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Idén Czédly Mónika és Sebők Ferenc vehette
át a Gödöllő Vállalkozója Díjat. Az elismerést
szeptember 17-én adták át.
(3. oldal)
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A városi piacon megrendezett főzőversenyen,
a hazai ételek mellett, valamennyi kontinens
ízeit meg lehetett kóstolni.
(4. oldal)

A kastély lovardája adott otthont a 16. Nemzetközi Olimpiai és Sport témájú gyűjtőtalálkozónak.
(8. oldal)

Megmentett értékeink, megőrzött emlékeink nyomában

A Kulturális Örökség Napjai

Ritka pillanat, amikor valaki saját otthonát is megnyitja az építészeti értékek iránt érdeklődők előtt. Az 1890-es

tént felújításért a Városés Faluvédők Szövetsége
(Hungaria Nostra) az idén
Podmaniczky-díjjal tüntette
ki Boda Anikót, aki az épület pincéjében nagy tetszéssel fogadott előadást tartott
az ingatlan és valamikori
tulajdonosai
fordulatokban gazdag történetéről, az
eklektikus villaépület építészeti érdekességeiről, a
helyreállítás folyamatáról.
A háziasszony különleges
hangulatú előadása valóságos időutazás volt a résztvevők számára. Az érdeklődők a pincétől a tetőteraszig
bejárták a csodálatos épületet, és a – jelenleg a villához tartozó
– szintén felújított, eredeti állapotába
visszaállított parkot.
Fotó: Balázs Gusztáv

A Kulturális Örökség Napjai
évek óta az egyik legnépszerűbb országos programsorozat,
aminek során olyan létesítmények, épületek is megnyitják
kapuikat, amelyek egyébként
zárva vannak a kíváncsi szemek előtt. Az eseménysorozatba Gödöllő városa évek óta bekapcsolódik. Az idei programok
során középpontba kerültek az
I. világháborús emlékhelyek, valamint a holokauszt évfordulóhoz kötődő helyszínek. Az idei
program egyik különlegessége
volt, hogy megnyitotta kapuit a
máriabesnyői Arady-villa, aminek felújítását idén Podmaniczky-díjjal ismerték el.
évekből származó villát felújító Boda
Anikó festőművész és családja most
erre is vállalkozott. A villát az örökösöktől vásárolták meg, majd szakem-

berek bevonásával több éven át tartó
helyreállítással varázsolták újjá.
A kívül és belül az eredeti elemek
megtartásával, illetve pótlásával tör-

(folytatás a 6. oldalon)

Emléktábla-leleplezés

VII. Vadásznap
Hatalmas érdeklődést hozott a
vasárnap megrendezett VII. Vadásznap a Gödöllői Királyi Kastélyban.

A tárlatvezetéssel, kiállításokkal, állatbemutatókkal, gyerekprogramokkal,
vásárral és főzőversennyel egybekötött eseményre több ezren voltak kíváncsiak. A díszudvaron Gönczi Tibor, a kastély ügyvezető igazgatója,
Ambrózy Árpád főszervező, a Magyar Vadászíjász Egyesület elnöke és
Gémesi György polgármester mondott köszöntőt. A Vadásznap keretében
felavatták vitéz Nemeskéri-Kiss Géza
egykori királyi fővadászmester emléktábláját.
(folytatás az 6. oldalon)
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Elfogadták a költségvetés első félévi beszámolóját

Cikluszáró képviselő-testületi ülés
A képviselő-testület szeptember 18-án tartotta cikluszáró
ülését a városházán. Az esemény előtt a hagyományokhoz hűen csoportkép készült a
polgármesterrel, a képviselőkkel és a címzetes főjegyző aszszonnyal.
A képviselők ezután elfogadták a
2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről készített beszámolót, majd
módosították az idei költségvetési
rendeletet. Az első félévben 5,9 milliárd forint bevételre tett szert az ön-
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ója gödöllői szakaszának megvalósításához szükséges településrendezési
eszközök módosítására vonatkozó
előterjesztést.
Az állam 2016-2019 között, európai uniós forrásokból kívánja megvalósítani a Gödöllőt is érintő vasúti vonal elővárosi, Rákos-Hatvan
közötti szakaszának korszerűsítését.
A mintegy 150 milliárd Ft-os becsült összköltségű beruházás csak
akkor kaphat nagy eséllyel pályázati
finanszírozást, ha 2014 végéig építési engedéllyel rendelkezik. Ehhez
szükséges az érintett településeken a

pályától elválasztott, biztonságos kerékpáros közlekedés lehetőségét tartalmazza. A Köztársaság úti felüljáró
így várhatóan a lehető legkevesebb
környezeti konfliktust fogja okozni
a közvetlen környezetben élőknek,
és gyors, biztonságos áthaladást tesz
majd lehetővé a gépjárművek, a kerékpárosok és a gyalogosok számára
is. A képviselő-testület az Isaszegi
út mentén tervezett közúti felüljáró
megépítése kapcsán is meghatározta
támogatásának feltételeit. Eszerint
a Gödöllő Állami Telepek vasúti
megállóhely és az Isaszeg felőli ol-

let az óvodai célra feleslegessé vált
Tisza utcai önkormányzati tulajdonú
ingatlant átsorolta a forgalomképes
üzleti vagyon körébe, egyúttal elrendelte az ingatlan ingatlan-nyilvántartási megnevezésének óvodáról lakóház, melléképület és udvarra történő
módosítását.
A képviselő-testület a megnevezés módosítást követően pályázaton
történő értékesítésre jelöli ki az 1098
négyzetméter területű ingatlant.

Több plakáthely, alacsonyabb
bérleti díj
Összesen 76 négyzetméter felületű ideiglenes választási hirdetőtáblán
tehetik közzé hirdetményüket az önkormányzati választás résztvevői. A
képviselő-testület módosította a választási plakátok elhelyezéséről szóló
rendeletét, megkétszerezve az ideiglenes választási hirdetőtáblák számát,
egyben tizedére – 2.000.- forintra
– mérsékelte a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választása választási kampányában, választási gyűlés céljára bérbe adható
önkormányzati tulajdonú helyiségek
óránkénti bérleti díját.

Névhasználati engedély

kormányzat (az éves terv 7,3 milliárd
forint), kiadásait 4,6 milliárd forintra
teljesítette, ebből felhalmozásokra
500 millió forintot használt fel. A
korábbi évekhez hasonlóan a fejlesztések költsége elsősorban a második
félévben jelentkezik, de jelzi a város
kiemelt beruházását, hogy a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére már
igénybe vettek 392 millió forintot. A
beruházás összes pályázati támogatása 1 milliárd 253 millió forint.

Vasúti rekonstrukció
A képviselők elfogadták a Budapest-Hatvan vasútvonal rekonstrukci-

településrendezési eszközök módosításának szeptember végi elfogadása.
A településrendezési tervek módosítását készítő tervezők a képviselő-testület korábbi határozatának
megfelelően dolgozták át a Köztársaság úti felüljáró korábbi tervét és azt a
konszenzusos megoldást rögzítették,
ami a többszöri lakossági egyeztetés
és széleskörű lakossági véleménybekérés, valamint a városi kerékpáros
munkacsoport állásfoglalása alapján
kristályosodott ki. Ez a terv a Köztársaság út felől zöldfelülettel borított
rézsűs műtárgy-kialakítást, a Podmaniczky út felöl kétirányú szerviz-utas
rávezetést, és irányhelyes, de az út-

dalon lévő iparterület között húzódó
jelenlegi járdát úgy kell átépíteni,
hogy az a munkahelyek biztonságos
gyalogos-kerékpáros megközelítését
biztosítani tudja, s ennek az útnak
kapcsolódnia kell az iparterületet Isaszeg felől megközelítő, a felüljáró
építése után zsákutcává váló korábbi
településközi úthoz, hogy szintben is
meglegyen a kapcsolat Isaszeg felé.

Ingatlan értékesítés
A Batthyány Lajos utcai Zöld óvoda létesítésével a Tisza utca 4. szám
alatti ingatlanban az oktatási-nevelési
funkció megszűnt. A képviselő-testü-

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 fognak rendelkezésre állni a KKV-knak – köztük a mezőgazdasági vállalkozásoknak 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.

Támogatta a képviselő-testület,
hogy a város nevét használja a Gödöllő Néptáncegyüttes Közhasznú
Egyesület. Az egyesület az 1992 óta
fennálló Gödöllő Táncegyüttesért
Alapítvány utóda kíván lenni.

További határozatok
A képviselő-testület a továbbiakban határozatot fogadott el a Gödöllői Sport Közalapítvánnyal történő
közszolgáltatási szerződés megkötéséről, majd a Szilas-major területén
lévő 0135/1-0135/7 helyrajzi számú,
külterületi fekvésű ingatlanok belterületbe vonásáról. Ez utóbbi eljárás
az ingatlan tulajdonosok költségvállalásával történik. Elfogadták a képviselők a Pest Megyei Kormányhiva-

tal törvényességi felhívásáról készült
tájékoztatót és intézkedési tervet, a
helyi közösségi közlekedés 2013. évi
Volánbusz Zrt. részére történő működési támogatás átutalásáról szóló nyilatkozatot, a polgármesteri beszámolót a város nemzeti vagyonát érintő
tulajdonosi jogok és kötelezettségek
joggyakorlásáról.

Búcsúzó képviselők
Az Egyebek napirendi pontban
Pintér Zoltán képviselő (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) Varga András
és Guba Lajos nevében is szólva
köszönetet mondott azért, hogy több
cikluson át részt vehettek a képviselő-testület munkájában. Ők hárman
a következő választáson már nem indulnak.

Polgármesteri és címzetes
főjegyzői köszönet
Az ülés végén alkoholmentes
pezsgővel koccintottak a testület tagjai, befejezve a 2010-2014-es ciklus
munkáját. Dr. Gémesi György polgármester ezt megelőzően elmondta,
úgy érzi, hogy a testület munkájában
a város közösségéért érzett felelősség tükröződött. Az önkormányzat
gazdálkodása, pénzügyi helyzete rendezett. Köszönetet mondott a polgármesteri hivatal és az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok valamint a várossal a hétköznapi feladatok gyakorlása során együttműködő
szervezetek vezetőinek az elvégzett
munkáért.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző a polgármesteri hivatal nevében
mondott köszönetet a testületnek a
4 évben kapott támogatásért, a döntés előkészítés során kapott segítségért. A hivatal mindenben igyekezett
a képviselő-testület várospolitikai
célkitűzéseinek megvalósítását szolgálni. Kifejezte bizakodását, hogy
az október 12-i választást követően
megalakuló testülettel is hasonlóan
tartalmas együttműködés alakul ki.
jk

3,5 milliárdból épülhet a gödöllői uszoda
Még az idén meg kell kezdődnie a gödöllői versenyuszoda építésének. Legalábbis ez derül ki a Magyar Közlöny
2014. évi 128. számából. Az országygyűlési választások előtt alig egy hónappal, március 6-án nyilvánosságra
hozott fejlesztésről a múlt hétig semmit sem lehetett tudni, a Magyar Közlönyből már biztosan tudható, a beruházásra 3565,3 millió forintot fordít a
kormány.
A programot tavasszal, az önkormányzattal történt előzetes egyeztetés és
tájékoztatás nélkül jelentették be. Gémesi György polgármester támogatásáról biztosította a fejlesztést, s úgy
fogalmazott, a város bízik abban, hogy
szakmailag segítheti a beruházás megvalósulását annak érdekében, hogy az
valóban a szándékoknak megfelelően
minden igényt kielégítően történhessen meg, továbbá nyitott az egyeztetések mielőbbi megkezdésére.
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A bejelentést ezt követően csend követte, ezért Gémesi György polgármester
júliusban levélben fordult információért Vécsey Lászlóhoz, a gödöllői választókerület országgyűlési képviselőjéhez, amire a mai napig nem érkezett
válasz. A múlt héten azonban – alig
egy hónappal az önkormányzati választások előtt – a Magyar Közlönyben
néhány adat megjelent a beruházással
kapcsolatban. Ezek szerint a fejlesztés 2014. és 2015. években összesen
3565,3 millió forint keretösszegű központi költségvetési forrásból valósul
meg a Gödöllő közigazgatási területén
lévő 5880 helyrajzi számú ingatlanon.
A sportuszoda építtetője a Nemzeti
Sportközpontok. A Szent István Egyetem tulajdonában lévő területnek, ahol
jelenleg tangazdaság működik, ez év
november 30-ig kell a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerülnie.
				 jk
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Elismerés azoknak, akik többet teljesítenek

Átadták a Gödöllő Vállalkozója Díjakat
(folytatás az 1. oldalról)

Czédly Mónika és Sebők Ferenc
vehette át a Gödöllő Vállalkozója
Díjat. Az elismerést szeptember 17én dr. Gémesi György polgármester
adta át.
Gödöllő város képviselő-testülete Varga Árpád önkormányzati képviselő kezdeményezésére a
16/2002. (VII. 22.) számú önkormányzati rendeletében, a vállalkozók munkájának elismerésére
alapította a Gödöllő Vállalkozója
Díjat.
A rendelet értelmében a díj
azoknak a köztartozással nem rendelkező egyéni vállalkozóknak,
társas vállalkozások személyesen
közreműködő
tulajdonosainak,
illetve vezető tisztségviselőinek adományozható, akik olyan tradicionális, illetve modern ipari, szolgáltatási
tevékenységet folytatnak, amely a
város gazdasági életében, a lakosság
ellátásában tartósan kiemelkedőnek
és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a
város fejlődését, szolgáltatásainak
bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel. A díjban évente két

személy részesíthető.
Az ünnepségen Gémesi György
úgy fogalmazott, az önkormányzat
az elmúlt években igyekezett befektető és vállalkozásbarát környezetet

teremteni. A multinacionális nagy
cégek mellett a városban működő
több mint 500 vállalkozás jelentős
összeggel járul hozzá a város költségvetéséhez, és segíti a fejlesztéseket.
Az ő munkájukat ismeri el a díj,
amit 2014-ben Gödöllő város képviselő-testülete Czédly Mónika vállalkozónak, elismerve a világon egyedülálló Erzsébet ruha rekonstrukciót,

mint különlegesség megalkotását,
a város jó hírnevét is öregbítő, sikeres projekt létrehozását, valamint
Gödöllőn végzett színvonalas vállalkozói tevékenységét, és Sebők
Ferenc vállalkozónak, Gödöllő
városában végzett kimagasló
klímatechnikai tevékenységéért
és magas fokú szakmai hozzáértéséért ítélt oda.
CZÉDLY MÓNIKA, a D’Elia
Esküvői ruhaszalon tulajdonosa
amellett, hogy különleges esküvői ruhákkal várja a gödöllői és a környékbeli esküvőre
készülőket és rendszeresen az
ő ruhakölteményei teszik feledhetetlenné a városi szalagavatókat, az Erzsébet királyné, vagy más
néven Sisi ruha rekonstrukciókkal
egyre nagyobb hazai és nemzetközi
hírnévre tesz szert. Az elmúlt években tizenkét ruhaköltemény hiteles
másolatát készítette el, amihez kiemelkedő szakmai tudását alapos
történelmi és ruhatörténeti kutatásokkal egészítette ki. A ruhákat hazánkban többek között Budapesten,
Szécsényben, Miskolcon és Veszp-

rémben is bemutatták, külföldön pedig már láthatta az osztrák, a német
és a szlovák közönség is. Az egyes
darabok szinte folyamatosan gazdagítják valamelyik Erzsébet királynéval kapcsolatos bemutató anyagát, s
hírét viszik nem csak a D’Elia sza-

lonnak és Czédly Mónikának, hanem
Gödöllőnek, és a Gödöllői Királyi
Kastélynak is. A ruhákat rendszeresen megcsodálhatják a különböző gödöllői rendezvényeken, mint
például a Koronázási Hétvége és a
Vadásznap, de többek között a 2012ben megrendezett I. Erzsébet bál fényét is emelték, valamint a múlt évi
Kutya Világkiállításnak is érdekes
látványosságai voltak a Sisi ruhákat
viselő hölgyek. Mindezek mellett a

jövő divattervezőinek képzésére is
gondot fordít.
Czédly Mónika az Erzsébet királyné ruharekonstrukciókkal a világon
egyedülálló különlegességet alkotott, és a város jó hírnevét is öregbítő,
sikeres projektet hozott létre.
SEBŐK FERENC, az
Első Hókristály Hűtő- és
Klímatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. ügyvezetője hűtőgép szerelőként kezdett el dolgozni 1966ban. Épületgépészeti- és
épületautomatizálási
mérnök
végzettséget
szerzett, majd 1997-ben
alapította meg vállalkozását, ami azóta is Gödöllőn működik. Több,
a városban letelepedett nagyvállalat
rendelkezik az általa fejlesztett klímatechnikával és automatizálással,
de több nagy precizitást igénylő
gyógyszeripari cégnek is dolgozik
szerte az országban. Az üzlettel és
szerelőcsapattal rendelkező vállalkozás a válság idején is talpon tudott
maradni, s folyamatosan végzi munkáját a gödöllői lakosok és cégek
megelégedésére.
(k.j.)

A helyszíni egyeztetés a közutak állapotáról

Választási tudnivalók

Nem minden gödöllői út „gödöllői” út

Amire nem árt odafigyelni

Városunkban folyamatos az utak karbantartása, a kátyúmentesítés. Gödöllőn azonban több olyan út vezet át, ami
nem a város, hanem a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. tulajdonában vannak,
így az ezeken keletkezett úthibákat
nem a városnak kell kijavíttatni, sőt,
nem is teheti meg, hogy engedély nélkül bármiféle munkát végezzen.
A múlt héten a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a gödöllői önkormányzat
szakemberei közös bejáráson egyeztették a feladatokat, amelyek között a
3-as út kátyúmentesítése és az Isaszegi

út csapadékvíz elvezetési
kérdései egyaránt terítékre kerültek. Tóth Tibor
alpolgármester hangsúlyozta, bár az egyeztetések folyamatosak, a
személyes, helyszíni tapasztalatokra nagy szükség van, mivel azok nem
csak azt segítenek eldönteni, kinek, mi a feladata,
hanem a nagyobb problémák feltárását is lehetővé
teszik.
(j)

Már csak néhány hét van hátra az önkormányzati választásokig, így nem árt odafigyelni
néhány dologra, nehogy az
urnánál érjen bennünket kellemetlen meglepetés.

Megszépült az Egyetem téri Óvoda udvara

Önkéntesek munkálkodtak
Rendezett udvar fogadta a gödöllői
Egyetem téri Óvodába járó gyerekeket hétfőn. A Budapest Bank Törődés
Napja önkéntes programsorozatának
keretében a pénzintézet dolgozói az
óvoda munkatársaival és a szülőkkel
együtt végezték el a szabadtéri munkálatokat vasárnap. A bank idén ősszel
országszerte 14 helyszínen rendezi
meg az önkéntes akciót.
Az önkéntességnek nagy hagyománya van a Budapest Banknál. A pénzintézet Törődés Napja programsorozatát
több mint tíz esztendeje, évente két
alkalommal rendezik meg. Az akciók
rendszerint a gyermek- és ifjúsági, valamint oktatási és egészségügyi intézmények támogatását, a helyi lakosok
életkörülményeinek és környezetének
javítását célozzák. A bank munkatársai által végzett kétkezi munkán túl a
pénzintézet anyagilag is hozzájárul a
munkálatokhoz. Az Egyetem téri Óvoda udvarának rendbetételéhez a gödöllői fiók és a Dél-Pest Megyei Vállalati
Üzletközpont dolgozói is csatlakoztak.

„A vállalati üzletközpont és a fiók
önkéntesei mind izgatottan várták a
mai napot, mivel ez az első alkalom,
hogy részt veszünk a Törődés Napján”
– mondta Gombosné Balog Magdolna, a Dél-Pest Megyei Vállalati Üzletközpont vezetője. „A 3000 négyzetméteres területen fekvő óvoda épületét
növényekkel, fákkal teli udvar öleli
körül, amelynek gondozása rengeteg
időt és energiát igényel. Mi ebben segítettünk az intézmény dolgozóinak:
kapáltunk, gyomláltunk, sövényt vágtunk, gereblyéztünk” – tette hozzá.
Mindezek mellett kisebb javítási munkákat is elvégeztek és az elszáradt faágakat is eltávolították.
A pénzintézet további kezdeményezéseivel is aktívan támogatja a civil
társadalom fejlődését. A bank jelentős
szerepet vállal a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztésében, a kultúra,
a szellemi élet, az oktatás és a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatásában is. A „Budapest Bank Budapestért”
és a „Budapest Bank az Oktatásért és a

Magyar Pénzügyi Kultúráért” Alapítványokkal, valamint a „Budapest Bank
Békéscsabáért” Programmal az elmúlt
23 évben összesen mintegy 900 millió
forinttal támogatta a közérdekű kezdeményezéseket.
Pecze Dániel alpolgármester és Halász Levente önkormányzati képviselő
a helyszínen megköszönték a gödöllői
fiók dolgozóinak önkéntes munkáját ,
valamint a bank által az intézmények
adott pénzügyi támogatást.
(ny.f.)

Nem árt ellenőrizni az okmányok
érvényességét. Szavazni ugyanis
csak érvényes igazolvánnyal lehet.
A választópolgár személyazonosságát igazolhatja régi típusú személyi
igazolvánnyal, új, kártya típusú igazolvánnyal és lakcímkártyával, útlevéllel, vagy kártya formátumú jogosítvánnyal.
Ha valakinek lejárt a személyi igazolványa, kb. 20 nap alatt kaphatja
meg új okiratát. Szavazni azonban az
addig érvényes ideiglenes okmánynyal is lehet!
A jogszabály szerint a szavazóhelyiségben megjelenő választópolgárt
a szavazatszámláló bizottságnak
azonosítania kell, mielőtt átadja neki
a helyhatósági választás szavazólapjait.
A választópolgárnak át kell adnia
a bizottságnak a személyazonosságát
és a lakcímét igazoló okmányokat,
hogy ellenőrizni tudják, szerepel-e
a választásra jogosultak névjegyzékében. A személyazonosságot tehát
nem lehet érvénytelen igazolvánnyal
vagy azzal igazolni, hogy a bizottság egyik tagja ismeri a választót.
Ugyanez a helyzet a lakcímkártyával
is: ha a választópolgár nem régi típusú személyigazolvánnyal igazolja
magát, amelyben ez az adat is megtalálható, akkor hiába tudja róla a
bizottság tagja, hogy a választókerületben lakik, el kell utasítani.
Ha valaki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek októ-

ber 12-i választásán nem tartózkodik
a lakóhelyén (korábbi elnevezéssel
állandó lakcímén), az szavazhat a
tartózkodási helye (korábbi elnevezés szerint „ideiglenes lakhelye”)
szerinti jelöltekre is, ha ezt kezdeményezi. Ezzel a lehetőséggel azonban
csak akkor élhet a választópolgár, ha
a tartózkodási helyét a választás kitűzése előtt legalább egy hónappal,
azaz június 23-át megelőzően létesítette, és a választás napjáig azt nem
szünteti meg.
A választópolgárnak a lakóhelye
szerinti település jegyzőjétől kell
kérnie, hogy választójogát a tartózkodási helye szerinti településen
gyakorolhassa. Ha azonban a választópolgár elköltözik, és egy másik
településen létesít lakóhelyet, úgy
automatikusan felkerül az „új” település névjegyzékébe, függetlenül
attól, hogy lakóhelyét a választás
kitűzését követően létesítette. A választópolgárnak tehát ebben az esetben nem kell kérelmet benyújtania és
nem vonatkozik rá az egy hónapos
korlátozás sem.
A települési képviselő-testületek megválasztásában nemcsak a
magyar és az uniós állampolgárok,
hanem bevándorlók, letelepedők
és menekültek is részt vehetnek, ha
van bejelentett magyarországi lakóhelyük. Ez azt jelenti, hogy október
12-én az időközben nagykorúvá válókkal és a bevándorlókkal egészül
ki a választók névsora. Összességében mégis kevesebben voksolhatnak
most majd, mint a parlamenti szavazáson. Október 12-én körülbelül 8
millió 180 ezren adhatják le szavazataikat.
(b)
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Győzött a töltött káposzta és a puliszka

Főzőverseny a Városi Piacon
Szeptember 20-án nagy érdeklődés kísérte a városi piacon
megrendezett főzőversenyt. A
rendezvényen 15 „versenyző/
csapat” mérettette meg magát, így bőven volt miből választaniuk az érdeklődőknek.
Az előre meghirdetett étlapon tucatnyi magyar étel szerepelt, a vaddisznópörkölttől a halászlén át a nyúlpaprikásig. A zsűri (Nánási Éva,
Pécsi Ildikó, Szűcs Lajos, Fábián
Zsolt, Kovács Balázs, Balog Gyula, Gyarmati Károly) értékelése
szerint első helyen Kasza Ilonka és
csapata (Erdélyi Vándor Székelyek
Köre) végzett, akik erdélyi töltött káposztát és tejfölös, juhtúrós puliszkát
készítettek. Második lett a Koch Ferenc – Szalai Imre (Isaszeg) páros;
ők kakaspörköltet nokedlivel + palacsintát rittyentettek, míg a harmadik
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helyet Farkas Zoltán halászléje szerezte meg.
A „Földrészek Ízeinek utcája” egy
újabb színfolttal gazdagította Gödöllő hagyományos rendezvényét:
a Petőfi Sándor Általános Iskola tanárai és diákjai az öt földrész ételeivel várták az arra járókat. Ízelítő a

gazdag kínálatból: tonhalas szendvics, padlizsánkrémes falatkák, mediterrán tésztasaláta,
sült banán, ausztrál
„kengurutalp” süti,
török baklava, arab
mézes sütik, stb. Aki
vásárolt a különleges
sütikből vagy ivott a
„Petőfis koktélból”,
a Gödöllői Petőfisekért Alapítványt

Jövőtervező műhelyeken át a
„Gödöllői modell” kialakításáig
Szeptember 8-án, zajlott le a Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés (GIKSZER) által életre hívott
„Jövőtervező műhelymunkák” záró
rendezvénye a Művészetek Háza
Gödöllőben. Február 27-én egy nyitó konferenciával és csoportos műhelymunkával induló közös gondol-

támogatta, ugyanis a szorgos szülői
kezek azért gyártották a finomságokat erre a napra, hogy a jövő nyárra
tervezett játszótér megvalósuljon.

Kerékpáros felvonulás az
autómentes napon
A Magyar Kerékpáros Klub Gödöllői Szervezete kerékpáros felvonulást rendezett az autómentes napon. Szeptember
21-én délután a főtéren gyülekeztek a résztvevők, akik Füle
Sándor vezetésével kerekeztek fel a blahai napközistáborig.
Az indulásnál Füle Sándor, a gödöllői szervezet vezetője köszöntötte a megjelenteket és számolt be az elmúlt évek kerékpáros fejlesztéseiről, majd a biciklisták rendőri felvezetés
nélkül tették meg az utat.

ISMÉT CSENDÜL A NÓTA
Szeptember 25-én cigánynóta estet szervez a Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
A rendezvényen városunkban már jól ismert 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.

kodásba bekapcsolódtak városunk
oktatási és kulturális intézményeinek vezetői, fiatalokkal
foglalkozó szakemberei a
városvezetés képviselői és
maguk a gödöllői iskolákba, gimnáziumokba járó
fiatalok is. A „Jövőtervező műhelymunkákat” egy
2013. februárjában induló
„Ifjúságsegítő
szakmai
műhelysorozat”
előzte
meg, melyben a résztvevők a Művészetek Házával szakmai
kapcsolatban álló, HROD Közösségi
Gazdaság- és Társadalomfejlesztési
Központ munkatársaival és az általuk felkért szakemberekkel dolgoztak együtt.

A fiatalok és szakemberek két különálló csoportban kezdtek dolgozni,
azonban a műhelymunka két utolsó
képzésén már közösen alkották meg
az anyagot, melyből elkészítették azt

a 24 oldalas összefoglaló és elemző,
utat mutató kiadványt, melyet a záró
rendezvényen mutattak be.
A műhelymunkák 12 alkalmán a
résztvevők is egyértelmű célnak tűzték ki a közös jövőkép kialakítását
Gödöllőre vonatkozóan, a fiatalok
és a velük foglalkozó szakemberek
együttműködésének fejlesztését és a
közös célok tervezését és kialakítását.
A „Jövőtervező műhelymunkák”
mellett a fiatalok „Demokrácia műhelyeken” vettek részt, amelynek keretében helyzetgyakorlatokat végeztek és beszélgettek a demokráciáról
és az ebben történő ifjúsági részvételről. A záró rendezvény persze nem

az utolsó állomás, hiszen a műhelymunkákban résztvevőknek lehetősége nyílik egy 9 állomásos tanulmányúton is részt venni, melynek során
már működő ifjúsági érdekképviseleteket látogatnak meg. A műhely-

munkák során és a tanulmányutak
tapasztalatai alapján, valamint a
megjelent kiadvány segítségével cél
a „Gödöllői modell” kidolgozása.
(x)
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Az élet és az ő nagy kérdései
Mit csinál a jómódú, munkájában sikeres, szerető férjjel,
két gyerekkel élő nő, amikor
pályája töretlenül ível felfelé?
Természetesen depressziós
lesz. Miért is le lenne? Hát el
lehet viselni azt az életet, aminek legtöbb szörnyű napja úgy
kezdődik, hogy az ember reggel felkel, elkészíti a reggelit a
családjának, kikészíti a pénzt
a bejárónőnek – aki majd elpakol, elmosogat, kitakarít,
elvégzi a mosást és a vasalást
meg a bevásárlást – azután elmegy dolgozni?
Igazán borzasztó! Legalábbis Linda
szerint, akinek a legnagyobb problémája, hogy kedvenc elegáns éttermében unalmasnak találja, hogy már
megint ugyanazt a bort rendeli a vacsora mellé.
Mit csinál egy depressziós, sikeres
feleség, aki úgy érzi kiüresedett az
élete, mert hiányzik belőle a kockázat és a szenvedély? Nos, az újságíróként dolgozó Linda a legegyszerűbb megoldást választja, rástartol az

első útjába eső pasira – aki természetesen vezető politikus –, mivel felfedezi annak szemében a szomorúságot, hogy ő sem boldog, stb. stb. stb.
Hogy egy harminc feletti nő miért
is hiszi el a jól bevált „A feleségem
fantasztikus nő, de valami hiányzik
a házasságunkból, és szörnyen szenvedek, mert nem tudok elválni” szöveget, s miért gondolja, hogy az, ami

a zárt irodaajtó mögött történt, jelent
valamit a férfi számára…
Meddig megy el egy nő, amikor
meg akar szerezni egy férfit? Menynyit mer kockáztatni, mennyi megaláztatást vállal egy kaland miatt?
Coelho legújabb regénye számtalan kérdést vet fel, miközben a jóléti
társadalom felsőbb osztályának abba
a rétegébe enged bepillantást, akik
bár józanésszel felfogják, hogy öszszetehetnék a két kezüket, amiért
jólétben, szerető családban élnek és
még a munkában is sikeresek, mégis,
egy idő után elkezdenek úgy viselkedni, mintha nekik lenne a legnyomorúságosabb életük a földön.
Tény és való, szükség van rájuk,
hiszen nélkülük becsődölnének az
antidepresszáns gyártók, és sok pszichológus lehúzhatná a redőnyt.
Szóval Linda kockáztat. Nem is
keveset. A szabadság és a szenvedély
keresése pedig lehetőséget ad arra is,
hogy tanuljon: viselkedéskultúrát a
kiszemelt férfi feleségétől, erkölcsöt
a drogdílertől. Lehet ennél mélyebbre jutni?
(Paulo Coelho: Házasságtörés) nyf

Nyárbúcsúztató fúvószenekari hangverseny – vastapssal

Dallamos időutazás a Lovardában
Ha a közönség nem fogadta volna
olyan lelkesen a Nyárbúcsúztató
hangverseny muzsikusait, mint ahogyan tette, talán három ráadást is
kapott volna a Gödöllői Városi Fú-

A kétrészes műsor idő- és térbeli
utazásra hívott. Az egyik pillanatban az ókori Rómában jártunk a Ben
Hur zenéjének feldolgozását hallgatva, a következőben a múlt századelő Herkulesfürdőjén,

vedők úgy érezték, mintha a kubai
zenész állna Ella Attila karmesteri
helyén. Joggal állapíthattuk meg,
hogy a Gödöllői Városi Fúvószenekar mindent el tud játszani.
Frank Sinatra és Phil Collins fel-

vószenekartól. A paradoxonra az a
magyarázat, hogy sok idő elment a
tapsra. Városunk kiemelt művészeti együttese a kastély lovardájában
adott vasárnap este telt házas koncertet, két ráadással.

ugyanis a Herkulesfürdői emlék dallamára hullámoztak az érzelmek a
közönség idősebb rétegében.
Amikor pedig Perez Prado Mambo
Jambo című örökzöldje csendült fel,
a latin-amerikai zene élvezetébe ré-

dolgozások is gazdagították az est
kínálatát. A zenekar mindent elsöprő hangjával időnként ezer tapsoló
tenyér próbált versenyre kelni, míg
időközben odakinn esőre váltott,
lt
tényleg beszökött az ősz.

GÖMB kiállítás a zeneiskolában

Beethoven est a gödöllői szimfonikusokkal

Zenéből képet, képből zenét
Hatodik alkalommal rendezett kiállítást a GÖMB Alkotócsoport a
Frédéric Chopin Zeneiskolában, így
folytatódik a hagyomány, hogy az
intézmény falait a gödöllői kortárs
művészek alkotásai díszítik.

A szeptember 26-án megnyitott 4F
című tárlat különlegessége, hogy a
kiállított művek Debussy Fekete-fe-

hér című kétzongorás darabja és
Bartók Béla, A fából faragott királyfi
című szerzeménye alapján születtek.
Ezzel egy izgalmas folyamat indult
el, tudtuk meg Buka Enikőtől, a zeneiskola igazgatójától. A tervek sze-

rint ugyanis az intézmény zeneszerzéssel is foglalkozó növendékei, Bali
János irányításával olyan darabokat

írnak majd az év folyamán, amelyeket a kiállított alkotások ihletnek.
Ezeket a tervek szerint a második
félévben mutatják majd be.
A most megnyílt kiállításon Balla Vera, Bányai Gizella, Bujdosó
Ernő, Kovács Gabriella, Kőhalmi
Ákos, Lőrincz Ferenc, Márvány
Miklós, Mészáros János, Pirók
Irén, Posztobányi Péter, Szentiványi-Székely Enikő, Szinvai Pál,
Sz. Jánosi Erzsébet és Varga Zoltán Zsolt munkáit láthatják.
A tárlatot Juniki Spartakus hegedűművész nyitotta meg, a rendezvényen Debussy művét Ferenczy Beáta és Horváth Judit szólaltatta meg.
Az alkotások hagyományosan a tanév végéig láthatók az intézményben.
lt

Ludwig von Beethoven műveivel indította a 2014/2015-ös bérletes évadot a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar. Az első koncertet szeptember 20-án rendezték meg a Művészetek Házában.
Az est folyamán az Egmont-nyitány, az Ah! perfido – hangversenyária, majd
a hangverseny második részében a III. „Eroica” szimfónia csendült fel. Az est
szólistája Szakács Ildikó (szoprán) volt, a gödöllői szimfonikusokat Horváth Gábor, az MTV X. Nemzetközi Karmesterversenyének II. díjasa vezényelte.
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Város-Kép

Megmentett értékeink, megőrzött emlékeink nyomában

A Kulturális Örökség Napjai
(folytatás az 1. oldalról)

Az Arady-villát körbefogó birtok történetét 1795-ig sikerült feltárniuk az új
tulajdonosoknak. A ház első írásos említése 1898-ból származik. Az ingatlant
1929-ben vásárolta meg vitéz Arady István ezredes, későbbi koronaőr-parancsnok, akinek nevét ma is viseli az épület.
Szombaton délután az I. világháborús
emlékekhez kötődő túrán vehettek részt
az érdeklődők. A Városi Múzeumban az
„Adj király katonát!” – Gödöllőiek az
első világháborúban című időszaki kiállításon Fábián Balázs muzeológus, a
kiállítás egyik kurátora tartott szakmai

tárlatvezetést, majd a kiállítás megtekintése után Gödöllő első világháborús
emlékműveihez (Első világháborús emlékmű, a Dózsa György úti temető katonasírjai) látogattak el az érdeklődők.

Gödöllőről először 500 férfit soroztak be, akik egy rövid kiképzést követően azonnal a frontra kerültek. Az
I. világháború ideje alatt a harcokban
körülbelül 900 gödöllői vett részt, közülük kétszázan hősi halált haltak. Később, a 20-30-as években egyházak és
különböző intézmények állítottak emléktáblákat a hősi halottak tiszteletére;
a község 1930-ban állította fel az első
világháborús emlékművet a település
központjában. Ezek egy része máig látható, a többi azonban megsemmisült.
Az első világháborús emlékművet az
1970-es évek elején a főtér beépítése
miatt „száműzték”
a régi református
temetőbe, ahonnan
1990
októberében
került vissza jelenlegi, eredeti helyére.
Az emlékművet idén
saját forrásból újítja
fel Gödöllő városa.
A munkálatok már
megkezdődtek, a napokban várhatóan felállványozzák az emlékművet, aminek a
felújítást követő avatására október 4-én, délelőtt 10 órakor
kerül sor. Az emléktúra a Dózsa György
úti temetőben fejeződött be, ahol négy
első világháborús hősi halott katona sírjánál tisztelegtek a résztvevők.

A Kulturális Örökség Napjai programsorozat vasárnapi rendezvényei a
holokauszt emlékévhez kapcsolódtak.
A Fürdő utcai zsidó ótemetőben a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület
részéről Péterfi Csaba tartott előadást,
amelyben a temető, és a gödöllői zsidóság történetével ismerkedhettek az
érdeklődők. Mint elhangzott, a gödöllői
temető, bár csak egy része maradt meg,
különlegességnek számít, a legtöbb településen ugyanis teljesen elpusztultak
a már nem működő kegyeleti helyek.
Az eseményen már megtekinthették az
ótemető emlékfalát is, amire azoknak a
neve került fel, akiket itt helyeztek örök
nyugalomra. A több éves kutatómunka
eredményeként sikerült beazonosítani a
legtöbb sírhelyet is. Az emlékfal kialakítása a Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület eredményes pályázatának
köszönhetően valósult meg a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
támogatásával.
Lehetőség nyílt a kastély rondellájában látható „Törött emlékek” címmel
megrendezett holokauszt emlékkiállítás
megtekintésére is. A helyszínen Klacsmann Borbála, a kiállítás rendezője
kalauzolta az érdeklődőket. A tárlat emléket állít az áldozatoknak, és azoknak
a gödöllőieknek, akik az embertelen
időkben életük kockáztatásával segítették, mentették a zsidó embereket.
(k.j.)

Felavatták Nemeskéri-Kiss Géza emléktábláját

VII. Vadásznap Gödöllőn
(folytatás az 1. oldalról)

A hagyományosnak számító programra az ország minden tájáról érkeztek vendégek, akik számtalan színes
program közül választhattak. A díszudvar színpadán többek között gyerekeknek szóló vidám meseelőadások
zajlottak, de nagy sikert aratott a Vadászkamara kürtmuzsikája is.

A gödöllői Vadásznap rendszeres és
megtisztelő vendége özvegy Széchenyi Zsigmondné (született Hertelendy
Margit), aki az idén is ellátogatott városunkba. A díszvendégek sorát gazdagították a fertődi Esterházy-kastély és
a hatvani Grassalkovich-kastély képviselői.
A Kastélyparkban is izgalmas programok várták az érdeklődőket.
Ez alkalommal a kézművesek
vásárán is sok, a vadászat szerelmesei számára vonzó termék
került a pultokra. A főzőverseny
résztvevői is vadételek készítésében mérték össze tudásukat.
Nagy érdeklődés kísérte a
vadászkutya-bemutatót, ahol
az ebek produkciója közben a
műsorvezető az adott kutyafajta

Csak néhány napra tűnik el

Cserkészszobor
Nélkülözniük kell néhány napig a gödöllőieknek és az idelátogatóknak a Művészetek Háza mellett álló cserkészszobrot.
Az 1933-as Jamboree-nak emléket állító alkotás talapzatára
a napokban kerül fel Halászné Várady Ildikó domborműve,
a munkálatokat azonban műhelyben kell elvégezni.
A Cserkészfiú című alkotás talapzatának negyedik, eddig üres
felületére helyezik fel a Halászné Várady Ildikó nyugalmazott
pedagógusnak, a Magyar Leánycserkész-szövetség volt vezetőjének emléket állító alkotást, amit egykori tanítványai, tisztelői
kezdeményezésére, Márvány Miklós készített
Ehhez kapcsolódóan sor kerül a talapzat felújítására. A néhány
napos munkát zárt helyen végzik, így az emlékművet néhány
napra elszállítják a helyszínről.
A dombormű leleplezésére október 4-én délelőtt, a világhábo(bdz)
rús emlékmű avatása után kerül sor.

tulajdonságaival,
annak vadászat közbeni viselkedésével
ismertette
meg a közönséget. A solymász- és
íjászbemutató is érdekes színfoltja volt
a rendezvénynek. Itt Ambrózy Árpád
tolmácsolásában ismerkedtek meg az
emberek a magyar vadászat történetével, a különböző – az idők folyamán
megváltozott – íjtípusokkal, de azt is
megtudhattuk és láthattuk, hogy amíg
egy régi elöltöltős puskát a vadász
megtölt, addig az íjász kilő vagy nyolc
vesszőt.
A Vadásznap keretén belül, de a
kastély területén kívül, pontosabban a

Hamvay-kúria melletti téglafalon kialakított emlékhelyen avatták fel vitéz Nemeskéri-Kiss Géza, egykori
királyi fővadászmester emléktábláját. Egészen pontosan azon a helyen, ahol
egykor a Magyar Királyi
Udvari Vadászati Hivatal
állt. A fekete márvány emléktáblát Gémesi György
és Ambrózy Árpád leplezte
(t.a.)
le.

Kávéházi Esték: Akik mindig, mindent tudnak
Szombaton ismét az egykori kávéházak világába
kukkanthatnak be az érdeklődők. A Királyi Váróban 17 órakor kezdődő est immáron harmadik a
Kávéházi Esték sorában. Ez alkalommal a tulajdonosokról és a főpincérekről lesz szó, azokról a
különleges alakokról, akik mindig mindent tudtak, mindenkit megértettek, s hivatalos státuszuk
mellett, ha úgy hozta a szükség, barátként és
pszichológusként is megállták a helyüket. Nem
véletlen, hogy sokuk alakját az irodalmi művekben is megtalálhatjuk. Ezekből természetesen az
est folyamán részletek is elhangzanak.
A kalandozásban ezúttal Saly Noémi, várostörténész, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum munkatársa segít, aki a kávéházakról, a kávéházi történetekről már több
könyvet is megjelentetett.
(ny.f.)
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Kihaltnak vélt óriáskigyófajt találtak Romániában

Városi méhek egy tetőfarmon

A nyugati homokiboa előfordulását
utoljára 1937-ben jegyezték fel, most a
Duna mentén több példányt is találtak.
Ez az egyetlen európai óriáskígyófaj. A
Román Ornitológiai Társaság szakemberei nem árulták el közelebbről, hogy
az ország mely részén bukkantak a kígyókra, mert attól félnek, hogy az állatok trófeavadászok áldozatául eshetnek. A herpetológusok egy nőstényt és
hat kisebb kígyót találtak – számol be
a ritkaságszámba menő felfedezésről a
transindex.ro. Bár az óriáskígyók családjába tartozik, a nyugati homokiboa
mindössze 80 centiméterre nő meg.

New Yorkban 2010 óta engedélyezett
a mind népszerűbb városi méhészet: a
tetőteraszokon egyre több kaptár látható.

Méregfogai nincsenek, apróbb
rágcsálókkal,
hüllőkkel, csigákkal táplálkozik. Többnyire
éjszaka
vadászik,
veszély
esetén a homokba ássa magát.
Romániában a
helyiek kétfejű
kígyónak hívják, mert a farka nagyon
hasonlít a fejére, így képes megtéveszteni a rá vadászó ragadozókat. A nyu-

Óriásvidrák az Állatkertben
Már láthatják a látogatók a Fővárosi
Állat- és Növénykert legújabb szenzációjának számító óriásvidrákat. A főként Brazíliában őshonos ritka állatfaj
csak nagyon kevés állatkertben látható,
Magyarországon pedig most kerültek
először bemutatásra.
A Dél-Amerikában, ezen belül mindenekelőtt Brazíliában őshonos óriásvidra nem véletlenül kapta a nevét. Ezek

ja. Mivel a Magyarországon is honos
eurázsiai vidrák (Lutra lutra) súlya 3
és 15 kilogramm között szokott lenni, elmondható, hogy az óriásvidrák
többszörösen akkorák, mint a hazaiak.
Ezzel egyébként nemcsak a vidrák, hanem az összes többi menyétféle ragadozó körében is az egyik legnagyobbra
növő fajnak számítanak. Méretén kívül
a faj további különlegessége, hogy az
óriásvidrák farka nem hengeres, ha-

az állatok ugyanis akár 30 kilogrammosra is megnőhetnek, teljes testhoszszuk pedig az orruk hegyétől a farkuk
végéig a két métert is meghaladhat-

nem – áramlástani okok miatt – a végén lapított. Erre utal a faj tudományos
nevének első tagja, a latinosított ógörög Pteronura elnevezés, amely „szár-

Kipusztulás fenyegeti a koalákat
Az Ausztráliában honos koala egyedszáma fogy. Folyamatosan pusztulnak,
és szinte csak önkéntesek próbálnak segíteni az állatokon.
Ausztrália szimbólumállata a kipusztulás szélén van. Jó szándékú önkéntesek állnak készenlétben, hogy a nap 24
órájában menteni tudják a bajba került
erszényeseket. A koala egy békés, kedves, aranyos ábrázatú plüssfigurának
tűnik, de ha az ember meg akarja fogni,
nagyon hevesen védekezik. Ilyenkor
csapkod, harap, morog, karmol is.
A koalák bundája luxusholmik alapanyaga lett, így az állat hamarosan bajba került. 1927-ben ugyan betiltották
ugyan a koalák vadászatát, de addigra

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

már jelentősen megritkult az állomány.
Aztán védelmi intézkedéseket vezettek
be, aminek köszönhetően ismét egyre
több lett a koala, de akkor meg a városok kezdtek olyan ütemben terjeszkedni, hogy az élőhelyüket teljesen beszűkítették. A kutyák és az autók is a faj
ellen vannak, így egyedszámuk ismét
jelentősen megtizedelődött.
Az urbanizálódás átka, hogy számos
baj érheti a koalákat: fennakadnak kerítésen, elüti az autó, de az eukaliptuszfa
hiánya miatt éhen is pusztulhat.
Az ember és koala jól megfér együtt,
ha az ember figyelembe veszi a koalák
szükségleteit, szokásait, és annak megfelelően építi fel városait. Mára már a

gati homokiboa Európában a Balkánon
honos, de előfordul a Kaukázusban, a
Közel-Keleten és Észak-Afrikában is.
nyasfarkút” jelent. A lassú folyású,
gyenge sodrású folyamokat, illetve a
mocsaras, lápos területek nyílt vízfelületeit kedvelő állatfajt prémje miatt
korábban széles körben vadászták is.
Ma már természetvédelmi oltalom alatt
áll, de a korábbi vadászat miatt lecsökkent állománynagyság, valamint a természetes élőhelyek zsugorodása miatt
napjainkban is veszélyeztetettnek számít. Igen ritkának mondhatók az állatkertekben is. Jelenleg az egész világon
25 olyan állatkert működik, ahol ezzel
az állatfajjal foglalkoznak. A Budapesten látható három fiatal állat két német
állatkertből került ide Cora és Cumana
Lipcséből, Alonda pedig Duisburgból.
Természetesen minderre azért kerülhetett sor, mert Állatkert az Európai
Állatkertek és Akváriumok Szövetsége
(EAZA) akkreditált tagjaként csatlakozott ahhoz a tenyészprogramhoz, amelyet a szövetség még 2003-ban hívott
életre a faj állatkerti tartásának és szaporításának összehangolása érdekében.
Az állatok egyelőre mind nőstények, a
jövőben azonban hím állat beszerzése
is szerepel a tervek között, összhangban a tenyészprogram célkitűzéseivel.

Brooklyn Grange a világ legnagyobb
tetőteraszi farmja. Itt található New
York legnagyobb méhészete: 38
méhcsalád 500 kilogramm mézet termel évente. A méhek az itt virágzó növények illetve a közeli parkok virágainak nektárját
gyűjtik be. A virágzási ciklusoktól függően akár 10 kilométeres
távolságba is elrepülnek, bejárva
a Central Parkot is.
A városi méheket egészségesebbnek és termékenyebbnek
tartják, mint a vidéki kaptárakban élő példányokat. Ennek oka, hogy
a városban a méhek nincsenek kitéve
a permetszerek káros hatásainak és a

nektár gyűjtési ciklusa is jóval hoszszabb, hisz a parkokban és a díszkertekben kora tavasztól késő őszig virágoznak a növények.

két tetőteraszán 25 tonna biozöldséget
termelnek évente, a zöldségeket helyben és a közeli biopiacon árulják.
A gazdálkodás pozitív hatással van a
környezetre is. Heves esőzések idején New Yorkban a
szennyvízcsatornák
túláradnak, ilyenkor
a szennyvíz az East,
és a Hudson folyóba
ömlik. A tetőfarmok
működése lehetővé
teszi, hogy évente
körülbelül 3700 köbméterrel kevesebb
esővíz kerüljön a szennyvízelvezető
rendszerbe, segítve ezzel a folyók tisztaságát.
ng.hu

GAZDIT KERES
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Egy éves sharpei-vizsla keverék fiú oltva, chipelve keresi szerető gazdáját.
Embercentrikus, kedves kutyus.
Árva Lelkek Állatvédő Egyesület Tel.:
70/2819555

Hajléktalanszálló mellől mentett 3 éves
ivartalanított, szelíd nősténycica gazdit keres. „Kinti” simogatásra és ellátásra vágyik. Tel.: 20/996-7608.

zoobudapest, fotó: Bagosi Zoltán

veszélyeztetett fajok közé tartozik, de
ezen kívül fontos az állomány állapotának és létszámának felügyelete, élőhelyük feltérképezése. Az önkéntesek

Hétvégén is nyitva tartó állatorvosi rendelő:
munkáján is nagyon sok múlik, az árván maradt kis állatokat ők nevelik fel.
otthonikedvenc.hu

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

Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12, vasárnap: 16-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Dr. Milei László, Tel.: 30/551-1346.
TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Rézi: Staff keverék felnőtt szuka kutya. Emberekkel
barátságos,
kutyákkal agresszív, így
inkább egyedüli kutyának ajánljuk, bár valószínűleg a kutyasuliban
fog még alakulni.

Tejföl: Gödöllőn befogott fiatal fehér puli
kan. Szőre elképzelhető,
hogy a mostani mostoha
időjárás miatt lett ilyen.
De bízunk benne, hogy
valakinek hiányzik ez a
tündérke.

„Sokan azt gondolják, hogy a városokban való méhészet veszélyes lehet. Pedig egy kaptár olyan, mint egy reptér,
ahol a méhek, mint a repülők, a kaptárat elhagyva azonnal felszállnak és 7
méteres távolságban már nem is érzékelhetők“ – mondja Chase Emmons,
a Brooklyn Grange magyar származású alapítója.
A városi lakosság világszerte növekszik és a tetőteraszi agrárkultúra fontos
szerepet tölthet be az itt élő emberek
és a természet kapcsolatában, nem
beszélve arról, hogy így könnyebben
elérhetők a friss és egészséges zöldségek. Brooklyn Grange földdel borított

Igor: 10 hónap körüli
keverék kan. Nagytestű
lesz, de most még egy
kicsit aránytalan.
Nyakába a lánc be volt
nőve, melyet ellátott az
állatorvos. Álomcsaládot keres!

Tubi: Idősebb kistestű
keverék kan. Egyenlőre
tartózkodó, de reméljük
megnyílik majd. Idősebbek mellé is kitűnő társ
lehetne.

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

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Szeptember 27-én és 28-án
9-11 óráig:
KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos
Tel.: 06-20-9913-057.
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Nemzeti Vágta – Előfutam volt a végállomás

Gödöllő az 58. lett az idén
Véget ért a 2014-es Nemzeti Vágta, amit a Pest megyei Tahitótfalunak Molnár Gyöngyi Iceman
nevű lován nyert meg. A nagyszerűen szereplő lovas az elismerés mellett az 5 millió forintot
is magáénak tudhatja.
A Gödöllőt képviselő mezőtúri Szi-

lágyi Zoltánnak az előfutam jelentette a végállomást.
A 12 előtutamból a 8-ban rajthoz álló
Szilágyi Zoltán Covásna nevű lova
hátán a hat indulóból a 3. helyen végzett, Hernádnémeti és Nagykálló lovasa mögött, így lemaradt a továbbjutásról és a középdöntőről. A Gödöllőt
képviselő lovas összességében 88,98

Kézilabda – Megfiatalodva a harmadosztályban

Győzelemmel rajtolt a GKC
Két év NB I/B tagságot követően idén az NB II-ben próbálhat
szerencsét a Gödöllői Kézilabda
Club férfi csapata, akik az első
játéknapon fölényes győzelmet
arattak Gyömrőn.
Az NB I/B-s kiesést követően némi-

leg kényszerből, némileg a vérfrissítés céljából tehetséges fiataljaira épül
a jövő NB II-es gödöllői csapata,
amelynek továbbra is Bartos Gábor
az edzője. Az új időszámítás jól indult, ugyanis könnyed játékkal nyert
idegenben a GKC a Gyömrő vendégeként, hasonlóan a junior gárdához,

Labdarúgás – Listavezető GSK II.

GSK: Bravúrpontokkal visszafelé
Az elmúlt heti, Vecsés elleni
pontszerzés után ismét bravúrpontnak örülhetett a Gödöllői
SK, akik ezúttal a listavezető és
még pontveszteség nélkül álló
Tura vendégeként értek el értékes döntetlent. A GEAC ismét kikapott, ellenben a GSK II. újabb
győzelmével továbbra is listevezető csoportjában.
A Gödöllő az úgymond nagycsapatok
ellen rendre jó eredménnyel rukkolt
elő eddig is és ez most sem volt másképpen. A mieink a játéknap előtt még

listavezető, 5 győzelemmel makulátlan mérleggel álló Turához látogatott.
A hazaiak a sorozat folytatásában bíztak, míg a GSK játékosai mondhatni
teher nélkül léphettek pályára. Nos, a
teher nélküli játék pontot ért, miután
a 18. percben vezetést szerző házigazdák találatára két perccel később
Rontó Roland jóvoltából válaszolni
tudott városunk tizenegye és mivel
nem született több gól a meccsen, 1-1es döntetlennel ért véget a párharc.
Érdekes, hogy a bravúrpontok ellenére ismét csúszott egyet hátra a Gödöllő a bajnoki tabellán, jelen állás sze-

Atlétika – Serdülő csapatbajnokság

5. helyen a GEAC csapata
A felnőtt csb-vel párhuzamosan
rendezték a serdülő atléták csapatbajnokságát. Az Atlétikai Szövetség ezzel a példaképekkel,
felnőtt bajnokokkal, világsztárokkal „egy pályán” versenyzés
élményét kínálta fel a legifjabbaknak.
A GEAC serdülői a 26 csapat közül
a nagyon tisztes 5. helyen végeztek.
Kiemelendő a fiú rúdugrók teljesítménye (Szamosi András és Simonváros Csanád), akik versenyszámuk
1. és 2. helyén végeztek. Kitűnően szerepelt Kriszt Katalin is, aki
bronzérmet nyert és aki a két rúdug-

róval együtt meghívást kapott a két
hét múlva Szlovéniában megtartandó
serdülő viadalra készülő magyar válogatottba. Edzők: Körmendy Katalin, Szörényi István, Zsivóczky
Attila, Gadanecz György és Máté
Alpár.
Három aranyérem az összetett
ob-n
Az elmúlt hétvégén Székesfehérváron szerepeltek a GEAC atlétái, akik
a többpróba bajnokságról 3 arany- és
két bronzéremmel tértek haza.
Kovács Emma az ifjúsági lányok
hétpróba versenyében lett aranyér-

Toborzó a Grassalkovich SE-nél

Tornázz a GSE-ben
A Grassalkovich SE akrobatikus torna szakosztálya sok szeretettel várja az óvodás fiúkat és lányokat egy

jó hangulatú, sokoldalúan fejlesztő
foglalkozásra.
Foglalkozások helyszíne:

másodperces időeredménnyel teljesítette a körülbelül 1100 méteres távot
a döntőbe bejutó 71 fős mezőnyben,
ezzel az 58. helyen végzett a 2014-es
kiírásban a 300 benevezett település
-ttközül (fotó: feol.hu).

MOB hagyományőrző találkozó a Kastélyban

kiknek a szakmai irányításáért Mácsár Gyula felel.
NB II. északi-csoport, 1. forduló
Gyömrő VSK – Gödöllői KC 16-26
(5-13)
Juniorok: Gyömrő VSK – Gödöllői
KC 19-26
Következik:
Szeptember 27., szombat 18 óra
(juniorok: 16 óra), Hajós Alfréd Ált.
Isk. tornaterme: Gödöllői KC – Soly-ilmári SC.

Hét nemzet, közel 100 gyűjtője hozta
el az eseményre sporttémájú kincseit akiket a házigazda Gödöllő város
Polgármestere, a MOB Emlék- és
Hagyományörző Bizottságának vezetője, a MOB elnökségének tagja,
dr. Gémesi György, valamint a társrendező, Magyar Olimpiai Akadémia
főtitkára, Jakabházyné Mező Mária köszöntöttek, míg hivatalosan a
kastély úrnője, Erzsébet királyné
nyitotta meg a rendezvényt, a megnyitót a látványtánc Európa-bajnok
Irish Feet stepptánc együttes bemutatója zárta.
Ezután őfelsége, a polgármester,
valamint a korabeli ruhába öltözött
MOA főtitkár megtekintették a gyűjtők relikviáit és hivatalosan is kezdetét vehette a csere-bere.

rint 7 ponttal a 11. helyen áll a csapat.
Pest megyei I. osztály, 6. forduló
Tura VSK – Gödöllői SK 1-1 (1-1)
Gól: Rontó Roland.
Következik:
Szeptember 27., szombat 16 óra,
Táncsics Sportcentrum: Gödöllői
SK – Nagykőrösi Kinizsi

GEAC vereség, GSK II.
szárnyalás
Megyei II. osztály északi-csoport, 6.
forduló: Verőce – GEAC 1-0 (1-0)
Megyei III. osztály közép-csoport,
6. forduló: Gödöllői SK II. – Szada
SE 5-2 (3-2) Gól: Szeles Dávid (2),
Szekeres László, Pakuts Barna, Tóth
-liLászló.
mes. Az első hely sorsa az utolsó
versenyszámban, a 800 m síkfutásban dőlt el a gödöllői atléta javára.
Ugyan itt Renner Luca a 3. helyen
végzett. A Kovács Emma, Renner
Luca, Ajkler Eszter alkotta hétpróba
csapat szállította a következő aranyérmet, míg a harmadik 1. hely Kriszt
Botond nevéhez fűződik, aki a junioroknál tízpróbában lett bajnok.
A második bronzérmet az újonc (13
éves) fiúk a csapatversenyben nyerték Mihály Ádám, Magyari Benedek, Voloncs Balázs, Ferenc Ákos
összetételben. További igen értékes
helyezés Kriszt Katalin 4. helye a
serdülő 5 próbában, Mihály Ádám és
Voloncs Balázs 5. helye az újonc 4
próbában. Edzők: Zsivóczky Attila,
Körmendy Katalin, Máté Alpár, Gadanecz György.
-llDamjanich János Ált. Isk. tornaterme, időpontjai: Ovitorna csoport:
Hétfő 16:15-17 óra, Előkészítő csoport: Hétfő, szerda, péntek 16-17 óra
között.
Érdeklődni Kőhler Ákosál a 06/2095-11-072-as telefonszámon lehet!

Tájékozódási futó edzés gyerekeknek
20. Kirchhofer József Mini Maraton, 2014. október 12. vasárnap,
a megszokott helyen, a Szent
István Egyetemen a Sportcsarnoknál!
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Sport

Előnevezés a gödöllői iskolásoknak
a saját iskolájukban, a nem gödöllői
iskolások az egyesület honlapján nevezhetnek, szeptember 29-től!
www.kirchhofer-se.hu

Tájfutó képzés: kedd-csütörtök 1617.30-ig a Premontrei Gimiben, gyülekező: B épület 113-as terem, Jelentkezés: ifj. Kiss György 20/468-3427,
e-mail: kirchhofer.se@gmail.com

Olimpiai éremgyűjtők találkozója
A gödöllői Királyi Kastély lovardája adott otthont szeptember
20-án a Magyar Olimpiai Bizottság, a MOB Emlék- és Hagyományörző Bizottság és a Magyar
Olimpiai Akadémia szervezésében megtartott Olimpiai és Sport
témájú gyűjtők 16. nemzetközi
találkozójának.

A találkozón megjelent az 1964-es
tokiói női tőr olimpiai bajnok, Sákovicsné Dömölky Lidia, Rejtő Ildikó
és Juhász Katalin, az 1956-os melbourn-i olimpián kenuban bronzérmes Mohácsi Ferenc, valamint két
olimpikon, az atléta sprinter Tatár
István és a kenus Pálizs Attila.
Siklósi Erik, a MOB marketing és
kommunikációs igazgatója a közelmúltban véget ért nanjingi ifjúsági
olimpián remeklő fiatal úszóval, az
aranyérmes Kenderes Tamással, a
bronzérmes Sztankovics Annával
beszélgetett a jelenlévők előtt élényeikről és eddigi gyűjteményeikről,
valamint a tokiói olimpián aranyérmes Rejtő Ildikó is élménybeszámolót tartott pályafutása legszebb
-ttélményeiről.

Röplabda Női NB I, 1. forduló
2014. 09. 27., szombat 18 óra
TEVA-Gödöllői RC – Palota RSC
Helyszín: SZIE Sportcsarnok
Horgászverseny – Jó idő, jó fogás

Horgászott kicsi és nagy
Szeptember 20-án tartotta hagyományos őszi gyermek és felnőtt horgászversenyét a Pelikán
Horgász Egyesület.
Gerőfi László, a Pelikán HE elnöke
az Isaszegi V. tavon köszöntötte a
megjelent versenyzőket, majd a verseny végeztével átadta a legjobban
teljesítőknek jutalmukat.
A leány gyermek kategóriában három Damjanich-os tanuló, sorrendben

TOBORZÓ!
A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sporte gyesület 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

Majller Kincső, Sztriskó Réka és
Majller Réka végeztek a képzeletbeli dobogó első három fokán, míg a
fiúknál az 1. Vágó Gergely (Hajós),
a 2. Fecske Csaba (Damjanich), a 3.
helyen pedig Pávlin Bence (Erkel)
végzett.
Felnőtt kategóriában a legjobb pecásnak Polgár József bizonyult, itt a
2. helyen Dvorszki Sándor végzett,
míg Karlovics Martin a 3. lett.
-ttcsapat tagja! Jelentkezés a 06-20560-11-48-as számon vagy a
contactsegodollo@gmail.com
e-mail címen, illetve szeptembertől az edzéseken (BIO-FIT Center
Gödöllő,
Állomás út
1-2./a héfő
és
szerda 17:3019:00-ig).
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Ajánló

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 festőművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész, Kecskés Ágnes textilművész,
Kókay Krisztina textilművész, Kovács Péter képzőművész, Kun Éva keramikusművész, Orosz István grafikusművész, író, Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész, 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
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A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány felhívása
A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány 1997-ben jött létre.
Az alapító okiratban megfogalmazott
célja és feladata: „Körösfői-Kriesch
Aladár több művészeti ágban is – festészet, szobrászat, könyvillusztrálás,
szőnyeg- és bútortervezés, zene, irodalom – maradandót alkotott. Mindemellett az Iparművészeti Főiskola
tanáraként pedagógus is volt. A gazdag szellemi és művészeti hagyaték
méltó megőrzése éljából az Alapítvány támogatja a művészet bármely
ágában tehetséges gödöllői fiatalok
fejlődését, tehetségük kibontakozását.
Az Alapítvány ugyancsak célul tűzte
ki a gödöllői fiatalok művészeti oktatását kiemelkedő színvonalon végző
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Közérdek

pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerését.”
A fentiek szellemében évente egy, Gödöllőn élő 14-24 év közötti tehetséges
fiatal vagy a tehetséges fiatalok oktatását hosszabb ideje kiemelkedően
végző személy díjazására kerül sor.
Az Alapítvány Kuratóriuma által díjazásra legméltóbbnak tartott személy
elnyeri a Körösfői-Kriesch Aladár
Emlékplakett”-et és az azzal járó – a
kuratórium döntése szerinti – pénzjutalmat. A Kuratórium döntésének
kihirdetésére és az emlékplakett valamint az ezzel járó pénzjutalom átadására 2014. október 29-én (szerda)
18 órakor Körösfői-Kriesch Aladár
születésének évfordulója alkalmából

ünnepélyes keretek között kerül sor a
Gödöllői Királyi Kastély dísztermében.
A díj elnyerésére érdemes személyre
– megfelelő indokkal – bárki javaslatot 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 tevékenységének, eredményének részletes
bemutatását, ismertetését.
A javaslatot/javaslatokat 2014 október
1-ig kérjük eljuttatni az Alapítvány címére: Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány, Körösfői László
elnök, 2100 Gödöllő, Kiss J. u. 7.
A kuratórium nevében:
Körösfői László elnök

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt,
a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától 2014. október 4-9 közötti időszakra, és azt követően 14 napig.
„Az elrendelt járványügyi intézkedésben érintett települések: Bag, Csömör, Dány, Galgahévíz, Gödöllő, Hévízgyörk, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Tura, Vácszentlászló, Valkó és Zsámbok.
Az ebzárlat ideje alatt:
– A tartás helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más
állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha
azok onnan ki nem szökhetnek.
– A kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
– Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól.
– Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
– Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.”

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Szeptember 22-28-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár,
Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Szeptember 29-október 5-ig: Kígyó Gyógyszertár,
Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nővérünk, Körmendy
Lászlóné, sz. Szabó Edit elhunyt. Temetése 2014 szeptember 26-án,
14 órakor lesz a gödöllői református temetőben.
A gyászoló család

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.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

LEADÁSI HATÁRIDŐ:
2014. OKTÓBER 3.
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Gödöllői Szolgálat 11

Mozaik

Mob.: +36/30-952-9987
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.
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12 Gödöllői Szolgálat
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 megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

KÖZLEMÉNY
+Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák.
INGATLAN
+Gödöllőn haraszti részen felújított 130nmes ház 1680nm-es telekkel sürgősen eladó
I.ár: 21,8MFt 20-772-2429
+Sürgősen eladó Gödöllőn Kazinczy körúton,
jó fekvésű, 1.emeleti, tégla, konvektoros,
60m2-es, 2szobás, nagy erkélyes lakás szigetelt tömbben. Iár: 9,9MFt. 20-772-2429
+SÜRGŐSEN ELADÓ 100m2-es, 3szobás
felújított családi ház garázzsal, pincével Galgahévízen! I.ár: 12,9MFt. 20-772-2429
+Eladó a központban két szobás, délnyugati
fekvésű lakás! Iár: 8MFt!! 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, 60m2es téglaház! 14.5MFt! 20-539-1988
+Gödöllőn, kastély mögötti részen, csendes
utcában eladó 90nm-es kockaház, garázzsal,
967nm-es telken. Iár: 18MFt! 20-772-2429

+Gödöllő központjában 53m2-es, erkélyes +Eladó a Lázár Vilmos utcában egy 520nm3.em. lakás, egyedi fűtéssel sürgősen eladó! es építési telek, melyen egy 40nm-es könynyűszerkezetű épület található. Az ingatlan
9.2MFt!!! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban panorámás fekvése és gyümölcsfái miatt na100-180m2 családi házat vagy eladó telket. gyon szép helyen kínálkozik. I.á.: 10,9 mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
20-944-7025
+SÜRGŐSEN ELADÓ újszerű 146m2-es csa- +Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy ameriládi ház Gödöllő domboldalán! Nappali+2 szo- kai konyhás nappali+2szobás 2 fürdőszobás
ba, úszómedence, riasztó és kamerarendszer, kertkapcsolatos terasszal, garázzsal+szuterén téglaépítésű családi ház. I.á.: 25,5 mFt
643m2 telek. Iár.: 27,5MFT. 20-944-7025
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új
építésű részén eladó! Saját telek, kocsibeál- +Eladó Gödöllő Csanak részén 80-as évekló, terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal ben épült téglaépítésű 3szobás családi ház
rendelkező építő. Iár.:31,9MFt 20-944-7025 félig alápincézve. Az ingatlanhoz tarozó
telekméret 620nm. I.á.: 21,9 mFt 20-919+Sürgősen Eladó lakást keresek központban 4870 www.fonixingatlanbt.hu
20/804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Eladó Gödöllő Blahai részen a Perczel
+Gödöllőn, a Paál László közben, a városköz- Mór utcában egy örök panorámás nappapontban, csendes helyen, 2 szoba+étkezős, li+2szobás szuterénes kerti medencés nagy
60m2-es, konvektoros, tégla lakás, hozzá teraszos igényes lakóház. I.á.: 27,5 mFt Áron
tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: alul! 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
06-30-336-7266.
+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 5szo+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs csa- bás 2fürdőszobás földszinti téglaépítésű csaláládi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő ked- di ház 1100nm-es telken, melyen örökzöldek,
velt kertvárosi részén eladó. Tehermentes. ősfák, bokrok, cserjék találhatóak. I.á.: 34 mFt
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy tel- +Eladó Gödöllőn a kertvárosban a ’30 évekjesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szo- ben épült téglaépítésű 4szobás verandás vilba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is la 1000nm-es telekkel. I.á.: 35 mFt 20-9194870 www.fonixingatlanbt.hu
van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, ame- +Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy napparikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 ga- li+3szobás családi ház külön beépített tetőrázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, par- térrel melyben nappali+2szoba található. Az
kosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, épület alatt garázs +2 helység van kialakítva
redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403, melyhez egy 900nm-es rendezett nagyon
szép kert tartozik. I.á.: 33 mFt 20-919-4870
20-420-6243 (egész nap).
www.fonixingatlanbt.hu
+Kiadó, eladó ingatlanokat keresek. Tel:06+Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 81nm30-684-5516. E-mail: mkatalin@florina.hu
es 2szobás téglaépítésű lakóház konvekto+Eladó Gödöllőn sorházi 1 szobás kis lakás. ros fűtéssel 1182nm-es telken. A tetőtér beÁra: 6,9 M. Ft. Galgahévízen 100 nm-es építhető. A ház keskeny, ezért a keresztben
2,5 szobás 2002-ben felújított családi ház lévő gerendák miatt az összes belső fal kiüt511nm-es telekkel eladó! I.ár: 11,8 M Ft. Tel: hető és tetszés szerint átrendezhető, ha nem
06-30-684-5516.
megfelelő a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt
+SÜRGŐSEN eladó Királytelepen 578nm-es 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
telekre épült 2 szintes 3,5 szobás jó állapotú +Eladó Gödöllő kertvárosában egy befecsaládi ház. I.ár: 21,9 M Ft. Tel: 30-684-5516. jezés előtt álló ikerház mely áll: 1sz lakás

+Nagyfenyvesben 4,5 szobás 2 szintes csa+Eladó 3szobás, 75nm-es, erkélyes téglala- ládi ház eladó! Telek 815 nm. I.ár: 28,9 M.Ft.
kás! iár:11.9MFt. 20-804-2102
Gödöllőn panorámás kilátású 713 nm-es épí+Szadán AKCIÓS ÁRON eladó 1500m2-es tési telek 1,5 szobás lakható téliesített faházzal eladó. I.ár: 12,5 M. Ft. Tel: 30-684-5516.
építési telek! Iár.:5,5MFt! 20-772-2429
+Sürgősen eladó nappali+3 szobás, 91-ben +Eladó Gödöllőn a fenyvesben egy 2utépült, tégla, cirkós, jó állapotú ház Gödöllőn! cára nyíló 610nm-es építési telek. I.á.:
8,9mFt 20-919-4870
Iár: 13.5MFt 20/804-2102

+Eladó Gödöllő belvárosában most épülő
5db igényesen kialakított kulcsrakész öröklakás 80, 90 illetve 100nm-es alapterülettel. Négyzetméter ár: 300.000 Ft 20-9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő rózsadombján a Perczel Mór
utcában egy 1000nm-es ősfás telkű örökpanorámás egyedi építésű körház, melyben
nappali+hálószoba, étkező, konyha, fürdőszoba, étkező található. 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 Gödöllő Máriabesnyői részén
1300nm-es osztható telken 3szobás 100nmes téglaépítésű családi ház. I.á.: 16,9mFt 20919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Mátyás Király utcában
egy 120nm alapterületű 3szobás 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 Gödöllő a fenyvesi részén egy sorházi lakás mely szuterénben: garázs, egyéb
helységek, lakóterületben egy nappali+5szobás 2fürdőszobás öröklakás elrendezésű 400nm-es telekrésszel. I.á.: 18,5 mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő nagyfenyvesi részén egy 150
nm-es alapterületű nappali+4szobás telesen
felújított családi ház 815nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 3állásos garázs. I.á.: 30
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Brassó utcában egy
nappali+4szobás tetőteres teljesen alápincézett garázsos és egyéb helységes családi
ház 515nm-es telken. I.á.: 27,9mFt 20-9194870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban 130nm lakóterületű színvonalas, jó megjelenésű családi ház extrákkal, teremgarázzsal, jakuzzival,
szaunával, kertkapcsolatos terasszal, irodával,
háztartási helységgel, díszkerttel, kovácsoltvas
350nm telekrész 2 sz lakás nappali+2szo- kerítéssel. A kertváros legszebb kínálata. I.á.:
bás 250nm telekrésszel. Kulcsrakész álla- 46 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
potban. Eladási ára: 21,9 ill 20,9 mFt 20+Eladó Gödöllőn a Kőrösfői utcában egy
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
2szobás összkomfortos felújított társasházi
+Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában egy lakás telekrésszel melyen szauna zuhanyzóörök panorámás 1000nm-es telkű 40nm- val, kemence, borospince, terasz található
es lakóépület. I.á.: 10,9 mFt 20-919-4870 örökzöldekkel, bokrokkal telepítve. I.á.: 25
www.fonixingatlanbt.hu
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a kastély mögötti utcában
egy 2szintes téglaépítésű nappali+3szobás
2fürdőszobás családi ház alápincézve+melléképülettel 690nm-es telken. I.á.: 30 mFt
20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Remsey körúton (belváros)egy nappali+3szobás extrákkal felszerelt
igényes társasházi öröklakás terasszal, udvarrésszel, garázzsal. Az ingatlanon automata redőnyök, automata garázskapu, riasztó,
kamera és egyéb felszerelés találhatóak. I.á.:
25,9mFt 20-919-4870
+Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2
félszobás, erkélyes, 2.em. konvektoros lakás
eladó. Tel: 30/552-7579
+Gödöllő, Palotakert lakótelepen felújított, 1,5 szobás (44nm) lakás eladó: 8
millió. Gödöllői lakáscsere nagyobb lakótelepire (60nm körülire) érdekelne. Tel:
20/968-0336
+Gödöllőn saját részre vásárolnék az Erzsébet körúton vagy Kossuth utcában fűtés
korszerűsített vagy egyedi fűtésű, 1-2.emeleti erkélyes lakást. (Szépen felújított a Kazinczyn is érdekelne.) 20/366-1808
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+Gödöllőn, Knézich utcában mediterrán
kővel díszített, 130nm-es ikerházfél eladó
tulajdonostól: nappali+3 szobás, gardróbokkal, kis kerttel, alacsony rezsivel, napkollektorral, légkondicionálóval. Iár: 29MFt.
Tel: 30/2215-981

+Mélygarázsban kiadó 1 parkolóhely, Gö- +Tanácsadó irodánk keres nyugdíjszakértőt fő- és mellékállásban. Elvárás felsőfokú
döllő központjában. Érd.: 30/693-1838.
+Gödöllő kertvárosában 20 éve működő végzettség. Pénzügyi ismeretek előny. Jeélelmiszerbolt mellett, trafik tevékenység lentkezni szakmai önéletrajz elküldésével
részére kedvező feltétellel helyiség kiadó. lehet: bereczki.1.laszlo@gmail.com
Tel.: 20-3464-718.

+Autómosóba nemdohányzó munkatársat
+Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethely- keresünk felvételre Gödöllőn. 28/417-314
ség konvektorral, légkondival hosszú táv- +Gödöllőn, jól bevezetett üzletbe gyakorlatra kiadó. 1 havi kaució 65 ezer Ft. Tel.: tal, lehetőleg vendégkörrel rendelkező fod30/2242-653.
rászt, manikűröst, pedikűröst, műkörmöst
+Eladó Gödöllőn, Kazinczy körúton 2 szo- +Szőlő u. 14-ben 50 nm-es ÜZLETHELYI- keresek hosszútávra. 20/9520-016
bás, erkélyes, egyedi fűtéses lakás szigetelt SÉG - irodának is alkalmas - hosszútávra
házban, új nyílászárókkal. Iár: 11 MFt. Tel: kedvező feltételekkel kiadó (volt TV-Video +Bolti eladót felveszünk! A Szőlő és a Szt.
János utca sarkán lévő Csíkos ABC-be
70/6688-362
Szerviz). Tel: 30/9967-546
szakképzett eladót felveszünk. Érdeklődni
+Gödöllőn, kastélyparkhoz közel 1200nm- +Gödöllő központjában 73 nm-es üzlethe- a helyszínen. Tel: 70/772-7850
es telken kúriaszerű, 2lakásos (szeparált, lyiség nem fizető parkolási lehetőséggel,
220nm+ 90nm) családi ház mélyen áron kedvező áron ELADÓ vagy KIADÓ. Tel: +TB- és Bérügyi Szakelőadó végzettséggel
aktuális jogszabályok ismeretében Gödöllő
alul sürgősen eladó családi okok miatt. 70/631-7554
és környékén munkát keresek! Egyéb irodai
Iár: 42MFt. 70/7014-965, 28/417-955,
(adminisztratív) jellegű állás is érdekel! Bér+Üzlethelyiségek
Gödöllőn,
forgalmas
28/417-956
helyen eladók. Összterület: 220 nm. Tel: igény megegyezés szerint. 30/449-6985
+Eladó Gödöllőn a Szilhát utca 25.sz. alatti 20/436-5929
felújítást igénylő, téglából épült, összközműves, 87nm alapterületű családi ház 647nm- +Gödöllő központjában a Petőfi tér 13/3sz SZOLGÁLTATÁS
es, két utcára nyíló telken. Ár: 18MFt. Tel: alatti 40 nm-es, riasztóval, kamerával és
klímával felszerelt üzlet egy udvari ingye- +AERECO légbevezető beszerelése 1 hé70/216-6808
nes parkolóval hosszútávra kiadó. Érd: ten belül! Nyílt égésterű gázkészülékekhez,
+Gödöllőn eladó központhoz közel 1100 70/535-4474.
komforttér szellőztetéséhez! Kor-Mon Nyínm-es, közművesített építési telek. Csak
+Gödöllőn a Shell-kút mellett 3300 nm te- lászáró Kft. Címünk: Gödöllő, Kossuth L. u.
szóbeli megbeszélés. Tel: 20/351-6904
rület eladó vagy kiadó. Mindenféle tevékeny- 26.; Tel.: 30/398-48-15, 28-423-739;kormon@invitel.hu;www.kormonnyilaszaro.
+Miskolci sorházi lakásomat (180 nm, ségre van engedély. Tel: 30/9467-702
klikklap.hu.
6 szoba, 3 fürdőszoba, garázs) elcserél+Gödöllőn
a
Petőfi
téren
57
nm-es
üzlet
ném veresegyházi 3 szobás családi házra.
(irodának alkalmas) kiadó vagy eladó. Érd: +FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
70/3824-653
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordí30/9467-702
+Valkón Gödöllőtől 13 km-re felújított
tókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordító2+1 szobás családi ház (70nm) frekveniroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511tált helyen eladó. Gazdasági épületek+ ÁLLÁS
366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
nyári konyha. Iár: 5,5MFt. Tulajdonostól
+IRODASZER kereskedés Gödöllőn, raktá- +KERTGONDOZÁS: metszés, perme30/643-6742
ros-készletgazdálkodói feladatok ellátására tezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
számítógépes gyakorlattal rendelkező mun- gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
katársat keres. Munkavégzés: áruátvétel, egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alaALBÉRLET KIADÓ
bevételezés, árazás, számlázó rendszer üze- pos, megbízható munka rendszeresen és
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: meltetése, teljes munkaidőben: 8-17 óráig. alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
20/9455-583.
Fényképes szakmai önéletrajzot pontos
+Az Erzsébet parknál bútorozott garzon ki- elérhetőséggel és fizetési igény megjelölésadó hosszútávra. 45.000,-Ft + rezsi. Kétha- sel, Árkus 2000 Kft., arkus@arkus2000.hu
vi kaució szükséges. Hűtő, mosógép, mikro címre kérünk.
sütő van + tároló. 20/582-0002
+Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát ke+1,5 szobás lakás Gödöllő központi részén res! Jelentkezés fényképes Önéletrajzzal:
masterkool@masterkool.hu. Tel.: 06 30
hosszútávra kiadó. Tel: 20/933-2324
588 5889
+Palotakerten csendes, 8.em. 72nm-es,
egyedi fűtésű, klímás, bútorozott lakás hosz- +Isaszegi Húsboltba szakképzett hentest
szútávra kiadó dolgozó fiatal párnak vagy vagy csemege pultost keresek, rész vagy fő
egyedülállónak. 50.000,-Ft/hó+ rezsi+ 1 munkaidőre. Tel: 06-30-25-28-729
havi kaució. 30/9664-702
+IRODASZER kereskedés Gödöllőn, ke+Valkón központhoz közeli csendes utcá- reskedelmi gyakorlattal, számítógépes isban családi ház (2 szoba+ ebédlő+ konyha, meretekkel és gyakorlattal rendelkező munfürdőszoba) bútorozva kiadó. Fűtés: gáz+ katársat keres teljes munkaidőre (8-17),
értékesítői, kereskedelmi ügyintéző feladakályha. 45.000.-Ft. Tel: 30/643-6742
tok ellátására. Fényképes szakmai önéletraj+Családi háznál külön bejárattal és mé- zot pontos elérhetőséggel, Árkus 2000 Kft.,
rőórákkal 1 szoba, konyha, fürdőszoba, te- arkus@arkus2000.hu címre kérünk.
rasz kiadó. 50ezer Ft + rezsi. Kéthavi kau+Élelmiszer üzlet kivételével, bármilyen
ció szükséges. 20/3594-223
üzletben állást keresek. Részmunkaidő is
+Diákok részére (2-3 fő) szoba, konyha, érdekel! Tel: 06-30-684-5516.
fürdőszoba kiadó háztartási gépekkel felszerelve. 70ezer rezsivel együtt. Kéthavi +Angol-német tanárokat keresünk felnőtt
és gyerek nyelvoktatásra, nyelvvizsgáztakaució szükséges. 20/4699-295
tásra. Jelentkezés önéletrajz, diplomamásolat(ok) beküldésével e-mailen: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com, I.L.I. Nyelviskola.
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Eladó Gödöllő Fenyvesen egy 2005-ben
épült családi ház. A telek 1270 nm, a ház
210 nm összterületű, teljesen alápincézett.
Ára: 41 MFt. Érd: 30/6010-543

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs +Gyerekfelügyeletre keresek nyugdíjas hölkiadó, más tevékenység céljára is. Tel.: gyet. Várom rövid bemutatkozó levelét az alábbi
email címre: training.coaching14@gmail.com
20/9455-583.

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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EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+Pára és penészmentes otthon! Aereco
légbeveztők utólagos beszerelése fa és
műanyag nyílászárókba. 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
+Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás, rotációzás, gyomirtás, veszélyes
fakivágás, hóeltakarítás, sózás. Géppark:
fűkasza, önjáró fűnyíró, fűnyíró traktor, rotációs kapa, sövénynyíró. Tel.: 30/622-7421.
E-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com
+VESZÉLYES FAKIVÁGÁS esetleg erdőirtás rövid határidővel. Tel: 30/20-200-50

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, 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

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása. Tel: 20/5231094 www.kalyhasmester.hu
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
munka! Tel: 20/4-359-650
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-5921856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+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

+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, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL- +Gyakorlott kozmetikus házhoz megy!
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
Szépüljön saját otthonában kényelmesen
antiallergén természetes kozmetikumokkal.
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinforEgyszerű és Luxus arc és testkezelésekből
málható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti
választhat kedvére. Továbbá: gyanta, szemmunka, földmunkák, kerítések készítése,
kezelések, mezoterápia, 3d műszempilla.
javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves
Hívjon bizalommal! 30/6455-659
munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivágás.
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
30/402-7276
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József
20/532-7275
+Alakformálás, fogyókúra személyi edzéssel, speedfitnessel, kavitációs ultrahanggal, testtekercseléssel a Bio-Fit Centerben.
www.biofitcenter.hu +36209511138
+BLAHÁN FODRÁSZAT NYÍLIK október
elején. Elérhető árak. Gödöllő, Blaháné
utca 106. Tel: 20/590-8259

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

OKTATÁS
+Gyesen lévő magyartanár vállal korrepe+MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyártótól! tálást, felvételire való felkészítést kisiskolás
Fából és műanyagból. REDŐNY, RELUXA. kortól az érettségiig. Tel.: 70/609-7748.
Fix és mozgatható szúnyoghálók. Szalagfüggöny, harmonikaajtó. Tel: 20-262-0289 +Nyelvgyakorlás céljából angol tanárt keresek. Gödöllőn, házhoz kellene jönni
+Építőipari vállalkozás kül, és beltéri
órát adni. Érd.: 06/30-693-1838
felújítási munkát (festés, tapétázást, hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, +Ha matematikából, fizikából, kémiából
homlokzati dryvitozást, térburkolást) vállal. gondod van, javítani szeretnél tavalyi jegyeAnyagbeszerzést a legjobb áron biztosítjuk. den, segítek 5-12 osztályig. Középiskolai
felvételidhez való felkészülésedben is száTel: 70/631-7554
míthatsz rám. Juhász Károly, 30-908-4130.
+„Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST VÁLLAL!
Minden, ami elromlott, hipp-hopp majd én +MATEMATIKA – korrepetálást (2.általámegoldom. Elvetemedett ajtók, ablakok ja- nostól), emelt- és középszintű érettségire
vítása, szigetelése, zsanérok, zárak cseréje, való felkészítést vállal gödöllői középiskolai
mázolás előtti munkák. KIKA, IKEA, JYSK tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése
bútorok összeszerelése. 20/20-38-718 is! 20/380-2268 (du., este hívható)
dr.asztalos.javitas@gmail.com
+HÁZÉPÍTÉS, ÉPÜLET, LAKÁSFELÚJÍTÁS, hőszigetelés (akár 50-90%-os
megtakarítás), gipszkarton szerelés, festés-mázolás, ablakcsere, víz-fűtés szerelés.
A munkákat szakiparonként, de generálban
is végezzük. 30/584-8588
+TAKARÍTÁST VÁLLALOK. Hívjon
bizalommal. Akár hétvégén is. Tel:
70/635-2776
+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
Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953

+INGYENES OKJ-S SZAKKÉPZÉS
SZEPTEMBERTŐL 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 személyesen 9-15 óra között, LIA SZKI Gödöllő, Városmajor u.8. Info: 06/30/2278704, www.liaiskola.hu

+Hullott agancs felvásárlás. Tel: 70/6335772

+Fejlesztőpedagógus óvodások és kisisko- +Az ANGOL nyelv iránt érdeklődők az órák
lások tanítását vállalja. Tel: 20/5669-767 során tesztek, nyelvtani- és beszédértési fel+Suche Partnerprivatlehrer zu kooperie- adatok, kötetlen párbeszéd során sajátíthatják el a kifejezéseket. Hívjon bizalommal.
ren: 30/2236-715
Tel: 30/417-9727
+ANGOL! Gyerekeknek játékosan; kamaszoknak, nyelvvizsgára készülőknek szigorúbban; felnőtteknek társalgás és Business Eng- TÁRSKERESŐ
lish. Kérésre házhoz megyek. 20/441-3136
+168/32 egyedülálló gyermektelen, csi+Játékos, beszédközpontú GYEREKANnos, vidámtermészetű hölgy keresi komoly
GOL és GYEREKNÉMET nyelvtanfolyakapcsolatra vágyó társát 40 éves korig!
mok indulnak ANYANYELVI és DIPLOMÁS
20/432-6618
magyar nyelvtanárokkal, legmodernebb oktatási anyagokkal, digitális táblával kiegészítve. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.:
ADÁS~VÉTEL
28/511-366, 20/556-2653
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz
+Felkészítő tanfolyamok indulnak GYEREminőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630
KEKNEK a nemzetközi City&Guilds gyere8518 763
kangol nyelvvizsgára az I.L.I. vizsgáztatóival.
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBI.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel:
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és kül28/511-366, 20/556-2653
földi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
+OROSZ, ANGOL, JAPÁN nyelvórák GöTel: 28/412-230
döllőn. Kezdőtől haladóig, nyelvvizsgára,
+Gödöllőn költözködés miatt különféle
érettségire, felvételire való felkészítés. Bőbútorok és berendezések, dísztárgyak
vebb info: www.mencelus.com Tel: 30/374kedvező áron eladók. Érd: 28/415-685,
6545. Mencelus Nyelvstúdió
30/268-5596
+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal
+Hauser 6 fiókos, energiatakarékos A. 2
FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkééves fagyasztó szekrény 40.000 Ft-ért,
szítés és korrepetálás területén jártas FIATAL,
Lucznik táskavarrógép 6 ezerért eladó. Érd:
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
70/813-8438

+Kiváló minőségű akác tüzifa kapható elérhető áron! Kuglizva: 2.200.-Ft/q. Hasogatva: 2.500.-Ft/q. Hívjon bizalommal, akár
hétvégén is! 20/491-9276

+MATEMATIKA korrepetálást, érettségire
felkészítést, általános iskolásoknak középiskolai felvételire felkészítést vállalok. Nagy
gyakorlattal rendelkező középiskolai tanár.
Tel: 30/620-1230
+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ és MAGYAR intenzív és
nyelvvizsga-felkészítő
nyelvtanfolyamok
MINDEN SZINTEN, diplomás és anyanyelvi
tanárokkal kedvezményes óradíjakkal, angolból kedvezményes 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

A hallás nem játék
Sokan csak legyintenek egyet, amikor a
hallásproblémákról olvasnak. „Vannak
ennél fontosabb dolgok, most ez a legkisebb problémám. Valahogy megvoltam
eddig is, megleszek valahogy ezután is”
– gondolják magukban. Aztán egyszer
csak megtörténik a baj. A hallásproblémák kezelését ugyanis nem lehet halogatni.
Korábbi kutatások szerint a lakosság 10%ának valamilyen mértékű halláscsökkenése van, és ez a szám folyamatosan növekszik. Egy nyugat-európai felmérés szerint
azonban az érintetteknek csupán a 10-25%a fordul hallásspecialistához és kezelteti a
hallásproblémáját valamilyen formában.
„Sok féle szűrésen vesznek részt a gödöllői és a környékbeli lakosok. Nagyon helyesen eljárnak tüdőszűrésre, rákszűrésre,
próbálják megelőzni a bajt. De mi a helyzet, ha a látásunkról, a hallásunkról vagy
éppen a fogunkról van szó? Ugyanolyan
gyakran keressük fel megelőzési céllal a
megfelelő egészségügyi központot vagy
csak akkor megyünk, ha valami akut problémánk van?”- teszi fel a költői kérdést
Tóthné Molnár Tünde hallásspecialista, a
gödöllői Amplifon Hallásközpont vezetője. Nem csak a ő, hanem számos híresség
is azt gondolja, hogy a hallásproblémákat
mielőbb kezelni kell. Sokan büszkén vállalják, hogy hallókészüléket viselnek: így
a Dallas sorozat Bobby Ewing-ját alakító
Patrick Duffy, az Oscar-díjas Jodie Foster, vagy a Grammy-díjas énekes, Sting
is. A pozitív változás Magyarországon
is elkezdődött. „A hallókészülékek elfogadottsága érezhetően javult az elmúlt
években” – teszi hozzá a szakember. A
társas kommunikációban jelentkező kellemetlenségeken kívül sokkal nagyobb

A hallókészülékek elfogadottsága
érezhetően javult az elmúlt években

problémák is adódhatnak a nem kezelt
halláspanaszok következményeként. A
megnövekedett és felgyorsult járműforgalom következtében napjainkban az autóvezetés és gyalogosként való közlekedés
egyaránt maximális odaﬁgyelést igényel.
A járdáról lelépve érzékelnünk kell, hogy
milyen irányból jönnek az autók, a buszok
vagy éppen a kerékpárosok. Ahhoz, hogy
ezt meg tudjunk állapítani, működnie kell
az úgynevezett irányhallásunknak. Ennek
alapvető feltétele pedig az, hogy mindkét
fülünkkel jól halljunk. Tény: számos kisebb-nagyobb baleset elkerülhető lenne,
ha a hallásproblémák kezelve lennének.
„Nem szabad, hogy valaki azért döntsön
úgy, hogy nem használ hallókészüléket,
mert szégyelli azt. A hallás nem játék, a
hallásproblémákat komolyan kell venni,
és minél hamarabb kezelni kell őket” –
hívja fel a ﬁgyelmet Tóthné Molnár Tünde. A gödöllői Amplifon Hallásközpontban a teljes körű, ingyenes hallásvizsgálat
mellett lehetőséget biztosítanak arra, hogy
a világ vezető hallókészülék gyártóinak a
termékeit kipróbáljuk, és akár otthoni környezetben teszteljük. A vizsgálatokra nem
kell várni, hiszen mindenki időpontot kap,
és személyre szabott ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni!
Bejelentkezés: 06 28 620 665

+ÓRIÁSI KIÁRUSÍTÁS! Bútorok, háztartási
eszközök, ruhák, dísztárgyak kedvező áron!
Szeptember 26-28. (Péntek du, szombat-vasárnap egész nap.) Gödöllő, Ambrus köz 10.
+Eladók: szoba WC, incontinencia betétek,
fotelek, dohányzó asztal, ágyneműtartó,
szoba mérleg, konyha mérleg, álló lámpa.
Tel: 30/752-4940

EGYÉB
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz-2014.
720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+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
+Életjáradéki szerződést kötünk, kertes,
80 nm-es ház + 1 szoba, konyha, garázs,
nagy telek a főútra, fúrt kút. Tetőtér beépíthető. Érdeklődni este: 70/346-6573
+Hajléktalan szálló mellől mentett 3 éves
ivartalanított nőstény cica, szelíd, „Kinti” simogatásra és ellátásra vágyik: 20/996-7608.
+Társ- és partnerközvetítés.
20/9455-583.

Tel.:

+Hastáncosnő fellépést
20/9455-583.

Tel.:

vállal.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. SZEPTEMBER 30.
Megfejtés: Kosztolányi Dezső aktuális versének első sora.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dávid Lászlóné, Esze T. u. 5/a.,
Seregélyes Mónia, Fenyves köz 23.
A Dűlő Borkereskedés dr. Takács Irma, Akácfa u. 21.,Varga Béláné, Kazinczy krt. 20.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kékesi Bence, Komáromi
u. 52.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Berze Tiborné, Magyar Kázmér köz 2., Pongrácz Csilla, 2252
Tóalmás, Kossuth L. u. 83.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Benyus László,
Alkotmány u. 17., Berta Béla, Semmelweis u. 66.
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