
Gödöllőn mindig kiemelt he-
lyet foglalt el az oktatás, s bár
az oktatási feladatok elkerül-
tek az önkormányzattól, ma
is fontos, hogy a gyerekek
korszerű, biztonságos körül-
mények között minden lehe-
tőséget megkapjanak fejlődé-
sükhöz. A 2015/16-os tanév
ennek jegyében több intéz-
ményben is átadásokkal vet-
te kezdetét. A fejlesztéseket
eredményes pályázatok, a szü-
lők összefogása, alapítványi,
és magánszemélyi támogatá-
sok segítették.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola ud-
varán szeptember 4-én adták át az intéz-
mény három pályát magába foglaló
(egy kézilabda- és két gyakorló kosár-
labdapálya),EPMDtechnológiával (ön-
töttgumi-borítás) készített pályáját.

A TAO-s (cégek társasági adója)
pályázat útján megvalósult beruházás
bruttó 36 millió forintból készült el. A
forrás önrészét, 10,8 millió forintot az
önkormányzat biztosította, a fennma-
radó összeget pedig a Gödöllői SK ko-

sárlabda-szakosztálya egy, a Magyar
Kosárlabdázók Szövetségéhez beadott
sikeres pályázata után igényelhette
meg a cégek társasági adójából.
A Hajós Alfréd Általános Iskolá-

ban a Főnix Ifjúsági Sport Egyesület

eredményes TAO-s pályá-
zatának köszönhetően ka-
pott kültéri sport burkola-
tot, valamint két kézilabda
kaput a sportpálya. A fej-
lesztés bruttó 15 millió fo-
rintbakerült,aminekönrész-
ért 4,5 millió forintot az ön-
kormányzat biztosította.
Az intézmény Török Ig-

nác utcai épületében meg-
újult, a korábbinál korsze-
rűbb lett a vizesblokk is,
erre 1,3 millió forintot for-
dítottak.
A Petőfi Sándor Általá-

nos Iskolában, ahol a ju-
bileumi 285. tanévet kezdték meg
szeptemberben, ünnepi program kere-
tében avatták fel az új rönkjátszóteret,
ami a tanulók és a szülők példaértékű
összefogásával valósulhatott meg.

(folytatás a 2. oldalon)

Fennállásának 125. évfordulóját ünnepli a gö-
döllői hivatásos tűzoltóság. Ez alkalomból kiállí-
tás nyílt aMűvészetek Házában. (2. oldal)

Több ezren vettek részt a Kisboldogasszony
Nagybúcsún a Máriabesnyői Nagyboldogasz-
szony Bazilikában. (6. oldal)

A GEAC atlétái a Szuper Liga debreceni döntő-
jében 5 arany- és 1-1 ezüstérmet szereztek.

(8. oldal)
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KORSZERŰBB KÖRÜLMÉNYEK A GYEREKEKNEK

Fejlesztések összefogással
Sajtófotó-kiállítáS

Hírek képekben
A fotóriporter képekkel írja az újsá-
got. A képek nyomásához éppen úgy
festékre van szükség, mint a betűké-
re, de cikkekből nem szoktak kiállítá-
sokat rendezni. A fotó vizuális cikk,
információját nem kell átalakítani, a
szemünk közvetlenül „olvassa”.

A sajtófotó népszerű, nem vélet-
len, hogy már a 33. Magyar Sajtó-
fotó Kiállítás érkezett Gödöllőre, a
Művészetek Házába, aminek a kon-
ferenciatermében péntek délután
Gémesi György polgármester és
Szigeti Tamás fotóriporter ajánlotta
a közönség figyelmébe a képeket.

(folytatás az 6. oldalon)
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Az elmúlt évek gazdasá-
gi folyamatainak hatásá-
ra nem csak a bankok és 
ügyfeleik közötti kapcso-
lat szerepe értékelődött 
fel, hanem működésük 
fenntartásához, bővíté-
sükhöz sokszor szük-
séges forrás biztosítása 
is.  

Éppen ezért a megfe-
lelő, személyre szabott 
lehetőségek megtalá-
lása terén a korábbinál 
lényegesen nagyobb 
súlya van a bizalom-
nak, az együtt gondol-
kodásnak és talán épp 
e miatt előtérbe kerül a 
hosszú távú kapcsola-
tok jelentősége is.  

Egy jó pénzügyi part-
ner választása a biz-
tosítéka a megfelelő, ki-
számítható, hosszútávon 
tervezhető pénzügyeknek. 
Szerencsére már nagyon 

sok olyan finanszírozási le-
hetőség nyílt meg, amelyek 
segítik a vállalkozásokat a 
tovább lépésben. 

Ilyen például a Magyar 
Nemzeti Bank Növekedé-
si Hitelprogramja, amely-
nek II. szakasza keretében 

nyújtott, kedvező kama-
tozású hitelt ingatlanvá-
sárlásra vagy forgóeszköz 
finanszírozásra lehet fel-
használni. 

A finanszíro-
zás mértéke 
függ vállal-
k o z á s á n a k 
adósminő¬sí-
tésétől, árbe-
vételétől és 
eladósodott-
ságától. 

Az igénylést 
érdemes mi-
nél hamarabb 
e l i n d í t a n i , 
hiszen ezt a 
kedvező fi-
nanszírozást 
2015. év vé-
géig lehet 

igénybe venni. 
Belle Gábor
CIB Gödöllői fiók 
fiókvezető                  (x)

FÓKUSZBAN A 
KISVÁLLALKOZÁSOK 

A hazai mikrovállalatok kiemelkedő szereplői a gazdasági életnek, hiszen a 
munkavállalók 40 százalékát ők alkalmazzák és részarányuk a magyar GDP 
tekintetében közel 20 százalék. Méretüknél fogva azonban épp ezek a cégek 
a legvédtelenebbek a piaci hatásokkal szemben, így számukra különöskép-
pen felértékelődik a bankkal való hosszú távú kapcsolat kialakítása és meg-
őrzése valamint az új finanszírozási források megtalálása. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

A kétmillió forintos beruházást 
Gödöllő város önkormányzata és 
a GSK Kft. is kiemelten támogat-
ta, de sok más cég és magánsze-
mély is hozzájárult a megvalósí-
táshoz, sőt, maguk a gyerekek is 
sokat tettek érte, süteményt áru-
sítottak a városi főzőversenyen, 
egyéni ajándéktárgyakat a kará-
csonyi vásáron.
Szebb és korszerűbb lett a Montágh Imre 
Általános Iskola is. Az épületre akadálymen-
tesített hőszigetelt műanyag bejárati ajtók 

kerültek, megépült az akadálymentes rámpa, 
és megtörtént a pihenő és lépcső burkolása. 
Felújították az épület lábazatát is, ezt az intéz-
mény oktatói és diákjai végezték el. 

Az intézményi fejlesztések 1,9 millió forintot 
tettek ki. Természetesen a nyár folyamán va-
lamennyi oktatási intézményben elvégezték a 
tisztasági festést.

***
A városi és civil támogatások mellett 
testvérvárosunkból Laxenburgból is 

érkezett segítség a tanév kezdésre. 
A nyár folyamán mintegy négymil-
lió forint értékben érkeztek táblák és 
íróasztalok, amik a Damjanich János, 
a Petőfi Sándor, a Hajós Alfréd és a 
Montágh Imre Általános Iskolába ke-
rültek.     kj

Jelentős évfordulóhoz érkeztek 
városunk tűzoltói. A szervezet, 
pontosabban a hivatásos gödöl-
lői tűzoltóság az idén ünnepli 
fennállásának 125.évfordulóját. 
Erre emlékezik a Művészetek 
Házában szeptember 7-én meg-
nyílt kiállítás, és ez előtt tiszte-
legnek majd szombaton délelőtt 
a tűzoltóság udvarán emléktábla 
avatással, valamint a Belvárosi 
Napok rendezvényeihez kap-
csolódva ünnepi műsorral és 
bemutatóval.
A Művészetek Házában látható 
kiállítást Fábián István tűzoltó 
alezredes, a Pest megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 

Gödöllő Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetője nyitotta 
meg, aki felelevenítette a tűzol-
tóság történetét, megemlékez-

ve Szent 
Flóriánról 
v a l a m i n t 
a magyar 
tűzoltóság 
megalapí-
t ó j a k é n t 
s z á m o n 
tartott Széchenyi Ödönről is. 
A kiállítás természetesen a gö-
döllői tűzoltóság mindennap-

jaiba avatja 
be az érdek-
lődőket, a 
legkorábbi 
emlékektől 
napjainkig 
fotók se-
gí tségével 
mutatja be 
azokat a 
feladatokat, 

amikkel nap, mint nap meg kell 
küzdeniük, s egykori használati 
tárgyak s egyéb emlékek segít-
ségével állít emléket azoknak a 

névtelen hősöknek, akik 
sokszor életük kockázta-
tásával mentették a gö-
döllőiek értékeit. 
A megnyitón dr. Urba-
nics Gábor, a Helyi Vé-
delmi Bizottság elnöke 
is beszédet mondott, aki 

szólt azokról a jelentős felada-
tokról, amikkel a közelmúltban 
meg kellett küzdeniük a kataszt-
rófavédelem munkatársainak. 
Büszkén mondta el, családja 
révén szorosan kötődik ehhez a 
területhez, mivel nagyapja ön-
kéntes, édesapja pedig hivatásos 
tűzoltó volt. Örömmel ajánlotta 
fel nagypapája sisakját a kiállí-
tás anyagának gazdagítására. 
A kiállítás képi és tárgyi anyagai 
mellé az évforduló tiszteleté-
re külön kiadványt készítettek, 
ami a gödöllői tűzoltóság 125 
évét mutatja be dokumentumok 
és fotók segítségével. 
    jb

Korszerűbb KörülményeK a gyereKeKneK

Fejlesztések összefogással
125 év emléKei

Tűzoltó ünnep

LAKOSSÁGI FÓRUM – BELVÁROSI GYALOGOS ÉS KERÉKPÁRÚT TERV

Gödöllő Város Önkormányzata infrastruktúra fejlesztési koncepciójának eredményeként, 
több műszaki megoldás megfogalmazása, többkörös szakmai egyeztetés után elkészült a 
belvárosi gyalogos és kerékpárút terve.  Szeretnénk, ha a koncepció minél szélesebb körben 
válna ismerté, ezért
2015. SZEPTEMBER 15-ÉN, 17 ÓRAI KEZDETTEL KÖZÖS BERUHÁZÓI-TER-
VEZŐI-LAKOSSÁGI FÓRUMOT RENDEZÜNK A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
HÁZASSÁGKÖTŐ TERMÉBEN. 

Szeretettel várunk mindenkit aki a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését a szívén viseli és 
azokat is akiket általánosan érdekelnek a város fejlesztési projektjei.

A szervező tájékoztatják  a gödöllői lakosságot, hogy a Belvárosi  Napok rendezvénysorozat 
miatt, 2015. szeptember 11-én pénteken 8 órától, szeptember 14-én hétfőn 8-óráig lezá-
rásra kerül  Gödöllőn az Ady Endre sétány a Honvéd utcától a Szabadság út torkolatá-
ig, valamint a Királyi Kastély parkolója.

A lezárások miatt szeptember 11-én (pénteken) 6 órától, 14-én (hétfőn) 6 óráig a Volánbu-
szok más útvonalon közlekednek.
A 2140 Gödöllő–Isaszeg–Dány, 2193 Dány–Gödöllő–Kistarcsa vonalak járatai, valamint a 
4A jelzésű ( Autóbusz állomás–vasútállomás–Babati u.–Királytelep–Autóbusz állomás), a  
9-es jelzésű ( Autóbusz állomás–vasútállomás–Gödöllői Gépgyár) és a 10-es jelzésű (Au-
tóbusz állomás–Tessedik S. u.–Üzleti Park–Autóbusz állomás) helyi autóbuszok terelt út-
vonalon közlekednek, és nem érintik Gödöllő, Török Ignác utca és Gödöllő, Szabadság tér 
megállóhelyeket.

ÚtlezárásoK és forgalmi rend változás 
a belvárosi napoK idején
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Olyan kell, amit meg is esznek a gyerekek!

Egészségesebb ételek a menzákon
szie–BCe: tOleranCia és tiltakOzás

Törésvonal a felsőoktatásban
Szeptember 1-jével életbe lé-
pett a 37/2014. (IV. 30.) EMMI
rendelet a közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás-egész-
ségügyi előírásokról, ahogy
sokan egyszerűen nevezik, a
menza törvény. A jogszabály
célja, hogy a gyerekek egész-
ségesebb ételeket kapjanak a
bölcsődékben, az óvodákban
és az iskolai menzákon. Az
előírások betartását a já-
rási hivatalok népegész-
ségügyi szakemberei el-
lenőrzik.

A korszerű főzési technoló-
giák, a korábbinál egészsége-
sebb ételek bevezetésére négy
év állt a szakemberek rendel-
kezésére, az egészségesebb
közétkeztetést szolgáló alapel-
veket ugyanis az országos tisz-
tifőorvos 2011-es ajánlása fektette le,
az EMMI rendelete pedig 2014 tava-
szán jelent meg.
A változásokat sokan szeretik úgy

összefoglalni,hogy eltűnt a só és a
cukor és több a zöldség, Ennél azon-
ban sokkal többről van szó.
A szabályozás nagy hangsúlyt he-

lyez a túlzott zsírfogyasztás elkerülé-
sére, a több tejtermék, valamint nyers
gyümölcs és zöldség fogyasztására.
Mindezek mellett pedig kevesebbet
tilt, mint azt sokan tudni vélik.
Az tény, hogy, például a bölcső-

dékben bő zsiradékban sült étel nem
adható, és sem a bölcsisek, sem az
ovisok nem kaphatnak tízóraira vagy
uzsonnára zsíros kenyeret.Az óvodai
teából azonban nem tűnt el a cukor,

csak a mennyisége lett kevesebb.
Nem tűntek el a sütemények sem,
de ezek csak desszertként adhatók,
nem lehetnek főfogások. Az eddigi-
nél több alkalommal szerepel hal az
étlapon, és kevesebb tésztát esznek a
gyerekek. Ha pedig úgy gondolják,
sótlan a leves, vagy nem elég édes
a grízes tészta, utána ízesíthetik. Bár
a tálalókonyhán az ételhez só, vagy
cukor nem adható hozzá, ezeket

egy külön asztalon hozzáférhető-
vé lehet tenni. Igaz, jól olvashatóan
fel kell tüntetni az „A túlzott só- és
cukorfogyasztás szív- és érrendsze-
ri betegségekhez, elhízáshoz és cu-
korbetegséghez vezethet!” szövegű
figyelmeztető feliratot. (A felirat az
étkeztetettek életkori sajátosságainak
megfelelően képi megjelenítéssel he-
lyettesíthető.)
A menüben ritkábbak lesznek az

ismétlődések is, az egymást követő
kétszer tíz élelmezési nap főétkezé-
seiben egy ételsor ugyanis csak egy
alkalommal fordulhat elő.
A rendelet kötelező alkalmazá-

sával együtt az ellenőrzések, min-
tavételezések is megkezdődtek A
vizsgálatokat a járási hivatalok vég-

zik népegészségügyi hatáskörükben
eljárva. A tisztiorvosok, közegész-
ségügyi felügyelők célja elsősorban
nem a büntetés lesz, hanem az, hogy
segítsék az előírások gyakorlati meg-
valósításában a konyhákat.

A gödöllői közétkeztetést végző
Kalória Nonprofit Kft. számára nem
okozott gondot nehézséget a jogsza-
bály életbe lépése- tudtuk meg Ha-
tolkai Mátétól, a cég vezetőjétől.
Mint elmondta, 2011 óta folya-
matosan törekedtek az ajánlásnak
megfelelő ételek bevezetésére, s
ennek megfelelő olyan ételeket
kitalálni, amit a gyerekek meg is
esznek. Mert hiába ír le bármit is a
rendelet, ha a gyerek a szabályok-
nak megfelelő ételt ott hagyja a
tányéron, akkor az semmit sem ér.
A jogszabályi változás miatt

az új menüsorok jelentősen többe
kerülnek – tudtuk meg – de ebből a
szülők semmit sem éreznek, a több-
let költségeket a cégnek kell kigaz-
dálkodnia.
Az új szabályozás mellett az egyre

gyakrabban előforduló ételérzékeny-
séggel is meg kell küzdeniük. Egyre
több a tejcukor és a tejfehérje, vala-
mint a lisztérzékeny és a cukorbeteg
gyerek, akiknek speciális menüről
kell gondoskodni. Ezt dietetikus
segítségével oldotta meg a Kalória
– árulta el Hatolkai Máté, aki leszö-
gezte, mindent megtesznek annak
érdekében, hogy ne csak a jogsza-
bályoknak, hanem a gyerekeknek is
megfeleljen az, ami a bölcsődékben,
az óvodákban és az iskolákban a tá-
nyérjukra kerül. (k.j.)
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Immár évtizedes tapasztalat,
hogy miképp a nemzetközi
politikában, a magyar felsőok-
tatásban is vannak olyan tö-
résvonalak, amelyek mentén
állandósulnak a feszültségfor-
rások.

Szeptember 1-jén megerősítette az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) júliusban
már a nyilvánosság
elé tárt intézmény-át-
alakítási javaslatát,
aminek főszerep-
lői a Szent István
Egyetem (SZIE) és a
Budapesti Corvinus
Egyetem (BCE). A
lényeg: a fenntartó
az agrár-felsőoktatás
versenyképesebbé
tétele érdekében a gödöllői székhelyű
egyetemhez csatolná vissza az onnan
2003-ban kivált Élelmiszertudományi,
Kertészettudományi, valamint Táj-
építészeti Karokat. A SZIE kereteiben
működő Állatorvos-tudományi Kar
(ÁOTK) viszont újra önálló egyetem
lehet.
Másnap budapesti sajtótájékozta-

tóján Tőzsér János, a SZIE rektora
elmondta, hogy intézménye teljes mér-
tékben elfogadja és támogatja a minisz-
térium javaslatait. Az ÁOTK önálló
egyetemmé alakulása szakmailag indo-
kolt. Egy népszerű, világviszonylatban
elismert, jól körülhatárolt, megfogható
képzési területről van szó, amely önál-
lóan is fenntartható felsőoktatási intéz-
ményként működhet a jövőben, bár a
kar a SZIE méretű és tudományos elis-
mertségű egyetem nyújtotta előnyökkel
is élni tudott.
A BCE-vel kapcsolatban a rektor

elmondta, hogy míg a budai karok az
augusztusi tárgyalásokon a „hálóza-
tos együttműködést” szorgalmazták, a
SZIE a budai karok integrációját tartotta
kívánatosnak, mert annak eredménye-
ként Közép-Magyarországon egyedül-
állóan széles agrárképzési- és kutatási
portfólióval rendelkező felsőoktatási
intézmény jöhet létre, Tőzsér János le-
szögezte, hogy a SZIE szükségesnek
tartja a budai kampusz oktatási és inf-
rastrukturális fejlesztését, a hallgatói
szolgáltatások, sportolási lehetőségek
bővítését. Az ezzel kapcsolatos előké-
szítési, tervezési feladatok elvégzésére
az EMMI bejelentése alapján a költség-
vetési források rendelkezésre is állnak.

A gödöllői egyetem hétfő délelőtti
tanévnyitó ünnepségén a rektor kijelen-
tette: „Felemelő, de ugyanakkor nehéz
és felelősségteljes munka áll előttünk.
Olyan munka, ami csak közös ösz-
szefogással és kölcsönös toleranciával
vezethet eredményre. Az új oktatási
egységek önállóságának tiszteletben
tartásával, közös akarattal kialakítható
az együttműködés, amelyre a Szent Ist-

ván Egyetem nyitott és messzemenőkig
partner.”
Röviddel ezután, az MTI tudósítása

szerint, a BCE átszervezése miatt til-
takozó felvonulást tartottak a főváros-
ban. A tüntetők menete délben indult a
budai kampusz elől, a Villányi útról. A
hét-nyolcszázas tömeg elején „Nem ad-
juk a Budai Campust” feliratú molinót
vittek. A demonstráció résztvevői ren-
dőri felvezetés mellett a Villányi úton,
a BAH-csomópontot érintve a Buda-
pest Kongresszusi Központ épületéhez
vonultak, ahol az egyetem tanévnyitó
ünnepsége kezdődött.
A tüntetésen emlékeztettek arra,

hogy a budai kampusz hallgatói és dol-
gozói fóruma egyhangúlag elutasította
a gödöllői egyetembe való beolvasztást
és tiltakozást hirdetett.
Egyelőre csak az tűnik biztosnak,

hogy az agrár-felsőoktatásba jelentke-
zők száma – szakmai és érdekképvi-
seleti szervezetek jelzései alapján is –
csökkenő irányzatot mutat.
A SZIE jelenlegi hét karára, a gö-

döllői, budapesti, békéscsabai, gyulai,
jászberényi és szarvasi kampuszokra,
valamint a csíkszeredai és a beregszászi
kihelyezett képzésekre mintegy 3400
hallgató nyert felvételt. Az intézmény
a Kárpát-medence vezető agrár- és vi-
dékfejlesztési tudásközpontjává kíván
válni, egy olyan egyetemmé, amely
átfogja az élelmiszergazdaság teljes
vertikumát, erősíti a vidék népesség-
megtartó képességét, egyben részese a
közép-európai társegyetemek együtt-
működésének.

(l.t.)

Egész nap égeti a kerti hulladékot a
szomszéd, gyanús alakok csengetnek
be az egyedülállókhoz, a hajnalig tar-
tó szórakozásból hazatérők miatt nem
lehet aludni… és sorolhatnánk a vég-
telenségig azokat a híreket, amik nap
mint nap ellepik a különböző közössé-
gi portálokat.
Az elmúlt időszakban gyakorlat-

tá vált, hogy ezekre a népszerű ol-
dalakra sokan azzal a céllal töltenek
fel információkat, hogy felhívják az
illetékesek figyelmét egy-egy prob-
lémára. Meg is van az eredménye: Jó
kis viták kerekednek, kommentek tu-
catjai érkeznek a bejegyzésekhez, ám
sokszor csalódottan tapasztalják az
érintettek, elmarad a várt intézkedés.
Ám, ha valaki figyelmesen olvassa a
különböző hozzászólásokat, gyakran
megtalálja a megoldás kulcsát, amit
azután elfelejtenek bedugni a zárba:
Tegyen hivatalosan bejelentést … az
önkormányzat illetékes irodáján, a já-
rási hivatalnál, a rendőrségen stb. Bi-
zony, sokszor ez a legfontosabb lépés
marad el, s egyre többen feledkeznek
meg arról, hogy a közösségi portálok-
ra való posztolás nem számít hiva-
talos bejelentésnek. Sőt! Egyáltalán
nem árt odafigyelni arra, ki mit ír ki,
milyen képet tölt fel, mert lehet, hogy
igaza van, könnyen válhat áldozatból
elkövetővé, aki személyiségi jogot, jó

hírnévhez való jogot sért, vagy rágal-
maz. Ez azonban könnyen elkerülhető,
ha egy probléma esetében a hivatalos
utat járja be a panaszos.
Akár az önkormányzatnál, akár a

járási hivatalban vagy a rendőrségen
mindig segítenek az érdeklődőknek,
milyen ügyben hová kell fordulni, mi
a bejelentés hivatalos módja. Van, ami-
kor egy hivatalos telefonos bejelentés
elegendő, míg más esetben írásban kell
jelezni a felmerülő problémát, név és
cím megadásával. (Sokan ettől ret-
tennek meg, főleg olyan esetekben,
amikor egy-egy konfliktushelyzetet
szeretnének így megoldani. Ám erre

nincs okuk, a személyes adatok védel-
méről az illetékes hatóság minden eset-
ben gondoskodik!) E nélkül a legtöbb
esetben az illetékesek nem tehetnek
semmit. Az eljárások módját jogsza-
bályok határozzák meg, amiket be kell
tartaniuk.
Amennyiben tehát valaki egy adott

problémával kapcsolatban bejelentést
kíván tenni ne a közösségi portálon
tegye, hanem a hivatalos, a jogszabá-
lyoknak megfelelő úton. Ha nem tudja,
hogy hová forduljon, a polgármesteri
hivatal központi 529-100-as telefonján
megkaphatja a szükséges segítséget.

(ny.f.)

Megoldás: A hivatalos út!

A Debreceni Egyetem Alumni-díj adományozásával
ismerte el a Teva Gyógyszergyár szerepvállalását a
hazai oktatás és kutatás területén.Az idén alapított díj-
jal a Debreceni Egyetem célja, hogy a versenyszféra
szereplői közül olyan vállalatot díjazzon, amely sokat
tesz a tudományos és szakmai munka fejlesztéséért
és a végzett hallgatóknak nem csak munkát, hanem
életpályát is tud biztosítani. Az elismerést szeptember
6-án Muczán Krisztina, a Teva Gyógyszergyár Zrt.
magyarországi HR igazgatója az oktatási intézmény
ünnepélyes évnyitóján vette át dr. Szilvássy Zoltántól,
a Debreceni Egyetem rektorától.
ATeva és a Debreceni Egyetem évtizedek óta part-

nerei egymásnak az élet több területén, a gyógyszer-
gyár két kihelyezett tanszék működtetésével segíti a

hallgatók gyakorlati ismereteinek bővítését, gyárlá-
togatásra fogadja a diákokat, így 2015-ben közel 300
egyetemista ismerkedhet meg a Teva világszínvonalú
eszközparkjával és a legújabb technológiákkal. Emel-
lett a vállalat szakemberei a diplomamunka elkészíté-
sében is támogatást nyújtanak, valamint órákat is tar-
tanak az egyetemen. A hallgatók jelentős számban a
Tevánál helyezkednek el, így az elmúlt 3,5 évben több,
mint száz egykori egyetemista lépett be a vállalathoz.
Természetesen a megfelelő szakember-utánpótlás

biztosítása fontos feladat a vállalat életében, de emellett
kiemelendő, hogy a Teva küldetésének tekinti, hogy a
hazánkban diplomát szerző szakembereknek olyan
életpályát kínáljon, amely biztosítja, hogy Magyaror-
szágon hasznosítsák az itt megszerzett tudásukat. Így

az egykori hallgatók hazánkban járulnak hozzá a GDP
növekedéséhez, a munkájuk után fizetendő adókon és
járulékokon keresztül pedig a nemzetgazdaság sikeres
működéséhez.
A gyógyszeripar Magyarországon jelentős múlt-

ra tekint vissza, melynek alapja a hazai szakemberek
nemzetközi viszonylatban is elismert szaktudása. Deb-
recen ebből a szempontból is kiemelkedő, hiszen itt az
oktatás és a versenyszféra napi kapcsolatban áll egy-
mással, így azonnal tudnak egymás igényeire reagálni.
Ezáltal pedig biztosítják az iparág hosszú távú sikerét.
A Teva több mint 20 éves működése alatt mintegy

350 milliárd forintot ruházott be Magyarországon,
megteremtve üzemeiben (Debrecenben, Gödöllőn és
Sajóbábonyban) a világszínvonalú gyógyszergyártást
és munkát adva több mint 3000 embernek.

Forrás: Teva

ELISMERÉSAMAGYAR OKTATÁS TÁMOGATÁSÁÉRT
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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 

A gödöllői Waldorf közösség három 
évvel ezelőtt rendezte meg először 
Mihály-napi Családünnepét, amely 
azóta ismertté és elismertté vált a 
városban, és sokakat vonzó, kedves 
színfoltja az őszi gödöllői kulturális 
programkínálatnak. 

A Waldorf iskolákban és óvodákban 
nagy szerepet kapnak az ünnepek, a 
pedagógiában nagy hangsúlyt kap a 
természethez kötődő életritmus megé-
lése, tudatosítása, így a Mihály-nap 
megünneplése is. Szent Mihályt a 
hagyományos ábrázolásokból egy-
részt a sárkányt legyőző harcos vi-
tézként, másrészt a kezében mérleget 
tartó arkangyalként ismerhetjük meg. 
Ünnepnapjához, szeptember 29-hez 
számtalan hagyomány kapcsolódik, s 

a Waldorf iskolások szeretnék ezeket 
minél többekkel megismertetni.  
A városi Mihály-napi Családünnepen 
a gödöllői Waldorf közösség értékei-
ből, szokásaiból ízelítőt adva szeret-
ne lehetőséget teremteni arra, hogy a 
gyerekekkel együtt a felnőttek is újra 
és újra felfedezzék az ünneplés örö-
mét, méltóságát, a hétköznapok és ün-
nepek váltakozásának ritmusát.
2015. szeptember 26-án, szombaton 
délután 14 órától szeretettel várnak 
mindenkit a Zeneiskola és a Művé-
szetek Háza közötti füves területen, 
színes programkínálattal! 
Szent Mihály arkangyal és az ördög 
küzdelmét eleveníti fel a sárkányjá-
ték, amihez kapcsolódóan bátorság- 
és ügyességi „próbákon” vehetnek 
részt a gyerekek. A színpadon egész 

délután gyerekcsoportok bemutatói, 
koncertek lesznek láthatóak és hall-
gathatóak. A kézműves foglalkozások 
között lesz különféle sárkánykészítés, 
lehetőség lesz hagyományos tevé-
kenységek kipróbálására (szőlőpré-
selés, gabonaőrlés, kenyérsütés), a 
bátrabbak pedig még kovácsolásban 
is kipróbálhatják erejüket. A kisebbek 
pedig megpihenhetnek majd a wal-
dorf játszóházban, ahol baba-mama 
foglalkozás és bábszínház teszi az ün-
nepet felejthetetlenné. 
A sokféle programon kívül most is vár 
mindenkit az egészséges életmódot 
népszerűsítő reformbüfé és a gyer-
mekek, kézművesek portékáit kínáló 
kirakodóvásár.
A program fővédnöke Gémesi 
György polgármester.                bj

„…az ősz felett fénylik szent Mihály” 

Idén is Mihály-napi családünnep

Az Alvégi Civil Társaság és a Gö-
döllői Városrészek Civil Egyesülete 
szervezésében második alkalommal 
rendezték meg az Alvégi Családi Na-
pot az elmúlt vasárnap a Gébics utcá-
ban (eredetileg szombaton lett volna 
a program, de az eső közbeszólt). Az 
egész napos rendezvényen számtalan 
program várta a kicsiket és a nagyo-
kat egyaránt.
Többek között hivatalosan is átad-
ták a terület lábteniszpályáját; hat 
csapat részvételével pedig lábtenisz-
versenyt is tartottak. A nap nyertesei 
természetesen a 
gyerekek voltak, 
akik több program 
között is választ-
hattak: volt ugrá-
lóvár, arcfestés, 
játékos vetélkedő, 
fánkevő verseny, 
aszfaltrajzverseny, 
stb.

A részt vevők a helyszínen bogrács-
gulyást is készítettek, de a környék-
beliek által sütött sütemények is nagy 
sikert arattak. Aki 
pedig a felszedett 
kalóriákat le akar-
ta adni, az az utca-
bálon letáncolhat-
ta a felesleget.
Az Alvégi Civil 
Társaság köszö-
netét fejezi ki a 
t ámoga tóknak , 
illetve köszöni az 

Ózonpajzs 2100 Gödöllő Környe-
zetvédő és Polgárőr Egyesület egész 
napos segítségét a rendezvény zavar-
talan lebonyolításában.

Ismét nagysikerű nótaesten vehettek részt a műfaj kedve-
lői szeptember 6-án  a Művészetek Házában. A Gödöllői 
Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület és Gödöllő 
város Roma Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében 
ez alkalommal Újvári Marika, Jenei Gábor, Nádasdi 

L á s z l ó 
és Rupa 
Ilona tol-
m á c s o -
l á s á b a n 
csendül-
tek fel a magyar és a cigány nóta gyöngyszemei. A program igazi 
különlegessége volt a monoki Kossuth Népdalkör fellépése, aminek 
tagjai a Zemplén és Tokaj-hegyalja népdalait szólaltatták meg, párat-
lan élményt szerezve a hálás közönségnek.      jk

II. Alvégi Családi Nap

A magyar népdal is helyet kapott a nóták mellett
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Az elmúlt években nem egy-
szer vettem kézbe nagy öröm-
mel dr. Czeizel Endre könyveit, 
amelyek a magyar géniuszo-
kat vette szokatlan módon 
górcső alá. 

Költőink, zeneszerzőink, tudósaink 
családját, történeteit ismerhettük meg, 
a szerzővel együtt kerestük a közös 
pontokat a tudományos magyarázatot 
arra, hogyan, miért lesz valakiből zse-
ni, mitől függ sikeres lesz-e a valaki, 
tud-e élni tehetségével, vagy elbukik, 
örökli-e és tovább örökíti-e mindazt, 
amitől kiemelkedik az átlagból, és be-
írja nevét a hallhatatlanok sorába. 
És nem olyan régen megszületett az 
utolsó könyv, amiben azt próbálja be-
mutatni, mi is tehetség, és ki a tehet-
séges ember, mi múlik a szerencsén és 
mi az, amiért az ember saját maga fele-
lős – természetesen mindehhez nagyja-
ink közül állítva példákat. 

A könyv fő témája a potenciális te-
hetségek, valamint az adottságaikat 
már igazoló talentumok egészségi ál-
lapotának és betegségeinek, vagyis 
sorsuknak áttekintése a kiemelkedő 

teljesítmény gyökereivel, létrejöttével, 
tudatos elősegítésével foglalkozó új 
tudományág a kreatológia segítségé-
vel. Az öröklődés, a család, a társada-
lom hatását vizsgálja, valamint – hűen 
hivatásához - orvosként összefoglalja 
azokat a lehetőségeket is, amelyek 
az orvosi genetika nézőpontjából az 
emberi tehetség felvirágoztatására és 
hasznosítására alkalmasak.

Ez alkalommal Semmelweis Ignác, 
Bolyai János, költőink sorából József 
Attila példáján keresztül járjuk körbe 
a tehetség kérdését, míg a zeneszerzők 
közül Dohnányi Ernőt, a festők közül 

pedig Csontváry Kosztka Tivadart 
emeli ki a szerző. Ha pedig zsenikről 
esik szó, nem maradhatnak ki a vizsgá-
latból azok a területek sem, amiket so-
kan egyszerűen csak úgy összegeznek: 
a zsenit az őrülttől csupán egy hajszál 
választja el. 
A könyvben ennek a kijelentésnek az 
igazságtartalmáról is szó esik, különös 
tekintettel a skizofrénia, a szélsőséges 
kedélybetegségek az epilepszia, a fo-
gyatékosságok, valamint a homosze-
xualitás jelenlétére egyes neves sze-
mélyiségeknél. 
Ahogyan az előszóból is kiderül – már 
az írás során tudta Czeizel Endre, ez 
lesz az utolsó könyve. Sajnos, ma már 
tudjuk, nem tévedett. A benne foglalta-
kat hagyta ránk örökségül.
„Könyvemet elsősorban a téma iránt 
érdeklődő pedagógusoknak szánom, 
akik elismerését, sőt szeretetét az 
elmúlt években oly jólesően megta-
pasztalhattam. Emellett azonban re-
ményeim szerint a gyermekek tudatos 
nevelésére vállalkozó szülők számára 
is hasznosak ezek az ismeretek. Végül 
mindazoknak is ajánlom könyvemet, 
akik az emberi tehetséget, legnagyobb 
természeti kincsünket, jobban akarják 
érteni és hasznosítani.”
(Dr. Czeizel Endre: Tehetség /Talen-
tum – Jó szerencse, semmi más?)
                                   (ny.f.)  

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Hagyaték

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.

Különleges koncerttel indul a Gö-
döllŐsz Fesztivál szeptember 11-én. 
A rendezvénysorozatot a Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar Opera Gála-
hangverseny á la Rossini című estje 
nyitja meg, a kastély lovardájában 
népszerű áriák csendülnek fel neves 
gödöllői, és a városhoz kötődő művé-
szek előadásában. 

A cím alapján azt gondolná az em-
ber, Rossini-est vár rá, pedig a kon-
certen az ő művei mellett Puccini, 
Mozart, Verdi, Cilea, Leoncavallo és 
Boito népszerű áriái is felcsendülnek 
Herczenik Anna, Kaján Katalin, 
Cser Krisztián és Xavier Rivadene-
ira tolmácsolásában. 
Az előadás címe azonban nem vélet-
len. A különleges összeállítás több 
dologra is utal, tudtuk meg Horváth 

Gábortól, a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar vezetőjétől. 
– Az esten felcsendül Rossini A tol-
vaj szarka című operájának nyitánya 
is, ami összekapcsolódik majd Gö-
döllő nevével. Hogy miért, az hama-
rosan kiderül! Az azonban nem titok, 
hogy Rossini élete utolsó 40 évében a 
szakácsművészetnek hódolt, s kiváló 
recepteket hagyott ránk. A cím kicsit 
erre is utal.
– Mi határozta meg, hogy Rossini 
zenéje mellett kinek a műveit hall-
hatja még a közönség? 
– Elsősorban azokra a művészekre 
építettünk, akik az áriákat megszó-
laltatják. Herczenik Annával, Kaján 
Katalinnal és Cser Krisztiánnal már 
dolgoztunk együtt, Xavier Rivadene-
irával azonban ez lesz az első közös 
munkánk. 

A két részes esten Herczenik Anná-
tól többek között Puccini Toscájából 
Tosca imáját, Kaján Katalin előadá-
sában a Szicília vecsernyéből Elena 
Boleróját hallhatják, míg Cser Krisz-
tián tolmácsolásában elhangzik a Rá-
galom-ária, Xavier Rivadeneirától 
pedig a Toscából a Levél-ária. Ilyen 
összeállítás mellett nem volt könnyű 
eldönteni, mivel zárjuk az előadást, 
mi lehet a méltó befejezés. Olyan 
művet kerestünk, ami mind a négy 
művész számára megfelelő, így talál-
tunk rá Verdi Rigolettójának quartett-
jére. Ez a közös produkció zárja majd 
a műsort. 
A szeptember 11-én 19 órakor kez-
dődő áriaestre jegyek a Művészetek 
Háza belvárosi jegyirodájában vagy a 
www.muza.hu oldalon online is vásá-
rolhatók.                                    jk

Friedrich Friz alkotásaiból nyílt 
kiállítás szeptember 3-án a pol-
gármesteri hivatal földszinti 
kiállítótermében. A német festő 
munkáit most láthatják először 

Magyarországon. Az emlékkiál-
lítás annak köszönhetően került 
Gödöllőre, hogy Friedrich Fritz 
unokaöccse itt él, s a hagyaték-
ként hozzá került alkotásokat 
szerette volna megismertetni a 
nagyközönséggel is. 
A tárlaton Gémesi György pol-

gármester mondott köszöntőt, 
majd Martos Gábor művészeti 
író méltatta a művészt és ismer-
tette életútját. 
Friedrich Friz 1900-ban született 
s életét a két világháború hatá-
rozta meg. Bár a Karlsruhei Mű-
vészeti Akadémián tanult, művé-
szi pályáját derékbe törte Hitler 
hatalomra jutása, ami számára 
a munkaszolgálatot jelentette, a 
háború után pedig szegénységet, 
amikor inkább szobafestőkre 
volt szükség, mint művészekre. 
Halála után testvérei és azok 
gyermekei örökölték a hatalmas 
képanyagot, amit élete során ké-
szített, s amiből most néhányat  
szeptember végégi a gödöllői 
közönség is megtekinthet.   
      kj

Gitárzene töltötte meg szombaton este a Szentháromság templomot. Az Arpeggio Gitárzenekar „Ze-
nés üdvözlet testvér-városainkból” címmel itt mutatta be a gödöllői közönségnek a nemrég lezajlott 
németországi turnéjának műsorát. 
A zenekar ismét olyan produkciókkal lépett fel, amelyekben a gitár mellett más hangszereknek és 
az éneknek is fontos szerep jut. A koncerten közreműködött Szutor Karina és Farkas Benedek 
(fuvola), Halmóczy Sarolta és Herdovics Anna (hegedű), Székely Judit (mélyhegedű), Csuja 
Dániel (cselló) és a Cibri Énekegyüttes. 

Megnyílt a Friedrich Friz emlékkiállítás

Operagálával kezdődik a GödöllŐsz Fesztivál

Testvérvárosi üdvözlet Arpeggio módra
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Gödöllőn a 33. MaGyar Sajtófotó-kiállítáS

Hírek, amiket nem kell elolvasni

kiSboldoGaSSzony naGybúcSú MáriabeSnyőn

Életünk minden területét hassa át a szeretet!

(folytatás az 1.oldalról)

A fotók jellemzően sötét tónusúak, és
az élet árnyékosabb oldalát mutatják be,
Kijev központjától a migránsokMagyar-
országon történő áthaladásáig sok szen-
vedő embert látunk, de a hazai lakosok-
ról szóló kockák sem mondjuk az első
száz százalékosan pormentesített falut
mutatják be, hanem azt, ahol éppen-
séggel egyetlen négyzetméter aszfaltút
sincs. H’ja, a sajtót elsősorban a negatív
szenzációk érdeklik/éltetik.
A fotók – ahogy a napilapok, magazi-

nok, hírportálok igénylik – hírképekként

és képsorozatként váltogatják
egymást. Kiváló képeken lát-
juk egy hajléktalan karácso-
nyát (Balázs Attila fotói), aki
öltönyben és nyakkendőben
megy áldozni, majd vissza-
vetkőzik a vackába, és azt a
bűvészt (Hartyáni Norbert
képein), aki egy blokkház egy-
forma lakásaiból emelkedik ki.
A gödöllői Tuba Zoltán azt
mutatja, be, hogy készült a par-
lament előtti Kossuth- szobor.

A válogatás alapján úgy tű-
nik, hogy
a sajtófo-
tóban a földi szép-
ség a természetbe,
a vadvilágba szo-
rult, a folyók és a
tavak járhatatlan
zegzugaiba, ahol
még háborítatlan a

harmónia – ha éppen nem kegyetlen va-
dászatokat örökít meg a kamera.
A 243 pályázó által beküldött 7164

képből 155-öt láthat a közönség Gödöl-
lőn. Az október 3-ig megtekinthető kép-
gyűjteményt nemzetközi zsűri válogatta.

(L.T.)

A Gödöööllői Királyi Kastély Pálmaházá-
ban (Maaarttrtinovics Ignác utca 2/a) augusz-
tus utolsó hétvvvt égéjén megnyílt a Pálma-
ház Kerrrttrtr észet és Herbárium. A kerttrtészeti
áruda főőő sétányának tengelyében megépí-
tett klasszikuuuk s kertttr igazi ékkkkk öve lehet Gö-
döllőnekkk.Agyerekek nagy örömére a tavi
rózsák al díszített medencét a küükülönböző
méretbeeen és színben pompázó halak né-

pesítik be. A Pálmaházban
a régről megszokott teknnknő-
sök mellett egy új kedven-
ce is lehet a gödöllőieknnknek,
egy gyönyörűűrű, élénkknk piros
színű papagáj.
A gyerekek mellett a

felnőttek is megtalálhatják
a nekik tetsző elfoglaltsá-

got a Pálmaház
Herbáriumban: válogathatnak
a küüük lönböző és változatos kéz-
műves termmrmékek közüüzül legyen
szó egy küükülönleges fűűfűszerrrrr ől a
vasárnnrnapi ebédhez, vagy egy
egyedi ízesítésű lekvárrrrr ól a
nagymama süteményébe. A
gasztronómia szerelmeseit a
Pálmaház Kerttrtészetben friss

zöldfűűfűszerekkkkk el várják, olyan ritkkka fajták
közüüüz l is választhatnak, mint az édddeslevél
(Stevia), a marokkkkk ói menta vagy aaa kevés-
bé ismertttr csokimenta.
A kertttr észet vezetőinek elmondááása sze-

rint további meglepetések és fejleeesztések
várhatóak az elkövetkező hetekbeeen, hogy
Gödöllő újra büszke lehessen a Pááálmahá-
zára. (mz)

Kisboldogasszony nagybúcsút tartot-
tak a hétvégén a Máriabesnyői Nagy-
boldogasszony Bazilikában. A két nap
legjelentősebb eseményén, a vasárnap
délelőtti ünnepi püspöki szentmisén ez-
rek vettek részt a szabadtéri oltár előtt,
az altemplomban és a templomban. A
zarándokok több mint tíz különbusszal
érkeztek a kegyhelyre.

– Isten hozott mindnyájatokat a Bes-
nyői Szűz Máriához Baktalórántházától
Pannonhalmáig, akik gyalog, autóbusz-
szal vagy személykocsival érkeztetek –
szólt az egybegyűltekhez Turai János
plébános, majd köszöntötte a főceleb-
ráns Palánki Ferenc egri segédpüspö-
köt, aki, mint mondta, itt itthon van, hi-
szen a váci egyházmegye az ő otthona is.

– Bár ma Mária születésnapját ün-
nepeljük, az ő élete Jézusról szól és
egy üzenetet hordoz: – Nézzétek a fia-
mat! Minden jelenésében azt üzeni az
embereknek, hogy szóljon a ti életetek
is Jézusról – mondta szentbeszédében
Palánki Ferenc. A segédpüspök kiemel-
te: – Életünk sok nehéz pillanatában
érezhettük, hogy velünk van Jézus. Ő
megígérte, hogy velünk lesz, nem ígért
viszont könnyű életet. Naponta fel kell
vennünk a keresztet – ebben nincs sza-
badnap –, ám a kereszt maga a szeretet.
És a szeretetnek életünk minden terüle-
tén meg kell jelennie!
– Nagyon figyelnünk kell Isten ta-

nítására a mai bonyolult, zűrzavaros
világban, amikor nem tudjuk megmon-
dani, hogy mi lesz pár óra múlva, hogy
hogyan alakul a menekültkérdés. Tavaly
ilyenkor még nem is gondoltunk erre.
Nem tudjuk, hogy mi lesz. De amit meg
kell tennünk, azt meg kell tennünk. Se-
gíteni őket, a szeretet gyakorolni irántuk.
Ebben a nehéz helyzetben keresztény-
ként kell viselkednünk. Ahogyan hallot-
tuk a szentleckében, Krisztus képmását
kell magunkra öltenünk, hogy életünk
minden napján Krisztusként jelenjünk

meg. Hiszen Máriában világra jött az
isteni szeretet és arra tanít bennünket,
hogy rajunk keresztül is, minden nap,
ott, ahol élünk, megjelenjen az isteni
szeretet, megjelenjen a Krisztus. Mert
aki a krisztusi szeretetet gyakorolja, az
maga is Krisztussá, krisztusivá, keresz-
ténnyé válik.
A körmenet eleje, mint azt már meg-

szoktuk, ezúttal is egybeért a végével. A
szentmisét a bazilika kórusának művészi
élményt nyújtó ének szolgálata tette még
emlékezetesebbé. (l.t.)
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Szeptember 12-én szombaton
11 óráig: 

Plutó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk állatorvos

 
Tel.: 06-20/3855-726.

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

gödöllői Szolgálat 72015. Szeptember 8. Élő-Világ

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:

NYITÁSI AKCIÓ!

SzepTemberbeN
minden termékünkből

10 % KedvezméNYT AduNK.

NYITvA: H–Szo  800–1700

tel.: 06-70/601-8608 

06-70/601-8618

Cím:Gödöllő, isaszeGi út 60.

Dombvidéki zöld forgatag címmel 
családi napot rendezett vasárnap a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park, megün-
neplendő, hogy idén 25 éves a Gö-

döllői Tájvédelmi Körzet. A színes, 
vidám nap programjait a tájvédelmi 
körzethez tartozó Gödöllői Királyi 
Kastély parkjában rendezték meg.
Az eseményen köszöntőt Gyenes 

Szilárd, Gödöllő város alpolgármes-
tere és Füri András, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park igazgatója mondott. A 
szép számmal megjelent gyerekek-

nek Palya Bea adott koncertet, va-
lamint Geszler István tartott vidám 
állatbemutatót.
A nagyobbaknak a Kastélyparkban 
tartott szakvezetéses séták, illetve a 

Barokk Színházban tartott előadások 
(Németh András: 25 éves a Gödöl-
lői TK, dr. Papházi János: A barokk 
kerttől a természetvédelmi területig 
– A gödöllői kastélypark története, 
Fábián Balázs: Besnyői búcsújárás, 

Kiss Katalin: A gödöllői dombvidék 
földvárai, Zelenák Attila: A gödöl-
lői dombvidék madarai) nyújtottak 
érdekes elfoglaltságot.

(ta)

Dombvidéki zöld forgatag

Így néz ki egy bárány, ha évekig kóborol és nem nyírják
Harminc pulóvernyi gyapjúval került elő 
Chris, az évekkel ezelőtt elkóborolt merinói 
juh Ausztráliában. A kasztrált kost feltehető-
en múlt héten nyírták meg először.
Az elkóborolt állat az idők során mintegy 40 
kilogrammnyi gyapjat növesztett. Ez akkora 
mennyiség, hogy a juhot befogadó canber-
rai állatmenhely vezetője szerint minden bi-
zonnyal bekerül a Guinness-rekordok közé.
A korábbi rekordot egy új-zélandi juh, Shrek 
tartotta, amelyről 27 kilónyi gyapjút vágtak 
le több mint tíz éve. Miután Chris teljesen 
felépül, új helyet keresnek neki.

Előző lapszámunkban sajnálatos mó-
don hiányosan közöltük a „Gödöllő 
Fája 2015” pályázat eredményeit, amit 
most korrigálunk.
Gödöllő Város Önkormányzata a nyár 
elején pályázatot hirdetett a „Gödöl-
lő Fája 2015” cím elnyerésére. A fő 
cél az volt, hogy felhívják a lakosság 
figyelmét környezetük szépségének 
megtalálására, a zöldfelület, köztük a 
fák szerepének fontosságára a minden-
napjainkban. A versenyre 13 nevezés 
érkezett, az előzsűrizést egy szakmai 
zsűri végezte, majd a lakossági szava-
zatok száma alapján a győztes egy ma-
gánterületen lévő gesztenyefa (25 sza-
vazat) és egy közterületi platánfa (45 
szavazat) lett. Utóbbit nevezik a ma-
gyarországi Év Fája 2016 versenyre.

az alsóparki platán indul a magyarországi év fája 2016 versenyen

„Gödöllő fája 2015” nyertesei

SZTARENSZKY RÓBERTNÉ
Platánfa (Alsópark) 

45 szavazat

BIOFIT CENTER – Gesztenyefa 
(Állomás út, magánterület)

25 szavazat

• Hadnagy Anna – Bilobil fa (Zombor u., közterület): 2 szavazat • Tusorné Judit – Platánfa (Gébics u., közterü-
let): 20 szavazat • Kommár Ferenc – Ezüst hársfa (Szent-Györgyi Albert u., közterület): 23 szavazat • Kommár 
Ferenc – Ecetfa (Ady Endre sétány, közterület): 11 szavazat • Kommárné Gerőcs Edit – Kőrisfa (Kazinczy krt., 
közterület): 10 szavazat • Dr. Gáspár Zoltán – Fenyőfa (Major u., magánterület): nem érkezett szavazat • Dr. 
Czeglédi Mária – Nyírfa (Szent János u., közterület): 5 szavazat • Dr. Székely Csaba – Lucfenyő (Fácán sor, 
közterület): 20 szavazat • Szabó Tamás – Hársfa (Szilágyi E. u., magánterület): 24 szavazat • Takács Márton 
– Tölgyfa (Egyetem, közterület): 1 szavazat • Berze Katalin – Gesztenyefa (Táncsics M. út, közterület): 2 sza-
vazat.

A VERSENYBEN RÉSZT VETTEK:
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Teniszezz a Sportcentrumban
800 Ft/óráért.!

Helyszín: Táncsics Mihály úti Sportcentrum!!!!!!
Pályabérlés előzetes bejelentkezés alapján: a 06/20-461-

6010-es vagy info@godolloisportcentrum.hu!

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 legyél a jövő bajnoka
és egy összetartó csapat tagja! Jelentke-
zés a 06-20/560-11-48-as számon vagy
a contactsegodollo@gmail.com e-mail
címen, illetve szeptembertől az edzése-
ken (BIO-FIT Center Gödöllő, Állomás
út 1-2./a hétfő és szerda 17:30-19:00-ig).
Honlap:www.itftaekwondo.hu

felhííváás

Várjuk régi és új vendégein-
ket a szokásos időpontban!
A részvétel INGYENES!
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 szakosz-
tálya felvételt hirdet 2003-
2007-es születésű gyors,
ügyes gyerekeknek, akik
szívesen sportolnának, ver-
senyeznének.
Jelentkezni lehet szeptemberben
az egyetemi (SZIE) atlétika pá-
lyán, minden délután 16 órától
17:30-ig személyesen,vagy te-

lefonon a 2003-2004-2005-ös és
2007-es születésűeknek Kovács
Zoltán edzőnél a 30-6916286-
os, a 2006-ban születetteknek
Körmendy Katalin edzőnél a
30-3836789-os számon. Ha sze-
retné, hogy gyermeke játékosan
sokoldalú fejlesztést kapjon, ak-
kor várjuk a sportok királynője
csapatába.

toborzó – gYermekatlÉtika a geaC-ban

Ismét nyert, ezzel tovább-
ra is veretlen még a Gödöl-
lői SK együttese a megyei
I. osztály idei szezonjában.
Szász Ferenc csapata ez-
úttal a Taksonyt múlta felül
(1-0) és már három mérkő-
zéses győzelmi sorozatot
tudhat magáénak.

Azt mondják, a jó szakács nem vál-
toztat a már jól bevált recepten: Nos,
azt nem tudjuk, hogy Koziorowski
Richárdmilyen szakács, de azt igen,
hogy a jó szokások megszállottja,
amit a Taksony ellen is bizonyított.
A gödöllői támadó, hasonlóan az el-
múlt heti bajnoki mérkőzéshez, ezút-
tal is az ötödik percben szerzett gólt,
ami ismét három pontot jelentett a
GSK-nak. Koziorowski az elmúlt
három találkozón három gólt szer-
zett és mindhárom gólja győzelmet
jelentett a csapatnak.
Szász Ferenc együttese négy for-
dulót követően 10 pontjával a 4.
helyen áll a tabellán és legközelebb
a 11. helyen álló Maglódi TC ven-

dége lesz a Gödöllő. A találkozót
szeptember 12-én rendezik majd 16
órás kezdéssel Maglódon.
Pest megyei I. osztály, 4. forduló
Gödöllői SK – Taksony SE 1-0 (1-
0) Gól: Koziorowszki Richárd.

Pest megyei Kupa – Köny-
nyed rajt

Könnyedén, 2-0-s győzelemmel raj-
tolt a 2015/2016-os megyei kupaso-
rozatban a Gödöllői SK csapata, akik
az első fordulóban a megyei II. osz-
tályú Kismarost verték. A következő
évi Magyar Kupa előszobájának szá-
mító megyei sorozat 2. fordulójában
a szintén másod osztályú, igen acélos
Iklad ellen kell kivívni a továbbjutást
idegenben. A mérkőzés szeptember
9-én lesz 16.30-as kezdéssel.
Pest megyei Kupa, 1. forduló
Kismaros – Gödöllői SK 0-2 (0-2)
Gól: Polyák Attila, Kaiser László.

Megyei II. osztály – GEAC:
Álmos rajt
Elkezdte a GEAC csapata is a baj-
noki küzdelmeket. Amegyei II. osz-

tály közép-csoportjában szereplő
„egyetemisták” Leányfalun debü-
táltak és kaptak ki 2-1-re. A folyta-
tás hazai pályán az Ecser ellen.
Pest megyei II. osztály közép-cso-
port, 4. forduló
Leányfalu SE – GEAC 2-1 (1-0)
Gól: Horváth Zsolt.

Megyei III. osztály –
Vereség Sülysápon

Idei második mérkőzésén a Sülysáp
kettes számú csapatához látogatott
a GSK kettő. A második csapatok
párharcát a házigazdák nyerték meg
3-2-re, ezzel Kerecsényi-Fodor
Norbert együttese továbbra is nye-
retlen még.
Pestmegyei III. osztály közép-cso-
port, 4. forduló
Sülysáp KSK II. – Gödöllői SK II.
3-2 (2-1) Gól: Szabó László, Tóth
Márk. -ll-

labdarúgás – tovább tart a lendület

Koziorowski: 3 gól, 9 pont

Pest megyei II. osztály, 5. forduló
Szeptember 13., vasárnap 16 óra

Gödöllői EAC – Ecser SE
(Egyetemi Sportpálya)

__________________________
Pest megyei III. osztály, 5. forduló
Szeptember 13., vasárnap 16 óra
Gödöllői SK II – Vsszentlászló SE
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

A Grassalkovich SE akrobati-
kus torna szakosztálya felvé-
telt hirdet csoportjaiba.
Ovis csoportunkba várjuk a 3-6 éves
mozgékony gyerekeket. Sokmozgás-
sal az ügyesség fejlesztése a célunk.
Sokoldalú képzéssel élményt adunk
az ovisoknak.
Előkészítő csoportunkba várjuk azo-
kat a 6-10 éves örökmozgó lányokat

és fiúkat, akik ügyes trükkjeikkel
gyakran a kétségbeesésbe kergetik
szüleiket. Irányt mutatunk és koordi-
náljuk a mozgásukat, erőssé és lazává
tesszük őket. Ha egy sikeres és ered-
ményes klubhoz szeretnél tartozni,
nálunk a helyed!
Érdeklődni lehet: Kőhler Ákosnál,
Damjanich Iskola tornaterme: hétfő,
szerda és péntek 16–17 óra között!
Telefon: 06/20 9511 072
www.grassalkovichse.hu

tisztelt szülők!
kedves gYerekek!

AAzelmúlthétvégénfolytatódott
a III. osztályú csapatbajnokság
a teniszezőknél, ahol a Gödöl-

lői SK teniszezői magabiztos,
9-0-ás győzelemmel folytatták
bajnoki menetelésüket.

A hazai pályán, a Villa Gran-
de pályáin fogadta a Gödöllő a
Kecskemét Újhidy TC együttesét
és verték meg a mieink a láto-
gatókat 9-0-ra, ezzel két forduló
után továbbra is veretlen a csa-
pat. -li-

tenisz – Csb iii. osztálY

A Kecskemét is kipipálva

Szeptember 5-6-án rendezték
Debrecenben a Gyulai István
Atlétikai Stadionban a jelen-
tős pénzdíjakkal honorált Ma-
gyar Szuper Liga Döntőt, ahol
az egész éves szereplés alap-
ján minden számban a legjobb
7 versenyző indulhatott, kiegé-
szülve a Junior Liga első helye-
zettjével. A gödöllői atléták öt
arany-, egy-egy ezüst- és bron-
zéremmel zárták a versenyt.

Kaptur Éva, a GEAC kiváló sprin-
tere a teljes mezőnyben egyedülálló
teljesítménnyel két aranyérmet (100
és 200 méteren) és egy ezüstérmet
(400 m) nyert, Répási Petra (a ké-
pen balra, fotó: haon.hu), a még ju-
nior korú gátas szintén első helyen
végzett 100 m gáton, továbbá az ötö-
dik lett 100 m síkon. Kovács Zoltán

óriási izgalmak közepette mindössze
négy századmásodperces előnnyel
nyerte a 400 m-es síkfutást, továbbá
Juhász Fanni jobb kísérlettel a női
rúdugrást, ami előtt 100 m gáton 4.
lett.
A GEAC utánpótlás erejét jelzi,

hogy a Répási Petra mellett, a szin-
tén junior korúKriszt Botond három
próbában bronzérmet szerzett, míg
Ajkler Eszter ugyan ebben a szám-
ban a hölgyeknél az ötödik lett, míg

100 m gáton a 7. helyért járó pénzdí-
jat is bezsebelte. A fenti eredmények
feltétlen bizakodásra adnak okot a
jövő hétvégén megrendezésre kerülő
Országos Csapatbajnokság döntő-
jére, ahol a Gödöllői EAC csapata,
kiegészülve az Ikarus és a BEAC
versenyzőivel országos bajnoki cím
megvédésére készülnek. -tt-

atlÉtika – Öt aranY-, egY ezüst- És egY bronzÉrem

A GEAC atléták fantasztikus hétvégéje

Az előző NB II-es férfi kézilabda
bajnokság bronzérmese, a Gö-
döllői KC csapata is lassan meg-
kezdi a 2015/16-os szezont. Az
északi-csoport küzdelmei szep-
tember 19-én kezdődnek majd, a
GKC 20-án hazai pályán a Hatvan
elleni meccsel kezdi meg az évet.

Mi más lehetne a cél, mint megismé-
telni vagy akár túlszárnyalni az elmúlt
bajnokságban nyújtott eredményt, azaz
a harmadik helyet.
Az erőviszonyok alapján erreminden esé-
lye meg is van a gödöllői együttesnek.
A Gödöllői KC szeptember 20-án, 15
órai kezdéssel a Heves megyei baj-

nokságot megnyerő és innen feljutó
Hatvan együttese ellen kezdheti meg a
menetelést majd. Ősszel hat alkalom-
mal játszik majd hazai környezetben,
a Hajós iskola tornatermében a GKC,
míg ötször utazik.
Hazai meccsek: 09.20.: GKC – Hat-
van, 10.03.: GKC – Csömör, 10.18.:
GKC – PLER-Bp. U23, 10.31.: GKC
– Gyöngyös U23, 11.15.: GKC – Bu-
dakalász, 11.28.: GKC – Heves.

-il-

kÉzilabda – szeptember 19-Én rajtol az nb ii

GKC: Megismételni a tavalyit



Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

2015. szeptember 15.  
kedd, 18 óra:

A GÖMB Alkotócsoport 
A mikrokozmosz

és Chelemen Paula 
Teremtés hangszeres témákra
című kiállításának megnyitója

A GÖMB kiállításán Balla Vera, Fá-
bián Dénes Zoltán, Kovács Gab-
riella, Lőrincz Ferenc, Madarász 
Gergely, Mácsai Mária, Márvány 
Miklós, Mészáros János, Pirók Irén, 
Posztobányi Péter, Sz. Jánosi Er-
zsébet, Szentiványi-Székely Enikő, 
Szinvai Pál és Varga Zoltán Zsolt 

alkotásait láthatják.
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

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

Szeptember 14-20-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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 polgármeste-
ri hivatal portáján vagy a 106-os szobában lehet 
igényelni 2015. augusztus 24-től. 
Leadási határidő: 2015. október 9.

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

Gödöllő Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet

a meghirdetés időpontjában

– Gödöllő város közigazgatási 
területén életvitelszerűen lakó, és 
költségelvű lakbérrel bérbe adott 
önkormányzati tulajdonú lakásra 
bérlői, bérlőtársi joggal nem ren-
delkező, vagy

– a városban tevékenységet foly-
tató munkáltatónál határozatlan 
idejű munkaviszonyban foglal-
koztatott
nagykorú magyar állampolgárok 
részére a Gödöllő,

• Dózsa György út 1-3. V/33. (45 
+ 1 m2 másfél szoba, főzőfülke, 
kamraszekrény, 2 db beépített 
szekrény, előtér, fürdő + wc, tá-
roló helyiségekből álló, összkom-
fortos)
• Dózsa György út 1-3. X/78.  
(45 + 1 m2 másfél szoba, főzőfül-
ke, kamraszekrény, 2 db beépített 

szekrény, előtér, fürdő + wc, táro-
ló helyiségekből álló, összkom-
fortos) 
• Deák Ferenc tér 2. I/6. (45 + 1 
m2, két szoba, konyha, előtér, für-
dő + wc, erkély, földszinti tároló 
helyiségekből álló, összkomfor-
tos,)
• Deák Ferenc tér 2. II/8. (45 + 
1 m2, két szoba, konyha, előtér, 
fürdő + wc, erkély, földszinti tá-
roló helyiségekből álló, összkom-
fortos,) 
• Deák Ferenc tér 2.  III/14. (47 + 
1 m2, másfél szoba, konyha, elő-
tér, fürdő + wc, erkély,   földszinti 
tároló helyiségekből álló, össz-
komfortos,) 
• Deák Ferenc tér 2. III/17. (48 + 
1 m2, lakókonyha, hálófülke, elő-
tér, fürdő + wc, földszinti tároló 
helyiségekből álló, összkomfor-
tos,) 
• Deák Ferenc tér 3. II/11. (45 + 
1 m2, két szoba, konyha, előtér, 
fürdő + wc, erkély, földszinti tá-
roló helyiségekből álló, összkom-
fortos,)

szám alatti lakás költségelvű lak-
bérrel, határozott, 5 éves időtar-
tamra történő bérbevételére.

Egyéb pályázati feltételek: A 
résztvevők körére és fizetőképes-
ségre vonatkozó feltételek.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: Formanyomtatvány kitöltése, 
valamint a szükséges dokumentu-
mok csatolása.

A pályázatok benyújtásának he-
lye: Gödöllő Város Polgármesteri 
Hivatala, Városüzemeltető és Va-
gyonkezelő Iroda, III. emelet 303. 
sz. helyiség (ügyfélfogadási idő: 
hétfő 8.00-18.00, szerda 8.00-
16.30).
A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje: 2015. szeptember 30. 16 
óra
Részletes tájékoztató és forma-
nyomtatvány átvehető ügyfélfo-
gadási időben a III. emelet 303. 
sz. helyiségben, valamint érdek-
lődni lehet a 06-28-529-171-es 
telefonszámon.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS

MEGHÍVÓ ALPHA-KURZUSRA, AVAGY 
KERESZTÉNYSÉGRŐL KÖTETLENÜL

Az Alpha-kurzus ideális mindazok számára, akik hiteles forrásból akarnak töb-
bet tudni a keresztény hitről.
Mi az ALPHA-kurzus? Laza, elvárásoktól mentes, barátságos és szórakoztató, 
beszélgetős együttlét
• Minden alkalom közös étkezéssel kezdődik, amely jó lehetőség arra, hogy 
megismerjük egymást.
• Figyelj, tanulj, beszéld meg, fedezd fel és kérdezz bármit! Az Alpha kurzuson 
nincs túl egyszerű vagy túl ellenséges kérdés!
• Az Alpha kurzus egy lehetőség bárki számára, hogy felfedezze a keresztény 
hit alapjait.
IDŐPONT: szerdánként 18:30 – 20:30. A kurzus első alkalma:  szeptember 23.  
Időtartama: 12 hét
HELYSZÍN: Gödöllői Református Gyülekezet  (Gödöllő, Szabadság tér 9.)
Gyermekfelügyeletről gondoskodunk!
JELENTKEZNI LEHET:  alpha.godollo@gmail.com, Tel.: 06 28 410-191.
Bővebb információ: www.refgodollo.org

A Dr. Lumniczer Sándor Alapít-
ványt céljai között kiemelt helyet 
foglal el a súlyos, daganatos beteg 
gyermekek támogatása. Nemrég 
fordult hozzájuk segítségért Saska 
Dávid 30 éves fiatal, aki cystas fib-
rosisban  szenved, emiatt tüdőátül-
tetéssel kezelték. 
Az Alapítvány az adományozási sza-
bályzatában szereplő 18 éves korha-
tár miatt saját vagyonából sajnos nem 
tud támogatást nyújtani, ezért  nyílt 
adománygyűjtést szervez a beteg ja-
vára.
Az Alapítvány elkülönített szám-
lára szervezi a gyűjtést. OTP Bank 
11742049-20343435
Adószámunk: 18670945-1-13 Szék-
hely: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor 
u.1. A Dr. Lumniczer Sándor Alapít-
vány minden segítő szándékú támo-
gatást köszönettel fogad!
A cystas fibrosis örökletes, több 
szervet érintő anyagcsere betegség.  
Jellemzője a külső elválasztású mi-
rigyek kóros nyáktermelése mely 

legsúlyosabban a légutakat és az 
emésztőrendszert érinti. A viszkózus 
váladék eltömeszeli a mirigyek ki-
vezető csöveit, a nyákdugók mögött 
pedig pangás, következményes gyul-
ladás és az érintett szerv szöveteinek 
pusztulása következik be.
Hazánkban 450 beteget tartanak nyil-
ván. A hatásos antibiotikumok meg-
jelenése előtt a csecsemők többsége 
nem érte meg az első életévet. Ma a 
szervezett beteggondozás, a legsú-
lyosabb tüneteket okozó légúti követ-
kezmények hatásos kezelési lehetősé-
ge, az emésztőenzimek pótolhatósága 
és a megfelelő kalóriatartalmú étke-
zés biztosítása révén a betegek meg-
érik a felnőttkort. A tüdőben zajló 
progresszív folyamat azonban fiatal 
felnőtt korra légzési elégtelenséget, 
ennek következtében jobbszívfél 
elégtelenséget okoz. Ennek egyet-
len megoldási lehetősége a tüdő- 
transzplantáció, melyre jelenleg a Bé-
csi Egyetemi Sebészeti Klinikán van 
lehetőség. A beültetett szervben a be-
tegség nem újul ki.

A Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány felhívása
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KÖZLEMÉNY

+ Ajándék hirdetés a Szolgálatban! 1+1=3 Akció! Részletek az
irodában vagy telefonon!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

+ Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik KÁPOSZ-
TÁR ISTVÁNT utolsó útjára elkísérték és gondolatban velünk vol-
tak. A gyászoló család

INGATLAN

+ Új építésű ikerház, Királytelepen, 350m2-es saját telekkel,
94m2 lakótérrel, n+3 szoba, igényes kivitelezés, kulcsrakészen!
Iár.: 28,9MFt 20-944-7025

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

+ Harasztban, 119m2-es sorház garázzsal, teraszokkal eladó!
Iár:23.9MFt! 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:
11.8 MFt (20)804-2102

+ Harasztban jó állapotú kockaház, 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 kulcsraké-
szen 21,99MFt-os i.áron 20-772-2429

+ Eladó nappali+2 szobás, 69 nm-es, 1.emeleti újszerű lakás az
Egyetemnél! Iár:19.9 MFt. (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 telket. 20-944-7025

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

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

+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102

+ Eladó Aszódon a Falujárók útján 3 emeletes, téglából épült házban
egy 52nm-es, 3. em, konvektoros, igényesen felújított luxuslakás, be-
épített konyhabútorral, 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 bejá-
rattal, hozzá tartozó kis kerttel, borospincével, terasszal, sok-sok
örökzölddel telepített. Az udvarban téglából épült kerti szauna,
mosdóval, zuhanyzóval + kemence. I.á.: 24,9 mFt 20-919-4870

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

+ (3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 81nm-es 2szobás tég-
laépítésű 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

+ Eladó Szadán a CBA-val szembeni csendes utcában egy tetőte-
res, 80nm összterületű, téglából épült, nappali+3szobás családi
ház 1160 nm-es saroktelken gázkazán fűtéssel. Az ingatlan alatt
60nm pince van kialakítva, mely több funkcióra alkalmas helysé-
gekből áll. I.á.: 15,2 mFt 20-919-4870

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

+ (3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány utcában egy 2szintes, szute-
rénes, téglaépítésű családi ház 580nm-es telekkel. Az ingatlan áll:
földszinten 3szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, a szuterénben ga-
rázs, vendégszoba, fürdőszoba, a tetőtérben 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 megvásárolható. 20-919-4870

+ (3914) Eladó Vácszentlászlón a Petőfi utcában egy 3szobás tég-
lából épült családi 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+2szo-
bás szuterénes igényesen kialakított lakóház, kerti medencével,
nagy terasszal. A szuterénben több funkcióra alkalmas helységgel.
Örökpanorámás, déli fekvésű kilátással. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 110nm össz-
területű, duplakomfortos lakás. I.á.: 25mFt 20-919-4870

+ (3905) Eladó Mogyoródon egy két generációs 2nappali+5szo-
bás, duplakomfortos, téglából épült, szép megjelenésű családi ház
1000nm-es telken. Az ingatlan tartalmaz szuterént, melyben 2
helység található, amik bármely funkcióra alkalmasak. Az ingat-
lan 2lakásos társasházzá alakítató oly módon, hogy a földszinti
lakáshoz tartozik 2szoba, mosókonyha, fürdőszoba, wc, beépített
gardrób, nappali hatékony kandallóval, pince és egyéb helységek
500nm-es telekkel. Emeleti lakáshoz tartozik nappali+3szoba,
2fürdőszoba, 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

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

+ Eladó Gödöllőn a 1081nm építési telek a Kelemen utcában. A te-
lek előtt közművel ellátott aszfaltos út. I.á.: 14,5mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy Kastély mögötti utcában új építésű luxus-
kivitelű családi ház. Az ingatlanhoz tartozik egy kétállásos garázs
és fedett kerti medence. Amerikai konyhás nappali+3szobás. I.á.:
47mFt 20-919-4870

+ (3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában egy 800nm
telken lévő nappali-étkező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben
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 ellátott 700nm telek. I.á.: 6,7 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő belvárosában a Körösfői utcában egy 120nm
alapterületű, 3 szobás családi ház 543nm-es telken. Az ingatlan-
ban teljes közműhálózat ki van építve. I.á.: 22,5mFt 20-919-4870

+ 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 áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyí-
lászárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+Remsey krt-onmélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.

+ Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/kiadó, üzlet, iroda, masz-
százsszalon, egyéb célra. Gázkonvektor, riasztó, légkondi besze-
relve. Ingyenes parkolás. Tel.: 30/2242-653.

+ Eladó a Szilágyi E. utcában 1060 nm-es parkosított telken 3
szobás családi ház. Külső szigetelés, új nyílászárók, redőnyök, 110
nm-es melléképület, kút, pince. 30/402-7276

+ Eladó Gödöllőn az Ambrus Zoltán közben magasföldszinti 2szo-
bás 54nm-es lakás. Normál állapotú különálló szobák, külön WC,
fürdő. Iár: 11,8MFt. 20/544-7532

+ 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 irányáron eladó. Tel: 20/325-0471

+ Perczel Mór utcában bekerített 721 nm-es, 18 nm széles te-
lek 6x5-ös (felújítandó) faházzal olcsón eladó. Áram, víz van. Iár:
4MFt. GITÁROKTATÁST VÁLLALOK. 20/5433-261

+ Eladó Nagyfenyvesben egy 80 nm-es, 1.emeleti, társasházi la-
kás két tetőtéri galériás garzonnal. Tel: 20/669-0039

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

+ Kossuth Lajos utca/ Ambrus Z.közben eladó egy 60 nm-es ki-
váló állapotú, felújított, azonnal beköltözhető lakás 14,2 MFt-ért.
Tel: 20/320-3662

+ KERESEK min. 1000 nm-es ÉPÍTÉSI TELKET Gödöllő kertváro-
sában vagy újfenyvesi részén (akár bontandó és/vagy átépítendő
felújítandó házzal). 70/457-3035

+ Gödöllő belvárosában KERESEK 60 nm körüli erkélyes, nagy
ablakos, világos konyhás lakást a 2.emeletig. (10 emeletes liftes
házban, Palotakerten is lehetséges.) 20/553-9604

+ A Mátrában, festői környezetben családi ház reális áron eladó.
Érd: 20/4800-429, 37/360-117

+ Gödöllőn az Antalhegyen TELEK ELADÓ szép kilátással a Boj-
torján u. 5-ben. Közmű megoldható! 769 nm-es! Tulajdonostól!
06-1/7070-187, 20/278-1054

+ Vásárolnék 64 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakást a 2.emeletig a Kos-
suth Lajos utca és az Erzsébet park környékén. Tel: 20/553-9604

+ SÜRGŐSEN ELADÓ FENYVESBEN csendes zöldövezeti családi
ház. Érd: 30/619-9983

ALBÉRLET KIADÓ

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

+ A Jászóvár és Százszorszép utca környékén olcsó, bútorozatlan
albérletet keres egy házaspár. 30/619-9983

+ Kertes ház csendes környezetben kiadó. 1+2 félszoba, konyha,
fürdő, előszoba, spájz, terasz, gépkocsinak zárt parkolási lehető-
ség. 90.000 Ft+ 2 havi kaució. 20/3594-223

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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

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

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

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

ÁLLÁS

+ Belvárosi speedfitness stúdióba keresünk délutáni órákra,
részmunkaidőben, igényes, sportban és anatómiai ismeretekben
jártas személyi edzőt. ( gyógymasszőrök, tornatanárok előnyben!
Tel.: 06-30-6844020

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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+ Online marketing szakembert keresünk több Curves klub részé-
re! Facebook, WEB marketing, AdWords és egyéb online tudással
rendelkező szakembert keresünk a Curves klubok oldalainak ke-
zelésére, hirdetés szervezésre és ezen keresztül az értékesítési
munka optimalizálására, erősítésére. A feladatok otthoni kötetlen
munkaidőben végezhetők alkalmazotti megállapodással fix bér
plusz jutalékért. Curves edzés tapasztalatokkal rendelkező höl-
gyek előnyben! Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal: curves@
godollofitness.hu címen.

+ Gödöllői cég asszisztenst keres angol nyelvtudással. Jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal: evocool@evocool.eu

+ Gödöllői étterembe keresünk felszolgálót. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal a rekakaiser@gmail.com email címen lehet.

+ Gödöllői étterembe keresünk szakácsot. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a rekakaiser@gmail.com email címen lehet.

+ Gödöllői étterembe keresünk sushi szakácsot. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal a rekakaiser@gmail.com email címen lehet.

+ Bővítjük csapatunk! FELSZOLGÁLÓT, SZAKÁCSOT, részmunka-
idős FUTÁRT keresünk Gödöllőre a Donatella Restaurant & Pubba.
Elvárások: vendéglátásban szerzett szakmai tapasztalat. Amit
kínálunk: versenyképes jövedelem, hosszú távú munkalehetőség,
támogató vezetőség, jó csapat! Jelentkezés: fényképes önélet-
rajzzal, vavaenergy@gmail.com címen

+ SZAKIPARI, ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁKHOZ, elsősorban MŰ-
GYANTA-ALAPÚ PADLÓBURKOLATOK kivitelezéséhez keresünk
CSOPORTVEZETŐ, MŰVEZETŐ kollégát. Elvárások: Mobilitás:
munkavégzés folyamatosan változó munkahelyeken az ország
egész területén. –Józan, rendezett életmód, felelősségteljes
hozzáállás; Fizikai munkában való alkalmi részvétel. B kategóri-
ás jogosítvány. Előny: művezetésben szerzett tapasztalat. Amit
nyújtunk: Magas, teljesítményarányos bérezés, rendezett háttér,
folyamatos munka. Cégünk telephelye Gödöllő. Rövid bemutatko-
zását kérjük az interfloor.kft@gmail.com e-mail címre eljuttatni.

+ A Tessedik Sámuel Idősek Otthona 1 fő szociális gondozó-ápoló
munkatársat keres. Jelentkezni a 06-20-824-7620-as telefon-
számon, vagy a bodiera74@gmail.com email címen lehet.

+ A Tessedik Sámuel Családok Átmeneti Otthona 1 fő szakgondozó/
gondozó munkatársat keres. A jelentkezéseket a 06-20-437-6574-es
telefonszámon, vagy a terkakaracsony@gmail.com email címre várjuk.

+ Gödöllői fröccsöntő üzembe felveszünk SZERSZÁMKÉSZÍTŐT,
valamint 3 műszakos munkarendbe BETANÍTOTT MUNKÁST, MŰ-
SZAKVEZETŐ-GÉPBEÁLLÍTÓT. Jelentkezni lehet: ertekesites@
plastexpress.hu email címen vagy telefonon: 70/325-8729

+ AMagyarMáltai Szeretetszolgálat gödöllői irodája KÖZÖSSÉGI GON-
DOZÓI munkakör betöltésére keres SZOCIÁLPEDAGÓGUS vagy SZOCI-
ÁLIS MUNKÁS főiskolai vagy egyetemi végzettségű, oklevéllel rendel-
kező munkatársat szenvedélybetegek számára működtetett közösségi
ellátásába. Pályázni lehet fényképes szakmai önéletrajzzal és motiváci-
ós levéllel, melyet a következő 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. Érdek-
lődni lehet amegadott email címen vagy a 28/416-567, 30/647-5659
telefonszámokon hétköznap 8.00-16.00 között.

+ FELSZOLGÁLÓ/ PULTOS munkakörbe, rész és teljes munkaidőbe
szakképzett munkatársat keresünk. Jelentkezni: 30/400-4762

+ Önállóan dolgozni tudó FODRÁSZT keresünk szadai szépség-
szalonba, vagy fodrászhelyiség hosszútávra kiadó vendégkörrel.
Önéletrajzot a gretaszalon@gmail.com-ra várjuk.

+ Gödöllői kávéházba mosogató-kézilány munkatársat keresünk!
Jelentkezés személyesen: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. cí-
men vagy telefonon: 20/322-0372

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

KERESÜNK!
Ügyfeleink számára, azonnali megvásárlásra

keresünk Gödöllőn nappali + 2-3 szobás családi
házat, csendes utcában, lehetőség szerint nagy

telken, 26 millió forintig.
Készpénzes ügyfeleink számára keresünk

nappali + 4 szobás, újszerű, téglaépítésű családi
házat 35 millió forintig.

VÁRJUK HÍVÁSÁT: 06/20-531-4333!
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Gödöllői SXL Fitness terem
recepciós kollégát keres.

Önéletrajzot a
gym.godollo@gmail.com

e-mail címre kérjük.

GÖDÖLLŐN, központ-
ban lévő, bejáratott,
igényes kialakítású
szépségszalonban
fodrászszék kiadó.

Tel: +36-30-789 6263



+ Gödöllő (Bag, Aszód) közeli lovastanya önállóan dolgozó SZA-
KÁCSOT felvesz azonnali kezdéssel. Bérezés megegyezés szerint.
(Lakáslehetőség, család is szóba jöhet.) Érd: 20/934-2487

+ Aszódi telephelyű, egyedi belsőépítészettel foglalkozó üzemem-
be ASZTALOSOKAT keresek. Jelentkezés: office@lignumfa.hu vagy
20/444-3415

SZOLGÁLTATÁS

+ AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül! A higroszabá-
lyozású légbevezetők beépítésével megelőzhető, ill. megszüntet-
hető a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű gázkészülékek-
hez, kályhák, kandallók légellátásához speciális légbevezetőket is
kínálunk. Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.:
06-30-398-48-15;06-28-423-739

+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel
u.38. Kérésre házhoz megyek. www.barbarakutyakozmetika.hu,
+3620/9355059.

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

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

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

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadá-
sa. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák, bokrok, ültetvények: ki-
vágása, metszése, újratelepítése. Permetezés kézi és motoros per-
metezőgéppel. Rotációs kapálás, gyomtalanítás. Fűnyírás, sövény-
nyírás, fűkaszálás. Árok és ereszcsatorna tisztítás. 30/747-6090

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

+ Építőipari vállalkozás külső, 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% kedvezmény-
nyel! Tel: 06-70-361-9679

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

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló
anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470
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A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja!

Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák



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

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

+ 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

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PE-
DIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30/851-8763

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakod-
jon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 20/532-7275

+ Relaxálásra, izomlazításra, feltöltődésre vágyik? A masszázs
kellemes hangulatban, nyugodt környezetben történik, az első
30% kedvezménnyel. Kérésre csakratisztítást, auraharmonizálást
alkalmazok. Főleg hölgyek, de urak jelentkezését is várom! Hívja-
nak! 20/499-7306

OKTATÁS

+ Fiatal MAGYARTANÁR vállal korrepetálást, felvételire felkészí-
tést kisiskolás kortól érettségiig 70/609-7748

+ TANÍTÁS, KORREPETÁLÁS! Gyakorlott Tanítónőként Alsó tago-
zatosok számára ANGOL és MAGYAR nyelv tanítását, korrepetálá-
sát vállalom. Házhoz megyek, anyagot viszek! Érd: 20/443-7884

+ DExam ANGOL középfokú (B2) nyelvvizsga Gödöllőn 2015.
október 31-én. Jelentkezési határidő: október 5. www.dexam.hu
/12 tanórás FELKÉSZÍTŐ TRÉNING indul több időpontban. Részle-
tes információ kérhető: dexamgodollo@gmail.com

+ Angol senior (60+) újrakezdő, középiskolásoknak nyelvvizsgára,
érettségire felkészítő, felnőtteknek újrakezdő (délelőtt) nyelvtan-
folyam indul szeptemberben. További érdeklődés és jelentkezés:
30-224-75-63, toptan1999@gmail.com.

+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép
és emelt szintű érettségire felkészítés. Egész nap. Érd: 30/611-
0036 Kollarics Katalin

+ FRANCIA nyelvórák 15 éves tapasztalattal rendelkező nyelvta-
nártól. Érettségire, nyelvvizsgára való felkészítés, segítség iskolai
problémák esetén. Tel: 70/395-0768

+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és középszin-
tű érettségire való felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár. Főis-
kolások, egyetemisták segítése is! 20/380-2268 (du., este hívható)

+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

TÁRSKERESŐ

+ 157/65/71 éves, fiatalos özvegyasszony társát keresi nemdo-
hányzó úr személyében, aki szintén nehezen viseli a magányt. Tel:
30/464-1809

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

ADÁS~VÉTEL

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

+ Ággyá nyitható, 130x200 cm-es ülőgarnitúra,
2 fotellel, megkímélt állapotban olcsón eladó. Tel.:
20/9455-583.

+ Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vérnyomás-
mérő 4000Ft, krómozott új bárszék 8000Ft, használt el-
lipszis tréner 16000Ft, diszkógömb lámpa (forgós) 5000Ft,
előszobai akasztó 2800Ft, női trekking kerékpár 26colos,
agydinamós, 3 sebességes marokváltós agyváltó, elől-hátul
csomagtartókosár, kresz szabályoknak megfelelően felsze-
relve i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégi-
ségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁRO-
LOK. Tel: 28/412-230

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

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásá-
rol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat,
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi
pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és HA-
GYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-293-1759,
70/942-0806, 20/465-1961

+ AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+ Babakocsi, újszerű állapotban, 3 az 1-ben és pelenkázó eladó.
Hívjon bátran, megegyezünk! Tel: 70/668-8362

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

+ Kitűnő állapotban lévő DAIHATSU Terios Crossover teljes
szervíz után, 71 ezer km-el, állapotfelméréssel, vonóhorog-
gal eladó. Tel.: 30/9-662-290.

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

EGYÉB

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

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

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetle-
nül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-, Hársméz. 720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+ HA TAKARMÁNY, AKKOR MONTU. Táp-Termény egész évben.
Csirkeszezonra: Bábolnai indító: 3400Ft/zs, Nevelő: 3200Ft/zs,
Befejező: 3000Ft/zs, Kukorica: 60Ft/kg, Búza: 60Ft/kg, Tyúkda-
ra: 90Ft/kg, Árpa: 60Ft/kg, Zab: 60Ft/kg. Takarmánykiegészítők,
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
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Te is a hasadon lévő feles-
legtől szeretnél leginkább

megszabadulni, ugye?
Az a rossz hírünk, hogy önmagában a
hasizomgyakorlatoktól nem fog eltűnni
a zsírpárnád, nem lesz kocka hasad!
A hasi tájékon előszeretettel rakódik le a
zsír. Ahhoz, hogy a hasizmaid előtűnjenek,
le kell csökkentened a testzsír százaléko-
dat. Tévhit, hogy a hasizomgyakorlatok a
hasadon lévő zsírszövetet égetik el. A ha-
sizomgyakorlatok a hasizmaidat erősítik.
Nincs helyi zsírszövet égető gyakorlat,
ugyanis a testzsír többé-kevésbé egyenle-
tesen rakódik le, és ugyanígy tüntethető el.
„Ez azt jelenti tehát, hogy van ugyan ha-
sizmom, csak eltakartam egy kevéske háj-
jal?”
Valóban így van. Szerencsésebb emberek
arányosan híznak, zsírraktáraik nagyjából
egyenletesen oszlanak el a testen. Mások-
nál ez a zsír azonnal hasra, mellre, combra
rakódik. A nők inkább csípő- és deréktájon
raktároznak, ez a vonásunk a terhességek
miatt, a magzatok védelmére fejlődött így
az evolúció során. Sajnos a nők hasfala el
nem engedné az utolsó vékony kis zsír-
réteget, ragaszkodik hozzá, még akkor
is, mikor az egyén már bőven az ideális
testsúlysáv alsó határánál mozog.
Ezzel együtt kell élnünk és talán az aktu-
ális divatnak kellene egy kicsit alkalmaz-
kodni a természet adta tulajdonságunkhoz.
„Én ebbe mégsem akarok belenyugodni
és mégis szeretnék kocka hasat!”

Milyen gyakorlatokat kell végeznem ah-
hoz, hogy lemenjen a hasamról a háj?”
Ez természetes igény és nem csak a csi-
nosság miatt szükséges, hanem az egész-
ségügyi szempontok is legalább ilyen fon-
tosak. A testtartásod is megváltozik a hasi
úszógumi miatt, ami pedig gerincproblé-
mákat okozhat. Tehát fontos a hasi hájtól
megszabadulni és ugyanakkor megerősíte-
ni a hasi és meglepő, de a hátizmokat is.
Három fontos feladatod van ez ügyben:
1. A hájat zsírégető-kardió típusú gyakor-
latokkal lehet eltüntetni. Irányítani, hogy
honnan menjen és hol maradjon, na, azt
sajnos, nem lehet. Mindenki tudja csök-
kenteni a testzsír százalékát, és mindenki-
nek egyenletesen csökken a test egészéről.
Ám az már genetika kérdése, hogy kinek
hol van az a bizonyos utolsó raktárkész-
lete. A Curves heti 3 x 30 perc köredzése
már elindítja a zsírégető folyamatokat,
amennyiben egyenletesen közepes-magas
intenzitással dolgozol az egész idő alatt a
korodnak megfelelő 70-75 %-os pulzus-
tartományban. Rendkívül fontos a zsír-
égetéshez – ahogy mindenfajta égéshez –
az oxigén, ezért edzés alatt „ne felejtsd el
levegőt venni” méghozzá egyenletesen és
mélyen az orrodon beszívva és a szádon
intenzíven kifújva.
2. Ám a kardió edzés önmagában még
nem teremt erős hasizmokat. A jelenlegi
Curves gépeink közül kettő speciálisan a
hasi és mély hátizmok erősítésére szolgál.
Ezeket a gépeket a 30 perces edzés alatt 6
x 30 másodpercig tudod használni. Igye-
kezz szabályosan hasizomból húzni és há-
tizomból tolni és ne feledd, hogy a karod
ezen a gépen csak egy erőközvetítő esz-
köz. Lehetőséged van ugyanakkor szinte
mindegyik Curves gépen a hasizmodat is
erősíteni oly módon, hogy folyamatosan
tónusban tartod, vagyis megfeszíted. A
Curves személyi edzők ismerik céljaidat,
amiért edzel és igyekeznek motiválni az
egyenletes és intenzív kardió munkára és
a gépeken végzett szabályos és hatékony
izomerősítésre.
3. És akkor ugye mondanom sem kell,
hogy mi a harmadik faktor… Igen, ponto-
san, a helyes táplálkozás. Túl magas kaló-
ria bevitel mellett nincs az a kardió meny-
nyiség és izomerősítés, ami elővarázsolná
azt a meseszép kocka hasat.



Beküldési határidő: 
2015. szeptember 15.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Berneczei Istvánné, Erzsébet ki-
rályné krt. 2., Bihari József Imre, 
Kossuth Lajos u. 41.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Blaskó Anna, Bethlen Gábor u. 
20., Ó-Nagy Györgyné, Erzsébet 
királyné krt. 21/I. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Málnási 
Dávid, Szőlő u. 13.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Mihályi János, Erkel Ferenc u. 2/a., 
Hodbabni Jánosné, Kazinczy u. 12. 
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Liptai János-
né, József A. u. 9., Som János, 
Rózsa u. 33.
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