra a 
pályázati lehetőségekre, amelyek az 
I. világháborúhoz kapcsolódó progra-
mok megvalósítását segítik. 

A délután folyamán városunk in-
tézményei is bemutathatták az iskolás 
korosztályt megélzó programjaikat. 
Oravec-Kis Éva, a kastély múzeum-
pedagógusa az intézmény eddigi ta-
pasztalatai foglalta össze, majd felhív-
ta a figyelmet arra, hogy a Múzeumok 
Őszi Fesztiválja keretében általános 

iskolások számára rendeznek vetélke-
dőt, amire várják a jelentkezőket, épp 
úgy, mint a már hagyományos Erzsé-
bet királyné vers- és prózamondó ver-
senyre. 

A diákok egyébként szívesen jönnek 
a kastélyba, nem csak mint látogatók, 
hanem mint „dolgozók” is. Ez derült ki  
dr. Ujváry Tamás, a kastély igazga-
tóhelyettesének beszámolójából aki a 
középiskolások által közösségi szolgá-
latban végzett munka tapasztalatairól 
számolt be.

A résztvevők mindezek mellett 
megismerhették a Gödöllői Városi 
Múzeum kezdeményezéseit is. Keré-
nyiné Bakonyi Eszter, az intézmény 
igazgatója a nemrég elindult múzeumi 
honlap segítségével mutatta be, milyen 
múzeumpedagógiai programokból vá-
logathatnak az érdeklődők. 

A rendezvényen több múzeum is be-
mutatta, mit kínál az oktatási intézmé-
nyeknek: a Gödöllői Királyi Kastély, 
Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői 
Iparművészeti Műhely, Gödöllői Ré-
gészeti Raktárbázis és Látványraktár, 
Méhészeti Múzeum (Gödöllő) és a Gö-
döllői Városi Könyvtár és Információs 
Központ mellett a  Földalatti Vasúti 
Múzeum (Budapest), a Városi Tömeg-
közlekedési Múzeum (Szentendre), 
a Ferenczy Múzeum (Szentendre), a 
Múzeumi Oktatási és Képzési Köz-
pont (Szentendre), a Blaskovich Mú-
zeum (Tápiószele), a Magyar Földrajzi 
Múzeum (Érd), a Nagytarcsai Falumú-
zeum, a Matrica Múzeum (Százhalom-
batta) ismertette meg az érdeklődőket 
kínálatával. A résztvevők emellett le-
hetőséget kaptak, hogy megtekintsék 
a Ferenc Józsefet középpontba helyező 
aktuális időszaki kiállítást, valamint 
megismerhették a kastély múzeumpe-
dagógiai kabinetjét.  jb

A Kulturális Örökség Napjai

Évfordulók emlékei

Minél jobban bekapcsolódni a közoktatásba

Múzeumpedagógiai tanévnyitó

Állványozás a főtéren

Megújuló emlékművek

KISBOLDOGASSZONY NAGYBÚCSÚ MÁRIABESNYŐ
NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA
2014. SZEPTEMBER 6-7-8.

SZOMBAT
16.00: zarándokok fogadása
18.00: Rózsafüzér
19.00: Ünnepi vigília szentmise és gyertyás körmenet
Főcelebráns: Kovács György újmisés atya
22.00: Keresztút
23.00: Szentségimádás
24.00: Temetői áhítat
VASÁRNAP
07.00: Zarándokok fogadása
09.00: Rózsafűzér
10.00: Ünnepi főpapi szentmise körmenettel
A szentmisét bemutatja S. E. R. Gyulai Endre emeritus Szeged-Csanádi 
Megyéspüspök
14.00: Loretói litánia, zarándokok búcsúzása

HÉTFŐ: SZENTMISÉK RENDJE: 9 óra; 10.30; 18 óra 

A Gödöllői Görögkatolikus Egyházközség
örömmel tudatja, hogy a 

SZENT KERESZTRŐL ELNEVEZETT TEMPLOMFELSZENTELÉSE 
2014 SZEPTEMBER 13-ÁN SZOMBATON, 10 ÓRAKOR LESZ, 

melyet Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök végez.
Helyszín: Gödöllő, Kazinczy krt. 24/B.

TEMPLOMSZENTELÉS
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Hétvégén is nyitva tartó  
állatorvosi rendelő

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12,  

vasárnap: 17.30-19-ig. 

Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Székely Dániel 
Tel.: 30/588-8590.

Szeptember 6-án és 7-én
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06-20/482-3058

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Múlt heti lapunkban felhívtuk ol-
vasóink figyelmét arra, hogy a saját 
maguk által szedett gombát,  minden 
esetben vizsgáltassák meg gomba-
szakértővel, a szakkönyvek és az 
internet adta informáiók ugyanis sok 
esetben tévútra vihetik a laikusokat. 
Hogy ez mennyire igaz, az is bizo-
nyítja, hogy mi  magunk is így jár-
tunk. 

Kozák Lászlóné gombaszakértő, 
akit a cikkben is megszólaltattunk, 
felhívta a figyelmünket, hogy az 
őzláb gombáról megjelenített fotó 
megtévesztő lehet. Bár a kép való-
ban az őzláb gombát ábrázolta, an-

nak azonban egy nem fogyasztható 
– a cikkben egyébként nem említett 
- változatát, a tüskés őzlábat, ami 
könnyen összetéveszthető az egyéb-
ként fogasztható nagy őzlábgombá-
val (képünkön). 

Az őzlábgombafélékből közel 
harminc féle található meg hazánk-
ban, ezek rendkívül könnyen össze-
téveszthetők, s közül nem mindegyik 
alkalmas emberi fogyasztásra, van 
amelyik mérgező, másokról a szak-
irodalom úgy fogalmaz:”rosszullétet 
okozhatnak”, de találtunk olyat is,  
amelyről a szakemberek állásponja 
sem egyezik.

Fontos tehát: Aki az erdőket, me-
zőket járva gombát szed, minden 
esetben vizsgáltassa meg szakértő-
vel!

jk

A givskudi állatkert 1969 óta várja a látogatókat, de most úgy döntöttek, 
nem árt neki egy kis felújítás. A megbízást elnyert dán tervezőiroda, a 
Bjarke Ingels Group ehhez azt vette figyelembe, milyen módon nézzük 
az állatokat. 

A hagyományos, „állat a ketrecben” felállás mellett megvizsgálták a sza-
fariparkokat (ahol az állatok kint vannak a szabadban, az emberek pedig zár-
tan), és végül egy harmadik lehetőséget vetettek fel: ahol az ember és az állat 
szinte egy térben mozog.

Az új állatkertben egy közös területen szerepel majd Amerika, Afrika és 
Ázsia, a három földrész, ahonnan az állatok származnak. Mivel így, egymás 

közelében is szeretnék őket bemutatni, így a földrészeket is közös halmazba 
rendezték. Ázsiában hajózni, Afrikában biciklizni lehet majd a tervek szerint, 
az amerikai kontinenst pedig fölülről lehet megközelíteni. 

Az állatok házait igyekeznek álcázni, nem a hagyományos építészeti for-
mákat követik, hanem valódi élőhelyüknek megfelelően alakítják ki őket 
dombba ágyazva, vagy épp egy esőerdőben. A Bjarke Ingels Group terveiből 
2019-re lesz kész állatkert.
A látványtervek megtekinthetők: http://big.dk/#projects-zoo

   divany.hu

A dán állatkert, ahol a látogatókat 
zárják be és az állatok szabadok

Mégegyszer a gombákról

Nemcsak a megszületésük, hanem az 
életben maradásuk is különleges ese-
mény: hármasikreket szült egy kínai 
szafaripark pandája július végén. A 
kölyköket most vizsgálták meg az ál-
latorvosok.Rendkívül ritka, hogy óri-
áspandáknál hármasikrek szülessenek. 
Kínában a pandatenyésztési program 
miatt következett be ez az esemény 
Kanton tartományban, a Kuangcsou 
Csimelung Szafariparkban (Dél-Kína). 
A három bocs július 29-én született. 
Ők az első hármas pandaikrek, ame-

lyek a világon eddig életben maradtak. 
Anyjukat, Csü Hsziaót (neve szó sze-

rint azt jelenti: a krizantém mosolya) 
túlságosan kimerítette a kölykök világ-

ra hozása, hogy 
gondozza őket. 
Ezért a pand-
abébiket inku-
bátorba tették 
addig, amíg 
anyjuk meg 
nem erősödik, 
majd napi hu-
szonnégy órán 
át megfigyelés 

alatt tartották a famíliát.
allatportal.hu

Ha Vágó István megkérdezte volna 
valamelyik kvíz-játékosától, mi az 
a szerkő? Agancsos bogár? Édesvízi 
halfajta? Mezei virág? Az ősember 
eszköze, amivel a szakócát szerköl-
gette?... - a versenyzők 97,6 száza-
léka beugrott volna. Ugyanis egyik 
sem: egy rendkívül értékes, és sajnos 
vészesen ritkuló vízi madarunkról 
van szó. Pontosabban, ez a név a há-
rom szerkő-fajunk - a kormos, a fe-
hérszárnyú és a fattyú szerkő - közös 
neve.
Matula bácsi egészen biztosan oda-
vetette annak idején Tutajosnak, 
amikor a ladikból a jellegzetes ma-
darat könnyed, csapongó röptében 
megfigyelhették, hogy “Nocsak! 
Úgy látszik, az öreg szerkő fiai halra 
vágynak.”
Nem könnyű velük találkozni, mert a 
megmaradt kevés szerkő eldugott vi-
dékeken, a nádassal benőtt tavakban 

érzi jól magát. Ez a madár buzgón 
vadászik a vízen, nemcsak kis halak-
ra, de lárvákra, a víz fölött felhőkben 
szálló rovarokra is. Nemcsak csa-
pongva képes repülni, hanem ha kell, 
lebegve is kivárja a megfelelő alkal-
mat - művésze a 
manőverezésnek. 
A szerkő kitűnő 
munkatársa is az 
embernek, leg-
alábbis olyankor, 
amikor a gabona-
táblák fölé repül 
vacsorázni. Főleg 
a sáskákat, szöcs-
kéket, tücsköket 
pusztítja.
A szerkő igazi vi-
lágpolgár; Európától Közép-Ázsián 
át egészen az Egyesült Államokig 
rendszeresen fészkel. A magyar tája-
kat látogató csapataik tőlünk a trópu-

si Afrikába vonulnak a nyár végén.

Ez a madár vízen ringó fészket épít. 
Saját maga és fiókái otthonát hí-
nárból készíti el. Fészekalja három 
tojásból áll, rajta mindkét szülő fel-

váltva kotlik. A kicsinyeik - ahogyan 
született vízimadárhoz illik - már 
a kikelés utáni első napon önállóan 
úsznak.                         allatportal.hu

Jól vannak a picik, és nagyon cukik

Matula bácsinak jó ismerőse volt, de hol van az már?



8 Gödöllői Szolgálat Sport

A GEAC atlétika szakosztálya felvé-

telt hirdet 2002-2006-os születésű 

gyors, ügyes gyerekeknek, akik szíve-

sen versenyeznének. Jelentkezni lehet

szeptemberben az egyetemi (SZIE)

atlétika pályán, minden délután 16

órától 17:30-ig személyesen, vagy te-

lefonon a 2003-2004-2005-ös szüle-

tésűeknek Kovács Zoltán edzőnél a

06/30-691-62-86-os, a 2002-ben és a

2006-ban születetteknek Körmendy
Katalin edzőnél a 06/30-383-67-89-

es számon. 

Ha szeretné, hogy gyermeke játé-

kosan sokoldalú fejlesztést kapjon,

akkor várjuk a sportok királynője csa-

patába.

TOBORZÓ! GEAC KÖLYÖKATLÉTIKA 

A gödöllői Taekwon-Do Se szeretettel

vár minden érdeklődőt, aki szivesen

kipróbálna egy harcművészetet, ahol

a kéz és a láb segítségével megvédhe-

ted magad. Várunk mindenkit szere-

tettel, aki egy kis mozgásra vágyik és

szivesen megismerkedne ezzel a

sporttal, a hobbi szinttől egészen a

világbajnokságig lehet nálunk eljutni,

mindenki megtalálja benne a kedvére

való gyakorlatokat. A taekwon-do

sokrétű mozgásra épülő sport a for-

magyakorlattól a küzdelmeken át a

töréstechnikák és az önvédelem is el-

sajátítható bárki számára akár 5 éves

kortól gyerekként akár felnőttként

kezdi a tanuló. Edzéseink szeptember

2-től a művelődési házban minden

kedden és csütörtökön fél 5 től láto-

gathatók. Érdeklődni Czeba Mihály
6 Danos mesternél lehet a helyszínen

vagy telefonon: 06-20/530-49-57.

A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do

Sportegyesület felvételt hirdet 12 éves

kortól. Gyere és eddz 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 szep-

tembertől az edzéseken (BIO-FIT Cen-

ter Gödöllő, Állomás út 1-2./a hétfő és

szerda 17:30-19:00-ig). 

Honlap: www.itftaekwondo.hu

FELHÍVÁS!!

TOBORZÓ!!

A Gödöllői SK első számú csap-
ata 2–2-es döntetlent ért el haz-
ai pályán az Örkény ellen, így
még nye-retlen az új szezonban,
míg a GSK II. Mogyoródról távo-
zott 3–0-ás győzelemmel és az
ezzel járó há-rom ponttal.

Jenei Sándor együttese még nem talált

rá a győzelemhez vezető útra az idei

megyei I. osztályú bajnokságban. A 3.

játéknapon az Örkény csapatát látta

vendégül városunk csapata. A találko-

zón két hasonló erőt képviselő csapat

küzdelmét láthatták a kilátogató nézők,

így nem meglepő, hogy végül 2–2-es

döntetlennel ért véget a párharc.

A gödöllői gárda három mérkőzést kö-

vetően 2 pontjával a 11. helyen áll a 16

csapatos bajnokságban.

A következő hétvégén a még veretlen

(2 győzelem, 1 döntetlen), újonc Pilis

vendége lesz a GSK.

Pest megyei I. osztály, 3. forduló
Gödöllői SK – Örkény SE 2–2 (1–1)

Gól: Sztriskó Zoltán, Rontó Roland.

Megyei III. osztály – Élen a GSK
II.

Természetesen még messze van a baj-

nokság vége, de minden bizonnyal a

Gödöllői kettő játékosai kiegyeznének

azzal az állapottal, amit most a közép

csoport tabellája mutat. A másodi szá-

mú gödöllői alakulat ugyanis 6 pontjá-

val listavezető csoportjában, miután a

3. fordulóban a Mogyoród FC ottho-

nában tudott nyerni 3–0-ra.

A 4. játéknapon a szintén hat pontos

Vácrátótot fogadja a csapat.

Pest megyei III. osztály, közép csoport,

3. forduló Mogyoród FC – Gödöllői SK

II. 0–3 (0–1) Gól: Pintér Krisztián, Szabó

László, Pakuts Barna. -ll-

Labdarúgás – Újabb Gödöllői kettő siker

Még nyeretlen a Jenei csapat

Pest megyei III. osztály

közép csoport, 4. forduló

Szeptember 7., vasárnap 16:30

Gödöllői SK II. – Vácrátót KSE

(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Egy hónappal a női röplabda 
bajnokság rajtja előtt szurkolói
ankétot tartott a TEVA-Gödöllői
Röplabda Club, amelyen többek
között a tervekről beszélt a klub
elnöke, Árpás Géza, valamint
bemutatták az új csapatot a
szépszámmal megjelent kö-
zönségnek.

Árpás Géza, a TEVA-GRC elnöke kö-

szöntötte az egybegyülteket és némileg

zavarban is volt, ugyanis nem számított

ekkora érdeklődésre. Elmondta, hogy

egy megfiatalított csapattal vágnak ne-

ki a szezonnak, de reményeik szerint

hosszú távon ez majd meghozza az

eredményét. Az elnöki köszöntőt kö-

vetően Pecze Dániel, sportért felelős

alpogármester mondta el köszöntő sza-

vait és biztosította a röplabdás családot,

hogy a városvezetés támogatására to-

vábbra is számíthatnak. Paplanos Pé-
ter, a TEVA Magyarország Zrt. kom-

munikációs osztályvezetője a klub fő-

támogatójának képviseletében a TEVA

Zrt. és a röplabda klub hosszútávú, tö-

retlen együttműködéséről beszélt.

Horváth András vezetőedző elmond-

ta: annak ellenére, hogy hét új, kizá-

rólag fiatal játékossal vág neki a sze-

zonnak csapata, nem lehet más a cél,

mithogy a bajnokságban és a kupában a

legjobb négy közé jussanak az idén is,

valamint a Challenge kupában tovább-

jutást vár az első körben osztrák riváli-

sával szemben. A Magyar Röplabda

Szövetség részéről meghívót kapott és

megtisztelte a gödöllői ankétot jelenlé-

tével Ludvig Zsolt főtitkár.

A köszöntők és a tervek ismertetését

követően Szabados István utánpótlás

szakmai vezető beszélt az egyesület

felépítéséről és bemutatta az új edzőket,

majd Árpás Géza egy-egy mez átadásá-

val hivatalosan is köszöntötte a nyáron

igazolt játékosokat és bemutatták a fel-

nőtt keret tagjai (képen a csapat).

Széles Petra csapatkapitányt, aki im-

máron 10 éve röplabdázik Gödöllőn,

Kőrösfői László szakmai igazgató kö-

szöntötte egy virággal és köszönte meg

klubhűségét a vezetőség és a szurkolók

nevében. -tt-

Röplabda – Szurkolói ankét: Célok és tervek

Bemutatták a csapatot

Tisztelt Sportegyesületek, 
Sportolók!
Értesítjük Önöket, hogy a sportor-

vosi vizsgálat helye és ideje 2014.

szeptember 1-jétől megváltozott!!

Az új helyszín: Gödöllő, Légszesz

u. 6., Erzsébet Gondozóház

Időpontok:

Kedden 16-19 óráig

Csütörtökön 16-18 óráig

Időpont egyeztetés csakis és kizá-

rólag a rendelés ideje alatt a 06/70-

208-4114-es és a 06/30-667-3366-

os telefonszámokon lehet!

Dr. Tóth Róbert
sportorvos

FELHÍVÁS!

A Kirchhofer József Sportegyesület
(Kirchhofer SE) tájfutó edzéseket in-
dít kezdő, a sportággal most ismer-
kedő gyerekek részére. 

Szeretettel várunk minden gyereket,

aki legalább 10 éves, szereti a ter-

mészetet, a kihívásokat, vagy csak sze-

retné ezt az érdekes sportot megismer-

ni, kipróbálni. A tájékozódási futás egy

olyan összetett sport, ahol a szellemi és

fizikai feladatokat egyszerre kell meg-

oldani, így fejlesztve a problémameg-

oldó és a döntéshozó képességeket.

Érdeklődni és jelentkezni Ifj. Kiss
Györgynél: 06-20-468-3427, vagy a

kirchhofer.se@gmail.com e-mail cí-

men, illetve az edzéseken szeptember

16-tól, kedden és csütörtökön 15.30-

17.00 óra között a Premontrei Szent

Norbert Gimnáziumban.

Október 12-én rendezi az egyesület a

20. Kirchhofer József Mini Maraton fu-

tóversenyt!

Tájékozódási futó (Tájfutó) edzés gyerekeknek

A nyári szünetet követően újra indult

az ingyenes Lakossági Gimnasztika

program Gödöllőn. 

Időpontok és helyszínek: 
Hétfőnként 18-19 óra között a Török

Ignác Gimnázium sportudvarán (sza-

badtéren szeptember-októberben), 

szerdánként 19:15-20:15 között a

Művészetek Háza 51-52-es terem.

Bővebb info: +36/ 70 -283-05-88.

Ingyenes Lakossági Gimnasztika 

Szeptember 1-jén elindult!!!

Szeptember 6-7-én rendezi
Gödöllőn a Magyar Íjász
Szövetség és a GSK HUN-TER
Íjász Szakosztálya a 2014. évi
3D GP (Grand Prix) sorozat
évadzáró íjászversenyét a gö-
döllői Arborétumban. 

A verseny egyrészt a jövő évi Gö-

döllőn megrendezésre kerülő íjász

világbajnokság előversenye, más-

részt a GP sorozat eredményhirdeté-

se, melyre a hazai íjászok kiválósá-

gait várják. A rendezvény támogatói

a Pilisi Parkerdő Zrt. valkói Erdé-

szete és Gödöllő Város Önkormány-

zata. A rendezvény kiváló helyszíni

adottságainak köszönhetően a ver-

seny a nagyközönség, a kilátogató

érdeklődők bevonásával kerül meg-

rendezésre, akik egy-egy célnál fi-

gyelemmel kísérhetik a pályán ver-

senyzőket, bepillantást nyerhetnek

az íjászatba, valamint a rendezvény

ideje alatt a kijelölt helyszínen kipró-

bálhatják az íjászatot, mint kiváló

szabadidős- és versenysportot.

A verseny kiírás részletei az alábbi
honlapokon érhetők el:
www.archerycompetition.hu

www.hun-ter.hu

Íjászat – Évadzáró verseny Gödöllőn

Vb előversenyén az elit

Kaptur Éváról szólt az augusz-
tus 29-30. között Debrecen-
ben első alkalommal megren-
dezett Atlétikai Magyar Szu-
per Liga döntője, amelyen a
GEAC sprintere 100-, 200- és
400 méteren is aranyérmes
lett. 

A Gödöllői EAC atlétái a sprintszá-

mokban jeleskedtek többnyire, mi

sem bizonyítja ezt jobban, hogy egy

kivételével, itt szerezték az összes

érmet, szám szerint nyolcat. Kaptur

Éva volt a királynője a debreceni vi-

adalnak. A gödöllői atléta 100 méte-

ren 11,88-as idővel, 200-on 24,24-

gyel, míg 400 m-en 55,02-es idővel

lett aranyérmes. A csapat negyedik

aranyát Répási Petra szállította, aki

100 méter gáton bizonyult a legjobb-

nak 13,39-es futásával. 

A férfiaknál is remekeltek a GEAC-

os futók. 100-on Karlik Dániel 2.,

míg Pozsgai Dániel a dobogó 3. fo-

kára állhatott fel, valamint 200

méteren Pozsgai 

szintén bronzérmes

lett. A 400 méteren

évekig egyeduralko-

dó Deák Nagy Mar-
cellnek ezúttal meg

kellett elégednie a 2.

hellyel ezen a távon,

míg Mucsi Róbert 4.

lett ugyan itt. Három-

próbában (magas-

ugrás, diszkoszvetés, 400 m) mond-

hatni kimagasló teljesítménnyel

Kriszt Botond a 3. helyen végzett.

Botond magason 3., diszkoszban 6.,

míg 400 méteren 1. helyen végzett,

ezzel lett összesítésben 1869 ponttal

bronzérmes ebben a számban.

További GEAC eredmények:

női 100 m.: 5. Répási Petra, 8. Budai

Alexandra; 200 m: 4. Répási P., 5.

Kálmán Csenge; 400 m: 5. Kálmán

Cs.; Magasugrás: 4. Kovács Emma,

7. Renner Luca; 3000 m akadály: 7.

Nagy Imola.

-tl-

Atlétika – I. Atlétikai Magyar Szuper Liga döntő

Kaptur Éva triplázott Debrecenben

A dobogó tetejéen Kaptur Éva, aki itt éppen első aranyér-
mét veszi át: még kettő követte...

A két aranyos: szemben Kaptur Éva,
háttal Répási Petra 
(Fotók: Stemmer István - masz.hu).

2014. szeptember 2.
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
„Mű - Történetek – Az emlékezés éve 1914-2014” című csoportos 
képző- és iparművészeti kiállítás látható.
 
Kiállító művészek: 
Anti Szabó János képzőművész, Dobesch Máté grafikusművész, F. Orosz 
Sára DLA keramikusművész, Fábián Dénes Zoltán képzőművész, Hager 
Ritta textilművész, Incze Mózes festőművész, Kákonyi Csilla festőmű-
vész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Kecskés Ágnes textilművész, 
Kókay Krisztina textilművész, Kovács Péter képzőművész, Kun Éva kera-
mikusművész, Orosz István grafikusművész, író, Pannonhalmi Zsuzsa ke-
ramikusművész, Prutkay Péter képzőművész, Remsey Flóra kárpitművész, 
Rieger Tibor szobrászművész, Szuppán Irén textilművész.

A kiállítás a „Régi ház 1914-2014 – Kezdet és vég” tematikus év 
programja.

A kiállítás megtekinthető 2014. szeptember 30-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig, 
illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu

Változatlan nyitva tartással és 
szeretettel várja a látogatókat a 

Gödöllői Városi Múzeum 
az ősz folyamán is

PROGRAMJAINK 2014 
SZEPTEMBERÉBEN:

Szeptember 9., kedd, 18 óra: 
a Gödöllő története II. című 

helytörténeti monográfia 
bemutatója

A könyvbemutató helyszíne: 
Gödöllői Városi Múzeum.

A program ingyenes.
Szeptember 12., péntek, 18 óra: 
Berecz András mesemondó estje 

Katonamesék címmel
Az előadás helyszíne: a Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium aulája.

Jegyek elővételben a Gödöllői Városi 
Múzeum jegypénztárában kaphatók 

augusztus 27-től.
Szeptember 19., péntek, 18 óra: 

Kótyuk Erzsébet előadása 
A hátország egészségügyi csatái 

címmel az első világháború idején 
pusztító járványokról és az ellenük 

való védekezésről
Az előadás helyszíne: 

Gödöllői Városi Múzeum.
A program ingyenes.

Szeptember 20., szombat, 15 óra: 
Szakmai tárlatvezetés az 

„Adj király katonát!”– gödöllőiek 
az I. világháborúban időszaki 

kiállításban, ezt követően az első 
világháborús emlékhelyek bejárása.

A program ingyenes.

Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy 
a Királyi Váró felújítás miatt előreláthatólag 

szeptember közepéig nem látogatható. 
Szíves megértésüket köszönjük!

Figyelmükbe ajánljuk a Gödöllői Városi 
Múzeum (Gödöllő, Szabadság tér 5.) 

és a Gödöllői Királyi Kastély kiállításait!

GÖDÖLLŐI VÁROSI 
MÚZEUM

Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

2014. szeptember 5., péntek14-17: 
Órabeosztás (valamint pótbeiratko-
zás egyes szolfézs csoportokba).
A zeneiskolában az órarend szerinti 
tanítás 2014. szeptember 8-án, hétfőn 
kezdődik.
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Állás –  2-es számú Városi Bölcsőde

A 2-ES SZÁMÚ VÁROSI BÖLCSŐDE FELVÉTELRE KERES KÉT FŐ KISGYERMEKNEVELŐT. 
Feltételek: érettségi, kisgyermeknevelői szakképesítés. 

Az állás betöltésének határideje: 2014. szeptember 1., illetve november 1. 
Jelentkezni Pálfi Sándorné intézményvezetőnél lehet szakmai önéletrajzzal, személyesen vagy postai úton 

(2-es számú Városi Bölcsőde, 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 5-7.). Tel.: 28-410-566.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: 

tel.: 06-40-980-030  (munkaidőben) fax.: 06-29-530-101
e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat:  +36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 1-7-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, 

Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Szeptember 8-14-ig: Medicina Gyógyszertár, 

Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06/30-331-8822

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-20/524-0340; +36/30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 28/430-856, 06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 28/525-212, 06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653.

Gödöllő Város Önkormányza-
ta bérbe adja a Gödöllő, Kos-
suth Lajos u. 42. földszinten 
(523/23/A/101 hrsz.), valamint a 
Palota-kert 3. szám (5891/4/A/34 
hrsz.) alatt található, tulajdonát 
képező nem lakás célú helyisége-
ket.

Gödöllő Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyiségek 
üzleti célú bérbeadását 118/2014. 
(VI. 19.) sz. önkormányzati határo-
zatával rendelte el.

A bérbe vehető helyiségek:

1., Gödöllő, Kossuth Lajos u. 42. 
földszint, 523/23/A/101 hrsz.
Alapterület: 36 m2
Közmű ellátottság: víz, villany, 
távfűtés, közcsatorna
Műszaki állapot: megfelelő
Bérleti díj irányár: 
60.500 Ft/hó + ÁFA

2., Gödöllő, Palota-kert 3., 
5891/4/A/34 hrsz.
Alapterület: 14 m2
Közmű ellátottság: villany
Műszaki állapot: megfelelő
Bérleti díj irányár: 
36.483 Ft/hó + ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel 
nem rendelkezik, azonban a Palo-
ta-kert 4. szám alatt található, ön-
kormányzati tulajdonú közös 

WC-mosdó helyiség használóihoz 
történő csatlakozás lehetséges (kü-
lön megállapodással, díjazással). 

A bérleti jogviszony időtartama: 
határozott, 10 év + 10 év előbérleti 
jog. 

A helyiségek megtekintésére a (28) 
529-171-es telefonszámon időpont 
egyeztethető.

A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal, 
Városüzemeltető és Vagyonkezelő 
Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., 
III. emelet 303. sz. helyiség.

A pályázat benyújtásának felté-
telei:
– A helyiségek bérbevételére ter-
mészetes személy és jogi személy 
pályázhat. A jelentkezéskor a ter-
mészetes személy pályázó köteles 
bemutatni személyazonosító ok-
mányait, egyéni vállalkozó ezen 
túlmenően egyéni vállalkozói iga-
zolványát, gazdasági társaság a 
társaság cégbírósági bejegyzését 
tanúsító cégkivonatot, valamint 
aláírási címpéldányt.
– A pályázó pályázatában köteles 
kifejteni a folytatni kívánt tevé-
kenységet, a helyiségbérleti díjak 
irányárai alapján megtenni helyi-
ségbérleti díj ajánlatát, valamint 

nyilatkozni arról, hogy a bérbevé-
teli feltételeket elfogadja.

A bérbevétel feltételei:

– Bérbeadó és a nyertes pályázó 
mint bérlő helyiségbérleti szerző-
dést köt, melyben rögzítik a bérleti 
jogviszonyból eredő jogokat és kö-
telezettségeket.
– Bérlő köteles beszerezni a helyi-
ségben folytatni kívánt tevékeny-
séghez szükséges /hatósági/ enge-
délyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak 
olyan pályázóval köthető, aki vál-
lalja a bérleti díj értékállóságának 
biztosítását oly módon, hogy a bér-
leti díjat a bérbeadó a szerződés 
időtartama alatt minden évben a 
jegybanki alapkamat mértékének 
megfelelő százalékban növelheti.
– A helyiség használatából eredő 
közüzemi díjfizetési kötelezettség 
a bérlőt terheli.
– A helyiségek nem adhatók bér-
be bár, borozó, italbolt, kocsma 
működtetése, valamint játékterem 
üzemeltetése, erotikus áruk forgal-
mazása és szexuális szolgáltatás 
céljára.
A helyiségek bérbevételével kap-
csolatban további információ a (28) 
529-171-es telefonszámon kérhető.
Gödöllő, 2014. augusztus

Dr. Nánási Éva

címzetes főjegyző

BÉRBEVÉTELI  FELHÍVÁS

A Segítség Közalapítvány pályázatot hirdet a gödöllői 
rezsihátralékkal rendelkező családok támogatására. 

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

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. OKTÓBER 3. 

FELHÍVÁS – ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖR

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres építéshatósági ügyintézői munkakörre.

A munkakörbe tartozó feladatok:
– a gödöllői járás meghatározott területén az építményekhez kapcsolódó építéshatósági engedélyezési eljárások 
lefolytatása és döntés előkészítése,
– közreműködés a szabályozási tervek megalkotásában.
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő 
üzemmérnöki), településmérnöki szakképzettség.

A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegy-
zőjének címezve (Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2014. 09. 30.
Gödöllő, 2014. augusztus 25.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

MÉHZÁRLAT

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző 
Hivatala 2014. augusztus 27. napjától mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt közsé-
gi zárlatot rendelt el Domony, Iklad, Galgamácsa, Vácegres, Erdőkertes, Veresegyház közigazgatási területé-
re, Szada község területén részlegesen: a Dózsa György úttól keletre eső területekre, és Gödöllő város területén 
részlegesen: a Dózsa György úttól keletre, de az M3-as autópályától északra eső területekre. Mindezek mellett a 
Galgamácsa, Vácegres, Erdőkertes, Szada községekre, Veresegyház és Gödöllő városokra elrendelt zárlatot fenti 
dátummal kezdődően meghosszabbította a mézelő méhekre, azok termékeire, valamint velük érintkezésbe került 
ragályfogó tárgyakra.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása, méhek be-
szállítása. Vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető. A zárlat enyhítéséről, illetve feloldásáról a hivatal 
intézkedik. 



Gödöllői Szolgálat 11Mozaik2014. szeptember 2.



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett fiunk, testvérünk BENKE
DÁVID temetésén megjelentek, fájdal-
munkban osztoztak bármely formában.
Gyászoló család

KÖZLEMÉNY

+Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatá-
sát nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+Sürgősen eladó Gödöllőn központban,
jó fekvésű, 1.emeleti, tégla, konvektoros,
60m2-es, 2szobás erkélyes lakás szige-
telt tömbben. Iár: 9,9 MFt. 20-772-2429

+SÜRGŐSEN ELADÓ 50m2-es, 2 szo-
bás, erkélyes, téglalakás Gödöllőn, Sza-
badka u-ban! I.ár: 9,9 MFt. 20-772-2429

+Eladó a központban két szobás, délnyu-
gati fekvésű lakás! Iár: 8MFt!! 20-804-2102

+Nagyfenyvesi részen 42m2-es garzon-
lakás, egyedi fűtéssel, tetőtérben, kedve-
ző áron eladó! Iár: 7.1MFt!! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllőn köz-
ponthoz közeli részen, 538m2-es telken,
60m2-es téglaház! 14.5MFt! 20-539-1988

+Sürgősen eladó Gödöllőn központban
egyedi hangulatú 100nm-es felújított csa-
ládi ház, dupla kocsibeállóval, 750nm-
es telken. Gázfűtés+ cserépkályha. Iár:
18,9MFt! 20-772-2429

+Eladó 3 szobás, 75nm-es, erkélyes tég-
lalakás! iár: 11.9MFt. 20-804-2102

+Gödöllő központjában 53m2-es, erkélyes
harmadik emeleti lakás, egyedi fűtéssel sür-
gősen eladó! 9.2MFt!!! 20-539-1988

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

+SÜRGŐSEN ELADÓ újszerű 146m2-
es családi ház Gödöllő domboldalán!
Nappali+2 szoba, úszómedence, riasztó
és kamerarendszer, 643m2 telek. Iár.:
27,5MFT. 20-944-7025

+Épülő nappali+3 szobás ikerház Gö-
döllő új építésű részén eladó! Saját te-
lek, kocsibeálló, terasz, igényes kivite-
lezés, referenciákkal rendelkező építő.
Iár.:31,9MFt 20-944-7025

+Sürgősen Eladó lakást keresek köz-
pontban WWW.GODOLLOIHAZ.HU,
(20)804-2102

+Szadán AKCIÓS ÁRON eladó 1500 m2-
es építési telek! Iár.: 5,5MFt! 20-772-2429

+Sürgősen eladó nappali+3 szobás, 91-
ben épült, tégla, cirkós, jó állapotú ház
Gödöllőn! Iár: 13.5MFt (20)804-2102

+Eladó a Lázár Vilmos utcában egy
520nm-es építési telek, melyen egy
40nm-es könnyűszerkezetű épület talál-
ható. Az ingatlan panorámás fekvése és
gyümölcsfái miatt nagyon szép helyen
kínálkozik. I.á.: 10,9 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy
amerikai konyhás nappali+2szobás 2
fürdőszobás kertkapcsolatos terasszal,
garázzsal + szuterén téglaépítésű csalá-
di ház. I.á.: 26,5 mFt 20-919-4870 www.
fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő Csanak részén 80-as
években épült téglaépítésű 3szobás csa-
ládi ház félig alápincézve. Az ingatlanhoz
tarozó telekméret 620nm. I.á.: 21,9 mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő Blahai részen a
Perczel Mór utcában egy örök pano-
rámás nappali+2szobás szuterénes
kerti medencés nagy teraszos igényes
lakóház. I.á.: 26mFt Áron alul! 20-919-
4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő Királytelepi részén, csen-
des nyugodt zsákutcában családi ház,
nappali-étkező-konyha-hálószoba földszinti
és szoba gardrób emeleti elrendezésben.
Fiatalosan felújított igényes kivitelezésű
2állásos garázzsal, műhellyel, elektromos
garázsajtóval és kapuval 416nm-es telken.
Sürgősen eladó! I.á.: 18,4mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn egy első emeleti tégla-
építésű 2+fél szobás, parkettás, erkélyes,
egyedi fűtéses öröklakás Gödöllő legkere-
settebb helyén a központban. I.á.: 12,8 mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy nap-
pali+3szobás családi ház külön beépített
tetőtérrel melyben nappali+2szoba talál-
ható. Az épület alatt garázs +2 helység van
kialakítva melyhez egy 900nm-es rendezett
nagyon szép kert tartozik. I.á.: 33 mFt 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy
81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház
konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken.
A tetőtér beépíthető. A ház keskeny,
ezért a keresztben lévő gerendák miatt
az összes belső fal kiüthető és tetszés
szerint átrendezhető, ha nem megfelelő
a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő kertvárosában egy befe-
jezés előtt álló ikerház mely áll: 1sz lakás
350nm telekrész 2 sz lakás nappali+2szo-
bás 250nm telekrésszel. Kulcsrakész álla-
potban. Eladási ára: 21,9 ill 20,9 mFt 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő belvárosában most épü-
lő 5db igényesen kialakított kulcsrakész
öröklakás 80, 90 illetve 100nm-es alap-
területtel. Négyzetméter ár: 300.000 Ft
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő rózsadombján a Perczel
Mór utcában egy 1000nm-es ősfás telkű
örökpanorámás egyedi építésű körház,
melyben nappali+hálószoba, étkező, kony-
ha, fürdőszoba, étkező található. Zsalugáte-
res ablakos és körteraszú. I.á.: 22mFt 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a fenyvesben 2db tégla-
építésű lakóház (egy 2szobás és egy 3szo-
bás). I.á.: 16,2 mFt(3szobás) 15,5 mFt(2szo-
bás) 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Mátyás Király ut-
cában egy 120nm alapterületű nappa-
li2szobás téglaépítésű családi ház be-
építhető tetőtérrel. A ház alatt 120nm-es
több funkcióra alkalmas alagsor találha-
tó. 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Veresegyházán egy nappali+2szo-
bás 2fürdőszobás fiatalosan kialakított tég-
laépítésű családi ház, melyhez garázs és
pince tartozik. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában
egy örök panorámás 1000nm-es telkű
40nm-es lakóépület. I.á.: 11,9 mFt 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a fenvvesi részen egy sor-
házi lakás mely szuterénben: garázs, egyéb
helységek, lakóterületben egy nappa-
li+5szobás 2fürdőszobás öröklakás elren-
dezésű 400nm-es telekrésszel. I.á.: 18,5
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a belvárosban egy
1szobás 42nm-es földszinti felújított
öröklakás. I.á.: 8,5 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+Kiadó 3szoba összkomfortos parkettás
új építésű 2fürdőszobás családi háznak
az emeleti része kizárólag diákok részé-
re (3 esetleg 4 diáknak). 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban 130nm
lakóterületű színvonalas, jó megjelenésű
családi ház extrákkal, teremgarázzsal,
jakuzzival, szaunával, kertkapcsolatos te-
rasszal, irodával, háztartási helységgel,
díszkerttel, kovácsoltvas kerítéssel. A
kertváros legszebb kínálata. I.á.: 46 mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Kőrösfői utcában egy
2szobás összkomfortos felújított társasházi
lakás telekrésszel melyen szauna zuhanyzó-
val, kemence, borospince, terasz található
örökzöldekkel, bokrokkal telepítve. I.á.: 25
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a harasztban 100nm
összlakóterületű sorházi lakás előkerttel,
kis udvarral, garázzsal. Vegyes tüzelésű
kazánnal és fali cirkóval is fűthető! I.á.:
22 mFt. 20-919-4870

+Gödöllőn, a Paál László közben, a vá-
rosközpontban, csendes helyen, 2 szo-
ba+étkezős, 60m2-es, konvektoros, tégla
lakás, hozzá tartozó pincerésszel eladó.
Iá.:12,4 mFt. Tel: 06-30-336-7266.

+Szuperárcsökkenés!!!Kétgenerációscsa-
ládi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő ked-
velt kertvárosi részén eladó. Tehermentes.
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló
szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nap-
pali + 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.

+Galgahévízen 100 nm-es 2+1/2 szobás
2002-ben felújított családi ház 511 nm-es te-
lekkel eladó! I.ár: 13,9MFt. Tel: 30-684-5516.

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

+Gödöllőn eladó 2 generációs 176 nm-
es családi ház 956 nm-es gondozott te-
lekkel. Tégla építésű, fsz.-i lakás beszá-
mítása lehetséges. Iár: 32,6 M.Ft. Tel:
06-30-684-5516.

+Erdőkertesen 801 nm-es összközmű-
ves építési telek eladó. Ára: 2,9 M.Ft.
Szadán 818 nm-es panorámás építési
telek eladó. Víz és csatorna a telken, gáz,
villany a telek előtt található. I.ár: 7,8 M.
Ft. Tel: 06-30-684-5516.

+Gödöllőn 2008-ban részben felújított 2
szobás kis családi ház 827 nm-es telek-
kel eladó. I.ár: 14MFt. Tel: 30-684-5516.

+Kiadó, eladó ingatlanokat keresek. Tel:
30-684-5516. E-mail: mkatalin@florina.hu

+Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es,
1+2 félszobás, erkélyes, 2.em. konvekto-
ros lakás eladó. Tel: 30/552-7579

+Erdőkertesen 930 nm-es telken 26 nm-
es téglaház 3,8 M Ft-ért eladó. Belterü-
let. 30% beépíthető. Tel: 30/365-4173

+Gödöllő központjában eladó 1991-ben
épült társasház 3.em. napfényes, 51nm-
es, felújított lakása, (Dózsa Gy.út, színes
házak) azonnal költözhető. 1,5szoba,
spejz, terasz, beépített amerikai konyha,
egyedi cirkófűtés. Beépíthető padlás-
tér+24nm. Zárt parkolóval, saját játszótér-
rel. Iár:12MFt. 70-204-0619, 70-423-5749

+Gödöllőn az Attila utcában 200 négy-
szögöles, D-Ny-i fekvésű telken 3 szobás
összkomfortos családi ház melléképület-
tel, garázzsal, gondozott kerttel eladó.
Iár: 16MFt. Tel: 28/416-191

+Gödöllő, Palotakert lakótelepen fel-
újított, 1,5 szobás (44nm) lakás eladó:
8 millió. Gödöllői lakáscsere nagyobb
lakótelepire (60nm körülire) érdekelne.
Tel: 20/968-0336

+Eladó Gödöllőn, Kazinczy körúton 2
szobás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás
szigetelt házban, új nyílászárókkal. Iár: 11
MFt. Tel: 70/6688-362

+Eladó 36 nm-es 1 szobás, 3.em. erké-
lyes, konvektoros fűtésű tégla lakás. Iár:
7,8 MFt. Tel: 20/227-5162

+Gödöllőn, Belvároshoz közel, csendes
helyen eladó 74 nm-es, 2+ félszobás, er-
kélyes, világos, 2.emeleti lakás házköz-
ponti fűtéssel, szigetelt házban. Iár: 13,9
MFt. Érd: 30/509-9179

+SÜRGŐS! Eladó Gödöllőn, Palotaker-
ten 7.em. 62 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
jó tájolású, egyedi költségelosztós, felújí-
tott lakás. Iár: 9,9 MFt. Érd: 30/509-9179

+Gödöllőn, Knézich utcában mediter-
rán kővel díszített, 130nm-es ikerházfél
eladó tulajdonostól: nappali+3 szobás,
gardróbokkal, kis kerttel, alacsony rezsi-
vel, napkollektorral, légkondicionálóval.
Iár: 29MFt. Tel: 30/2215-981

+Eladó központhoz közel (Kossuth u.51.)
hőszigetelt panellakás: 55 nm, 2 szoba,
jó lakóközösség. Érd: 30/356-7068

ALBÉRLET KIADÓ

+Gödöllő belvárosában exkluzív 72 m2-
es társasházi lakás saját, zárt parkolóval
hosszú távra kiadó. 06-20-9443-356

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

Hirdetésfelvétel!
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 meg-
jelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem

vállalunk. Politikai jellegű hirdetésekért szerkesz-
tőségünk felelősséget nem vállal.

Amennyiben nem kapja meg a Szol-
gálat aktuális számát, az alábbi

elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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+3 szobás családi ház bútorozva, hosz-
szútávra kiadó. Kaució: 1,5 hónap. Iár:
85.000 Ft/hó + rezsi. Érd: 70/3637-554

+Gödöllő központjában a János utcában
1 szobás (5,40x3,80) nagy erkélyes, kon-
vektoros 3.em-i lakás kiadó. (Busz, HÉV
5perc.) 2 havi kaució szükséges. Érd:
20/364-0056

+Két egymásba nyíló bútorozott szoba
fürdő és konyha használattal (45eFt/hó)
kiadó. Tel: 30/555-6794

+Családi ház alsó része 2-3 fő diák ré-
szére kiadó. 70ezer Ft rezsivel együtt.
20/4699-295

+Egyedi fűtésű lakás 1-2 fő részére ki-
adó. 40ezer Ft + rezsi. 20/3594-223

+Kiadó Gödöllő központjában 125nm-es
tetőtéri lakás (nappali, háló, fürdő, WC,
konyha). 70.000,-Ft+ rezsi. (Akár irodá-
nak is.) 30/942-1686

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Mélygarázsban kiadó 1 parkolóhely,
Gödöllő központjában. Érd.: 30/693-
1838

+Gödöllő kertvárosában 20 éve működő
élelmiszerbolt mellett, trafik tevékenység
részére kedvező feltétellel helyiség ki-
adó. Tel.: 20-3464-718.

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

+Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethely-
ség konvektorral, légkondival hosszú táv-
ra kiadó. 1 havi kaució 65 ezer Ft. Tel.:
30/2242-653.

+Gödöllő központjában 73 nm-es üzlet-
helyiség jó parkolási lehetőséggel, akár
iroda céljára is kedvező áron eladó vagy
kiadó. Tel: 70/631-7554

+Gödöllő központjában a Petőfi tér
13/3sz alatti (14 éve működő ruházati)
40 nm-es, riasztóval, kamerával és klímá-
val felszerelt bolt egy udvari ingyenes
parkolóval, szeptember 1-től bérbeadó.
Érd: 70/535-4474.

+GARÁZST VENNÉK Gödöllőn sa-
ját részre. Érdeklődni 19 óra után:
70/3316-800

+Gödöllő központi részén beveze-
tett HÚSBOLT hosszútávra kiadó.
20/3360-604

ÁLLÁS

+Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát
keres! Jelentkezés fényképes Önéletrajz-
zal: masterkool@masterkool.hu. Tel.: 06
30 588 5889

+Gödőllő belvárosában lévő Speedfitness
Stúdióba keresünk személyi edzőt késő
délutáni részmunkaidőben. Gyógytornász
végzettség előny!! 06-30-6844020

+Virágcsokrok, koszorúk, asztaldíszek
készítésében a szakmában jártas, gya-
korlattal rendelkező, önállóan dolgozni
tudó virágkötőt keresünk. Állandó vagy
részmunka időre. Érd: 06-30-670-86-02

+Központi fűtés és csőhálózat szerelőt
keresek gödöllői és budapesti munka-
végzésre azonnali kezdéssel. 30/952-
3678, kondiszer@t-email.hu

+Gödöllői munkavégzéssel keresünk
könnyű betanított fizikai munkára 2fő gö-
döllői lakosú női munkaerőt, és 1fő refe-
renciával rendelkező takarítónőt. Fényké-
pes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre
várjuk: allasgodollo@gmail.com

+Gödöllői Minőségi felvágottak és saj-
tok üzletbe eladót keresünk. Jelentkezni
személyesen az üzletben: Petőfi tér 4-6
lehet vagy telefonon: 20/9415-157.

+Angol-német tanárokat keresünk felnőtt
és gyerek nyelvoktatásra, nyelvvizsgázta-
tásra. Jelentkezés önéletrajz, diplomamáso-
lat(ok) beküldésével e-mailen: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com, I.L.I. Nyelviskola.

+Budapesti székhelyű vállalat veresegy-
házi munkavégzésre keres csomagoló
munkatársat. Ács, asztalos végzettség
előnyt jelent. Nehéz fizikai munka. Jelent-
kezni a 20/953-4195-ös telefonszámon
lehet vagy a fényképes önéletrajzokat a
verescsomag@gmail.com-ra várjuk.

+Gödöllőn lévő telephelyre keresünk
teherautó/ autóbusz szerelésben jártas
autószerelőt, villamossági szerelőt, ka-
rosszérialakatost. Kiemelt bérezést, túló-
rázási lehetőséget biztosítunk. Elérhető-
ségünk: 20/5636-011

+Szadai objektum őrzésére keresek ka-
tona beállítottságú, jól szituált vagyonőrt.
Egyéni vállalkozói igazolvány előny. Érd:
20/389-5556

Az Opel Gaál Márkakereskedés- és szeviz
karosszéria lakatost és autófényezőt

keres Gödöllőről és annak közvetlen
vonzáskörzetéből.

Jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk:
opelgaal@vnet.hu
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A Dawn Foods Hungary Kft. (Székhely: Kerepes)
munkatársat keres ügyfélszolgálati munkatárs pozícióba (alkalma-
zás: teljes munkaidőben /heti 40 óra/ akár azonnali munkakezdéssel).
Feladatok: vevőrendelések kezelése, rendelések nyomon követése, készletfigyelés,
kapcsolattartás a partnerekkel, árajánlatok, árlisták készítése, listák, adatbázisok

kezelése, statisztikák készítése.
Elvárások: minimum középfokú (kereskedelmi) végzettség, gyakorlott MS Office

használat (Word, Excel, Outlook, Power Point), kiváló kommunikációs és feladatmeg-
oldó készség, minimum kommunikációs szintű angol-nyelv tudás (szóban és írásban).
Előny: felsőfokú végzettség, hasonló pozícióban szerzett tapasztalat, az SAP isme-
rete, további nyelv (lehetőség szerint német vagy valamilyen szláv nyelv) ismerete.
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, felelősségteljes munka egy nemzetközi csa-
patban, jó légkör, kiváló munkakörülmények, fejlődési lehetőség (képzések, tréningek)
Amennyiben a hirdetés felkeltette az érdeklődését küldje el angol nyelvű, fényképes

szakmai önéletrajzát és motivációs levelét a fizetési igény megjelölésével
a Dawn Foods Hungary Kft., 2144 Kerepes, Vasút u. 42. címre,

vagy az info.hungary@dawnfoods.com e-mail címre.
Jelige: Pályázat – Customer Service

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGBEN
A „NE LEGYÉL ÁLDOZAT!” PROJEKT

AGödöllői kistérségben 2012 szeptemberében kezdődött a társadalmi kohézió erősítését, az áldozat-
tá válás megelőzését, és a már áldozattá vált állampolgárokat segítő ellátórendszer hatékonyabb mű-
ködését támogató program. A TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011-0005 számú projekt megvalósítói a Csa-
lád, Gyermek, Ifjúság Egyesület, a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás, a gödöllői önkormányzat,
a kistérség intézményei, civil szervezetei és a térségben élő érdeklődő és aktív lakosok voltak.
A projektindító lakossági fórumokon – melyeket Gödöllőn, Csömörön és Isaszegen tartottunk -
nem csak szervezetünket, programjainkat és céljainkat mutattuk be, hanem a kistérségben élők
szubjektív biztonságérzetéről szóló reprezentatív kutatásunk eredményeit is.
A projekt megvalósítása során különböző, többféleképpen megvalósuló programjainkkal – pl.
nagy létszámú rendezvényeinkkel, kis csoportos képzéseinkkel vagy egyéni tanácsadással – igye-
keztünk minél többeket elérni, bevonni. Felnőtteket, gyerekeket, szakembereket és a közösségü-
kért tenni vágyó laikusokat egyaránt meg akartuk szólítani.
Pszichológiai és életvezetési tanácsadó szakemberek a projekt teljes időtartama alatt rendelke-
zésre álltak, egyéni és intézményi megkeresés alapján problémamegoldó és terápiás segítséget
nyújtottak, élményfeldolgozó terápiás csoportokkal dolgoztak iskolákban, kollégiumokban és
családok átmeneti otthonában. A terápiás csoportok tagjai az ismételt áldozattá válást megelőző
kommunikációs tréningen vettek részt.
Képzéseinken és szakmai továbbképzéseinken új módszerekkel, ismeretekkel, készségekkel gaz-
dagodtak a résztvevők. A helyi lakosoknak és a kistérségben dolgozóknak szervezett önvédelmi
tanfolyamok és asszertív kommunikációs tréningek az áldozattá válás elkerüléséhez szükséges fi-
zikai és lélektani ismereteket és készségeket fejlesztették. A kliensekkel dolgozó szakembereknek
ügyfélkapcsolati tréningeket szerveztünk, a rendőrségen dolgozók számára speciális képzési anya-
got állítottunk össze azzal a céllal, hogy a résztvevők kommunikációs, empátiás és konfliktuskezelő
készsége erősödjön. Amediátorképzések népszerűsége és a más helyreállító technikákkal valamint
a családi csoport konferencia módszerrel kapcsolatos nyitottság azt jelezte többek között, hogy a
gyakorlatorientált, a mindennapokban hasznosítható módszerek elsajátítása iránt nagy az igény. A
tanultak alkalmazását mentorok támogatták, és a következő években is minden módon segítik.
Számos előadás és a filmvetítéseket követő beszélgetések teremtettek lehetőséget arra, hogy az
áldozattá válás típusairól, kiváltó okairól, felismeréséről és az áldozattá válás elkerülésének mód-
szereiről szóljunk, véleményt cseréljünk.
Kiemelésre érdemesnek tartjuk, hogy iskolai keretek között gyerekeknek is tarthattunk interaktív,
játékos konfliktuskezelő programokat a képzéseinken részt vett tanárok közreműködésével annak
érdekében, hogy a resztoratív, helyreállító szemlélet és technikák a mindennapok részévé váljanak.
A 10-15 éveseknek szóló rajzpályázat célja is az volt, hogy tudatosítsa a tolerancia, a segítség-
nyújtás és az együttműködés fontosságát.
A projekt keretében létrejött Helyi Együttműködés Rendszere az intézmények, szervezetek kö-
zötti áldozatvédelmi és a megelőzést támogató szakmai munka hatékonyabbá tételének lehető-
ségeit térképezte fel, javaslatokat dolgozott ki. A munka során az önkormányzatok képviselői,
szociális szakemberek, védőnők, pedagógusok, a rendőrség, polgárőrség, a katasztrófavédelem és
civil szervezetek munkatársai tájékoztatták naprakészen egymást a gyakran változó körülmények
ismeretében, megerősítették szakmai kapcsolataikat.
AHelyi Együttműködés Rendszere folyamatos jövőbeni működésének támogatására protokoll készült.
Bízunk abban, hogy a projekt hozzájárult a Gödöllői Kistérségben élők nagyobb biztonságához,
növekedett azok száma, akik nyitottabbá váltak, akik fogékonyabbak lettek a környezetükben
élők problémáira, akik segítenek egymásnak, és jobban figyelnek magukra és másokra.

Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően
Közhasznú Egyesület
Cím: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
Telefon: +36 (1) 225-3526
E-mail: nelegyelaldozat@gmail.com
Honlap: www.nelegyelaldozat.hu



+FODRÁSZT, KOZMETIKUST kere-
sek gödöllői szépségszalonba. Tel:
70/7753-255

+Gödöllő külterületén található mun-
kahelyi büfébe szakképzett eladót
keresünk. Jelentkezés fényképes ön-
életrajzzal és referenciával a pmpbt1@
gmail.com email címen!

+Angol (francia) nyelvtudással rendel-
kező munkatársat keresünk gödöllői
munkahelyre. Fényképes önéletrajzot az
info@elyf.hu email címre várjuk.

+Megbízható, leinformálható hölgy idős
hölgyek gondozását vállalja ott lakással.
Tel: 30/6520-244

SZOLGÁLTATÁS

+Pára és penészmentes otthon! Aereco
légbeveztők utólagos beszerelése fa és
műanyag nyílászárókba. Elérhetőségünk:
Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kos-
suth Lajos utca 26. Tel.:30/398-48-15,
28/423-739, kormon@invitel.hu, www.
kormonnyilaszaro.klikklap.hu

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

+KERTGONDOZÁS: metszés, 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, TAPÉTÁ-
ZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TER-
VEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berende-
zések tisztítása, átépítése, javítása. www.
kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűzto-
ronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-
1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

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

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

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van?
Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Szá-
mítógép szerelés, rendszer és program-
telepítés, vírusirtás garanciával. Hétvé-
gén is! Tel: 30/333-9201

+Építőipari vállalkozás kül, és beltéri
felújítási munkát (festés, tapétázást, hi-
deg-meleg burkolást, gipszkartonozást,
homlokzati dryvitozást, térburkolást) vál-
lal. Anyagbeszerzést a legjobb áron biz-
tosítjuk. Tel: 70/631-7554

+„Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST VÁLLAL!
Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én
megoldom. Elvetemedett ajtók, ablakok
javítása, szigetelése, zsanérok, zárak cse-
réje, mázolás előtti munkák. KIKA, IKEA,
JYSK bútorok összeszerelése. 20/20-38-
718 dr.asztalos.javitas@gmail.com

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Ge-
nerál kivitelezés, gipszkartonozás, hi-
deg-meleg burkolás). Vállalunk min-
dennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

+MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyár-
tótól! Fából és műanyagból. REDŐNY,
RELUXA. Fix és mozgatható szúnyoghá-
lók. Szalagfüggöny, harmonikaajtó. Tel:
06-20-262-0289

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

+Műanyag párkány AKCIÓ, kül- és beltér-
rel (UV álló)! 15cm-es: 1.375Ft/fm, 21cm-
es: 1.790Ft/fm, 25cm-es: 2.175Ft/fm,
30cm-es 2.480Ft/fm, 40cm-es: 2.800Ft/
fm, végzáró: 360Ft/pár. Elérhetőségünk:
Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kos-
suth Lajos utca 26. Tel.:30/398-48-15,
28/423-739, kormon@invitel.hu , www.
kormonnyilaszaro.klikklap.hu
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+Gödöllői érettségizett nem italozó, lein-
formálható férfi munkát vállal. Bármilyen
kerti munka, földmunkák, kerítések készí-
tése, javítások, festések. Tetőjavítás, kő-
műves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolás-
ra szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
rendbe tetetni, és szépen megcsináltat-
ni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, ké-
nyelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

+GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, KÉZ és
LÁBÁPOLÁS. Benőtt köröm kezelés, kö-
römkorrekció. Shellac, tartós hibrid lakk,
reszelés mentesen az ép és ápolt körmö-
kért. Tel: 06-20-5733-977

+Gyakorlott kozmetikus házhoz megy!
Szépüljön saját otthonában kényelme-
sen antiallergén természetes kozmetiku-
mokkal. Egyszerű és Luxus arc és testke-
zelésekből választhat kedvére. Továbbá:
gyanta, szemkezelések, mezoterápia,
3d műszempilla. Hívjon bizalommal!
30/6455-659

+Fáj a háta, dereka? Jöjjön be hozzánk
egy kellemes olajos vagy csokis masz-
százsra. Bevezető ár 1500 Ft/óra. Tel:
70/211-5373

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló
kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárán-
di József 20/532-7275

OKTATÁS

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

+Játékos, beszédközpontú GYEREKAN-
GOL ÉS GYEREKNÉMET nyelvtanfolya-
mok indulnak ANYANYELVI és DIPLOMÁS
magyar nyelvtanárokkal, legmodernebb ok-
tatási anyagokkal, digitális táblával kiegé-
szítve. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.:
28/511-366, 20/556-2653

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPA-
NYOL, OLASZ, OROSZ és MAGYAR in-
tenzív és nyelvvizsga-felkészítő nyelvtan-
folyamok MINDEN SZINTEN, diplomás
és anyanyelvi tanárokkal kedvezményes
óradíjakkal, angolból kedvezményes fel-
készítés a nemzetközi City&Guilds akk-
reditált nyelvvizsgára az I.L.I. vizsgáztató-
ival. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői
2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653

+Felkészítő tanfolyamok indulnak
GYEREKEKNEK a nemzetközi City&-
Guilds gyerekangol nyelvvizsgára az
I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366,
20/556-2653

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten minden korosztálynak.
ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelv-
vizsgára, közép és emelt szintű érettsé-
gire felkészítés. Egész nap. Érd: 30/611-
0036 Kollarics Katalin

+NÉMET és ANGOL nyelvoktatás
Gödöllőn a kertvárosban egyéni igé-
nyek szerint. Tel: 20/560-3633, e-mail:
kschmidt@enternet.hu

+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

+Általános és középiskolás diákoknak
angol korrepetálást, felvételire felkészí-
tést, valamint Origó és Euro-exam vizsgá-
ra felkészítést vállal angol tanár. Faragó
Erzsébet 30/2623-628

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást
vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás,
vizsgaelőkészítés és korrepetálás terüle-
tén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár.
Tel: 06-70-559-3918

+MATEMATIKA korrepetálást, érettsé-
gire felkészítést, általános iskolásoknak
középiskolai felvételire felkészítést válla-
lok. Nagy gyakorlattal rendelkező közép-
iskolai tanár. Tel: 30/620-1230

gq: OROSZ, ANGOL, JAPÁN nyelvórák
Gödöllőn. Kezdőtől haladóig, nyelvvizs-
gára, érettségire, felvételire való felké-
szítés. Bővebb info: www.mencelus.com
Tel: 30/374-6545. Mencelus Nyelvstúdió

TÁRSKERESŐ

+Nyugdíjas férfi megbízható korban hoz-
záillő hölgy jelentkezését várja, aki nem
iszik, nem dohányzik, jó természetű, házi-
as, hajlandó a kölcsönös gondozásra és
szép kertes házamba jönne. Együtt egy-
másért. 28/421-596

+61 éves özvegy hölgy olyan társat, bará-
tot keres, aki szeretet vár, és tud is adni.
Tel: 20/572-6088

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló extraszűz
olívaolaj, 100% olasz
minőség eladó. 1li-
ter 2200Ft. Érd.:
0630 8518 763

+ K Ö N Y V E K E T ,
KÖNYV TÁRAKAT,
EXLIBRISEKET, pa-
pírrégiségeket, ma-
gyar és külföldi bé-
lyeggyűjteményeket
VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230

+PIANINÓ ELADÓ.
Tel: 30/6276-144

+230 V-s terménydaráló és 400 V-s
300-as gyorsdaraboló eladó. Tel:
70/610-8478

+Almásy Katalin vásárol magas áron bú-
torokat, festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, hangszert, kitüntetést, régi pénzt,
csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot
díjtalan kiszállással. Tel: 06-30-308-9148

+240 literes hűtő, íróasztal, számító-
gépasztal, akasztós szekrény, vitrines
szekrény, gyermek műanyag csúsz-
da (3m), bordásfal olcsón eladó. Tel:
20/266-4955

EGYÉB

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelő-
től! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz-2014.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üve-
get cserébe elfogadok. Szabó Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-,
Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Se-
lyemfű-, Lépesméz, Virágpor, Propo-
lisz kapható. 3kg fölött házhoz szállít-
juk. 30/9891-721

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

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.

Gödöllői Szolgálat 152014. szeptember 2.

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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Beküldési határidő: 
2014. szeptember 9.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Hibó Gábor, Kossuth L. u. 43., 
Stenczel Ferenc, Szent János u. 
12/b. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Malikné Bajnóczi Erika, Vőfély 
köz 5., Boros György, Ambrus 
köz 15. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Ludányi 
Horváth Csenge, Szkíta krt. 15.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Csőke Martin, Peres u. 1., Gyu-
ricza Emma, Váradhegyfok u. 7.
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Németh Má-
ria Antónia, Semmelweis u. 27., 
Bolgár Péter, Duna u. 4. 
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