
Első alkalommal rendezi meg
városunk a GödöllŐsz Fesz-
tivált, ami szeptemberben és
októberben a már megszo-
kottnál is színesebbé vará-
zsolja a kulturális kínálatot. A
szeptember 11-től október 30-
ig tartó rendezvénysorozat az
újdonságok mellett összefog
több már népszerű gödöllői
rendezvényt, mint például a
szeptember 12-től 13-ig tartó
Belvárosi Napok, aMúzeumok
Őszi Fesztiválja és az október
24-28-ig tartó Liszt Fesztivál
eseményeit.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt iga-
zolták, hogy jelentősen megváltoztak
városunk lakóinak kulturális elvárá-
sai. Egyre nagyobb az igény a szín-
házi előadások, a rangos komolyzenei
események és a különlegességeket

felvonultató kiállítások iránt. Erre
alapozva született meg a GödöllŐsz
programsorozat, ami több mint har-
minc művészeti rendezvényt foglal
magába.
A nyitóesemény a Gödöllői Szim-

fonikus Zenekar Áriaest á la Rossini

című műsora lesz szeptember 11-én
19 órakor a kastély lovardájában. Az
előadáson népszerű gödöllői és Gö-
döllőhöz kötődő művészek (Hercze-
nik Anna, Kaján Katalin, Cser
Krisztián és Xavier Rivadeneira)
tolmácsolásában csendülnek fel Ros-

sini, Puccini, Mozart, Verdi, Ci-
lea, Leoncavallo és Boito népsze-
rű áriái. Az opera rajongók nagy
örömére szeptember 27-én a Fi-
garo is bemutatásra kerül a Mű-
vészetek Házában, a Magyar Ál-
lami Operaház vendégjátékaként.
A komolyzenét szerető kö-

zönség bőséges kínálatból vá-
logathat, hiszen két rangos ren-
dezvénysorozatra is sor kerül:
a XVII. Gödöllői Nemzetközi
Hárfa Fesztivál a hangszert kima-
gaslóan megszólaltató művészeit
vonultatja fel október 9-11. kö-
zött, a Liszt Fesztivál keretében

pedig október 24-28-ig koncertet ad
többek között Bogányi Gergely és
a Jávorkai kvartett, s a rendezvényre
városunkba érkezik a nemrég bemu-
tatott „Bogányi zongora” is.

(folytatás a 6. oldalon,

a Belvárosi Napokról az 5. oldalon)

Hasznos eszmecsere és jó hangulat jellemezte a
második Civil Pikniket.

(4. oldal)

A legjobb rendezés és a legjobb koreográfia dí-
ját is megkapta az Orient a Magyar Teátrumi
Nyári Fesztiválon. (5. oldal)

Vasárnap ért véget a városunkban (32 nemzet
1300 versenyzőjének részvételével) megrende-
zett 3D vadászíjász világbajnokság. (8. oldal)
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KOMOLYZENEI ÉS SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK A KÍNÁLATBAN

Hamarosan beköszönt a GödöllŐsz
Európai Színvonalon

Szennyvíztisztító
Befejeződött a gödöllői szennyvíz-
tisztító telep korszerűsítése, amit ün-
nepélyes keretek között hétfőn adtak
átGémesi György polgármester, va-
lamint a projekt résztvevőinek jelen-
létében. A beruházás eredményeként

olyan közműrendszer áll a város la-
kóinak rendelkezésére, amely teljes
mértékben megfelel a jelenlegi jog-
szabályoknak és környezetvédelmi
előírásoknak, így az 1,253 milliárd
forintos európai uniós támogatással
megvalósult fejlesztés jelentős kör-
nyezetvédelmi változást hoz a város
számára. (folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A beruházás hatalmas lépés a telepü-
lés életében, hiszen az 1970-es évek-
ben épült és többször bővített, korsze-
rűsített városi szennyvíztisztító telep 
technológiája fokozatosan elavult, 
teljesítménye már nem felelt meg a 

hatósági előírásoknak és nem tudta a 
településen keletkező szennyvízmeny-
nyiséget megfelelő módon kezelni. 

Az elmúlt két év során megtörtént 
a telep technológiai korszerűsítése, 
amelyet új műtárgyakkal is bővítet-
tek, a régi, elavult technológiát alkal-
mazó és még szükséges berendezése-
ket pedig fokozatosan leállították. A 
beruházás célja az volt, hogy tisztább 
és jobb minőségű tisztított szenny-
víz hagyja el a telepet, ezáltal pedig 
az azt befogadó fiók Rákos-patak és 
a Gödöllő-Isaszeg közti tórendszer 
ökológiai feltételei kedvező irányba 
változzanak, továbbá hogy javuljanak 
a szennyvíztisztító működésének gaz-
daságossági feltételei.

„Gödöllő város szennyvíztisztító tele-
pének 1,253 milliárdos támogatással 
megvalósuló fejlesztése jelentős vál-
tozás településünk életében. Az ön-
kormányzat által biztosított több mint 
100 millió forintos önrész is hozzájá-
rul a megújulásához, melynek ered-
ményeként jelentősen javul a kibocsá-
tott szennyvíz minősége. A tisztább 
kibocsátott víz a Fiók Rákos-patakba 

érkezik és hozzájárul a környező Gö-
döllői-Isaszegi tórendszer (Malom-ta-
vak) jobb vízminőségéhez. Reménye-
ink szerint a szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése után a tavak rekultivá-
ciója is megtörténik, mely szebb ter-
mészeti környezetet eredményez. A 
teljes projekt a jogszabályi előírások 

teljesítésén túl kiemelten segíti Gö-
döllő város környezetének védelmét 
is” – mondta dr. Gémesi György, 
Gödöllő polgármestere.

„Gödöllőn, a mai napon egy olyan 
szennyvíztisztító telepet adunk át a 
városnak, amely európai viszonylat-

ban is a legkorszerűbb technológiát 
alkalmazza. A beruházás során nem-
csak felújítottuk a meglévő telepet, de 
új technológiai elemmel is bővítettük, 
aminek eredményeképp a telep tisztí-
tási hatásfoka megfelel az előírások-
nak, így ma már minden körülmény 
adott a szebb természeti környezetet 
eredményező további fejlesztések 

megkezdéséhez” – emelte ki dr. Cso-
hány András, az A-Híd Zrt. ügyveze-
tő igazgatója.
„A Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. már évtizedek óta üzemelteti Gö-
döllőn a szennyvíztisztító telepet. Az 
utóbbi években egyre több problémát 
okozott, hogy az elavult rendszerek-
kel megfelelő minőségű szolgáltatást 
nyújtsunk. A mostani fejlesztéssel 
egy olyan közmű jött létre, amely 
biztonsággal tisztítja meg a naponta 
beérkező több mint 6.300 köbméter 
szennyvizet, és hosszú időn keresztül 
számolhatunk azzal, hogy nem talál-
kozunk a korábban előforduló prob-
lémákkal” – mondta Balogh Zsolt, a 
DMRV Zrt. műszaki igazgatója.

Gödöllő Város Önkormányzata 2011. 
október 20-án írt alá támogatói szer-
ződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
séggel. Ennek értelmében Gödöllő 
Város Önkormányzata 1,253 milliárd 

forintos pályázati támogatást kapott, 
amelyet az Európai Unió Kohéziós 
Alapja és Magyarország központi 
költségvetése közösen finanszírozott. 
A közel 108 millió forintos pályázati 
önrészt Gödöllő Város Önkormány-
zata saját forrásból biztosította a be-
ruházáshoz.

(x)

Befejeződött a gödöllői szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Európai színvonalú a megújult létesítmény Lassan befejeződnek a munkálatok a vasútállomáson, ahol az elmúlt na-
pokban folyamatosan dolgoztak a kettes vágány felújításán. Ennek során 
teljes egészében kicserélték az építmény valamennyi elemét, és rendbe te-
szik az 1-es és a 2-es vágány közötti területet is. Információink szerint a 

teljes felújításra a sínek rendkívül rossz műszaki állapota miatt volt szük-
ség. Bár a múlt héten még nehezen lehetett közlekedni a területen, az is-
kolakezdésre már gond nélkül megközelíthető valamennyi vágány. 

A múlt héten egy szerencsétlen véletlen folytán összetört a Gödöllő főterén 
álló kis Balázs-szobor üveggolyója. Nem történt szándékos rongálás, pusztán 
egy kisgyereket emelt fel apukája, hogy picit közelebbről is láthassa a csillo-
gó-villogó üveggolyót, ami megdöbbenésükre kifordult a helyéből és a földön 

összetört. Erős Apolka Munkácsy-díjas szobrászművész és munkatársa né-
hány napon belül pótolták és a korábbitól eltérő technikával rögzítették a szo-
bor részét képező üveggolyót, így az csak néhány napig hiányzott a versbéli 
kisfiú kezéből.                    kj

Horváth Lajos ezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főka-
pitány-helyettese, valamint Bozsó Zoltán dandártábornok, a gödöllői kapi-
tányság vezetője múlt pénteken személyesen mondott köszönetet és adott át 
elismerő oklevelet Benner Mártának. Az ő hatékony segítségével sikerült 
gyorsan pontot tenni egy hétfői bűnesetre.
Múlt hétfőn egy gödöllői üzletből egy férfi ellopta egy 81 éves bácsi táskáit. 
Az idős férfi ezt észlelve utána ment a tolvajnak, aki ezt követően megütötte 
és megrúgta a sértettet. Az üzletben dolgozó hölgy azonnal értesítette a ren-
dőröket, akik az ő segítségével hamar el is fogták az elkövetőt. Az 51 éves 
elkövető azóta előzetes letartóztatásban van.

Mint arról már korábban be-
számoltunk, szeptember 3-án, 
és a hónap végéig felújítás 
miatt nem lesz látogatható a 
Gödöllői Városi Mozi. A létesít-
mény az országban elsőként 
kap Dolby 7.1- es hangrend-
szert, megfelelő akusztikai ki-
alakítást kap a belső tér, ami 
egyébként is felújításon esik 
át. 

A jelenlegi betonpadló is szigetelést 
kap, az ülések alá – amiken szintén 
elvégzik a szükséges karbantartási 
munkákat – padlószőnyeg kerül, a 
tájékozódást pedig sorvilágítás fogja 
megkönyníteni a nyitás után. A töké-

letesebb filmélmény érdekében 
előrébb kerül a vászon, amit új, 
íves keretbe helyeznek. Termé-
szetesen nem marad ki a felújí-

tásból az előtér sem, ez is megszépül, 
itt festési munkákat végeznek majd. 

A több, mint 10,5 millió forintos fej-
lesztést Reményi Richárd önerőből 
valósítja meg. A megújult mozi leg-
közelebb október 1-jén várja majd a 
filmbarátokat. 

jb

kezdődik a felújítás

Filmszünet

felújítási munkák a vasútállomáson

elismerés a segítségért

kis Balázs visszakapta 
az üveggolyóját
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Csaknem 1,2 millió általános is-
kolás és középiskolás diák szá-
mára kezdődött meg kedden a
2015/2016-os tanév.

Amost induló tanévben az általános is-
kolásoknak az 1-3. évfolyamon alanyi
jogon jár az ingyenes tankönyv, a többi
évfolyamon a szociálisan rászorulók, a
nagycsaládosok és a tartósan beteg ta-
nulók kaphatják meg térítésmentesen
a kiadványokat. Emellett az 5., 7. és 9.
évfolyamon az Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézet által kifejlesztett, digitális
tartalmakkal kiegészített földrajzi és
történelem atlaszokért sem kell fizetni.
Ebben a tanévben általában 12 ezer

forint lesz egy tankönyvcsomag ára -
lehetnek eltérések az intézmények el-
térő igényei szerint. A Könyvtárellátó
Nonprofit Kft. (Kello) kísérleti jelleg-
gel kedvezményes árú tanszercsoma-
gokat is összeállított az egyes évfolya-
moknak.
Az idén újdonság, hogy iskolai szin-

tű tankönyvszállítás történt, nincsenek
előre összecsomagolt tanulói tankönyv-
csomagok. Azoknak a diákoknak az
esetében, akiknek fizetniük kell, a
leszállított könyvek alapján számla
készül, amelyet a szülők az iskolától
kapnak kézhez a tankönyvekkel együtt,
átadás-átvételi bizonylat kíséretében.
Ebből egy eredeti aláírt példány a szü-
lőknél marad, a második eredeti aláírt
példányt az iskola visszajuttatja a Kello
részére. A számla alsó, perforált részén
találják majd a szülők a befizetéshez
szükséges csekket, a határidő szeptem-
ber 15-e.

A kiadványok
árát többféle mó-
don lehet kifizet-
ni: csekken vagy
banki átutalással,
a 64400068-
3 0 1 0 7 8 2 5 -
1 1 1 0 0 0 4 9
számlaszámra.
A tavalyi év-
hez hasonlóan
személyesen a
szülők készpénz-
zel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve
bankkártyával a Kello-infopontokon és
a kijelölt postahivatalokban, valamint
készpénzzel és bankkártyával az összes
postahivatalban is fizethetnek.Apontos
címek a http://webshop.kello.hu olda-
lon találhatók.

Tanévkezdés ide, tanévkezdés oda,
a diákok legtöbbje ilyenkor arra kíván-
csi, mikor és mennyi szünet lesz. Nos,
jó hír, hogy szép hosszú őszi és téli
szünetben pihenhetik majd ki a tanév
fáradalmait.
A tanév rendjét az EMMI 28/2015.

(V.28.) rendelete szabályozza, eszerint
az első tanítási nap 2015. szeptember
1. (kedd) és utolsó pedig 2016. június
15. (szerda).

Az őszi szünet október 26-tól ok-
tóber 30-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap október 22. (csütörtök), a
szünet utáni első tanítási nap november
2. (hétfő).

A téli szünet december 21-én kez-
dődik, és – bár december 31-ig tart – a
vakáció lényegében már december 19-

én, (szombat) megkezdődik, a szünet
utáni első tanítási nap pedig 2016. ja-
nuár 4. (hétfő) lesz.

A tavaszi szünet 2016. március 24-
től március 29-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap március 23. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap március
30. (szerda).

Persze nem csak a szünet fontos, a
végzősök, legyenek általános iskolások
vagy érettségizők egyaránt számon tart-
ják a vizsgák és a felvételik időpontját.
Nekik, a következőket kell feljegyezni:

A 6 és 8 osztályos gimnáziumi köz-
ponti felvételi időpontja: 2016. január
16. 10:00 óra.
A nyolcadikosok központi felvételi

időpontja: 2016. január 16. 10:00 óra.
A középiskola utolsó, befejező évfo-

lyamán (érettségizők) az utolsó tanítási
nap 2016. április 29.
A2015. évi őszi írásbeli érettségi vizs-

gák 2015. október 12-én kezdődnek, míg
a 2016. évi tavaszi írásbeli érettségi vizs-
gák május 2-án.

(ny.f.)

Amit A 2015/16-os tAnévről tudhAtunk

Tanórát jelez a csengő
terepi tréning gödöllőtől kArcAgig

Nemzetközi képzés és verseny

Amikor mAjd csődbe megy A csAlád

Ez is egy lehetőség lesz

Nemzetközi talajismereti kép-
zés és verseny zajlik szeptem-
ber első hetében a Szent Ist-
ván Egyetem szervezésében.
A nagyszabású rendezvényre
valamennyi lakott kontinens-
ről, összesen huszonnyolc
országból, csaknem száz fő
érkezik – versenyző csapa-
tok, kísérő oktatók, és egyéni
résztvevők.

Az ENSZ 68. közgyűlése 2015-öt
a Talajok Nemzetközi Évének nyil-
vánította. Ennek legfontosabb célja
széles körben felhívni a figyelmet

a talajok változatos és meghatározó
szerepére az élelmiszertermelésben,
a víz tárolásában, a szén megkötésé-
ben, a biológiai sokféleség megőrzé-
sében, és a klímaváltozás hatásainak
mérséklésében.

ASzent István EgyetemMezőgaz-
daság- és Környezettudományi Kara
is részt vesz a nemzetközi év ren-
dezvényeinek szervezésében. Ezen
a héten kedden és szerdán délelőtt a
gödöllői kampuszon elméleti képzést
tartanak, majd délután az egyetemi
tangazdaságok területén gyakorlati
oktatással bővítik tovább a résztve-
vők ismereteit.
Szeptember 3-án és 4-én Marton-

vásáron, Atkáron és Karcagon terepi
tréning keretein belül talajszelvé-
nyeknél folytatódnak a képzések; a
versenyre és az eredményhirdetésre
pedig szeptember 5-én Nádudvaron

kerül sor, ahol a versenyzők össze-
mérhetik tudásukat a talajtulajdon-
ságok és talajtípusok felismerésében,
és azoknak a talajhasználat szem-
pontjából jelentős értelmezésében,
értékelésében. (l.t.)

Szeptember 1-jével lép hatályba a
magáncsődre vonatkozó törvény.
A részletszabályokat tartalmazó
rendeletek alapján szigorú vagyon-
felügyeletre számíthatnak a csa-
ládok, ha ki akarnak keveredni az
adósságcsapdából, és nem akar-
ják elveszíteni a lakásukat.

Holnaptól lép életbe a természetes szemé-
lyek adósságrendezéséről (magáncsődről)
szóló törvény. A programról Kovács Le-
vente, a Magyar Bankszövetség főtitkára
korábban úgy nyilatkozott: 20-30 ezer
családnak nyújthat majd megoldást. Ennél
azonban lényegesen magasabb, 100 ezer
fölött van azoknak a családoknak a száma,
akik képtelenek fizetni a jelzáloghitelüket,
így az ingatlanjuk veszélyben van.
A magáncsődöt azok kérhetik, akiknek

a vagyona és jövedelme nem elégséges a
felhalmozott adósság törlesztésére vagy
visszafizetésére, de rendelkeznek azért
rendszeres jövedelemmel, így van remény
arra, hogy ha a hitelezőikkelmegegyeznek,
ismét fizetőképessé váljanak. A lehetőség
az olyan természetes személyek számá-
ra nyitott, akiknek a tartozása legalább 2
millió, de maximum 60 millió forint, ezek
között van már olyan is, amelyik legalább
90 napja lejárt. Az is szabály, hogy a tar-
tozások legalább 80 százalékban elismert
viszonyból származzanak, és a teljes ösz-
szegük nemhaladhatjameg az adós vagyo-
nának a kétszeresét.

A magáncsődbe menekülő adósok
szigorú vagyonfelügyelet alá kerülnek,
ennek részletszabályairól a napokban
jelent meg egy rendelettervezet az Igaz-
ságügyiMinisztérium honlapján.Abeér-
kező jövedelem beosztásáról egy családi
vagyonfelügyelő dönt majd, aki a család
alapvető szükségleteire elegendő pénz
kivételével minden vagyontárgyat és be-
vételt az adósságok csökkentésére fordít
majd. A családoknak két számlájuk lesz
majd, az adósságtörlesztési számláról a
hitelezőknek fizetnek, a másikra kerül az
a pénz, amiből a mindennapi megélheté-
sükre, ennivalóra, rezsire költhetnek. Erre
a számlára kerülnek azok a jövedelmek,
amelyek egy augusztus közepén megjelent
kormányrendelet szerint nem vonhatók el
az adósságrendezésre.
Nem tartoznak majd az adósságrende-

zésbe a mindennapi élet olyan használati
tárgyai, mint például a mosógép, a hű-
tőszekrény, a háztartási gépek, a kerti gé-
pek, a bútorok, a haszonállatok, a kertben
termő élelmiszerek, gyümölcsök, a tan-
könyvekvagyagyerekek játékai és az alap-
vető élelmiszerek. Luxuscikkeket azonban
nem lehet tartani, ha például egy háztartási
gép forgalmi értéke meghaladja az öregsé-
gi nyugdíjminimum háromszorosát (ez 85
500 forint most), akkor a vagyonfelügyelő
bevonhatja az adósságrendezésbe.
Nem lehet eladni a fűtőberendezéseket,

a családnál kell hagyni egy évre elegendő
tüzelőanyagot is, és a gyógyszerek, gyó-

gyászati segédeszközök sem értékesíthe-
tők. Számos segély és járadék sem vonható
el, a legtöbb szociális ellátás, ajándék és
adomány is legalább bizonyos összegha-
tárig megmarad, és a családi pótlék, vala-
mint a családi adókedvezmény sem kerül
a vagyonfelügyelőhöz. Az adósok persze
dönthetnek úgy is, hogy lemondanak a kor-
mányrendeletben felsorolt javaikról, hogy
hamarabb letudják az adósságot.
A szabályok azonban e nélkül is szigo-

rúak, a hónap végéigmindenképpen ki kell
jönni a megmaradt fizetésből, a napi meg-
élhetésre szolgáló számlát ugyanis a ma-
gáncsődöt választó családok nem vihetik
mínuszba, hitelkeretet nem igényelhetnek
rá. Sőt más módon sem adósodhatnak el,
így hitelkártyát sem kérhetnek. Ha fizeté-
semelést kapnak, bónusz, prémium érkezik
a számlájukra, ha örökölnek valamit, vagy
máshonnan extra bevételre tesznek szert,
azt szintén nem költhetik magukra, hanem
a hitelezőket kell belőle fizetni.

Forrás: vg.hu
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A hűtő és az élelmiszer tabu

Első ránézésre nagyon szé-
pen festenek a friss hazai
foglalkoztatási adatok. A
Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) által a napokban
közzétett mutatók szerint a
foglalkoztatottak köre 4,22
millió főre duzzadt, ami 139
ezer fős növekedés az egy
évvel korábbi szinthez ké-
pest.

Az adatok bontása azonban erősen
árnyalja a képet, s bizony az de-
rül ki, hogy maradéktalan örömre
azért nincs ok. A fejlődés ugyanis
éppen az elsődleges munkaerőpi-
acon a legalacsonyabb – minden
hazai munkahelyet ide számolunk,
amely nem közmunka.
Itt 3,89 millió dolgozót regiszt-

rált a statisztikai hivatal, ami bár
közel 60 ezer fős bővülés az egy
évvel korábbihoz képest, ám ez
mindössze 1,6 százalékos növeke-
dést jelent. A 20-64 éves korcso-
port esetében – mely az Európa
2020 stratégiában meghatározott
foglalkoztatási célok alakulásának
megfigyelési köre – a foglalkozta-
tási ráta 2,6 százalékponttal 69,1
százalékra nőtt.

Az EU 2020-ra 75 százalékos
célértéket tűzött ki, Magyarorszá-
gon jelenleg a korcsoportra vonat-
kozó foglalkoztatási ráta a férfiak-

nál 76,3, a nőknél 62,1 százalék.
Ebben a körben azonban a köz-
foglalkoztatottak is szerepelnek, s
éppen ez az, ami már nem feltétle-
nül örömteli, miután az összesített
adatokat is aránytalanul szépíti. Az
említett, 4,22 milliós teljes foglal-
koztatási mutató ugyanis valóban
impozáns, ám a legnagyobb növe-
kedést a közmunkások számában
mérte a KSH. A vizsgált időszak-
ban meghaladta a 222 ezret a köz-
munkások száma.
A honi foglalkoztatási számokat

a „külföldi telephelyen dolgozók”
is szépítik, ráadásul nem is kicsit.
Hasonló következtetéseket vonnak
le a szakemberek a fiatalok foglal-
koztatási helyzetével kapcsolat-
ban. Bár az adatok szerint a mérleg
itt is pozitív, hiszen az egy évvel
ezelőtti 20,4 százalékról 18 száza-
lék alá süllyedt, sokan nem itthon
találtak munkát.
A legnehezebb helyzetben azok

a 15 és 24 év közöttiek vannak,
akik szakképzetlenek. Ők az állás-
keresők több mint egyharmadát te-
szik ki. A statisztikai hivatal mun-
kaerő-felmérése szerint jelentős
részük az álláskeresést is remény-
telennek tartja. A nem tanulóknak
és nem dolgozóknak mintegy ké-
tötöde legfeljebb alapfokú végzett-
séggel rendelkezett.

(kj)

csAk első ránézésre szépek Az AdAtok

Közmunka, külföldi munka...
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Civil UtCa
Kedves Gödöllői Polgárok, kedves Civil Szervezetek!

A Belvárosi Napokon látogassátok meg a nagy hagyománnyal bíró 
Civil utcát, ahol megismerkedhettek a városban működő aktív civil 
szervezetekkel!

Egy hely, egy lehetőség, hogy kötetlen formában találkozhattok a 
civil szervezetek képviselőivel.

Egy hely, egy lehetőség, hogy jobban megismerjétek a városotokat 
és a városban rejlő sokszínű kapcsolódási pontokat.

Ti is színesítsétek jelenlétetekkel!
Arra is lehetőség nyílik, hogy ha valamelyik civil szervezet felkeltet-
te érdeklődéseteket, bekapcsolódjatok munkájukba.

Szeretettel hív barátaiddal, ismerőseiddel együtt az idei Gödöllői 
Belvárosi Napokon szeptember 12-13-án 10.00-18.00 óráig a régi, 
jól bevált helyszínen, az Alsóparkban a Gödöllői Civil Kerekasztal 
Egyesület!

A Civil utcán való részvételre várjuk a szervezetek képviselőinek je-
lentkezését a gdck.info@gmail.com e-mail címre.

Bővebb információ: Kecskés Judit civil referens (tel.: 20/508-3802).

Testvérvárosunkból, Wageningenből 2015. október 8-11. között ha-
gyományainknak megfelelően ismét ellátogat a holland település kül-
döttsége. 

A delegációban a város vezetőin kívül egyebek között a szociális-, egész-
ségügyi-, művészeti-, ökumenikus csoportok képviselőit fogadhatjuk az 
iskolások és rendvédelmi szakemberek mellett. A vendégek elszállásolá-
sához befogadó családokat keresünk. 

Elsősorban azon személyek jelentkezését várjuk, akik már jártak Wagenin-
genben a korábbi kiutazásokon, illetve olyan új jelentkezőkre számítunk, 
akik kapcsolatépítés, idegen nyelv gyakorlása céljából szívesen házigaz-
dái lennének holland kollégáiknak 3 éjszakára, elősegítve a kultúrák kö-
zötti párbeszédet. 
A fogadó családnak két reggelit, egy vacsorát és elutazáskor úticsomagot 
szükséges biztosítania a holland vendégnek. A programok összeállításáról, 
a további étkezésekről a szervezők gondoskodnak.

A befogadó családok Kiss Zsuzsannánál jelentkezhetnek az alábbi 
e-mail címen: kiss.zsuzsanna@godollo.hu. 

BEFOGADÓ CSALÁDOKAT KERESÜNK 
WAGENINGENI VENDÉGEINK SZÁMÁRA 

Egy 1911-ben épített Opel 
és még nála is idősebb ke-
rékpárok vitték a prímet 
szombaton az Adler Sport 
Club Magyar Kastélyok 
Kerékpár Túra elnevezésű 
kerékpáros és veteránautó 
felvonulásán, amely a Vá-
rosligetből indult, majd a 
Rákos mentén továbbha-
ladva a királyi kastély Barokk Szín-
háza előtt ért véget. Az esemény fő 
támogatói közé tartozott Zugló és 
Gödöllő önkormányzata, s ennek 

megfelelően Karácsony Gergely és 
Gémesi György polgármesterek is 
nyeregbe ültek, ha nem is tekerték le 
a negyven kilométeres távolságot.    
A kerékpáros felvonulást, amit ve-
terán cabriolet autók kísértek, az 
első, 1881-ben tartott velocipédes 
túrára emlékezve rendezték meg. A 
résztvevők korhű öltözékben, vel-
ocipédekkel (egy nagy kerék elöl 
egy kicsi hátul)  és 30 évnél idősebb 
kerékpárokkal gyürkőztek a távol-
ságnak, ami annak fényében, hogy 
1880-ban egy kolozsvári tanár ve- 
locipéddel Párizsba hajtott, mégsem 

olyan rendkívüli teljesítmény. Érde-
kesség, hogy a gödöllői célban vára-
kozó érdeklődők több magyar gyártó 
műremekét is megcsodálhatták. El-

sőként egy lengőpedálos kerékpáros 
ért a célba, aki a kezében hozta a 
kerékpártámaszt. A német és svájci 
bringák is nagy figyelmet keltettek. 
A kerékpáros szakemberek szerint a 
legértékesebb kétkerekűekért akár 
ezer eurót is adnak a gyűjtők. A túra 
befejezésekor megáldották a kerék-
párokat és a veteránautókat, díjazták 
az arra legérdemesebb résztvevőket, 
majd piknik vette kezdetét. A legtöb-
ben HÉV-vel utaztak vissza.          lt 

Második alkalommal rendezte meg a 
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület 
vezetősége a jó hangulatú, kötetlen Ci-
vil pikniket azzal a céllal, hogy segítse 
a városban működő civil szervezetek 
között a szorosabb kapcsolat kialakítá-
sát, a tapasztalatcserét és egymás mun-
kájának megismerését. 
A szervezők nagy örömére idén is sok 

civil szervezet élt a lehetőséggel, hogy 
kötetlen formában, finom falatok mel-
lett beszélje meg a következő időszak 
terveit, lehetőségeit. 
A Civil Ház kertjében megtartott talál-
kozón a résztvevőket a Civil Kerekasz-
tal vezetősége köszöntötte. A vezető-
ség részéről Varga Csaba kiemelte, 
jó látni, hogy ilyen sokan áldoznak 
szabadidejükből a közösség javára, 
szembe menve korunk gyakorlatával, 
amikor sok esetben az önzést, az egyé-
ni érdekek előtérbe helyezését látjuk. A 
Civil Ház jó példa arra, hogy van más 
út is. Ezt sokan észre is veszik, derült 

ki Kecskés Juditnak, az ön-
kormányzat civil referensének 
szavaiból, aki elmondta, a Civil 
Ház nyújtotta lehetőségek, az 
ott folyó munka iránt egyre na-
gyobb az érdeklődés. Örömének 
adott hangot, hogy a különböző 
szervezetek, egyesületek egyre 
több programon jelennek meg közösen 

a gödöllőiek előtt. Ilyen 
az anyák napi köszöntés, 
a Civil Karácsony – ami 
a múlt évben nagyon so-
kakat mozgatott meg – és 
jövő heti Civil Utca, ami 
már hagyományosan részét 
képezi a Belvárosi Napok-
nak. A rendezvényt Géme-
si György polgármester is 
megtisztelte jelenlétével, 
aki többek között arról tá-
jékoztatta a résztvevőket, hogy jó esély-
lyel hamarosan a jelenleginél nagyobb 
épületbe költözhetnek a civil szerveze-

tek. A képviselő-testület ugyanis júni-
usi testületi ülésén fogadta el a szán-
déknyilatkozatot, a Gödöllő és Vidéke 
Ipartestület Dózsa György úti székhá-
zának hasznosításra történő átvételéről. 
Ide a felújítás után költözhetnének be a 
különböző egyesületek. Hogy erre mi-
kor kerülhet sor, az már csak az Ipartes-
tület válaszától függ. 
A Civil piknik résztvevőinek jó han-
gulatáról a szervezők finom lecsóval 

gondoskodtak, a Shadows-is együttes 
pedig remek zenével járult hozzá a ren-
dezvény sikeréhez.               bj

veterán két- és négykerekű Csodákon 

Magyar Kastélyok Kerékpár Túra

A Gödöllői Városi Könyvtárban működő Irka 2015 szeptemberében kortárs költészeti kur-
zust indít Kabai Lóránt költő vezetésével, aki a miskolci Szöveggyár kreatív írótábor veze-
tője, valamint a Műút irodalmi folyóirat szerkesztője.

A kurzus 10 alkalomból áll, hetente 2 óra műhelyfoglalkozás jelent. Az egyes foglakozások során az irodalomtör-
ténet- és elméleti előadásokat az azokhoz kapcsolódó kreatív munka követi: a résztvevők által hozott saját versszö-
vegek olvasása és elemzése, műhelymunka; mindezt kortársszöveg-olvasás és napjaink folyóiratainak bemutatása 
egészíti ki. A műhelymunka során a résztvevők megismerkedhetnek többek között: Tandori Dezső, Nemes Nagy 
Ágnes, Petri György, Kemény István, Tóth Krisztina, Karafiáth Orsolya költészetével, valamint a legfiatalabb 
költőnemzedék tagjaival, és prózaírók verseivel is.
Életkori megkötés nincs, elegendő számú jelentkező esetén diák és felnőtt csoport is indul.
További információ: Istók Annánál az istoka@gvkik.hu email címen vagy a 28-515-280/102 telefonszámon.

Kortárs költészeti kurzus indul szeptemberben a könyvtárban

Civil piknik az erősödő kapcsolatokért
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Mindannyian tudjuk, hogy a 
magyar helyesírás bonyolult, 
különösen a szabályozása. Sen-
kinek sem a napi olvasmánya 
A magyar helyesírás szabályai 
1984-ben megjelent 11. kiadá-
sa, ezért az évek óta beígért új 
verziótól azt vártuk volna, hogy 
közérthetőbb lesz. Nos, nem 
lett az. Sőt, akit kicsit is foglal-
koztat vagy érdekel a magyar 
helyesírás, annak csak fokozó-
dik a káosz a fejében, s csak 
bízni lehet abban, hogy egyszer 
csak le fog „ülepedni” a tudás.

Hosszú évek vajúdása után 2015 szep-
temberében megjelent az új helyesírá-
si szabályzat, amiről eddig körülbelül 
annyit lehetett tudni, hogy kész lesz, 
amikor kész lesz. A szabályzat meg-
maradt ugyanolyan úri huncutságnak, 
mint eddig is volt, a nem hivatásszerű-
en a nyelvvel foglalkozók továbbra is 
nehezen értik majd meg a nyakateker-
ten megfogalmazott szabályokat.
Már 2008-ban is szivárogtak részletek, 
kiderült, hogy az árboc mostantól ár-
bóc, mégis hét évet kellett várni, hogy 
az új szabályzat és a szótár megmássza 
a bürokrácia összes fokát, átmenjen 
a bizottságokon és albizottságokon. 
Lesznek szavak, amiket ezután más-
hogy írunk, és kész! Mert az akadémi-
kusok ezt mondták. Talán a legfonto-
sabb változás az, ami a legtöbb embert 
érinti: ha a közízlés ellenére megta-

nulta, hogyan kell helyesen írni, akkor 
most tanulhatja újra. A legmegfogha-
tatlanabb szótári változás azokhoz a 
szavakhoz kapcsolódik, amiket mos-
tantól azért írunk a szabályzattól elté-
rően, mert a szaknyelv máshogy írja 
- így, némiképp önkényesen, hozzá-
járulva a szakzsargon burjánzásához. 
Így lesz az első fokú ítéletből elsőfokú 
ítélet, a fekete dobozból feketedoboz 
lesz, a paraolimpiából paralimpia, a 
szabad versből szabadvers, a vegyes 
úszásból meg vegyesúszás. 
A nagyobb számokat szeptembertől 
nemcsak szóközzel, hanem ponttal, a 
számjegyekkel írt órát és percet pedig 
kettősponttal is szabad tagolni (8.000, 
13:25). Az elseje, elsején, elsejéig, el-
seji, elsejei számjegyes írásának jófor-
mán minden módja engedélyezett lett: 
1., 1-je, 1-én, 1-jén, 1-ig, 1-jéig, 1-i, 
1-ji, 1-jei.
A kötőjelek  és egybeírások-különírá-

sok pokla folytatódik: nagyon sok sza-
bály vonatkozik rájuk, megjegyezni 
nagyjából lehetetlen az alkalmazásu-
kat, sokat meg igazából nem tesznek 
hozzá a helyesíráshoz. Főleg a nagykö-
tőjel, amiről sokan valószínűleg nem is 
hallottak. A géptípusokat például eddig 
nagykötőjellel kellett írni: MiG–21, 
F–16, Apollo–11. Na, ennek vége: az 
új szabályzat kimondja, hogy a géptí-
pusok nevét a gyártók határozzák meg, 
nem a szabályzat. Mintha amúgy nem 
kellene a helyesírás szerint írni, erről 
szól az ősi Iphone– iPhone hitvita is. 
Viszont, sajnos, a szabályzat nem árul-
ja el, hogy iPhone vagy Iphone, eBay 
vagy Ebay, PayPal vagy Paypal. Vi-
szont mostantól kerekes szék helyett 
kerekesszék, szabad strand helyett 
szabadstrand, jó barát helyett jóbarát, 
görög katolikus helyett görögkatoli-
kus, cigánygyerek helyett cigány gye-
rek, számon tart és számon kér helyett 
számontart és számonkér, csodaszép 
helyett csoda szép, cserbenhagy he-
lyett cserben hagy írandó, és a dzsessz 
lehet jazz is. A PIN-kód, a SIM-kártya 
és HIV-vírus mostantól kötőjeles szer-
kezet.
Tessék, csak tessék! Lehet gondolkod-
ni! És az úgynevezett 6:3-as szabály, 
azaz a többszörösen összetett szavak 
helyesírása se lett egyszerűbb...
Csak tovább bonyolítja a helyzetet, 
hogy a 11. és a 12. kiadás mostantól 
egy évig, azaz 2016 szeptemberéig 
egyszerre lesz érvényben.            (ta)  

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Egy „jén” nem múlik semmi?

Ajándékkal segíti a ráhangolódást a tanévkezdésre a Bagoly könyvesbolt. Minden diák, aki augusztus 17. 
és szeptember 30. között 3000 ft- felett vásárol, baglyos füzetet kap ajándékba. Az akció a készlet erejéig tart.

A gödöllői szeptember elképzelhe-
tetlen a Belvárosi Napok színes, a 
kultúra számtalan területét felölelő 
rendezvénye nélkül. A valamennyi 
korosztályt megszólító programok 
szeptember 12-13-án a Művészetek 
Háza és a kastély környékén két na-
pon át folyamatosan várják az érdek-
lődőket. 
A szombat délelőtt hagyományosan 
futóversennyel és sport bemutatókkal 
kezdődik, majd a tűzoltók veszik át 
a főszerepet, ezen a napon emlékez-
nek ugyanis arra, hogy 125 éve ala-
kult meg a hivatásos gödöllői tűzol-
tóság. Az ünnepi program része lesz 
a Belvárosi Napok eseményeinek. 
Fúvószenekari és mazsorett előadás 

valamint műszaki mentés 
bemutató várja majd a kö-
zönséget.  
A délután tánc és sport 

bemutatókkal, valamint az Eszter-
lánc mesezenekar műsorával telik 
majd el.  
A kora esti órákban veszik át a sze-
repet a hazai könnyűzene sztárjai, 18 
órától Csordás Tibor, majd Radics 
Gigi, este pedig az R+GO ad koncer-
tet. 
Vasárnap délelőtt – szintén hagyomá-
nyosan, az állatoké lesz a főszerep, 
az Ebugatta piknik keretében még 
világ- és Guiness rekordkísérletre 
is sor kerül. A délutánt ismét a zenei 
produkciók uralják majd. Elsőnek a 
100 Folk Celsius, majd Dér Heni és 
Tóth Gabi lépnek színpadra, a ren-
dezvény záró koncertjén pedig a Bi-
kinit hallhatja majd a nagyérdemű.  

A Belvárosi Napokon a zene mellett 
a színházi produkcióknak is jelentős 
szerep jut. Az idén Rejtő Jenő egyik 
klasszikusát, a Szőke ciklon című 
darabot mutatják be a Játékszín mű-
vészei, és ismét megnyitja kapuit a 
Magyar Teátrumi sátor, amelynek 
falai – pontosabban ponyvái – között 
a színházi életnek a nézők számára 
is érdekes szakmai kérdéseiről esik 
majd szó, s itt kap helyet egy manap-
ság a jelentősen háttérbe szorult mű-
faj, bábelőadásként elevenedik meg 
ugyanis a Bagdadi tolvaj története, 
amit a Garabonciás Színtársulat 
mutat be. A sátorban emellett egy-
mást váltják majd a koncertek. 
Ahogy az elmúlt években már meg-
szokottá vált, a Belvárosi Napoknak 
idén is lesz vendégtelepülése, ez al-
kalommal Szarvas városa ad ízelítőt 
kulturális kínálatából.                       jk

Belvárosi nApok ízelítő

Kulturális forgatag 
Gödöllői sikert hozott az idei Magyar Teátrumi Nyári Fesztivál, mely a Szarvasi 
Vízi Színház színpadán zajlott. A nézők közel 70 előadást láthattak a nyár folya-
mán, köztük a Művészetek Háza Gödöllő és a Békéscsabai Jókai Színház közös 
produkcióját, az Orientet, ami augusztus elején debütált a Szarvasi Vízi Színház-
ban. A fesztivál csütörtöki ün-
nepi záró estjén  az előadást 
két díjjal is jutalmazták. 

Fekete Péter az előadás 
rendezője vehetett át díjat, a 
legjobb koreográfia díját pe-
dig a Fricska Táncegyüttes 
kapta; az elismerést Moussa 
Ahmed vette át.
A díj nem kis meglepetés volt a Fricska számára, tudtuk meg Moussa Ahmedtől, 
a fiúk ugyanis semmit sem tudtak arról, hogy a fesztivál előadásait nem csak a 
közönség kíséri figyelemmel, hanem egy zsűri is. Erről csak akkor értesültek, 
amikor megtudták, díjat kapnak.
Az elismerésnek természetesen nagyon örülnek a Fricska tagjai, de ünnepelni 
nem nagyon van idejük. A fiúkat jelenleg nem csak az állandó itthoni munkák 
kötik le, hanem több külföldi projekten is dolgoznak.                          kj

Német testvérvárosunkban Ai-
chachban és Giessenben vendé-
geskedett a múlt héten az Arpeg-
gio gitárzenekar. Az együttes 
ez alkalommal nem csak önálló 
produkciókkal lépett közönség 
elé, hanem – ahogyan a Mini Gi-
tárfesztiválon már láthattuk – fú-
vósokkal, vonósokkal és a Cibri 
énekegyüttessel kiegészülve. 
A gödöllői vendégek fellépését 
nagy örömmel fogadták testvér-
városunkban, Giessenben például két ráadást is kikövetelt magának az állva tapsoló közönség. A Németországban bemuta-
tott turné zenei anyagát Gödöllőn szeptember 5-én, a Szentháromság templomban mutatják be 19.30 órai kezdettel „Zenés 
üdvözlet testvérvárosainkból” címmel. Jegyek a helyszínen vásárolhatók.         bj

két díjAt is kApott Az orient

Részlet az előadásból – Fricska Táncegyüttes

Díjakkal tért haza az Arpeggio Németországból
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Komolyzenei és színházi előadásoK a Kínálatban

Hamarosan beköszönt a GödöllŐsz

(folytatás az 1. oldalról)

A zenei programokból természetesen nem
maradhatnak ki a gyerekek sem, nekik október
18-án Halász Judit ad koncertet.
A színházbarátok számára is bőséges lesz a

választék, Rejtő Jenő Szőke ciklon című mű-
vét Szente Vajk rendezésében láthatja a gö-
döllői közönség szeptember 12-én és 13-án 16
órakor.
Lional Bart Oliver című világhírű Broad-

way musicalje – amit élő zenei kísérettel mutat
be szeptember 19-én és 20-án a Gödöllői Fia-
tal Művészek Egyesülete – igazi csemegének
ígérkezik, épp úgy, mint a Garabonciás Szín-

társulat által színpadra kerülő Cyrano, amit
ugyanitt mutatnak be október 3-án. A színházi
bemutatók sorát a Club Színház produkciói is
gazdagítják.
AGödöllŐsz fesztivál keretében több kiállí-

tás is várja majd az érdeklődőket. Ekkor nyílik
meg többek között a Gödöllői Városi Múze-
umban „Üzenet a távoli szigetvilágból – Poli-
nézia művészete” – címmel az Ignácz Ferenc
gyűjteményéből készülő tárlat szeptember 29-
én és Szigeti Tamásnak a magyar zenészekről
készült évtizedekkel ezelőtti és mai portréit
bemutató tárlat, aminek megnyitójára október
1-jén kerül sor a Művészetek Házában.
Egy ilyen programsorozatból nem maradhat

ki a tánc sem. A Gödöllő Táncegyüttes „Sakk-
matt” címmel mutatja be új koreográfiáját ok-
tóber 16-án, a záró esemény pedig a Gödöllő
Táncszínház Évszakok című előadása lesz ok-
tóber 30-án.

(ny.f.)

Szeptember jelentése a latin septem = hét számnév-
ből ered (september mensis = hetedik hónap), mivel
a márciussal kezdődő régi római naptár hetedik hó-
napja volt, a név pedig a megváltozott időszámítás
után is fennmaradt.
A hónap egyik kiemelkedő ünnepe Kisboldogasz-

szony, vagy Kisasszony napja, szeptember 8-a, Szűz
Mária születésének emléknapja. Mivel ilyenkor már
útjukra készülődnek a vándormadarak, a névadót
sokfelé Fecskehajtó Kisasszonyként is emlegették.
„Ha Kisasszony napján nem köszönt be éjszakai

fagy, akkor hosszú, meleg ősz várható!“ – tartja a
mondás. A Mária-ünnepek sorában jelentős helyet
foglal el szeptember 12., Mária napja. Ezt a dátumot,
Bécsnek a töröktől való, 1683-as megmenekülése
emlékére iktatta naptárba IX. Ince pápa. Amikor is
Kara Musztafa túlerőben lévő és az „Allah, Allah!”
nevét üvöltő seregével szemben fölzúgott a „harci:
Jézus, Mária“, és a véres ütközet Kahlenberg lejtőin
a keresztény hadak diadalmával végződött.
E jeles napot követi Mária – Jézus halála felett

érzett – anyai szenvedésére, fájdalmára emlékezve
a Hétfájdalmú Szűzanya, vagy Fájdalmas Szűzanya
napja szeptember 15.
És még egy érdekes dátum: 14., az egyházi nap-

tárban a Szentkereszt felmagasztalásának ünnepe. A
legenda szerint a III. század elején élt Nagy Kons-
tantinusz édesanyja, Ilona császárnő ezen a napon
találta meg Jézus Krisztus keresztjét.
A népi kalendáriumban kiemelt helyet kapott

szeptember 29-én Szent Mihály arkangyal ünnepe,
amely a nyári félév végső határnapját jelölte, és az

őszi évnegyed megsokasodott tennivalóira összpon-
tosította a gazdaember figyelmét.
Mihály arkangyal az égi seregek vezére, ő kísé-

ri a halott lelkét a túlvilágra, és ő teszi mérlegre az
elhunyt jó és rossz cselekedeteit. Ezzel függ össze a
hordozható ravatal, „Szent Mihály lova“ elnevezése.
Szent Mihály napja az egész magyar nyelvterületen
a gazdasági év nevezetes fordulópontjának számított,
és a pásztorszerződéseknél nagy szerepet játszott. A
pásztorok a Szent György-napkor kihajtott állatokat
ezen a napon hajtották be ismét a faluba, és ekkor
számoltak el. Ekkor kezdődött viszont a szüret, or-
szágszerte híresek voltak a Mihály-napi vásárok, és
a lakodalmak őszi évadját is Borszűrő Szent Mihály
nyitotta. Ettől kezdve számították a kisfarsangot,
amely egészen Katalin napig tartott.

(kj)

Nem csak az iskolákban, hanem a múzeu-
mokban is megkezdődött a tanév, a már ha-
gyományosnak számító múzeumpedagógiai
tanévnyitót a Gödöllői Királyi Kastélyban ren-
dezték meg, ahol több fővárosi, megyei, és
gödöllői intézmény mutatta be az oktatást se-
gítő, a diákok látókörét szélesítő programját.

Mint azt köszöntőjébenGönczi Tibor, a Gödöllői Kirá-
lyi Kastély igazgatója elmondta, a környék múzeumai és
gyűjteményei egyre több múzeumpedagógiai programot
kínálnak, és örömmel tapasztalják, hogy erre egyre na-
gyobb az igény az ilyen foglalkozások iránt.
Ezt jól tükrözte a bemutatkozó kiállítók, és az előa-

dások sokszínűsége is. Ezek között országos múze-
um, megyei intézmény és önkormányzati fenntartású
gyűjtemény egyaránt helyet kapott.
Az előadások sorát Fazekas Ágnes nyitotta, aki

a megújult Rádió és TV Történeti Kiállítóhely kíná-
latát mutatta be, majd György Gabriella Julianna
segítségével Várbazár, ezt közvetően pedig Berényi
Mariannának köszönhetően a Semmelweis Orvos-
történeti Múzeum programjait ismerhették meg a
résztvevők.Mészáros Lilla: „Bélyegen a nagyvilág”
címmel tartott előadást a Bélyegmúzeum állandó
kiállításához kapcsolódó múzeumpedagógiai prog-
ramokról, majd Adoryán Emese az Aszódi Városi
Kulturális Központ adta lehetőségeket ismertette.
Mint megtudtuk, az intézmények nagy hangsúlyt

helyeznek arra, hogy múzeumpedagógiai program-
jaik beilleszthetők legyenek a tananyagba, valamint
fontosnak tartják, hogy lehetőség szerint nemzeti ün-
nepeink és hagyományaink köré épüljenek.
Gödöllő igencsak gazdag kínálattal képviseltette

magát a rendezvényen. Elsőként a Gödöllői Méhé-
szeti Intézetet mutatta be FlóriánMárton, aki azt is ki-
emelte, városunk oktatási intézményei számára ingye-
nesen látogatható a gyűjtemény, mindössze előzetes
egyeztetés szükséges a méhészeti kiállítás megtekin-
téséhez, amelyen a méhészet történetével és jelenlegi
helyzetével, valamint egykori és a mai eszközeivel

ismerkedhet-
nek meg a lá-
togatók.
Az egyre

népszerűbb ré-
gészeti látvány-
raktár múze-
umpedagógiai
ajánlataitMoór
Anikó ismer-
tette, aki elmondta, elsődleges céljuk a megye területéről
előkerült leletek és a régészek munkájának megismerte-
tése. Kínálatukban játékos ásatást, a mondákhoz kapcso-
lódó drámapedagógiai foglalkozást, egy-egy mesterség
köré épített órát, de a restaurálásról és a régészekmunká-
járól szóló beszélgetést is találnak az érdeklődők.
AGödöllői Városi Múzeum programjaitKerényiné

Bakonyi Eszter mutatta be, aki elmondta, nagy hang-
súlyt helyeznek az oktatási intézmények felé történő
nyitottságra, amiben jelentős segítséget nyújt honlap-
juk, amiről bárki tájékozódhat. A különböző korosz-
tályok számára óvodás kortól az érettségizőkig több,
mint harminc különböző programot kínálnak. Mint
megtudtuk, az alsó tagozatosok körében rendkívül
népszerű a kismesterségeket bemutató foglalkozás,
míg a felsősök legjobban az irodalmi témájú órákat
kedvelik. A történelemhez, az irodalomhoz és a mű-
vészettörténethez kapcsolódó foglalkozások mellett az
irodalom érettségire felkészítő órákat is tartanak.
Az előadások sorát Lénárd Anna Alina zárta, a

Gödöllői Királyi Kastély kínálatának ismertetésével.
Mint elmondta, a kastély különböző időszakaihoz és
a kastélyparkhoz kapcsolódó foglalkozások köre to-
vább bővült. Az új témák a Barokk Színházhoz, és
a királyi család korabeli etiketthez kapcsolódnak. A
rendezvényen jelentették be, a gyerekek hamarosan
egy újabb Herceg Egérváry Elemér kiadványt vehet-
nek kézbe. Ez alkalommal azonban nem könyv, és
nem is a népszerű Sajtcetli újság legújabb példánya
jelenik meg, hanem egy nívós kivitelezésű színező.

(bdz)

a mária-ünnepeK ideje

Szeptember

igény van a múzeumpedagógiára

Gazdag kínálat gyerekekneeek



Szeptember 5-én és 6-án 
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Vaskó Márta állatorvos

 
Tel.: 06-20/991-3057

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:
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Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat, vasárnap: 10-19-ig   

Patika nyitva:

Szombat, vasárnap: 9-19-ig

Gödöllő, Faiskola u. 2. 

Tel.: 06-30-943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Fekete kukorica vagy bíbor kukorica 
nem ismert hazánkban. Pedig a kuko-
rica őshazájában ezt illetve a kukorica 
tarka változatát fogyasztják. Érdemes 
többet megtudnunk a bíbor kukorica 
előnyős tulajdonságairól, hogyan s 
miképp hat szervezetünkre. Kutatások 
igazolták, hogy 
a bíborkukorica 
gyul ladáscsök -
kentő tulajdonsá-
gokkal rendelke-
zik, a gyulladás 
csökkentő hatás 
révén segíthet a 
rák megelőzésé-
ben. A bíborku-
korica antioxidán-
sokban gazdag, ez 
a növény tartalmazza a három legerő-
sebb antioxidánst: peonidint, pelargo-
nindint és a cianidin-3-glükozidot.

Milyen előnyökkel jár, ha bíbor ku-
koricát választod fő táplálékul?

Az elhízás
Egy Japánban végzett tanulmány sze-
rint a lila kukorica segíthet az elhízás 
elleni harcban. A tanulmány bebizo-
nyította, hogy az antocianin C4G meg-
akadályozza az elhízást. 

Rákellenes tulajdonságok
Ohio-i Állami Egyetemen végzett kí-
sérlet szerint az antocianin, mely a 

bíborkukoricában található megöli a 
rákos sejtek 20%-át.

Gyulladáscsökkentő 
A Tokai Gakuen Egyetem tanulmá-
nyában azt olvashatjuk,  hogy az  an-
tocianin C3G gyulladásgátló tulajdon-
ságokkal rendelkezik, mely a bíbor 
kukoricában található.

Öregedés gátló hatás
A bíborkukorica gazdag E-vitaminban, 
ami a kollagén képződéséhez elenged-
hetetlen ezáltal késlelteti az öregedést. 
Sok tanulmány igazolta hogy az  anto-
cianin  elősegíti, hogy a szervezetben 
új, egészséges sejtek jöjjenek létre.

Magas vérnyomás 
A magas vérnyomás az egyik legtöbb 
halált okozó betegség manapság. A bí-
borkukorica segíti az erek egészséges 
működését, csökkenti az erek elzáró-
dásának kockázatát, megakadályozza 
a rossz koleszterin szint kialakulását, 
ezzel hozzájárul a megfelelő vérnyo-
máshoz.                gyogynovenyek.info

Gödöllő Város Önkormányzata a 
nyár elején pályázatot hirdetett a 
„Gödöllő Fája 2015” cím elnyerésé-
re. 
A fő cél az volt, hogy felhívják a la-
kosság figyelmét környezetük szép-
ségének megtalálására, a zöldfelület, 
köztük a fák szerepének fontosságá-
ra a mindennapjainkban. A versenyre 
13 nevezés érkezett, a zsűri döntése 
értelmében a győztes egy magán-
területen lévő gesztenyefa és egy 
közterületi platánfa lett. Utóbbit ne-
vezik a magyarországi Év Fája 2016 
versenyre.

az alsóparki platán indul a magyarországi év fája 2016 versenyen

„Gödöllő fája 2015” nyertesei
GESZTENYEFA 
ÁLLOMÁS ÚT 
MAGÁNTERÜLET

Közönséges gesztenyefa az üzlet 
udvarán áll, egészséges. Hatalmas 
lombkoronája kellemes árnyékot ad 
az egész udvarnak. 

Körülbelül 100 éves, 30 méter ma-
gas. A fa törzsének becsült átmérője 
150 centiméter.

PLATÁNFA – ALSÓPARK
Az Alsó-park futókörén található platán. Méretei: körülbelül 
3-4 ember tudja körbe ölelni a törzsét, a lombkorona átmérője 
20 méter, magassága 25 méter, kora minimum 150 év. 
Az Alsópark helyén még minden bizonnyal erdő volt, amikor 
Grassalkovich I. Antal, az Újszerzeményi Bizottság elnöke 
1723-ban zálogba vette a gödöllői területeket annak úrnőjétől, 
Bossányi Krisztinától.
Az Alsóparkot érintő fontos változás 1866-ban történt, amikor 
megépült a vasút, ami kettévágta az egykori vadaskertet, az 
Alsópark a kastély és a vasút közötti területre szűkült. Az ezt 
követő időszakot Ferenc József és Erzsébet királyné gyakori 
itt tartózkodása határozta meg. A bekerített Alsóparkba bár-
ki szabadon bejárhatott. A XX. század Alsóparkot is érintő, 
legjelentősebb eseménye az 1933-ban megrendezett Jamboree 
volt. Az ide érkezett cserkészek közül itt helyezték el a belga, 
a luxemburgi, az örmény, a szír, a román, a francia, a litván, 
az észt, a dán, az amerikai, az izlandi és a magyar diákokat. 
A Rákos-patak vízéből is táplálkozó, az üde fekvést kedvelő 
kitüntetett platán a gödöllőiek kollektív emlékezetében máig 
élő világtalálkozónak is tanúja lehetett.
Az elmúlt néhány évben az önkormányzat megtette az első lé-
péseket annak érdekében, hogy az Alsópark ismét visszanyer-
je régi pompáját. A kastély és a művelődési ház közötti területet úgy alakítják át, hogy azok egymás vonzerejét erősítsék.
Érdekesség, hogy a Gödöllő Fája 2015 pályázat győztese az egymástól két kilométernyi távolságra található Isaszegi úti 
és a Dózsa György úti platánsorok tengelyében helyezkedik el.  

Nem egy farkas, hanem egy teljes 
család, egy falka él Magyarországon 
– mondták el a Híradó riporterének 
az Aggteleki Nemzeti Parkban. A 
kérdés azért merült fel, mert a napok-
ban az egyik vadkamera felvett egy 
nőstény farkast, amint az erdőben 

bóklászik. Zselykének, a másfél éves 
nőstény szürke farkasnak már a szü-
lei is itt születtek, Magyarországon. 

Egy teljes farkascsalád él a nemzeti 
park erdeiben. A falka 12 tagból áll-
hat. Erre a nyomokból és a kihelye-
zett kamerák felvételeiből következ-
tetnek a szakemberek - hangzott el az 
M1 aktuális csatorna Híradójában.
Szabó Ádám, az Aggteleki Nemzeti 

Park munkatársa elmondta: „Több 
kameracsapdával dolgozunk kint, 
a terepen, ezeknek a kameráknak a 

használata pont azt szolgálja, hogy 
dokumentálni tudjuk a mozgásukat, 
jelenlétüket. Ahol, úgy gondoljuk, 
hogy ők járnak, ők mozognak, azokra 
a helyekre kitesszük ezeket a kame-
rákat. Havonta ellenőrizzük, milyen 
állatokról készített felvételeket.”
A farkasok Szlovákiából telepedhet-
tek át. Szemtől szembe még senki 
nem látta őket, de a vadászok már 
jelezték, hogy rábukkantak a nyoma-
ikra. A természetvédelmi őrök arra 
figyelmeztetnek, hogy a farkasok vé-
dett állatok, nem szabad őket kilőni.
Fokozottan védett faj Magyaror-
szágon a farkas, 250 ezer forint az 
eszmei értéke, elejtése bűncselekmé-
nyek számít. A szakemberek szerint 
a farkasok nem veszélyeztetik a kö-
zeli településeken élőket, sem a há-
ziállatokat, mert nem merészkednek 
ki az erdők sűrűjéből.  allatportal.hu

Egy teljes farkasfalka él már Magyarországon

Fekete kukorica
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A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do 
Sportegyesület felvételt hirdet 12 
éves kortól. Gyere és eddz velünk, 
hogy egy éles helyzetben meg tudd 
magad védeni vagy versenyezz és le-
gyél a jövő bajnoka és egy összetartó 
csapat tagja! Jelentkezés a 06-20-
560-11-48-as számon vagy a contact-
segodollo@gmail.com e-mail címen, 
illetve szeptembertől az edzéseken 
(BIO-FIT Center Gödöllő, Állomás 
út 1-2./a hétfő és szerda 17:30-19:00-
ig). 
Honlap: www.itftaekwondo.hu

felhívás

Várjuk régi és új vendégein-
ket a szokásos időpontban! 
INGYENES részvételi díj!
Első foglalkozás: 2015.09.02. (szer-
da)

Időpontok: Hétfő 19:00-20:00h Tö-
rök Ignác Gimnázium - Sportudvar
Szerda 19:15-20:15, Művészetek 
Háza 51-52. terem
Bővebb infó: 06-70-28-30-588

lakossági gimnasztika szeptembertől

A GEAC atlétika szakosztálya 
felvételt hirdet 2003-2007-es 
születésű gyors, ügyes gyere-
keknek, akik szívesen sportol-
nának, versenyeznének. 

Jelentkezni lehet szeptemberben az 
egyetemi (SZIE) atlétika pályán, 
minden délután 16 órától 17:30-ig 

személyesen,vagy telefonon a 2003-
2004-2005-ös és 2007-es születé-
sűeknek Kovács Zoltán edzőnél a 
30-6916286-os, a 2006-ban születet-
teknek Körmendy Katalin edzőnél 
a 30-3836789-os számon. Ha szeret-
né, hogy gyermeke játékosan sokol-
dalú fejlesztést kapjon, akkor várjuk 
a sportok királynője csapatába.

toborzó – gYermekatlÉtika  a geaC-ban

Újabb győzelemmel, ezzel 
együtt újabb három bajnoki 
ponttal gyarapította eddigi 
négy egységét Szász Ferenc 
együttese. A Gödöllői SK ez-
úttal a Turát verte meg 1-0-ra 
hazai környezetben.
Jól indult gödöllői szempontból a ta-
lálkozó, ugyanis már az ötödik perc-
ben megszerezte a vezetést a csapat 
Koziorowszki Richárd révén. A fia-
tal támadó egy jobb oldali akciót ve-
zetett, majd gondolt egyet és kapura 
lőtt: jól tette, hatalmas gól lett a vége. 
A labda a turai kapu bal felső sarká-
ban kötött ki. Ekkor még senki sem 

sejtette, hogy ez lesz az egyetlen ta-
lálat a mérkőzésen, pedig így lett. Az 
1-0-s sikerrel újabb fontos pontokat 
szerzett Szász Ferenc együttese és 
három fordulót követően hét ponttal 
a 4. helyen áll a megyei I. osztályú 
küzdelemben. A Gödöllő szeptember 
6-án ismételten hazai pályán játszik, 
ezúttal a Taksony lesz az ellenfél.
Pest megyei I. osztály, 3. forduló
Gödöllői SK – Tura VSK 1-0 (1-0)

Gól: Koziorowszki Richárd.
Megyei III. osztály – Pontot men-
tett a GSK kettő

A Gödöllői SK második csapata 
is elkezdte az idei bajnoki küzdel-
meket. A megyei III. osztály közép 
csoportjában szereplő GSK II. az 
első két mérkőzését elhalasztotta, 
így a harmadik játéknappal kezdő-
dött Kerecsényi F. Norbert együt-
tesének a szezon. A gödöllőiek 
ponttal kezdték az új bajnokságot, 
méghozzá 2-0-s hátrányból felállva 
mentettek pontot a Pestszentlőrinc 
otthonában.
Pest megyei III. osztály közép-cso-
port, 3. forduló
Pestszentlőrinci SFA – Gödöllői SK 
II. 2-2 (2-1) Gól: Gál Levente, Mé-
száros Dániel.                               -ll-

labdarúgás – mÉg veretlen a gsk

Jönnek a pontok

Pest megyei I. osztály 4. forduló
Szeptember 6., vasárnap 16.30

Gödöllői SK – Taksony SE
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Augusztus 26-án szurkolói an-
kétot tartott a TEVA-Gödöllői 
Röplabda Club, amelyen be-
mutatták az új játékosokat, 
valamint a vezetők és edzők 
felvázolták az idei terveket.

Igencsak átalakul és tovább fiata-
lodik a TEVA-GRC kerete a szep-
tember második felében rajtoló új 
szezonban. A távozók közül a leg-
nagyobb név a válogatott Szakmáry 
Gréta, aki Gödöllőn is meghatározó 
szerepet töltött be, Ő Békéscsabán 
folytatja, valamint a csapat feladója, 
Lutter Liza, aki az MTK-ban foly-
tatja fályafutását.
A csapatkapitány Széles Petrát és 
a szintén meghatározó játékosnak 
mondható Csengeri Petrát viszont 
sikerült megtartani, ami bíztató lehet 
a négy fronton: a hazai bajnokság és 
kupasorozat mellett a Challenge Ku-
pában és a MEVZA-Ligában is harc-
ba szálló gödöllőiek szempontjából. 
Az újonnan igazolt játékosok között 
van a Vasas Óbudából érkező Ste-
fanik Orsolya, a miskolci Szabó 

Barbara, a TFSE-ből ide igazoló 
Szabó Adrienn és Czina Kata, az 
Újpestből érkezett Hornok Nikolett, 
valamint a juniorból a felnőtt keretbe 
felkerülő Maurer Katalin és Hem-
mert Kíra.
A szakmai stáb is bővül. A vezető-
edző Horváth András és segítője, 
Kleczli Csaba mellé erőnléti edző-
nek Darabos Balázs, míg sport-
pszichológusnak dr. Smohai Máté 
érkezett. A sokak által irigyelt gyúrói 
pozíciót továbbra is Ifj. Árpás Géza 
tölti be, míg a csapat orvosa dr. Tóth 
Róbert maradt.
A célkitűzés vezetői és szakmai szin-
ten is hazai po-
rondon a négy 
közé jutás, mind 
a bajnokságban, 
mind a kupá-
ban. Amint azt 
az edző, Horváth 
András meg-
fogalmazta, a 
nemzetközi po-
rondon a Chal-
lenge Kupában 

szeretne a csapat legalább egy fordu-
lón továbbjutni, míg az előre látható-
lag kilenccsapatos MEVZA-Ligában 
a cél az 5-6. hely megszerzése.
A jelenleg még sérült Csengeri Petrát 
kérdeztük az állapotáról, valamint a 
csapat elé felállított célkitűzésről: – 
Két hónappal ezelőtt műtötték a lá-
bam, de az eredetileg térdszalag kor-
rekciós beavatkozás mellett csontot 
is kellett vágni, ami miatt négy hé-
tig gipszben volt a lábam. Jól halad 
a rehabilitációm, de a pályára lépés 
odébb van, ha minden jól alakul, ak-
kor januárban fogok tudni játszani 
leghamarabb. A célok? Elég fiatal a 
keretünk, de mindenképpen reális-
nak tartom a terveket, természetesen 
majd az idő eldönti, hogy meg is va-
lósíthatóak-e!                 -tt-

röplabda – nÉgY fronton harCol majd a teva-grC

Cél a négy közé jutás

Augusztus utolsó hétvégé-
jén, az budapesti Ikarus pá-
lyán rendezték meg az idei 
Budapest Ifjúsági bajnok-
ság, Junior-, Ifjúsági- és Ser-
dülő Magyar Liga versenyét, 
ahol a GEAC atlétái kilenc 
arany-, kilenc ezüst- és nyolc 
bronzérmet szereztek.

A legeredményesebb gödöllői atléta 
Renner Luca lett három arannyal, 
valamint Kriszt Botond, aki minden 
éremből nyert egyet-egyet. A 26 érem 
mellett több gödöllői is a dobogó kö-
zelében végzett és az egyik legered-
ményesebb egyesületként zárta a bu-
dapesti versenyt.
Gödöllői eredmények: 1500 m fiú 
serdülő Liga és Bp. Bajnokság.: 5. 
Kovács Balázs; 800 m fiú ifjúsági 
Bp. Bajn.: 4. Kapitány Márton; 110 
m gát férfi junior Liga és Bp. Bajn.: 
1. Kriszt Botond (15,63 mp); 2000 m 
akadály fiú ifjúsági Liga és Bp. Bajn.: 
1. Fekete Ábel (6:37,23 mp), 3. Kapi-
tány Márton, 5. Hamar Miklós; Rúd-
ugrás férfi junior Liga és Bp. Bajn.: 
3. Kriszt Botond (410 cm); Rúdugrás 
fiú ifjúsági Liga és Bp. Bajn.: 1. Sza-
mosi András (420 cm), 2. Simonváros 
Csanád (410 cm), 4. Fatér Zoltán, 5. 
Rajka László; Súlylökés (6 kg) férfi 
junior Liga és Bp. Bajn.: 4. Kriszt 
Botond; Diszkoszvetés (1,75 kg) férfi 
junior Liga és Bp. Bajn: 2. Kriszt Bo-
tond (38,63 m); Gerelyhajítás (700 
g) fiú ifjúsági Liga és Bp. Bajn.: 3. 
Esztergály Koppány (50,87 m); 60 m 
leány gyermek: 3. Kriszt Sarolta; 100 

m női felnőtt meghívásos: 2. Torma 
Evelin Abigél (12,81 mp); 200 m női 
felnőtt meghívásos 2 if. alapján: 4. 
Torma Evelin Abigél; 200 m női juni-
or Liga és Bp. Bajn.: 3. Répási Petra 
(25,41 mp); 400 m női felnőtt, juni-
or és ifjúsági Bp. Bajn. 2 if. alapján: 
3. Király Adél (59,17 mp), 4. Torma 
Evelin Abigél; 800 m leány ifjúsági 
Bp. Bajn: 4. Németh Eszter, 5. Erőss 
Katica; 5000 m női junior Liga és 
Bp. Bajn.: 2. Nagy Imola (19:08,63 
mp), 3. Gelle Annamária (21:42,26 
mp); 100 m gát (0,84) női junior Liga 
és Bp. Bajn.: 1. Répási Petra (14,24 
mp), 2. Ajkler Eszter (15,73 mp); 
100 m gát (0,76-8,5) leány ifjúsá-
gi Bp. Bajn.: 1. Renner Luca (14,99 
mp), 3. Szemjanyinov Paula (18,05 
mp); 1500 m akadály leány serdülő 
Liga és Bp. Bajn.: 1. Ludmán Eszter 
(6:57,79 mp); 2000 m akadály leány 
ifjúsági Liga és Bp. Bajn.: 2. Németh 
Eszter (8:39,46 mp); Magasugrás női 
junior Liga és Bp. Bajn.: 2. Ajkler 
Eszter (165 cm); Magasugrás leány 
ifjúsági Liga és Bp. Bajn.: 1. Renner 
Luca (174 cm); Rúdugrás női felnőtt 
Szuper Liga, Junior és Ifjúsági Liga: 
1. Juhász Fanni (380 cm); Távolugrás 
női junior Liga és Bp. Bajn.: 4. Ren-
ner Luca; Távolugrás leány ifjúsági 
Liga és Bp. Bajn.: 1. Renner Luca 
(575 cm); Súlylökés (4 kg) női junior 
Bp. Bajn.: 2. Ajkler Eszter (847 cm); 
Gerelyhajítás (600 g) női junior Liga 
és Bp. Bajn.: 2. Canea Éva (36,35 m); 
Gerelyhajítás (500 g) leány ifjúsági 
Liga és Bp. Bajn.: 4. Györe Fanni.  
                  -li-

atlÉtika – liga És korosztálYos bajnokságok

Huszonhat gödöllői atléta érem

Vasárnap ért véget a 2015. évi 3D Va-
dász Íjász Világbajnokság, amelynek 
Gödöllő adott otthont. A 32 ország 
több, mint 1300 íjászának versengésé-

ben a németek szerezték a legtöbb első 
helyet, míg a magyar csapat ebben a 
számításban a második lett.
Részletek jövő heti számunkban!

3d vadász íjász vb – 
vÉget Ért a gödöllői viadal



Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

A Continuo-Gödöllő Alapítvány 
a 2015/16-os tanévben is indít 

Zenevár csoportokat a Fréderic 
Chopin Zeneiskolában és a 

kihelyezett óvodai csoportokban. 

A foglalkozásokra a 2011. május 
31. előtt születettek 

jelentkezhetnek.

Jelentkezni személyesen 2015. 
szeptember 7-én hétfőn, 

a zeneiskola nagytermében lehet 
16 és 17 óra között.

Bővebb információ: 
www.chopinzeneiskola.hu
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában 
KERTTÖRTÉNETEK című képzőművészeti és 
iparművészeti kiállítás látható.

A Polgármesteri Hivatal falain (Főtér, Szabad-
ság tér 7.) megjelenő művek eredetiben láthatók 
a GIM-Ház kiállítótermében, a kertben kortárs 
kiállítási installációt tekinthetnek meg az érdeklő-
dők.  

Kiállítók: Aknay János, Anti Szabó János, Bajkó 
Dániel, Dréher János, F. Orosz Sára, Fabókné 
Dobribán Fatime, Fábián Dénes Zoltán, Farkas Éva, Incze Mózes, Katona Szabó Erzsébet, Kovács Gab-
riella, Kis-Tóth Ferenc, Kun Éva, Olajos György, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Szőcs Miklós Tui, 
Szűcs Barbara Eszter, Varga Melinda, Veres Enéh Erzsébet  

A kiállítás a „Művészetek kertje” tematikus év programja.
A kiállítás a GIM-Házban megtekinthető 2015. október 25-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 
óráig, előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is
GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Tel/fax 28-419-660 
e-mail gimhaz@invitel.hu  www.gimhaz.hu
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Augusztus 31-szeptember 6-ig: 
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

Szeptember 7-13-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

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

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

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

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

ÜGYELETEK

A Segítség Közalapítvány pályázatot hirdet a gödöllői 
rezsihátralékkal rendelkező családok támogatására. 

A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján vagy a 
106-os szobában lehet igényelni 2015. augusztus 24-től. 

Leadási határidő: 2015. október 9.

Parlagfűveszély!

Húzza ki 
gyökerestől!

FELHÍVÁS – POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKATÁRSAT KERES 
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖRRE

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal munkatársat keres építéshatósági ügyintézői munkakörre.
A munkakörbe tartozó feladatok: a gödöllői járás meghatározott területén az építményekhez kapcsolódó építésha-
tósági engedélyezési eljárások lefolytatása és döntés előkészítése,
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő 
üzemmérnöki), településmérnöki szakképzettség.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város 
jegyzőjének címezve (Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2015. 09. 15.                                      Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

FELHÍVÁS – POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITELBEN, GAZDÁLKODÁSBAN 
JÁRTAS, SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL ÉS GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAT KERES

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal államháztartási számvitelben, gazdálkodásban jártas, szakirányú végzett-
séggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat keres költségvetési ügyintéző munkakörre, a Költségvetési 
Irodára.
Képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyete-
mi vagy főiskolai szintű intézményben gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, főiskolai szintű 
államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakké-
pesítés.
Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz megküldésével személyesen vagy postai úton kell benyújtani Gödöllő város 
jegyzőjének címezve (Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő: 2015. 09. 15.                  Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző



Gödöllői SzolGálat 11Mozaik2015. Szeptember 1.

Mob.: +36/30-952-9987



KÖZLEMÉNY

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatá-
sát nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+ 4 szoba+ nappalis, alápincézett, gará-
zsos családi ház 900nm-es telekkel eladó
rögesi részen. Iár: 28,5MFt 20-772-2429

+ Új építésű ikerház, Királytelepen,
350m2-es saját telekkel, 94m2 lakótér-
rel, n+3 szoba, igényes kivitelezés, kulcs-
rakészen! Iár.: 29,9MFt 20-944-7025

+ Harasztban, sorházi, 119m2-es lakás,
garázzsal, teraszokkal eladó! Iár:24.9MFt!
20-539-1988

+ Fenyvesben, 530m2-s telek széles
utcafronttal eladó! Iár:7.7MFt! 20-
539-1988

+ Eladó másfél szobás felújított lakás
Gödöllőn a belvárosban Iár: 11.8MFt
(20)804-2102

+ Harasztban 84m2-es családi ház,
720m2-es telken sürgősen eladó!
Iár:19.9MFt! 20-539-1988

+ Új építésű kétszintes ikerház eladó a
Királytelepen 300nm-es saját telekkel,
84m2-es lakótérrel, 3szoba+ nappalis
kulcsrakészen 21,99MFt-os i.áron 20-
772-2429

+ Eladó nappali+2 szobás, 69 nm-es,
felújított, 1.emeleti lakás az Egyetemnél!
Iár:19.9MFt. (20)804-2102

+ Központban, egyedi mérős, 56m2-es
harmadik emeleti lakás erkéllyel eladó!
12.8MFt! 20-539-1988

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

+ Veresegyházán, Széchenyi dombon,
300m2-es családi ház 1145m2-es telek-
kel eladó! Iár:33,9MFt 20-218-8591

+ Sürgősen Eladó lakást keresek köz-
pontban (20)804-2102

+ Gödöllőn a Podmaniczky utcában
759nm-es építési telek eladó. Iá: 12MFt
Tel: 06 28 430-304

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generáci-
ós családi ház, tulajdonostól áron alul
Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.
Tehermentes. Akár vállalkozásra is al-
kalmas. 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 áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 für-
dő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz,
gondozott, parkosított udvar, kút, hőszi-
getelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílás-
zárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243
(egész nap).

+ Remsey krt-on mélygarázsban garázs-
beálló eladó. Tel.: 30/201-7329.

+ Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség el-
adó/kiadó, üzlet, iroda, masszázssza-
lon, egyéb célra. Gázkonvektor, riasztó,
légkondi beszerelve. Ingyenes parkolás.
Tel.: 30/2242-653.

+ Eladó Aszódon a Falujárók útján 3 eme-
letes, téglából épült házban egy 52nm-
es, 3. emeleti, konvektoros, igényesen
felújított luxuslakás, beépített konyhabú-
torral, konyhai gépekkel. I.á.: 9,2 mFt 20-
919-4870

+ (3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet
park közelében a Körösfői utcában egy
2szobás teljesen felújított ikerház külön
utcai bejárattal, hozzá tartozó kis kerttel,
borospincével, terasszal, sok-sok örök-
zölddel telepített. Az udvarban téglából
épült kerti szauna, mosdóval, zuhanyzóval
+ kemence. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán a Kertalja utcában egy
741nm-es építési saroktelek alkalmi áron
6,9 mFt irányárért. 20-919-4870

+ Eladó Veresegyházon a centrumban
egy 2szobás, összkomfortos, kis családi
ház 400nm-es telken. I.á.: 12,5 mFt 20-
919-4870

+ (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton
egy 81nm-es 2szobás téglaépítésű lakó-
ház konvektoros fűtéssel 1182nm-es tel-
ken. 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

+ Eladó Szadán a CBA-val szembeni
csendes utcában egy tetőteres, 80nm
összterületű, téglából épült, nappa-
li+3szobás családi ház 1160 nm-es sa-
roktelken gázkazán fűtéssel. Az ingatlan
alatt 60nm pince van kialakítva, mely több
funkcióra alkalmas helységekből áll. I.á.:
15,2 mFt 20-919-4870

+ (3903) Eladó Veresegyház csendes ut-
cájában, de mégis közel a centrumhoz egy
1080nm-es telken egy két generációnak
alkalmas nappali+5szobás családi ház,
melyhez az épület alatti garázs tartozik,
emeleti részen erkélyek vannak kialakítva.
Az ingatlanhoz tartozik egy 160nm-es mű-
hely. Minden nyílászáró, beltéri ajtó Borovi
fenyőből készült. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+ (3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban
a Kiss József utcában egy nappali+3szo-
bás 90nm alapterületű családi ház. A ház
alatt 90nm szuterén van kialakítva, mely
vizesblokkal ellátott, irodának, orvosi
rendelőnek, egyéb funkciókra, szolgálta-
tásra alkalmas. A nappaliból egy kertkap-
csolatos terasz van kialakítva. I.á.: 33mFt
20-919-4870

+ (3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány ut-
cában egy 2szintes, szuterénes, téglaépí-
tésű családi ház 580nm-es telekkel. Az
ingatlan áll: földszinten 3szoba, előszo-
ba, konyha, fürdőszoba, a szuterénben
garázs, vendégszoba, fürdőszoba, a te-
tőtérben további két szoba van kialakítva
befejezetlen állapotban. I.á.: 29,5 mFt Az
ingatlan mellett egy 580nm építési telek
eladó 12,9 mFt irányárért. A két ingatlan
akár egyben vagy külön-külön is megvá-
sárolható. 20-919-4870

+ (3914) Eladó Vácszentlászlón a Petőfi
utcában egy 3szobás téglából épült csa-
ládi ház. Az ingatlanon további két épület
található, melyben 1szoba összkomfort
van kialakítva az egyik felében, a másik
felében pedig egy vegyesbolt működik.
I.á.: 17,9 mFt 20-919-4870

+ (3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór
utcában egy nappali+2szobás szuteré-
nes igényesen kialakított lakóház, kerti
medencével, nagy terasszal. A szuterén-
ben több funkcióra alkalmas helységgel.
Örökpanorámás, déli fekvésű kilátással.
I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy 110nm összterületű, dupla-
komfortos lakás. I.á.: 25mFt 20-919-4870

+ (3905) Eladó Mogyoródon egy két ge-
nerációs 2nappali+5szobás, duplakom-
fortos, téglából épült, szép megjelenésű
családi ház 1000nm-es telken. Az ingatlan
tartalmaz szuterént, melyben 2 helység
található, amik bármely funkcióra alkal-
masak. Az ingatlan 2lakásos társasház-
zá alakítató oly módon, hogy a földszinti
lakáshoz tartozik 2szoba, mosókonyha,
fürdőszoba, wc, beépített gardrób, nap-
pali hatékony kandallóval, pince és egyéb
helységek 500nm-es telekkel. Emeleti
lakáshoz tartozik nappali+3szoba, 2für-
dőszoba, 10nmn-es galéria és erkély
500nm-es telekkel. Így lakásonként az
eladási ár 18,9 mFt. Amennyiben egyben
szeretné megvásárolni, akkor az eladási
ár 31,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő központjában egy 33nm
alapterületű üzlet saját cirkófűtéssel. I.á.:
9,9 mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán egy csendes, aszfalto-
zott utcában egy 2szobás, 94nm össza-
lapterületű kis családi ház 1250nm-es
telken I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870

+ (3901) Eladó Veresegyházon a Pacsir-
ta utcában egy 800nm telken lévő nappa-
li-étkező konyhás földszinti lakrész. Tető-
térben 3 szoba, fürdőszoba. Az ingatlan
alá van pincézve. Két helységből áll, mely
garázsként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt 20-
919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Panoráma utcában
egy két utcára nyíló, teljes közművel el-
látott 700nm telek. I.á.: 6,7 mFt 20-919-
4870+ Eladó a Szilágyi E. utcában 1060
nm-es parkosított telken 3 szobás családi
ház. Külső szigetelés, új nyílászárók, re-
dőnyök, 110 nm-es melléképület, kút, pin-
ce. 30/402-7276

+ Gödöllőn, kertvárosban 3 szobás csalá-
di ház 154 négyszögöles telken, alkuképe-
sen eladó. Iár: 18MFt. Érd: 30/851-3255

+ Eladó 2,5 szobás, erkélyes, felújított
2. emeleti lakás Gödöllő belvárosában.
15MFt. 30/209-1338

+ Eladó Gödöllőn az Ambrus Zoltán köz-
ben magasföldszinti 2szobás 54nm-es la-
kás. Normál állapotú különálló szobák, kü-
lön WC, fürdő. Iár: 11,8MFt. 20/544-7532

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 apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetősége-

ken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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+ Gödöllőn a Röges utca és a Stop-Shop
közötti területen 600-900 nm-es telkek
eladók. Érd: 30/9467-702

+ Gödöllőn a Szent János utcában első
emeleti, 1,5 szobás lakás 9,5 milliós irá-
nyáron eladó. Tel: 20/325-0471

+ Perczel Mór utcában bekerített 721
nm-es, 18 nm széles telek 6x5-ös (felújí-
tandó) faházzal olcsón eladó. Áram, víz
van. Iár: 4MFt. GITÁROKTATÁST VÁLLA-
LOK. 20/5433-261

+ Eladó Nagyfenyvesben egy 80 nm-es,
1.emeleti, társasházi lakás két tetőtéri ga-
lériás garzonnal. Tel: 20/669-0039

+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában
2.em. 1,5 szobás, 42 nm-es lakás tároló-
val. Iár: 10,9 MFt. 20/447-3391

+ Kazinczy körúton, szigetelt házban 60
nm-es, kétszobás, részben felújított lakás
eladó. Új nyílászárók, redőnyök tárolóval.
Iár: 11,5MFt. 20/823-1726

ALBÉRLET KIADÓ

+ Gödöllőn a Lidl mellett 130 nm-es ker-
tes lakás kiadó. 70/779-8529

+ Albérletet keres nyugdíjas házaspár
hosszútávra panellakás kizárásával. Min-
den megoldás érdekel. 30/7184-384

+ Gödöllőn, Palotakerten (6/A ép. 3.em.)
42 nm-es, felújított, bútorozott, redőnyös,
kábeltévés, egyedi fűtésű, liftes lakás
kiadó nemdohányzóknak. 45.000Ft+ re-
zsi+ 1 havi kaució. Tel: 70/2765-952

+ Kiadó Gödöllőn 30 nm-es, igényes, te-
tőtéri lakás egy évre. Tel: 20/669-0039

+ Gödöllőn, Palotakerten lakás hosszú-
távra kiadó. 75.000Ft + rezsi/hó. 1 havi
kaució szükséges. Tel: 20/577-6656

+ Gödöllőn kiadó vagy eladó 3 szoba+
nappali+2 fürdőszobás, gépesített kony-
ha+ étkezős lakás hosszútávra cégeknek,
egyetemi hallgatóknak is. Tel: 31/323-
9816

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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllő központjában, utca fronti 34
négyzetméteres helység hosszútávra ki-
adó. Tel.: 06-20-3456-552.

+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező,
alacsony rezsijű, dupla bejáratos üzlet,
iroda,bemutatóterem,rendelő céljára al-
kalmas. Akár azonnali költözéssel! Tel.:
06-20-3456-552

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

+ A Stop Shop és a Shell melletti 3300
nm-es vállalkozási terület eladó vagy ki-
adó, és a rajta lévő 24 nm-es árusításra
alkalmas helyiség külön is kiadó. Érd:
30/9467-702

+ SZÉPSÉGSZALON korrekt áron ki-
adó. (Fodrászat, kozmetika, műköröm
masszőr, szolárium.) Tel: 70/211-5373

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló
KIADÓ!! 10EFt/hó (6 hónap= 48EFt)
(20)804-2102

ÁLLÁS

+ Gödöllői cég asszisztenst keres angol
nyelvtudással. Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal: evocool@evocool.eu

+ Az Agruniver Holding Kft. teljes munka-
időre PÉNZÜGYI-ADMINISZTRÁCIÓS
munkakörbe keres munkatársat. Felada-
tok: -Pénzügyi-, gazdasági adatbázisok
kezelése. –Pénzügyi kimutatások, elszá-
molások, nyilvántartások készítése, fo-
lyamatos vezetése. –Könyvelési adatrög-
zítés. -Irodai adminisztrációs feladatok
ellátása. –Partnerekkel való kapcsolat-
tartás. Elvárások: –Előnyt jelent a mér-
legképes könyvelői végzettség, valamint
könyvvitelben való jártasság. –Legalább
3 éves szakmai gyakorlat számítógépes
adatbázisok kezelésében. –Nagyfokú
precizitás. –Excel, Access adatbázis ke-
zelő, valamint Word magas szintű isme-
rete és gyakorlott használata. –Windows
alapú könyvelési program használatában
való jártasság. –Önállóan és csapatban
is dolgozni tudó, rugalmas hozzáállás.
Ha a fenti pozíció felkeltette az érdeklő-
dését, kérjük, küldje el a fényképes ön-
életrajzát fizetési igény megjelölésével az
info@agruniverholding.hu e-mail címre.

+Műgyanta alapú padló és falburkolatok,
valamint kapcsolódó szakipari munkák
kivitelezéséhez keresünk minőségi mun-
kavégzésre képes szakmunkaerőt (festő,
burkoló, kőműves), kiemelt bérezéssel.
Jelentkezés: interfloor.kft@gmail.com

+ Logisztikai-készletgazdálkodót kere-
sünk Pécelre szakirányú végzettséggel,
legalább egy éves gyakorlattal. Megválto-
zott munkaképességű dolgozók jelentke-
zését is várjuk. Jelentkezni fényképes ön-
életrajzzal, fizetési igény megjelölésével:
vedettmuhely@gmail.com

+ Gödöllői fröccsöntő üzembe felve-
szünk –szerszámkészítőt, 3 műszakos
munkarendbe -betanított munkást, -mű-
szakvezető-gépbeállítót. Jelentkezni le-
het: ertekesites@plastexpress.hu email
címen vagy telefonon: 70/325-8729

+ Németül beszélő TOLMÁCSOT szeret-
nék egy-egy alkalomra. Tel: 70/779-8529

+ FODRÁSZT és KOZMETIKUST kere-
sek szépségszalonba. Tel: 70/7753-255

KÍNÁLATUNKBÓL: • Az Alvégben, felújítandó,
100 nm-es, galériázható, gázkonvektoros ikerházi

lakás eladó. Iá.: 13,7m Ft.
• A Blahán, 220 nm-es N+4 szobás, 3 szintes, jó

állapotú ház 750 nm-es telken eladó. Iá.: 35,9m Ft.
• A Királytelepen 2007-ben épült, N+6 szobás,
kétgenerációs családi ház eladó. Iá.: 39m Ft.

• Az Antal-hegyen 808 m-es, panorámás üdülőte-
lek 22 nm-es házikóval eladó. Iá:6,9 mFt.
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+ Gödöllő (Bag, Aszód) közeli lovastanya
önállóan dolgozó SZAKÁCSOT felvesz
azonnali kezdéssel. Bérezés megegyezés
szerint. (Lakáslehetőség, család is szóba
jöhet.) Érd: 20/934-2487

+ Vasalást, főzést, takarítást vállal leinfor-
málható friss nyugdíjas hölgy. FAJÁRÓ-
KÁT VENNÉK. 20/341-4088

+ Gépkocsival rendelkező nyugdíjas mér-
nök alkalmi munkát vállal. Tel: 30/268-8834

+ Önállóan dolgozni tudó FODRÁSZT ke-
resünk szadai szépségszalonba, vagy fod-
rászhelyiség hosszútávra kiadó vendég-
körrel. Önéletrajzot a gretaszalon@gmail.
com-ra várjuk.

+ AUTÓFÉNYZŐT, ELŐKÉSZÍTŐT gödöl-
lői telephelyre felveszek. 30/222-3428

+ Idős-gondozást vállal nyugdíjas nő. Tel:
30/487-9048

+ATessedikSámuelCsaládokÁtmenetiOtt-
hona 1 fő szakgondozó/gondozó munkatár-
sat keres. A jelentkezéseket a 20/437-6574-
es telefonszámon, vagy a terkakaracsony@
gmail.com email címre várjuk.

+ A Tessedik Sámuel Családok Átmeneti
Otthona 1 fő szociális gondozó-ápoló mun-
katársat keres. Jelentkezni a 06-20-824-
7620-as telefonszámon, vagy a bodiera74@
gmail.com email címen lehet.

+ A ZÖLD ÓVODA ÓVÓNŐI állás betölté-
sére keres felsőfokú óvodapedagógusi vég-
zettségű munkatársat. Munkavégzés helye:
2100 Gödöllő, Batthyány L.u.34-36. Felada-
tai: Az óvodában differenciált óvodai bánás-
mód folyik, ennek a programnak ismereté-
ben szakszerűen lássa el feladatait. Bérezés
a KJT szerint. Benyújtandó iratok: - szakmai
önéletrajz, - képzettséget igazoló dokumentu-
mok, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány. A pályázatok benyújtását az alábbi
címre várjuk: Gödöllő, Batthyány L. u.34-36.
További információ kérhető Tiborczné Garai
Katalin óvodavezetőnél a 28/510-750, és
20/9175-114 telefonszámokon, vagy az aláb-
bi e-mail címen: zoldovi@gmail.com.

+ AMagyar Máltai Szeretetszolgálat gödöllői
irodája KÖZÖSSÉGI GONDOZÓI munka-
kör betöltésére keres SZOCIÁLPEDAGÓ-
GUS vagy SZOCIÁLIS MUNKÁS főiskolai
vagy egyetemi végzettségű, oklevéllel ren-
delkező munkatársat szenvedélybetegek
számára működtetett közösségi ellátásába.
Pályázni lehet fényképes szakmai önéletrajz-
zal és motivációs levéllel, melyet a követke-
ző email címre kell eljuttatni 2015.09.10-ig:
bus.terezia@maltai.hu Az állás legkorábban
2015.09.15-től tölthető be. Bérezés a KJT
bértáblához hasonló módon történik. Olyan
szakembert várunk, aki szívesen foglalkozna
szenvedélybeteg emberekkel. Érdeklődni le-
het a megadott email címen vagy a 28/416-
567, 30/647-5659 telefonszámokon hétköz-
nap 8.00-16.00 között.

+ Gyermekére nincs, aki vigyázzon, mikor
hazamegy az iskolából? Segítsen neki a
tanulásban? Elkísérje különórákra? Bízza
rám! Nyugdíjas pedagógusnő vagyok, gö-
döllői lakos. Tel: 70/278-0924

SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyel-
ven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 20/543-1775, e-mail: info@ili.
hu, ili.godollo@gmail.com

+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS.
Fák, bokrok, ültetvények: kivágása, met-
szése, újratelepítése. Permetezés kézi és
motoros permetezőgéppel. Rotációs kapá-
lás, gyomtalanítás. Fűnyírás, sövénynyírás,
fűkaszálás. Árok és ereszcsatorna tisztítás.
30/747-6090

+ FÁK, veszélyes fák kivágása alpin techni-
kával. Gyümölcsfák és örökzöldek kézi és
gépi permetezése. Ereszcsatorna tisztítás.
Zöld-hulladék elszállítás (fű kivételével).
06-20-922-4400

+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás,
parlagfű mentesítés, sövénynyírás. Tel.:
30/622-7421, e-mail: fukaszalasgodollo@
gmail.com

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűzto-
ronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-
1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek fel-
újítása, új szerelése, kialakítása, locsoló,
mérő tervezése, beépítése, átadása. Cir-
kók, gázkészülékek, konvektorok karban-
tartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-
289, 28/476-229

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

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

+ Építőipari vállalkozás külső, és beltéri
felújítási munkát (festés, tapétázást, hi-
deg-meleg burkolást, gipszkartonozást,
homlokzati dryvitozást, térburkolást) vállal.
Anyagbeszerzést a legjobb áron biztosít-
juk. Tel: 70/631-7554

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES
MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST,
TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvez-
ménnyel! Tel: 06-70-361-9679

+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Gene-
rál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-me-
leg burkolás). Vállalunk mindennemű épí-
tőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés alap-
ján. Tel: 20/4359-650

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok áru-
sítása. Minden, ami a költöztetéshez kell.
Hadnagy Árpád 20/311-7470

+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772

+ Gödöllői érettségizett nem italozó, lein-
formálható férfi munkát vállal. Bármilyen
kerti munka, földmunkák, kerítések készí-
tése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőmű-
ves munkák, csapadékvíz elvezetés. Faki-
vágás. 30/402-7276

+ SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, tapétá-
zást korrekt áron vállalok. Tel: 70/576-
8925

+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytar-
csa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre ház-
hoz megyek. +3620/9355059. www.bar-
barakutyakozmetika.hu

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+ Relaxálásra, izomlazításra, feltöltődésre
vágyik? A masszázs kellemes hangulat-
ban, nyugodt környezetben történik, az
első 30% kedvezménnyel. Kérésre csak-
ratisztítást, auraharmonizálást alkalmazok.
Főleg hölgyek, de urak jelentkezését is vá-
rom! Hívjanak! 20/499-7306

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gombás
köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs.
Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kon-
tároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi Jó-
zsef 20/532-7275
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OPEL GAÁL AUTÓHÁZ KFT.
KARBANTARTÓ-GONDNOKOT KERES
Gyakorlott, műszaki érzékkel megáldott,

gyakorlatias, önmagára és munkájára
egyaránt igényes karbantartó-gondno-
kot keresünk, önálló munkavégzésre.

Feladatok:
• Telephely épületeinek karbantartása (álla-
pot fenntartási munkák)

- az udvar, valamint a telephelyhez tartozó
parkolóknak rendben tartása
- kert és park gondozás,
- takarítási munkák ellátása
- traktoros fűnyírás
- hóeltakarítás

• Az épületek gépészeti és műszaki beren-
dezéseinek rendeltetésszerű működésének
biztosítása
Elvárások:

- jogosítvány, saját autó szükséges!
- szerkezetlakatos képzéssel bírjon
- hasonló területen szerzett gyakorlat
- közvetlen Gödöllő, és vonzáskörzetéből
Jelentkezni : Fényképes önéletrajzzal
emailen : gaalautohaz@opelgaal.hu



+ Baraksó Rita Gyógypedikűr, körömben-
övés, köröm kezelése. Gödöllő – Tormay
Károly Egészségügyi Központ Ortopédiai
szakrendelő (csütörtök). Veresegyház –
Praxis+Ház I. rendelő (H-K). Bejelentke-
zés: 70/422-1978

OKTATÁS

+ Angol senior (60+) újrakezdő, középis-
kolásoknak nyelvvizsgára, érettségire fel-
készítő, felnőtteknek újrakezdő (délelőtt)
nyelvtanfolyam indul szeptemberben. To-
vábbi érdeklődés és jelentkezés: 30-224-
75-63, toptan1999@gmail.com.

+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Min-
den szinten minden korosztálynak. ORI-
GO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára,
közép és emelt szintű érettségire felkészí-
tés. Egész nap. Érd: 30/611-0036 Kolla-
rics Katalin

+ FRANCIA nyelvórák 15 éves tapasztalat-
tal rendelkező nyelvtanártól. Érettségire,
nyelvvizsgára való felkészítés, segítség is-
kolai problémák esetén. Tel: 70/395-0768

ADÁS~VÉTEL

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

+ Yamaha Kodiak négy kerék meghajtá-
sú, Kanadában beszerzett 2005. évjáratú
, 500 km-t futott, sötétzöld quad 2015.
szeptember hónapban eladó. Tel.: 06-
30/6342172.

+ Eladó egy Omron felkaros, pumpás,
használt vérnyomásmérő 4000Ft, krómo-
zott új bárszék 8000Ft, használt ellipszis
tréner 16000Ft, diszkógömb lámpa (for-
gós) 5000Ft, előszobai akasztó 2800Ft,
női trekking kerékpár 26colos, agydina-
mós, 3 sebességes marokváltós agyváltó,
elől-hátul csomagtartókosár, kresz sza-
bályoknak megfelelően felszerelve i.á.:
60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570

+ Yamaha Kodiak négy kerék meghajtá-
sú, Kanadában beszerzett 2005. évjáratú
, 500 km-t futott, sötétzöld quad 2015.
szeptember hónapban eladó. Tel.: 06-
30/6342172.

+ Ággyá nyitható, 130x200 cm-es ülőgar-
nitúra, 2 fotellel, megkímélt állapotban ol-
csón eladó. Tel.: 20/9455-583.

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és
külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁRO-
LOK. Tel: 28/412-230

+ Almásy Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festményeket,
órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szob-
rokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát,
hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét,
bizsukat, borostyánt, hagyatékot, minden-
féle régi tárgyat díjtalan kiszállással, hétvé-
gén is. 30/308-9148

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs
díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat,
festményeket, órákat, mindenféle szobro-
kat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és
hiányos darabokat is), régi pénzeket, bi-
zsukat és ékszereket, mindenféle régisé-
get és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron
vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759, 70/942-
0806, 20/465-1961

+ 3db régi, működő falióra jó állapotban
eladó. 220.000.-Ft/db. 70/779-8529

+ FÉLTETŐ eladó erkély vagy bejárat fölé.
Újonnan gyártott, víztiszta polikarbonát,
vaskereten. 315 x 66 cm. 30.000Ft. Tel:
30/490-8516

+ Eladó egy jó állapotban lévő 3-2-1 ülő-
garnitúra (mintás): 85x80 fotel, 135x80
ágyneműtartós, 180x90 ágynak alakítható.
26.000.-Ft. Tel: 30/9224-028

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz 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

+ A CAVALETTA NŐIKAR szoprán szóla-
mába szeretettel vár énekelni vágyó és sze-
rető hölgyeket. Kottaismeret nem feltétel.
Korhatár: 18-45 év. Tel: 30/638-7486

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zár-
szalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, Akác-Hárs-, Hársméz. 720ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhé-
szet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+ HA TAKARMÁNY, AKKOR MONTU.
Táp-Termény egész évben. Csirkeszezon-
ra: Bábolnai indító: 3400Ft/zs, Nevelő:
3200Ft/zs, Befejező: 3000Ft/zs, Kuko-
rica: 60Ft/kg, Búza: 60Ft/kg, Tyúkdara:
90Ft/kg, Árpa: 60Ft/kg, Zab: 60Ft/kg. Ta-
karmánykiegészítők, Nutrafort, Jolomax,
Koncentrátumok, Nyúltápok, Tojótápok,
Gáz: 3.800.-Ft/db. Cím: MONTU-DMS
KFT Gödöllő, Blaháné út 27. Ny: H-P-ig
8-13, 14-17-ig, Szo:8-12-ig. 28/532-601,
30/7765-212

+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.:
20/9455-583.
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Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. SZEPTEMBER 8. 
Megfejtés: A kastély egyik közelgő eseménye
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kerek László, Nagy Sándor köz 2., 
Tesánszki Sándorné, Palotakert 10. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Sánta Attila Csaba, Simon I. u. 
10., Bátorfi Ferencné, Ádám u. 34/a.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pintér Marci, Gébics u. 12/a.
A Városi Múzeum 1000.- Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Berta Nándor, Balassi B. u. 5., 
Antal Józsefné, Mohács u. 8. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagy Lilla, Pus-
kás Tivadar u. 9., Szántai Béláné, Semmelweis u. 1/b.
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