
5,5 km hosszú kerékpáros
nyomvonallal bővült az a há-
lózat, amit a „Legyen Gödöl-
lő kerékpárosbarát város!”
program részeként alakított
ki az önkormányzat az el-
múlt években. A belvárost
Máriabesnyővel, valamint a
blahai városrésszel össze-
kötő két szakaszt szeptem-
ber 6-án délután adták át.

Máriabesnyőn, a bazilika bejáratát
jelző székelykapunál Tóth Tibor,
Gödöllő alpolgármestere köszön-
tötte a résztvevőket, aki elmondta,
az elmúlt években a város több
mint 70 millió forintot fordított a
kerékpáros fejlesztésekre. A nyom-
vonal-kialakítás mellett közel 100
kerékpártámaszt helyeztek ki, és el-
készült a B+R parkoló a vasútállo-
máson.

A máriabesnyői nyomvonal a Ka-
pucinusok teréről indul a Hétház
– Damjanich János – Gyöngyvirág –
Tábornok – Ibolya utca – Illés köz –
Batthyány Lajos – Turul –Aulich Lajos

– Iskola – Komáromi – Dembinszky
Henrik utca vonalon, s a Csokonay Vi-
téz Mihály utcán keresztül csatlakozik
a múlt évben átadott, az Arany János
utcától induló szakaszhoz.

A belvárosból Blahára ve-
zető nyomvonalon a Lum-
niczer Sándor utcától a Beth-
len Gábor – Ádám – Fecske
– Hunyadi János utca – Bla-
háné út – Galamb utca – Rigó
utca – Blaháné út érintésével
lehet eljutni a Rét utcáig.
Az új szakaszokat Gémesi

György polgármester adta át,
majd a szalagátvágást követő-
en a közel százötven kerékpá-
ros végighajtott az új nyom-
vonalon, aminek kialakításba
az önkormányzat szakemberei
bevonták a lakosságot, a Ma-
gyar Kerékpáros Klub Gö-
döllői Szervezetének tagjait,

valamint Kerékpáros Munkacsoportot
hoztak létre, akik tanácsaikkal, észre-
vételeikkel folyamatosan segítették a
megvalósítást.

(folytatás a 2. oldalon)
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Elkészült a skatepark kétszintes pályalemezé-
nek egyik része, a jövő héten helyükre kerül-
hetnek a rámpaelemek is. (2. oldal)

Nyitott estet rendeztek a kastélyban szep-
tember 5-én, a Ferenc Józsefet bemutató ki-
állításhoz kapcsolódóan. (6. oldal)

Lázár Zoltán 3. lett a magyar csapat tagja-
ként a Caenban megrendezett négyesfogat-
hatjó világbajnokságon. (8. oldal)

Máriabesnyőről és Blaháról is biztonságosan

Átadták az új kerékpáros nyomvonalakat
Szeptember 12-én, pénteken este kez-
dődik és vasárnap késő estig tart a
Belvárosi Napok rendezvénysorozata,
amely egyaránt kínál zenét, a sportot,
kutyás bemutatót, jóízű beszélgeté-
seket, valamint színházi élményeket
azoknak, akik kilátogatnak az Alsó-
parkba.
Az idei rendezvényen nagy hang-

súlyt kapnak a színházi produkciók
is, szombaton és vasárnap a Magyar
Teátrumi Társaság jóvoltából ismét
várja az érdeklődőket a Magyar Teát-
rum Színházi Sátor, ami a szórakozta-
tó előadások mellett interaktív szak-
mai beszélgetéseknek is helyet ad. A
múlt évben nagy sikerrel bemutatkozó
kezdeményezés a Békéscsabai Jókai
Színház támogatásának köszönhető-
en várja ismét valamennyi korosztály
képviselőit, s valamennyi programja
ingyenesen tekinthető meg.

(folytatás az 5. oldalon)

Ha Belvárosi Napok...

Akkor színház
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ÚTLEZÁRÁSOKABELVÁROSI 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 LEZÁRÁSRAKERÜLGödöllőn 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.

(folytatás az 1. oldalról)

Míg a múlt évben a belváros ke-
rékpáros baráttá tételére, és a vas-
útállomással való összekötésére
koncentrált az önkormányzat, idén
két külső városrésznek a rendszerbe
kapcsolását tűzték ki célul. A terve-
zés során egyaránt figyelembe vették
azt is, hogy a fejlesztés segítse a ke-
rékpárral történő iskolába járást. A
nyomvonal most már három oktatási
intézményt érint: a Damjanich János
Általános Iskolát, a Petőfi Sándor
Általános Iskolát és a Török Ignác
Gimnáziumot. Az intézményekben
az elmúlt időszakban a kerékpár tá-
rolási lehetőségek kialakítására is
nagy hangsúlyt fektettek.
De a fejlesztés nem csak a kerék-

párosok számára jelentős, hanem tu-
risztikai szempontból is, mivel így
a kerékpárosok számára egy nyom-
vonalon elérhetővé vált városunk
három fő nevezetessége: a Királyi
Váró, a Királyi Kastély és aMáriabes-
nyői Nagyboldogasszony Bazilika.
A blahai nyomvonal szintén jelen-

tős előrelépés, erre ugyanis már évek

óta nagyon markáns igény volt a vá-
rosrész lakói részéről. Ennek kivite-
lezése azonban csak a fejlesztés első
üteme, a tervek szerint ugyanis a má-
sodik ütem során a Blaháné úton az
M3-as hídja alatt külön kerékpáros
és gyalogos sávot építenének ki. Ez
azonban nem csak jelentős forráso-
kat igényel, hanem a Magyar Közút
Zrt. hozzájárulását is. Igaz, a Blahá-
né út a város kezelésében van, a híd
azonban a Magyar Közút Zrt-hez

tartozik, így a hozzá tartozó területen
bármilyen munka csak a szervezet
hozzájárulásával végezhető. A ke-
rékpáros munkacsoport bízik abban,
hogy a közeljövőben megkapják az
ehhez szükséges hozzájárulást, és a
szükséges forrásokat is sikerül majd
biztosítani.
A most átadott szakaszokkal több,

mint 7 km hosszúvá vált a Gödöllőn
kialakított kerékpáros nyomvonal.
Ezt saját forrásból valósította meg az
önkormányzat, hiszen a Közép-ma-
gyarországi régióban nincs ilyen fej-
lesztésre kiírt pályázat. A rendelke-
zésre álló forrásokat azonban a város
igyekszik a lehető leghatékonyabban
kihasználni, ezért is nyomvonal, és
nem kerékpárút épül. Az erre a cél-
ra éves szinten elkülönített mintegy
20 millió forint ugyanis kb. 600-700
méter kerékpárút építésére lenne ele-
gendő, így azonban több kilométer
hosszú szakaszok tervezésére, enge-
délyeztetésére és kivitelezésére nyí-
lik lehetőség.

(ny.f.)

Máriabesnyőről és Blaháról is biztonságosan

Átadták az új kerékpáros nyomvonalakat

11 milliós fejlesztést adtak át a Petőfi iskolában

Skatepark: Jövő héten jöhetnek az elemek

Bővült a STOP.SHOP kínálata

További 1500 négyzetméter

Lezárul a Fenyvesi főút tervezési szakasza

Biztonságos közlekdés egy életen át

A2007-ben megnyílt gödöllői STOP.
SHOP további 1500 négyzetméterrel
bővült és ezzel az összes bérbeadható
kiskereskedelmi terület 9800 négy-
zetméterre nőtt. Az első saját fej-
lesztésű STOP.SHOP projektet 2014.
szeptember 4-én dr. Gémesi György
polgármester, Tóth Tibor alpolgár-
mester, valamint az IMMOFINANZ
Group képviselői, Sipos Balázs, a
STOP.SHOP magyarországi üzemel-

tetési vezetője és Lukas Schwartz,
a magyarországi ingatlanfejlesztés
vezetője adták át hivatalos keretek
között. A bővített új részt már telje-
sen bérbeadták három, hazánkban jól
ismert nemzetközi márkának.
A rendezvényen Gémesi György

elmondta, a ’90-es években ezen a
területen semmi sem volt, mára pe-
dig – a fejlesztési stratégiának meg-
felelően – színvonalas kereskedelmi

park várja a vásárlókat.
Gödöllő polgármestere
megköszönte a fejlesz-
tésben részt vevőknek,
hogy szívós munkával,
nem feladva elképzelé-
seiket megvalósítitták a
STOP.SHOP II. ütemét,
és hozzájárultak a térség
gyalogos közlekedésének
fejlesztéséhez is.

(KJ)

Szeptember 5-én, pénteken átadták a Petőfi
Sándor Általános Iskola új kosárlabda-pályá-
ját. A 11 milliós fejlesztés tovább bővíti az
intézménybe járó diákok sportolási lehető-
ségeit.

A megnyitón Gubáné Csánki Ágnes, az iskola igaz-
gatója és Gémesi György polgármester mondott kö-
szöntő beszédet, majd egy barátságos mérkőzésen
avatták fel az új pályát, amelyen az intézmény tanári
karának tagjai és a városvezetők is részt vettek.
A tervek között szerepel, hogy az új sportlétesít-

ményt a későbbiekben a petőfis diákok mellett más
iskolák tanulói, illetve szervezett formában a lakosság
számára is hozzáférhetővé teszik. (bj)

A tervezőkkel együtt járta végig a felújításra váró Fenyvesi főút összes kri-
tikus pontját Gémesi György polgármester szeptember 4-én, s egyúttal a la-
kókkal is egyeztetett a csapadékvíz elvezetésről és a burkolt út kialakításának
lehetőségeiről.A program több utcát is érint, s a terület vízelvezetése csak ak-
kor oldható meg, ha komplexen kezelik a problémát. Mint azt a helyszínen is
elmondta, a végleges tervek bemutatására szeptember végén lesz lehetőség, s
ezzel lezárul a tervezési szakasz.
A megvalósításról, a

finanszírozás lehetősé-
geiről a polgármester
tájékoztatást adott, de a
végleges adatokról csak
később egyeztetnek. Ha
sikerül megállapodni a
mindenkinek megfelelő
megoldásról, jövőre sor
kerülhet a kivitelezésre.

Bár a csapadékos időjárás nehezítette a munkát, az épülő ska-
tepark kétszintes pályalemezének felső része már elkészült, az
alsót pedig a hét végén betonozzák, s ekkor készülnek majd
el a hozzá tartozó támfalak is. Ezzel a munka egy fontos sza-
kasza zárul le, s jövő héten már helyükre kerülhetnek a rámpa
elemek vázai is.A nyolc elemet a helyszínen látják el speciális
burkolattal. Bár az átadást eredetileg szeptemberre tervezték,
a napokban arról döntöttek, október első napjaiban kerülhet rá
sor. A kivitelezésben résztvevő szakemberek mindvégig hang-
súlyozták, nem a határidőnek van prioritása, hanem annak,
hogy a létesítménymegfelelő minőségben készüljön el. (bdz)

Szinte már hagyománnyá vált az elmúlt években, hogy ősszel városunkban
vendégeskedik a Magyar Autóklub „Biztonságosan közlekedni egy életúton”
elnevezésű, közlekedésbiztonsági és oktatási országjáró programsorozata.
Szeptember 2-tól 7-ig a TESCO-áruház parkolójában várta az érdeklődőket,
a különleges road show, ahol elméleti és gyakorlati feladatok segítségével
tehették próbára tudásukat és ügyességüket a vállalkozók, köztük iskolások.
A gyerekek a helyszínen kipróbálhatták többek között a kerékpáros rutinpá-

lyát, információkat hallhattak a kerékpáros nyomvonal használatáról és a ke-
rékpáros KRESZ-ről, de azt is
megtudhatták, szükség esetén
meg tudnának-e állni a gya-
logosátkelő előtt, ha egy autó
volánjánál hirtelen kellene fé-
kezniük. Az idén az autóklub
programja nem csak a gyere-
kekre helyez hangsúlyt, ha-
nem az idősebb járművezetők
tájékoztatására és képzésére is.
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Tudnivalók az önkormányzati választásokra

Lezárult a jelöltállítás
Hétfőn délután négy órakor
lejárt az ajánlásgyűjtési és je-
löltállítási határidő az októberi
önkormányzati választásra. A
határidő jogvesztő, aki nem ért
időben a választási irodához,
attól 16 óra után már nem ve-
hették át az összegyűjtött aján-
lásokat.

A választáson csak azok indulhatnak
polgármester- vagy képviselőjelölt-
ként, akiknek eddig az időpontig si-
került összegyűjteniük a jegyzők által
korábban (településenként) meghatáro-
zott számú ajánlást az ajánlóíveken, le-
adták azokat a választási bizottságnál,
és a testületek az ajánlások ellenőrzése
után a jelöltet hivatalosan nyilvántar-
tásba vették.
A hétfő délután négy órai határidőn

túl beérkező ajánlásokat és jelentkezé-
seket a bizottságok már nem fogadhat-

ták el.Ahétfői jelöltbejelentési határidő
vonatkozik a nemzetiségi önkormány-
zati választáson indulni szándékozókra
is, nekik is eddig az időpontig kellett
összegyűjteniük a Nemzeti Választási
Bizottság által meghatározott számú
ajánlást.
Az ajánlásokat a bizottságok mellett

működő irodáknak ellenőrizniük kell.
Azokat a jelölteket, akik közvetlenül
a hétfő délutáni határidő előtt adták le
ajánlásaikat, a választási bizottságok
négy napon belül, azaz legkésőbb pén-
teken veszik nyilvántartásba.
A jelöltek bejelentését, illetve a vá-

lasztási bizottságok döntéseit a jelöltek
nyilvántartásba vételéről a bizottságok
mellett működő választási irodák rög-
zítik a választási informatikai rendszer-
ben, és az adatok így jelennek meg a
Nemzeti Választási Iroda (NVI) inter-
netes tájékoztató oldalán, a www.va-
lasztas.hu-n.
Az ajánlóívek leadása után, hétfő

délután sorsolták ki a helyi választá-
si bizottságok, hogy az október 12-i
önkormányzati választáson milyen
sorrendben követik egymást polgár-
mester- és képviselőjelöltek a szava-
zólapokon. A szavazólapokon a jelöl-
tek neve mellett a jelölőszervezetek
logóját is fel kell tüntetni egy 20 mil-
liméter magas, 40 milliméter széles
területen.
Gödöllőn a sorsolás eredményeként

az alábbiak szerint szerepelnek majd a
nevek a szavazólapokon...

(MTI-BJ)

Egyre több a külföldi hallgató

Megnyílt a SZIE 2014/15-ös tanéve
Várják a közösségi szolgálatos diákokat

Katasztrófavédelem
A Szent István Egyetem Szená-
tusának tanévnyitó ünnepi ülé-
sét szeptember 8-án tartották
a gödöllői aulában. Ünnepi kö-
szöntőt Vécsey László országy-
gyűlési képviselő, tanévnyitó
beszédet dr. Tőzsér János rek-
tor mondott. Az eseményen
esküt tettek az első éves hall-
gatók, beiktatták a doktoran-
duszokat, átadták a Köztársa-
sági ösztöndíjakat valamint a
Szent István Egyetem Kiváló
Sportolója kitüntetést.

Az ünnepségen részt vett Tóth Tibor,
Gödöllő alpolgármestere, Gönczi
Tibor, a Gödöllői Királyi Kastély
igazgatója, dr. Bozsó Zoltán rendőr
dandártábornok, a Gödöllői Rendőr-
kapitányság vezetője.
Dr. Tőzsér János tanévnyitó be-

szédében a többi között elmondta,
hogy az egyetem tudományos teljesít-
ményét jól méri a múlt évben szüle-
tett 1073 tudományos mű. A külföldi
hallgatók aránya ebben a tanévben
megközelíti a 10 százalékot. Négy
kontinens 45 országában kötött 250
kétoldalú megállapodás segíti a Kül-
kapcsolati Iroda által jól szervezett
diák- és oktatócserét.
A Szent István Egyetem reális

célkitűzése, hogy a napjainkban for-
málódó országos felsőoktatási straté-
giához illeszkedve az élelmiszergaz-
daság és a vidékfejlesztés területeit

elit szakegyetemi
formában oktató
és kutató Kár-
pát-medencei tu-
dásközpontjává
váljon.
ASZIE-n 3633

elsőéves hallgató
kezdte meg ta-
nulmányait, az ő
képviseletükben
is tettek esküt a
jelenlevő hallga-
tók, majd Nagy
Dániel, az egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat elnöke feltűzte az egyetem
ezüst jelvényét az eskü szövegét elő-
mondó BéresAnita hallgató kosztüm
kabátjára. Az ünnepségen ezután be-
iktatták a tanulmányaikat kezdő dok-
toranduszokat, majd átadták a Köztár-
sasági ösztöndíjakat.
A Szent István Egyetem Kiváló

Sportolója kitüntető címet az idén
Kaptur Éva nyerte el. A Mezőgaz-
daság- és Környezettudományi Kar
Környezetmérnök mesterszakán ta-
nuló levelező hallgató a legjobb ma-
gyar női sprinter. A GEAC színeiben,
2013-ban és 2014-ben mind fedett
pályán, mind szabadtéren az összes
egyéni bajnoki címet elnyerte 60,
100 és 200 m-en, továbbá tagja volt
a mindkét évben győztes 4x100 m-es
GEAC női váltónak és a 2013-ban
aranyérmes, 2014-ben pedig ezüstér-
mes 4x400 m-es váltónak. Az Orszá-

gos Egyetemi és Főiskolás Bajnoksá-
gon szintén veretlen maradt a 100 és a
200 m-es számokban. Sokszoros ma-
gyar válogatott, részt vett az Európa
Kupán, a 2012. és a 2014. évi Euró-
pa Bajnokságokon, több nemzetközi
versenyen dobogós helyezés ért el.
Az ünnepségen Magyar Felsőokta-

tásért Emlékplakett kitüntetést vett át
dr. Daróczi Miklós egyetemi docens,
a Gépészmérnöki Kar dékánhelyette-
se, Pedagógus Szolgálati Emlékérem
kitüntetésben részesült dr. Emőkey
András, a Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Kar egyetemi docense.
Bejelentették, hogy a köztársasági

elnök szeptember 1-jével egyetemi
tanárnak nevezte ki a Mezőgazdaság-
és Környezettudományi Karról dr.
Posta Katalint és dr. Penksza Ká-
rolyt, az Állatorvos-tudományi Kar-
ról dr. Németh Tibort.

(lt)

A nemzeti köznevelésről szóló
törvény előírja, hogy azoknak
a középiskolásoknak, akik
2016. január 1-je után érett-
ségiznek, 50 órányi közösségi
szolgálatot kell teljesíteniük.
A diákoknak erre a katasztró-
favédelemnél is lehetőségük
van, ahol idén is bekapcsolód-
hatnak a háttérmunkákba.

Mint azt a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság tájékoztatásá-
ból megtudtuk, a tanulók a megyei
igazgatóságokon, kirendeltségeken,
tűzoltó-parancsnokságokon teljesít-
hetnek szolgálatot. Ennek során meg-
ismerhetik a szervezet feladatrend-
szerét, részt vehetnek a szervezet napi
működésében, közreműködhetnek a
megelőzési, felkészülési feladatok-
ban, felvilágosító tevékenységben,
valamint kiterjedt káresemények so-
rán részt vehetnek a beavatkozások
háttértámogatásában is. Bekapcso-
lódhatnak a tűzmegelőzés és a tűzvé-
delem, a polgári védelem, illetve az
iparbiztonság szakterületének mun-
kájába, közreműködhetnek például
iskolájuk tűzriadó tervének kidolgo-
zásában, a terv gyakoroltatásának
előkészítésében és végrehajtásában,
az intézmény tűzvédelmi rendsze-
rének ellenőrzésében, katasztrófa-
védelmi versenyek előkészítésében,
szervezésében és lebonyolításában,
de akár az őket fogadó tűzoltólakta-

nya karbantartási tevékenységeiben
is.
Aki a polgári védelem területével

kíván alaposabban megismerkedni,
az részt vehet katasztrófakockázati
helyszínek bejárásában, polgári vé-
delmi gyakorlatok előkészítésében
és végrehajtásában, ifjúsági verse-
nyek előkészítésében és lebonyolítá-
sában, vagy éppen a polgári védelmi
tervezéshez szükséges adatbázisok
készítésében, vagy a lakosságfelké-
szítésben.
Az iparbiztonság iránt érdeklődők

a veszélyesáru-szállítást nyomon kö-
vető rendszerek karbantartásába és
alkalmazásába, illetve veszélyes üze-
mek bejárásába kapcsolódhatnak be.
A diákok a fogadó intézményben

minden hónap utolsó öt munkanap-
ján teljesíthetik a közösségi szolgá-
latot.
Közösségi munka végzése eddig

három gödöllői oktatási intézmény-
nyel kötött megállapodást a Pest Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság, a Török Ignác Gimnáziummal, a
Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
ummal és a Református Líceummal,
valamint péceli, aszódi, és három
fővárosi iskolával, de nyitottak arra,
hogy más, a terület iránt érdeklődő
diákokat fogadjanak, akik a közös-
ségi munka során olyan tudást sajá-
títhatnak el, aminek később, a civil
életben is hasznát vehetik.

(ny.f.)

Polgármesterjelöltek:
Kovács Barnabás (MSZP-Együtt)
Vörös István János (független jelölt)
dr. Gémesi György András (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)

Képviselő-jelöltek:
1. számú választókerület:

Szűcs Józsefné (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Jancsó István (LMP)
Fóri Tivadar (Fidesz-KDNP)
Cziglán Zoltán János (DK-MLP)
Horváth Miklós Tiborné (MSZP-Együtt)
Várnai Miklós (Jobbik)

2.sz. vk.:
Tóth-Bordás László (MSZP-Együtt)
Németh László József (Fidesz-KDNP)
Solnerné Gyulai Éva (DK-MLP)
Kis Antal (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Szilágyi Fanni (Jobbik)
Sztolyka Csilla (LMP)

3.sz. vk.:
Pataki Mária Erzsébet (DK-MLP)
Simon Péter Gellért (Fidesz-KDNP)
Gallyas Attila László (MSZP-Együtt)
Pecze Dániel (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Budai Krisztina (LMP)
Kovács Csaba Zoltán (Jobbik)

4.sz. vk.:
Buda László (LMP)
dr. Jeney László Botond (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Soltész Barbara (MSZP-Együtt)
Sólyom Gábor (Fidesz-KDNP)
Verbényi Zoltán (Jobbik)
Kalmár Anett (DK-MLP)

5.sz. vk.:
Varga Imre (MSZP-Együtt)
Kocsi Tamás (Fidesz-KDNP)
Szilágyi Tibor (Jobbik)
Jámbor Mária Adrienn (DK-MLP)

Fekete Gábor (LMP)
dr. Györfi Beáta (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)

6.sz. vk.:
Pelyhe József (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Katus Viola (LMP)
Kis László (DK-MLP)
Veres Teréz (Jobbik)
Forján Pál (Fidesz-KDNP)
Gombos László (MSZP-Együtt)

7.sz. vk.:
dr. Pappné Pintér Csilla Andrea (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Fedor Balázs (LMP)
Magyar István (DK-MLP)
Farkas Mihályné (Fidesz-KDNP)
Fogarasiné Deák Valéria Eszter (MSZP-Együtt)
Maxián Roland (Jobbik)

8.sz. vk.:
Tóth Tibor (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Kristóf Etelka (Jobbik)
dr. Varga Zoltán (DK-MLP)
Földi Áron (LMP)
Horváth Lajos János (MSZP-Együtt)
Molnár Árpád (Fidesz-KDNP)

9.sz. vk.:
Vörös István János (független jelölt)
Szobota Orsolya (LMP)
Becságh István (Jobbik)
Szautner Csaba Sándor (Fidesz-KDNP)
Svisztné Kis Ildikó (DK-MLP)
dr. Pápai Éva Anikó (MSZP-Együtt)
Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)

10.sz. vk.:
Gyenge Lászlóné (Fidesz-KDNP)
Lengyel Szilvia (LMP)
Pépel Ferencné (Jobbik)
Varga Árpád (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
Finna Béla (MSZP-Együtt)
László Balázs Lajos (DK-MLP)

Az önkormányzati választásokon induló jelöltek
(a szavazólapon szereplő sorrendben)

Vissen indul polgármester-
nek Futás Levente
Augusztus 26-i számunkban hírt ad-
tunk arról, hogy Futás Levente, a
Fidesz listáról bekerült gödöllői ön-
kormányzati képviselője a gödöllői 2.
számú választókörzetben lesz képvi-
selőjelölt. A választási kampány rajtja
után a jelöltségtől történő visszalépé-
séről tudósítottunk; az egyik sajtóor-
gánumban megjelent nyilatkozata
szerint családi gazdaságában bekövet-
kezett kihívásokkal indokolta dönté-
sét. Mára kiderült, polgármesterjelölt
lett a Borsod-Abauj-Zemplén megyei
Vissen, ahová vállalkozása köti.
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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

2014 SZEPTEMBER 13-14-ÉN 10 ÓRÁTÓL18 ÓRÁIG

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).

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.

Szent Mihály ünnepére készülnek a waldorfosok

A hagyományok nyomában
Simonyi Gábor rodeó Európa-bajnokságra készül

Fricskából rodeó
Az elmúlt évek egyik nagysikerű kez-
deményezése volt a Gödöllői Waldorf
Iskola és Óvoda szeptember végi Csiri-
biri Családbarát Napja, amit Szent Mi-
hály Napjához kapcsolódóan szerveztek
meg. Az ünnepre épülő színes kulturá-
lis programot a Waldorf közösség idén
is megrendezi az Alsóparkban, ahová
minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A hagyomány szerint Szent Mihály

arkangyal, a mennyei hadak nagy ve-
zére és győztes harcosa, az Isten ellen
fellázadt Sátánt eltiporta, kardjával át-
szúrta, majd letaszította a Földre. Ün-
nepnapjához, szeptember 29-hez szám-
talan hagyomány kapcsolódik. Ezek
köré építi a Mihály-napi Családünnep
programját a Gödöllői Waldorf Iskola
és Óvoda. Szeptember 27-én 14 órától
az alsóparki mászófa környékét ennek
jegyében népesítik be.
Szent Mihály arkangyal és az ördög

küzdelmét eleveníti fel a Sárkányjáték,
amihez kapcsolódóan számtalan bátor-
ság- és ügyességi „próbákon” vehetnek
részt a vállalkozó kedvű gyerekek. A
programra ellátogatók sokszínű kéz-
műves foglalkozás közül választhatnak:
lesz többek között különféle sárkány-
készítés, sárkányeregetés, sőt a sár-
kánykenyeret is megsütik, mégpedig a
helyszínen, kézi malommal frissen őrölt
gabonából, a bátrabbak pedig kipróbál-
hatják erejüket a kovácsolásban is. A
játékos foglalkozások mellett bemutat-

koznak a meghívott iskolák csoportjai
is. A Gödöllői Waldorf Iskola Gingalló
népi énekes és az Eszterlánc néptánc
bemutatója mellett Waldorf bábszín-
ház szórakoztatja majd a közönséget, a
délután folyamán pedig a gyerekek és
felnőttek közös kedvence, Bognár Szil-
via is színpadra lép “Csintekerintő” c.
műsorával. Az ellátogató vendégeket a
sokféle programon kívül most is várja
az egészséges életmódot népszerűsítő
reformbüfé és a gyermekek, kézműve-
sek portékáit kínáló kirakodóvásár.
A szombati program azonban csak

előfutára az iskola és óvoda Szent Mi-
hály napi ünnepének. Az esemény hét-
főn rendhagyó iskolakezdéssel veszi
kezdetét: szeptember 29-én korán reg-
gel ugyanis a tanárok és a diákok (és
aki teheti a szülők közül) együtt kísérik
figyelemmel az arkangyal győzelmét je-
lentő napfelkeltét, s ezután a szülők jó-
voltából gyönyörűen előkészített közös
reggelivel, majd ügyességi és bátorság-
próbákkal folytatják a napot. Az óvo-
dások pedig a délután folyamán vidám
sárkánykészítéssel és sárkányeregetés-
sel, a szülőkkel együtt közös játékokkal,
majd ínycsiklandó házi finomságokkal
teszik emlékezetessé az ünnepet.
A Mihály-napi ünnep a Waldorf kö-

zösség legnagyobb olyan rendezvénye,
amivel az elmúlt évek hagyományához
híven a városi kulturális programok so-
rában képviselteti magát. (k.j.)

A gödöllői Fricska táncegy-
gyüttes egykori alapító tagja,
a 23 éves Simonyi Gábor nagy
szerelmének a rodeózásnak
hódol az utóbbi időben és a
szakág Európa-bajnokságá-
ra készül, amelyet Francia-
országban rendeznek majd
jövő év augusztusában. Mond-
hatnák egy kis szóviccel élve,
hogy Fricskát mutatott a tánc-
nak, persze nem erről van szó.
Simonyi Gáborral beszélget-
tünk.

– Meséljen egy picit magáról, a
váltásról.
– Nincs különösebben nagy szen-

zációja a váltásnak, mindössze annyi,
hogy a gyerekkorom óta nagyon sze-
retett rodeót van most lehetőségem
kipróbálni. Kisgyerekként kezdtem
el néptáncolni és a 2009-ben alapított
Fricska együttes egyik alapítója vol-
tam. Nagyon sok emlék és élmény
köt a tánchoz, de úgy voltam vele,
hogy amit szerettem volna, elértem a
tánccal és mivel nyílt egy lehetősé-
gem a rodeózásra, döntenem kellett,
ugyanis ez teljes embert igényel.
– Érthető, főleg, hogy a tánc

mellett ez a másik nagy szerelem.
– Igen. Igazából a lovakkal kez-

dődött. Voltam még gyerekként egy
lovas táborban, ott szerettem meg a
lovakat, ami a mai napig tart. Persze,
inkább hobbilovas vagyok, mondhat-
ni, túralovagló.
– Nade a rodeósok, a riderek a

bikát kell, hogy megüljék...
– Mindig is nagy álmom volt,

hogy rodeózzak. Szerencsém volt,
mert decemberben sikerült megis-
merkednem egy táncfellépés során
Katona Szabolccsal, aki a magyar-
országi rodeózás atyjának tekinthető
és aki bevitt a sportág rejtelmeibe.
Elmeséltem neki a terveimet, Ő úgy-
mond felkarolt, elvégeztem nála egy
kurzust és csatlakoztam klubjába, a
Western és Rodeó Egyesületbe. Má-
jus óta pedig készülök gőzerővel az
Európa-bajnokságra, ahol többedma-
gammal indulok majd.
– Miből áll egy verseny és egy-

általán hol tudják megmérettetni
hazai szinten magukat?

–A szabályok roppant egyszerűek.
A rodeózás őshazájából, az USA-ból
került át Európába és azon belül ha-
zánkba a sportág. Nyolc másodper-
cig kell a bikán maradni, de persze
nem elég, hogy fentmarad az em-
ber, az esztétikai részt is pontozzák.
Tulajdonképpen ennyire egyszerű,
legalább is elmondva, ugyanis kő-
kemény edzések és csapatmunka
kell hozzá és ugye nem beszélve a
sérülésveszélyről. Amit fontos meg-
jegyezni, hogy ez egy igen kemény
csapatmunka, a riderek egymásnak
segítenek, vannak bohócok, akik ne-
künk segítenek, ha esetleg a bekötés
nem oldana ki, úgymond vigyáznak
ránk és annak ellenére, hogy egymás
ellen versengünk, mindenki a bika, a

bikák ellen versenyez. Két klub van
Magyarországon, ez a két klub házi
bajnokságokat tart, itt tudjuk meg-
mérettetni magunkat. Ami egyesüle-
tünkben jelenleg hat rider van, köz-
tük nagy példaképem, a 2012-es Eb
győztese,Dávid Bendegúz (51 főből
lett aranyérmes, eleddig az egyetlen
magyar Eb-győztes), akitől rengete-
get tanulok.
– Említette a franciaországi

kontinensviadalt. Mikor lesz, ho-
gyan jutott ki oda?
– A verseny jövő év augusztusá-

ban lesz Dél-Franciaországban, a
hegyekben, egy városkában. Ren-
deznek még versenyeket Olaszor-
szágban, mondhatni ez a két nemzet
az európai központja a sportágnak,
de az Eb mindig a franciáknál van.

Roppant egyszerű a kijutás, ugyanis
nevezni kell. Befizetjük a nevezési
díjat, ami körülbelül 100 euró, va-
lamit az utazást és a szállást is ma-
gunk finanszírozzuk. A győztes elég
jól jár, úgy 3-4 ezer euró a fődíj, de
az első 6 helyezettig díjazzák a közel
félszázas mezőnyt.
– Milyen célokkal vág neki a

versenynek és egyébként mik a cél-
jai a sportágban?
– Szeretném minél hamarabb el-

érni a 8 másodperces kiülést, most
olyan 6 és 8 között vagyok. Ha ez
megvan, akkor már csak a technikai
rész csiszolása a célom. A franciaor-
szági versenyen reménykedek egy
jó versenyzésben, minél több bikát
szeretnék megülni, persze ehhez kell

egy szerencsés sorsolás is. A szabá-
lyok szerint ugyanis úgy szól a lebo-
nyolítás, hogymindigmás bikára kell
felülni és a verseny végére kötelező
megülni a legerősebb bikát, anélkül
nem lehetsz bajnok. Megjegyzem,
hogy az ilyen versenyeken eleve a
legjobb bikákat hozzák Európából,
szóval a leggyengébb sem piskóta.
Nyilván mindenki nyerni szeretne,
ezzel így vagyok én is, de a lényeg,
hogy maradandót alkossak.A célom?
Előbb hazai és európai szinten elis-
merést szerezni, majd ha ez megvan,
akkor két-három éven belül szeret-
nékAmerikába, a rodeozás őshazájá-
ba eljutni és ott versenyezni.Tudom,
ehhez még van hova fejlődnöm, de
megvan bennem a kellő motiváció és
kitartás! -tl-
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Istennek lenni sem könnyű do-
log, hát még félistennek. Fő-
leg, ha az illető azt sem tudja
kicsoda valójában. Ha valakit
megkérdez, akkor azt a választ
kapja, problémás, hiperaktív
gyerek, akit jobb minél távolabb
tudni az átlagos normális embe-
rektől, mer folyton bajt kever.
Az ilyen gyerekek előbb utóbb
speciális iskolában végzik, ahol
különös gonddal figyelnek rá-
juk.

Így van ez Piperrel, Leoval és Jászon-
nal is, akikkel mindig baj van. Főleg
Jászonnal, aki úgy ébred fel egy isko-
lai kiránduláson, hogy sem arra nem
emlékszik kicsoda, sem arra, hogyan
került az iskolabuszra. Kénytelen a
vadóc Piperre és Leóra hagyatkozni,
akik azt állítják régi barátai. A Grand
Canyonba tett kirándulás kellemes
programként indul, ám hirtelen rémá-
lommá válik, s a három gyerek együtt
kénytelen felvenni a harcot egy hirte-
len támadt viharral, ami elragadja őket.

Legalábbis ezt látják társaik. Hogy a
valóságban mi történik velük, az épp
az ő számukra a legkevésbé érthető. A
titkokra akkor sem derül fény, amikor
megérkeznek egy különleges helyre, a
Félvér Táborba.
Bizony, ez ugyanaz a Félvér Tábor,
ahol Percy Jackson és társai, az Olim-
posz isteneinek az emberektől szüle-
tett gyermekei élnek. Őket is meglepi,
hogyan maradhatott titokban ilyen

sokáig a három félvér kamasz létezé-
se. Felbukkanásuk több okból is kü-
lönleges. Egyrészt egyszerre hárman
vannak, másrészt egy prófécia vezet
a nyomukra épp akkor, amikor az is-
tenek elhallgatnak, s Zeusz lezárja az
Olimposzt, végül – de nem utolsó-
sorban – pedig a félistenek épp Percy
Jacksont próbálják megtalálni, akinek
nyoma veszett.
Piper, Leo és Jászon azonban nem
sokáig élvezheti a Félvér Tábor min-
dennapjait: mint kiderül, mindössze
három napjuk van arra, hogy meg-
mentsék a rabul ejtett Hérát, mert ha
nem, a Titánoknál is pusztítóbb ször-
nyek szabadulnak el. De ha megmentik
is az istennőt, csak elodáznak egy még
nagyobb katasztrófát. A végső győze-
lemhez az istenek, a félistenek és a má-
sik Félvér Tábor lakóinak is össze kell
fogniuk. Mert van egy másik csapat
is. Az istenek azonban nem véletlenül
döntöttek úgy, jobb, ha rájuk bocsáj-
ták a felejtés ködét, hogy ne tudjanak
egymásról: a történelem során ugyanis
bármikor találkoztak, az vérfürdőhöz
vezetett. A küldetés sikeréhez ráadásul
meg kell találniuk Percyt.
(Rick Riordan: Az Olimposz hősei –
Az elveszett hős) nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Új hősök, új csaták

(folytatás az 1. oldalról)

A Magyar Teátrumi Színházi Sátorban
szombaton 15.30-tól Hajdú Steve
stand up műsorát láthatják, 18.30-
kor pedig Gubik Petra és Szomor

György, a Békéscsabai Jókai színház
színművészei válogatnak kedvenc mu-
sicaljeikből. A zenés előadások kedve-
lőit vasárnap 18.30-tól Csonka And-
rás szórakoztatja, aki Best of Slágerek
című előadásával várja a közönséget.
A szervezők a gyerekekre is gondoltak,
számukra szombaton 17 órai kezdettel
a Gödöllő Táncegyüttes rendez gyer-
mektáncházat, vasárnap pedig mese-
előadás várja őket 16.30-tól Pizsama
mese címmel, a Békéscsabai Jókai
Színház művészeinek előadásában.
A sátorbéli programok két különleges
beszélgetésre is invitálják a színház
világa iránt érdeklődőket. Szombaton
14.30-tól kerül sor arra a szakmai be-
szélgetésre, ami arra keresi a választ,
hogyan lehet a színházat a fiatalok szá-
mára is vonzóvá tenni. Radnai Péter
(kommunikációs szakember), Szabó
László (a Magyar Teátrumi Társaság
titkára), Fekete Péter (a Békéscsabai
Jókai Színház igazgatója), Kovács

Balázs (a Művészetek Háza Gödöllő
igazgatója), Bank Tamás (a Budapesti
Játékszín produkciós igazgatója) va-
lamint Németh Kristóf (a Budapesti
Játékszín igazgatója) a közönség bevo-
násával keresik a választ többek között
arra, felkeltik-e a fiatalok érdeklődését
a klasszikus színművek hagyományos
megjelenítései, vagy szükség van a
korunknak megfelelő átdolgozásokra,
a színpadra állítások során figyelembe
kell-e venni a XXI. századi sajátossá-
gokat. A COOL SZÍNHÁZ című, sok
humorral átszőtt, interaktív kerekasztal
beszélgetésbe a közönség is bekapcso-
lódhat.
Vasárnap délután egy igencsak kü-
lönleges színházi területet járnak kör-
be a szakemberek a 14.30-kor
kezdődő „ÁLLATI SZÍNHÁZ”
című szakmai beszélgetés során,
amelyre egy különleges gödöllői
közreműködőket hívtak. Mint az
a címből már sejthető, ez alka-
lommal a színpadon, filmekben
szereplő állatokkal, az ő „mun-
kájukkal”, s betanításukkal is-
merkedhetnek meg, mégpedig
Halász Árpád, a Cannes-ban
kategória-fődíjat nyert Fehér Isten cí-
mű film kutyatrénere segítségével, aki

bemutatót is tart a helyszínen. Mint azt
Kovács Balázstól, a Művészetek Háza
Gödöllő igazgatójától megtudtuk, az
idei Belvárosi Napokon szeretnék a
színházat középpontba helyezni. Arra
törekszenek, hogy a lakosságnak minél
szélesebb rétegét szólítsák meg, s így
azok számára is tudjanak vonzó kíná-
latot nyújtani, akik az ilyen rendez-
vényeken hagyományosnak számító
programok iránt kevésbé érdeklődnek.
Épp ezért a Magyar Teátrumi Színházi
Sátor mellett a Művészetek Házában
is lesz színházi előadás: vasárnap 16
órától Robert Thomas: Nyolc nő című
bűnügyi komédiáját tekinthetik meg,
többek között Hernádi Judit, Pásztor
Erzsi, Zsurzs Kati és Oroszlán Szon-
ja főszereplésével.
Kovács Balázs elmondta, Gödöllőn
mindig is nagy igény volt az értékes
színházi produkciók iránt. Épp ezért
szeretnék, ha a jövőben minősített
színházként működhetne az intézmény,
saját társulattal. Ehhez elsősorban a
már most is működő saját társulatokra
szeretne alapozni. Emellett tárgyalá-
sok folynak arról is, hogy itt lenne a
Játékszín kihelyezett tagozata, ami az

eddiginél is több színházi bemutatót je-
lentene a gödöllői közönségnek. jk

Ha Belvárosi Napok, akkor színház

BERECZ ANDRÁS: KATONAMESÉK

Neumann Nándor verses-zenés jótékonysági estje a könyvtárban
Versekkel, zenékkel várja az érdeklődőket szeptember 11-én 18 órai kezdettel a Gödöllői Városi Könyvtárba Neu-
mann Nándor. A városunk ünnepi műsoraiban, kulturális programjaiban rendszeresen közreműködő előadó ez
alkalommal önálló jótékonysági estet rendez, aminek bevételét a Kossuth Lajos utcai bölcsőde javára ajánlja fel.
A műsor első része az I. világháborúhoz kapcsolódik, az egykori áldozatokra és hősökre emlékeznek versekkel,
zenével. A második részben főleg szerelmes versekből hallhat válogatást a közönség, majd zárásként népszerű
operettrészletek és kuplék csendülnek fel. Neumann Nándor partnerei, Cser Erzsébet,Neumann Balázs és Fehér
Judit Szofi lesznek.
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A kelleténél ritkábban, az is le-
het, hogy még sosem beszélt
osztrák történész közös múl-
tunkról a Gödöllői Királyi Kas-
télyban. A múlt hét péntekén
már erre is sor került a Ferenc
József, a rendíthetetlen című
időszaki kiállításhoz kapcso-
lódó nyitott est keretében.

Dr. Gémesi György polgármester és
Gönczi Tibor, a kastély ügyvezető
igazgatója köszöntői után dr. Karl
Vocelka, a Bécsi Egyetem Történeti
Intézetének professzora tartott elő-
adást Ferenc Józsefről. A történészek
kutatásainak középpontjában Kö-
zép-Európa kora újkori társadalmi és
kulturális történelme, a Habsburgok
története, valamint az elitek és val-
lástörténet témakörei állnak. Mostani
előadásában a kiegyezésig tárgyalta
az uralkodó életét, döntéseit, kapcso-
latának alakulását Erzsébet királyné-
val, a nemzetközi környezet változói
feltételeibe ágyazva. Remélhetően
egyszer – az érdeklődést jobban fel-
keltő korábbi időpontban – előadá-
sának folytatására is sor kerül váro-
sunkban, hiszen mi sem bizonyítja

jobban szakavatottságát, mint hogy
a múlt év novemberében Budapesten
tartott előadást Az Osztrák-Magyar
Monarchia az I. világháborúban: re-
mények és a bukás okai címmel.
Az est második részében „Oberon

és Titánia Gödöllőn” címmel váloga-
tás hangzott el Erzsébet és Ferenc Jó-
zsef Karl Vocelka előadását számos
ponton alátámasztó levelezéséből,
közben részletek csendültek fel az
Elisabeth, a Rudolf és a Szentivánéji
álom c. musicalekből. Alevélrészlete-
ket a Ferenc Józsefet ésErzsébet király-
nét megszemélyesítőNémethAttila és
Szabó Dóra olvasták fel, Janza Kata

és Szabó P. Szilveszter énekeltek, az
estetKaján Katalin vezette.
A Gödöllői Királyi Kastély 2008-

tól időszaki kiállítás-sorozat kereté-
benmutatja be a hozzá közel álló férfi-
akat. Gróf Andrássy Gyula és Rudolf
trónörökös után az idei, szeptember
28-ig látogatható kiállítás középpont-
jában Ferenc József osztrák császár és
magyar király áll. A tárlat azt a folya-
matot mutatja be, miként változott a
magyarok Ferenc József-képe, a csá-
szár, király személyének megítélése
hosszú uralkodása során, s milyen
szerepet játszott ebben a folyamatban
a szeretett társ, Erzsébet. jk

Gyulai Endre emeritus Szeged-Csanádi megyéspüs-
pök celebrálta a máriabesnyői bazilikában hétvégén
tartott Kisboldogasszony nagybúcsú ünnepi főpapi
szentmiséjét.

Homíliájában megemlékezett arról, hogy Szűz Mária, akinek ezen
az ünnepen a születésnapja előtt tisztelgünk, milyen elhivatottság-
gal viselte megpróbáltatásait. Gondolatait a következőképpen ösz-
szegezte: „Úgy élni, mint Mária, úgy szeretni az Istent, mint Mária;
észrevenni az embertestvérekben Jézust, szolgálni őt, mint Mária
szolgálta – és akkor jó úton járunk Isten szeretetében. A szabadtéri
szentmisén mintegy kétezren vettek részt.

(lt)

Történelem, levelezés, musical

Nyitott est a királyi kastélyban

Kisboldogasszony nagybúcsú

„Szolgálni őt, mint Mária“

A Gödöllői Görögkatolikus Egyházközség
örömmel tudatja, hogy a

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

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

TEMPLOMSZENTELÉS

GÖMB-kiállítás a zeneiskolában
Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy a Chopin Zeneiskola falait az intézmény-
ben folyó munkához méltó műalkotások díszítik. AGÖMBAlkotócsoport 4F című,
legújabb kiállítása szeptember 16-án, 17 órakor nyílik. Mint megtudtuk, a GÖMB
tagjai ezúttal olyan műveket mutatnak be, amelyeket zeneművek ihlettek. Innen a tár-
lat címe is: 4 F, amihez az ötletet Debussy Fekete-fehér című kétzongorás darabja és
BartókBéla,Afából faragott királyfi címűműve adta.Az alkotók:BallaVera,Bányai
Gizella, Bujdosó Ernő, Kovács Gabriella,Kőhalmi Ákos, Lőrincz Ferenc,Már-
vány Miklós, Mészáros János, Pirók Irén, Posztobányi Péter, Szentiványi-Szé-
kely Enikő, Szinvai Pál, Sz. Jánosi Erzsébet ésVarga Zoltán Zsolt. (K)

AMagyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing
Tagozat idén is meghirdette „Az Év Honlapja” pályáza-
tot, amelyen a Gödöllői Városi Múzeum nemrég elindult
portálja is megméretteti magát a kulturális honlapok ka-
tegóriájában.Aversenyen várják a közönségszavazatokat
is!
A Gödöllői Városi Múzeum honlapja a legfontosabb

információkon kívül (nyitva tartás, elérhetőségek, mun-
katársak, ku-
tatószolgálat,
állandó- és
időszaki kiál-
lítások) szám-
talan érdekes-
séget, többek

között egy köz-
művelődési részt

is tartalmaz. Megjeleníti a Hónap műtárgya sorozatot,
vagy a friss kutatási eredményeket (a megjelent múzeu-
mi kiadványokat pdf formátumban), és állandóan frissülő
múzeumpedagógiai programokat is tartalmaz. Az oldal
nagy képanyaggal rendelkezik, amely felhívja a leendő
látogatók figyelmét a múzeum gazdag gyűjteményeire.
A pedagógusoknak korosztályra bontva nyújt segítséget
(Múzeumpedagógia), és a gyerekeknek is kínál olvas-
nivalót (Tündérkert). A múzeum munkatársainak célja
egy világos, letisztult, átlátható honlap létrehozása volt,
ami az olvasók számára könnyen használható, a múzeum
munkatársai részéről pedig könnyen kezelhető.
Szavazni a következő linken, http://www.azevhonlap-

ja.hu/nevezes/benyujtott-palyamuvek, vagy a facebookon
„Az Év Honlapja” oldalon lehet. (bdz)

Szavazzunk a Gödöllői Városi Múzeum honlapjára!
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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. Milei László
Tel.: 30/551-1346

Szeptember 13-án és 14-én
9-11 óráig:

dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 06/30-535-55-23

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Az ember egészségi állapotát 60 száza-
lékban az határozza meg, hogy milyen
minőségű táplálékot fogyaszt, hangsú-
lyozta az egyetem Babatvölgyi Bioker-
tészeti Tanüzemében vasárnap megtar-
tott országos bionapon Czeller Gábor,
a Magyar Biokultúra Szövetség elnö-
ke, aki maga is Gödöllőn végzett és
két évtizede ökológiai gazdálkodó.
Érdekesség, hogy az eseményen olyan
fővárosi látogatóval is találkoztunk,
aki a budai oldalon, a Csörsz utcában
található biopiacon vásárol.
Dr. Ujj Apolka, az egyetem Ökológi-
ai gazdálkodási tanszékének adjunk-
tusa érdeklődésünkre elmondta, hogy
a 2000 óta működő Babatvölgy Bio-
kertészeti Tanüzemben biozöldséget,
biogyümölcsöket és fűszernövényeket
termesztenek. Termékeiket közvetlenül
értékesítik, szerdán és szombaton a gö-
döllői piacon is árusítják.
Abionap részeként megrendezett szak-
mai programon dr. Gyuricza Csaba,

a Mezőgazdaság- és Környezettudo-
mányi Kar dékánja elmondta, hogy az
egyetemen tavaly jött létre az Ökológi-
ai gazdálkodási tanszék, amely a már
korábban jól működő kutatói gárda
munkáját is hatékonyabban segíti. Ma-
gyarországon három évtizede kezdtek
el foglalkozni az ökológiai gazdálko-
dással, de miközben Európa szerte bő-
vül ez az ágazat, hazánkban a csökke-
nése tapasztaltható. Kifejtette, hogy a
tendencia megváltoztatásához oktatás-
ra, kutatásra, termelésre, feldolgozásra,
technológia fejlesztésre, több támoga-
tásra, összehangolt marketing munkára
van szükség.
Ababatvölgyi bionap jó alkalmat kínált
arra, hogy az ökológiai gazdálkodással
a nagyközönség is közelebbről megis-
merkedjen. A több száz látogató hírét
viszi annak, hogy az ökológiai gaz-
dálkodás nem azonos a hagyományos
mezőgazdasági termeléssel. Másfajta
szemlélet, komplex tudás szükséges a
tevékenység végzéséhez, hiszen itt a
biológia törvényszerűségeit is jobban
kell ismerni, figyelembe venni.
Az ökológiai gazdálkodás jelentős kézi
munkaerőt igényel, ezért is volt tanul-
ságos a gyomszabályozási bemutató.
Aki azt gondolta, hogy ennek egyedül-
álló kézi munkaeszköze a kapa, kelle-
mesen csalódott, ugyanis az ásóvillától
kezdve számos más szerszám is hasz-

nálható a különböző sor és tőtávolságot
igénylő kertészeti kultúrák gyommen-
tesítésére. Ami a lényeg: minden esz-

közből jó minőségűt kell választani, s
természetesen idejében használni. Az
idei csapadékos vegetációs időszakban
ennek a technológiai műveletnek kivé-
teles jelentősége volt/van a biotermesz-
tésben.
A biogazdálkodás fejlesztése, népsze-
rűsítése jól illeszkedik az önkormány-

zat ökovárosi stratégiájához, aminek
keretében városi közintézmények
nyerték el az öko-intézmény státuszt,
hangsúlyozta Tóth Tibor alpolgármes-
ter. E stratégia részeként indítottak el
energiahatékonysági, épületenergetikai
programokat és a közlekedést is ennek
szellemében kívánják fejleszteni. A
város stratégiai partnerének tekinti a
Szent István Egyetemet, s különösen
jó a kapcsolatuk a Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Karral. Az alpol-
gármester szerint kisgyermekkorban
kell elültetni az ökológiai szemléletet.
Az egyetem a szakmai képzésével, ku-
tatási tevékenységével képes arra, hogy
ezt a szemléletet tudássá fejlessze.
A házigazdákkal együtt 13 termelő
termékeit lehetett megvásárolni a bio-
napon. A tervek szerint a jövőben a
várossal partnerségben minden évben
rendeznek biogazdálkodási szakmai
napot Gödöllőn. lt

Ökológiai gazdálkodás Babatvölgyben
Bionap az egészséges táplálkozásért

Milyen állat az, amelyiknek mindene
fekete? Ez a fekete, ritka és különleges
csirkefaj az Ayam Cemani.

AzAyam szó indonézül csirkét jelent, a
Cemani pedig egy jávai falu neve.
Annyira különleges és ritka faj, hogy
egy példány ára 2500 dollárba, vagyis
megközelítőleg 600 ezer forintba kerül.
Ázsiában nem olyan drága ennek a
fajtának a beszerzése. Fekete húsának
mágikus erőt tulajdonítanak, ezért an-
nak fogyasztása rítusértékű.
A világ legszebb csirkefaja, amelynek
nemcsak tollazata és bőre fekete, de
még a belső szervei és izomzata is. A
fekete színt egy genetikai elváltozás

eredményezi, a fibromelanosis. Ko-
romfekete tolla zöld és lila fényezetű.
Az első példányok 1998-ban érkeztek
Európába Indonéziából, Jáva szige-
téről. A nagyon ritka Ayam Cemani
példányait a Cseh Köztársaságban, Né-
metországban, Hollandiában és Szlo-
vákiában tartják.
Mivel az Ayam Cemani tenyésztése
még nem igazán indult be, nem terjedt
el, így borsos az ára. Nagy valószínű-
séggel azonban, ha sokkal több példá-
nya lesz a világban, akkor több aszta-
lon fogják ennek a fekete csirkének a
húsát feltálalni. otthonikedvenc.hu

A világ legnagyobb természetvédelmi
összefogása, a BirdLife International
bejelentette, hogy a keselyűk hamaro-
san a Föld legveszélyeztetettebb ma-
dárcsoportjai közé fognak tartozni. A
BirdLife International „Állítsuk meg
a keselyűmérgezést most” elnevezés-
sel egy globális kampányt indított,
melyben a közvélemény támogatását is
kérik a keselyűk kipusztulásának meg-
akadályozásához.
Ázsia több országában már halomban
állnak az elhullott állatok tetemei az
ott élő keselyűállományok drasztikus
csökkenése következtében, amelyet
most akár Afrika és Európa is követ-
het, hacsak nem teszünk valamit sür-
gősen – figyelmeztettek a BirdLife

International szakemberei. A keselyűk
alapvető fontosságúak az egészségünk
szempontjából: „A keselyűk szerepe,
melyet más madarak nem végeznek el,
hogy megtisztítják a vidéket”, mondta
Iván Ramirez, a BirdLife Internatio-
nal Ázsiai és Európai régió Természet-
védelmi Igazgatója.
Ennek ellenére új és komoly fenyege-
tésekkel kell szembenézniük Európa és
Afrika szerte.
Egy, a keselyűkre halálos mérget je-

lentő állatorvosi készítményt fedeztek
fel nemrég kereskedelmi forgalomban
legalább két európai országban, ami-
nek a visszavonását a Magyar
Madártani Egyesület (MME) is
kérte. A háziállatok gyulladás-
csökkentőjeként használt szer
ugyanaz (diclofenac), mint ami
az indiai, nepáli és pakisztáni
keselyűállományok 99 száza-
lékos csökkenéséért felelős.
Ugyanakkor az afrikai kese-
lyűknek olyan erősödő veszé-
lyekkel is szembe kell nézniük,
mint a szándékos és véletlen mérge-
zés, az egyes testrészek hagyományos
gyógyszerként történő hasznosítása
miatti pusztítás, az élőhelyvesztés, az

elektromos vezetékekkel történő ütkö-
zés stb.
„Négyből három óvilági keselyűfaj
globálisan kihalással veszélyeztetett
vagy mérsékelten fenyegetett az IUCN
Vörös Listája alapján” – mondta Kariu-
ki Ndanganga, a BirdLife afrikai fajok-
kal foglalkozó program menedzsere.
„Afrika és Európa keselyűi még a mi
életünkben a kihalás szélére kerülhet-
nek, ha nem azonosítjuk és semlegesít-
jük a fenyegető veszélyeket gyorsan és

hatékonyan.” Az ázsiai keselyűk állo-
mánycsökkenése sokkolóan gyors volt,
gyorsabb, mint bármely más vadon
élő madárfajé, beleértve a már kihalt
dodót is. Egyetlen évtized alatt – ami
ökológiai mércével mérve egyik nap-

ról a másikra történt – például a ben-
gál keselyű állománya csak Indiában
99,9 százalékkal csökkent. „Ahol ezer
madár repdesett egykor, ott átlagban

egyetlen madár élte túl a
pusztítást.” – tette hozzá
Ramirez.
A tragédia tapasztalatai és
az elérhető olcsó, bizton-
ságos alternatív állator-
vosi készítmény ellenére
a BirdLife megerősítette,
hogy sajnos az állatorvo-
si diclofenac igenis ke-
reskedelmi forgalomban
van Spanyolországban és

Olaszországban. A két ország az euró-
pai keselyűk legerősebb állományai-
nak ad otthont. A diclofenac fenyegető
veszélye mellett további komplex ve-
szélyek egész sorát kell még megoldani
Afrikában, amihez jelentős befektetésre
van szükség. Ennek felismeréseként a
BirdLife International „Állítsuk meg
a keselyű mérgezést most” kampány
támogatására kéri a környezetük iránt
felelősen gondolkodó embereket világ-
szerte. mme

Keselyűk végveszélyben

Fekete a bőre, fekete a tolla, fekete mindene
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AgödöllőiTaekwon-DoSe 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
Sportegyesü-
let felvételt
hirdet 12 éves

kortól. Gyere és eddz velünk, hogy
egy éles helyzetben meg tudd mag-

ad védeni vagy versenyezz és
legyél a jövő bajnoka és egy össze-
tartó csapat tagja! Jelentkezés a 06-
20-560-11-48-as számon vagy a
contactsegodollo@gmail.com e-mail
címen, illetve szeptembertől az
edzéseken (BIO-FIT Center Gö-
döllő, Állomás út 1-2./a hétfő és
szerda 17:30-19:00-ig).
Honlap: www.itftaekwondo.hu

FELHÍVÁS!!

TOBORZÓ!!

A Kirchhofer SE tájfutó kép-
zést indít 10-14 éves gyerekek
számára a Premontrei Gimná-
ziumban, keddi és csütörtöki
edzésnapokkal 15.30-17-ig.

Jelentkezni lehet ifj. Kiss György-
nél a +36/20-468-34-27-es telefon-
számon vagy a
kirchhofer.se@gmail.com címen.
Weboldal: www.kirchhofer-se.hu

A20. alkalommal megrendezésre ke-
rülő Kirchhofer József Mini Maraton
futóversenyre október 14-én, vasár-
nap kerül majd sor a Szent István
Egyetem területén. A futóverseny a
szokásos módon a sportcsarnok mel-
letti aszfaltos úton lesz!

Tájékozódási futó (Tájfutó) edzés gyerekeknek

A nyári szünetet követően újra indult
az ingyenes Lakossági Gimnasztika
programGödöllőn.
Időpontok és helyszínek:
Hétfőnként 18-19 óra között a Török

Ignác Gimnázium sportudvarán (sza-
badtéren szeptember-októberben),
szerdánként 19:15-20:15 között a
MűvészetekHáza 51-52-es terem.
Bővebb info: +36- 70/283-0588

Újra indult az Ingyenes Lakossági Gimnasztika

A 18 éves Nagy Barnabás egy-
szer, míg az egy évvel idősebb
Farkas Péter kétszer talált be,
többek között ennek is köszön-
hetően nyert Pilisen a Gödöllői
SK csapata a megye I-ben, meg-
szerezve ezzel az idei bajnoki
sorozatban első győzelmét.

A forduló előtt veretlen Pilis látta ven-
dégül a nyeretlenGödöllőt, ami 90 perc
után már csak a múlt, ugyanis Jenei
Sándor együttese második félidei re-
mek játékával idegenben tudott nyerni
és szerzett három pontot. Az első 45
perc után még a hazaiak kezében volt a
meccs, 2-1-es pilisi előnnyel mentek
pihenőre a csapatok. A folytatásban
már csak a GSK-ról szólt a párharc,

megfordította a csapata a találkozó ál-
lását, megszerezve ezzel idei első győ-
zelmét a bajnokságban.A19 éves Far-
kas Péter duplázni tudott, míg az egy
évvel fiatalabbNagyBarnabás is beta-
lált, így joggal mondhatjuk, hogy a fia-
talok nagyban hozzájárultak a sikerhez.
A Gödöllő négy fordulót követően 5
ponttal a 8. helyen áll a megyei I. oszt-
ályban. A következő ellenfél az eddig
négyből négyet nyerő Vecsés csapata
leszmajd hazai környezetben.
Pestmegyei I. osztály 4. forduló
Pilisi LK–Gödöllői SK 2-3 (2-1)
Gól: NagyBarnabás, Farkas Péter (2).

Megyei II. osztály – Pontatlan
idénykezdet a GEAC-nál

AGEAC is megkezdte a szezont a me-
gyei II. osztályban, de nem volt sok
örömük Sztriskó István legényeinek,
ugyanis hazai pályán kaptak ki a Valkó
ellenében 1-0-ra.
Pest megyei II. osztály Északi cso-
port, 4. forduló
Gödöllői EAC–Valkó 0-1 (0-1)

Megyei III. osztály – Tovább tart
a jó sorozat

AGödöllő kettő ezúttal is nyerni tudott,
így tovább tart győzelmi szériája a
megyei III. osztály közép csoportjában.
Szeles Dávidék négy meccs után 9
ponttal a tabella 2. helyén állnak.
Pest megyei III. osztály közép cso-
port, 4. forduló: Gödöllői SK II –
Vácrátót KSE 3-0 (3-0) Gól: Szeles
Dávid, TuryViktor, SzabóLászló

-ll-

Labdarúgás – Végre nyert a Gödöllő

Fiatalok repítették a csapatot

Pestmegyei I. osztály, 5. forduló
Szeptember 13., szombat 16 óra
Gödöllői SK–Vecsési FC
(TáncsicsM. úti Sportcentrum)

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a
budapesti Ikarus-pályán a váltó
országos bajnokságot, ahol a GEAC
váltói 3 arany- és 5 ezüstérmet nyer-
tek, az újonctól a felnőttig az összes
korosztályban!

A felnőtteknél a Karlik Pál vezette
sprinterek mindkét nem 4x200 m-es
váltóját magabiztosan nyerték. A höl-
gyeknél Kaptur Éva, Kálmán Csen-
ge, Budai Alexandra, Répási Petra
összeállításban, míg a férfiaknál Deák
NagyMarcell, Pozsgai Dániel, Tarlu-
kács Ádám, Móré Győző alkotta a
csapatot.
A junioroknál a Gadanecz György
edzette 4x800 m-es hölgy váltó hatal-
mas küzdelemben szerezte meg a baj-
noki címet a Nagy Imola, Moldován
Horváth Katinka, Gelle Annamária,
KoczkásDóra összeállításban.
Ifjúsági korosztályban a Zsivóczky
Attila és Karlik Pál irányítása alatt
készülő 4x400 m-es hölgyváltó és Ga-

danecz György 4x1500m-es fiú váltója
ezüstérmes lett, a hölgy csapat tagjai
Ajkler Eszter, Kovács Emma, Szem-
janyinov Paula, Renner Luca voltak,
míg a fiúknál Kapitány Erik, Jenes
Zoltán, Bencsik Dániel, Fekete Ábel
futottak.
A serdülőkénél szintén hatalmas küz-
delemben lett ezüstérmes a Gadanecz
György ésKörmendy Katalin edzette
4x800m-es lány váltó,NémethEszter,
Konkoly Natália, Budaházi Vanda,
Erős Katica összetételben. Említést
érdemel még a lányok 4x300 m-es és a
fiúk 4x800 m-es váltója, akik két-két
2000-es születésű versenyzővel alig
maradtak le a dobogóról, Frei Dalma,
Csernyánszki Flóra, Csernyánszki
Sára, Kriszt Katalin, ill. Jenei Bo-
tond, Kovács Balázs, HamarMiklós,
KapitányMárton.
Az újoncokmezőnyében, a legfiatalab-
bak között a Körmendy Katalin edzette
fiú csapat kiváló versenyzéssel, mind a
4x100 m-es, mind a 4x600 m-es váltó-

ban ezüstérmet nyert aMagyar Bene-
dek, Mihály Ádám, Fekete Simon,
VoloncsBalázs összetételben.

Rúdugró sikerek Szekszárdról
A Szekszárdon megrendezett atlétikai
fesztiválon a GEAC fiatal rúdugrói ki-
váló eredményekkel értek el első helye-
zéseket. Kiemelkedik közülük Szamo-
si András és az ifjúsági korú Fatér
Zoltán 380 cm-es ugrása, a 13 éves
újonc bajnok,Mihály Ádám 310 cm-es
és a 14 évesKondrákRéka 300 cm-es
egyéni csúcsa is, mellyel a serdülő
ranglista 3. helyére lépett előre. A 15
éves Simonváros Csanád 370 cm-t
ugrott, míg a felnőtt szuper liga verse-
nyen 400 cm-s kiváló egyéni csúccsal
vezeti a serdülő magyar ranglistát Sza-
mosi előtt. Nagy a gödöllői fölény, a
ranglista 3. helyezettjének 320 cm-es
eredménye van.
További eredmények, serdülő leány:
3. Szikszai Rebeka (230 cm), 4. Báno-
vics Dóra (210 cm), Gyermek leány:
1. Simonváros Csenge 200 cm, 2. Si-
monváros Zille 190 cm (10 éves).

-tt-

Ismét elkezdődött a tanév. Az élet nem
áll meg, ahogy a tornaképzés sem. A
Grassalkovich SE akrobatikus torna
szakosztálya sok szeretettel várja az
óvodás fiúkat és lányokat egy jó hangu-
latú, sokoldalúan fejlesztő foglalkozás-
ra. A lényeg, hogy a gyerekek jól érez-
zék magukat. Szakosztályunk szintén

örömmel várja a nagyobbacska fiúkat
és lányokat is, lévén korai kezdésű
sportág (torna) vagyunk.
Amennyiben örökmozgó gyermekét
ügyesebbnek, erősebbnek, lazábbnak
és fegyelmezettebbnek szeretné látni,
akkor bátran hozza tornázni. Alapo-
zunk, sokoldalúan, a háttérképessége-

ket fejlesztve fejlesztjük a tanulókat.
Foglalkozások helyszíne:
Damjanich János Általános Iskola tor-
naterme
Foglalkozások időpontjai:
Ovitorna csoport: Hétfő 16:15-17 óra,
Előkészítő csoport: Hétfő, szerda, pén-
tek 16-17 óra között.
Érdeklődni Kőhler Ákosál a 06/20-
95-11-072-as telefonszámon lehet!

Toborzó a Grassalkovich SE-nél

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

„Gödöllő Kupa” néven ismét raj-
tol a városrészek közötti amatőr
asztalitenisz-bajnokság.

A verseny célja a mindennapi mozgás
népszerűsítése, az amatőr asztalitenisz
játékosok számára versenyzési lehető-
ség megteremtése olyan bajnokságban,
ahol a városrészüket képviselő csapa-
tok példát mutatnak sportszerűségből
és kitartásból, a csapattársak pedig egy-
mást és valamennyi érdeklődőt ösztön-
zik a rendszeres testmozgásra, az

egészséges életmódra.Aszervezők vár-
ják amatőr csapatok (minimum 4 fős)
jelentkezését, a 2014. szeptember vé-
gén induló bajnokságra. A fordulók
helyszíne a Damjanich János Általános
Iskola tornaterme! A csapatok vezetői
a gyorfibea@invitel.hu e-mail címre ír-
hatnak.
Nevezési határidő: 2014. szeptember
25.
Rendező a GSKAsztalitenisz szakosz-
tály és Gödöllői Lokálpatrióta Klub!
Szeretettel várunkmindenkit!

Asztalitenisz – Ismét összecsapnak a városrészek

Városrészek bajnoksága

Atlétika – Váltó országos bajnokság

GEAC: folyamatosan az élmezőnyben

A franciaországi Caen városá-
ban rendezték meg az idei Lo-
vas Világjátékokat, amelyen né-
gyesfogathajtók világbajnoksá-
gán a hétszeres vb-győztes
Lázár Zoltán is bakra ült és a
magyar csapat tagjaként bronz-
éremnek örülhetett.

A vb-n 17 ország 46 versenyzője küz-
dött az elsőségért.A fogathajtás hétsze-
res világbajnoka Lázár Zoltán, Dob-
rovitz József és fia, ifjabb Dobrovitz
József alkotta csapat (a képen) a
győztes holland és az ezüstérmes német
csapatmögött végzett a 3. helyen.
Egyéniben Dobrovicz József a 7.,
Lázár Zoltán a 12., míg Ifjabb Do-
brovicz a 14. helyen végzett. Agyőztes
a legendának számító auszrál Exell
Boyd lett.

-li-

Lovassport – Lovas Világjátékok, Franciaország

Lázár Zoltán: csapatbronz

ATörök Ignác Gimnázium 17 éves ta-
nulója, Bukovácz Kata a Magyar Ke-
rékpár Szakági Szövetség és a Vuelta
Sportiroda által rendezett MTB Mara-
ton ob-n országos bajnok lett azU17-es
profi lincences kategóriában -tt-

Kerékpársport – MTB maraton ob

Törökös országos bajnok

Vissza a felnőtt futsal vérkeringésébe!
Az egykoron szebb napokat látott gö-
döllői felnőtt teremlabdarúgás élede-
zik, miután Lajos Attila egyesülete, a
Corvitas Nonprofit Kft., MAG-LOG
Team CFT néven benevezett az NB II.

keleti csoportjába. A szeptember 12-
én, hazai pályán (egyetemi csarnok
19:30, az ellenfél a Berettyóújfalu II.
lesz) rajtoló csapat edzője Baranyai
Pál, a játékosok gerincét az utánpótlás
korú, 17-19 éves fiatalok adjákmajd.

Futsal – Gödöllői visszatérés

Fotó: Lovas Sport Szövetség.hu
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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 16., kedd, 17 óra:
A GÖMB Alkotócsoport és vendégei
4F c. kiállításának megnyitója.
A tárlatot Juniku Spartakus hegedű-
művész nyitja meg.
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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 8-14-ig: Medicina Gyógyszertár,

Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Szeptember 15-21-ig: Alma Gyógyszertár,

Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

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

Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.

Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.

Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

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 Pa-
lota-kert 4. szám alatt található,
önkormányzati 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.

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.
Azárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása, méhek beszállítása.
Vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető.Azárlat enyhítéséről, illetve feloldásáról a hivatal intézkedik.



Gödöllői Szolgálat 11Mozaik2014. szeptember 9.

Gödöllőn az Erzsébet Királyné Szálloda éttermébe
keresünk csapatbővítési céllal:

- felszolgáló
- szakács és
- konyhai kisegítő

munkakörökre nyelvet beszélő, tapasztalt, önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat. A
jelentkezéseket fényképes önéletrajz formájában várjuk az info@erzsebetkiralyneetterem.hu
e-mail címre vagy személyesen az Erzsébet Királyné Étterem és Kávézóba, cím: 2100 Gödöllő
Dózsa György út 2.

SZEPTEMBER 20-ÁN, SZOMBATON ISMÉT FŐZŐVERSENY
A VÁROSI PIACON!

Ételkínálat:

1./ Kövics Marikák (Vácszentlászló):
a.) csülkös babgulyás 790 Ft
b.) marhapörkölt pirított házi tarhonyával 890.-
c.) túrógombóc gyümölcsöntettel (3 db) 350.-

2./ Kovács Barnabás barátai (Gödöllő): csülkös–babos lecsó 390.-

3./ Gödöllői Sportcentrum (Gödöllő): székelykáposzta 790.-

4./ Lokálpatrióta Klub (Gödöllő): gödöllői Ferenc József-féle marhahúsleves gazdagon 740.-

5./ Farkas Zoltán (Gödöllő): halászlé 790.-

6./ Richárd és Renátó két jó barát (Gödöllő): marhapörkölt burgonyával 790.-

7./ Mazula Istvánné (Isaszeg): tárkonyos pulyka zöldbabágyon 790.-

8./ Vállaj község német nemzetiségű önkormányzata: strudli (1db) 150.- helyben fizetendő!

9./ Fazekas Pékség (Püspökszilágy):
a./ vaddisznópörkölt burgonyával 1000.-
b./ csülkös pacal burgonyával 890.-

10./ Erdélyi Vándor Székelyek Köre, Kasza Family (Gödöllő):
a.) erdélyi töltött káposzta 820.-
b.) tejfölös juhtúrós puliszka sült szalonnával 690.-

11./ Koch és Szalai team (Isaszeg): tyúkpörkölt nokedlivel + ízes és kakaós palacsinta (2 db) 950.-

12./ Huszai Lajos (Veresegyház): nyúlpaprikás orsótésztával 950.-

13./ Berkes Family (Gödöllő):
a.) birkapörkölt burgonyával 950.-
b.) túrófánk 1 adag (3 db) 300.- helyben fizetendő!
c.) slambuc 550.-

A hazai ízek mellett ez alkalommal valamennyi földrész ízeibe belekóstolhatnak majd az érdeklődők.
A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói – természetesen szüleik és tanáraik segítségével – ugyanis a
földrészek utcájába invitálják a különlegességekre vágyókat. Bizonyára sokan és szívesen kóstolnak
majd bele a számunkra talán szokatlan, ismeretlen süteményekbe, amelyek tőlünk távoli vidékeken az
ünnepi asztalok csemegéi. Az iskola a gyerekeket külön játszósarokkal várja.
Jegyek a városi piacon vásárolhatók.

Mob.: +36/30-952-9987



GYÁSZJELENTÉS

+Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. habil BE-
RÉNYI BÉLA címzetes egyetemi tanár méltóság-
gal és türelemmel viselt, hosszantartó, súlyos
betegség után életének 67. évében 2014. au-
gusztus 29-én elhunyt. A gyászoló család

KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

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

+SÜRGŐSEN ELADÓ 100m2-es, 3szobás fel-
újított családi ház garázzsal, pincével Galgahéví-
zen! I.ár: 12,9 MFt. 20-772-2429

+Eladó a központban kétszobás, délnyugati fek-
vésű lakás! Iár: 8 MFt!! 20-804-2102

+Nagyfenyvesi részen 42m2-es garzonlakás,
egyedi fűtéssel, tetőtérben, kedvező áron eladó!
Iár: 7.1MFt!! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllőn központhoz
közeli részen, 538m2-es telken, 60m2-es tégla-
ház! 14.5MFt! 20-539-1988

+Gödöllőn csendes utcában egyedi hangula-
tú 90nm-es jó állapotú családi ház, garázzsal,
967nm-es telken. Iár: 18MFt! 20-772-2429

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

+Gödöllő központjában 53m2-es, erkélyes har-
madik emeleti lakás, egyedi fűtéssel sürgősen
eladó! 9.2MFt!!! 20-539-1988

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

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

+Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új
építésű részén eladó! Saját telek, kocsibeálló,
terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal rendel-
kező építő. Iár.:31,9MFt 20-944-7025

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban
(20) 804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Szadán AKCIÓS ÁRON eladó 1500m2-es épí-
tési 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 épí-
tési telek, melyen egy 40nm-es könnyűszerkezetű
épület található. 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 kert-
kapcsolatos terasszal, garázzsal+szuterén tégla-
építésű családi ház. I.á.: 25,5 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy nappa-
li+3szobás családi ház külön beépített tetőtérrel
melyben nappali+2szoba található. 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 Gödöllő Csanak részén 80-as években
épült téglaépítésű 3szobás családi ház félig alápin-
cézve. 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 panorámás nappali+2szobás
szuterénes kerti medencés nagy teraszos igé-
nyes lakóház. I.á.: 26mFt Áron alul! 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a belvárosban a Spar mögöt-
ti sorházi nappali+3szobás extrákkal felszerelt
öröklakás udvarrésszel, terasszal, garázzsal. I.á.:
26,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban a ’30 évek-
ben épült téglaépítésű 4szobás verandás villa
1000nm-es telekkel. I.á.: 35 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

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

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

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

+Eladó Gödöllő rózsadombján a Perczel Mór
utcában egy 1000nm-es ősfás telkű örökpanorá-
más egyedi építésű körház, melyben nappali+há-
lószoba, étkező, konyha, fürdőszoba, étkező ta-
lálható. Zsalugáteres ablakos és körteraszú. I.á.:
22mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

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

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

+Eladó Gödöllőn a Mátyás Király utcában egy
120nm alapterületű nappali2szobás téglaépítésű
családi ház beépíthető tetőtérrel. A ház alatt 120nm-
es több funkcióra alkalmas alagsor található. I.á.:
24,9 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában egy örök pa-
norámás 1000nm-es telkű 40nm-es lakóépület. I.á.:
10,9 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő a fenyvesi részén egy sorházi lakás
mely szuterénben: garázs, egyéb helységek, lakóte-
rületben egy nappali+5szobás 2fürdőszobás örök-
lakás elrendezésű 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 építé-
sű 2fürdőszobás családi háznak az emeleti része
kizárólag diákok részére (3 esetleg 4 diáknak).
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a fenyvesi részen egy 700nm-
es építési telek. I.á.: 7,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban 130nm lakóte-
rületű színvonalas, jó megjelenésű családi ház
extrákkal, teremgarázzsal, jakuzzival, szaunával,
kertkapcsolatos terasszal, 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 zuhanyzóval, kemence, borospince,
terasz található örökzöldekkel, bokrokkal telepítve.
I.á.: 25 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+Eladó Gödöllőn a kastély mögötti utcában egy
2szintes téglaépítésű nappali+3szobás 2fürdő-
szobás családi ház alápincézve+melléképülettel
690nm-es telken. I.á.: 30 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpont-
ban, csendes helyen, 2 szoba +étkezős, 60 m2-
es, konvektoros, tégla lakás, hozzá tartozó pince-
résszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: 30-336-7266.

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi
ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvá-
rosi részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra
is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn kony-
ha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tar-
tozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65
nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szau-
na is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

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

+Kiadó, eladó ingatlanokat keresek. Tel:06-30-
684-5516 E-mail: mkatalin@florina.hu.

+Kiadó Veresegyház egyik csendes utcájában
170 nm-es 4 szobás új építésű bútorozatlan csa-
ládi ház. Ára: 150 E.Ft./hó + rezsi. 2 havi kaució
szükséges! Tel: 06-30-684-5516.

+SÜRGŐSEN eladó családi ház Gödöllőn! 2
szint, 2 konyha, 2 fürdőszoba, 5 szoba, két gene-
rációs, 1988-as építésű. Felújítást igényel. Meg-
egyezünk! I.ár!: 18,9 M Ft. Tel: 06-30-684-5516.

+Erdőkertesen 982 nm-es építési telek bontan-
dó házzal eladó. Víz, villany, csatorna a telken,
gáz az utcában van. I.ár: 4,2 M.Ft. Veresegyház
csendes utcájában 90 nm-es 2 szobás családi
ház eladó. I.ár: 14,9 M. Ft. Tel: 06-30-684-5516.

+Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél-
szobás, erkélyes, 2.em. konvektoros lakás eladó.
Tel: 30/552-7579

+Erdőkertesen 930 nm-es telken 26 nm-es tégla-
ház 3,8 M Ft-ért eladó. Belterület. 30% beépíthe-
tő. Tel: 30/365-4173

+Gödöllő, Palotakert lakótelepen felújított, 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

+Gödöllőn, Palotakerten négyemeletes épület-
ben eladó felújított, kétszobás, parkra néző, 2.
emeleti erkély nélküli lakás. Iár: 10,5MFt. Érd:
30/609-9179

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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ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
Üzleti tevékenységre alkalmas ingatlan bérletére

a Szent István Egyetem (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. szám, a továbbiakban: Kiíró)
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

(továbbiakban Korm. rendelet) 44.§-a alapján

2014. szeptember 23.-án 1000 órakor kezdődő, Gödöllő, Páter Károly út 1. szám alatti
Fsz-i Rektori Díszteremben tartandó, nyilvános árverés keretében határozatlan időtar-

tamra kizárólag büfé üzemetetési céllal bérbe adja 2014. október 1-től:

Gödöllő belterület 4940 hrsz. alatt nyilvántartott, valóságban Gödöllő, Páter Károly út
1. szám alatt található, „Aula Büfé” megnevezésű, 36 m² alapterületű ingatlan részt.

Az árverésre jelentkezés és további információ: munkanapokon 0900 - 1200 között a Szent
István Egyetem Főépület, Beruházási és Üzemeltetési Igazgatóság, fszt. 40. iroda.

Helyszíni bejárás: 2014. szeptember 18. 11 óra
Ügyintéző: Szrogh Bernadett, tel: (28) 522-966

Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében van.
A vagyonkezelő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tulajdonos képviseletét, az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

(továbbiakban: MNV Zrt.) látja el.



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

+Gödöllőn, Knézich utcában mediterrán kővel
díszített, 130nm-es ikerházfél eladó tulajdonos-
tól: nappali+3 szobás, gardróbokkal, kis kerttel,
alacsony rezsivel, napkollektorral, légkondicioná-
lóval. Iár: 29MFt. Tel: 30/2215-981

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

+Gödöllőn a Komáromi utcában eladó egy két-
szobás összkomfortos családi ház bútorozottan
vagy anélkül. Melléképületek, pince, nyári kony-
ha. Rendezett telek. Azonnal költözhető. Érd:
28/414-093, 30/613-1280

+Eladó Gödöllőn egy 1,5 szobás 2.em-i, erké-
lyes, konvektoros lakás. Ingatlanos ne hívjon! 9,9
MFt. Tel: 30/4011-748

ALBÉRLET KIADÓ

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

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

+Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól
5 percre lévő 3 szobás földszinti konvektoros,
bútorozott lakásba albérlőtársat keresek. Érd:
30/250-4696

+Kiadó kétszobás, erkély nélküli, első emeleti,
konvektoros lakás a Szent János utcában. Kétha-
vi kaució szükséges. Tel: 70/395-0768

+Részben bútorozott szoba, konyha, fürdőszoba
kiadó. 40ezer Ft + rezsi. Kéthavi kaució szüksé-
ges. 20/3594-223

+Családi ház alsó szintje 2-3 fő diák részére ki-
adó. 70ezer rezsivel együtt. Kéthavi kaució szük-
séges. 20/4699-295

+Palotakerten 2 szobás, bútorozott lakás kiadó.
Tel: 30/474-4907 (este)

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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

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

+Gödöllő kertvárosában 20 éve működő élelmi-
szerbolt mellett, trafik tevékenység részére ked-
vező feltétellel helyiség kiadó. Tel.: 20-3464-718.

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

+Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethelység kon-
vektorral, légkondival hosszú távra kiadó. 1 havi
kaució 65 ezer Ft. Tel.: 30/2242-653.

ÁLLÁS

+Virágcsokrok, koszorúk, asztaldíszek készítésé-
ben a szakmában jártas, gyakorlattal rendelkező,
önállóan dolgozni tudó virágkötőt keresünk. Ál-
landó vagy részmunka időre. Érd: 30-670-86-02

+Gödőllő belvárosában lévő Speedfitness Stúdi-
óba keresünk személyi edzőt késő délutáni rész-
munkaidőben. Gyógytornász végzettség előny!!
06-30-6844020

+Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát keres! Je-
lentkezés fényképes Önéletrajzzal: masterkool@
masterkool.hu. Tel.: 06 30 588 5889

+Isaszegi Húsboltba szakképzett hentest vagy
csemege pultost keresek, rész vagy fő munka-
időre. Tel: 06-30-25-28-729

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

+Gödöllői munkavégzéssel keresünk könnyű
betanított fizikai munkára 2fő gödöllői lakosú női
munkaerőt, és 1fő referenciával rendelkező taka-
rítónőt. Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail
címre várjuk: allasgodollo@gmail.com

+Angol-német tanárokat keresünk felnőtt és gyerek
nyelvoktatásra, nyelvvizsgáztatásra. Jelentkezés ön-
életrajz, diplomamásolat(ok) beküldésével e-mailen:
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com, I.L.I. Nyelviskola.

+Gödöllőn lévő telephelyre keresünk teherautó/
autóbusz szerelésben jártas autószerelőt, villa-
mossági szerelőt, karosszérialakatost. Kiemelt
bérezést, túlórázási lehetőséget biztosítunk. El-
érhetőségünk: 20/5636-011

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

+Angol (francia) nyelvtudással rendelkező munka-
társat keresünk gödöllői munkahelyre. Fényképes
önéletrajzot az info@elyf.hu email címre várjuk.

+Gödöllői munkahelyre keresünk magabiztos
angol nyelvtudással nemdohányzó kolléganőt
24/72 órás munkarendbe. További nyelv ismerete
előnyt jelent. A munkakör levelező felsőfokú tanul-
mányok mellett is végezhető. Érd: 20/2532-598

+A Szabadság tér 20.szám alatti büfénkbe taka-
rítónőt keresünk. Este 6-8-ig, hétfőtől péntekig
450.-Ft órabérezésért. Érd: 30/2404-075

+Gödöllőn az Erzsébet Királyné Szálloda étter-
mébe keresünk csapatbővítési céllal felszolgá-
ló, szakács és konyhai kisegítő munkakörökre
nyelvet beszélő, tapasztalt, önálló munkavégzés-
re alkalmas munkatársakat. A jelentkezéseket
fényképes önéletrajz formájában várjuk az info@
erzsebetkiralyneetterem.hu e-mail címre vagy
személyesen az Erzsébet Királyné Étterem és Ká-
vézóba, cím: 2100 Gödöllő Dózsa György út 2.

+Gödöllői cég munkatársakat keres alkalmi
jellegű, gödöllői és környékbeli favágási mun-
kákhoz. (Lásd: favago.hu) Előnyt jelent: b.kat.
jogosítvány, alpintechnikai képesítés, favágási
tapasztalat vagy képesítés, erős fizikum, gödöllői
lakhely. Fényképes önéletrajzokat a favago.hu@
gmail.com címre várjuk. 20/669-0023

+Ügyintézői vagy tisztességes személyi asszisz-
tensi munkát keresek Gödöllőn és környékén.
Elérhetőség: 20/245-3296

+Gödöllői cég munkatársakat keres állattartó tele-
pek istálló-gépészetének szerelésére, kiszállásos
(H-P) munkarendben. Feltétel: középfokú (lehetőleg
műszaki) végzettség, általános szerelési tapasztalat
vagy képesítés, józan, rendezett életmód, felelős-
ségteljes hozzáállás. Előnyt jelent: b.kat. jogosítvány,
csoportvezetői ambíciók, angol nyelvtudás. Fényké-
pes önéletrajzokat a favago.hu@gmail.com címre
várjuk. 20/669-0023

+Kereskedelmi végzettségekkel rendelkező kö-
zépkorú nőként 4 - 6 órás, vagy alkalmankénti
munkát keresek Gödöllőn és környékén. Tel:
06-30-684-5516.

SZOLGÁLTATÁS

+Műanyag párkány AKCIÓ, kül- és beltérrel (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. Elérhetősé-
günk: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth
Lajos utca 26. Tel.:30/398-48-15, 28/423-739, kor-
mon@invitel.hu , www.kormonnyilaszaro.klikklap.hu

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anya-
nyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvez-
ményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sö-
vénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelki-
ismeretes, alapos, megbízható munka rendszere-
sen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650

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



+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
20/5231-094

+VESZÉLYES FAKIVÁGÁS esetleg erdőirtás rö-
vid határidővel. Tel: 30/20-200-50

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfej-
tés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-508-1380,
06-28-784-752

+Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás,
rotációzás, gyomirtás, veszélyes fakivágás, hóel-
takarítás, sózás. Géppark: fűkasza, önjáró fű-
nyíró, fűnyíró traktor, rotációs kapa, sövénynyíró.
Tel.: 30/622-7421. E-mail: fukaszalasgodollo@
gmail.com

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

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

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bi-
zalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanci-
ával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivi-
telezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás).
Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést.
Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel: 0670-
633-5772

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620

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

+MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyártótól! Fából
és műanyagból. REDŐNY, RELUXA. Fix és moz-
gatható szúnyoghálók. Szalagfüggöny, harmoni-
kaajtó. Tel: 06-20-262-0289

+Építőipari vállalkozás kül, és beltéri felújítási
munkát (festés, tapétázást, hideg-meleg burko-
lást, gipszkartonozást, homlokzati dryvitozást,
térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb
áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554

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

+HÁZÉPÍTÉS, ÉPÜLET, LAKÁSFELÚJÍTÁS,
hőszigetelés (akár 50-90%-os megtakarítás),
gipszkarton szerelés, festés-mázolás, ablakcse-
re, víz-fűtés szerelés. A munkákat szakiparon-
ként, de generálban is végezzük. 30/584-8588

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

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul
a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és
szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

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

+GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, KÉZ és LÁBÁPO-
LÁS. Benőtt köröm kezelés, körömkorrekció.
Shellac, tartós hibrid lakk, reszelés mentesen az
ép és ápolt körmökért. Tel: 06-20-5733-977

+Gyakorlott kozmetikus házhoz megy! Szépüljön
saját otthonában kényelmesen antiallergén ter-
mészetes kozmetikumokkal. Egyszerű és Luxus
arc és testkezelésekből választhat kedvére. To-
vábbá: gyanta, szemkezelések, mezoterápia, 3d
műszempilla. Hívjon bizalommal! 30/6455-659

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkemé-
nyedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dol-
gozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS

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

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ és MAGYAR intenzív és nyelv-
vizsga-felkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás és anyanyelvi tanárokkal
kedvezményes óradíjakkal, angolból kedvezmé-
nyes felkészítés a nemzetközi City&Guilds akk-
reditált nyelvvizsgára az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-
366, 20/556-2653

+Játékos, beszédközpontú GYEREKANGOL
ÉS GYEREKNÉMET nyelvtanfolyamok indulnak
ANYANYELVI és DIPLOMÁS magyar nyelvtaná-
rokkal, legmodernebb oktatási anyagokkal, digi-
tális táblával kiegészítve. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kő-
rösfői u. 2. Tel.: 28/511-366, 20/556-2653

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

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

+OROSZ, ANGOL, JAPÁN nyelvórák Gödöllőn.
Kezdőtől haladóig, nyelvvizsgára, érettségire, felvé-
telire való felkészítés. Bővebb info: www.mencelus.
com Tel: 30/374-6545. Mencelus Nyelvstúdió

+ANGOLTANÁR középfokú nyelvvizsgára felké-
szítést vállal. Tel: 20/539-2030

+NÉMET tanár tanítást, nyelvvizsgára felkészí-
tést, korrepetálást és fordítást is vállal. Tel: 06-
30-274-1797

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILM-
SZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és
korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt
nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

+MATEMATIKA korrepetálást, érettségire fel-
készítést, általános iskolásoknak középiskolai
felvételire felkészítést vállalok. Nagy gyakorlattal
rendelkező középiskolai tanár. Tel: 30/620-1230

+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól),
emelt- és középszintű érettségire való felkészí-
tést vállal gödöllői középiskolai tanár. Főisko-
lások, egyetemisták segítése is! 20/380-2268
(du., este hívható)

+14 éves FRANCIA magántanári, nyelviskolai és
céges tapasztalattal vállalok érettségire, nyelv-
vizsgára való felkészítést, teljesen kezdőket, vagy
segítek az iskolai lemaradásban. 70/395-0768

+INGYENES OKJ-S SZAKKÉPZÉS SZEP-
TEMBERTŐL GÖDÖLLŐN a LIA Alapítványi
Szakképző Iskolában! Nappali munkarendben
VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ szakon,
esti munkarendben NONPROFIT MENEDZSER
szakon NYELVOKTATÁSSAL. Diákigazolvány, 20
éves korig családi pótlék! Beiratkozás személye-
sen 9-15 óra között, LIA SZKI Gödöllő, Városma-
jor u.8. Info: 06/30/227-8704, www.liaiskola.hu

ADÁS~VÉTEL

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

+Nyílászáró ÁRON ALUL ELADÓ: 1 db 1490x
2630mm fix osztott ablak 5 légk., 3 rét.ü., kétoldali
dió színnel. Eredeti ára: 101.625Ft, új ára: 50.000Ft.
2 db tömör beltéri ajtó dió színben (1db 68x206,
1db 78x206cm-es falnyílásba építhető). Eredeti
ára: 55.500Ft,új ára: 28.000Ft. 1 db 90x120cm bny
ablak. Eredeti ára 32.000Ft,új ára: 15.000Ft . Érd.:
Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26.
Tel.:30/398-48-15, kormon@invitel.hu

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISE-
KET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeg-
gyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+Gyönyörű oszloptuják kaphatók (illetve a későb-
biekben almák) Gödöllőn termelőtől. Több mint
1.000 közül választhat. Tel: 30/569-8137

+Hullott agancs felvásárlás. Tel: 06-70-633-5772

+Almásy Katalin vásárol magas áron bútorokat,
festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
szobrokat, könyveket, csillárt, hangszert, kitünte-
tést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, ha-
gyatékot díjtalan kiszállással. Tel: 06-30-308-9148

+Eladó 2 garnitúra gyapjú takaró, 2db Memoria
párna. Érd: 28/423-097

EGYÉB

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

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszala-
gos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-,
Vegyesméz, Méz-2014. 720ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó Mé-
hészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

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

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. SZEPTEMBER 16.
Megfejtés: Nagy költőnk neve és időszerű versének címe.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Márkus Dóra, Szent János u. 17.,
Tóthné Markó Anikó, Kossuth L. u. 58/I.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tőke Lajos, Szent István tér 5.,
Csitári Viktor, Palotakert 3.
AHappy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kiss Zsuzsanna, Blaháné u. 59.
AVárosi Múzeum belépőjét nyerte: László Csilla, Szabadság út 75., Bánhegyi Beatrix, Fácánsor
72., dr. Túry Judit, Remsey krt. 4.
AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gáspár Ibolya,
Nagy László u. 7., Farkas István, Hársfa u. 11/a. Utazz velünk

Nápoly
környékére II.

Folytatjuk májusi Nápoly környéki kalan-
dozásunk történetét, Nápoly és Pompei
után a Sorrentói-félsziget gyöngyszemeit,
Positanót és Amalfit készülünk megláto-
gatni. Továbbra is a tömegközlekedést vá-
lasztjuk és sikerül is felpréselni magunkat
az egyik buszra, de a tömeget a kisebbik
gyermek csak Positanóig bírja, így ott le-
szállunk és nem bánjuk meg…
A város egy szurdokvölgyben fekszik, lélegzet-
elállító kilátással a tengerre, jónéhány lépcső-
fokon leereszkedve érünk le a partra, útközben
színes házak között vezetnek a szűk utcácskák
és egy-egy citromfa itt is elfér az udvarokon. A
Spiagga Grandén, a nagy strandon üldögélünk
egy darabig, majd továbbsétálunk a part men-
tén egy távolabbi, csendes öbölbe.
Ízletes ebédünket a Chez Black étteremben
költjük el, utána kicsit nehéz felsétálni a busz-
megállóig, főleg úgy, hogy a gyerek is „bealudt”.
Szerencsére elérjük a buszt, mint kiderül az-
napra az utolsót, mert utána egy sztrájk miatt
többet nem indítanak, így Amalfi megtekintése
sajnos elmarad és Sorrentóban töltjük a késő
délutánt.
Másnapra a gyerekek miatt beiktatunk egy pi-
henőnapot és csak a szálloda medencéjénél leb-
zselünk, a következő nap ugyanis Caprit szeret-
nénk megnézni.
A korai indulás most sem sikerül, de ennek is
van egy jó oldala, a kompon nincs tömeg és
Sorrentóból 25 perces úttal már Caprin is va-
gyunk. A nehezebb megoldást választva felsé-
tálunk a központot jelentő Piazza Umbertóra
(a kényelmesebbek felvonóval vagy a sok érde-
kes cabrio taxival is megtehetik az utat) majd
némi nézelődés után elsétálunk a kis kikötőbe,
a Marina Piccolára. Gyönyörű a part és a tenger
türkizkék színe, ezért itt meg is ebédelünk. Az
étterem terasza nagyon hangulatos, mert köz-

vetlenül a tenger felett helyezkedik el és a híres
Faraglioni sziklákra látunk rá. Vissza a kikötőbe
már kényelmesen a helyi busszal és felvonóval
megyünk és még jut idő egy kis fagyizásra is a
komp indulásáig.
Sajnos gyorsan elrepült ez a pár nap és maradt
még elég látnivaló, úgyhogy érdemes lesz ide
újra visszajönni!

Sissy Utazási Iroda ajánlásával
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