XXIII. évf. 35. szám • 2014. október 14. • Terjesztői ára: 75 Ft
Átadták a Nefelejcs Napköziotthon megújult
tornaszobáját. A felújítás adományokból valósult meg.
(4. oldal)
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Felavatták Schimmel szobrát a kastély udvarán. A töredék alapján újramintázott alkotást a Schimmelhofban állították fel. (6. oldal)

Lázár Vilmos 13. országos bajnoki címét szerezte meg a fogathajtók Mezőhegyesen megrendezett ob-döntőjében.
(8. oldal)

Gémesi György ismét polgármester, taroltak a lokálpatrióták

Önkormányzati választás 2014
Megismételve a 2010-es eredményét, idén is teljes győzelmet
aratott az önkormányzati választáson a Gödöllői Lokálpatrióta Klub: dr. Gémesi György a
polgármester-választást, a 10
képviselőjelölt pedig a választókörzeteket nyerte nagy fölénnyel. Október 12-én Gémesi
György hetedik ciklusára kapott
megbízást – az elkövetkező
5 évre – a választópolgároktól. A képviselő-testületbe 10
főt delegál a GLK, 2-t a FideszKDNP, 1-1-et a Jobbik és az
MSZP-Együtt. Az új testület alakuló ülése október 22-én, 16 órakor lesz a Művészetek Házában.
Gödöllőn rendkívüli esemény nélkül,
rendben zajlottak le a választások. Városunkban a 44,29 százalékos országos
adatnál némileg alacsonyabb, 41,26

A választókerületek győztesei:

2.: Kovács Barnabás 11,30%

1.: Gémesi György 78,58%
százalékos volt a részvételi arány,
ami azt jelenti, hogy a 25.640 választópolgárból 10.580 ment el szavazni.
A három polgármesterjelöltre leadott
szavazatok alapján győzött dr. Gémesi

3.: Vörös István
10,12%
György (Gödöllői Lokálpatrióta Klub)
8021 szavazattal (78,58%), 2. Kovács
Barnabás (MSZP-Együtt) 1154-gyel
(11,30%), 3. Vörös István János (független jelölt) 1033-mal (10,12%).

1.: Szűcs Józsefné (50,88%)
2.: Kis Antal (55,68%)
3.: Pecze Dániel (57,17%)
4.: dr. Jeney László (59%)
5.: dr. Györfi Beáta (48,56%)
6.: Pelyhe József (69%)
7.: dr. Pappné Pintér Csilla
(52,34%)
8.: Tóth Tibor (62,25%)
9.: Halász Levente (52,27%)
10.: Varga Árpád (50,33%)
Az eredmény gyakorlatilag azonos
a 2010 évivel, azzal a különbséggel,
hogy három választókerületben új jelölt indult a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub színeiben. Varga András helyén
dr. Jeney László, Guba Lajos volt
körzetében dr. Györfi Beáta, míg Pintér Zoltán helyett dr. Pappné Pintér
Csilla indult a választáson, teljes sikerrel.
(folytatás a 3. oldalon)

Óriási siker

Skatepark
Átadták a baptista imaház mögött kialakított skateparkot. Az
50 millió forintból megvalósult
létesítmény tervezésébe és a
végleges kialakításba a szakemberek mellett bevonták a gödöllői fiatalokat is.

A kétszintes, mikroszálas betonnal kialakított pálya nagyságát tekintve is egyedülálló, mint ahogyan egyediek az ide
készített elemek is, amiket dupla burkolattal láttak el.
Szombaton már órákkal az átadás előtt
elkezdtek gyülekezni az extrém sport
rajongói, kerékpárosok, gördeszkások,
rolleresek várták, hogy próbára tehessék
tudásukat a skatepark pályáján.
(folytatás a 2. oldalon)
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Egyedülálló

Átadták a skateparkot
(Folytatás az 1. oldalról)

Gémesi György polgármester elmondta, a létesítmény négyéves
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az önkormányzat. Ez már nemcsak
egy réteg sportja, hanem komoly
helye van a mai fiatalok sportkultúrájában, mondta beszédében Pecze

keretén belül lehet majd használni.
Beszédében felhívta a figyelmet a
házirend betartásának fontosságára,
ami egyaránt fontos a balesetek meglőzése miatt, másrészt pedig azért,
hogy vigyázzanak a létesítmény állapotára. A használatra vonatkozó feltételek a skatepark bejárata mellett

Összefogással szépült a városrész

Új park létesült Blahán
Október 11-én szombaton átadták Blahán a Manna-kertet,
ami a Napsugár étteremmel
szemben lévő egykori parkoló
helyén létesült és teszi szebbé ezentúl a területet. Az átadó ünnepség házigazdái dr.
Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke és Pecze Dániel
önkormányzati képviselő, Gödöllő alpolgármestere voltak.
Pecze Dániel átadó beszédében
megköszönte mindazok munkáját és
segítségét, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy a blahai közösség egy ilyen
szép kis térrel gazdagodhasson, majd
Gémesi György polgármester mél-

munka eredményeként valósult meg,
s a tervezésben, a végleges elrendezés kialakításában gödöllői fiataloknak is jelentős szerep jutott. Mint

Dániel sportrért felelős alpolgármester, a Gödöllői Sportklub elnöke,
aki elmondta, a létesítményt a sportklub extrém sport szakosztályának

olvashatók. A sportolók nevében Besenyei Adrián, a szakosztály vezetője a pályáról szólva úgy fogalmazott,
érdemes volt ennyit várni rá: „Sokkal
jobb lett, mint amit valaha is elképzeltem.” Miután röviden összefoglalta azokat a folyamatokat, amikbe bekapcsolódtak a megvalósítás során,
köszönetet mondott mindazoknak,
akik támogatták elképzeléseiket. Külön köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak és a városvezetésnek,
valamint a kivitelezőknek, akik áldozatos és rendkívül precíz munkával
létrehozták a skateparkot.
A szalagátvágást követően látványos BMX-es bemutató kápráztatta
el az érdeklődőket, majd megnyílt
a pálya, ahol mindeki kipróbálhatta
jk
ügyességét.

mondta, már a pálya iránti igénnyel is
ők keresték meg négy évvel ezelőtt,
s rövid idő alatt nem csak egyesületi
formába tömörültek, hanem komoly
szakanyagot is letettek az asztalra elképzeléseikről. Mint mondta, a helyszín kiválasztása, a tervezés, és az
elemek legyártása után a legnagyobb
problémát a kedvezőtlen időjárás
jelentette. A rendkívüli mennyiségű
csapadék miatt egy hónapot csúszott
a munka, emiatt került mára az eredetileg szeptemberre tervezett átadás. A létesítményt ötvenmillió forintból, saját erőből valósította meg

Kerékpáros reggeli Gödöllőn

Finom falatok várták a két kerékkel érkezőket

tatta a városrész szépítő összefogást.
A rendezvényen Pecze Dániel, Gémesi György szavait idézve úgy fogalmazott, ha a város főtere Gödöllő
előszobája, akkor a Manna-kertet
méltán nevezhetik Blaha előszobá-

Még szebb, ha pontos
Szép írás jelent meg a lap szeptember
30-i számában „Ismét csobog a szökőkút” címmel a tulipános szökőkút
felújításáról. Az esemény is szép volt,
többek között azért, mert a gépészetileg
felújított szökőkúton – és a környékén
– a jövő évben várható további munkálatokra tett ígéretet polgármester úr.
Ezekre feltétlenül szükség van, mert a
kút felülete több helyen sérült, a sérüléseket csak a kút alkotója, Pázmándi
Antal keramikusművész „gyógyíthatja meg” Mert – a cikkel ellentétben –
ugyan valóban a pécsi Zsolnay gyár
kivitelezésében, de nem porcelánból
készült, hanem samottból, különlegesen kiképzett felületzománccal.
A mostani átadás napra pontosan a

jának. Az eseményen részt vett Tóth
Tibor alpolgármester és mindazok a
támogatók, akik a kert megépítéséhez hozzájárultak. A Gergely Díszfaiskola képviseletében Kisgergelyné
Király Andrea, az Attraktív-Kert
Kft. képviseletében Ivicsics János, a
VÜSZI Nonprofit Kft. vezetője, dr.
Lantai Csaba, a Gablini Autószalon
tulajdonosa, Gablini Péter, a kert
megvalósításának kezdeményezője,
Papp Zoltán, a Manna Pékség tulajdonosa, valamint Magyik Zsolt,
aki lakossági hozzájárulást nyújtott a
megvalósításhoz.
Mindezek mellett a blahai lakosok is jelentős társadalmi munkát

vállaltak annak érdekében, hogy a
terület megszépüljön. Az átadó rendezvényen a Varga Lilla, Lőrincz
Károly és Végh Miklós alkotta trió,
valamint a Fricska táncegyüttes gondoskodott az ünnepi hangulatról. jb
szökőkút harmincadik „születésnapján” történt. 1984. szeptember 26-án
az akkori közlekedési miniszter jelenlétében a felújított Dózsa György
út megnyitásához kötve indították be
először a város első köztéri szökőkútját. Az alkotó elképzelései szerint alakították ki a kút környékét. A korabeli
fényképen még sivár, kicsi tér; a város
kertészeinek három évtizedes munkája
nyomán ma az emberi alkotás és az élő
természet varázslatos együttélése. Különleges ajándék nekünk, sokemeletes
házak lakóinak, a város közepén néhány nyugalmas percre, beszélgetésre
vágyóknak.
A másik pontosítás: a kút építtetésében
férjemnek, Novák Lászlónak nem volt
szerepe. Csak szerette ő is.
Novák Lászlóné

Szervezeti átalakítás az egyetemen

Ismét nagy sikert aratott a kerékpáros reggeli. A Magyar Kerékpáros Klub gödöllői szervezete
múlt csütörtökön – bekapcsolódva az országos akcióba – minden kerékpárral érkezőt reggelivel
fogadott a város több pontján. A népszerű kezdeményezés hírére a szokottnál is többen pattantak biciklire.

A Szent István Egyetem Szenátusa
a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (MKK) előterjesztésére
egyhangúlag úgy döntött, hogy átszervezi a kar Környezet- és Tájgazdálkodási Intézetét.
A KTI – amit 1996 és 2010 között,
parlamenti államtitkári kinevezéséig
dr. Ángyán József professzor vezetett – megszűnik, korábbi hat tanszékének feladatkörét két új intézetbe,
az Aquakultúra és Környezetbiztonsági Intézetbe valamint a Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetbe
szervezik át. Az átalakítás nem jár

35

együtt szakok megszüntetésével, a
képzések továbbra is a MKK képzési
portfóliójába tartoznak. A hallgatók
tanulmányait a szervezeti átalakítás
nem befolyásolja, sikeresen befejezett tanulmányaikat követően továbbra is a kar diplomáját veszik át. A KTI
tagjai - mint ahogyan eddig - továbbra is az MKK munkatársai maradnak,
publikációs és oktatási tevékenységüket a két új intézetben folytathatják
tovább. A KTI átalakítását a karon
több hónapig tartó előkészítő munka
előzte meg, amelyben részt vettek az
intézet munkatársai is.
lt
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Önkormányzati választás 2014
(folytatás az 1. oldalról)

A kompenzációs listáról bejutott képviselők
száma 4 fő: Kovács Barnabás (MSZP-Együtt),
Kristóf Etelka (Jobbik), Molnár Árpád (Fidesz-KDNP), Simon Péter Gellért (FideszKDNP). Kristóf Etelka és Kovács Barnabás az
elmúlt ciklusban is képviselő volt, a fideszesek

cserélődtek ki: Futás Levente a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vissen maradt alul, Vörös
István pedig Gödöllőn végzett az utolsó helyen a
polgármester-választáson. Érdekesség, hogy volt
olyan szavazókör, ahol Vörös István egy szavazatot sem kapott, mint polgármesterjelölt. A 9-es
körzetben, mint képviselőjelölt mérettette meg magát: 7 indulóból 5. lett.
Megnézve
az eredményeket, a Fidesz-KDNP
az 1. számú
választókerületben szerepelt a legjobban (Fóri
Tivadar kapott 20,43%ot), míg a leggyengébben a 6-osban (Forján Pál, 11,82%). A Jobbik szintén az 1-es
választókerületben szerepelt a legjobban
(Várnai Miklós, 13,46%), míg a legroszszabbul ugyancsak a 6-osban (Veres Teréz,
5,59%). Az MSZP-Együtt legjobbja a volt
országgyűlési képviselő, Fogarasiné Deák
Valéria volt (8.vk., 15,12%), a legrosszabbul pedig Finna Béla (10.vk., 6,56%) szerepelt. Az LMP-sek közül Lengyel Szilvia
volt a legeredményesebb (10.vk., 9,78%),
a legkevesebb voksot Földi Áron kapta
(8.vk., 2,93%).

A megyei listára
leadott szavazatok
alapján 2 gödöllői
képviselő
került
be a megyei közgyűlésbe: Lengyel
Szilvia (LMP) és
Svisztné Kis Ildikó (Demokratikus
Koalíció).
A
települési
nemzetiségi választások eredményei:
Lengyel: Kiss Zoltán Gyula
(Pilsudski Történelmi Társaság), Mezővári Ottó Lászlóné (Pilsudski TT), Szabó
László (Pilsudski TT)
Német: Meizner Sándor
(Észak- Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége), Scherzinger Mária Edit (ÉMNÖSZ), Vajna
Istvánné dr. Tangl Anita
(ÉMNÖSZ)
Roma: Balog Gyula (Lungo
Drom), Balogh Gyula (Lungo Drom), Kubatov János
(Lungo Drom), Rácz Ferenc
(Lungo Drom)
(TA)

Gödöllői versenyuszoda

2016-ra (cs)úszik a megépítése
Tervpályázatot írnak ki a gödöllői
uszodakomplexum megvalósítására, jelentette be október 8-ai, a
Szent István Egyetemen tartott
sajtótájékoztatóján Vígh László
miniszteri biztos – olvasható az
intézmény sajtóközleményében.
Tőzsér János rektor a sajtótájékoztatón
kiemelte: a több szakot is kiszolgáló
Kertészeti Tanüzemet Szárítópusztára tervezi áttelepíteni az egyetem. A
szakszerű áthelyezés mellett az oktatási
bázis további fejlesztése keretében egy
növénytermesztés-tudományi komplex
centrum kialakítása a cél.
A beruházás egy százezer lakosú
régiót szolgál majd ki, beleértve a szabadidős és versenysport, az utánpótlás
nevelés, a vízilabda edzések, továbbá a
parasport igényeit is, emelte ki Vécsey
László országgyűlési képviselő. Az átadást 2016-ra tervezik.
A sajtótájékoztató meglepetésként
érte nem csak a gödöllőieket, hanem a
gödöllői városvezetést is, a rendezvényre ugyanis – ahogy a tavaszi bejelentésre sem – ismét nem kapott meghívást a
város. A tájékoztatás elmaradása azért
is megdöbbentette dr. Gémesi György
polgármestert, mert még júliusban levélben kért információt a fejlesztésről
Vécsey Lászlótól, választ azonban nem
kapott.
Gödöllő polgármestere, miután a
sajtóból értesült az uszoda program állásáról nyilatkozatot adott ki, amelyben
kijelentette: „Természetesen Gödöllő
városa örömmel veszi az uszoda-beruházást. Azonban sajnálattal vettem
tudomásul, hogy választókerületünk országgyűlési képviselője, Vécsey László

– ahogyan márciusban, az első bejelentéskor – ezúttal is egyéni kezdeményezésnek vette az uszoda-beruházást, és
az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatóról
nem tájékoztattak, bár erre korábban
ígéretet kaptam. A város eddig is és a
továbbiakban is partner lesz az uszoda-beruházással összefüggésben.”
Emellett ismét levélben fordult az
országgyűlési képviselőhöz, amelyben
sajnálatát fejezte ki, hogy nem tartották
fontosnak a város jelenlétét egy ilyen
volumenű állami beruházás folyamatában. Gémesi György emellett ismét
felajánlott a város segítségét a megvalósításhoz.

a városnak nem volt, és nem is lesz anynyi pénze, hogy ilyen volumenű uszodát
megépítsen, holott a TAO-programból
tervezett uszoda – ilyen konstrukcióban
épült fel a Petőfi Iskola tornacsarnoka
is – megvalósításához az év elején már
rendelkezésre álltak a szükséges garanciák, igaz, azokban a tervekben nem 50,
hanem 33 méteres medence szerepelt.
A program koordinátora Kiss Gergő
kétszeres olimpiai bajnok volt, és támogatásáról biztosította Kemény Dénes, a
Magyar Vízilabda-szövetség elnöke is.
Mindezek mellett kifejti: Gémesi
Györgynek elsődleges feladata lenne,
hogy köszönetet mondjon az uszodáért,

Felhívás!
A polgármesteri megkeresésre Vécsey László október 11-én Facebookoldalán nyílt levelet tett közzé, amelyben – hasonlóan ahhoz, mint amikor a
képviselő-testület előtti beszámolóra
történt meghívása kapcsán kijelentette,
aki akar valamit tőle, az menjen el a fogadóórájára – közölte, Gémesi György
tudja a telefonszámát, ha akar valamit,
hívja fel, vagy a fejlesztésről a www.godolloiuszoda.hu oldalon tájékozódhat,
akit érdekel. Levelében azt állítja, hogy

ami „a második-harmadik Orbán kormány programjából következő, kitüntető figyelmesség a gödöllőieknek.”
Vécsey László úgy fogalmaz: „Tudja, egy ilyen apró gesztust velem együtt
sokan szívesen fogadnának a kölcsönösség irányába tett első lépésként.
Mert Gödöllő közigazgatási határait
ideje megnyitni Magyarország felé.
Teljesen Magyarországon akarunk élni
Gödöllőn is, a lokálisztánoknak leáldozott!”
(bdz)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából koszorúzást tartunk 2014. október 22-én
17.30 órakor a Szent István Egyetem volt Tanárképző Intézetének parkjában
(2100 Gödöllő, Szabadság út 9.).
Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait!
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb október
21-ig (kedd) 12 óráig a Művészetek Háza titkárságán a 06-70/376-6544-es
telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál, hétköznap 9-16 óra között.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 16.00 óráig a helyszínre eljuttatni!
Megértésüket köszönjük!
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Civil

Felavatták a Nefelejcs Napköziotthon megújult tornaszobáját Idősek hete a Fővárosi Önkormányzat otthonában
Ünnepélyesen felavatták az Egyesített Szociális Intézményhez tartozó

Nefelejcs Napköziotthon megújult
tornaszobáját. A felújítás sokak adományából valósult meg, hiszen erre
a célra ajánlotta fel a Városi Mozi
gyermeknapi bevételét Reményi Ri-

chárd, a mozi vezetője, valamint ezt a
célt támogatta a Talamba Ütőegyüttes
Gödöllő és a szintén sérült
fiatalokból álló Parafónia
Zenekar közreműködésével a nyáron megvalósult
jótékonysági koncert bevétele, amit a Segítség Közalapítványon keresztül juttattak el az intézménynek.
A koncert ötlete a Gödöllői
Lokálpatrióta Klub kezdeményezésére létrejött Társadalmi Felzárkóztatási Program egyik tanácskozásán fogalmazódott meg.
A szalagot Gémesi György polgármester két az intézménybe járó fiatal

Színészek a Petőfiben
„Nem kértem, hogy vigyázzon rám!
Felnőtt ember vagyok! Szabadság.
Kiszolgáltatottság. Ki vagyok? Ki lehetek?” voltak a hívó gondolatai annak
a Függetlenül Egymással (FÜGE) Tantermi Színházi Projekt keretében bemutatott VARJAK című színházi nevelési előadásnak, melyre október 6-án
került sor iskolánkban. A program a
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
megbízásából, a Kerekasztal Színházi
Nevelési Központ szakmai támogatásával, a Soltis Lajos Színházzal közös
koprodukcióban jött létre.
Az előadás rendezője Kaposi László
volt.
Ezen a napon a „színház” jött el a Petőfibe. Nemcsak a színház megszerettetése volt a cél, hanem az életre
is nevelte a program a résztvevőket.
A társulat által megjelenített történet
fiatalokról szólt, életük kérdéseiről,

helyes és helytelen döntéseikről. De
rendhagyó módon! A történet alakításába ugyanis a diákok is beleszólhattak. Az előadást a most debütáló Bárka
program első produkciójaként szervez-

ték a Petőfi Sándor Általános Iskola 8.
osztályos diákjai számára.
A program egy nem mindennapi szülői kezdeményezésként jött létre, azzal
a feladattal, hogy „kultúrával közössé-

A „Mit tehetünk a Földért?” pályázat eredménye

A halpikkelyektől a lézershow-ig
A Kutatók Éjszakája alkalmából
meghirdetett „Mit tehetünk a Földért?” című plakátkészítési pályázat
eredménye:
Óvodás korcsoportban:
1. Kasper Emese, Gyuricza Karola
(Egyetem téri Óvoda Nyuszi csoport).
2. Szabó Dorottya, Kerekes András
(Egyetem téri Óvoda Csiga csoport).
3. Soós Márton, Soós Ilona, Soós Cecília (Református Óvoda).
Alsó tagozatos kategóriában:

1. Szabó Luca, Kerekes Mátyás (Erkel
Ferenc Általános Iskola, 3. a.).
2. Pintér Petra, Gróf Szabolcs, Sármány
Villő, Tomisa Domonkos (Damjanich
János Általános Iskola, 2. a.).
3. Pásztói Janka, Tóth-Hodján Flóra,
Varga Emese (Hajós Alfréd Általános
Iskola, 3. b.).
Különdíj:
Erdei Zita, Pesei Gréta Zsófia (Szent
Imre Katolikus Általános Iskola).
Felső tagozatos kategóriában:

segítségével vágta át, majd a Gödöllő
Táncegyüttes tagjai műsorral ajándé-

Fotókiállítás, előadás, koncert
A Fővárosi Önkormányzat gödöllői Idősek Otthonában ezen a héten rendezik
meg az Idősek Hetét.
A program keretében szerdán 14 órakor nyílik meg Balázs Gusztáv fotókiállítása ,,Balázs István, az ácsmester” címmel. Közreműködnek a Premontrei
Szent Norbert Gimnázium diákjai.

kozták meg az átadáson résztvevőket.
A megújult tornaszoba mellé hamarosan megérkeznek azok a sportszerek
is, amiket a Fogyatékosok Országos
Diák- és Szabadidősport Szövetsége
bj
ajánlott fel az otthon részére.
get, közösséggel kultúrát” teremtsen.
A diákok nagyon élvezték a foglalkozást, szerepet vállaltak a történetben és
rendezték is azt. „Számomra a hétfői
előadás rendkívül érdekes és szórakoztató volt. Eleve nagyon szeretem
a színészetet és a színházat, így még
nagyobb élvezet volt
látni, hogy a színészek –
közel hozzám – egy kis
körön belül játszották
el a történetet. Izgalmas
és élményteli volt, hogy
én is, mi is beleszólhattunk a történetbe, amikor
csoportban dolgoztunk.”
(Rausch Blanka 8. b.).
„Nagyon tetszett az előadás, mert volt benne csapatmunka. Tetszettek a színészek és
az, hogy véleményt nyilváníthattunk
és az eseményeket közösen alakíthattuk.” (Majorics Ádám 8. c.)
(pi)

1. Sütő Adél, Babinszky Fanni Kata,
Szalai Huba, Schmidt Dominik (Petőfi
Sándor Általános Iskola, 5. c.)
2. Bús Emma, Füredi Zoé, Zsembery Zsófia Berta, Jáger-Káposzta Kiara
(Petőfi Sándor Általános Iskola, 5. c.)
3. Fodor Emese, Szigyártó Kinga,
Szigyártó Lilla (Petőfi Sándor Általános Iskola, 5. a.).
A program megnyitóját és a díjátadót
követő órákban az egyetem Botanikus
Kertjében minden eddiginél nagyobb
volt a látogatottság. Az érdeklődők a
kert saját rendezvényei mellett öt intézet programjaiból is kedvükre válogatlt
hattak.

Csütörtökön 10 órától Danis János fotóművész tart előadást A fotózás
alapjai címmel. 16 órakor pedig a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei, Brindzik Bori és Gál Katica zongorakoncertjére kerül sor.
Műsorukon és Bach, Chopin, Mendelssohn és Scarlatti, művei csendülnek
fel.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Egy átlagos vakáció
Amennyiben a kedves olvasó már részesült abban az élményben, hogy családjával és
barátaikkal, valamint a sajátjai
mellett azok gyermekeivel túlélt egy közös vakációt, aminek
a végére kétségei merültek fel
saját és többiek elmeállapotát
illetően, akkor feltétlenül el
kell olvasnia ezt a könyvet!
Amennyiben szemtanúja volt már
annak, hogy két (vagy több) család
gyermekeikkel az őrület határán a
feje tetetjére állították a világot, és
kétségei merültek fel az érintettek
elmeállapotát illetően, ezt a könyvet
akkor is el kell olvasni! De ha csak
szimplán szeretne kikapcsolódni, nevetni egy jót, akkor sem szabad kihagyni!
Méhes György erdélyi író családjával és barátaival garantált a szórakozás, a kikapcsolódás. A népes társaság a hegyekben tölt néhány napot, a
szerző pedig papírra vetette mindazt,
amit megéltek együtt, s miközben
megismerjük a kalandok résztvevőit, azt is megtudhatjuk, hogyan függ
össze minden mindennel.
A sajátságos humorú regény szereplői közül mindenki talál olyat, amelyikben magára, vagy valamelyik
családtagjára, ismerősére ismer. A

gyermekeiket kizárólag földreszállt
angyalnak látó anyák, a szitán tökéletesen átlátó apák, az ábrándos,
folyton suttogó kamaszlányok, a csibészségre mindig kész fiúk és a ….
na, mindenkit azért nem sorolok fel,
de zárjuk a sort Mancival és párjával,
Salamonnal a két szamárral.
Szóval, ez egy teljesen átlagos családi vakáció, ahol egymást érik a kalandok, s ha, netán épp eseményszünet lenne, akkor a jámbor Öcsi és a jó
kis Vilike gondoskodnak arról, hogy
történjen valami. (Vagy épp valami
zsiványságon törik a fejüket.)
Az események hitelességéért azonban maga a szerző sem vállal felelősséget. A történetet ugyanis időköz-

Hárfafesztivál a kastélyban

A hangszer nagyjai Gödöllőn

ben átírták a feleségek, akik igazán
nem szóltak bele semmibe, de az
azért mégsem lehet, hogy így, meg
úgy állítsa be szereplőket az a galád
író! Mert hová lenne Vilmos atya
tekintélye, ha leírná, hogy fotózás
közben beleesett a patakba, s végül
egy szál....volt kénytelen szárítkozni, s ezáltal ő lett az első palcsinger?
Hogy mi az a palcsinger? Tessék
elolvasni a könyvet, abból kiderül!
Mint ahogy kiderül az is, milyen a
havasi rántotta, amihez huszonhét
tojás szükségeltetik – és ez még csak
az alap.
Hogy miről is szól a regény? A családról, a barátságról, a szeretetről, a
bizalomról, a konfliktusokat feloldani képes humorról – szóval: az élet
igazi értékeiről.
Az írás mindezek mellett nyugtató hatással is bír. A végére teljesen
megnyugszik az ember, hiszen nyilvánvalóvá válik számára, hogy nem
csak az ő gyerekei gézengúzok, nem
csak az ő kamaszlányai mimózák,
és nem csak ő érzi úgy néha, hogy
legjobb barátai egyben legnagyobb
ellenségei is. Szóval, elkönyvelheti,
hogy teljesen normális családban él,
és ha néha úgy érzi, a feje tetejére állt
körülötte a világ, s kételkedni kezd
saját és családja elmeállapotában, elfogadhatja, hogy abban nincs semmi
rendkívüli. Ilyenkor nem is kell mást
tenni, mint elolvasni ezt a könyvet!
(Méhes György: Micsoda társaság!)
nyf
magyarországi zeneiskolákban már
elérhető a hárfatanulás, hála a kis
kelta hárfáknak, amelyek a gyerekek
számára is könnyen kezelhetők. A

A hét végén Gödöllőn találkoztak a hárfa megszólaltatásának kiválóságai. A Királyi Kastélyban már 16. alkalommal
megrendezett Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztiválon négy
nagyszabású
hangversenyt
tartottak.
A rangos fesztivált Vigh Andrea
hárfaművész, a fesztivál művészeti
vezetőjének koncertje nyitotta meg,
október 10-én este, amelyen Bach,
Mozart, Donizetti, Paganini, Chopin,
Debussy, Tournier, Maseret, Ravel és
Ibert művei csendültek fel, Drahos
Béla fuvolaművész közreműködésével.
Ahogyan a korábbi években is, a
neves előadók mellett a fiatal generációhoz tartozó külföldi és magyar
hárfatehetségek is lehetőséget kaptak
a bemutatkozásra. Az ifjabb generációt az idén a litván Agne Keblyte és
Markovich Mónika képviselte.
Az idei fesztivál sztárvendége korunk egyik legjelentősebb hárfamű-

vésze, a cseh Jana Bousková, a
Brüsszeli Királyi Zeneakadémia és a
Prágai Konzervatórium professzora
volt, aki a fesztiválhoz kapcsolódóan
mesterkurzust is tartott a budapesti
Zeneakadémián.
Talán a több mint másfél évtizedes
fesztiválnak is köszönhető, a tapasztalatok szerint a hangszernek
évről-évre nő a népszerűsége – ezt
Vigh Andrea mondta a rendezvény
sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a

hangszer népszerűsége annak is köszönhető lehet, hogy a vonós és fúvós hangszerekkel szemben gyorsan
sikerélménnyel szolgál, hiszen már
az első megpendítésnél szép hangzás
áll elő, és viszonylag gyorsan meg
lehet tanulni kisebb darabokat, énekkíséreteket is.
A hangszer népszerűségét az is jól
mutatja, hogy a gödöllői hangversenyeket idén is telt ház előtt mutatták
lt
be.

gondolatát, mi szerint Petőfi Sándor
Szabadszálláson született.

A Helikon kiadó
gondozásában
megjelent mű érdekes és értékes
hozzájárulásnak
tűnik a másfél
évszázada tartó
Petőfi szülőhelyvitához.
A könyvbemutatót Heltai Bálint
nyugalmazott középiskolai tanár vetl
zette.

Hol született Petőfi?
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Pest megyei Tagozatának kezdeményezésére ismerkedhettek meg
az érdeklődő gödöllőiek Molnár Péterné: “...a róna, hol születtem” című
könyvével múlt csütörtökön a városi
könyvtárban.
A Pilinszky- és Móricz-díjas nyugalmazott magyartanár, helytörténész
dokumentumokkal támasztja alá
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Kultúra

Családi kitűzőkészítés

Múzeumok Őszi Fesztiválja
A Gödöllői Városi Múzeum egy remek gondolattal csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos
programsorozathoz. A Levendula
Galéria képző- és iparművészeivel
együttműködésben „Ez vagyok én!”
címmel rajzpályázatot hirdettek. A
pályázat keretében olyan 5 centiméter átmérőjű alkotásokat vártak a diákoktól, melyek saját gondolataikat,
érzéseiket közvetítik.

Október 4-én, szombat délután megtelt a múzeum foglalkoztató terme
kisebb és nagyobb lelkes gyerekekkel, akik elmélyült figyelemmel válogattak színek és alapanyagok közt,
hogy a készülő jelvény minél hívebben tükrözze, milyen is az alkotója,
mit szeret, mit tart fontosnak. Nem
csak a városból, de Isaszegről és Sü-

lysápról is érkeztek önmagukat kifejezni akaró kis alkotók. A különleges,
szép kis képekből egy jelvénykészítő
gép segítségével a gyermekek kitűzőket készíthettek, melyeket aztán
büszkén, örömmel viseltek. Az érdeklődők zsűrizhették a munkákat a
Levendula Galéria facebook oldalán.
A legkreatívabbnak ítélt alkotásokat
a programban részt vevő művészek
szavazatai alapján díjaztuk, a nyertesek neve megtekintehő a Gödöllői
Városi Múzeum honlapján (www.
godolloimuzeum.hu).
Kovács Noémi
Gödöllői Városi Múzeum

MEGHÍVÓ
Pillantások Somogyvári Zsóka amatőr fotós szemével

2014. OKTÓBER 21., 17.00
Helyszín:
Gödöllői
Polgármesteri Hivatal
földszinti kiállítóterme
A tárlatot megnyitja:
Által Anikó, amatőr
üvegfestő
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Város-Kép

Töredékből formázták újra a legendás szobrot

Schimmel újra a királyi kastély dísze
Gödöllőn az elmúlt negyedszázadban megszoktuk, hogy ami egyszer
volt, az újra lett. A Chopin Zeneiskola, a Hamvay-kúria, a Gödöllői Királyi Kastély és részei, mint például

a Királydombi Pavilon, a Barokk
Színház és a Lovarda, a Kálvária, a
Grassalkovich filagória a történelem
hányattatásai közben leromlottak,
egyikük másikuk eltűnt, azután újjá-

születtek. Október 11-én Schimmel,
Grassalkovich I. Antal kedvenc lovának szobra nyert új alakot, s délután
a Schimmelhofban fel is avatták a
gödöllői Varga Zoltán Zsolt szob-

rász és restaurátor vezetésével, Bíró
János szobrász közreműködésével
újramintázott alkotást.
A Chopin Zeneiskola tanári rézfúvós együttesének játéka után Gémesi

György polgármester mondott köszöntőt. Kiemelte, hogy ismét bővült
azon értékek köre, amiket a királyi
kastély közönsége megtekinthet. A
kastély előtti parkban áll építtetőjének szobra, amit részben pályázati támogatásból, részben a város
hozzájárulásából készítettek, most
pedig a kastélyt működtető gazdasági társaság saját forrásából sikerült
felújítani Schimmel szobrát, Varga
Zoltán Zsolt és Bíró János művészi
munkájával. Az alkotás azt az érzést
kelti, amit hajdanán a barokk főúr is
átélhetett ugyanitt.
Gönczi Tibor, a kastély ügyvezető igazgatója emlékeztetett rá, hogy
a déli épületszárnyakat 2009-2011ben javarészt európai uniós forrásokból restaurálták. Ekkor újult meg
a Rudolf-szárny – lovarda – istállók által határolt udvar-rész, az ún.
Schimmelhof is. Elnevezését Grassalkovich I. Antal kedvenc lováról,
Schimmelről kapta, ugyanis a 18.
század második felétől (első említése
1763-ból való) az udvar közepén állt

Schimmel sóskúti mészkőből szépen
kifaragott ágaskodó szobra. Az alkotás 1945 után eltűnt. 2011-ben az
úgynevezett nyári lovarda területén,
egy szerelőakna elbontásakor, mely
még a szovjet időkből származik,
több szobordarabbal együtt előkerült

Mária Valéria valójában a jelképes
koronázási ajándékba kapott gödöllői kastélyban töltötte nagyon boldog
gyermekkorát. Az egész környék

élénk érdeklődéssel kísérte a kicsi
fejlődését. Szoptatós dajkát a szomszédban, Szadán találtak számára
Legéndi Julianna személyében, aki
1867-ben ment férjhez Juhász Sámuel földműveshez. Első gyermekük
1868. május 26-án született meg,
akit anyja után Lidinek becéztek. A
tejtestvérek csaknem egyidősek voltak, hiszen Mária Valéria 1868. április 22-én jött a világra.

A királykisasszony már nagyobbacska, 6-7 éves volt, amikor a kíváncsi
szadai szomszédasszonyok átszekereztek a kastélyba megnézni Mária
Valériát és híres kecskefogatát, amit
a törpe szerecsen, Rusztimo vezetgetett naponta Gödöllő-szerte a helyiek
nagy örömére. Az egyik libériásnál
érdeklődtek: hol van a szépséges királylány? A megszólított vicces kedvében lehetett és az éppen közeledő
néger fiúcskára mutatott:
– Nézzék meg jól, éppen ott jön.

A kíváncsiskodók nem győztek méltatlankodni:
– Na, bizony! Ezért kár a Lidinek
olyan nagyra lenni. Igazán szebbre is
szoptathatta volna.
Sok-sok vele azonos korú játszótársa tudta róla, hogy mindig van nála
édesség és némi aprópénz is. Mária
Valéria, ahogy királyi szüleitől tanulta, szívesen osztogatott ajándékot;

ha véletlenül elfogyott a zsebpénze,
bátran kér kölcsön az őt kísérő felnőttektől, leggyakrabban Scheraktól,
az inastól vagy öreg „barátjától”,
Jancsitól.
A felséges szülők nem csodálkoztak,
ha lányuk adósságát kellett kiegyenlíteniük. A szigorúbb nevelők azért
megjegyezték:
– Ő királyi fensége, azért máskor
jobban vigyázzon a zsebpénzére!
A megjegyzésnek természetesen
nem sok fogantja volt.
A királykisasszony főleg a karácsonyt várta nagyon. Ilyenkor Gödöllő népe élvezhette a királyi udvar
jótékonyságát, gróf Festetics Mária ilyenkor a kis főhercegnő nevében is osztott ki ruhákat.
Amikor Mária Valéria életében
megjelent a szerelem, és férjhez
ment harmadfokú unokatestvéréhez, Ferenc Szalvátorhoz, a kor
szokásainak megfelelően a fényes
menyegzőre meghívták a személyzet azon tagjait is, akik valamikor
a királylány körül teljesítettek
szolgálatot.
Vitték a díszes invitálást Szadára is. Mária Valéria tejtestvére,
Juhász Lídia akkor már férjhez
ment, s édesanya volt. A meghívást a szoptató dajka hálásan megköszönte, de úgy gondolta, nem
mennek el a díszes eseményre. A
királyné erre hintót küldött Szadára, s a tejtestvér, annak férjét, no
meg a dajkát fényképészhez röpítette a fogattal. Ez a fénykép bekerült Mária Valéria fotóalbumába is.
A dajka később meggondolta magát, s még jóval az esküvő előtt útnak indult a császárvárosba. Nem
ment üres kézzel: egy pár cipőt vitt
ajándékba, amiben annak idején
első lépéseit Gödöllőn megtette a
királykisasszony. Valószínűleg ez
a kis cipellő volt a legérdekesebb

lt

lány, de az Erzsébet
szobor avatásán 1901ben megjelent. Utoljára 1918 októberében
járt itt férjével és lányával, Hedviggel, akkor csomagolták össze
és vitték Bécsbe édesapja kastélyban őrzött
személyes holmiját.

„Édes Mama! Jól érzi magát a kis Valéria…”
Írta édesanyjának, Erzsébet
királynénak a hétéves Mária
Valéria. A gödöllői királykisaszszony halálának idén van a 90.
évfordulója. Ennek apropóján
érdemes felidézni néhány hozzákapcsolódó, eddig kevésbé
ismert adomát.

Schimmel szobrának
egy darabja is, a ló
törzsének egy töredéke. A tavalyi ásatáson
nem sikerült újabb
részt találni.
A maradvány és 3
kép alapján rekonstruálta a szobrot a két
művész. Az alkotás
felavatása méltó zárása az idegenforgalmi
szempontból jelentősebb hónapoknak.
A nyitány Zichy Mihály Erzsébet királyné
Deák Ferenc ravatalánál című restaurált
festményének átadása
volt, majd a Ferencz
József kiállítás hozott
nagy sikert a kastélynak. Gönczi Tibor
köszönetet mondott
a kft. tulajdonosainak azért, hogy
olyan eredményt érhettek el, ami lehetővé tette Schimmel elkészítését.
A szobrot Gémesi György, Gönczi
Tibor, Varga Zoltán Zsolt és Bíró János együtt leplezték le.

„nászajándék.” Házassága után egyre ritkábban jött Gödöllőre a király-

Bár Mária Valéria
1924. szeptember 6-án
elhunyt, a leszármazottak kapcsolata nem
szakadt meg Gödöllővel. Egyik unokája,
Habsburg-Lothringen
Markus Szalvátor többször járt a
Szabó Margit
kastélyban.
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Visszatért az aranysakál hazánkba
Úgy néz ki, hogy a rókát egy
erősebb ragadozó fogja letaszítani a trónról: az aranysakál. Az aranysakál nem éppen
a vadászok kedvence, mert
szerintük megritkítja az őzállományt. Viszont sokan közülük
belátják, hogy amelyik megyében sok a sakál, nem csökkent
drasztikusan az őzek, vaddisznók és szarvasok száma.
Heltai Miklós, a gödöllői Szent István Egyetem docense szerint pedig
amúgy se kéne ettől tartanunk, mert
az aranysakál beéri kisebb rágcsálókkal is, mint a pocok, vagy az erdei
egér. Persze ez nem jelenti azt, hogy
ne ejtene el néha nagyobb zsákmányt
is.
Az aranysakál nem nagyobb fél
méternél és legfeljebb 15 kilót nyom.
Viszont kis termete ellenére képes
olyan nagy zsákmányokat is elejteni, mint a szarvas. Ez a teljesítmény
annak köszönhető, hogy falkában
vadászik és emellett igen okos állat.
Viszont ez a falkában való vadászat

Magyarországon elég szokatlan,
ezért talán sokan tartanak ettől. Az
aranysakál viszont most úgy néz ki,
végleg visszatért hazánkba: ma már

többezres populáció él itthon.
A sakálok számának növekedése
leginkább annak köszönhető, hogy
a Balkánon védett fajként tartották
őket számon, ami miatt megnövekedett az ottani állomány. Emiatt a sakál visszatért eredeti élőhelyeire. Az
is nagy szerepet játszhat abban, hogy
ennyire elszaporodtak nálunk, hogy

Itt a legérdekesebb új fajok 2014-es toplistája
Egy amerikai székhelyű intézet (IISE
- az ESF Nemzetközi Fajfelfedezési
Intézete) minden évben közzéteszi
az előző évben felfedezett fajok „top
tízes” listáját.
A rendszertannal és rokon szakterü-

letekkel foglalkozó kutatók testülete
az idén több mint 18.000 új fajból választotta ki a legérdekesebbnek vagy
legkülönlegesebbnek tartott tízet. A
listán parányok és óriások egyaránt
szerepelnek.
Kiemelkedik a többi közül egy a
felfedezésével nagy nemzetközi
visszhangot kiváltó ragadozó emlős,
az olinguito. A vörösbarna ragadozó mintegy 35 centiméter hosszú,
ugyanekkora farokkal. Tömege 1 kilogramm. Az éjszakai életmódú állat
Ecuador és Kolumbia hegyi felhőerdeiben ugrál fáról fára. 35 év óta ez
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az első Dél-Amerikában felfedezett
új emlősfaj.
A parányok közül felvettek a tízes listára egy
alig 3 milliméteres garnélarákot, a csontvázgarnélát, egy
szivacsot utánzó,
egysejtű
létére hatalmas
(öt centiméter
hosszú), földközi-tengeri protisztát, egy
az űrutazókra potenciális
veszélyt jelentő mikrobát,
amelyet a legsterilebbnek
hitt, úgynevezett tisztaszobákban fedeztek fel, egy új
penészfajt és egy Pán Péter
tündéréről, Csingilingről elnevezett, 250 mikrométeres parazita
darazsat. Rendkívüli érdekesség az a

itthon nem élnek farkasok, amik az
aranysakál legnagyobb ellenségei.
Viszont ez nem jelenti azt, hogy az
egyensúly felborul, sőt, inkább helyre fog állni, mert most inkább a növényevők szaporodtak el.

A sakál az emberre teljesen veszélytelen. Még akkor is nehéz lenne
vele összefutni az erdőben, ha szándékosan keresnénk, ugyanis nagyon
óvatos állat, aki ha embert lát, jó
messzire menekül. Még a vadászoknak is meggyűlik velük a bajuk, mert
nehéz elkapni.
Forrás: Eu-info

tengeri rózsa, amelyre egy antarktiszi
gleccser alján bukkantak a kutatók.
A nagyobb élőlények közé tartozik

egy 12 méter magasra megnövő,
thaiföldi sárkányfa, egy Ausztráliában honos, kiváló álcázó képességű
levélfarkú gekkó, valamint egy 900
méter mély, horvátországi barlangban élő, teljesen átlátszó csiga.
A szakemberek úgy vélik, még 10
millió faj vár felfedezésre, ötször
annyi, amennyit ma ismer a tudoorigo.hu
mány.

Narancssárga vitaminbomba

Sütőtök
A tökfélék családjába tartozó növény
változatos formájú: lehet hosszúkás,
ovális vagy kerek, kicsi vagy nagy a
sárga különböző árnyalataiban. Az őszi
hónapok csemegéje nem csak finom,
hanem kiváló vitaminforrás is.
A főleg októberben beérő tök Mexikóból és Texas vidékéről származik, a spanyolok hozták be Európába Amerika
felfedezése után. A sütőtököt Európá-

nyomelemek is megtalálhatók benne,
például mangán, cink és réz.
A sütőtök rengeteg béta-karotint tartalmaz, ez az anyag adja narancssárga
színét. A béta-karotin az egészséges
látáshoz nélkülözhetetlen A-vitamin
előanyaga, egyben antioxidáns is. Az
antioxidánsok a szív- és érrendszeri-, valamint a daganatos betegségek
kialakulásában szerepet játszó sza-

ban az elsők közt Leonhard Fuchs, német botanikus említi meg Füveskönyvében 1523-ban. A népi gyógyászatban
a régi időkben a tökmagot húgyhólyagés veseproblémákra, húgyúti- és májbetegségek kezelésére, a terméshúst
pedig sebgyógyításra használták. Az

badgyökök ellen hatnak Termése gazdag C-vitaminban, ami támogatja az
immunrendszert, így könnyebben elkerülhetjük az őszi hónapokkal megszaporodó náthás, meghűléses megbetegedéseket.
A sütőtökben lévő rostok segítik az

akár 15-40 cm átmérőjűre is megnövő
termés rengeteg magot tartalmaz, amelyet az orvoslásban is felhasználnak.
A gyógyszeriparban hasznosíthatók a
sütőtökben lévő fitoszterolok is, amelyek a koleszterin növényi megfelelői.
A sárga színű zöldség olajok, zsírsavak,
fehérjék, szénhidrátok és rostok gazdag
forrása. A tökmag nagy mennyiségben
tartalmaz linolsavat, linolénsavat, illetve E-vitamint és karotinoidokat. Jelentős a szeléntartalma, illetve további

emésztést. A kálium pedig szervezetünk folyadékháztartásának szabályozásában játszik szerepet. A sütőtök terméshúsának kalóriatartalma alacsony,
vitaminban gazdag és egészséges.
100 g tökmag 500 kalóriát és több mint
45 g zsírt tartalmaz. 20 g tökmag olajtartalma egy evőkanálnyi olajnak felel
meg. A tökmagolaj telítetlen zsírsav
aránya igen magas, így ez az értékes
növényi olaj megkönnyíti a szervezet
számára a tápanyagok felvételét.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12,
vasárnap: 16-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Dr. Székely Dániel,

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

Tel.: 30/588-8590.

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Öcsi: Shar-pei keverék
fiatal kan kutyának
keresünk
végleges
vagy ideiglenes gazdit!
Kutyákkal, emberekkel
barátságos. Oltott, chippelt eb.

Guszti: Idős, keverék
kan kutyus. Gödöllőn
fogták be. Ápolt, jól szocializált kutyus. Reméljük, valakinek nagyon
hiányzik. Keressük a
gazdiját!

Foltos: Kinézete ellenére, fiatal szuka
kutyus. Tündéri, kedves
manócska.
Pórázt egyenlőre nem
ismeri, de anélkül mint
a nyíl olyan gyors. Keressük leendő gazdiját!

Lia: Gödöllőn autóból
tették ki ezt a fehér félős
puli szuka kutyust. Új
gazdit keresünk neki,
aki élete végéig szeretni
fogja.

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

GAZDIT
KERES

4 éves keverék
szuka „Gombóc”
kutyámat
költözés miatt elajándékoznám.
Gyermekek mellé
ideális.
Tel.: 28/532-619.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Októberber 18-án és 19-én
9-11 óráig:

dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 06/30-535-55-23
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20. Mini Maraton – Közel 1200-an futottak

Az Erkel nyert az intézmények között
Október 12-én rendezte meg,
immáron 20. alkalommal a Kirchhofer SE Minimaraton futóversenyét, amire összesen 1193
fő jelentkezett. A gödöllői intézmények közötti versenyt az Erkel Ferenc Iskola nyerte, akik 64
%-os részvételi aránnyal előzték
meg a Premontrei és a Hajós iskolát.

A remek időjárásnak köszönhetően
majdnem 1200 fős gyerekhad a Szent
István Egyetem főépülete előtti aszfaltról rajtolt és tette meg az 1, illetve 2
kilométeres távokat korcsoporttól függően. Városunk iskoláinak tanulói mellett érkeztek nevezők budapesti, szadai,
isaszegi, péceli, salgótarjáni, hatvani,
siklósi, valamint gyöngyössolymosi
iskolákból is. A gödöllői intézmények
közötti versenyt az Erkel iskola nyerte, így ők örülhettek a Dechatlon 100
ezer forintos sportszervásárlási utalványának. A 2. helyen végző Premont-

rei Gimnázium 60, míg a százalékos
arányban 3. helyen záró Hajós iskola
40 ezer forintos utalvánnyal gazdagodott.
Az ünnepélyes díjátadók során a gyerekek Gémesi György polgármestertől, Kiss Gergő olimpiai bajnok vizilabdázótól, Deák Nagy Marcell és
Erdélyi Zsófia olimpikon atlétáktól,
Gyulai Miklóstól, a Magyar Atlétikai
Szövetség elnökétől, Gémesi Csanád
Eb-bronzérmes kardvívótól, valamint
Csoma Ferenctől, a magyar hosszútávfutók mesteredzőjétől vehették át
díjaikat.
1-3. helyezettek, 2007-2008-as lányok:
1. Zsemle Hanna (Hajós), 2. Lőkös
Laura (Hajós), 3. Csúr Ágnes (Ikarus
BSE); fiúk: 1. Szabó Csongor (Hajós),
2. Lőrincz Huba (Damjanich), 3. Táborszky Bálint (Ikarus BSE); 2006-os
lányok: 1. Bereczki Eliza (Hatvan), 2.
Szekér Gréta (Ikarus BSE), 3. Benke
Alexandra (Hajós); fiúk: 1. Balázs Gergely (Hatvan), 2. Molnár Csongor (Ikarus BSE), 3. Grünwald Tamás (Damjanich); 2005-ös lányok: 1. Ferencz
Janka (Szent Imre), 2. Márta Rozália
(Damjanich), 3. Belényesi Hanna (Ikarus BSE); fiúk: 1. Szalay Botond (Ika-

Labdarúgás – Gödörben a GEAC

Érdi ötös Gödöllőn
Az elmúlt hétvégén mindhárom gödöllői labdarúgó csapat
pályára lépett saját bajnokságában. A mérleg: a megyei
I-ben 5-öt kapott a Gödöllői SK,
a megye kettőben hatszor rezgett a GEAC hálója, míg a harmad osztályban ismét győzni
tudott a GSK II.
A GSK-hoz a listavezető és még veretlen Érd látogatott és ugyan megrángatta az oroszlán bajszát egy vezető gól erejéig a Gödöllő, végül a jobb

erőkből álló érdiek könnyedén vitték
el a három bajnoki pontot. A gödöllői
alakulat vereségével jelenleg 11 pontos és a 9. helyen áll a bajnokságban.
Pest megyei I. osztály, 9. forduló
Gödöllői SK – Érdi VSE 1-5 (1-2)
Gól: Rontó Roland.
Megyei II. és III. osztály – Mélyponton a GEAC
Nem találja a ritmust a Gödöllői EAC
csapata, akik ezúttal hazai pályán
kaptak ki 6-0-ra a Vác-Deákvár ellen,

Atlétika – Országos Diákolimpia

Negyedik az Erkel váltója
A diákolimpia őszi atlétikai versenyein az Erkel és a Premontrei
képviseli városunkat az ügyességi csapatbajnokságon, nem is
akár hogyan.
Az idei versenysorozat megyei döntőjében, Albertirsán a Premisek a lány
magasugró csapatukkal első lett, mögöttük az Erkel lány csapata a 2. helyen
végzett. Az Erkel fiú csapata megnyer-

te a távolugró versenyt és magasugrásban is aranyérmet akasztottak a fiúk
nyakába. Az Erkel 10x200 méteres
váltója 2. helyen ért célba, őket a nyolcadik legjobb idővel meghívták a Puskás Ferenc Stadionban megrendezett
országos döntőre. Itt tovább sikerült
javítani időeredményükön, kicsivel lemaradva a dobogóról végül a 4. helyen
értek célba. A váltó tagjai: Rózsahegyi
Krisztina, Kókai Patrik, Pótha Jo-

Kézilabda – Észak – Dél csapatában a déliek nyertek

Továbbra is hibátlanul a bajnokságban
Továbbra is hibátlan a bajnokságban a Gödöllői KC férfi
csapata. Az NB II. északi-csoportjában szereplő gödöllőiek
a Dunaharaszti elleni kétgólos
sikerrel őrizték meg makulátlan mérlegüket.
Bartos Gábor együttese a vártnál
nagyobb ellenállásba ütközött a vendég Dunaharaszti MTK ellen, de
megküzdött a két bajnoki pontért és
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Sport

meg is érdemelte ezt, így továbbra
is veretlen a GKC az idei kiírásban
csoportjában, ezzel természetesen 8
pontjával listavezető.
A juniorok javítva az elmúlt heti fiaskót szintén nyerni tudtak, ezzel 6
pontosak és tartják 2. helyüket.
NB II. északi-csoport, 4. forduló
Gödöllői KC – Dunaharaszti MTK
27-25 (12-13)
Juniorok: GKC – Dunaharaszti
MTK 38-16

rus BSE), 2. Batizi András (Hajós), 3.
András Roland (Ikarus BSE); 2004-es
lányok: 1. Lengyel Petra (Ikarus BSE),
2. Hajdara Zsófia (Postás SE), 3. Aradi
Júlia (Bp.); fiúk: 1. Pálvölgyi Levente,
2. Dobai Ádám (mindkettő Ikarus BSE),
3. Lesták Ármin (Bp.); 2003-as lányok:
1. Gajdos Dominika, 2. Székely Anna,
3. Vajda Virág (mind Ikarus BSE); fiúk:
1. Dömötör Albert (Postás SE), 2. Soós
Levente (Erkel), 3. Frank László (Ikarus BSE); 2002-es lányok: 1. Urbán
Zita (Ikarus BSE), 2. Szőke-Kiss Anna
(GEAC), 3. Gódor Fanni (Erkel); fiúk:
1. Lauber Tardos Szilárd, 2. Varga Ákos
Mátyás, 3. Sinka Balázs László (mind
Hajós); 2001-es lányok: 1. Árvai Virág (Erkel), 2. Melkó Emese (Hatvan),
3. Komoróczky Bianka (Petőfi); fiúk:
1. Voloncs Balázs (Erkel), 2. Ferencz
Domonkos (Szt. Imre), 3. Fekete Simon
(Hajós); 2000-1999-es lányok: 1. Barta
Luca (Salgótarján), 2. Konkoly Natália
(Erkel), 3. Németh Eszter (Erkel); fiúk:
1. Kapitány Márton (Erkel), 2. Gősi
Gergő (Siklós), 3. Ferencz Ábel (Premontrei).
-tt-

Röplabda – Ismét nyert és vezet a TEVA-GRC

Bajnokverés Gödöllőn

Ott folytatta, ahol abbahagyta Jászberényben a TEVA-Gödöllői RC csapata, azaz újabb
győzelmet ért el a női NB I-ben
a csapat. Nem is akár milyet,
ugyanis a bajnoki címvédő
Békéscsabát verték Horváth
András tanítványai 3:1-re.
Nehezen indult az előző bajnokság
bronzérmese és bajnoki aranyérmese
közötti párharc, legalább is gödöllői szempontból, ugyanis a vendék
viharsarki alakulat viharosan kezdett és nyerte 16-ra az első szettet.

A házigazda gödöllőiek rendezték a
hadállásaikat és előbb visszajöttek
a meccsbe és egyenlítettek, majd a
lendületet kihasználva állva hagyták
a címvédőt és végül magabiztosan,
3:1-re múlták felül a Békéscsabát.
Újabb győzelmükkel Széles Petráék
már 9 pontosak és a 2. helyen állnak
három mérkőzést követően a 12 pontos UTE mögött (4 meccsük volt).
Női NB I. alapszakasz, 3. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 3:1 (-16, 22, 20, 23)
-ll-

Röplabda Női NB I, 4-5. forduló
2014. 10. 17., péntek 17 óra
TEVA-GRC – Újpesti TE
2014. 10. 19., vasárnap 18 óra
TEVA-GRC – Budaörsi DSE
(SZIE Sportcsanok)

Lovassport – Fogathajtó ob

Lázár Vilmos 13-szor bajnok
Zsemle Hanna, a 2007-2008-as lány verseny
győztese.

ezzel 4 pontos a csapat és az utolsó,
15. helyen állnak csoportjukban.
A harmad osztályban szereplő GSK
II. hátrányból fordítva tudott nyerni
Váchartyánban és 21 ponttal a 2. helyen áll a tabellán.
Pest megyei II. osztály északi-csoport, 9. forduló
GEAC – Vác-Deákvár 0-6 (0-4)
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 9. forduló
Váchartyán – Gödöllői SK II 1-2 (10) Gól: Pakuts Barna, öngól.
-tlMegyei III. osztály, 10. forduló
Október 19., 14 óra
Gödöllői SK II. – Mogyoród KSK
Mérkőzések helyszíne:
Táncsics M. úti Sportcentrum
hanna, Mátrai Tamás, Gódor Fanni,
Tóth Bálint, Soós Dorina, Voloncs
Balázs, Árvai Virág, Bogdán András.
A megyei versenyen Koczkás Péter és
Hrapan Júlia volt még a váltó tagja.
-ggy-

Magyar Kupa – Korai kupabúcsú
Az északi csoport a déli ellen, akár
így is lehetett volna aposztrofálni a
Gödöllői KC, valamint a Szigetszentmiklós közötti párahcot a Magyar
Kupa 2. fordulójában. Mindkét gárda vitézkedik saját csoportjában, így
nagy csatára volt kilátás, amiből végül a déliek jöttek ki győztesen, így
a gödöllői alakulat ideje korán búcsút
intett az idei kupasorozatnak.
Magyar Kupa, 2. forduló
Szigetszentmiklósi KSK – Gödöllői
KC 33-28 (17-11)
-li-

Október 10-12. között rendezték meg a fogathajtók
országos bajnokságát, ahol
hat kategóriában 63-an versenyeztek a Békés megyei Mezőhegyesen. A gödöllői Lázár
Vilmos a kettes fogathajtóknál
13. magyar bajnoki címét szerezte meg.

(Újfehértó 135,23), valamint Versegyháza színeiben induló és 135,93
ponttal végző Ifj. Simon Józsefet.
A mezőhegyesi verseny kettős Lázár sikert hozott egyébként, ugyanis
a Magyar bajnokság döntőjére nem
kvalifikáló Lázár Zoltán nyerte a
Békés megyei versenyt, a szintén
kvalifikáció nélküli Ifj. Dobrovitz
József és Lázár Vilmos előtt.

A fogathajtók országos döntőjében
egyesben Rondzik Gábor
lett a bajnok, míg a négyes fogathajtók mezőnyében Dobrovitz József
nyerte meg az egyéni
versenyt. Lázár Vilmos
Gödöllő színeiben indult kettesben és 134,51
ponttal lett első, megelőzve Margitai Sándort

-tl-

Futsal – Szeretet pontok a máltaiaktól

Ajándékozó vendégek
A Futsal NB II. keleti-csoportjában szereplő gödöllői MAGLOG Team CFT csapata a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
együttesét látta vendégül az 5.
játéknapon és verte meg 4-2re, megszerezve ezzel második győzelmét.

a MAG-LOG Team és áll jelenleg a
10. helyen a 14 csapatos keleti csoportban.
NB II. keleti-csoport, 5. forduló:
MAG-LOG Team CFT – Magyar
Máltai Szeretetszolgálat 4-2 (1-0)
Gól: Bencsik Roland (3), Farkas Pé-ttter.

Baranyai Pál együttese Bencsik Roland triplájának és a vendégek szeretetre méltő ajándékainak is köszönheti a három bajnoki pontot, amellyel
együtt már 6 egységgel rendelkezik

Futsal NB II., 6. forduló
Október 17., péntek 19:30
MAG-LOG Team CFT –
Debreceni EAC
SZIE Sportcsarnok

2014. október 14.

Ajánló
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Növendékhangversenyeink,
rendezvényeink:
Október 21., kedd, 17.30:
Kicsinyek hangversenye – A vonós
tanszak rendezvénye
November 6., csütörtök, 17.00:
Telek Zsuzsa (zongora) növendékeinek hangversenye
November 8., szombat, 19.00:
Az emlékezés estje
Hangverseny Hajdú András, Izraelben élő zeneszerző műveiből.
Közreműködnek: a Frédéric Chopin
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Gyermekkórusa és zongorista növendékei, valamint Láng Gabriella
zongoraművész.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a Gödöllői Iparművészeti Műhely tisztelettel meghívja Önt

2014. OKTÓBER 18-ÁN (SZOMBATON) 17 ÓRÁRA A GIM-HÁZBA
„Mesterek, műhelyek” című sorozat keretében rendezett
Fekete György Kossuth-díjas belsőépítész és Schrammel
Kossuth-díjas keramikusművész kamara kiállításának megnyitójára

Imre

A kiállítást köszönti: dr. Krassay László erdőmérnök, a Közalapítvány alapító
kurátora és Katona Szabó Erzsébet textilművész, a kiállítás kurátora
A kiállítást megnyitja: Mezei Gábor belsőépítész
Közreműködik: Annus Réka, népi énekes
A kiállítás megtekinthető 2015. február 28-ig, minden szombaton és vasárnap
14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu
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BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata
bérbe adja a Gödöllő, Palota-kert
3. szám (5891/4/A/34 hrsz.) alatt
található, tulajdonát képező nem
lakás célú helyiséget.
Gödöllő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete a helyiség üzleti
célú bérbeadását 118/2014. (VI. 19.)
sz. önkormányzati határozatával rendelte el.
A bérbe vehető helyiség:
Címe: 2100 Gödöllő, Palota-kert 3.
(5891/4/A/34 hrsz.)
Alapterület: 14 m2
Közmű ellátottság: villany
Műszaki állapot: megfelelő
Bérleti díj irányár: 36.483 Ft/hó +
ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, azonban a Palota-kert 4. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú közös WCmosdó helyiség használóihoz történő
csatlakozás lehetséges (külön megállapodással, díjazással).
A bérleti jogviszony időtartama:

2014. október 14.

Közérdek
határozott, 10 év + 10 év előbérleti
jog.
A helyiség megtekintésére a (28)
529-171-es telefonszámon időpont
egyeztethető.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., III.
emelet 303. sz. helyiség.
A pályázat benyújtásának feltételei:
– A helyiség bérbevételére természetes személy és jogi személy pályázhat. A jelentkezéskor a természetes
személy pályázó köteles bemutatni
személyazonosító okmányait, egyéni
vállalkozó ezen túlmenően egyéni
vállalkozói igazolványát, gazdasági
társaság a társaság cégbírósági bejegyzését tanúsító cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt.
– A pályázó pályázatában köteles
kifejteni a folytatni kívánt tevékenységet, a helyiségbérleti díj irányára
alapján megtenni helyiségbérleti díj
ajánlatát, valamint nyilatkozni arról,
hogy a bérbevételi feltételeket elfogadja.

A bérbevétel feltételei:
– Bérbeadó és a nyertes pályázó mint
bérlő helyiségbérleti szerződést köt,
melyben rögzítik a bérleti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.
– Bérlő köteles beszerezni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez
szükséges hatósági engedélyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak
olyan pályázóval köthető, aki vállalja
a bérleti díj értékállóságának biztosítását oly módon, hogy a bérleti díjat a
bérbeadó a szerződés időtartama alatt
minden évben a jegybanki alapkamat
mértékének megfelelő százalékban
növelheti.
– A helyiség használatából eredő közüzemi díjfizetési kötelezettség a bérlőt terheli.
– A helyiség nem adható bérbe bár,
borozó, italbolt, kocsma működtetése, valamint játékterem üzemeltetése,
erotikus áruk forgalmazása és szexuális szolgáltatás céljára.
A helyiség bérbevételével kapcsolatban további információ a (28)
529-171-es telefonszámon kérhető.
Gödöllő, 2014. szeptember 29.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

MÉHZÁRLAT FELOLDÁSA
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer- Ellenőrző Hivatala, dr. Koralevicz Zsuzsanna járási főállatorvos 2014.szeptember 30-án kelt határozatában a Gödöllő város
közigazgatási területén belül a 3. számú főúttól délre, M31-es autópályától keletre eső területre 2014. május 29-től
PE-071/1/400-4/2014. és PE-071/1/414-4/2014. iktatószámú határozatokban mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt elrendelt községi zárlatot 2014. szeptember 30. napjától feloldja.
A 2014. szeptember 19-én kelt, PE-071/1/687-5/2014. ügyiratszámú határozatban a 3. számú főúttól északra, illetve PE-071/1/675-4/2014. ügyiratszámú határozatban az M31-es autópályától nyugatra eső területre elrendelt
zárlatot továbbra is fenntartja.

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.”

KIADÓ

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 13-19-ig: Egyetemi Gyógyszertár,
Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Október 20-26-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár,
Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

MEGHÍVÓ – BALOGH QUARTET JAZZ KONCERT
IDŐPONT:
2014. OKTÓBER 17., 18 ÓRA
HELYSZÍN:
POLGÁRMESTERI HIVATAL, FÖLDSZINTI NAGYTEREM
Fellépők:
Balogh Quartet – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékei:
Uher-Győrfi Bálint (szaxofon), Balogh Gyula (zongora), Kiss Tamás
(dob), Mihalovics Dávid (bőgő). Vendég énekes: Kész Petra
Belépőjegy ára: 1500 Ft.
Jegyelővétel: A polgármesteri hivatal portáján Kubatov Jánosnál,
valamint Balogh Gyulánál (Közigazgatási iroda, 18-as szoba).
Tel.: 28/529-180, 70/235-1273.

Kiadó a városi piac csarnok galériáján lévő
445 m2 összalapterületű,
vendéglátás céljára kialakított étterem,
teljes felszereléssel.
Érdeklődni lehet a 06-30/503-0777-es
telefonon vagy a helyszínen.

KERTFENNTARTÓ, GONDNOK-KARBANTARTÓ
MUNKA
Családi háznál végezhető munkára, kizárólag leinformálható, rendezett
körülmények között élő
gödöllői vagy Gödöllő környékiek jelentkezését várjuk,
részmunkaidőben is vállalható, télen, nyáron.
Időpontegyeztetés miatt hívja: Kéri Veronika, +36/20-286-0464.

2014. október 14.

Mozaik

Mob.: +36/30-952-9987
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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

+ SÜRGŐSEN ELADÓ 100m2-es, 3 szo- + Gödöllő központjában, 54m2-es első + Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcábás felújított családi ház garázzsal, pincével emeleti, kétszobás lakás sürgősen eladó! ban egy 3szobás tetőteres 2fürdőszobás
családi ház 2állásos garázzsal 400nm-es
Galgahévízen! I.ár: 12,9MFt. 20-772-2429 Iár: 9.3MFt!!! 20-539-1988
+ Új építésű lakások a belvárosban eladók + SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban telekrésszel. I.á.: 26,9mFt 20-919-4870
300EFt-os nm/áron 70-80nm-esek nappa- 100-180m2 családi házat vagy eladó tel- www.fonixingatlanbt.hu
li+2 ill. nappali+3 szobásak, udvari kocsi- ket. 20-944-7025
beállóval, tárolóval! 20-772-2429
+ SÜRGŐSEN ELADÓ újszerű 146m2+ Eladó a központban kétszobás, délnyu- es családi ház Gödöllő domboldalán!
gati fekvésű lakás! Iár: 8MFt!! 20-804-2102 Nappali+2 szoba, úszómedence, riasz+ Újszerű, igényes, 2011-ben épült, 1szin- tó és kamerarendszer, 643m2 telek. Iár.:
tes 3szoba+ nappalis, 2fürdőszobás csa- 27,5MFT. 20-944-7025
ládi ház 650nm-es telken, fedett kocsibe- + Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödölállóval eladó, kertvárosi részen 27,9M-ós lő új építésű részén eladó! Saját telek, koi.áron! 20-772-2429
csibeálló, terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal
rendelkező építő. Iár.:31,9MFt
+ Kertvárosias környezetben, 2.em-i, tetőtéri, 42m2-es, átlagos állapotú lakás, 20-944-7025
tárolóval, közös kerthasználattal eladó! + Sürgősen Eladó lakást keresek köz7.5MFt!! 20-539-1988
pontban
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ SÜRGŐS! Szadán, Gödöllő határában, (20)804-2102

1600m2-es telken, jó állapotú tetőtér be+ Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen he- építéses családi ház eladó! Iár:21.9MFt!
tilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását 20-539-1988
nálunk, mert ezt biztos elolvassák
+ SÜRGŐSEN ELADÓ! Ádám u.-ban, teljesen felújított 92m2-es ház, 1606m2-es
telekkel sürgősen eladó! Iár:20.5MFt! 20INGATLAN
539-1988
+ Gödöllő haraszti részén felújított 130nmes ház 1680 nm-es telekkel sürgősen el- + Gödöllőn, kertvárosban, csendes utcában eladó jó állapotú 100nm-es kockaház,
adó I.ár: 21,8MFt 20-772-2429
garázzsal, pincével 800nm-es telken. Iár:
+ Új építésű 1 szintes ikerházi lakások
18,9MFt! 20-772-2429
eladók a kertvárosban 2szoba+ nappalis
kulcsrakészen már 18,9MFt-tól, ill.3+ nap- + Eladó 3 szobás, 75nm-es, erkélyes téglalakás! iár: 11.9MFt. 20-804-2102
palis 21,9M-ért! 20-772-2429

+ Szadán AKCIÓS ÁRON eladó 820m2es építési telek! Iár.: 5,5MFt! Illetve
1500nm-es 7M-ós i.áron! 20-772-2429

+ Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy
amerikai konyhás nappali+2szobás 2
fürdőszobás kertkapcsolatos terasszal,
garázzsal+szuterén téglaépítésű családi
ház. I.á.: 25,5 mFt www.fonixingatlanbt.
hu 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban a ’30
években épült téglaépítésű 4szobás verandás villa 1000nm-es telekkel. I.á.: 35
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy
81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház
konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A
tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a
keresztben lévő gerendák miatt az összes
belső fal kiüthető és tetszés szerint átrendezhető, ha nem megfelelő a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870 www.
fonixingatlanbt.hu

+ Sürgősen eladó nappali+3 szobás, 91ben épült, tégla, cirkós, jó állapotú ház + Eladó Gödöllő kertvárosában egy befeGödöllőn! Iár: 13.5 MFt (20)804-2102
jezés előtt álló ikerház mely áll: 1sz lakás
+ Eladó 2szobás pár éves újszerű lakás, 350nm telekrész 2 sz lakás nappali+2szogarázzsal a központban 15.5 MFt-ért bás 250nm telekrésszel. Kulcsrakész állapotban. Eladási ára: 21,9 ill 20,9 mFt 20(20)804-2102
919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpontban, csendes helyen, 2 szoba+ét- + Eladó Gödöllő rózsadombján a Perczel
kezős, 60m2-es, konvektoros, tégla lakás, Mór utcában egy 1000nm-es ősfás telkű
hozzá tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 örökpanorámás egyedi építésű körház,
melyben nappali+hálószoba, étkező, konymFt. Tel: 06-30-336-7266.
ha, fürdőszoba, étkező található. Zsalugá+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
teres ablakos és körteraszú. I.á.: 22mFt
családi ház tulajdonostól áron alul Gödöl20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
lő kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. + Eladó Veresegyházán a városközpontKét különálló szint, mindkettőn konyha, ban egy nappali+4szobás kiváló minőfürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz ségű, szép megjelenésű családi ház
tartozik még egy teljesen külön bejáratú nagyméretű kertkapcsolatos terasszal
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. több szobából erkélykapcsolat, 20nm-es
2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 garázzsal. Kedvező ár-érték arány: 28 mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
mFt. Tel.:20-3464-718.
+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő,
2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt,
dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók. Tel.:
30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+ Eladó 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 Gödöllőn a Kossuth L u-ban 2.
emeleti 2 szobás társasházi öröklakás déli
fekvésű erkéllyel. I.á.: 11,9 mFt 20-9194870 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 www.fonixingatlanbt.hu
20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel egy
170nm-es polgári ház 1200nm-es telken.
I.á.: 29,9mFt www.fonixingatlanbt.hu 20919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy 4lakásos társasházban egy
nappali+3szobás 100nm összalapterületű
téglaépítésű egyedi fűtéses sorházi lakás.
I.á.: 25,9 mFt www.fonixingatlanbt.hu 20919-4870
+ Eladó Gödöllőn a fenyvesben egy 2utcára nyíló 610nm-es építési telek. I.á.:
8,9mFt 20-919-4870
+ Eladó a Palotakerti lakótelepen a 4emeletes házban egy 57nm-es 2szobás öröklakás. I.á.: 8,7 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a János utcában egy
56nm alapterületű teljesen felújított házban egy teljesen felújított 2szobás lakás.
I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Park közelében egy többfunkciós lakóépület, melyben lakás és üzlet, csak üzlet vagy csak
lakásként használható 120nm összalapterületen. A ház téglaépítésű, egyedi fűtéses, fürdőszobás, felújított. I.á.: 25,9 mFt
20-919-4870
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+ Két szoba összkomfortos, teljesen különálló lakás Gödöllőn, egyetem mögött,
hosszútávra kiadó. Kocsi beállás lehetséges. 30/269-8137

+ Eladó Gödöllőn egy 17nm-es GARÁZS
egy négyemeletes lakóház földszintjén.
Külön villanyóra, nagy szerelőakna is tartozik hozzá, polcok a szerszámok, stb. részére. 2MFt. 20/334-7559

+ Gödöllőn a Szőlő utcában 69 nm-es, ÜZLET, IRODA, GARÁZS
1+2 félszobás, erkélyes, 2.em. konvekto+ Mélygarázsban kiadó 1 parkolóhely, Göros lakás eladó. Tel: 30/552-7579
döllő központjában. Érd.: 30/693-1838
+ Gödöllőn, Knézich utcában mediterrán
kővel díszített, 130nm-es ikerházfél eladó + Gödöllő kertvárosában 20 éve működő
tulajdonostól: nappali+3 szobás
, gard- élelmiszerbolt mellett, trafik tevékenység
róbokkal, kis kerttel, alacsony rezsivel, részére kedvező feltétellel helyiség kiadó.
napkollektorral
, légkondicionálóval. Iár: Tel.: 20-3464-718.
29MFt. Tel: 30/2215-981
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
kiadó,
más tevékenység céljára is. Tel.:
+ Gödöllőn, kastélyparkhoz közel
1200nm-es telken kúriaszerű, 2lakásos 20/9455-583.

+ Gödöllőn a Széchenyi u. 11. sz. alatti üzletházban 20 nm-es helyiség 25.000,-Ft+
rezsivel kiadó. Tel: 70/7797-152

+ Eladó Gödöllőn a Brassó utcában egy
nappali+4szobás tetőteres teljesen alápincézett garázsos és egyéb helységes
családi ház 515nm-es telken. I.á.: 27,9mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

(szeparált, 220nm+ 90nm) családi ház
mélyen áron alul sürgősen eladó családi okok miatt. Iár: 42MFt. 70/7014-965,
28/417-955, 28/417-956

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

+ Erdőkertesen a Bártfai utcában 930nmes telken 26nm-es téglaház magánszemélytől –belterület, 30% beépíthető, közművek az utcán, villany bent van- 3,5MFt
irányáron eladó. Tel: 30/365-4173

+ 18 fős OKTATÓTEREM KIADÓ alkalmakra Gödöllő központjában, elsősorban
tanfolyamok
, előadások rendezésére.
30/3131-777

+ Gödöllőn eladó a Füves közben – a blahai tó közelében, a belterület határán – egy
1001nm-es zártkert. Iár: 2,9MFt. További
információ: 30/537-6985, 30/428-0520

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

+ Gödöllő központjában a Petőfi tér
13/3sz alatti 40 nm-es, riasztóval, kamerával és klímával felszerelt üzlet egy udvari
ingyenes parkolóval hosszútávra kiadó.
Érd: 70/535-4474.

+ Gödöllőn a központhoz közel 2252 nm-es + Gödöllő központjában 73 nm-es üzlet- + Élelmiszer üzlet kivételével, bármilyen
építési telek eladó. Megosztható 2 telekre. helyiség nem fizető parkolási lehetőség- üzletben állást keresek. Részmunkaidő is
gel, kedvező áron ELADÓ vagy KIADÓ. érdekel! Tel: 06-30-684-5516.
Információ: 20/351-6904 (csak szóban).
Tel: 70/631-7554
+ Gödöllőn a Repülőtéri úton ELADÓ
vagy KIADÓ 1 szobás, 45 nm-es, szoba,
konyhás, fürdőszobás, konvektoros lakás
sorházban. Érd: 30/982-3659
ALBÉRLET KIADÓ
+ Szoba fürdőszobával
20/9455-583.

kiadó.

Tel.:

+ Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtéses, jó állapotú lakás kiadó. Tel.:
20/945-5583.
+ Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás földszinti
konvektoros, bútorozott lakásba albérlőtársat keresek. Érd: 30/250-4696
+ Gödöllő királytelepen kiadó egy amerikai
nappalis, két félszobás, konvektoros, igényesen bútorozott, teljesen felszerelt lakás
garázzsal. Iár: 80eFt+ rezsi. 30/500-2114
+ Gödöllő központjában egyedülálló személynek vagy kisebb irodának albérlet kiadó. 30/958-5018
+ Családi házrész olcsó rezsivel 1-2 fő
részére kiadó. 50 ezer+ 2 havi kaució.
20/3594-223
+ Gödöllő központjában
, új építésű,
100nm-es, 2.em 3 szoba+ nappalis, A+
hőszivattyús fűtésű, energiatakarékos lakás
bútorozatlanul kiadó. Tel: 20/341-9633
+ Albérlőtársat keresek Gödöllőn az Egyetem csendes környezetében lévő társasházi lakásba. Havonta kb. 40 ezer rezsivel
együtt, a kaució 50 ezer. Tel: 20/368-6012
+ 3 szobás kertes ház kiadó a Centrumhoz közel. Tel: 20/220-6298
+ Palotakerti 72 nm-es, csendes, panorámás, egyedi fűtéses, teljesen felszerelt, bútorozott lakás alacsony rezsivel hosszútávra
kiadó nemdohányzó, dolgozó fiatal párnak
vagy egyedülállónak. Tel: 20/342-4433
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+ Gödöllői, belsőépítészeti munkákkal foglalkozó cég
szakképzett,
gyakorlattal rendelkező
munkatársat keres
elsősorban ASZTALOS, de komplex
szerelői feladatok
ellátására. Nemdohányzó, jogosítványnyal rendelkezők jelentkezését várom.
Tel: 70/984-9000

Ez történik, ha nem kezelteti hallásproblémáját
Hallás és halogatás. Azt gondoljuk, hogy ráérünk elmenni hallásszűrésre. Pedig ha azt
érzékeljük, hogy valami nincsen rendben,
mielőbbi beavatkozás szükséges. Ha sokat
várunk, lehet, hogy már késő lesz. Lapunk
kérdéseire Tóthné Molnár Tünde hallásspecialista, a gödöllői Amplifon Hallásközpont
vezetője válaszolt.
Milyen következményei lehetnek annak, ha
valakinek hallásproblémája van, de nem
tesz ellene semmit?
A legnagyobb probléma az, hogy az illetőnek
romlik a beszédértése. Ez azt jelenti, hogy bár
a beszédet hallja, de nem tudja értelmezni azt.
Ami korábban természetes volt, most zavaró lehet. Ha az agy hallóközpontja nem kap
megfelelő ingert, ellustul, elfelejti a korábban
megtanult hangokat. Akár olyan mértékben is
leépülhet az érintett személy hallása, hogy ké-

sőbb már hallókészülékkel sem lehet javítani rajta.
Mit érzékel mindezekből a tünetekből
a környezet, a család?
A hallásproblémával
küzdő személy szép
fokozatosan kerülni
Ha sokat várunk, lehet,
kezdi a társas kapcsohogy már késő lesz
latokat: egyre inkább
befelé fordul, mogorva, esetleg apatikus lesz.
Előfordulhat, hogy kivonja magát a beszélgetésekből, és akár a személyisége is megváltozhat.
Depresszió, frusztráció, kirekesztettség. Kerüli
a társaságot, bizonyos emberekkel nem áll szóba, mert túl halkan vagy túl gyorsan beszélnek.
Mit kell tennie annak, aki részt szeretne venni az ingyenes hallásvizsgálaton?
Kérem, hogy a várakozás elkerülése miatt telefonon egyeztessen időpontot munkatársunkkal
a 06 28 620 665-ös telefonszámon.

Az Opel Gaál Márkakereskedés- és szeviz

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

opelgaal@vnet.hu

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

karosszéria lakatost és autófényezőt
keres Gödöllőről és annak közvetlen
vonzáskörzetéből.
Jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk:

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér+ Gödöllő belvárosában lévő szépségszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoszalon keres munkájára igényes fodrászt.
ronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592Érd: 70/9455-906
1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ Gödöllőn szívesen vállalom családi háza
vagy lakása takarítását. Tel: 20/510-2441 + SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes
+ Mogyoródi gumiszerelő műhelybe mun- munka! Tel: 20/4-359-650
katársat felveszünk. Tel: 30/9901-114
+ Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövény+ Takarítást, idős személy felügyeletét nyírás, rotációzás, gyomirtás, veszélyes
vállalom! (Referencialevéllel.) Szakkép- fakivágás, hóeltakarítás, sózás. Géppark:
zett ápoló-gondozó. Hívjon bizalommal: fűkasza, önjáró fűnyíró, fűnyíró traktor, rotá70/375-0605
ciós kapa, sövénynyíró. Tel.: 30/622-7421.
+ Gödöllőn jól bevezetett fodrászüzletbe E-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com
fodrászt, manikűröst, pedikűröst, műkör- + TAPÉTÁZÁS, FESTÉS, MÁZOLÁS rövid
möst keresek. Érd: 20/9520-016
határidővel, kedvező áron, bútormozgatás+ ANGOL tanárokat keresünk nyelvvizsgáztatásra és gyerek nyelvoktatásra. Jelentkezés önéletrajz, diplomamásolat(ok) beküldésével e-mailen: info@ili.hu, ili.godollo@
gmail.com, I.L.I. Nyelviskola.
+ Az OktaTárs Nyelvstúdió angoltanárokat
keres! Nyelvvizsga-előkészítésre, általános,
üzleti és szaknyelvi angol oktatására. Munkavégzés helye: Gödöllő és környéke. Angol és magyar nyelvű fényképes önéletrajzokat az info@oktatars.hu e-mail címre várjuk.

sal, 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: 20/9527289, 28/476-229

+ AUTÓFÉNYEZŐT és ELŐKÉSZÍTŐT + SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívgödöllői és németországi munkahelyekre jon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepífelveszünk. 30/222-3428
tés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
+ Szadai Baromfi vágóhídra munkatársaTel: 30/333-9201
kat keresek. Autóval rendelkezők előny+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Geneben. Tel: 20/209-5871
rál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
SZOLGÁLTATÁS
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alap+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordí- ján. Tel: 20/4359-650
tókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiro- + Gödöllői érettségizett nem italozó, leda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, informálható férfi munkát vállal. Bármi20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
lyen kerti munka, földmunkák, kerítések
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL- készítése, javítások, festések. Tetőjavítás,
kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
Fakivágás. 30/402-7276
+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, + MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyártótól!
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és Fából és műanyagból. REDŐNY, RELegyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, ala- UXA. Fix és mozgatható szúnyoghálók.
pos, megbízható munka rendszeresen és Szalagfüggöny, harmonikaajtó. Tel: 06-20262-0289
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

Gödöllőn

Gödöllőn a Művészetek
Házában 24-25-ös terem
(Szabadság út 6.)
2014.10.21-én (kedd) és
2014.10.28-án (kedd)
17-19 óráig
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+ Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTA- + GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK KAPLANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, FUVARO- HATÓK Gödöllőn termelőtől. Több mint
ZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221
1.000 közül választhat. Ugyanitt BOROS+ Építőipari vállalkozás kül, és beltéri HORDÓK eladók. Tel: 30/569-8137
felújítási munkát (festés, tapétázást, hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást,
homlokzati dryvitozást, térburkolást) vállal.
Anyagbeszerzést a legjobb áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554
+ 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
+ SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS – KÜLSŐ-BELSŐ FESTÉS - LAMINÁLT PARKETTÁZÁS. KORREKT ÁRAK!
GARANCIA! 20/5566-047

+ ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat CSÁNYI télálló almával. (Idared,
Zöld és K-11 (Jonatán-Starking)). Ár: 60150 Ft-ig. Tel: 28/411-298, 20/4359-650
+ Almásy Katalin vásárol magas áron bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, hangszert, kitüntetést, régi pénzt,
csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot
díjtalan kiszállással. Tel: 06-30-308-9148
+ Eladó 2 db jó állapotban lévő teatűzhely
füstcsővel. Alma: Idared, Mucsu (zöld),
Jonagold, Tarkimson Delicsesz. Érd:
28/414-093, 30/613-1280

+ Eladó 3 fázisú kompresszor, 320 l-es fa+ Ne fáradjon, hívjon bizalommal! gyasztóláda, 3db villanymotor, színes TV,
SZŐNYEG és KÁRPITTISZTÍTÁS laká- Cirkó 21.-gázkazán, gyermek kondipad,
sán. Precíz, pontos munka. Tel: 06-20- 4db fémvázas szék, 25m hosszabbítók
3671-649
dobon, szennyvíz-szivattyú, menetmetsző,
csősatu. 20/349-2787
+ Akar új szőnyeget olcsón? Hívjon most:
30/209-9079. Két szárnyú, üvegezett bel+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásső ajtót ajánlok kifogástalan állapotban,
ra szorul a körme? Vagy a kezét szeretné
filléres áron. 06-31-331-0355
rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényel- + 6 KW-os hőtárolós villanykályha olcsón
eladó. Érd: 20/977-182
mesen! Érd.: +36-30-851-8763
+ Frissítő svédmasszázs, Tradicionális + Két db nagyméretű, világos, használt foThai masszázs, Thai kismama masszázs, tel 7.000,-Ft-ért eladó. Tel: 70/380-7341
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

Thai babamasszázs oktatás. Átrium Üzlet- + Bécsi páncéltőkés zongora eladó. Tel:
ház. 20/5733-977
20/406-2950. Este 19h után 28/408-013.
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
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
+ MASSZÁZS: visszeres lábak, beállt végtagok, visszatérő fejfájás, idegi kimerültség (gyógynövényekkel). GYÓGYISZAP:
reuma, ízületi gyulladás. Tel: 20/411-7224
OKTATÁS

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ Eladó egy DAEWOO Kalos 1,4 S 2003as évjáratú, metál fekete színű, Magyarországon forgalomba helyezett, elektromos
ablakemelővel, szervó kormánnyal, centrálzárral, rádióval, nagyon megkímélt állapotban, cserélve lett a fékmunkahenger,
stabilizátor pálca, féktárcsák, fékbetét,
középső-hátsó kipufogódob, vezérműszíj,
feszítőgörgő, vízpumpa, 4 db gyertya,
hoszbordásszíj, olajszűrő, levegőszűrő, új
gumik és motorolaj csere. Így olyan mint
az új autó, szép kívül-belül. Igazi tágas,
kényelmes családi autó, nagy csomagtartóval. Csere nem érdekel, autókereskedő
ne hívjon. Az autó 1 tulajdonban van, és
rendszeresen szervízelt. I.á.: 780.000 Ft
Érdeklődni: 30-302-4570

+ Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást, felvételire való felkészítést kisiskolás
kortól az érettségiig. Tel.: 70/609-7748.
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gép+ Tanulási képességek fejlesztése diákok- járműhöz szaküzletünkben vagy kiszállínak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS tással. Szolgáltatásaink: beszerelés, beMEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: vizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő,
28/415-998, 20/388-4953
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 0630/536-4300,
28/611-728
+ Közúti ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ tanfolyamok indulnak folyamatosan Gödöllőn + 4db felnire szerelt téli gumi eladó:
a PELIKÁN AUTÓSISKOLÁNÁL. Vörös- 195/65/15 Eurotec. Érd: 30/6197-333
keresztes vizsga helyben. 70/433-5033,
www.pelikansuli.hu
EGYÉB
+ 3D grafika, látványtervezés és animáci+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Luós tanfolyam Gödöllőn. Az első alkalom
dányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-,
ingyenes! Jelentkezni, érdeklődni lehet:
Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Légaroda@garoda.hu, 20/311-9723
pesméz, Virágpor, Propolisz kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
TÁRSKERESŐ
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
+ 177/82/52 éves mesterszakács férfi keresi őszinte, becsületes társát, akivel széppé tudnák tenni egymás életét. Tel: 20/5261394 lehetőleg 17 órától várom a hívást.

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

+ Ingyen elvihető TERMŐFÖLD, tereprendezésből maradt felső termőréteg,
+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz kb. 100m3. Gödöllő, Hunyadi u. 20. Tel:
minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630 28/545-500
8518 763
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.:
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB20/9455-583.
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és
külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁRO- + Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
LOK. Tel: 28/412-230
ADÁS~VÉTEL

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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2014. október 14.
Beküldési határidő:
2014. október 21.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Blaskó Gergely, Gödöllő, Bethlen G. u. 20., Őry Zsigmondné,
Hársfa u. 21.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Berta Nándor, Balassi B. u.5., Kalász Károly, Hétház u. 1.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tóth Gergő, Rigó u. 39.
A Városi Mozi ajándékát nyerte:
Dóczy János, Boróka u. 5., Bokor
Tibor, Németh L. u. 2.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Szabó Jánosné, Tátra u. 7., Tóth Jánosné,
Batthyány u. 27/c.

