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Gödöllő volt a házigazdája a magyar olimpiai
iskolák vezetői egyeztetésének a következő év
rendezvényeire vonatkozóan.
(3. oldal)
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Szokolay Sándor Históriás képek című zeneművét mutatta be a Szentháromság templomban az
Arpeggio Gitárzenekar.
(5. oldal)

Két győzelemmel (UTE, Budaörs) hangolt a
TEVA-GRC a közelgő Challenge-kupa mérkőzésre a hazai bajnokságban.
(8. oldal)

„Ikerjelenség” – kettő az egyben

Tehetségek

Hajós-siker

Új kiállítás a GIM-házban

Az eseményen dr. Krassay
László erdőmérnök, a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
alapító kurátora köszöntőjében többek között elmondta:
amikor végignézte a kiállított műveket, elsőként Tolsztoj naplójának egy
részlete jutott eszébe: „Szépség és
szeretet. Ez a két értelme az életnek.”
„A GIM-ház fennállásának 16 esztendeje alatt mennyiszer megérintett

öntve átadják nekünk: rajzok,
tárgyak, szobrok, versek, prózai művek, könyvek jelzik
ezt az aktivitást. Mit is láthatunk most? Alanyokról és
tárgyakról érdemes beszélni,
amit egy belsőépítész és egy
keramikusművész gondolatai hoztak létre.” Krassay
László egy történetet is elmondott Schrammel Imréről.
Keramikusok találkoztak és
azon vitatkoztak, hogy miben
áll ennek a művészeti ágnak a
mibenléte, hova is lehet besorolni. A vitát Schrammel Imre
döntötte el, amikor fogott egy
kupac nedves anyagot, felvitte a pódiumra, majd beletenyerelt, beleugrott és
azt kiáltotta: „Ez a kerámia, a nyomhagyás!” A mostani kiállításon ezek a
nyomok önmagukért beszélnek.
Fotó: Reményi Krisztián

A „Mesterek, műhelyek”
című sorozat keretében
új kiállítás nyílt a Gödöllői Iparművészeti Műhely
épületében
(GIM-ház),
melyen Fekete György,
Kossuth-díjas belsőépítész és Schrammel Imre,
Kossuth-díjas keramikusművész alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők.

bennünket itt a szépség és a szeretet.
Most válogatást láthatunk itt két életműből; az alkotókat – Fekete György
és Schrammel Imre – nem kell bemutatni, hiszen nevük jól ismert itthon és
világszerte egyaránt. Azt viszont érde-

mes hangsúlyozni, hogy ők azok, akik
a kulturális élet meghatározott posztjain őrt álltak, jobbítottak, fejlesztettek,
alkottak, tanítottak és közben arra is
volt idejük, energiájuk, hogy a művészetüket különböző kifejezési formába

(folytatás a 6. oldalon)

Másodszor is megkapta az akkreditált kiváló tehetségpont minősítést a Hajós Alfréd Általános Iskola. A minősítés három
évre szól.

A sporttagozatos osztállyal rendelkező
intézmény nem csak a sporttehetségekre helyez nagy hangsúlyt, hanem
valamennyi területen támogatja a tehetséges diákokat. Az akkreditációt
október 11-én adták át a Radnóti Miklós Gimnáziumban a Kárpát-medencei
tehetségnapon.
Az intézményben az elmúlt évben
a sport mellett az színjátszás, az angol
nyelv és a művészeti nevelés is kiemelt
hangsúlyt kapott.
(folytatás a 3. oldalon)
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Garanciális munkák a főtéren

Tanácsok a közterületre történő kiültetésekhez

Biztonságos szépítés
Beköszöntött az ősz. Sokan választják ezt az időt, hogy fákat,
cserjéket, virágokat ültessenek
a járda mellé, kerítésük elé,
hogy még szebbé tegyék környezetüket. Vannak, akik ilyenkor pótolják a kerti és az utcai
fákat, bokrokat. Nekik kíván segítséget adni a VÜSZI az alábbi
tájékoztatóval, megelőzendő,
hogy a házak elé telepített fák
áldozatul essenek az elektromos vezetékek biztonsága
érdekében elvégzett gallyazásnak vagy egyéb problémák
okozói legyenek.

védőtávolság belterületre, ha a vezeték fokozott
biztonsági előírások betartásával létesült. Nagyfeszültségű (120 kV-os)
hálózat esetén a nyugalomban lévő szélső fázisvezetők függőleges vetületétől számított 13-13
méteres távolságot kell
betartani.
Nem mindegy tehát,
hogy milyen magasra növő fát, bokrot
telepítünk a légvezetékek alá. A VÜSZI kertészeti részlege az alábbi növényeket javasolja. Ezek nem nőnek
olyan magasra, ami veszélyeztetné az
elektromos vezetékeket, ugyanakkor
széppé tehetjük velük utcáinkat.
Aki közterületre ültet, annak nem

Fehér eperfa
Lisztes berkenye

Évről-évre visszatérő probléma hazánk településein, hogy az elektromos biztonsági övezet betartása miatti
gallyazás tönkreteszi a növényeket és
sokszor az utcaképet is. A laikusok
számára nem egyértelmű, mikor járnak el szabályosan a munkát végzők.
A kisfeszültségű (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: a vezetéktől mért

Gömbjuhar

1 méteres távolság, a középfeszültségű (1-35 kV-os) hálózat esetén: a
szélső vezetőtől oldalirányban mért
5-5 méter, illetve 2,5-2,5 méter, a
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árt utánanéznie annak sem, hogy ahová ültetni szeretne, milyen vezetékek,
s milyen mélyen húzódnak a föld
alatt. Ezt az érdeklődők megtehetik
a Polgármesteri Hivatalban, a városüzemeltetési irodán. A mélyre nyúló gyökérzettel rendelkező növények
ugyanis könnyen károkat okozhatnak
a földben futó csövekben, vezetékekben. Ha a szépítendő területen bármilyen földkábel fut, akkor
fák helyet inkább a cserjék
közül célszerű választani,
azoknak nem nyúlik olyan
mélyre a gyökerük.
A későbbi problémák
elkerülése érdekében nem
árt megvizsgálni a terület
közlekedési adottságait is.
Fontos például, hogy az útkereszteződések beláthatók
legyenek. Ilyen helyeken
célszerű kerülni az olyan
fákat, amik akadályozzák a
láthatóságot (például szomorúfűz) vagy gondoskodni kell annak folyamatos
visszagallyazásáról.
Akik bölcsőde, óvoda vagy iskola
közelében laknak, lehetőleg kerüljék
az olyan növényeket, amiknek a termése mérgező (például tiszafa)!

Javítási munkák kezdődtek a
főtéren, ezért a következő időszakban az önkormányzat és
a kivitelezést végző szakemberek fokozott figyelmet kérnek az itt közlekedőktől.

süllyedt burkolat helyreállításával
kezdték meg, ami több héten át is
eltarthat. Emellett kicserélik a taposólámpák egy részét is, mivel azok
gyakran bepárásodtak.

A garanciális munkák során tételes
hibajegyzék alapján azokat a rejtett
hibákat javítják ki, amik a megren-

A következő hetekben sor kerül az
utcabútorok – padok, szemetesek,
kandeláberek – rozsdás felületeinek
rendbetételére. Mivel ezt nem min-

delői átvételkor nem voltak láthatók,
vagy az elmúlt időszakban keletkeztek. Mivel az önkormányzat a felújításkor a kivitelezővel kötött szerződésben első osztályú munkát írt elő,
és hároméves garanciát kötött ki, így
a mostani javításokat ennek keretében kell elvégezni, a költségek nem
terhelik az önkormányzatot.
A munkálatokat a több helyen meg-

den esetben lehet a helyszínen elvégezni, így több padot és lámpatestet
elszállítanak a főtérről, amiket ideiglenesekkel pótolnak. A területen a világítás erőssége ez idő alatt is azonos
kell, hogy legyen a jelenlegivel.
A munkálatok miatti esetleges kényelmetlenségekért az önkormányzat és a kivitelező a lakosság megjb
értését és türelmét kéri.

Pirosvirágú galagonya

A növény választásánál szem előtt
kell tartani azt is, milyen széles a terület, ahová ültetünk. Ahol keskenyebb
sáv áll rendelkezésre, oda csak törpecserje javasolt (például gömbciprusok, bukszusok). Mind a cserjék,
mind a fák esetében figyelni kell arra,
hogy azok ne nyúljanak bele az
útszelvénybe.
Sokan vannak, akik a ház elé
gyümölcsfát telepítenek. Nekik
nem csak a fentieket kell szem
előtt tartaniuk, hanem arról is
gondoskodniuk kell, hogy a
lehullott gyümölcsök, ilyenkor
ősszel – főleg esős időben – a
levelek, ne okozzanak csúszásveszélyt! Akik most szeretnék a
házuk előtti területet növényesíteni,
azoknak a VÜSZI kertészeti részle-

Közeleg a halottak napja

Kegyelettel emlékezni

Tiszafa – nem mindegy, hogy hova
ültetjük!

gének szakemberei szíveses adnak
tanácsot, segítséget a megfelelő fák,
cserjék kiválasztásához.
LÉGVEZETÉKEK ALÁ TELEPÍTHETŐ ŐSHONOS NÖVÉNYEK
LISTÁJA: Gömbkoronájú mezei
juhar, gömbjuhar, piros virágú galagonya, gömbkőris, mecseki virágos
kőris, díszalma, bogyós díszalma,
piros virágú díszalma, törpe eperfa, „fegyvernekiana”, gömbmeggy,
gömb-csepleszmeggy, lisztes berkenye, borbás- berkenye, „torda”. bj

Még hosszabb a hosszúhétvége – Óraátállítás
Október 26-án, vasárnap elkezdődik a téli időszámítás: hajnali 3-kor 2 órára, vagyis egy órával vissza kell állítani az órákat. Az őszi óraátállítással térünk vissza a csillagászatilag indokolt időszámításhoz, amelytől a tavaszi
óraállításkor térünk el.
Az egész Európában egységesen alkalmazott óraállítási módszer alapja, hogy március 21. és szeptember 21. –
azaz a tavaszi és őszi napéjegyenlőség – között a nappalok hosszabbak az éjszakáknál. Minél inkább egybeesik a
lakosság ébrenléti ideje (a reggel 7 és este 10 óra közötti időszak) a természetes nappali világosság idejével, annál
kevesebbet kell a lámpákat használni.
Az alternatív időszámítást elsőként az Egyesült Államokban, 1916-ban vezették be - energiatakarékossági okok
miatt. A vélemények ma már megoszlanak abban, hogy megtakaríthatunk-e energiát az óraátállítással.

Közeleg október vége, november
eleje, amikor elhunyt szeretteinkre,
ismerőseinkre emlékezünk. Bár halottak napja és mindenszentek hivatalosan csak két hét múlva lesz, de
várhatóan sokan kihasználják a hoszszú hétvégét, hogy kilátogassanak a
temetőbe.
A Dózsa György úti temetőben
folyamatosan zajlanak a rendezési
munkák. A VÜSZI munkatársai rendszeresen gondoskodnak a növényzet
rendbetételéről, az elszáradt fák,
bokrok eltávolításáról, a temető megtisztításáról azokon a területeken,
amik az ő hatáskörükbe tartoznak.
Fontos azonban
megjegyezni,
hogy a sírok és
azok közvetlen
környezetének
a rendbetétele
az ott nyugvók
hozzátartozóinak feladata.
Hogy ez az ő
számukra is zavartalanul történhessen, plusz konténereket helyeztek ki, hogy mindenkinek legyen
lehetősége kulturáltan elhelyezni a
keletkezett hulladékokat.
Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy a sírokon található
növények, bokrok, fák metszését,
eltávolítását mindenki csak a saját hozzátartozójának a sírján tegye
meg! Aki úgy gondolja, hogy szerettének nyughelye közelében olyan
növények, vannak, amik problé-
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mát jelentenek a sír megközelítése,
vagy gondozása szempontjából, azt
a temetőgondnoknak jelezhetik, aki
ilyen esetben felveszi a kapcsolatot
az adott sírt gondozókkal , hogy tegyék meg a szükséges lépéseket.
Ahogy az ültetett növényekhez,
úgy a sírokra vázába kihelyezett virágokat sem illik a nem saját gondozásban lévő sírokról eltávolítani, ezt
ugyanis a hozzátartozók kegyeletsértésnek érezhetik, és félreértésekre
adhat okot.
A Dózsa György úti temető a hoszszú hétvégén a szokásos nyitva tartás szerint látogatható. November

1-jén (szombat) és november 2-án
(vasárnap) a kapuügyelet 7 órától 20
óráig tart, de a kiskapukat éjszakára
sem zárják be. A temetőbe gépkocsival csak a mozgáskorlátozottak és a
kegyeleti munkát végzők hajthatnak
be. Az urnamegváltások miatt 1-jén
8-16 óráig temetőgondnoki ügyeletet
tartanak.
A Máriabesnyői temető folyamatosan látogatható.
jk
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Magyaros ételek belga tűzhelyeken

Baráti szerződés Turnhoutban
Az első világháború kitörésének
100. évfordulója alkalmából belga testvérvárosunk meghívására
hivatalos programon vett részt
dr. Gémesi György polgármester
és dr. Nánási Éva címzetes főjegyző.
A háromnapos rendezvény alkalmából
baráti szerződés aláírására került sor
Turnhout, Hammelburg (német) és Gödöllő polgármesterei, Eric Vos, Armin
Warmuth és Gémesi György között.
A város főterén a szombati napon magyar ételkóstolót tartottak, ahol a versenyzőknek nehéz dolguk volt, hiszen a
számukra szokatlan ízeket magyar zsűri
véleményezte. Terítékre került a gulyás,
a csirkepaprikás, a lecsó és a töltött
paprika. A szakmai zsűri két győztest
hozott ki, mindkettőjük nyereménye
egy hosszú hétvége Gödöllőn, amit a
turnhouti Gödöllő Testvérvárosi Egyesület finanszíroz.
A hétvégi program alkalmából Gémesi György ismét találkozhatott a 102
éves Anneke van Rompay-Béberrel,
aki 12 éves kora óta él Belgiumban, de
magyarságát soha nem felejtette el, és
mind a mai napig tökéletesen beszéli
anyanyelvét. Annuska néni elmondta,
hogy ő is halad a korral, miután család-

jától novemberben kapott egy laptopot,
sőt, tavaly egy televíziós vetélkedőn is
részt vett, amit meg is nyert.

Tervei között szerepel, hogy hamarosan újra ellátogat Magyarországra, így
Gödöllőre is.
(pt)

Gödöllőn is lesz MOA-s rendezvény

Szent István Egyetem

Nemzetközi tanévnyitó

Olimpiai iskolák tanácskozása
Pecze Dániel alpolgármester
köszöntötte a gödöllői Városháza nagy tanácstermében a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA)
olimpiai bajnokok nevét viselő
iskoláinak képviselőit. Az október 17-ei összejövetelen több
mint húsz hazai iskola intézményvezetői vettek részt, hogy
egyeztessék intézményeik jövő
évi közös programjait. A városházán megtartott rendezvény
házigazdája a Hajós Alfréd Általános Iskola volt.
A tanácskozáson jelen volt Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára és
a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének titkára, Füleky András is.
Gödöllőt városunk díszpolgára, Szűcs
Lajos labdarúgó, az 1968-as mexikói
olimpia bajnoka, valamint Simics Judit kézilabdázó képviselte, aki 2000ben a sydneyi nyári olimpiai játékokon
az ezüstérmes csapat tagja volt.

Az értekezleten a résztvevők megbeszélték a jövő év várható eseményeit, diákok találkozóit, sporteseményeit,
közös programjait, amellyel segítik a
hazai és nemzetközi olimpiai mozgalom céljait, célkitűzéseit.
Az olimpiai iskolákba járó diákok,
így a Hajós tanulói is több közös eseményen vesznek majd részt, mint például az egri úszóverseny, a budapesti
atlétika verseny, de lesznek gödöllői

események is, mint például a Hajósnapi szellemi vetélkedő.
A részvevőkkel Zmák Júlia, a Hajós iskola igazgatója ismertette meg a
gödöllői intézményt. Az idén 40. évfordulóját ünneplő iskoláról képeket
vetített, majd a jubileumi „Hajós 40”
című kisfilmet mutatta be a vendégeknek, akik később személyesen is megismerkedtek az intézményben zajló
munkával.
(k.j.)

Ismét akkreditált tehetségpont lett a Hajós iskola
(folytatás az 1. oldalról)

Zmák Júlia igazgató lapunknak elmondta, az elmúlt tanévben például az
iskolai diákjaiból alakult színjátszó,
angol nyelvi és kézműves csapatok
500-500 ezer forintos pályázati támogatást nyertek a Magyar Tehetséggondozók Szövetsége (MATEHESZ)
pályázatán, s ennek köszönhetően valósították meg programjaikat.
A csapatokhoz mentorok is tartoztak, akik a Török Ignác Gimnázium és
a Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákjai közül kerültek ki, valamint
bekapcsolódtak a munkába a szülők is.

A kézműves csoportban például
a művész szülők ismertették meg a
gyerekekkel a különböző technikákat,
és az ő segítségükkel készültek el a
színjátszók előadásához a jelmezek
és a díszletek. Az előadást később a
Barokk Színházban mutatták be. Az
angol csoportban pedig azok
a szülők kapcsolódtak be a
munkába, akik angol nyelvterületen dolgoztak, vagy
anyanyelvi szinten beszélik a
nyelvet, de izgalmas program
volt a gyerekek számára az
is, amikor angol nyelvű ide-

genvezetés keretében nézték meg a
kastélyt.
A foglalkozások a tanóráktól függetlenül, szakkör szerűen zajlottak.
Zmák Júlia elmondta, a program
olyan sikeres volt, hogy ismét indulni
fognak a pályázaton.

Tóth Tibor alpolgármester köszöntötte a város nevében a Szent István
Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karán hétfőn, a külföldi
hallgatók számára megtartott tanévnyitó résztvevőit. Az eseményen beszédet
mondott Tóth Katalin, a Földmű-

velésügyi Minisztérium nemzetközi
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára és Gyuricza Csaba dékán. Az
ünnepségen diplomáciai testületek
képviselőinek jelenlétében négy külföldi BSc hallgató vette át diplomáját.
(l.t.)

Középpontban a megelőzés

Rendőrségi akciók
A rendőrségi akciók hallatán általában az ellenőrzés jut az emberek eszébe. Októberben azonban ez a szó mást jelent: olyan
programokat, amik biztonságunkat szoglálják.
2012-ben indult útjára a Látni és látszani nevet viselő országos baleset-megelőzési akció, ami idén is folytatódik.
Az Országos Rendőr-főkapitányság és
az Országos Baleset-megelőzési Bizottság újra felkészülési időszakot hirdet a
fokozott világítás-ellenőrzés előtt. 2014.
október 2. és december 12. között mindenkinek lehetősége van betérni egy,
az akcióban részt vevő szervizbe, ahol
díjmentesen átvizsgálják a jármű világítástechnikai berendezéseit, valamint
a gépkocsivezető térítésmentesen ellenőriztetheti látását a kezdeményezéshez csatlakozott optikákban. Az autó-

sok igazolást kapnak a szervizektől, s a
rendőrségi ellenőrzésnél könnyített lehet az eljárás, ha ezt az autós bemutatja.
Ahogy az autósok számára fontos a
biztonságos közlekedés, épp olyan fontos az idősek felvilágosítása azokról a
veszélyhelyzetekről, amelyeknek sokan
könnyen áldozatul eshetnek. Épp ezért
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya és a Gödöllői
Rendőrkapitányság kollégái az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása, valamint a szépkorúak szubjektív biztonságérzetének
javítása céljából indított közös áldozatvédelmi, vagyonvédelmi preventív kortársképző programot.
Első lépésként 2014. október 28-án,
9 órától a gödöllői városháza házasságkötő termében képzést tartanak, amire
szeretettel várnak minden érdeklődőt. A
részvétel díjtalan.
(ny.f.)
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Civil

A Gault&Millau étteremkalauz díja a Solier Étteremnek

Barangolás a sötétboltban

Újabb elismerés Gödöllőnek!

Hogyan látnak a vakok?

Kihirdették az ősz egyik várva várt gasztro-eseményén,
a 2015. évi Gault&Millau Magyarország étterem- és borkalauz által odaítélt díjakat,
melyben a Solier étterem is
bekerült a legjobb vidéki éttermek táborába.
„A Gault&Millau Európa-szerte ismert márkanév, a minőség iránytűje. A két legrangosabb nemzetközi
étteremkalauz egyike Európában.
A kalauz, mindenekfölött keresi az
őszinte és becsületes konyhákat, ahol
jó és szezonális alapanyagokat hasz-

nálnak, ezeket korrekt
szakértelemmel dolgozzák fel, és megbízható,
kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak. Vagyis
azokat az éttermeket, ahol
az ember jót kap, és jól
érzi magát.
2014.október 9-én jelent meg a
Gault&Millau étteremkalauz 2015,
amelyben 348 éttermet, 561 szállodát és 153 borászatot értékeltek.
A GM 2015 Magyarország kalauzban, 13 ponttal és egy szakácssapkával értékelték a gödöllői Solier Cafe

A címbeli kérdés nem ellentmondás, hiszen a vakok is így fejezik ki magukat: „láttam egy jó filmet”. Ám természetesen
nem a szemükkel, hanem a fülükkel követik a pergő történetet – ami nem egyszerű. És sok minden más sem. Erről győződhetett meg hatvan waldorfos diák a „sötét boltban”, ahol fiatal
látássérültek segítették őket az eligazodásban az élelmiszerek
kavalkádjában.
teljesítményét, valamint a legjobb vidéki éttermek közé választották be!
A Solier konyháját Fodor Sándor
Chef irányítja, aki korábban figyelemreméltóan szerepelt az ország
legrangosabb szakácsversenyein is.

Csabi, Ricsi és Erika közvetlenek
voltak, minden kényes kérdésre válaszoltak, mint: hogy lettél ilyen;
miként telik egy napod; gyakran
elesel; bántottak-e gyerekkorodban
a látó társaid? A civil közösségi ház

vízszintjelzőt, automata tűbefűzőt,
fütyülésre reagáló kulcstartót, akadályérzékelőt, hangosan beszélő mobiltelefont, laptopot, befőttesüveg-tetőt.
Az élmény nagy hatással volt a gyerekekre, hiszen önmagukon tapasz-

redőnnyel elsötétített klubtermében, szemtakaróval a szemükön, a
biztonságos sötétben a gyerekek is
könnyen megnyíltak, és tettek fel kemény, megérintő kérdéseket. Mindezt nagy nevetések közt, mert furcsa
volt a helyzet: tapintás, szaglás és
hallás útján megkülönböztetni a buborékos és sima palackos vizet, a különféle zöldségeket, a zacskóba zárt
élelmiszereket, aztán a pénzérméket
felismerni a szélükön található recékről – mint egy igazi boltban.
A másik, immár világos teremben
számos érdekes eszközt, játékot vehettek kézbe, mint a dombornyomott dobókockát, dominót, bűvös
kockát, és persze a hétköznapi életet
megkönnyítő, pohárra helyezhető

talhatták meg, milyen nehézségekkel
küzdenek meg nap, mint nap a látássérültek.
A szervező a Gödöllő és Térsége
Látássérültjeinek Egyesülete volt.
Aranyiné Kmett Olga közösségépítő mentor az érzékenyítő programok
fontosságáról beszélt. Nemrég az
egyetemen hívták meg a fiatalokat
egy kávéra, és pár percben megmutatták, hogyan érdemes segíteni a
vakoknak. Van olyan fővárosi kerület, ahol minden óvodában jártak
már a programmal. Dr. Kiss János,
a GÖTLE elnöke azt szeretné elérni,
hogy minden gödöllői iskola nyitott
legyen az ehhez hasonló játékos ismerkedésre a látássérültekkel.

forrás: www.gaultmillau.hu/kalauz-2015/ettermi-toplista

Ismerkedés a „Négyszögletű kerek erdő” lakóival

Állatok világnapja a János Utcai Óvodában
Különleges programokkal ünnepelték meg az állatok világnapját a
Szent János utcai óvodában, és annak udvarán, ami kisebb állatkertté
változott erre a napra. A kétszázhúsz
gyerek így különleges séták és játékos foglalkozások keretében ismerkedhetett meg állatok világával.
A négy épületben kis kirándulás keretében a vízben élő állatokkal, madarakkal, házi- és a vadállatokkal ismerkedtek meg. Bacsi Nagy Gergő
okleveles erdész szemléletes előadásából pedig azt is megtudhatták,
kik lakják a „Négyszögletú kerek
erdőt.” A „Tappancs” állatmenhely
és a Patak téri díszállat kereskedés

állatait Halász Árpád mutatta meg
a gyerekeknek, akik a kutya és a
macska mellett ez alkalommal kecskét, görényt, papagájt, libát, kacsát,
kígyót, és nyuszit is simogathattak.

Dél-alföldi tanulmányutakon a GIKSZER
A Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés (GIKSZER) projekt keretein belül a Gödöllőn élő, vagy itt
tanuló fiatalok és a velük foglalkozó
szakemberek már egy fél éves jövőtervező műhelymunka sorozaton és
egy demokrácia műhelygyakorlaton
vannak túl. A közös munka során
megalkották Gödöllő város általuk
elképzelt jövőképét és az ehhez vezető folyamatokat is elemezték és
eltervezték.
Valamennyien egyöntetűen egyetértettek abban, hogy Gödöllőn szükség van egy független, de a várossal

és annak vezetésével, valamint a
kulturális és oktatási intézményekkel
szorosan együttműködő ifjúsági érdekképviseletre, mely egy települési
gyermek- és ifjúsági önkormányzat
keretein belül valósulhatna meg.
Az országban több helyen sikeresen működnek hasonló együttműködésen alapuló szervezetek. A dél-alföldi tanulmányutak során a gödöllői
fiatalok és a velük utazó szakemberek Szentesre, Orosházára, Bordányba és Kalocsára látogattak el, ahol
kiemelkedően jól teljesítenek az ifjú-

Mindehhez egy menetlevelet is kaptak, amelyekbe pecsétet gyűjtöttek
az „állatházi” látogatásokról. Valamennyi résztvevő csoport állatkerti
látogatást és fotózást nyert.
sági önkormányzatok.
Minden településen találkoztak az
ottani gyermek- és/vagy ifjúsági önkormányzat polgármesterével, alpolgármestereivel, a testületi tagokkal,
felnőtt segítőivel, ifjúsági referenssel, s megismerték az adott szervezet
kialakulási és működési folyamatát.
A tanulmányutakról a gödöllői
fiatalok és szakemberek sok tapasztalattal és nagy közösségi élménnyel
gazdagodva érkeztek haza. Ezt követően október 9-10-11-én a „Gödöllői modell” kialakítását célzó műhelymunkán vettek részt a fiatalok,
akikre újabb tanulmányutak várnak,
a következő célpont a Dél-Dunántúl.

Benedek Ágnes
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Fordulat
Nehéz feladatra vállalkozik,
aki a mai fiatalok krízishelyzetéről akar írni. Ha mindezt
napló szerűen szeretné, akkor
még inkább nincs könnyű helyzetben, hiszen el kell kerülnie
a közhelyszerű gondolatokat
a mindennapi robotról, kudarcélményekről, a csupán látszatsikeres mindennapokról.
Nem könnyű úgy rávilágítani
a XXI. század első ránázásre
irígylésre méltó életet huszonéveseinek problémáira, az ne
nyavalygásnak tűnjön. Anna
Gavaldának azonban sikerült.
Két kisregényében két Párizsban élő
fiatal Mathilde és Yann életének abba
a kritikus pillanatába pillanthatunk
bele, amikor életük fordulatot vesz.
Mathilde 24 éves. Hivatalosan művészettörténet szakos egyetemi hallgató. Valójában a sógorának dolgozik, és a munkája leginkább abban
merül ki, hogy álnéven kommentelget különböző honlapokon. A nagyvárosi fiatalok tipikus életét éli. Bulizik, pasizik, lazul. Ő maga is érzi,
hogy nincs ez így rendjén, de gyenge

ahhoz, hogy kiüresedett életén változtasson. Aztán egyszer csak elhagy
egy tekintélyes összeget. Azt hiszem,
ha az ember elveszít 10 000 eurót,
ami ráadásul nem is az övé, az pont
az a helyzet, amikor rá kell döbbennie, vagy sügősen összeszedi magát,
vagy nem marad már számára mint
a depresszió és a végleges lecsúszás.
Mathilde azonban kap még egy
esélyt. Egy férfi ugyanis megtalálja
az elvesztett táskát, s visszaadja neki,
a pénzzel együtt. És ezzel kezdetét
veszi kettejük furcsa kapcsolata.

Yann 26 éves. Bár egyetemet végzett, egy bemutatóteremben dolgozik, ahol kis koreai háztartási robotokat prezentál az érdeklődőknek.
Már két éve él együtt a barátnőjével,
akivel egyre hűvösebb a viszonya.
Egy majdhogynem vadidegen házaspárral kell elbeszélgetnie, hogy
rájöjjön, valamit nagyon elrontott az
életében. A velük eltöltött este egész
életét más megvilágításba helyezi.
Az egyébként is jó szándékú Yann
határozott lépésre szánja rá magát.
A két kisregény szórakoztatóan és
elgondolkodtatóan szól a XXI. századi fiatalok égető problémáiról,
kor- és kórtörténetet nyújtva az olvasónak. Hőseinek nem csak meg
kell tanulniuk a rájuk váró igencsak
kemény leckét, hanem bennünket is
tanítanak: Ne ítéljünk! Lehet, hogy
a látszatra édes élet magánnyal, szorongással, eltitkolt fájdalmakkal teli
mindennapokat takar. Lehet, hogy az
éjszaka lehajtott fejjel, a kapucnit arcába húzva az utcán elsiető srácban
több emberség van, mint azt sejtenénk.
Hogy mi a közös a két párizsi fiatalban? Szembe kell nézniük önmagukkal, önvizsgálatot tartnani, és döntést
hozni, milyen úton haladnak tovább.
(Anna Gavalda: Édes életünk) nyf

Históriás képek a Szentháromság templomban

Szokolay-bemutató az Arpeggio estjén
A 12 éve alakult Arpeggio Gitárzenekar ismét szép hangversenyt adott
Gödöllőn, a Szentháromság temp-

lomban. A szombat esti koncert legjelentősebb műsorszáma Szokolay
Sándor Kossuth-díjas zeneszerző
Históriás képek című zeneművének
gödöllői bemutatója volt. Közreműködött Balogh Myrtill (szoprán).

A bemutató előtt Fodor Ferenc
gitárművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egykori tanára és a
Budapesti Ifjúsági
Gitárzenekar alapítója
elmondta, hogy
a tavaly decemberben elhunyt
Szokolay Sándor 1996-ban
komponálta
a
„Históriás
képek”
című
gitá r z e ne ka r i
darabot a Millecentenárium alkalmából. A gitárirodalomban páratlan mű
kottájának megjelenésére 2014-ig
kellett várni.
Az Arpeggio műsorában elhangzott még Farkas Ferenc szerzemé-

Szólót Lukács Dóra játszott.
Városunkban legközelebb a királyi kastélyban láthatjuk, hallhatjuk
az Arpeggiót. A zenekar december
13-án ad adventi hangversenyt. lt

Demencia: Az újabb Mundruczó siker

igyekszenek bemutatni a közönségnek, a Demencia című darabot pedig
nagyon érdekesnek tartották, mert
arra irányítja a figyelmet, amiről
egyébként nem tudunk.
Az előadást nagy érdeklődés kísérte.
Az 550 főt befogadó színházterembe
szóló jegyek nem sokkal azt követően elfogytak, hogy meghirdették

Teltházas koncertet adott a Balogh Quartet

Jazz – magas színvonalon

nyei közül az Intrada és a Hajdútánc,
L. Brouwer: Kubai táj esővel című
műve, a Pozsonyi kéziratból: Magyar Lassú és Friss. Ezeket a műsorszámokat Kósáné Szabó Beáta
vezényelte. Grieg: Solvejg dala című
szerzeményének előadásakor Nuszbaum Ferenc vezette a zenekart.

Ezúttal színházi rendezésért kapott díjat a gödöllői rendező
Ezúttal színházi rendezésért kapott
díjat Mundruczó Kornél. A gödöllői rendező ezúttal a Proton Színház
előadásában a Demencia című darabot mutatta be Szentpéterváron a 24.
Balti ház fesztiválon. Az előadás elnyerte a kritikusok díját.
A Proton Színház előadása az öregekkel és a mentális problémákkal
élőkkel való bánásmódon keresztül a
társadalom legsúlyosabb kérdéseire
irányítja a figyelmet.
Marina Beljajeva, a fesztivál művészeti igazgatója a sajtónak elmondta,
3 éve egy varsói színházi fesztiválon látták Mundruczó Kornél egyik
rendezését és azóta szerették volna
a munkáját látni és láttatni Szentpéterváron. Minden évben új rendezőt
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Mundruczó Kornél társulatának fellépését.
„Jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy
a nézők megfelelően fogadták ezt
az egyáltalán nem könnyű történetet, amely lehet, hogy sokak számára
ismeretlen Oroszországban. Mindazonáltal Mundruczó Kornél színházi és alkotói nyelvezete nagyon közel
áll a mi fesztiválunk programjához”
– nyilatkozta az előadásról Marina
Beljajeva.
Az UNESCO-díjjal kitüntetett Balti
ház fesztivált 1991 óta minden év
októberében megtartják. Alapvetően
európai színházi premierekre épül. A
színházi kritikusok nemzetközi szövetségének úgynevezett bázis rendezvénye.
(forrás, fotó: MTI)

Pénteken este nagy sikerű, fantasztikus hangulatú jazzkoncertet adott a gödöllői városházán a nemrég alakult, de rövid idő alatt is komoly népszerűségre szert tett Balogh Quartet.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékeiből álló együttes nem
titkolt célja, hogy tovább színesítse a gödöllői zenei palettát, és népszerűsítse
a műfajt. A Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület szervezésében megtartott koncerten a Balogh Quartetben Balogh Gyula (zongora), Uher-Győrfi Bálint (szaxofon), Kiss Tamás (dob), Mihalovics Dávid
(nagybőgő) lépett a közönség elé, az est vendégénekese Kész Petra volt. A
minőségi jazz iránt akkora volt az érdeklődés, hogy pótszékekre is szükség
(t.a.)
volt a városháza dísztermében.

Részletek egy hatalmas életműből

Ismét Liszt Fesztivál
Különleges zenei élményben
lehet része az érdeklődőknek,
hiszen a hosszú hétvégén rendezik meg a XIII. Liszt Fesztivált a Királyi Kastélyban.
A koncertsorozat nyitó estjén idén a
zeneóriás egyházzenei kórusművei
csendülnek fel a 15. Gödöllői Szkólatábor énekkarának előadásában,
hangszerkísérettel.
A kórust Balogh Piusz és Farkas
Domokos kíséri orgonán, harmóniumon és zongorán, de az est során Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész tolmácsolásában
is felcsendülnek a Liszt Ferenc által
komponált dallamok.

Bogányi Gergellyel nemcsak ezen
az estén, hanem október 25-én is találkozhat a közönség, akkor Jávorka Sándor hegedűművésszel Liszt
mellett Ernst, Paganini, Sarasate és
Ysaye műveit szólaltatják meg.
A rendezvénysorozatot Várjon
Dénes zongoraművész koncertje
zárja 26-án, vasárnap este, amikor
is Haydn, Schubert, Stravinsky és
Debussy műveit hallhatja majd a közönség.
Az est második részének négykezes művei Simon Izabella zongoraművész közreműködésével csendülnek fel.
bj
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Város-Kép

„Ikerjelenség” – kettő az egyben

Új kiállítás nyílt a GIM-házban
(folytatás az 1. oldalról)

Mezei Gábor belsőépítész megnyitó beszédét egy ígérettel kezdte:
„…Nem olyan régen Beke László
egy kiállítás megnyitóján 1 óra 15
percet beszélt. Megígérem, hogy
nem akarom az ilyenfajta rekordokat
megdönteni. Az alkotásokat nézni
kell és nem beszélni róluk, hiszen
mi értelme volna, ha elmondanám
önöknek, hogy mit is látnak ezen a
kiállításon”. De érdemes elgondolkodni azon, hogy miért éppen ez a
két ember állít ki most együtt? Van-e
bennük a közös? Mezei Gábornak az
a furcsa ötlet jutott az eszébe, hogy
ők ikrek. Na, nem egypetéjűek, hiszen látszólag nem hasonlítanak
egymásra, ahogy a műveik sem. Az
ikerjelenség nem azért jutott az eszébe, mert a két alkotót sok évtizedes
barátság köti össze, illetve hogy évtizedekig ugyanabban a házban laktak és dolgoztak. Az bennük a közös,
hogy mindketten tökéletesen egyformán, óriási szorgalommal, mondhatni állandóan dolgoznak. Mindketten
jelentős karriert mondhatnak magukénak és bármilyen hihetetlenül is
hangzik, soha egyetlen lépést sem
tett egyikük sem a karrier érdekében.
Amit elértek, az kizárólag a következetes munkának és a minőségnek
az eredménye. Mindketten nagyon
sokat tettek a magyar iparművészet
érdekében; ez a tevékenységük az
alkotó munka mellett ma is eredményes zajlik.
Az esten közreműködött Annus
(c.h.)
Réka népdalénekes.

Tovább látogatható a kiállítás

Száz éve halt meg

Pettera Hubert
Bár túl vagyunk már a vadásznapon, mégis, ha csak röviden is,
de illendő megemlékezni a koronauradalom hajdani fővadászáról, akinek neve és jellegzetes termete elválaszthatatlan
volt az egy évszázaddal ezelőtti
Gödöllőtől.
Pettera Hubert császári és királyi fővadász száz esztendeje, 1914-ben hunyt
el. Életének 82. évében távozott, az idős
embertől nagy részvét mellett búcsúztak a gödöllőiek.
Halála előtt nem sokkal korábban
adta hírül a gödöllői újság 1914.augusztus 16. a Hymen c. rövid tudósításban, – akkoriban ezt a címet adták
a házasságkötésről szóló beszámolónak
– hogy „ Pettera Hubert. cs. és kir. fővadászmester és Tóth Zsuzsanna úrnő
f. hó 8-án d.u. fél 3 órakor házasságot
kötöttek. Násznagyok voltak: Schláger
Árpád esperes-plébános és Storcz Mátyás cs. és kir udv. vadász…”
Nemsokáig élvezhettek a friss házasok egymás társaságát, ugyanis néhány
hét múlva Pettera meghalt. Az uralkodó
együttérzését Eduard Paár gróf tolmácsolta. Ferenc József gyermekkori ba-

Újra Gödöllői Magazin

Folytassa múzeum! Hamarosan!
Eseménydús ősz köszöntött a Gödöllői Városi
Múzeumra. Még javában tartanak a Múzeumok
Őszi Fesztiváljának programjai, máris több újdonsággal szolgálnak a gödöllőieknek és a helytörténet iránt érdeklődőknek.

Megérkezett az ősz, és
vele együtt nemsokára a
postaládákba kerül a Gödöllői Magazin idei harmadik száma is.

Akik még nem látták, azoknak még karácsonyig lehetőségük van megtekinteni az „Adj király katonát!” – Gödöllőiek az első világháborúban című időszaki kiállítást, azt
ugyanis december 21-ig meghosszabbították – tájékoztatta
lapunkat Kerényiné Bakonyi Eszter múzeumigazgató.
Szintén sokaknak jó hír, hogy novemberben 5-én, szerdán, 17 órától újra indul a nagy sikerű Gödöllői Retró Klub
a Királyi Váróban. A sorozat ismét a Gödöllőn forgatott filmekkel foglalkozik, immáron második alkalommal. Most
a ’80-as évek közepétől készült filmekkel ismerkedhetnek
(k.j.)
meg az érdeklődők.

Az olvasók ezúttal olyan fiatalokat, művészeket, alkotókat
ismerhetnek meg, akik valamilyen módon már ott hagyták a
kezük nyomát Gödöllőn: szobrok, festmények, textilek és egyéb remekművek formájában.
Megtudhatják többek között, hogy mi köze van a GIM-háznak
a zongorához, hogy miért kell állva önteni az ágyút, hogyan
támadt fel romjaiból a kastély impozáns Schimmel szobra és
hogy elég gömbölyű-e a GÖMB?
(ny.f.)

Szavazzunk a Gödöllői Városi Múzeum honlapjára!
A Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing
Tagozat idén is meghirdette „Az Év Honlapja” pályázatot,
amelyen a Gödöllői Városi Múzeum nemrég elindult portálja is megméretteti magát a kulturális honlapok kategóriájában. A közönség november 19-ig éjfélig még szavazhat.
A Gödöllői Városi Múzeum honlapja a legfontosabb információkon kívül (nyitva tartás, elérhetőségek, munkatársak, kutatószolgálat, állandó- és
időszaki kiállítások) számtalan érdekességet, többek között egy közművelődési részt is tartalmaz. Megjeleníti a Hónap műtárgya sorozatot,
vagy a friss kutatási eredményeket
(a megjelent múzeumi kiadványokat pdf formátumban), és állandóan

frissülő múzeumpedagógiai programokat is tartalmaz. Az
oldal nagy képanyaggal rendelkezik, amely felhívja a leendő látogatók figyelmét a múzeum gazdag gyűjteményeire.
A pedagógusoknak korosztályra bontva nyújt segítséget
(Múzeumpedagógia), és a gyerekeknek is kínál olvasnivalót
(Tündérkert). A múzeum munkatársainak célja egy világos,
letisztult, átlátható honlap létrehozása volt, ami az olvasók
számára könnyen használható, a
múzeum munkatársai részéről pedig
könnyen kezelhető.
Szavazni a következő linken,
http://www.azevhonlapja.hu/nevezes/benyujtott-palyamuvek, vagy a
facebookon „Az Év Honlapja” oldalon lehet.
(bdz)

rátja és szárnysegéde a Bécsből küldött
részvétnyilvánításban hangsúlyozta az
elhunyt kiváló szakértelmét és feltétlen
hűségét. A kondoleláció azért is figyelemreméltó, mert már küszöbön volt a
világháború, sőt Ferenc József elrendelte, hogy a gödöllői kastélyban negyven
tiszt és hatvan katona számára kórházat
állítsanak fel.
A szenvedélyes vadász hírében álló
király egy évvel korábban nagyon aggódott kedves vadásztársa egészségért.
Pettera Hubert ugyanis 1913-ban egy
kiránduláson megfázott és megbetegedett. Állapota olyan súlyos volt, hogy
Ferenc József saját orvosát, Kerzl doktort bízta meg: naponta érdeklődjön a
fővadász állapota felől. Halálát az uralkodó is veszteségként élte meg.
Pettera Hubert fotóját köszönjük a
Gödöllői Városi Múzeumnak.
sz.m.

2014. október 21.

A harlekinkaticák büdösek és kellemetlenek
Napok óta tart a harlekinkatica-invázó. Elsőre ránézésre
„hétpettyesnek” tűnnek, ám
csípnek, ha piszkálják, büdösen váladékoznak. És a „mi”
katicabogarunkra is ártalmasak.
A harlekinkatica lakóházakba történő tömeges betelepedéséről Lang
Balázs, a kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatóságának vezetője adott tájékoztatást. A szakember a Délkelet-Ázsiában honos fajról egyebek mellett elmesélte, hogy
más katicafajokhoz hasonlóan, a fő
tápláléka a lágy testű, szívogató tetvek. Küllemre hasonlít ugyan a nálunk honos hétpettyes katicákhoz,
de annál nagyobb és változatosabb
színezetű, a halvány sárgától a narancs-piroson át az egészen feketésig. A sokpettyestől a foltosig több
formájával is találkozhatunk.
– Mivel ennek a lárvái és kifejlett egyedei is rendkívül falánkan
fogyasztják az említett kártevőket,
lényegében a kémiai szerek kiváltására, biológiai növényvédelmi céllal,
mesterségesen telepítették be a kontinensre is – jegyzete meg az igazgató. – Hamar kiderült, hogy számos
kedvezőtlen hatással járt az új kör-

nyezetben a kiszabadulásuk. Hivatalosan nálunk nem telepítették, de
valószínűleg itt is próbálkoztak szaporításukkal a levéltetvek irtására.
Természetvédelmi szempontból
is kártékony. Tömeges jelenlétével
kiszorítja és ténylegesen pusztítja is
az azonos táplálékot fogyasztó honos

Kiabálással nem lehet elijeszteni. A háziállatok és a méhkaptárak vannak a legnagyobb
veszélyben.

Egyre hidegebbek az éjszakák
az őszi időben. Ilyenkor érdemes a növényeket behordani,
mert az éjszakai lehűlésnél
könnyen megfázhatnak, és elpusztulhatnak. A muskátlikat
is érdemes a téli pihenő helyre
vinnünk.

Az első és legfontosabb tudni való,
hogy csak a három évnél fiatalabb
muskátlikat érdemes teleltetni, ha a
növényeink ennél idősebbek, érdemes inkább tavasszal lecserélni az állományt. A fiatal muskátlikat viszont
több módszerrel is eltehetjük.

Harlekinkatica

Hétpettyes katica

ragadozó rovarokat, többek között a
hétpettyes katicát is. Növényvédelmi
szempontból is kártevő, ugyanis nyár
végén és ősszel, mikor az elsődleges
táplálékuk, a levéltetű, már eltűnt,
az érő gyümölcsöket – őszibarackot,
szőlőt, almát, körtét – fogyasztják.

szennyezve azt. Hatékony, ha a bogarakat porszívóval gyűjtjük össze a
felületekről.
Lehetőségünk van kémiai védekezésre is. A gazdaboltokban kapható
piretroid hatóanyagú háztartási rovarirtószerekkel kell kezelnünk kívülről a nyílászáró kereteket, illetve
a nyílászárók belső élfelületeit. Ezek
a hatóanyagok ölő és riasztó hatással
is rendelkeznek.

A harlekinkatica elleni védekezés lehetőségei
A nyitott ajtókon, ablakokon ke-

másodpercenként 17 méter megtételére is képes, fára is sokkal jobban
mászik. Kellő óvatossággal azonban
elkerülhetők a veszélyes helyzetek.
Európában 1972 és 2002 között 36 ha-

Medve az 1850-es évek közepétől az
1990-es évekig csak elvétve bukkant
fel ezen a vidéken, azóta viszont sűrűsödnek a bizonyított előfordulások,
a 2014-es adatok alapján pedig már
az is biztos, hogy nem csak kóborló
egyedek jelennek meg alkalmanként
Szlovákia felől. Bajdik Péter, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti
és Vadgazdálkodási Főosztályának
helyettes vezetője szerint a természetvédelem és a vadászok együttműködése különösen fontos ezen a területen, de vadászati korlátozásokat nem
kell bevezetni a medve jelenléte miatt.
Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság zoológusa előadását
azzal kezdte: a medvére, bár mindenevő, csúcsragadozóként tekintünk,
mert kiváló vadász is. A vele való
találkozás lélektani felkészülést igényel, annak ugyanis esélye sincs,
hogy az ember kiabálással elijessze,
vagy elfusson előle, hiszen a medve

resztül a bogarak könnyen bejutnak
a helyiségekbe. A pincék, padlások,
présházak szintén kedvelt helyeik.
Meg kell szüntetni a réseket. Ha több
százas létszámban vannak a falakon,
arról sepréssel is el lehet távolítani
őket, bár ekkor gyakrabban testváladékuk a falra kerül, elszínezve és

A muskátli teleltetése

lálos medvetámadás fordult elő, ebből
24 Romániában. A ma szlovákiai területeken az 1900-as évek elejétől nem
történt halálos kimenetelű medvetámadás. A legveszélyesebbek a bocsos
anyamedvék lehetnek, a nem végzetes
támadások 46 százaléka írható a számlájukra. Szlovákiában a konfliktusok
száma 2004 óta ritkult, köszönhetően a felvilágosító munkának, illetve

Ha van egy világos, de hűvös folyosó, vagy előtér, vágjuk vissza a
muskátlikat a felére és egy 9-10 fokos helyiségbe helyezzük el őket cserepestől. A locsolást ilyenkor csökkentsük le, éppen hogy picit legyen
nedves a földje. Tavasszal ültessük át

Tehát a muskátli teleltetéshez ideális a folyosó, az ablakpárkány, a
pince, a garázs, a télikert. Tavasszal

a medve élőhelyein a hulladéktárolás
biztonságosabbá tételének.
Szemethy László, a gödöllői Szent
István Egyetem Vadvilág Megőrzési
Intézetének adjunktusa kifejtette: a
mindenevő medve otthonterületének
nagyságát a rendelkezésre álló táplálékforrások határozzák meg. Az ember környezetébe a könnyen elérhető
források vonzzák a többnyire fiatal
példányokat, távol tartásuk pedig, ha
egyszer valamilyen téren sikert értek
el, lehetetlenné válik, belőlük lesznek
a problémás egyedek. Hozzátette: a
medve nem alszik igazi téli álmot,
enyhe teleken előfordulhat, hogy végig aktív marad. Táplálékot kell azonban szereznie, ami további konfliktusok forrása lehet. Emberre Európában
nem vadászik, de Észak-Amerikából
ismertek ilyen esetek is.
A szakember szerint a medvék terjeszkedésének egyik oka a több mint
10 000 hektár erdő pusztulásával járó
tátrai természeti katasztrófa volt. A
medvék ma főleg hegyvidékeken élnek, mert az ember terjeszkedése oda
szorította őket. A domborzat iránt
azonban nincs különösebb igényük,
viszont az erdős élőhelyekhez ragasznlcafe.hu
kodnak.

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

Lajos: Nagytestű keverék, idősebb kan. Idősek
mellé, kertes házba, tökéletes választás lenne!
Nyugodt,
barátságos
természetű.

távolítsuk le, ugyanígy az esetleges
virágkezdeményeket is.
Ilyenkor ősszel muskátlikat könynyen szaporíthatjuk hajtásdugványról is. Vágjuk le a muskátli szárát kis
darabokra, és ültessük el őket cserépbe. Tegyük őket ablakpárkányra és
tartsuk meleg világos helyen. Ezek
tavasszal gyönyörű szép muskátlik
lesznek.

www.kemma.hu

egy nagyobb cserépbe, és kezdjük el
a kinti levegőhöz hozzá szoktatni a
növényeket, és emeljük az öntözést
is. A következő hónapban kezdjük
el tápoldatozni, és az első hajtásokat
vágjuk vissza a felére.
A másik bevált módszer, ha kivesszük a muskátlit a cserépből, a
gyökerét és a szárát visszavágjuk,
összerakjuk őket egy nagyobb cserépbe, betakarjuk földdel, és így

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Turul Állatorvosi Rendelő
Szombat: 10-12,
vasárnap: 16-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Dr. Milei László
Tel.: 30/551-1346.

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Ficó: Gödöllőn befogott
keverék kan. Nagyon
kedves, barátságos. Eredeti gazdiját keressük
vagy a karantén idő lejárta után új gazdit keresünk neki.

tesszük el egy sötét, de jól levegőző
pincébe, vagy sötét helyiségbe teszszük. Így a muskátli nem hajt ki. A
beteg sárgult leveleket okvetlenül

De hogyan is kell a muskátlit
ügyesen átteleltetni?

Beköltöztek Nógrádba a barna medvék

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Gödöllői Szolgálat 7

Élő-Világ

Lincoln és Bella: Két kaukázusi juhász kölyök. Egy fiú
egy lány. Még picit bizonytalanok, de bízunk benne, hogy
ennek ellenére hamar gazdira
találnak!

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

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

a muskátlikat érdemes friss földbe
ültetni, és elkezdeni tápoldatozni. Az
első hajtásokat vágjuk vissza a felére
így elkerülhetjük, hogy felnyúlt hajtásokat kapjunk. Azt tudni kell, hogy
az átteltetett muskátlik soha nem
lesznek olyan szépek, mint a tavaszszal vásárolt friss állomány, ezért ha
nem ragaszkodunk hozzá, ne teleltessünk, hanem vásároljunk minden
tavasszal új muskátlit.
kertvarazsmagazin.hu

ELVESZETT KUTYA

2014. október
2-án Gödöllőn, a Tisza
utcából eltűnt
MACI névre
hallgató Bishop H. kan kutya. Chippel ellátva. A megtalálónak magas
jutalom jár.
Tel: 20/9166-507, 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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Labdarúgás – Idegenben jobban megy

Fontos pontok Battáról
A középmezőnyben maradás
szempontjából fontos győzelmet ért el a Gödöllői SK csapata Százhalombattán a megyei
I. osztályban. A GEAC ismét
kikapott, míg a GSK II. könnyedén nyert hazai pályán.
A Gödöllő Százhalombattán vendégszerepelt a megyei I. osztály 10.
játéknapján. Az idei szezonban még
csak idegenben nyert a GSK, így
joggal bízhattak a játékosok egy jó
eredményben. A középmezőnyben
maradás volt a tét, ami helyenként
rá is nyomta a bélyegét a mérkőzés
színvonalára, ennek ellenére a vendégek örülhettek a végén. A Jenei
legények két kapushibát kihasználva
megnyugtató előnyre tettek szert a
meccs hajrájára és ugyan a házigazdák szépíteni tudtak, végül három
ponttal térhettek haza a mieink.

A Gödöllői SK csapata 10 fordulót
követően 14 ponttal a bajnoki tabella
9. helyén áll jelenleg.
A következő ellenfél az 5. helyen álló
Dabas-Gyón csapata lesz.
Pest megyei I. osztály, 10. forduló
Százhalombattai LK – Gödöllői SK
1-2 (0-1) Gól: Nagy Roland, Farkas
Péter.

Megyei II. és III. osztály – A
helyzet változatlan
A helyzet változatlan, azaz a GEAC
ezúttal is kikapott, míg a Gödöllő kettő nyert. Sztriskó István tanítványai
az idei első győzelem reményében
utaztak Csővárra, de ezúttal is elmaradt a siker, sőt a pontszerzés is, miután a házigazdák három góljára csak
kettővel tudott válaszolni a GEAC.
Az “egyetemisták” 10 fordulót követően 4 ponttal az utolsó, 15. helyen

Futsal – Győzött a rutin

Nagy falat volt a debreceni
Nagy falatnak bizonyult a Debreceni EAC a gödöllői MAG-LOG
Team CFT számára a Futsal NB
II-ben. A vendégek nagyobb rutinjuknak köszönhetően tudtak
nyerni Gödöllőn.
Baranyai Pál fiatal együttese még

szokja a felnőtt légkőrt, ami ezúttal
is bebizonyosodott a tavaly még az
első osztályban szereplő Debreceni
EAC ellen. A gödöllőiek ugyan mindvégig egyenrangú ellenfelei voltak a
rutinosabb Hajdúságiaknak, de a gólokat valahogyan mindig a vendégek
szerezték és csak az utolsó 4 percben

Kézilabda – Döntetlen a Strandépítőknél

Oda a hibátlan mérleg
Az NB II. 5. fordulójában ért
véget a menetelés a GKC számára, miután döntetlent ért el
a csapat Salgótarjánban, ezzel oda lett a hibátlan mérlege
Bartos Gábor tanítványainak.
A szintén az élmezőnyhöz tartozó,
eddig mindössze egy vereséget szenvedő Nógrád megyei Salgótarjáni

Strandépítők otthonában a gödöllőiek a sikeres folytatás reményében
léptek pályára. A számtalan kihagyott ziccer végül megbosszulta magát, így a korántsem csalódást keltő
döntetlennel tért haza a csapat. A
Gödöllő 5 fordulót követően 9 pontjával a bajnoki tabella 3. helyét foglalja el jelenleg.
A juniorok nagy csatában 29-28-ra

állnak a megyei II. osztály északi
csoportjában.
Pest megyei II. osztály északi-csoport, 10. forduló
Csővár SE – Gödöllői EAC 3-2 (2-1)
Gól: Angyal Zoltán, Menyhárt Péter.
A GSK II. könnyedén nyert hazai
környezetben a Mogyoród KSK ellen, így tartja a lépést a listavezető,
szintén 24 pontos Csömörrel, akik
csak jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg a tabella élén
a gödöllőieket.
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 10. forduló
Gödöllői SK II. – Mogyoród KSK
3-0 (2-0) Gól: Kassai Krisztián, Sza-ttbó László, Ács Zoltán.
Megyei I. osztály, 11. forduló
Október 25., 13.30
Gödöllői SK – Dabas-Gyón FC
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Megyei II. osztály, 11. forduló
Október 26., 13.30
GEAC – Fortuna SC-Kismaros
(Egyetemi Sportpálya)
sikerült kozmetikázni az addigra öszszeszedett 5-1-es hátrányt. A vége 5-3
lett a látogatóknak, ami azt kjelenti,
hogy a MAG-LOG Team csapata hat
mérkőzést követően 6 ponttal a 10.
helyen áll jelenleg az NB II. keleti, 14
csapatos csoportjában.
NB II keleti-csoport, 6. forduló
MAG-LOG Team CFT – Debreceni
EAC 3-5 (0-2) Gól: Bencsik Roland,
Magyar Zsolt, Farkas Péter.
-ll-

nyertek idegenben, ezzel 8 pontos
Mácsai Gyula együttese és továbbra
is tartják dobogós helyüket a tabellán.
NB II. keleti-csoport, 5. forduló
Salgótarjáni Strandépítők – Gödöllői
KC 27-27 (15-15)
Juniorok: Salgótarján – GKC 28-29
Következik:
Október 25. szombat, 18 óra, Hajós
Alfréd Ált. Isk. tornaterme:
Gödöllői KC – TFSE (Juniorok: 16
-liórakor)

Ritmikus gimnasztika – Országos felnőtt bajnokság

Seregi Dominika első felnőtt érme
A gödöllői Sergei Dominika
pályafutása első érmét szerezte a felnőttek között, miután
az október 10-12. között Budapesten megrendezett A kategóriás felnőtt ob-n szalaggyakorlatban a 3. helyet szerezte
meg.

mos utánpótlás siker után a felnőttek között is bizonyította tehetségét.
A gödöllői ritrmikus gimnasztikás
hölgy remekül teljesített az A kategóriás felnött országos bajnokságon
szalag gyakorlatban és 12.250-es
ponszámmal a 3. helyezést érte el,
ezzel megszerezve első érmét a felnőttek között.

A KTC-Vuelta SE versenyzője szá-

-mn-

Lovassport – Bécsújhely, díjugratás

Ifj. Lázár Zoltán első helye
Október 16-19. között Bécsújhelyen
rendeztek pénzdíjas nemzetközi díjugrató versenyt, amelyen több magyar, köztük Ifj. Lázár Zoltán is
kiválóan szerepelt. A gödöllői díjugrató a középkör döntőjében, 140 cmes akadályon tudott nyerni Lacrina
Di Felicita nevű lován.
A 8000 euró összdíjazású középkör
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döntőben 47,82 másodperces idővel
nyert Ifj. Lázár Zoltán, aki az első
helye mellé még 2 ezer eurós nyereményt is bezsebelhetett. A gödöllői
fiatalember 125 cm-es akadályon,
Bellina nevű lován az 5. lett, 135
cm-es akadályon Lacrina hátán a
14., a 6-7 éves lovak versenyében
125-135 cm-es akadályon Ardzsentina lovával a 12, míg a 140 cm-es

Röplabda – Könnyed sikerek

Még hibátlan a TEVA-GRC
Hat fordulót követően továbbra is hibátlan a TEVA-Gödöllői
RC csapata a női NB I-es bajnokság alapszakaszában. A
gödöllőiek két újabb meccsen
vannak túl és őrízték meg hibátlan mérlegüket előbb az
UTE, majd a Budaörs ellen és
továbbra is vezetik a tabellát.
Két sima, 3:0-ás győzelemmel hangolódott a TEVA-GRC csapata a
közelgő, október 26-án esedékes
Challenge kupa meccsre. Horváth
András tanítványai előbb a párharcig szintén veretlenül álló Újpesti TE
együttesét verték meg nagy csatában,
majd könnyed játékkal a Budaörs is
fejet hajtott a nagyobb tudás előtt.
Széles Petráék továbbra is pontveszteség nélkül, a bajnoki tabella
első helyét foglalják el és magabiztosan várhatják a már említett nemzetközi megmérettetést.
A Challenge (CEV) kupába benevező
gödöllőiek ellenfele az első fordulóban az osztrák SVS Post Schwechat
csapat lesz majd. A röplabda szerelmeseinek ismerősen csenghet a név,

ami nem véletlen, ugyanis az elmúlt
két évben számtalan párharcot vívott
már a két csapat egymással a MEVZA-Ligában. A két csapat eddigi
mérlege a szomszéd postások felé
billen, miután négyből négy győzelmet arattak eddig ellenünk.
Még mielőtt megmérkőzne a két
csapat, a hazai bajnokságban van
fellépése a Gödöllőnek október 24én, amikor is az Aluprof-TF csapatát
fogadják a mieink.
NB I. alapszakasz, 5. és 6. forduló
TEVA-GRC – Újpesti TE 3:0 (20,
20, 24)
TEVA-GRC – Budaörsi DSE 3:0
-il(16, 10, 17)
Röplabda Női NB I, 7. forduló
2014. 10. 24., péntek 18 óra
TEVA-GRC – ALUPROF-TF
Challenge Kupa, 1. forduló
2014. 10. 26., vasárnap 18 óra
TEVA-GRC – SVS Post
Schwechat (osztrák)
(SZIE Sportcsanok)

Küzdősport – V. Dankó Péter-emlékverseny Salgótarján

Hét gödöllői karatés érem
Október első hétvégéjén került megrendezésre Salgótarjánban a JKA Karate Szövetség kiemelt versenye az V.
Danók Péter Karate-emlékverseny, ahonnan a gödöllői Saino SE karatékái hét éremmel
térhettek haza.
Az esemény rangját mi sem bizonyítja jobban, hogy a versenyre 25
egyesület, 171 versenyzővel, 337
nevezést adott le. A megmérettetésen természetesen a gödöllői
Saino Karate-Do Sportegyesület is részt vett, összesen 11
versenyzővel. A Saino SE karatékái egy arany-, 2 ezüst- és 4
bronzéremmel zárták az emlékversenyt.
Eredmények: Ács Julianna:

Kata (formagyakorlat) 1. hely, Kumite (küzdelem) 3. hely; Kelemen
Botond: Kata 2. hely; Ács Dorotytya: Kata 3. hely, Kumite 2. hely;
Ács Gergely: Kata 3. hely, Kumite
3. hely; Kelemen András Kata, míg
Lengyel László Kumite versenyszámban a 16-os tábláról az 5-8. helyig jutottak.
A csapat tagjai voltak még: Bárdos
Triszten, Péter Lea, Havelda Marcell,
Róde Kinga, Bankó Barnabás.Edző:
-liÁcs Tibor.

SPAR Budapest Maraton – Gödöllőiekkel

79 évesen is sportosan

Good Bye versenyen a 8. helyen
végzett Katyusa nevű lovával. -ll-

Október 11-én, csodálatos időben
rendezték meg a 29. SPAR Budapest Maratont, amelyre 71 országból
összesen 23450, köztük számos gödöllői nevezés érkezett a különböző
távokra.
A hagyományos, 42,150 km-es maratoni táv mellet lehetett nevezni váltóban

és rövidebb távokra is. A számos gödöllői között ott volt a váltóban induló,
három generációt felvonultató Sztarenszky család is, akik között természetesen indult Sztarenszky Tiborné
Marika néni, aki 79 évesen futott idén
staféta váltóban közel 12 kilométert.
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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.
November 11., kedd, 18.00:
Somodi Károly (trombita, furulya)
növendékeinek hangversenye
November 12., szerda, 17.00:
Deákné Ella Beatrix (fuvola) növendékeinek hangversenye
November 16., vasárnap, 17.00:
Helyszín: Királyi Kastély, díszterem: 40 éves a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola.
Növendékeink kosztümös díszhangversenye

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A „MESTEREK, MŰHELYEK”
című sorozat keretében
FEKETE GYÖRGY
Kossuth-díjas belsőépítész és
SCHRAMMEL IMRE
Kossuth-díjas keramikusművész
kamara kiállítása

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:

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. Tv. 20/A.-alapján
pályázatot hirdet

GAZDASÁGI VEZETŐ
munkakör betöltésére
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.
Munkakörbe tartozó feladatok:
Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Ávr.) 11 §-ában meghatározott feladatok ellátása.
Az Intézmény működésével összefüggő, az SZMSZ-ben, és a Gazdálkodó szervezet ügyrendjében
rögzített feladatok különösen:
– a gazdasági, pénzügyi, számviteli, munkaügyi folyamatok, adatszolgáltatások szakszerű, pontos
biztosítása,
– tervezés, költségvetés, időszakos
pénzforgalmi jelentés, beszámoló
adatai valódiságának biztosítása,
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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

elkészítése,
– szabályzatok aktualizálása,
– gazdasági egység munkájának
irányítása, ellenőrzése,
– bizonylati fegyelem, a leltározás,
a selejtezés, a tulajdon védelmére
vonatkozó előírások érvényesítése,
– Intézmény üzemeltetési feladatok

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv rendelkezései az irányadók.

ÜGYELETEK

A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
– vezetői beosztásban szerzett tapasztalat
– integrált könyvelői program gyakorlott alkalmazása

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

Pályázati feltételek:

Elvárt kompetenciák:
– precíz, önálló munkavégzés
– jó problémamegoldó képesség,

– Az Ávr. 12. §-ában foglaltaknak
megfelelően:
– felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
vagy
– felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett államháztartási
mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy
– felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett mérlegképes könyvelői szakképesítés és költségvetési szervnél szerzett legalább öt
éves igazolt szakmai gyakorlat.
– 2000. évi C. törvény 151. §-a
szerinti regisztráció
– irodai számítógépes programok
felhasználói szintű ismerete
– büntetlen előélet
– magyar állampolgárság
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és
juttatásokra a közalkalmazottak

Pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okmányok
másolata,
– a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány,
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2014. 11.17.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. 11.10.
Pályázat elbírálásának határideje: 2014. 11.14.
Jelentkezés módja:
Önéletrajzokat az alábbi címre
várjuk: Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Intézményvezető, 2100 Gödöllő, Ganz
Ábrahám utca 7.

Értesítés – Halottak Napi megemlékezés
Gödöllő Város Önkormányzata 2014. október 30-án (csütörtök) 17 órakor Halottak Napi megemlékezést
tart a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél,
ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két világháborúban elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének emlékezni gyertyagyújtással
és virág elhelyezésével.
Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 27.
(hétfő) 12 óráig:
a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., 06-70/934-3245-ös telefonszámán Gyebnár Krisztinánál,
hétköznapokon 9-16 óra között.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 16.30 óráig a helyszínre eljuttatni!
Megértésüket köszönjük!

ORVOSI ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 20-26-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár,
Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Október 27-november 2-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

VÁROSI PIAC
Tájékoztatjuk a kedves vásárlókat,
hogy a Városi Piac november 1-jén
(szombaton) 7-12 óráig
virág és mécses árusítást tart.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS:
tel.: 06-40-980-030 (munkaidőben) fax.: 06-29-530-101
e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603
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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
+Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk,
mert ezt biztos elolvassák

+Új építésű lakások a b
elvárosban eladók
300EFt-os nm/áron 70-80nm-esek nappali+2
ill. nappali+3 szobásak, udvari kocsibeállóval,
tárolóval! 20-772-2429
+Eladó a központban kétszobás, délnyugati
fekvésű lakás! Iár: 8MFt!! 20-804-2102
+Újszerű, igényes, 2011-ben épült, 1szintes
3szoba+ nappalis, 2fürdőszobás családi ház
650nm-es telken, fedett kocsibeállóval eladó,
kertvárosi részen 27,9M-ós i.áron! 20-772-2429
+SÜRGŐS! Szadán, Gödöllő határában, 1600
m2-es telken, jó állapotú tetőtér beépítéses családi ház eladó! Iár:21.9MFt! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN ELADÓ! Ádám u.-ban, teljesen
felújított 92m2-es ház, 1606m2-es telekkel sürgősen eladó! Iár:20.5MFt! 20-539-1988
+Gödöllőn, kertvárosban, csendes utcában
eladó jó állapotú 100nm-es kockaház, garázszsal, pincével 800nm-es telken. Iár: 18,9MFt!
20-772-2429
+Eladó 3 szobás, 75nm-es, erkélyes téglalakás! iár: 11.9MFt. 20-804-2102
+Gödöllő központjában, 54m2-es első emeleti, kétszobás lakás sürgősen eladó! Iár:
9.3MFt!!! 20-539-1988
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100180m2 családi házat vagy eladó telket. 20944-7025
+SÜRGŐSEN ELADÓ újszerű 146m2-es családi ház Gödöllő domboldalán! Nappali+2 szoba, úszómedence, riasztó és kamerarendszer,
643m2 telek. Iár.: 27,5MFT. 20-944-7025
+Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új
építésű részén eladó! Saját telek, kocsibeálló,
terasz, igényes kivitelezés, referenciákkal rendelkező építő. Iár.:31,9MFt 20-944-7025
+Sürgősen Eladó lakást keresek központban
(20)804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Szadán AKCIÓS ÁRON eladó 820m2-es
építési telek! Iár.: 5,5MFt! Illetve 1500nm-es
7M-ós i.áron! 20-772-2429
+Sürgősen eladó nappali+3 szobás, 91-ben
épült, tégla, cirkós, jó állapotú ház Gödöllőn!
Iár: 13.5 MFt (20)804-2102

INGATLAN
+Gödöllőn haraszti részén felújított 130nm-es
ház 1680 nm-es telekkel sürgősen eladó I.ár:
21,8MFt 20-772-2429
+Új építésű 1 szintes ikerházi lakások eladók a kertvárosban 2szoba+ nappalis kulcsrakészen már 18,9MFt-tól, ill.3+nappalis
21,9M-ért! 20-772-2429
+Kertvárosias környezetben, 2.em-i, tetőtéri, 42
m2-es, átlagos állapotú lakás, tárolóval, közös
kerthasználattal eladó! 7.5MFt!! 20-539-1988

+Eladó 2 szobás pár éves újszerű lakás, garázszsal a központban 15.5 MFt-ért (20)804-2102
+Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpontban, csendes helyen, 2 szoba+étkezős,
60m2-es, konvektoros, tégla lakás, hozzá tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel: 0630-336-7266.
+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, 20-4206243 (egész nap).

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt
kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár
vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint,
mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali +
3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen
külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.:
26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
+Gödöllőn eladó kétlakásos társasházi lakás
saját garázzsal, kerttel. 83 nm-es, 3 szobás.
Amerikai konyhás nappali + két szoba. Teljesen felújított (új vezetékek, fürdőszoba, ablakok, ajtók), alacsony rezsivel rendelkezik. Az
ingatlan hitelmentes, így szinte azonnal költözhető, további felújítást nem igényel, így további
költségeket sem tartalmaz. Iá.: 13.9 M Ft. Tel:
06-70-514-5854.
+Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcában egy
3szobás tetőteres 2fürdőszobás családi ház
2állásos garázzsal 400nm-es telekrésszel. I.á.:
26,9mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy amerikai konyhás nappali+2szobás 2 fürdőszobás
kertkapcsolatos terasszal, garázzsal+szuterén
téglaépítésű családi ház. I.á.: 25,5 mFt 20-9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő belvárosában egy 65nm-es
2szobás új építésű liftes társasházi öröklakás
16nm-s terasszal. I.á.: 23,2 mFt 20-919-4870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Veresegyházán a városközpontban egy
nappali+4szobás kiváló minőségű, szép megjelenésű családi ház nagyméretű kertkapcsolatos terasszal több szobából erkélykapcsolat,
20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték arány: 28
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 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
+Eladó Gödöllőn a b
elvároshoz közel egy
170nm-es polgári ház 1200nm-es telken. I.á.:
29,9mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 4lakásos társasházban egy nappali+3szobás 100nm összalapterületű téglaépítésű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.: 25,9
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+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 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 János utcában egy 56nm
alapterületű teljesen felújított házban egy teljesen felújított 2szobás lakás. I.á.: 13,5 mFt
20-919-4870

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

+Eladó 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, 2fürdőszobás, felújított.
I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Mihály Dénes közben
(Központban) egy téglaépítésű egyedi fűtéses
2,5szobás teljesen felújított öröklakás, külön
pincerésszel, közös tárolókkal 14,5 mFt ELADÁSI ÁRÉRT 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő rózsadombján a Perczel Mór
utcában egy 1000nm-es ősfás telkű örökpanorámás egyedi építésű körház, melyben nappali+hálószoba, étkező, konyha, fürdőszoba, étkező
található. Zsalugáteres ablakos és körteraszú. I.á.:
22mFt 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 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
+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
+Gödöllőn, kastélyparkhoz közel 1200nmes telken kúriaszerű, 2lakásos (szeparált,
220nm+ 90nm) családi ház mélyen áron alul
sürgősen eladó családi okok miatt. Iár: 42MFt.
70/7014-965, 28/417-955, 28/417-956
+Erdőkertesen a Bártfai utcában 930nm-es
telken 26nm-es téglaház magánszemélytől
–belterület, 30% beépíthető, közművek az utcán, villany bent van- 3,5MFt irányáron eladó.
Tel: 30/365-4173
+Gödöllőn a Szt. János utca végén 64 nm-es,
2 szobás, konvektoros lakás sürgősen eladó.
20/939-3319
+Magánszemélyként eladó családi házat keresek Gödöllőn a Harasztban, ill. a központhoz
közel. Tel: 30/249-3368
+Gödöllőn eladó 1850nm-es, panorámás telken kétgenerációs, két szint+ tetőtér 450nmes családi ház. Dupla komfort, 80nm-es
nappali amerikai konyhával, 40nm-es kertkapcsolatos terasszal, kétautós garázzsal, stb.
30/9425-103
+Sürgősen eladó Gödöllőn egy 96nm-es, 2
szobás, összkomfortos ház 509 nm-es telken.
1975-ben épült. Iár: 15 MFt. Tel: 20/355-4061
+Zöldövezeti kétszintes sorházi lakás (126nm
+ 18nm garázs) 3 szoba, nappali, 2 fürdő, WC,
konyha szép állapotban eladó. 23,5 millió. Érd:
30/293-2656, 20/557-0177
+Eladó Gödöllőn az Attila utcában 700 nm-es
telken 3 szobás családi ház garázzsal, melléképülettel. Iár: 15 MFt. Tel: 28/416-191
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtéses, jó állapotú lakás kiadó. Tel.: 20/945-5583.

Gödöllői Szolgálat 13

2014. október 21.

+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllőn a Repülőtéri úton ELADÓ vagy KIADÓ 1 szobás, 45 nm-es, szoba, konyhás, fürdőszobás, konvektoros lakás sorházban. Érd:
30/982-3659
+Gödöllő központjában, új építésű, 100nmes, 2.em 3 szoba+ nappalis, A+ hőszivattyús
fűtésű, energiatakarékos lakás bútorozatlanul
kiadó. Tel: 20/341-9633
+Két szoba összkomfortos, teljesen különálló
lakás Gödöllőn, egyetem mögött, hosszútávra
kiadó. Kocsi beállás lehetséges. 30/569-8137
+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

+Gödöllői, belsőépítészeti munkákkal foglalkozó cég szakképzett, gyakorlattal rendelkező
munkatársat keres elsősorban ASZTALOS, de
komplex szerelői feladatok ellátására. Nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelkezők jelentkezését várom. Tel: 70/984-9000

+Kertes ház - szoba-konyha, fürdőszoba - alacsony rezsivel kiadó. Tel: 20/3594-223
+Novembertől kiadó egy 42 nm-es, másfél szobás, részben bútorozott lakás a Szent János utcában egyedi mérőkkel, alacsony rezsivel. 45
EFt/hó + 2 havi kaució. 30/688-9645
+Gödöllő CSANAKI RÉSZÉN nappali + kétszobás kertes ház kiadó. Érdeklődni 16 óra
után: 70/380-5416

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

+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.

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

+AUTÓFÉNYEZŐT és ELŐKÉSZÍTŐT gödöllői és németországi munkahelyekre felveszünk. 30/222-3428

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

+Mogyoródi gumiszerelő műhelybe munkatársat felveszünk. Tel: 30/9901-114

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethelység konvektorral, légkondival hosszú távra kiadó. 1
havi kaució 65 ezer Ft. Tel.: 30/2242-653.
+18 fős OKTATÓTEREM KIADÓ alkalmakra
Gödöllő központjában, elsősorban tanfolyamok, előadások rendezésére. 30/3131-777
+Gödöllő központjában 73 nm-es üzlethelyiség nem fizető parkolási lehetőséggel, kedvező
áron ELADÓ vagy KIADÓ. Tel: 70/631-7554
+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
+Gödöllő központjában, a Kristóf udvarban
(de az utcáról rálátni), 27nm-es üzlethelyiség
kiadó, akár irodának is, ingyenes parkolóval,
zárt udvarban. Bérleti díj: 80.000,-Ft (rezsi átalánnyal.) 70/382-7791
ÁLLÁS

+Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát keres!
Jelentkezés fényképes Önéletrajzzal: Tel.: 06
30 588 5889, masterkool@masterkool.hu.
+Élelmiszer üzlet kivételével, bármilyen üzletben állást keresek. Részmunkaidő is érdekel!
Tel: 06-30-684-5516.
+ANGOL nyelvtanárokat keresünk nyelvvizsgafelkészítő, általános, üzleti és gyerek angol
oktatásra, City&Guilds vizsgahelyünkön történő szakmai munkára. Jelentkezés: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com, I.L.I. Nyelviskola

+Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon keres munkájára igényes fodrászt. Érd:
70/9455-906
+Gödöllői cég munkatársakat keres állattartó
telepek istálló-gépészetének kezelésére, KISZÁLLÁSOS (H-P) munkarendben. Feltétel:
középfokú (lehetőleg műszaki) végzettség, általános szerelési tapasztalat vagy képesítés,
józan, rendezett életmód, felelősségteljes hozzáállás. Előnyt jelent: B kat. jogosítvány, csoportvezetői ambíciók, angol nyelvtudás. Fényképes önéletrajzokat a favago.hu@gmail.com
címre várjuk. 20/669-0023

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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+GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, KÉZ és LÁBÁPOLÁS. Benőtt köröm kezelés, körömkorrekció. Shellac, tartós hibrid lakk, reszelés
mentesen az ép és ápolt körmökért. Átrium
Üzletház. 20/5733-977

SZOLGÁLTATÁS

+Pára és penészmentes otthon! Aereco légbevezetők utólagos beszerelése fa és műanyag nyílászárókba. Elérhetőségünk: Kor-Mon Nyílászáró
Kft. Gödöllő, Kossuth Lajos utca 26. Tel.:30/39848-15, 28/423-739, kormon@invitel.hu, www.
kormonnyilaszaro.klikklap.hu
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5431775, E-mail:info@ili.hu
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
30/528-7777
+VESZÉLYES FAKIVÁGÁS esetleg erdőirtás
rövid határidővel. Tel: 30/20-200-50

+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
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu
Tel: 20/5231-094
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház,
Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30508-1380, 06-28-784-752
+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

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

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

+MASSZÁZS: visszeres lábak, beállt végtagok, visszatérő fejfájás, idegi kimerültség
(gyógynövényekkel). GYÓGYISZAP: reuma,
ízületi gyulladás. Tel: 20/411-7224

+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221
+MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyártótól! Fából és műanyagból. REDŐNY, RELUXA. Fix
és mozgatható szúnyoghálók. Szalagfüggöny,
harmonikaajtó. Tel: 06-20-262-0289
+Építőipari vállalkozás kül-, és beltéri felújítási
munkát (festés, tapétázást, hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, homlokzati dryvitozást,
térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb
áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679

OKTATÁS

+Ne fáradjon, hívjon bizalommal! SZŐNYEG
és KÁRPITTISZTÍTÁS lakásán. Precíz, pontos
munka. Tel: 06-20-3671-649

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

+Professzionális hajegyenesítés keratinnal.
Egyedülállóan organikus eredetű Amerikából.
Tel: 30/501-9207

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

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+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

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.
Mennyire lényeges szempont a halláspanaszok kezelésénél a gyors beavatkozás?
Ha valakinek halláspanasza van, mielőbb jöjjön el hozzánk, ne várjon a vizsgálattal heteket, hónapokat. Ugyanis minél korábban kezeljük a fennálló problémát, annál nagyobb
az esélye annak, hogy sikerül megoldani azt.
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 később már hallókészülékkel
sem lehet javítani rajta.

Mennyire könnyíti meg a döntést a páciensek számára az, hogy otthon is ki tudják
próbálni a hallókészülékeket?
Természetesen anélkül, hogy ne tesztelték
volna a hallókészülékeket, szakmailag teljesen helytelen lenne ellátni a pácienseket.
Hogyan tudna jól dönteni több hallókészülék
közül az érintett, ha nem ott próbálná ki azokat, ahol valójában használni fogja: otthon,
az utcán vagy társaságban?

Mit érzékel mindezekből a tünetekből a
környezet, a család?
A hallásproblémával küzdő személy szép
fokozatosan kerülni kezdi a társas kapcsolatokat: 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.
A vizsgálat mindössze 20-30 percig tart, és
az előjegyzési rendszernek köszönhetően
várakozás nélkül foglalkozunk az érdeklődőkkel. A vizsgálat egyébként teljesen fájdalommentes, így az idősebbek is szívesebben
jönnek hozzánk.

Ha sokat várunk lehet, hogy már késő lesz

+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

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ, MAGYAR intenzív/félintenzív nyelvvizsga-felkészítő, általános nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás és
anyanyelvi tanárokkal kedvezményes óradíjakkal. Kedvezményes felkészítés City&Guilds és
EURO akkreditált angol nyelvvizsgákra az I.L.I.
vizsgáztatóival. I.L.I. Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653
+STATIKA, SZILÁRDSÁGTAN – korrepetálás,
zárthelyire, vizsgára, szigorlatra felkészítés.
Tel: 30/248-2530
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+Játékos, beszédközpontú GYEREKANGOL,
GYEREKNÉMET nyelvtanfolyamok indulnak
ANYANYELVI és DIPLOMÁS magyar nyelvtanárokkal, legmodernebb oktatási anyagokkal,
digitális táblával kiegészítve. Felkészítő tanfolyamok a nemzetközi City&Guilds gyerekangol nyelvvizsgákra az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I.
Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366,
20/556-2653
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak
és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG
KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998,
20/388-4953
+SMINKELÉSRŐL MINDENT. Folyamatos akciókkal vár a Smink Akadémia. 3 órás smink tanácsadás, 30-150 órás tanfolyamok. 70/9302609, www.smink-oktatas.hu, sminkoktatas@
smink-oktatas.hu
+Közúti ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ tanfolyamok
indulnak folyamatosan Gödöllőn a PELIKÁN
AUTÓSISKOLÁNÁL. Vöröskeresztes vizsga
helyben. 70/433-5033, www.pelikansuli.hu
+3D grafika, látványtervezés és animációs tanfolyam Gödöllőn. Az első alkalom ingyenes!
Jelentkezni, érdeklődni lehet: garoda@garoda.
hu, 20/311-9723
+ANGOL/ NÉMET tanítás felsőfokig. Több
éves külföldi és tanítási tapasztalattal érettségire, állásinterjúra, nyelvvizsgára felkészítés
diplomás oktatóval. Valamint business szaknyelv. 20/530-9383

+6 KW-os HŐTÁROLÓS VILLANYKÁLYHA
OLCSÓN ELADÓ. Érd: 20/977-3182
+ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat CSÁNYI télálló almával. (Idared, Zöld és
K-11 (Jonatán-Starking)). Ár: 60-150 Ft-ig. Tel:
28/411-298, 20/4359-650
+Hullott agancs felvásárlás. Tel: 70/633-5772
+Almásy Katalin vásárol magas áron bútorokat,
festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt,
hagyatékot díjtalan kiszállással. 30/308-9148
+Két db nagyméretű, világos, használt fotel
7.000,-Ft-ért eladó. Tel: 70/380-7341
+Gödöllőn eladó egy Elektrolux szárítógép (2x
használt, újszerű állapotban). Extra, szekrény
és vasalás programmal. 8kg ruha szárítására
alkalmas. B. kat. 2350W összteljesítmény. Hívjon, megegyezünk! 70/429-0379
+Alig használt vegyes tüzelésű német öntött vaskályha eladó Gödöllőn 45.000 Ft-ért.
20/440-8863
+Eladó 4 részes szekrénysor, rekamiék, fotelok,
tálaló szekrény, 60 literes hűtőszekrény, sózó
teknő, tollpárnák, paplanok. Tel: 70/610-8478

+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

ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegygyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK KAPHATÓK
Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 közül
választhat. Ugyanitt BOROSHORDÓK eladók.
Tel: 30/569-8137

Október a látás
hónapja
Már sokan várják, idén vajon milyen kedvezményekre számíthatnak nálunk, a látás
hónapja alkalmából. Hiszen évről-évre extra
kedvezményekkel várjuk kedves Vásárlóinkat
októberben. Idén is érdemes most csináltatni
szemüveget!

És ez nem minden!
A számítógép és kamera kombinációjából álló
videocentírozó lehetővé teszi a szemvizsgálat
során a gyors, tizedmilliméter pontossággal
történő mérést.
Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényelmet
érjük el szemüvegében, pontos szemvizsgálatra és a szemüveglencse pontos becsiszolására
egyformán szükség van.
A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek megha-

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728

EGYÉB

+ANGOL! Gyerekeknek játékosan; kamaszoknak - nyelvvizsgára készülőknek szigorúbban;
felnőtteknek társalgás, Business English. Kérésre Gödöllőn házhoz megyek. Délelőtti időpontokra kedvezmény! 20/441-3136

1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+Eladó egy DAEWOO Kalos 1,4 S 2003-as 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

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

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

+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
+Ingyen elvihető TERMŐFÖLD, tereprendezésből maradt felső termőréteg, kb. 100m3.
Gödöllő, Hunyadi u. 20. Tel: 28/545-500
+KING GALAMBOK eladók. Fiatalok és költőpárok. Tel: 70/628-4360
+Kertészkedők figyelmébe! ÉRETT MARHATRÁGYA eladó: 60 literes zsák 800 Ft.
20/4699-295
+2014 október 2-án Gödöllőn a Tisza utcából
eltűnt MACI névre hallgató Bishop H. kan kutya. Chippel ellátva. A megtalálónak magas jutalom jár. Tel: 20/9166-507
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő
20/9455-583.

fellépést

vállal.

Tel.:

tározását a legtöbb látszerész üzletben kézi feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez rendkívül precíz, számítógépes programmal történik, a hibalehetőség
kizárásával.
Ez a pontosság különösen fontos a multifokális (progresszív), vagy a vékonyított szemüveglencsék esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól halljuk, hogy nem mer multifokális lencsét vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy nem
is lehet megszokni. Az
ilyen problémák hátterében általában a roszszul elkészített szemüveg áll.
Videocentírozó berendezéssel a hibalehetőségek szinte nullára
csökkennek.
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk,
hogy az elkészített
szemüveg Önnek kiváló látásminőséget,
Minden távolságra éles látást nyújt a multifokális lencse
gyors megszokást és
hosszú évekig tartó,
Boltunkban visuReal videocentírozóval mind- kényelmes viseletet biztosítson.
ez könnyen megoldható. A műszer segítségével A szemvizsgálat nálunk ingyenes, tartalmazza
fényképeket és videókat készítünk Önről a ki- a szemüveg felírását, szemfenékvizsgálatot, és
a szürke illetve zöldhályogszűrést is.
választott szemüvegkeretekben.
Életszerűen, és teljesen valósághűen a bemu- Kedvező akciók, és maximális készítési pontatjuk, hogy a készülő szemüvegben milyen tosság, csúcstechnológiával: 2 ok, hogy miért
vastag lesz a lencse, a különböző vékonyí- is minket válasszon!
tások mellet. Számítógépen megmutatjuk, Nagy szeretettel és sok-sok év szakmai tapaszhogy milyen lenne a szemüveg színezett len- talatával várjuk, hogy igazán tökéletes szemcsével, vagy mennyit jelent egy jó tükröző- üvege lehessen.
Bejelentkezés: MSE Optika
désmentesítés a lencse felszínén.
Gödöllő, Petőﬁ tér 3. Tel: 28/417-367
Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás!

Akcióink: Ingyenes szemvizsgálat!
Multifokális szemüveglencsék 40% kedvezménnyel! Az év legnagyobb akciója multifokális lencsékre!
Multifokális szemüveget szeretne, de fél a
megszokásától? Nálunk a megoldás:
Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan keretet szeretnénk, amely valóban illik hozzánk,
és olyan szemüveglencsét, amely tökéletes látást biztosít számunkra. E kettő együttes megvalósítása pedig nem egyszerű feladat.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. OKTÓBER 28.
Megfejtés: Egy vers címe és költőjének neve.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szilágyi Lászlóné, Százszorszép u.
1., Vajda Erika, Körösfői u. 32.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Sziráki Benjámin, Kothlán S. u. 2.,
Szedmák Attila, Kandó K. u. 43.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: V. Mészáros-Kis Márton,
Kossuth L. u. 13.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Forró Lászlóné, Szent István tér 7., dr. Petrei Lajosné, Palotakert 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kamhal Jánosné,
Szent János u. 9., Ranyák Lászlóné, Széchenyi István u. 34.

2014. október 21.

