
A kedvezőtlen időjárás elle-
nére is több ezren tombolták
végig a hét végi koncerteket
a Belvárosi Napokon az Alsó-
parkban, ahol szombaton és
vasárnap sport- és kulturális
programok várták az érdeklő-
dőket. Vasárnap két világre-
kord koronázta meg a rendez-
vényt, amit Charlie koncertje
zárt. A sokak által várt tűzijá-
ték, igaz, a szakadó eső miatt
elmaradt, de szeptember 28-
án egy másik rendezvény ke-
retében bepótolják.

A Belvárosi Napok szenzációja volt a
Fricska Táncegyüttes tagjainak világre-
kord felállítása.Moussa Ahmed, Papp
Gergely Bálint és Papp Máté Bence
a Talamba Ütőegyüttes Gödöllővel és
a Cimbalibanddal közös koncertjükön
a világ leggyorsabb táncosai címre

pályáztak. Az ifjak Michael Flatley
babérjaira pályáztak, aki másodper-
cenként 35-öt üt a lábával, s nekik ezt
kellett felülmúlniuk. A kísérlettel új
kategóriát nyitottak a világrekordok so-

rában, mivel a kitűzött 37-es csapásszá-
mot kézzel és lábbal próbálták elérni.
Nos, 3937 ütést számlált az erre felkért
bizottság, közjegyző jelenlétében a spe-
ciális kamera felvételének lassított le-

játszása során.Afiúk 6 másod-
percenként váltották egymást,
s nem csak elérték a tervezett
37-es leütésszámot, hanem
meg is döntötték az általuk fel-
állított világrekordot, legjobb
teljesítményük ugyanis egy
másodpercben 41 leütés volt.
A hitelesítésen részt vett

Sebestyén István, a Magyar
Rekord Egyesület elnöke, a
teljesítményt táncszakmai
szempontból hitelesítő Far-
kas Tamás, a Népművészet
Ifjú Mestere, örökös Arany-
sarkantyús táncos, Papp Imre
táncművész, koreográfus, a
Jászsági Népi Együttes alapí-

tó művészeti vezetője és Kiss István, a
Magyar Honvédség és a Talamba Ütő-
együttes Gödöllő dobosa.

(folytatás a 3. oldalon

kapcsolódó írásaink a 7. és 8. oldalon)
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A jelenlegi konténer helyett a MÁV forgalmi
épületében alakítják ki az új ideiglenes váró-
termet és jegypénztárakat. (2. oldal)

Bemutatták Gödöllő monográfia 2. kötetét,
ami a kiegyezéstől a II. világháború végéig
dolgozza fel a település történetét. (5. oldal)

Bajnoki aranyérmes lett a GEAC-BEAC-Ika-
rus csapata az országos atlétikai csapatbajnok-
ságon. (8. oldal)

Nem tartotta vissza a gödöllőieket az eső

Két világrekord a Belvárosi Napokon
Szeptember 13-án délelőtt fel-
szentelték a Szent Kereszt gö-
rög katolikus templomot. A
délelőtt 10 órakor kezdődött
szertartás kezdetekor Kocsis
Fülöp hajdúdorogi megyéspüs-
pök körbehordozta a templom
körül a Szent Keresztből szár-
mazó ereklyét, amit később az
oltárban helyeztek el.

A templom alapkövét 2011 novembe-
rében tették le, majd 2013-ra készült
el a szerkezetkész épület, míg végül
szeptember 13-án sor kerülhetett a fel-
szentelésre. (folytatás az 6. oldalon)

Isten segítségével

Templomszentelés
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A Királyi Váró átadása óta az 
önkormányzat és a MÁV közti 
többszöri levélváltás, és meg-
keresés után végre sikerült 
megoldást találni arra, hogy 
az ideiglenesen kialakított 
konténeres jegypénztár-váró-
terem helyett komfortosabb 
kiszolgálásban részesüljenek 
a vasúttal közlekedők. 

A tárgyalások már hosszú ideje foly-
tak a kérdésben, míg végre egy nem-
rég lezajlott személyes találkozást 
követően a MÁV illetékes munka-
társai jelezték, hogy a gödöllői pá-
lyaudvar forgalmi épületében lévő, 
a konténernél jóval nagyobb alapte-
rületű helyiségben megkezdik a vá-
róterem és a jegypénztár kialakítását. 

Az itt kialakításra kerülő léte-
sítmény fogja kiszolgálni az uta-
zóközönséget mindaddig, míg a 
Budapest-Hatvan vasútvonal re-
konstrukciójához kapcsolódóan meg 

nem történik a teljes felújítás és a 
végleges helyiségek kialakítása. Ez 
2016-2017-re várható. Egyúttal a 

városvezetés ígéretet kapott a jelen-
leg az utasok által használható szo-
ciális helyiségek állapotának rende-
zésére is. Az új ideiglenes helyiség 
kialakításának munkáit amint lehet 
megkezdik, mivel azonban a jogsza-

bályok pontos menetet írnak elő a 
MÁV részére az épület átalakítására 
vonatkozóan, ez néhány hónapot is 

igénybe vehet. Az önkormányzat bí-
zik abban, hogy a tél beállta előtt, de 
legkésőbb az év végére megoldódhat 
a helyzet, és az utazóközönség bir-
tokba veheti a jelenleginél jobb kö-
rülményeket nyújtó létesítményt.   jb

Jobb állapotok lesznek a vasúti pályaudvaron

Hamarosan megszűnik a konténerváró A múlt héten megkezdődött az évek óta nem működő Tulipános 
kút próbaüzeme. A lakosság által rendkívül kedvelt, és többször 
is javított létesítményen az elmúlt hetekben jelentős munkákat 
végeztek, sor került a szigetelés, és a gépészet javítására, vala-
mint a szivattyú és az elektromos hálózat cseréjére. 

A tervek szerint hamarosan megszépülnek a szökőkút melletti padok is, jövő-
re pedig a környezet rendezésére is sor kerülhet. Amivel viszont nem várnak 
a szakemberek, az a létesítményhez vezető lépcső, annak felújítását még a 
következő hetekben elvégzik. A megújult szökőkút átadására szeptember 26-
án, pénteken 15.30-kor kerül sor.              bj

Kétszázötvenezer forintot adott át Pecze Dániel és Tóth Tibor a Gödöllői Lokálpatrióta Klub ne-
vében a Nefelejcs Napköziotthonnak, az intézmény tornaszobájának a felújítására.  Az otthon 
középsúlyos- és súlyos értelmi fogyatékos fiatalok napközbeni ellátását biztosítja. 

A Negyedmillió forint annak a jótékonysági koncertnek a bevétele, amit nyáron rendeztek  a Talamba Ütőegyüttes 
Gödöllő és a szintén sérült fiatalokból álló Parafónia Zenekar közreműködésével. A koncert ötlete a Gödöllői Lokál-
patrióta Klub kezdeményezésére létrejött Társadalmi Felzárkóztatási Program egyik tanácskozásán fogalmazódott 
meg. Az átadáson részt vett Szabó László, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége elnöke is, 
aki sportszereket ajánlott fel az otthon részére. 
A tornaszoba kialakításának munkálatai már zajlanak, ezt a helyszínen meg is tekintették az adományozók. 

Tisztelgés a zentai csata hősei előtt

Testvérvárosi megemlékezés
Szeptember 12-én Gödöllő testvérvárosába, 
a vajdasági (Szerbia) Zentára látogatott dr. 
Gémesi György polgármester. A Tisza parti 
városban az 1697. szeptember 11-ei csatára 
emlékeztek, amivel egykor gyakorlatilag ki-
verték a törököket a történelmi Magyarország 
területéről a keresztény szövetséges hadak.
Az emlékhelyen koszorúztak és megkongat-
ták az emlékharangot. Az eseményen együtt 
koszorúzott Hájos Zoltán, Dunaszerdahely, 
Ceglédi Rudolf, Zenta és Gémesi György, 
Gödöllő polgármestere. A három település 
egymás testvérvárosaiként közösen emlékezhetett a hősökre.

MEGHÍVÓ – PÉNZFORRÁSOK, PÁLYÁZATOK – PÉNZÜGYI, TANÁCSADÓI KONFERENCIA !

Helyszín: Gödöllő, Rézgombos Inkubátorház (Szabadság tér 1.)
Időpont: 2014. szeptember 30. (kedd), 9.30-15.30 
Hamarosan indulnak az EU-s pályázatok, különböző pénzforrások fog-
nak rendelkezésre állni a KKV-knak – köztük a mezőgazdasági vállal-
kozásoknak is – ezért 2014. szeptembertől induló, havonta megrendezésre kerülő pénzügyi konferenciákon szeretnénk 
tájékoztatást, konzultációs lehetőséget biztosítani elsősorban Gödöllő és térségében, de az országban bárhol működő 
vállalkozások részére.
A konferencián résztvevő vállalkozások, cégek döntéshozói számára fontos, hogy naprakész tudással rendelkezzenek, 
ezért ha a közeljövőben fejleszteni szeretne, itt az ideje, hogy friss információk birtokában hozza meg a döntését! 
Jöjjön el Ön is!
A konferencián hasznos információkat nyújtanak jeles előadók a résztvevőknek, többek között
– a várható fejlesztési lehetőségekről,
– a Széchenyi 2020 EU-s pályázatokról, azok megjelenési idejéről,
– visszatérítendő, de támogatott fejlesztési forrásokról, programokról, induló/kezdő vállalkozásoknak is,
– banki hitelekről,
– pénzügyi, tanácsadási és más, egyéb hasznos szolgáltatásokról.
Részletes program: www.arundo.hu főoldalon
A konferencián való részvétel díjköteles és regisztrációhoz kötött!
Regisztráció: www.arundo.hu főoldalon
Helyszín: Gödöllő, Rézgombos Inkubátorház (Szabadság tér 1.) Időpont: 2014. szeptember 30. (kedd), 9.30 -15.30
EARLY BIRD korai kedvezményes jelentkezési díj (12 000 + ÁFA)  2014.09.23-ig!
Várjuk Önöket ! Szervező: ARUNDO Kft.

A 2014. szeptember 8-án 16.00 óra után a HVB által megtartott 
sorsolás eredményeként a Gödöllőn a nemzetiségi önkormányzati 
képviselőjelöltek sorrendje a következő:

Lengyel nemzetiségi szavazólapra
1. Szabó László
2. Kiss Zoltán Gyula
3. Szabó Márk László
4. Mezővári Ottó Lászlóné
Német nemzetiségi szavazólapra
1. Scherzinger Mária Edit
2. Meizner Sándor
3. Horváth Ilona
4. Vajna Istvánné dr. Tangl Anita
Roma nemzetiségi szavazólapra
1. Rafael Attila  MCF
2. Kubatov János  „LUNGO DROM”
3. Balog Gyula  „LUNGO DDROM”
4. Tóth Károly Lászlóné MCF
5. Lakatos Edit  ÉKE
6. Danyi György  MCF
7. Rádai Alexandra  ÉKE
8. Rácz Ferenc  „LUNGO DROM”
9. Balogh Andor  MCF
10. Vastag Tamásné  ÉKE
11. Balogh Gyula  „LUNGO DROM”
12. Lakatos Annamária ÉKE
13. Berki Tamás  MCF

A nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek 
sorrendje a szavazólapon

Ismét működik Tulipános kút

Negyedmilliós adományt kapott a Nefelejcs Napköziotthon
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(folytatás az 1. oldalról)

A Belvárosi Napok este a NovoCa-
fé programjával vette kezdetét, majd
szombaton és vasárnap azAlsóparkban,
valamint – a kedvezőtlen időjárás miatt
– a Művészetek Házában folytatódott.
A hagyományosan szeptember má-

sodik hétvégéjén megrendezett prog-
ramkavalkádon a gödöllői kulturális
élet képviselői mellett a hazai zenei- és
színházi élet nagyjai gondoskodtak a
színvonalas programokról. Vasárnap a
Nyolc nő című bűnügyi komédiát te-
kinhtették meg az érdeklődők a Játék-
szín kiváló színésznőinek előadásában.
Anagyszínpadon és aMagyarTeátru-

mi Sátorban is egymást váltották az ese-
mények, az időjárás miatt aMűvészetek

Házába költöztetett Civil Utcában épp
olyan „forgalom” volt, mintha a fősé-
tány mellett várta volna a látogatókat.
Az eső miatt azonban nem kerülhetett
sor a Süsü a sárkány című mesejátékra
és a vasárnap esti, programzáró tűzijá-
tékra. A sokak által várt látványosságot
szeptember 28-án vasárnap pótolják
be egy főtéri rendezvény részeként, s
ekkor tekinthetik meg a gyerekek az
elmaradt színi előadást is. A szervezők
munkáját a közönség azzal hálálta meg,
hogy a szakadó eső ellenére is vasárnap
késő estig kitartottak. Hosszan sorol-
hatnánk a három nap folyamán fellépő
művészeket, és mesélhetnénk a remek
hangulatról, de tegyék meg ezt inkább a
helyszínen készült fotók. (k.j.)

Nem tartotta vissza a gödöllőieket az eső

Fricska: Két világrekord
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Október elsején lesz tíz esztendeje, 
hogy megnyitott az Arany Virágcserép 
Kézműves Bolt, ami azóta szabályos 
kis birodalommá nőtte ki magát, s ta-
lálkozóhelye lett azoknak, akik elkö-
telezettek a hagyományos kézműves 
technikák átörökítése, illetve a XXI. 
századi újdonságok megismerése iránt. 
A vállalkozás beindítását a kitartó és 
lelkes munkán túl nagyban segítette, 
hogy Simányi Kata, a bolt tulajdonosa 
2005-ben elnyerte az év legígéretesebb 
fiatal vállalkozója címet, és az ezzel 
járó fődíjat, amely anyagi segítséget is 
jelentett a továbblépéshez. 

– Közel egy évtizede döntöttem úgy, 
hogy vállalkozóként szeretnék a továb-
biakban munkálkodni, felhasználva a 
meglévő tudásomat és kapcsolatrend-
szeremet, valamint Gödöllő adottsá-
gait. Ekkor született meg a kézműves 
bolt ötlete. Idegenforgalmi múltam is 
közrejátszott, hiszen a különböző or-
szágjárások kapcsán számos alkotóval 
kerültem kapcsolatba és lehetőségem 
nyílt megismerni Magyarország sok-
színű kultúráját. 
– A kínálatot tekintve nehéz megál-
lapítani, hogy az Arany Virágcserép 
a kezdő vagy a gyakorlott kézműves-
kedőket várja.
– Kezdetben főként a színvonalas 
magyar kézműves késztermékek érté-
kesítésére fektettem hangsúlyt, majd 
tapasztaltam, hogy a hobby alap-
anyagokra is egyre nagyobb a keres-
let. Felvettem a kapcsolatot számos 
nagykereskedéssel, művészellátóval, 
könyvkiadóval, amelyeknek mai na-
pig viszonteladója vagyok. A tovább-
lépés lehetőségét keresve, az iskolai 
szünetekben kézműves táborokat 
szerveztem. Aztán a táborok annyira 
kiforrták magukat, hogy jelenleg sze-
zonális programok, farsangi, húsvéti, 

Halloween, karácsonyi, születésnapi 
party-k, céges rendezvények szerve-
zésével és lebonyolításával is foglal-
kozunk. 
– A napokban a saját szülinapjukat 
tartották meg. Hogy sikerült?
– Közel százötvenen ünnepeltünk 
együtt. Egy kedves cukrász isme-
rősünk, Topolyai Tünde csodálatos 
tortával, süteményekkel lepett meg 
bennünket. Két nagy üzleti partnerünk, 
az Oriana Kreatív Kft. és a Pentacolor 
Kft. itt mutatta be őszi újdonságait, a 
pixeltechnika kellékeit, ezt leginkább a 
modern gobelinhez tudnám hasonlíta-

ni, valamint a mixed media technikát, 
amely a decoupage-, a scrapbook- és a 
háttérfestés ötvözete. Második évtize-
dünket pedig egy sokak számára jó hír-
rel kezdjük: hamarosan újra indulnak 
a felnőttek részére szervezett tanfolya-
maink, ezzel teljesítjük vásárlóink régi 
kívánságát. 
– Jól tudjuk, hogy legtöbb partne-
rük a térségből kerül ki?
– Már a kezdetekben is igyekeztem 
hazai gyártókkal, nagykereskedőkkel 
együtt dolgozni, ma pedig elmond-
hatom, hogy készítőink többsége a 
térségben él, sok gödöllőit találunk 
köztük. Megemlíthetem például a 
patchwork, a tűzzománc, a kerámia, 
a decoupage, a kovácsoltvas, a gyön-
gyékszer késztermékeinket, melyeket 

mind a régióban készítenek, valamint 
a Fővárosi Önkormányzat Idősek Szo-
ciális Otthona lakóinak munkáit, amire 
különösen büszke vagyok. Ezek mel-
lett az Arany Virágcserépben a hun-
garikumnak számító halasi csipkét is 
megtalálják azok, akik valami nagyon 
különleges dolgot keresnek. A tradí-
cionális, művészi színvonalú munkák 
mellett pedig a fiatalok által kedvelt 
apró ajándéknak valók is jelen vannak 
az üzletben. 
– Ha visszatekint az elmúlt tíz évre, 
mire a legbüszkébb? 
– Ez egy hosszú lista, amiből kiemel-

ném, hogy vannak 
olyan vendégeink, 
akik a kezdetek-
től idejárnak, s 
szinte családtaggá 
váltak. Sőt, van, 
aki itt ismerkedett 
meg a kézműves-
kedéssel, belesze-
retett, és ma már 
ebből él. 
Munkatársaim re-

mek szakemberek, akik rendszeresen 
vesznek részt képzéseken, sőt termé-
keink egy részét is ők készítik. 
– Mit gondol, miért szeretnek ide be-
jönni az emberek? 
– Azt tőlük kellene megkérdezni! Úgy 
gondolom, azért jönnek hozzánk, mert 
itt információt kapnak az újdonságok-
ról, a legújabb trendekről, anyagokról, 
egyedi technikákról, mindezt kelle-
mes, vásárlóbarát környezetben és a 
kreatívitást inspiráló hangulatban. A 
gödöllőiek pedig igényesek, ami nem 
csoda, hiszen egy különleges városban 
élnek, ahol fennmaradhatnak az olyan 
vállalkozások, amelyek hosszútávon 
gondolkodnak és értéket képviselnek. 
Mi ennek igyekszünk megfelelni a kö-
vetkező tíz évben is.                       (x)

10 éve a hagyományőrzés és az értékteremtés szolgálatában

Jubilál az Arany Virágcserép Októberben a második vizsgaidőszak 
indul a Debreceni Egyetem DExam 
Vizsgaközpontjának gödöllői vizsga-
helyén, a Premontrei Gimnáziumban.
A Debreceni Egyetem DExam Vizs-
gaközpontja 2007 óta kínál vizsgázá-
si lehetőséget saját államilag elismert 
nyelvvizsga-rendszerével.
A DExam olyan általános egynyel-
vű angol nyelvvizsgarendszer, amely 
három szinten (B1, B2 és C1) méri a 
nyelvtudást, és fő sajátossága a modul-
választási lehetőség. A modulválasztá-
si lehetőséggel a közép- (B2) és felső-
fokú (C1) DExam vizsgázók élhetnek, 
akik a vizsgán érdeklődésüknek meg-
felelően humán- vagy reálmodul vizs-
ga-feladatsorral találkoznak. A külön 
is letehető részvizsgák kompatibilisek 
bármely más akkreditált nyelvvizsgá-
val, ami azt jelenti, hogy ha valakinek 
van már egy más típusú szóbeli nyelv-
vizsgája, az egy sikeres DExam írásbe-
li vizsgával együtt komplex nyelvvizs-
gával egyenértékű.
A szóbeli, beszédkészséget mérő rész 
páros vizsga. Jelentkezéskor meg lehet 
jelölni, hogy kivel szeretne a jelentke-
ző vizsgázni.

A DExam Vizsgaközpont évente 3 
vizsgaidőszakban kínál vizsgázási 
lehetőséget: a téli (január – február), a 
tavaszi (április – május) és az őszi (ok-
tóber – november) vizsgaidőszakban.
Az őszi vizsgaidőszak 2014. október 
24-től november 22-ig tart. Ebben 
a vizsgaidőszakban csak középfokú 
(B2) nyelvvizsgára lehet jelentkezni.
Jelentkezési határidő: 2014. október 2.
Online jelentkezési felület és letölthe-
tő jelentkezési lap az iskola honlapján 
(www.premontrei.net) megtalálható 
vagy a jelentkezési lap az ügyfélszol-
gálati irodában személyesen is átvehető 
(Premontrei Gimnázium 2100 Gödöl-
lő, Egyetem tér 16.) 
Az ügyfélszolgálat kedden, szerdán és 
pénteken 9 – 15 óráig tart nyitva.
Kapcsolat: 
Kissné Papp Gabriella 28/514-995, 
dexamgodollo@gmail.com
A felkészüléshez DExam mintafel-
adatsorok az ügyfélszolgálaton meg-
vásárolhatók. 
További információ a vizsgarendszer-
ről a www.dexam.hu oldalon, a jelent-
kezés módjáról a www.premontrei.net 
honlapon található.  (x)

ISMÉT CSENDÜL A NÓTA

Szeptember  25-én cigánynóta estet szervez a Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
A rendezvényen városunkban már jól ismer és kedvelt művészek lépnek fel: 

Rupa Ilonát és Farkas Zsoltot kíséri Gödöllő Város Népi Zenekara. 
Az est helyszíne ez alkalommal a Polgármesteri Hivatal földszinti díszterme lesz. 

Belépőjegy: 1500 Ft.
Jegyelővétel: a Polgármesteri Hivatal portáján Kubatov Jánosnál, valamint Balogh Gyulánál, Bercsényi u. 39. 

(Telefon: 529-180, 529-117, 06-70/235-1273, 06-20-3211-241.

Különleges zenei élményben lehetett része a Gödöllői Fővárosi Szociális Otthon 
lakóinak szeptember 2-án. Az intézmény lakói számára a tizenöt kiválló csellista 
részvételével jött létre a Seoul Solist Cello Ensemble adott különleges koncertet.  
A  2006-ban alakult 
együttes koncertjei 
mára a koreai zenei 
élet jelentős esemé-
nyeinek számítanak. 
Az SCCE-t nagyra 
tartják egyedi fel-
dolgozásaiért, elő- 
adásaiért és zenéje 
gyönyörű harmoni-
ájáért.  A különleges 
zenei formáció ausztriai és magyarországi turnéja során szakított időt arra, hogy 
jótékonysági koncerttel örvendeztesse meg az otthon idős lakóit, akik a klasszi-
kus és a különleges hangzású kortárs műveket egyaránt nagy örömmel fogadták. 

DEXAM nyelvvizsga Gödöllőn

Koreai vendégművészek a gödöllői szociális otthonban
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A meseirodalom talán egyik leg-
ismertebb idézete így szól: „Tük-
röm! Tükröm! Mondd meg né-
kem! Ki a legszebb a vidéken?” 
Vagy ki a legjobb, a legokosabb, 
a legcsinosabb, legerősebb… és 
sorolhatnánk a végtelenségig 
azokat a kiváló tulajdonságo-
kat, amire természetesen min-
denki ugyanazt a választ sze-
retné hallani. (Szegény tükör!)  
Kegyetlen valóság, de sokszor 
előfordul, van nálunk szebb, 
jobb, ügyesebb…

A problémák már gyerekkorban elkez-
dődnek, amikor nem elég, hogy valaki 
mást dicsér meg a tanár néni, de még 
otthon is jól leszidnak, vagy jobb eset-
ben azt kapja a gyerek: Többet várok 
tőled! Pedig mennyivel jobban hang-
zana: Biztos vagyok benne, hogy leg-
közelebb jobban fog sikerülni! Sőt: 
Még jobban fog sikerülni. Milyen ap-
róság- s a gyerek nem negatív vissza-
jelzést kap, hanem segítséget, és jel-
zést, hogy bíznak benne. Márpedig az, 
aki pozitív visszajelzéseket kap, aki az 
erősségekre, a jó dolgokra koncentrál, 
könnyebben veszi az akadályokat, és 
mind gyermekként, mind felnőttként 

nagyobb önbizalommal bír, és sikere-
sebb ember lesz, mint az, aki minden-
ben a rosszat látja meg. És most nem 
csak a félig üres, vagy félig teli pohár-
ra kell gondolni! 
Sajnos a magyar emberekre jellemző 
a múlton való siránkozás, az úgysem 
lesz jobb hozzáállás, mint ahogyan az 
is, hogy hurráoptimistának, naivnak 
tartják azt, aki képes hinni a dolgok 
jobbrafordulásában. A rossz megköze-
lítések, a gyakori negatív kritikáknak 
köszönhetően pedig szépen gyarapszik 
azok tábora, akik szerencsétlennek ér-
zik magukat, akik semmire sem jók, 
nem lehet őket szeretni stb. 

Szerencsére, vannak, akik kilógnak eb-
ből a sorból, és vannak olyanok is, akik 
szeretnének változtatni szemléletükön. 
Számukra óriási segítséget ad a Nyitott 
Akadémia sorozatban most megjelent, 
Bagdy Emőke klinikai szakpszicholó-
gus, dr. Kádár Annamária pszicholó-
gus, Kozma-Vízkeleti Dániel család-
terapeuta, Pál Ferenc római katolikus 
pap, mentálhigiénés szakember és dr. 
Szondy Máté, klinikai szakpszicho-
lógus írásait tartalmazó könyv.  A ki-
advány nem csak felhívja a figyelmet 
önértékelésünk, önelfogadásunk, ön-
becsülésünk fontosságára, hanem jó 
ötleteket is ad ahhoz is, mit tegyünk 
annak érdekében, hogy megfelelő ön-
értékelésünk legyen, vagy helyreállít-
suk a valamilyen okból negatív irány-
ba elmozdult képet. A szerzők kiváló 
példákkal érzékeltetik, egy-egy adott 
helyzetre, hogyan reagál a pozitív és 
a negatív beállítottságú ember, de se-
gítséget nyújtanak ahhoz is, hogyan 
fedezzük fel a bennünk lévő értékeket, 
és, hogyan segíthetünk másoknak. Te-
szik mindezt sok humorral úgy, hogy 
közben bepillantást engednek a pszi-
chológus, a családterapeuta munkájá-
ba. A szakemberek megközelítéseit ol-
vasva arról is képet kaphatunk, hogyan 
változott a pszichológia hozzáállása 
ezekhez a kérdésekhez. 
(Bízz magadban! – Önértékelés, önel-
fogadás, önbecsülés)             nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Tükröm, tükröm!

Gödöllő nem egy átlagos település, 
kastélya révén számtalanszor a köz-
történet szereplőjévé vált. Ez teszi iz-
galmassá és országos érdeklődésre is 

számot tartóvá a Gödöllő monográfia 
most megjelent 2. kötetét. A 2007-ben 
kiadott 1. kötet után a szeptember 9-én 
bemutatott kétrészes könyv az 1867-es 
kiegyezéstől a második világháború 
végéig dolgozza fel a település törté-
netét.

A monográfia a Gödöllői Városi Múze-
um kiadásában jelent meg. A tudomá-
nyos kutatómunkát és a kiadást is Gö-
döllő Város Önkormányzata támogatta.
A Gödöllői Városi Múzeumban meg-
tartott eseményen Gémesi György 
polgármester köszöntötte a szerzőket 
és az olvasókat. Elmondta, Gödöllő is-

meretanyaga gazdagodott a települést 
bemutató monográfia sorozat két köte-
tes második részének megjelenésével. 
Az önkormányzat az 1945-öt követő 

időszak feldolgozását is 
támogatni fogja. 
A szerzőket – Csíki Ta-
mást, Fábián Balázst, 
Farkas Józsefet, Forró 
Katalint, G. Merva Má-
riát, Horváth Lajost, 
Máté Zsoltot, Őriné 
Nagy Cecíliát, Réti (Lan-
tos) Lászlót – Gaálné dr. 

Merva Mária főszerkesztő és dr. Far-
kas József szerkesztő mutatták be.
A könyvvel kapcsolatos gondolatait 
dr. Szakály Sándor történész, a Veri-
tas Történetkutató Intézet főigazgatója 
osztotta meg a hallgatósággal, kiemel-
ve a helytörténet kutatásának és az 
eredmények publikálásának jelentősé-
gét. A program házigazdája Kerényi B. 
Eszter múzeumigazgató volt.
Ferenc Józseffel és Erzsébet királyné-
val könyvtárnyi irodalom foglalkozik 
és mindegyik kitér kisebb-nagyobb 
mértékben a gödöllői királyi reziden-
ciára, a királyi család itteni tevékeny-
ségére. Teljesen feldolgozatlan volt 

viszont mindeddig a koronauradalom 
története, gazdálkodása mind a dualiz-
musban, mind a két világháború közötti 
időszakban. A történészek idevonatko-
zó tanulmányai rendkívül értékes és út-
törő jelentőségű fejezetei a monográfi-
ának, hangsúlyozta G. Merva Mária. Új 
módszereket, megközelítési módokat 
kellett kidolgozniuk a koronaurada-
lom-történet speciális műfajához.
Ferenc József csak a vadászati jogra 
tartott igényt a gödöllői uradalomból. 
Az volt az elvárás Gödöllővel kapcso-
latban, hogy jól karbantartott, bármikor 
használható vadászterületet biztosítson 
az uralkodónak. Ugyanakkor e repre-
zentatív funkciója mellett gazdaság-
ként, uradalomként is rentábilisan kel-
lett volna működnie, ami nem mindig 
sikerült.
Kevesebb dokumentum maradt fenn 
a faluról, annak közigazgatásáról, fej-
lesztéseiről, mindennapi életéről. A 
vármegyei alispán évnegyedes jelenté-
sei, a képviselő-testület üléseinek jegy-
zőkönyvei mellett a szerzők felhasz-
nálták a helyi sajtót, a működő iskolák 
évkönyveit, osztálykönyveit, a Városi 
Múzeum helytörténeti anyagát és a 
Historia Domust. A köztörténet ismere-
tében és annak viszonyrendszerébe il-
lesztve elsősorban a helyi sajátosságok 
bemutatására és elemzésére törekedtek 
a szerzők.    lt

Az elmúlt évek hagyományait kö-
vetve, idén is koncerttel emlékeztek 
Erzsébet királynéra halálának év-
fordulóján a gödöllőiek. Szeptem-
ber 10-én este a Gödöllői Királyi 
Kastély dísztermében Szilasi Alex 
zongoraművész adott hangversenyt, 
amelyen az Erzsébet királyné által 
is kedvelt Liszt Ferenctől a Funera-
illes, a Gyászgondola nr2, a Csár-
dásmacabre és a 12. Magyar rapszó-

dia, majd Frédéric Chopin Gesz-dúr 
Impromtu és Ász-dúr Polonéz op 53. 
művei hangzottak el.                       jb

Szeptember 12-én a gödöllői 
művészeti csoportokat bemu-
tató fotókiállítás megnyitásá-
val hivatalosan kezdetét vette 
az idei Belvárosi Napok ren-
dezvénysorozata.

Az elmúlt mintegy 10 év eseményeit 
feldolgozó kiállításon 13 művészeti 
csoport előadásait 
mutatják be a Művé-
szetek Háza konfe-
renciatermében: Ar-
peggio Gitárzenekar, 
Cavaletta Művészeti 
Egyesület, Cimbali-
band, Club Színház, 
Garabonciás Színtár-
sulat, Gödöllői Fiatal 
Művészek Egyesü-
lete, Gödöllői Szimfonikus Zenekar, 
Gödöllő Táncegyüttes, Gödöllői Váro-
si Fúvószenekar, Gödöllői Városi Népi 

Zenekar, Gödöllői Városi Vegyeskar, 
Gödöllő Táncszínház, Talamba Ütő-
együttes Gödöllő.

A megnyitón Gémesi György pol-
gármester és Kovács Balázs, a Mű-
vészetek Háza ügyvezető igazgatója 

köszöntötte a szép számú kö-
zönséget, amelyet a Talamba, 
a Gödöllői Fiatal Művészek 
Egyesülete és a Gödöllő 
Táncegyüttes rövid bemuta-
tója is szórakoztatta.

A fotókiállítás szakmai 
kurátora Danis János fotómű-
vész, a tárlaton pedig 13 fo-
tós alkotása tekinthető meg: 
Biszkup Miklós, Boros Ist-

ván, Danis János, Farkas Áron, Fű-
rész Zsolt, Gorácz József, Kállai Mi-

hály, Majnik Zsolt, Polgári Sándor, 
Reményi Krisztián, Szipál Péter, 
Tatár Attila, Váraljai János.          ta

Neumann Nándor verses-zenés jótékonysági estje
Szeptember 11-én Neu-
mann Nándor adott ver-
ses-zenés jótékonysági 
estet a könyvtárban. A 
városunk ünnepi műso-
raiban, kulturális prog-
ramjaiban rendszeresen 
közreműködő előadó ez 
alkalommal önálló jóté-
konysági estet rendezett, aminek bevételét a Kossuth Lajos utcai bölcsőde javára 
ajánlotta fel.
A műsor első része az I. világháborúhoz kapcsolódott, a második részben főleg 
szerelmes versekből hallhatott válogatást a közönség.            at

Bemutatták a Gödöllő monográfia 2. kötetét

Egy koronauradalom története

Tisztelgés a királyné emléke előtt

Gödöllői művészeti csoportokat 
megörökítő fotókiállítás nyílt



6 Gödöllői Szolgálat Város-Kép 2014. szeptember 16.

Felszentelték a görög katolikus templomot

Isten segítségével és összefogással

Reményt keltő kiállítások

Ars Sacra Fesztivál

Jubileumi szimpóziummal ünnepelt a GIM

Erősebbek, mint elődeik

(folytatás az 1. oldalról)

„Isten megsegítette azokat a jó szán-
dékú embereket, akik János atya veze-
tésével elhatározták, hogy templomot
építenek. A földbe helyezett kő csodás
templommá lett” – mondta Kocsis Fü-
löp püspök, majd úgy fogalmazott, a
felszentelt templom Isten jelenlétének
helye, de azt a közösségnek kell meg-
töltenie élettel.
A templom építését lelki építkezés

előzte meg, mondta Sivadó János pa-
rókus, aki köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, akik támogatták a templom
létrejöttét. Úgy fogalmazott, az elmúlt

években megtapasztal-
ta a csodát. Mindenki
összefogott azért, hogy
Istennek hajlékot emel-
jenek: Kocsis Fülöp
püspök három alkalom-
mal összesen 32 millió
forinttal támogatta az
építkezést, az Emberi
Erőforrások Minisztéri-
umának pályázatain 25
millió forinthoz jutottak, Gödöllő város
Önkormányzata ingyenesen adta a tel-
ket, valamint 10 millió forint támoga-
tást nyújtott, Veresegyház önkormány-

zata 2 millió a gödöllői
HUMAN BioPlazma
Kft. félmillió forint, míg
az Amerikai Püspöki
Konferencia 9 millió fo-
rinttal támogatta a temp-
lom építést. Mindezek
mellett a hívek is hatal-
mas áldozatokat hoztak,
a fiatal családosok épp
úgy, mint sok idős gyü-

lekezeti tag. Mint mondta nagyon hosz-
szú lenne felsorolni mindenkit, aki fon-
tosnak tartotta, hogy a görögkatolikus
gyülekezet gödöllői temploma meg-
épülhessen, de mindenkinek köszönetet
mond a segítségért.
A templomszentelésen a görögka-

tolikus egyházi méltóságok mellett ott
voltak a gödöllői gyülekezetek papjai és
lelkipásztorai, s részt vett az eseményen
Hegyi László, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának egyházi kapcsola-
tokért felelős helyettes államtitkára,
Gémesi György polgármester és Tóth
Tibor alpolgármester is. (KJ)

Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es
nemzetközi Városmissziós rendez-
vénysorozat gyümölcseként évről-év-
re egyre többeket szólít meg. A szer-
vezők azzal a céllal hívták életre, hogy
felmutassák a remény jeleit a kultúrá-
ban, a művészet különböző műfajain,
nemzeti kultúránk meghatározó ér-
tékein keresztül. A rendezvénysoro-
zathoz önkéntesen csatlakoznak Ma-
gyarország legnagyobb múzeumai,
kulturális központjai, számos galéria
és művész. Programjait – képző- és
iparművészeti kiállításokat, különbö-
ző műfajú koncerteket, színházi, iro-
dalmi előadásokat, tárlatvezetéseket,
gyerekprogramokat – ingyenesen lá-
togathatja a nagyközönség.
A fesztiválhoz, amit szeptember 20-

28. között rendeznek meg, a gödöllői
intézmények közül a Levendula Galéria
és a Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ kapcsolódik.
A Levendula Galériában szeptember

20-án, 17 órakor nyílik meg Gál Le-
hel festőművész és Veress Enéh szob-
rászművész közös tárlata. Veress Enéh
alkotásairól Antall István szerkesz-
tő-műsorvezető egy korábbi kiállítás al-
kalmával úgy fogalmazott: „A moleku-

láig csiszolja az anyagot, hogy előhívja
belőle az időtlenséget. Kőbe, fába, fém-
be bújik, mi több, rejtőzködik, amikor
formát bont.” Szintén ő fogamazott úgy
Gál Lehel képeiről: Festészetében ott él
minden tapasztalás, amit a XX. századi
magyar piktúra fölhalmozott, ám olyan
szintézist teremtett, amire eddig senki
nem vállalkozott.
A megnyitót követően hétfőtől pén-

tekig, minden este 17 órától a Chopin
Zeneiskola egykori és jelenlegi növen-
dékei adnak kamarakoncerteket a Le-
vendula Galériában.
A Gödöllői Városi Könyvtár és In-

formációs Központban Bada Márta,
Balázs János-díjas festőművész alkotá-
saiból nyílik kiállítás szeptember 26-án
„Mese a teremtésről, hogyan lettünk
cigányok” címmel. A Gödöllőn élő és
alkotó Bada Márta különleges hangula-
tú, egyedi látásmódú képei nem szakad-
nak el a gyökerektől. Vallomások azok
a hovatartozásról, amelyek a cigányság
értékeit villantják fel a szemlélő előtt.
A kiállítást dr. Nagy Márta mű-

vészettörténész nyitja meg, köszöntőt
mond Máté György, római katolikus
címzetes prépost, esperes.

(bdz)

Fennállásának 15. évfordulója
alkalmából szimpóziumot ren-
dezett a Gödöllői Iparművésze-
ti Műhely, amelyen egyaránt
áttekintették az elmúlt másfél
évtized eseményeit, és az intéz-
ményben jelenleg folyó mun-
kát. A rendezvényt szeptember
12-én Budapesten, a Batthyány
Lajos Alapítvány konferenciater-
mében tartották.

A tanácskozáson Gémesi György pol-
gármester mondott köszöntőt, aki a
kezdeteket felelevenítve méltatta Ka-
tona-Szabó Erzsébetnek, a GIM ve-
zetőjének tevékenységét. Kiemelte, az
itt folyó munkát mindig az igényesség
jellemezte, s fontosnak nevezte, hogy
a műhely egyre jobban bekapcsolódik
városunk kulturális vérkeringésébe. Be-
szédében a nemrég elhunyt Remsey
Flóráról is megemlékezett.
Az előadások sorát Katona-Szabó

Erzsébet, a GIM-ház vezetője nyitotta,
aki színes összeállítással foglalta össze
az elmúlt másfél évtizedet. Száz kép
segítségével elevenedtek meg a kiállí-
tások, tanfolyamok, a fiatal textilmű-
vészek munkáit bemutató divatbemuta-
tók, az egykori művésztelep hangulatát
megidéző álarcosbálok, és a nagy sike-
rű Múzeumok Éjszakája eseményei. Az
összeállítás egyfajta eszenciája volt az
itt bemutatott jubileumi katalógusnak.
Az összefoglalót követően Őriné

Nagy Cecília művészettörténész, a Gö-
döllői Városi Múzeum munkatársa be-
szélt a gödöllői művészeti élet gyöke-
reiről, a preraffaelitákról, és az egykori
szecessziós művésztelepről. A művész-
telephez kötődő meghatározó alkotá-
sokon keresztül idézte meg az egykori
alkotókat. Szólt a GIM és a városi mú-
zeum az egykori művésztelep anyagá-
hoz kapcsolódó együttműködéseiről is,
s bejelentette, ennek keretében 2015-
ben Juhász Árpád kiállítást terveznek.
Wehner Tamás művészettörténész

azt tekintette át, hogyan változott a mű-
vészet, és az ahhoz kapcsolódó elvárá-
sok a különböző művészeti ágakban a
múlt század elejétől napjainkig. Majd
D. Udvary Ildikó művészettörténész
beszélt a kiállításokról, kiemelve a
kert kiállításokat, amelyeket a leg-
karakteresebb programnak nevezett.
Mint mondta, a kert kiállítások emble-
matikus rendezvények lettek épp úgy,
mint a hozzájuk társult gyümölcsök-
ből, zöldségekből alkotott csendéletek.
A különböző művésztelepekről, mű-
helyekről, szimpóziumokról szólt N.
Dvorszky Hedvig előadása, amit a
művészettörténész távollétében Juhász
Judit, a Magyar Művészeti Akadémia
sajtófőnöke, a délelőtti ülés levezető
elnöke olvasott fel. A szerző méltatta
Katona-Szabó Erzsébet munkáját, s fel-
hívta a figyelmet arra, a XXI.
században karizmatikus sze-
mélyiségekre is szüksége van
a művésztelepeknek.
Szintén a művésztelepek,

kurzusok világába engedett
bepillantástBarabásMárton
képzőművész a menedéknek
is tekinthető intézményekben
folyó munkáról a modern al-
kotási folyamatokról és a mű-
vészi gondolkodásról szólva.
A délutáni előadások sorát Kodolá-

nyi Gyula költő, műfordító nyitotta,
aki egy korábbi, 2008-ban elhangzott
beszédére alapozva foglalta össze, mi-
ért is jön szívesen a GIM rendezvénye-
ire. Kiemelte, az itt alkotó művészek a
szépség megteremtésére vállalkoznak,
bíznak archaikus gyökereikben, s al-
kotásaikkal átlépik az anyaghatárokat.
Kijelentette: az itt dolgozó művészek
köre erősebb, mint a régi művésztelep
közössége.Alkotásaikra jellemző a kor-
szerű tradicionalizmus. Sokszínűségük
erő, egymás inspirálására számtalan
esélyük van. Mint mondta, ő maga is
köszönettel tartozik azért a sok inspirá-
cióért, amit az ő műveiktől kapott.

A Gödöllői Iparművészeti Műhely-
ben jelentős oktató munka is folyik,
tanfolyamaikon, kurzusaikon az érdek-
lődők korosztálytól függetlenül elsajá-
títhatják a különböző festészeti, textil és
kerámia technikákat. A tanfolyamokról
Incze Mózes festőművész, F. Orosz
Sára keramikus művész és Hidasi
Zsófia textiltervező művész és tartottak
előadást, majd Szabó Emma Zsófia
művészettörténész beszélt a GIM-ben
folyó művészetpedagógiai lehetőségek-

ről, amelyek egyben tehet-
séggondozást is jelentenek.
A rendezvény zárógondo-

latait Simon Károly desig-
nertől a Magyar Művészeti
Akadémia iparművészeti ta-
gozatának vezetőjétől hall-
hatták az érdeklődők, aki úgy
fogalmazott, fontos, hogy
minden műalkotásnak legyen
művészi tartalma, bármiről
is legyen szó. Ez a GIM-ben
már megvalósult.
A délutáni előadások le-

vezető elnöke Feledy Balázs
művészettörténész volt.

(ny.f.)
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Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12,  vasárnap: 16-19-ig

Gödöllő, Faiskola u. 2.  
Dr. Székely Dániel, Tel.: 30/588-8590.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon, vagy az 
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

Chibo: Sharpei keverék 
kan. Napokig bolyon-
gott Gödöllőn mire si-
került megcsípni. Félős, 
távolságtartó, de nem 
agresszív. A kisgyereke-
ket kifejezetten szereti, 
velük bizalmaskodó.

Kormos: Gödöllőn be-
fogott kan puli. Szőre 
nagyon puha, biztos 
ápolták. Van benne chip, 
de nincs regisztrálva! 
Sürgősen várjuk a gazdi 
jelentkezését!

Csöpi: Gödöllőn be-
fogott staff keverék 
kan kutya. Azonosítója 
nincs. Emberekkel ba-
rátságos, kutyákat egye-
lőre csak kíváncsian 
figyeli. A póráz ismeret-
len számára.

Szotyi: Gödöllőn befo-
gott roti keverék szuka. 
Azonosítója nincs. Kü-
lönleges ismertetőjegye, 
hogy aránytalanul pici 
fülei vannak. Kedves, 
barátságos kutyus. Ere-
deti gazdiját keressük!

Szeptember 20-án szombaton
10-12 óráig: 

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

Rendel: 
dr. Michalik László állatorvos

Tel.: 20-981-3100

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Meghosszabbított nyitva tartás!

Dr. MILEI LÁSZLÓ
Tel: 06/30-551-1346
Dr. SZÉKELY DÁNIEL
Tel: 06/30-588-8590
H-P: 10-12 és 16-19

Szo: 10-12 és V: 16-19
TURUL ÁLLATORVOSI PATIKA

H-P: 9-19, Tel: 06/30-9439-898
Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u.2.

KUTYA, CICA KOZMETIKA
HÉTVÉGI ÁLLATPATIKAI ÜGYELET
2112 Veresegyház Kálvin u.22b.

Szo: 8-18 és V: 9-15 

Ha napsütés nem is, de sok ember és 200 kutya. Ez jellemezte a Belvárosi Napok vasárnap délelőtti legfőbb esemé-
nyét, az Ebugatta TV által második alkalommal szervezett kutyás pikniket, amire nemcsak Gödöllőről, hanem más 
településekről is érkeztek négylábúak – természetesen a gazdájukkal együtt. 

Az eseményt Gémesi György polgármester nyitotta meg, aki többek között elmondta: Gödöllő mindig is szívesen 
adott otthont különböző kutyás rendezvényeknek, gondoljunk csak arra, hogy a tavalyi Kutya Világkiállításnak Bu-
dapest mellett Gödöllőn volt a házigazdája. De emellett számtalan kutyás eseménynek is helyszínt biztosított a város, 
amit természetesen a jövőben is meg fog tenni. Az ebugattás pikniknek már másodszor ad otthont Gödöllő, remélhe-
tőleg hagyományteremtő szándékkal.
A pikniken először a hobby-, az ivartalanított- és a keverék kutyák szépségversenyét tekinthették meg a kilátogatók. 
A zsűri (Gémesi György polgármester és Péterfi Csaba, a polgármesteri hivatal kommunikációs igazgatója; Halász 
Árpád állat-koordinátor, a Gödöllői Kutyasport Központ vezetője és Szabó Laura; Bodó Szilárd állatorvos, Gödöl-
lő Város díszpolgára és dr. Juhász Csaba állatorvos) egyáltalán nem volt könnyű helyzetben, amikor el kellett dön-
tenie, hogy kik is legyenek a különböző kategóriákban (kistestű, közepes és nagy) a díjazottak. Ezt követően pedig 
jöttek a boxerek, a Boxer Rescue Team által szervezett szépségversenyen, ahol a kutyusok két kategóriában vetélked-
tek egymással.Akik nem nyertek, azok sem szomorkodhattak, ugyanis a szervezők minden résztvevőnek ajándékkal 
kedveskedtek. Az esemény zárófejezetét a Gödöllői Kutyasport Központ által összeállított program jelentette. A vi-
dám, humoros kutyabemutató/kutyaprodukció – amibe a gyerekeket is bevonták – nagy sikert aratott, mint mindig. A 
programban kiemelt szerep hárult Halász Árpádra, aki viccesen és szellemesen vezette, kommentálta a történéseket.

Belvárosi Napok – vasárnap délelőtt 
az Ebugatta pikniké volt a főszerep

A Belvárosi Napokon, vasárnap 
délután a Magyar Teátrum Szín-
házi Sátorban Halász Árpád ál-
lat-koordinátorral, a Gödöllői 
Kutyasport Központ (GKSK) 
vezetőjével találkozhattak az 
érdeklődök, aki arról mesélt, 
hogy milyen is volt egyszerre 
200 kutyát kiképezni a gödöllői 
Mundruczó Kornél által rende-
zett Fehér Isten című filmhez.

Az alkotás Cannes-ban az Un Certain 
Regard szekció fődíját nyerte el, most 
pedig már Hollywood felé kacsintgat, 
ugyanis a Magyar Nemzeti Filmalap a 

legjobb idegen nyelvű film kategóriá-
ban ezt az alkotást jelölte Oscar-díjra.
A beszélgetés során megtudtuk, hogy 
a rendező első 
körben nem is 
gondo lkodo t t 
hazai kikép-
zőkben, hanem 
külföldön pró-
bált körbenézni. 
De mind Euró-
pában, mind a 
tengerentúlon 
azt mondták 
neki, hogy 60 kutyát (akkor még eny-
nyiről volt szó) képtelenség kiképez-
ni arra, hogy Budapest utcáin fusson, 
kanyarogjon, mindezt tökéletes össz-
hangban. Ekkor ajánlották Árpit, aki 
azt mondta: miért ne lehetne megcsi-
nálni? A hatvanas szám pedig szépen 
felduzzadt 200-ra. Fél éven keresztül, 
minden nap tréningeztek velük. Előtte 
persze adódott a kérdés: honnan lehet 
kétszáz kutyát kölcsönvenni? Mivel a 
GKSK-nak jó kapcsolata van különbö-
ző menhelyekkel, így onnan hozták el 
a „színészeket”.
És hogy mi volt a legnagyobb kihívás 

a forgatás során, arra Árpi így emlék-
szik vissza: már logisztikailag is irtó 
komoly feladat volt az egész, hiszen 
csak a kutyák leszállításához 15 te-
herautó kellett. Az összeválogatásuk 
sem volt egyszerű, figyelni kellett arra, 
hogy ne legyenek se túl kicsik (akiket 
a többiek eltaposhatnak), se túl fiatalok 
(akik még nem annyira alkalmasak az 
utasítások végrehajtására), se túl na-
gyok, mert nekik meg a szállításuk bo-
nyolult. Ezen belül már mindegy volt, 
hogy milyen színűek vagy fajtájúak, 
csak az számított, hogy egészségesek 
legyenek. Ezután indulhattak a trénin-
gek, ami szintén rengeteg energiát kö-

vetelt az oktatóktól. A forgatás 
egyébként jó hangulatban telt, 
az ebek összesen 500 kg kol-
bászt fogyasztottak el. 
Halász Árpád elárulta: számá-
ra nem az a fontos, hogy a film 
Cannes-ban fődíjat nyert és 
esetleg további jelölésekre szá-
míthat, hanem az, hogy minden 
egyes kutyát a forgatás után si-
került örökbe adni; az egyiket 
például ő vette magához.

Emellett Árpi elárulta, hogy eddig 500 
produkcióban vett részt (film, tévéfilm, 
színház, reklám), körülbelül 100 fajta 

állatot (darabra több ezret) képezett ki; 
ezek között volt például hal, csúszó-
mászó, rovar, madár, lepke, 130 kilós 
disznó, 500 kg-os bika, elefánt, moly-
lepke, légy, háziállatok, stb. Ráadásul 
külföldi sztárok mellett is dolgozott: 
Anthony Hopkins, Jean Reno, Gé-
rard Depardieu, Adrien Brody, An-
gelina Jolie, Helen Mirren, stb.
Számára színész és színész között 
csak annyi a különbség, hogy az egyik 
gázsit kap, a másik meg jutalomfalatot 
vagy simogatást. És mindketten boldo-
gok. Ahogy Halász Árpád is.

hc

Halász Árpád: „a forgatás alatt 
500 kg kolbász fogyott el”
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A Pelikán HE 2014. szeptember 
20-án (szombaton) gyermek hor-
gászversenyt rendez a városi isko-
lák tanulói részére. A verseny első 
három helyezettje oklevélben és 

nyereményben részesül.

A rendezvény helye: Isaszegi tavak, 
5-ös tó.
Program: 7.30-tól találkozás a halőr 

háznál, versenyszabályok ismerte-
tése, majd a partszakasz elfoglalása, 
8-11.30 verseny, 12 órakor ered-
ményhirdetés a faházaknál!
A verseny rossz idő esetén (nagyon 
hideg és eső) elmarad, 
érdeklődni Gerőfi Lászlónál a ver-
seny előtti napon a 28/816-887-es 
telefonszámon lehet!

Gadanecz György egykori tanít-
ványa, a jelenleg az UTE színe-
iben versenyző gödöllői Erdélyi 
Zsófia 2. helyen ért célba a hölgyek 
mezőnyében a szeptember 14-én 
megrendezett Wizz Air Budapest 
Félmaraton futóversenyen, ezzel 

megnyerve a magyar bajnoki cí-
met.

A 29. alkalommal megrendezett futó-
versenyre rekordnak számító, 13500-
an neveztek, köztük számos külföldi 
indulóval. A kicsit több mint 21 kilo-

méteres távon mind a nőknél (Nancy 
Nzisa Wambua), mind a férfiaknál 
(Hillary Maiyo Kimaijo) kenyai futó 
nyert, míg a férfiak mezőnyében a 
legjobb magyar a 3. helyen célba érő 
Kovács Tamás lett, aki ezzel szintén 
magyar bajnoki címnek örülhetett.
A Gödöllői EAC-nál nevelkedő 
Erdélyi Zsófia 1 óra 17 perc és 55 
századmásodperc alatt teljesítette a 
távot.                -li-

Újabb pontot szerzett a Gödöl-
lői SK csapata, ezúttal a veretlen 
Vecsés ellen játszott döntetlent ha-
zai pályán. A GSK II. gólzáporos 
találkozón gyűjtött újabb három 
pontot, míg az „egyetemisták” egy 
ponttal gazdagodtak a hétvégén.

Jenei Sándor együttese a forduló 
előtt még pontveszteség nélkül álló 

Vecsést fogadta és ért el értékes 
döntetlent Farkas Péter góljával. A 
GSK az 5 fordulót követően 6 pont-
tal a 10. helyen áll a bajnoki tabellán 
a megyei I. osztályban. A következő 
ellenfél a listavezető és 100 %-os 
Tura lesz majd idegenben.
Pest megyei I. osztály, 5. forduló
Gödöllői SK – Vecsés FC 1-1 (1-0)
Gól: Farkas Péter.

További gödöllői eredmények:
Megyei II. osztály északi csoport, 
5. forduló: Gödöllői EAC – Erdő-
kertes SE 1-1 (0-1) Gól: Czuczor 
Attila.
Megyei III. osztály közép csoport, 
5. forduló: Galgamácsa ÉESK – 
Gödöllői SK II. 4-7 (1-2) Gól: Sza-
bó László (2), Pakuts Barna (2), 
Kerecsényi-Fodor Norbert, Pintér 
Krisztián, öngól.
Következik: Szeptember 21., 16 
óra, Táncsics M. úti Sportcentrum: 
Gödöllői SK II. –  Szada SE                

Székesfehérvár adott otthont az 
idei Atlétikai csapatbajnokságnak, 
amelyen a szabályok engedte le-
hetőségeket kihasználva a GEAC-
BEAC-Ikarus alkotta csapat dia-
dalmaskodott és lett ezzel Magyar 
bajnok összesen 418,5 ponttal.

A három egyesületből kiállított csa-
pat magabiztosan múlta felül ellenfe-
leit, mi sem bizonyítja ezt fényeseb-
ben, hogy a 2. helyezett BHSE-UTE 
385.5, míg a dobogó 3. fokán végző 
DSC-SI-Nyírsuli csapata 385 pontot 
gyűjtött összesítésben.
A 40 versenyszám utáni végered-

ményhez és az ezzel járó aranyérem-
hez természetesen a gödöllői atléták 
nagyban hozzájárultak, többnyire a 
sprintszámokban elért dobogós he-
lyezésekkel. A hölgyeknél Kaptur 
Éva, mondhatni szokásos módon 
100, 200 és 400 méteren (Kálmán 
Csenge 5. lett 400-on) is első lett, 
100 m gáton Répási Petra 2. helyen 
ért célba. A remeknek mondható sor-
mintát a női 4x100-as és a 4x400-
as váltó folytatta. Előbbi a Torma 
Evelin, Kálmán Csenge, Budai Ale-
xandra, Répási Petra, míg utóbbi 
váltó a Kaptur Éva, Kálmán Csenge, 
Budai Alexandra, Répási Petra ösz-

szetételben ért el 2. helyezést.
A fiúk sem akartak lemaradni. A 
gödöllőiek közül Deák Nagy Mar-
cell 400 méteren lett ezüstérmes, 
míg ugyanitt Mucsi Róbert 4. lett. 
A Pozsgai Dániel, Karlik Ádám, 
Karlik Dávid, Móré Győző alkotta 
férfi 4x100-as váltó az 1., valamint 
a Deák Nagy Marcell, Mucsi Ró-
bert, Pozsgai Dániel, Kővári Tamás 
4x400-as váltó aranyérmes lett, míg 
ugyan ebben a számban a Tarlukács 
Ádám, Kriszt Botond, Móré Győ-
ző, Kovács Zoltán kvartett a 3. leg-
jobb idővel ért célba. 200 méteren 
Pozsgai Dániel 3., Móré Győző a 4. 
lett.
A részletes eredményeket a masz.hu 
weboldalon tekinthetik meg.             
                 -ll-

A Gödöllői Contact ITF Ta-
ekwon-do Sportegyesület felvételt 
hirdet 12 éves kortól. 
Honlap: www.itftaekwondo.hu

Gyere és eddz velünk, hogy egy éles 
helyzetben meg tudd magad védeni 
vagy versenyezz és legyél a jövő 
bajnoka és egy összetartó csapat tag-

ja! Jelentkezés a 06-20-560-11-48-
as számon vagy a 
contactsegodollo@gmail.com e-ma-
il címen, illetve szeptembertől az 
e d z é s e k e n 
( B I O - F I T 
Center Gö-
döllő, Állo-
más út 1-2./a 
héfő és szer-
da 17:30-
19:00-ig). 

Az elmúlt hétvégén rendezték 
meg, immáron 15. alkalommal az 
Ádám László-emléktornát, amelyet 
7. alkalommal nyert meg a házigaz-
da TEVA-Gödöllői RC csapata.

Horváth András tanítványai, az 
eredetileg hat csapat részvételével 
megtartott felkészülési tornán reme-
keltek és a Nyíregyháza visszalépé-
sével ötcsapatosra redukálódott me-
zőnyben „rossz” házigazdaként két 
sima, 3-0-ás veréssel hangolódtak 
a kétnapos torna szombati napján. 
Csengeri Petráék előbb az UTE, 
majd a Jászberény együttesét verték 
magabiztosan. A torna második nap-
ján az osztrák TSV Hartberg együtte-
sét 2-1-re verték a mieink és ugyan a 
Vasas Óbuda ellenében 2-1-re kikap-
tak, 9 ponttal megnyerte a Gödöllő a 
kupát. 

Szakmáry Grétát a torna, míg 
Csengeri Petrát a gödöllői csapat leg-

jobbjának választották meg.
A 15. Ádám László-emléktor-

na végeredménye: 1. TEVA-GRC 
9 pont, 2. UTE 8 p., 3. Vasas-Óbuda 
7 p., 4. Jászberény 3 p. (3-8-as szett-
arány), 5. TSV Hartberg 3, p. (3-9).

Magyar Kupa – Szombathely 
lesz az ellenfél

A 2014/2015-ös Röplabda Magyar 
Kupa sorozatba a hölgyeknél 17 csa-
pat nevezett, köztük természetesen a 
TEVA-Gödöllői RC. Az elmúlt heti 
sorsoláson kiderült, hogy az első for-
dulóban a gödöllői hölgyek ellenfele 
a Szombathely lesz. A párharcot ok-
tóber 31-ig kell lejátszaniuk a csapa-
toknak.

6-4-es vereséggel debütált a MAG-
LOG Team CFT Gödöllő csapata a 
Futsal NB II-ben. 
A Baranyai Pál edzette  
fiatal gödöllői alakulat az MV-
FC-Berettyóújfalu II. ellen kapott 
ki, akiknél a szünetelő első osztályú 

pontvadászatot kihasználva többen is 
visszajátszottak a kettőbe.
Futsal NB II. keleti csoport, 1. 
forduló: MAG-LOG Team CFT 
Gödöllő – MVFC II. 4-6 (1-2) Gól: 
Baranyai Pál, Farkas Péter, Molnár 
Márton, Magyar Zsolt.

TOBORZÓ!!

Nemzeti Vágta – 12 ország lovasa verseng

Gödöllő a 8. futamban

Röplabda – 15. Ádám László-emléktorna

Hetedszer nyert a TEVA-GRC

Futsal – Jónak mondható bemutatkozás

Idén szeptember 19-21. között 
kerül sor a Hősök terén a magyar 
tradíciókra épülő, történelmi han-
gulatú lovasverseny, mely ilyen 
formán egyszerre hagyományőrző 
és hagyományteremtő, országos 
kulturális esemény, azaz a Nemze-
ti Vágtára.

Az esemény fővárosi döntőjére 
300 település lovasa indult, közülük 
62-en jutottak el. A fináléra 17 elő-
vágtán át vezetett az út, amelyre ter-
mészetesen városunk lova és lovasa 
is bejutott. A szeptember 11-ei sorso-
láson a Gödöllőt képviselő Szilágyi 

Zoltán lovas Covásna nevű lovával 
a 8. futamban: Nagykálló, Kerek-
haraszt, Sepsiszentgyörgy, Karád 
és Hernádnémeti legjobbjával méri 
majd össze tudását és próbál meg 
majd továbbjutni.

A 2014. évi Nemzeti Vágta a ma-
gyar huszárság legendás hírű alakja, 
a legöregebb szolgálatot teljesítő hu-
szár, Skultéty László strázsamester 
emléke előtt tiszteleg, valamint az 
idei Vágtán a világ minden tájáról 
érkező lovasok is megmérettethetik 
majd magukat, a tavalyi 8 helyett 
most 12 ország lovasa indul a verse-
nyen.                -ll-

Szeptember 13-14. között rendez-
ték meg a gödöllői Belvárosi Na-
pokat, amely keretein beül a szom-
bat reggeli futóverseny indította a 
programsorozatot. 

A városi futásra összesen 2828-an 
neveztek és 7 korcsoportban, fiú és 
leány kategóriákban versengtek a fu-
tók, valamint a legjobban mozgósító 
iskolákat is díjazták.
A legtöbb diákkal, százalékos 
arányban 135,8%-kal a Damja- 
nich iskola volt a legjobb és nyerte 
el az első helyet. A Montágh iskola 
a 2. (101,9%), míg a Hajós a 3. lett 
(87,4%-kal). Az idén először díjaz-
ták azon két intézményt is, akiknél a 
legtöbb dobogós helyezést érték el. 
Itt a Hajós iskola nyert 24 helyezés-
sel, míg a Török Ignác Gimnázium 
18 helyezési számmal a 2. lett.

Egyéni díjazottak: I. korcsoport, 
fiúk: 1. Szabó Csongor (Hajós), 2. 
Gyebnár Ákos (Hajós), Zombor Ber-
cel (Damjanich), lányok: 1. Péter 
Eszter Szent Imre), 2. Zsemle Han-
na (Hajós), 3. Pintér Petra (Damja-
nich); II. kcsp., fiúk: 1. Foris Dávid 
(Szent Imre), Lauber Kolos (Hajós), 
3. Fekete Csanád (Hajós), lányok: 1. 
Ferencz Janka (Szt. Imre), 2. Batizi 
Emese (Szt. Imre), 3. Ács Julianna 
(Hajós); III. kcsp., fiúk: 1. Lau-
ber Tardos (Hajós), 2. Vas Levente 
(Török), 3. Soós Levente (Erkel), 
lányok: 1. Gódor Fanni, 2. Sándor 
Gabriella, 3. Soós Dorina (mind 
Erkel); IV. Kcsp., fiúk: 1. Kovács 
Balázs (Hajós), 2. Jenei Botond 
(Török), 3. Voloncs Balázs (Erkel), 
lányok: 1. Pótha Johanna (Erkel), 
2. Varga Vivien (Hajós), 3. Árvai 
Virág (Erkel); V. kcsp., fiúk: 1. Po-

povics László (Szt. Imre), 2. Boér 
Péter (Török), 3. Hadnagy Richárd 
(CEAS), lányok: 1. Budaházi Vanda 
(Erkel), 2. Marrai Eszter (Török), 3. 
Kobzi Nikolett (CEAS); VI. kcsp., 
fiúk: 1. Kmeczik Bence (Török), 2. 
Barabás András (CEAS), 3. Lénár 
Ádám (CEAS), lányok: 1. Koczkás 
Dóra, 2. Erdős Fanni, 3. Szobonya 
Katalin (mind Török); Felnőtt férfi-
ak: 1. Szombathelyi Imre (Hajós), 2. 
Verbói Zoltán (Petőfi), 3. Csenteri 
Csaba (Montágh), nők: 1. Sántáné 
Farkas Judit (Premontrei), 2. Bati-
ziné Timkó Ildikó (Hajós), 3. Erdős 
Janka (Török).
                -tt-

Belvárosi Napok futóverseny

2800-nál is többen futottak

Atlétika – Csapatbajnokság

GEAC-BEAC-Ikarus siker a csb-n

29. Wizz Air Budapest Félmaraton – Kenyai fölény

Erdélyi Zsófia magyar bajnok

Horgászverseny meghívó!

Gyermekverseny az Isaszegi tavaknál

 

Labdarúgás – Gödöllői gólzápor

Veretlen hétvége
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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 19., péntek, 17 óra: 

Dr. F. Dózsa Katalin, 
művészettörténész, divattörténész: 
A Fényűzés elleni Liga, avagy az I. 

világháború és a divat

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 Gödöl-
lői 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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ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 15-21-ig: Alma Gyógyszertár, 

Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Szeptember 22-28-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, 

Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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.

A Segítség Közalapítvány pályázatot hirdet a gödöllői 
rezsihátralékkal rendelkező családok támogatására. 
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján vagy 
a 106-os szobában lehet igényelni.

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. OKTÓBER 3. 

FELHÍVÁS – ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖR

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres építéshatósági ügyintézői munkakörre.

A munkakörbe tartozó feladatok:
– a gödöllői járás meghatározott területén az építményekhez kapcsolódó építéshatósági engedélyezési eljárások 
lefolytatása és döntés előkészítése,
– közreműködés a szabályozási tervek megalkotásában.
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő 
üzemmérnöki), településmérnöki szakképzettség.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegy-
zőjének címezve (Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2014. 09. 30.
Gödöllő, 2014. augusztus 25.                     Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

A Körösfői-Kriesch Aladár Művé-
szeti Alapítvány 1997-ben jött létre. 
Az alapító okiratban megfogalmazott 
célja és feladata: „Körösfői-Kriesch 
Aladár több művészeti ágban is – fes-
tészet, szobrászat, könyvillusztrálás, 
szőnyeg- és bútortervezés, zene, iro-
dalom – maradandót alkotott. Mind-
emellett az Iparművészeti Főiskola 
tanáraként pedagógus is volt. A gaz-
dag szellemi és művészeti hagyaték 
méltó megőrzése éljából az Alapít-
vány támogatja a művészet bármely 
ágában tehetséges gödöllői fiatalok 
fejlődését, tehetségük kibontakozását. 
Az Alapítvány ugyancsak célul tűzte 
ki a gödöllői fiatalok művészeti okta-
tását kiemelkedő színvonalon végző 

pedagógusok erkölcsi és anyagi elis-
merését.”
A fentiek szellemében évente egy, Gö-
döllőn élő 14-24 év közötti tehetséges 
fiatal vagy a tehetséges fiatalok okta-
tását  hosszabb ideje kiemelkedően 
végző személy díjazására kerül sor. 
Az Alapítvány Kuratóriuma által dí-
jazásra legméltóbbnak tartott személy 
elnyeri a Körösfői-Kriesch Aladár 
Emlékplakett”-et és az azzal járó – a 
kuratórium döntése szerinti – pénz-
jutalmat. A Kuratórium döntésének 
kihirdetésére és az emlékplakett va-
lamint az ezzel járó pénzjutalom át-
adására 2014. október 29-én (szerda) 
18 órakor Körösfői-Kriesch Aladár 
születésének évfordulója alkalmából 

ünnepélyes keretek között kerül sor a 
Gödöllői Királyi Kastély dísztermé-
ben. 
A díj elnyerésére érdemes személyre 
– megfelelő indokkal – bárki javasla-
tot tehet. A javaslatnak tartalmaznia 
kell: A javaslattevő nevét és címét; 
A javasolt személy nevét, életkorát, 
lakcímét, foglalkozását, munkahelyét, 
iskoláját; A javasolt személy eddigi 
művészeti illetve pedagógiai tevé-
kenységének, eredményének részletes 
bemutatását, ismertetését.
A javaslatot/javaslatokat 2014 október 
1-ig kérjük eljuttatni az Alapítvány cí-
mére: Körösfői-Kriesch Aladár Mű-
vészeti Alapítvány, Körösfői László 
elnök, 2100 Gödöllő, Kiss J. u. 7. 

A kuratórium nevében: 

Körösfői László elnök

A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány  felhívása

Kedves Sportbarátaink!

 
A Magyar Olimpiai Bizottság, a 
MOB Emlék- és Hagyományőr-
ző Bizottsága és a Magyar 
Olimpiai Akadémia tisztelettel 

meghívja Önt 

Olimpiai és Sport Témájú 
Gyűjtők XVI. Nemzetközi 

Találkozójára.
 

Helyszín: 
Gödöllői Királyi Kastély, Lovarda

(Grassalkovich-kastély 
5852. hrsz.)

Időpont: 
2014. szeptember 20.

Nyitás: 
10 óra
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Gödöllőn az Erzsébet Királyné Szálloda éttermébe
keresünk csapatbővítési céllal:

- felszolgáló
- szakács és
- konyhai kisegítő

munkakörökre nyelvet beszélő, tapasztalt, önálló munkavégzésre alkalmasmunkatársakat. 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,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+Mély fájdalommal tudatom, hogy Édesanyám WÁGNER
KÁROLYNÉ szül.: KAMES MÁRTA KAROLINA életének 88.
évében 2014. szeptember 4-én elhunyt. A gyászoló fia.

+Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Dr. BE-
RÉNYI BÉLA temetésén részt vettek, részvétüket nyilvá-
nították. Gyászoló család

KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

+Gödöllőn haraszti részen felújított 130nm-es ház 1680
nm-es telekkel sürgősen eladó I.ár: 21,8MFt 20-772-2429

+Sürgősen eladó Gödöllőn Kazinczy krt.-on, jó fekvésű,
1.emeleti, tégla, konvektoros, 60m2-es, 2 szobás, nagy er-
kélyes lakás szigetelt tömbben. Iár: 9,9 MFt. 20-772-2429

+Eladó a központban két szobás, délnyugati fekvésű la-
kás! Iár: 8 MFt!! 20-804-2102

+SÜRGŐSEN ELADÓ 100m2-es, 3 szobás felújított csa-
ládi ház garázzsal, pincével Galgahévízen! I.ár: 12,9 MFt.
20-772-2429

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

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

+Gödöllőn, kastély mögötti részen, csendes utcában el-
adó 90nm-es kockaház, 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 harmadik
emeleti lakás, egyedi fűtéssel sürgősen eladó! 9.2MFt!!!
20-539-1988

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

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

+Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új építésű ré-
szén eladó! Saját telek, kocsibeálló, terasz, igényes ki-
vitelezés, referenciákkal rendelkező építő. Iár.:31,9MFt
20-944-7025

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

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

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

+Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpontban,
csendes helyen, 2 szoba+étkezős, 60m2-es, konvek-
toros, tégla lakás, hozzá tartozó pincerésszel eladó.
Iá.:12,4 mFt. Tel: 06-30-336-7266.

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

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tu-
lajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali
+ 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön be-
járatú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai kony-
ha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos
terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, du-
pla fűtés, redőnyös, új nyílászárók. 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 családi ház. Ára: 150 E.Ft./
hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges! Tel: 06-30-684-5516.

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

+Eladó a Lázár Vilmos utcában egy 520 nm-es építési
telek, melyen egy 40 nm-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 + 2 szobás, 2 fürdőszobás, kertkapcsolatos
terasszal, garázzsal + szuterén téglaépítésű családi ház.
I.á.: 25,5 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő Csanak részén, 80-as években épült
téglaépítésű, 3szobás családi ház félig alápincézve. Az
ingatlanhoz tarozó telekméret 620 nm. 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, igényes lakóház. I.á.: 27,5 mFt
Áron alul! 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő Királytelepi részén, egy 5szobás, 2
fürdőszobás, földszinti, téglaépítésű családi ház 1100 nm-
es telken, melyen örökzöldek, ősfák, bokrok, cserjék talál-
hatóak. I.á.: 34 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban, a 30-as években épült,
téglaépítésű, 4szobás, verandás villa 1000 nm-es telek-
kel. I.á.: 35 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

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

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

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

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

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

+Eladó Gödöllő rózsadombján, a Perczel Mór utcában egy
1000 nm-es ősfás telkű örökpanorámás, egyedi építésű
körház, melyben nappali + hálószoba, étkező, konyha,
fürdőszoba, étkező található. Zsalugáteres ablakos és körter-
aszú. I.á.: 22mFt 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.: 19,9 mFt 20-
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Mátyás Király utcában egy 120 nm al-
apterületű, 3szobás téglaépítésű családi ház, beépíthető
tetőtérrel. A ház alatt 120 nm-es több funkcióra al-
kalmas alagsor található. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

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

+Eladó Gödöllő Fenyvesi részén egy sorházi lakás, mely
szuterénben: garázs, egyéb helyiségek, lakóterületben
egy nappali + 5 szobás, 2 fürdőszobás öröklakás elren-
dezésű, 400nm-es telekrésszel. I.á.: 18,5 mFt 20-919-
4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő Nagyfenyvesi részén egy 150 nm-es al-
apterületű, nappali + 4szobás, teljesen felújított családi
ház 815 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 3 állásos
garázs. I.á.: 30 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a Brassó utcában egy nappali + 4
szobás, tetőteres, teljesen alápincézett, garázsos és
egyéb helyiséges családi ház 515nm-es telken. I.á.:
27,9mFt 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 130 nm lakóterületű
színvonalas, jó megjelenésű családi ház extrákkal, ter-
emgarázzsal, jakuzzival, szaunával, kertkapcsolatos
terasszal, irodával, háztartási helységgel, díszkerttel,
kovácsoltvas kerítéssel. A kertváros legszebb kínálata.
I.á.: 46 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

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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+Eladó Gödöllőn, a Kőrösfői utcában egy 2 szobás össz-
komfortos, felújított társasházi lakás telekrésszel, me-
lyen szauna zuhanyzóval, kemence, borospince, terasz
található örökzöldekkel, bokrokkal telepítve. I.á.: 25 mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

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

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

+Eladó Gödöllőn az Alvégben egy 114 nm-es, földszintes,
teljesen felújított modern családi ház, 793 nm-es telken.
A telken található melléképület, melyben garázs van
kialakítva. 27,9 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 félszobás, erké-
lyes, 2.em. konvektoros lakás eladó. Tel: 30/552-7579

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

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

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

+Gödöllőn, Knézich utcában mediterrán kővel díszített,
130nm-es ikerházfél eladó tulajdonostól: nappali+3 szo-
bás, gardróbokkal, kis kerttel, alacsony rezsivel, napkollek-
torral, légkondicionálóval. Iár: 29MFt. Tel: 30/2215-981

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

+Eladó Gödöllő Fenyvesen egy 2005-ben épült családi
ház. A telek 1270 nm, a ház 210 nm összterületű, telje-
sen alápincézett. Ára: 41 MFt. Érd: 30/6010-543

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

ALBÉRLET KIADÓ

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

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

+A Szt. János utcában első emeleti, klímás, bútorozott,
gázkonvektoros, 63 nm-es, két szoba, étkezős lakás, to-
vábbá garázs kiadó. 20/9423-112

+Gödöllőn a Szent János utcában másfél szobás lakás 1
havi kaucióval kiadó. Tel: 20/5669-767

+Kiadó Gödöllőn igényes, 70 nm-es, 2 szobás, bútorozott tető-
téri lakás családi házban. 80eFt/hó + rezsi. Tel: 30/579-7489

+Az Erzsébet parknál bútorozott garzon kiadó hosszú-
távra. 45.000,-Ft + rezsi. Kéthavi kaució szükséges.
Hűtő, mosógép, mikro sütő van + tároló. 20/582-0002

+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

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

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

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

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

+Szőlő u. 14-ben 50 nm-es ÜZLETHELYISÉG - irodának
is alkalmas - hosszútávra kedvező feltételekkel kiadó
(volt TV-Video Szerviz). Tel: 30/9967-546

+Gödöllő központjában 73 nm-es üzlethelyiség nem fi-
zető parkolási lehetőséggel, kedvező áron ELADÓ vagy
KIADÓ. Tel: 70/631-7554

+Üzlethelyiségek Gödöllőn, forgalmas helyen eladók.
Összterület: 220 nm. Tel: 20/436-5929

ÁLLÁS

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

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

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

+Isaszegi Húsboltba szakképzett hentest vagy csemege pul-
tost keresek, rész vagy fő munkaidőre. Tel: 30/25-28-729

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

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

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

+65 év feletti nyugdíjast keresünk 17 éves, jó képességű
autista lányunk iskolába kísérése céljából reggelente és/
vagy délutánonként. Jelentkezés rövid bemutatkozó le-
véllel és önéletrajzzal: attilawright395@gmail.com

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

+Szadai objektum őrzésére keresek katona beállítottsá-
gú, jól szituált vagyonőrt. Egyéni vállalkozói igazolvány
előny. Érd: 20/389-5556

Az Opel Gaál Márkakereskedés- és szeviz
karosszéria lakatost és autófényezőt

keres Gödöllőről és annak közvetlen
vonzáskörzetéből.

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

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

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

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

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



+Gödöllőn az Erzsébet Királyné Szálloda éttermébe
keresünk csapatbővítési céllal felszolgáló, szakács és
konyhai kisegítő munkakörökre nyelvet beszélő, tapasz-
talt, 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.

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

+Tanácsadó irodánk keres nyugdíjszakértőt fő- és mellé-
kállásban. Elvárás felsőfokú végzettség. Pénzügyi isme-
retek előny. Jelentkezni szakmai önéletrajz elküldésével
lehet: bereczki.1.laszlo@gmail.com

+Autómosóba nemdohányzó munkatársat keresünk fel-
vételre Gödöllőn. 28/417-314

+Gödöllői nyugdíjast, egészségügyist keresünk napi
2x1 órai elfoglaltsággal ágyhoz kötött, idős hölgy mellé.
30/949-9915

+Gödöllői cég munkatársakat keres állattartó telepek
istálló-gépészetének szerelésére, kiszállásos (H-P) mun-
karendben. Feltétel: középfokú (lehetőleg műszaki) vég-
zettség, általános szerelési tapasztalat vagy képesítés,
józan, rendezett életmód, felelősségteljes hozzáállás.
Előnyt jelent: b.kat. jogosítvány, csoportvezetői ambíci-
ók, angol nyelvtudás. Fényképes önéletrajzokat a favago.
hu@gmail.com címre várjuk. 20/669-0023

SZOLGÁLTATÁS

+REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ GYÁRTÁS ÉS SZERELÉS! 2 het-
es átfutási határidő! Kérjen ingyenes helyszíni felmérést
és szaktanácsadást: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kos-
suth L. u. 26.; Tel.: 30/398-48-15, 28-423-739; ormon@
invite.hu;www.kormonnyilaszaro.klikklap.hu.

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

+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. 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

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

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+VESZÉLYES FAKIVÁGÁS esetleg erdőirtás rövid hatá-
ridővel. Tel: 30/20-200-50

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

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

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, ta-
nácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

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

+TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid határidővel, 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, vízveze-
tékek felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő
tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek,
konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, ház-
hoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtele-
pítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

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

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

+Építőipari vállalkozás kül, és beltéri felújítási munkát
(festés, tapétázást, hideg-meleg burkolást, gipszkartono-
zást, homlokzati dryvitozást, térburkolást) vállal. Anyag-
beszerzést a legjobb áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554

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

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

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BUR-
KOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást
20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679

+HÁZÉPÍTÉS, ÉPÜLET, LAKÁSFELÚJÍTÁS, hőszigetelés
(akár 50-90%-os megtakarítás), gipszkarton szerelés, fes-
tés-mázolás, ablakcsere, víz-fűtés szerelés. A munkákat
szakiparonként, de generálban is végezzük. 30/584-8588

+TAKARÍTÁST VÁLLALOK. Hívjon bizalommal. Akár hét-
végén is. Tel: 70/635-2776

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+Gyakorlott kozmetikus házhoz megy! Szépüljön saját ott-
honában kényelmesen antiallergén természetes kozmetiku-
mokkal. Egyszerű és Luxus arc és testkezelésekből választ-
hat kedvére. Továbbá: gyanta, szemkezelések, mezoterápia,
3d műszempilla. Hívjon bizalommal! 30/6455-659

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talp-
masszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontárok-
tól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275

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

+Alakformálás, fogyókúra személyi edzéssel, speedfit-
nessel, kavitációs ultrahanggal, testtekercseléssel a Bio-
Fit Centerben. www.biofitcenter.hu +36209511138

+Szolárium és Flabélos Gödöllőn a Patak téren! Nyitva
tartás változás október 1-től: H-P 9-19-ig, Szo 9-13-ig.
www.godolloiszolarium.hu és www.godolloiflabelos.hu

OKTATÁS

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

+Nyelvgyakorlás céljából angol tanárt keresek. Gödöllőn,
házhoz kellene jönni órát adni. Érd.: 06/30-693-1838

+Ha matematikából, fizikából, kémiából gondod van, ja-
vítani szeretnél tavalyi jegyeden, segítek 5-12 osztályig.
Középiskolai felvételidhez való felkészülésedben is szá-
míthatsz rám. Juhász Károly, 30-908-4130.

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten
minden korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE
nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettségire felké-
szítés. Egész nap. Érd: 30/611-0036 Kollarics Katalin
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



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

+Játékos, beszédközpontú GYEREKANGOL ÉS GYE-
REKNÉMET nyelvtanfolyamok indulnak ANYANYELVI és
DIPLOMÁS magyar nyelvtanárokkal, legmodernebb okta-
tási anyagokkal, digitális táblával kiegészítve. I.L.I. Kft.
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366, 20/556-2653

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

gq: OROSZ, ANGOL, JAPÁN nyelvórák Gödöllőn. Kezdőtől
haladóig, nyelvvizsgára, érettségire, felvételire való fel-
készítés. Bővebb info: www.mencelus.com Tel: 30/374-
6545. Mencelus Nyelvstúdió

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

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

+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt-
és középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöl-
lői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segíté-
se is! 20/380-2268 (du., este hívható)

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

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

+INGYENES OKJ-S SZAKKÉPZÉS SZEPTEMBERTŐL GÖ-
DÖLLŐN a LIA Alapítványi Szakképző Iskolában! Nappali
munkarendben VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ szakon,
esti munkarendben NONPROFITMENEDZSER szakon NYELV-
OKTATÁSSAL. Diákigazolvány, 20 éves korig családi pótlék!
Beiratkozás személyesen 9-15 óra között, LIA SZKI Gödöllő,
Városmajor u.8. Info: 06/30/227-8704, www.liaiskola.hu

+Az ANGOL nyelv iránt érdeklődők az órák során tesztek,
nyelvtani- és beszédértési feladatok, kötetlen párbeszéd
során sajátíthatják el a kifejezéseket. Hívjon bizalommal.
Tel: 30/417-9727

ADÁS~VÉTEL

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

+Gyönyörű oszloptuják kaphatók (illetve a későbbiekben
almák) Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 közül vá-
laszthat. Tel: 30/569-8137

+Nyílászáró ÁRON ALUL ELADÓ: 1 db 1490x2630mm 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 falnyílás-
ba 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, EXLIBRISEKET, papír-
régiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

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

+Eladó egy jó állapotú, megkímélt, hármas, ággyá nyit-
ható, egy kettes ágyneműtartós kanapé (70eFt), vala-
mint egy heverő, ami kétszemélyes, fekhellyé nyitható
ágyneműtartóval (15eFt). 20/559-2671

EGYÉB

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet köz-
vetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz-2014.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfoga-
dok. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

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

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

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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Beküldési határidő: 
2014. szeptember 23.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Kiss Kata Kitti, Csanak u. 12., De-
meter Jusztina, Kossuth L. u. 43
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Czomba Józsefné, Szabó Pál u. 
51., Nagy Erzsébet Kazinczy krt. 
12. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Nagy Ist-
vánné, Sajó u. 3.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Kalász Sándor, Bethlen Gábor u. 
20., Sas István, Nyárfa u. 3. 
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Tóth Sándor-
né, Asbóth u. 1., Kaszás Anikó, 
Kökény u. 33. 


