
A tervek szerint október 31-ig
kiköltöznek a polgármesteri
hivatal irodái a városházáról,
aminek felújítását, újjáépíté-
sét a képviselő-testület cik-
lusprogramja tartalmazza. Az
újjáépítési program tervezésé-
hez az idei költségvetés fede-
zetet nyújt. Szeptember 10-ei
ülésükön a képviselők a pol-
gármesteri hivatal átmeneti el-
helyezése érdekében ingatlan
csere- és bérleti szerződések
megkötéséről döntöttek. Az
elfogadott megoldással kész-
pénzkímélő módon gyarapo-
dik a város vagyona.

A tervezési program összeállítá-
sa kapcsán a polgármester felvette
a kapcsolatot a Pest Megyei Kor-
mányhivatallal, s megkérdezte, hogy
a járási hivatal az újjáépített házat

kívánja-e majd ugyanúgy közösen
használni a polgármesteri hivatallal,
mint jelenleg, mert ha igen, akkor az
általa igénybe vett területtel arányos
módon részt kell vennie a beruházás
finanszírozásában. A kormányhiva-

tal levélben értesítette a várost arról,
hogy forráshiány miatt nem tud hoz-
zájárulni anyagiakkal az épület fel-
újításához, ezért egyelőre a Kotlán
Sándor utcába, egy, a kezelésükben
lévő, állami tulajdonú épületbe he-

lyezik át a járási hivatalt és az
okmányirodai osztályt. Ezek
után az önkormányzat saját,
csökkentett feladataihoz mé-
retezve építi át a városházát.
Az épület statikai és szer-

kezeti megerősítésre szorul, a
tetőszerkezetet és az azbeszt
alapú burkolólemez felhasz-
nálásával készült tetőteret
vissza kell bontani, az épület
energetikai rendszerét ki kell
cserélni, a külső falazatot újjá
kell építeni, a nyílászárókat
ki kell cserélni. Az átépítés
megalapozásához készített
szakvéleményben leírt fel-

adatok megoldásához az épületet ki
kell üríteni. A polgármesteri hivatal
kiköltöztetését – az épület állapota
miatt – még a tél beállta előtt indo-
kolt megoldani.

(folytatás a 2. oldalon)

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar nagy sikerű
koncertjével kezdődött meg a GödöllŐsz Feszti-
vál. (5. oldal)

Táblaavatással és látványos felvonulással ünne-
pelte fennállásának 125. évfordulóját a hivatá-
sos gödöllői tűzoltóság. (6. oldal)

Lázár Vilmos és Lázár Zoltán egyéniben arany-
és ezüstérmet, csapatban aranyérmet szereztek a
kettesfogathajtó-vb-n. (8. oldal)
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MÁSFÉL ÉVIG IS ELTARTHAT AZ ÁTÉPÍTÉS

Megújul a városháza, költözik a hivatal
Belvárosi Napok

Hatalmas tömeg
Ha lehet még fokozni, az elmúlt évek
egyre növekvő tendenciájába tökéle-
tesen beillett az elmúlt hétvégén ha-
talmas sikert aratott Belvárosi Napok,
amelynek rendezvényeire sok-sok ez-
ren voltak
kíváncsiak.
Az Alsó-

park kastély-
lyal szembe-
ni területén,
a nagyszín-
padon vagy
éppen a
Te á t r u m i
S á t o r b a n ,
valamint a
Művészetek Házában, illetve annak ká-
vézóteraszán számtalan koncert, előa-
dás, bemutató várta az érdeklődőket,
akik a civil szervezetekkel is megis-
merkedhettek.

(összeállításunk a 3. oldalon,

kapcsolódó írásaink a 4. és a 8. oldalon)
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Városfejlesztési stratégia: má-
sodszor is elfogadták

A Belügyminisztérium és az önkor-
mányzat közötti megállapodás alapján 
készült el Gödöllő 2015-2020-ig szóló 
fejlesztési stratégiája. Ezt a képvise-
lő-testület júniusban már elfogadta, 
azonban el kellett küldeni a tárcához 
minőségbiztosítási eljárásra. A BM ezt 
elvégezte, s a dokumentumot magas 
színvonalúnak értékelte. A képvise-
lő-testületnek azonban újra el kellett fo-
gadni és ezt egyhangú igen szavazattal 
meg is tette.

Szennyvíztelep: kiegészítő be-
ruházások 

Augusztus 31-én átadták a korszerű-
sített városi szennyvíztisztító telepet, 
amely önkormányzati önrész vállalá-
sa mellett több mint egymilliárd forint 
uniós támogatást kapott. Az eredeti 
pályázat a város korlátozott forráslehe-
tőségére tekintettel a telep nem minden 
elemének felújítását tartalmazta, ezért 
az önkormányzat kiegészítő beruházás-
hoz nyújtott be támogatási kérelmet. 
Szükség van még ugyanis épületek, 
utak, aszfaltburkolatok, kerítések és 
kapu felújítására, hídmérleg építésére, 
térfigyelő rendszer kialakítására. A vá-
ros ezekhez a feladatokhoz közel 140 
millió forintos támogatásban részesül-
het, amihez a mintegy tíz százalékos 
önerőt az önkormányzat fedezi.  

Olcsóbb lett a szippantás  

Az eddigi nettó 3400 Ft/köbméterről 
2548 Ft/köbméterre csökken a nem 
közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére és elszállítá-
sára vonatkozó helyi közszolgáltatás 
díja az ide vonatkozó önkormányzati 
rendeletben. A kedvező változás annak 
köszönhető, hogy a DMRV Zrt. jelen-
tősen mérsékelte a leürítési díjat. Mint 
ismert, a képviselő-testület március 
12-i ülésén fogadta el Szepesi Zoltán 
vállalkozó közszolgáltatói pályázatát és 
annak részeként a díjkalkulációt. A vál-
lalkozó bízik benne, hogy a díjcsökken-
tés hatására a lakossági igénybevétel 
megnövekszik, mivel eddigi jelentősen 
elmaradt a becsült mennyiségtől. 

Újabb pályázat a Várkapitányi lak 
felújítására 

Kitartón keresi a város a pénzt a Vár-
kapitányi lak (közismert nevén Test-
őrlaktanya) felújításához. A Norvég 
Alaphoz beadott pályázatra semmiféle 
visszajelzés nem érkezett (a pályáza-
tokat érdemben nem bírálták el és az 
egész program kimenete kérdésessé 
vált). Ezután az NKA Építőművészet 
és Örökségvédelmi Kollégiuma által 
meghirdetett felhívásokra két pályá-
zatot is beadott a város, de csak a tető 
helyreállítását célul kitűző projekt nyert 
8 millió forintot. A legszükségesebb tar-
tószerkezeti beavatkozások elvégzésére 
beadott pályázat eredménytelen lett.   
A napokban jelent meg egy újabb NKA 
felhívás országos és helyi védelem alatt 
álló épületek, építmények örökségvé-

delmi célú felújítására. Ezeket Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások minisz-
tere saját hatáskörben hagyja jóvá. A 
képviselő-testület most a szerkezeterő-
sítési munkákra és a kétszintes fa loggia 
helyreállítására nyújt be pályázatot mi-
niszteri támogatásra 56,7 millió forint 
összegben.     

Fejlesztéseket tervez a skate park 

Az állandó gondnoki felügyelettel ren-
delkező Gödöllői Skate Park alig egy 
év alatt Magyarország egyik legnép-
szerűbb pályájává vált. A látogatók szá-
ma napi 15-20 fő - a pálya maximális 
terhelhetősége egy időben körülbelül 
ugyanennyi. A GSK Extrémsport szak-
osztályához szerződött sportolók ked-
vezményesen vehetik igénybe a pályát. 
Számukra rendszeresen szerveznek kö-
zösségépítő társadalmi munkát.
A generálkivitelező Attraktív Kert Kft. 
támogatásával májusban hazánk legma-
gasabb színvonalú pénzdíjas BMX és 
Mountain Bike versenyét rendezték itt.
A létesítmény nemrég saját beruházás-
ban készült gyakorló pályával bővült. 
A szivacsgödör és a trambulin növelte 
a látogatottságot.
Elsődleges fejlesztési terv az áram és a 
víz bekötése. Világítással este 7-8 óráig 
is nyitva tudnák tartani a pályát. A to-
vábbi elképzelések közé tartozik padok, 
székek, napernyők beszerzése, mosdó 
és zuhanyzókonténer üzembe állítása. 
A GSK vállalja a használók által fizetett 
bevételek és az üzemeltetési kiadások 
közötti különbség finanszírozását, ami-
vel támogatja a helyi sportot és a nehéz 
helyzetben lévő tehetséges sportolókat.

További döntések

A képviselő-testület elfogadta a város 
idei költségvetésének I. félévi telje-
sítéséről készített beszámolót és mó-
dosította a költségvetési rendeletet. 
Ugyancsak jóváhagyta a polgármester 
beszámolóját a város nemzeti vagyonát 
érintő tulajdonosi jogok és kötelezettsé-
gek joggyakorlásáról. 
Megszületett a testület második félévi 
munkaterve. Az év hátra lévő rendes 
üléseit október 15-én, november 12-én 
és december 10-én tartják. 
A döntéshozók módosították a Gödöllő 
és Környéke Közbiztonságáért Köz-
alapítvány Alapító Okiratát. A Mátyás 
király utca 10. és a Tessedik Sámuel út 
4. szám alatti telephellyel bővítették a 
Kalória Gödöllő Nonprofit Közhasznú 
Kft. telephelyeit. 
Az önkormányzat 2021. február 28-ig 
szóló helyiségbérleti szerződést köt a 
KDNP-vel.  
Jóváhagyta a képviselő-testület a 
G-Magistratus Szálloda Zrt. felügyelő-
bizottságának ügyrendjét. A bizottság 3 
tagból áll, akiket az alapító önkormány-
zat jelölt ki öt évre. 
Eladja a képviselő-testület az Ökörte-
lek völgyi hulladékkezelő központ „0” 
ütemű depójánál lévő, amortizálódott 
gázkonténert és a hozzá tartozó fel-
szereléseket. A konténert 1 - 1,2 millió 
forint, a felszereléseket 2,5 - 3 millió 
forint összeggel jelölte ki értékesítésre. 

Az önkormányzat ezeket az eszközöket 
nem használja.

Mikor lesz uszoda?

Halász Levente képviselő (Gödöllői 
Lokálpatrióta Klub) Egyebek napirendi 
pontban feltett kérdésére még nem is-
merjük a választ. Dr. Gémesi György 
polgármester információi szerint, ha 
csúszással is, de a jelek szerint valami-
kor elkezdik majd az építését. 
Az ezer férőhelyes lelátóval, ötven mé-
teres medencével létesítendő versenyu-
szodáról szóló kormánydöntést 2014 
tavaszán jelentette be Balog Zoltán 
miniszter és Vécsey László országgyű-
lési képviselő. Azóta a polgármester 
több levelet is írt a megvalósítás felől 
érdeklődve a honatyánál e témakörben. 
A beruházásra utaló jelek közé tarto-
zik, hogy a városi főépítész tagja lett 
a tervpályázatot bíráló bizottságnak és 
az is, hogy kormányhatározat született 
az uszoda helyszínéül kijelölt egyetemi 
kertészet áttelepítéséről az Alsóparkból 
Szárítópusztára.    

Új aljegyző lép hivatalba

Pályázat útján új aljegyzőt keresett az 
önkormányzat a nyáron, jelentette be 
az Egyebek napirendi pontban dr. Gé-
mesi György. A polgármesteri hatás-
körbe tartozó eljárást azért indították, 
hogy csökkentsék a jelenlegi aljegyző, 
dr. Kálmán Magdolna munkaterhét, 
ő ugyanis egy személyben a városüze-
meltető és vagyonkezelő iroda vezető-
je is. A számos pályázó közül a város 
vezetője dr. Kiss Árpád kinevezését 
támogatja, aki jelenleg a hatósági iroda 
munkáját irányítja.                              lt

         (Folytatás az 1. oldalról) 

A hivatal befogadására egyedül 
az FM Műszaki Intézet B épülete 
lehetne alkalmas jelentős felújí-
tást követően, azonban a magas 
bérleti díj erősen megterhelné az 
önkormányzat költségvetését, a 
belvárostól való távolság pedig 
jelentősen akadályozná a hivatal 
működését, lakossági kapcsolattar-
tását.
A városközpontban az Áfész-El-
szer Kft. rendelkezik több üres 
irodahelyiséggel, melyek alkalma-
sak a hivatali funkciók ellátására. 
A kft-vel folytatott tárgyalások 
eredményeként a korábban a Sza-
badság tér 6. szám alatt működött 
Budapest Bank épületében és a 
Kossuth utca 3. szám alatt, a volt 
CIB Bank helyiségeiben szakiro-
dákat, a Petőfi tér 4-6. szám alatti 
földszinti üres helyiségben pedig 
ügyfélszolgálatot lehet elhelyezni. 
Ezeken túl igénybe vehető szak-
iroda elhelyezésére a VÜSZI Kft. 
Dózsa György úti épületének II. 
emelete. Ebben a konstrukcióban 
a hivatal működése, a feladatok el-
látása a jelenleginél ugyan kisebb 
területen és térben, de biztosítható 
az átépítés idejére.
A Szabadság téri ingatlan tulaj-
doni helyzete és a tulajdoni lapon 
levő terhek rendezésre várnak, az 

önkormányzattal ezt követően lesz 
megköthető a szerződés. A cseré-
lő fél az Áfész-Elszer Kft. lesz, a 
gazdasági társaság az ingatlan tu-
lajdonjogát előszerződés alapján 
megszerzi, a tehermentesítést el-
végzi.
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy ingatlan csereszerződéssel az 
önkormányzat tulajdonába veszi a 
Szabadság tér 6. szám alatti épüle-
tet, aminek az értéke 121 millió fo-
rint. Cserébe adja a Petőfi  tér   8., 
a Tisza u. 4., a Lumniczer u. 7. és 
a Kossuth  utca   15/A  szám  alatti 
ingatlanait. Ezek értéke 77 millió 
forint. A 44 millió forint értékkü-
lönbözetet egy összegben fizeti ki 
az Áfész-Elszer Kft-nek.
Ezen túl a hivatal helyiségbérleti 
szerződést köt a Kossuth utca 3. 
szám és a Petőfi tér 4-6. szám alatti 
üzlethelyiségre szeptember 15-étől 
számított másfél évre. A bérleti díj 
3.000 Ft+ÁFA/m2/hó+rezsi+közös 
költség. A közös költség a Kossuth 
utcai helyiségnél 15.000, a Petőfi 
téri üzletnél 10.000 Ft+ÁFA/hó.

***

A Polgármesteri Hivatal kiköl-
tözésének menetéről lapunk fo-
lyamatosan tájékoztatja majd a 
lakosságot. A Járási Hivatal ki-
költözéséről még nem kaptunk 
információt. 

Bíró Ferenc és Solymosi Imre vet-
te át múlt csütörtökön a „Gödöllő 
Vállalkozója” díjat a városházán dr. 
Gémesi György polgármestertől. 
Gödöllő város képviselő-testülete 
Varga Árpád önkormányzati képvi-
selő kezdeményezésére a 16/2002. 
(VII. 22.) számú önkormányzati 
rendeletében, a vállalkozók mun-
kájának elismerésére alapította az 
elismerést.
A rendelet értelmében a díj azoknak 
a köztartozással nem rendelkező 
egyéni vállalkozóknak, társas vál-
lalkozások személyesen közre-
működő tulajdonosainak, illetve 
vezető tisztségviselőinek ado-
mányozható, akik olyan tradi-
cionális, illetve modern ipari, 
szolgáltatási tevékenységet 
folytatnak, amely a város gazdasági 
életében, a lakosság ellátásában tartó-
san kiemelkedőnek és színvonalasnak 
minősül, illetve jelentős eredménye-
ket értek el a város fejlődését, szolgál-
tatásainak bővítését célzó vállalkozási 
tevékenységeikkel. A díjban évente 
két személy részesíthető.
A rendezvényen Gémesi György pol-
gármester úgy fogalmazott, a jól mű-
ködő vállalkozások elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a helyi gazdaság erősöd-
jön. Ehhez azonban nem csak vállal-
kozásbarát környezetre van szükség, 
hanem olyan cégekre is, amelyek 

m i n ő s é g i 
munkát végeznek. Mint 
mondta, Gödöllőn közel 1000 vállal-
kozás járul hozzá a város bevételeihez 
és nyújt szolgáltatást a lakosságnak. 
BÍRÓ FERENC gumijavító 1992 óta 
működteti kisvállalkozását Gödöllőn. 
A kezdetben egyedül induló javító 
műhely ma már két alkalmazottat is 
foglalkoztat. Modern gépparkjával 
lépést tart a korszerű technológiákkal 
is. A vállalkozásnak komoly közleke-
désbiztonsági felelőssége is van. Az 
állandó ügyfélkör, amiben gépjármű 
flottát fenntartó cégek is szerepelnek, 

bizonyíték a vállalkozás 
minőségi munkájára. 
SOLYMOSI IMRE ve-
zérigazgató az Országos 
Mesterséges Terméke-
nyítő Zrt. vezetője.  A 
cég 1960-ban alakult. 
Társaságuk vezette be 
elsőként az országban a 
mesterséges termékenyí-
tés technológiáját, me-
lyet – a modern genetika 
vívmányait felhasználva 
– folyamatosan fejlesz-
tik. A vállalat tevékeny-

ségi köre a szarvasmarha és sertés 
szaporítóanyag előállítása, exportja 

- importja és forgalmazása, tenyész-
tési, szaporodásbiológiai szaktanács-
adás, állományelemzések, párosítá-
si tervek készítése, szaporítóanyag 
bértárolása, inszemináló eszközök 
forgalmazása, cseppfolyós nitrogén 
forgalmazása, haszon- és hobbiállat 
tartásához használatos eszközök for-
galmazása. Genetikai programjuk 
alapját a hazai, valamint a nemzetkö-
zi populációk forrásainak legjobb és 
legteljesebb kihasználása adja. A hu-
szonhét főt foglalkoztató cég számos 
külföldi partnerrel áll kapcsolatban 
és végez közös vizsgálatokat. Meg-
érezve a szakszerű állattartás kiszol-
gálására jelentkező igényeket, saját 
állat ápolási üzletet is nyitottak. A cég 
mára az országos genetikai ágazat el-
ismert tagja.                                       bj

Képviselő-testületi döntések másfél évig is eltarthat az átépítés

Megújul a városháza, költözik a 
hivatal

átadták a gödöllő vállalkozója díjakat
Bíró Ferenc és Solymosi Imre
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NagyoN jól sikerültek az idei Belvárosi Napok

Hömpölygő tömeg a belvárosban
(folytatás az 1. oldalról)

Már a 0. napon, azaz pénteken este megkezdődtek a programok, a Szalonna és bandája húzta a talpalávalót. Szombaton,
az 1. nap délelőttjén már a megszokott, önmagában is óriási tömegeket – az idén több mint 5300 főt – megmozgató
futóversenyre került sor az Alsóparkban, majd alaposan benépesült a belváros. Sport- és táncbemutatók, ügyességi já-
tékok, vásár és a civil szervezetek várták az érdeklődőket, no meg, ami mi szem-szájnak ingere. Késő délután és este a
fő attrakciót Csordás Tibi, Radics Gigi és az R-Go koncertje jelentette, de zsúfolásig megtelt a Teátrumi Sátor az
Arpeggio Gitárzenekar és a Cimbaliband fellépésekor. Vasárnap, a 2. napon a kutyáké és gazdáiké volt a főszerep a 3.
Ebugatta Napon, ahonnan élő adásban számolt be az M1 csatorna. A koncertek során Tóth Gabi, Dér Heni, a 100 Folk

Celsius, a Talamba Ütőegyüttes, majd
végül a Bikini lépett színpadra. A gö-
döllői Belvárosi Napokat színpompás
tűzijáték zárta. (a)

A Belvárosi Napokon a HS Szabadidő és Sportközpont jótékonysági
spinning akciója keretében 400 ezer forint gyűlt össze a regisztrá-
ciós díjból származó bevételként, amit az Országos Mentőszolgálat
gödöllői egységének ajánlottak fel.

Rejtő Jenő Szőke
ciklon című művét
mutatták be szom-
baton a Művészetek
Házában a Játékszín,
a Művészetek Háza
Gödöllő és a Szegedi
Szabadtéri Játékok
(Újszegedi Szabadtéri
Színpad) közös pro-
dukciójaként.

Fotók: Balázs Gusztáv, Biszkup Miklós,
Korondi Judit, Tatár Attila
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A Beregszászon működő Kárpátal-
jai Magyar Nagycsaládosok Egye-
sülete (KMNE) támogatására indít 
nagyszabású akciót a Gödöllői Fé-
szek Nagycsaládosok Egyesülete. 

A szeptembertől december közepéig 
tartó gyűjtés eredményeként elsősor-
ban pénzbeli segítséget szeretnének 
nyújtani a testvérváros egyesületnek, 
akciójukhoz azonban többféle módon 
is csatlakozhatnak a segíteni szándé-
kozók. 
Már tavasszal megszületett a gon-
dolat, a külhoni magyar szervezet 
támogatására – tudtuk meg Szabó 
Csabától a Gödöllői Fészek Nagycsa-
ládosok Egyesületének vezetőjétől. A 
kivitelezésre azonban csak most ke-
rül sor, mivel jelenleg kisebb a média 
érdeklődés a Kárpátalján élők sorsa 
iránt, a szükség azonban egyre na-
gyobb, hiszen közeleg a tél. 
Az egyesület pénzbeli támogatással 

kívánja segíteni a beregszászi nagy-
családosokat, mivel a tárgyi adomá-
nyok eljuttatása nagyon bonyolult, 
sokszor akadályokba ütközik. 
A tervek szerint a Kárpátaljai Ma-
gyar Nagycsaládosok Egyesülete a 
rászoruló családoknak nem pénzt ad 
át, hanem a befolyt összegből élel-
miszert, tüzelőt, ruhaneműt vásárol, 
s ezt juttatja el részükre, a felmerülő 
igényeknek megfelelően.  
Az adományozásra többféle módon 
biztosítanak lehetőséget. Aki pénz 
szeretne adományozni, az egyesület 
kihelyezett gyűjtőládáiba teheti az e 
célra szánt összeget, vagy banki át-
utalással juttathatja el az alábbi szám-
laszámokra: 
Gödöllői Fészek Nagycsaládosok 
Egyesülete bankszámlaszáma: 
CIB számlaszám: 
10700196-67744563-51100005
KMNE bankszámlaszáma: 
2600-60012-64504, bankjuk: UKR 

EXIM Bank, МFО: 312226.
Gyűjtőládát a Civil Házban találnak 
az érdeklődők, de a tervek szerint a 
nagyobb városi rendezvényeken is 
megjelennek az akcióval, így például 
a Szent Mihály napon.
Mivel azonban nem mindenkinek van 
lehetősége készpénzbeli támogatásra, 
ezért tárgyi adományokat is elfogad-
nak, amiket értékesítenek, az ebből 
származó bevétel pedig a kárpátaljai 
gyűjtés bevételeit gyarapítja. 
Szívesen fogadnak saját készítésű 
mutatós, eladható dísztárgyakat is, 
vagy ismert emberektől származó, ár-
verésre bocsátható tárgyakat is. 
A felajánlásokat a Civil Házban 
(Gödöllő, Szabadság út 23.) fo-
gadják, kérik azonban, hogy az 
adományozni szándékozók a követ-
kező email címen egyeztessenek: 
gfeszek@gmail.com. A Fészek egye-
sület valamennyi adományozónak 
köszönő lapot ad át elismerése jeléül. 

A Monarchia Rétesházban kapható 
rétesek bizonyultak a legfinomab-
baknak a főváros környéki kínálat-
ban. A tesztelést a Heti Világgaz-
daság végezte, s nem csak az árral, 
hanem a minőséggel is elégedett 
volt, olyannyira, hogy a hat népsze-
rűnek tartott és vizsgált réteses közül 
a Monarchia kapta a legmagasabb 
9,5 pontot, az egyébként adható, ma-
ximum 10-ből.
„ A rétesek visszanyerik méltó helyü-
ket a sütemények udvarában, mond-
hatnánk, a monarchiában, főnemesi 
ranggal. Rétegesek, szaftosak, piros 
ropogósak, tökéletes ízharmóniában. 
Ínyesmestert – alias Magyar Ele-
ket – elhoznánk ide bátran, aki már 
a múlt század 30-as éveinek elején 

félteni kezdte minden magyarok ré-
tesét: „ez a jeles magyar étek is azok 
sorába került, melyeknek készítése 
körül súlyos bűncselekmények tör-
ténnek”. Jó lenne, ha tudná, hogy itt 
jóvá tettek minden bűnt” – írja a cikk 

szerzője. Bár a vizsgálatot a Monar-
chia Rétesház Budakeszi üzletében 
végezték, jól tudjuk, hogy valameny-
nyi cukrászatban, így Gödöllőn is 
ugyanazt a kiváló minőséget találják 
a vásárlók.

Körösfői-Kriesch Aladár több művészeti ágban – festészet, szobrászat, 
könyvillusztrálás, szőnyeg- és bútortervezés, zene, irodalom – maradandót 
alkotott. Mindemellett az Iparművészeti Főiskola tanáraként pedagógus is 
volt. A gazdag szellemi és művészeti hagyaték méltó megőrzése céljából 
az Alapítvány támogatja a művészet bármely ágában tehetséges gödöllői 
fiatalok fejlődését, tehetségük kibontakozását. Az Alapítvány ugyancsak 
célul tűzte ki a gödöllői fiatalok művészeti oktatását kiemelkedő színvo-
nalon végző pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerését. 
A fentiek szellemében évente egy, Gödöllőn élő 14-24 év közötti tehet-
séges fiatal, vagy a tehetséges fiatalok oktatását hosszabb ideje kiemel-
kedően végző személy díjazására kerül sor. 
Az Alapítvány Kuratóriuma által díjazásra legméltóbbnak tartott személy 
elnyeri a Körösfői-Kriesch Aladár Emlékplakettet és az azzal járó – a ku-
ratórium döntése szerinti – pénzjutalmat. A kuratórium döntésének 
kihirdetésére, az emlékplakett és a vele járó pénzjutalom átadására 
2015. október 29-én csütörtökön 18 órakor, KÖRÖSFŐI-KRIESCH 
ALADÁR SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL ünne-
pélyes keretek között kerül sor a Gödöllői Királyi Kastély dísztermé-
ben. 
A díj elnyerésére érdemes személyre megfelelő indokkal bárki javaslatot 
tehet. 
A javaslatnak tartalmaznia kell a  javaslattevő nevét és címét, a javasolt 
személy nevét, életkorát, lakcímét, foglalkozását, munkahelyét és iskolá-
ját, valamint művészeti illetve pedagógiai tevékenységének, eredményei-
nek bemutatását. 
A javaslatot kérjük az alapítvány címére juttassák el 2015. szeptem-
ber 28-ig. Cím: Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány, 2100 Gö-
döllő, Kiss József utca 7., Gödöllő, 2015. szeptember 5. 

A Gödöllői Városi Könyvtárban működő Irka 2015 szeptemberében kortárs köl-
tészeti kurzust indít Kabai Lóránt költő vezetésével, aki a miskolci Szöveggyár 
kreatív írótábor vezetője, valamint a Műút irodalmi folyóirat szerkesztője.

A kurzus 10 alkalomból áll, hetente 2 óra műhelyfoglalkozást jelent. Az egyes 
foglalkozások során az irodalomtörténet- és elméleti előadásokat az azokhoz 
kapcsolódó kreatív munka követi: a résztvevők által hozott saját versszövegek 
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 Kriszti-
na, Karafiáth Orsolya költészetével, valamint a legfiatalabb költőnemzedék tag-
jaival, 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.

A KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR MŰVÉSZETI 
ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

Kortárs költészeti kurzus indul a könyvtárban

A Belvárosi Napoknak hosszú évek 
óta része a Civil Utca, amelyen vá-
rosunk civil szervezetei mutatkoznak 

be, adnak lehetőséget az érdeklődők-
nek arra, hogy minél többet tudjanak 
meg tevékenységükről.  Nem volt ez 

másként most sem, amikor min-
den eddiginél több, huszonhat 
szervezet képviseltette magát az 

eseményen.
Programok és tájékoztató 
anyagok, no meg jóízű 
beszélgetések várták az 
érdeklődőket a Művé-
szetek Háza mel-
letti sétányon. A 
kertbarátok ez al-
kalommal is kert-
jeik díszeivel, a 
Megújuló Nemze-
dékért Alapítvány 
a már hagyomá-
nyosnak számító 
bábszínházzal, a 
Royal Rangers arcfes-
téssel és játékokkal, a 

Csörsz-árok barátai pedig érde-
kes tájékoztatókkal csalogattak 
kicsiket és nagyokat. 

Igazi különle-
gességgel szol-
gáltak a „Kreatív 
nagyik”, akik a 
Művészetek Házá-
ban egy kis kiállítás 
keretében mutatták 
be kézimunka tudá-
sukat, hogy csak né-
hányat emeljünk ki a 

bemutatkozók közül. A Civil Utca 
ez alkalommal is jó lehetőség volt 
arra, hogy a szervezetek ne csupán 
bemutatkozzanak, hanem egymás 
tevékenységéről is pontosabb képet 
kapjanak.                 kj

Civilek a Belvárosi Napokon

A Kárpátaljai nagycsaládosoknak segítenek a gödöllőiek

Megnyerte a nagy rétesversenyt a Monarchia Rétesház
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Vannak dolgok, amikről nem be-
szélünk. Megtörténtek, megőrizzük 
őket emlékezetünkben, de nem be-
szélünk róluk. Nem nézünk vissza, 
nem tépjük fel a múlt sebeit, igyek-
szünk tovább menni, előre nézni. 
Azután, amikor eljön az emlékezés 
ideje, gondoskodunk róla, hogy ne 
vesszen feledésbe mindaz, ami fon-
tos, ami meghatározó volt egykor. 

Gárdos Miklós özvegye, Reich Lili 
számára férje halála után jött el a pilla-
nat, amikor úgy döntött átad fiának két 
köteg, selyemszalaggal átkötött levél-
köteget: megismerkedésük történetét. 
Gárdos Péter filmrendező természete-
sen nagy vonalakban már tudta, hogyan 
találtak egymásra szülei miután csodá-
val határos módon túlélték a belseni 
koncentrációs tábor poklát. A levélkö-
tegek segítségével azonban nem csak 
két ember kibontakozó szerelmének 
mélységeibe tekinthetett bele, hanem 
múltjuknak azokba a részleteibe is, 
amiket ötven éven át igyekeztek elfe-
lejteni, végleg kitörölni azonban nem 
akartak. 

Hogy miért kezd el valaki feleséget ke-
resni akkor, amikor az orvosa szerint 
maximum fél éve lehet hátra? Talán, 
mert 25 évesen, még akkor is képes 
győzedelmeskedni az élni akarás, a 
jövőbe vetett hit, ha az illető 29 kilóra  
fogyva, súlyos betegen élte túl a há-
borút. Gárdos Miklós a láger felsza-
badítása sok ezer sorstársával együtt 
került Svédországba. Miután sikerült 
hivatalosan hozzájutnia száztizenhét 
olyan magyar nő nevéhez és címéhez, 
akiket szintén ott próbáltak visszahoz-
ni az életbe, valamennyinek levelet írt, 

látszatra régi ismerőst keresve. Így ke-
rül kapcsolatba a 18 esztendős Reich 
Lilivel, akivel egyre gyakrabban vált 
levelet. Úgy szeretnek egymásba, hogy 
sosem látták egymást. A találkozásért 
meg kell küzdeni a hatóságokkal, az 
orvosokkal és persze a betegségekkel, 
amelyek egyiküket sem kímélik. De 
ennek a különleges szerelemnek sem-
mi sem állhat az útjába, s talán ez az, 
ami erőt ad a két testileg és lelkileg is 
összetört fiatalnak. 
A levelek azonban nem csak érzel-
mekről vallanak. Segítségükkel meg-
ismerhetjük azoknak a munkáját, akik 
a háború után a koncentrációs táborok 
túlélőit igyekeztek talpra állítani. Fizi-
kailag, lelkileg és mentálisan meggyö-
tört nők és férfiak, félelmekkel, előí-
téletekkel, téveszmékkel tele kezdték 
újra az életet. Orvosok, ápolók, névte-
len családok, nemzetközi szervezetek 
tagjai fáradoztak azon, hogy a Svédor-
szágba szállítottak megerősödve visz-
szatérhessenek saját hazájukba. Nem 
mindenkinek sikerült, Lili és Miklós 
azonban nekik köszönhetően ötven 
esztendőt tölthettek együtt. 
Szülei történetéből Gárdos Péter nem 
csak regényt, hanem filmet is készített, 
amit az év végén mutatnak be.                            
           (ny.f.)  

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Visszatérés

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 Királyi Kastély lovardájában 
pénteken este a Gödöllői Szim-
fonikus Zenekar Opera Gála-
hangverseny a’la Rossini című 
estje nyitotta meg a GödöllŐsz 
Fesztivált. 

Az előadáson Herczenik Anna, 
Kaján Katalin, Cser Krisztián és 
Xavier Rivadeneira tolmácsolásában 

csendültek fel Rossini, Puccini, Mo-
zart, Verdi, Cilea, Leoncavallo és Boi-
to népszerű áriái. Az estet, és egyben a 
fesztivált dr. Gémesi György polgár-
mester nyitotta meg.

– „A gödöllői kulturális műhelyek 
összefogásának és munkájának ered-
ményeképpen számos zenei előadás, 
koncert, színházi mű, irodalmi est, 

kiállítás várja Önöket és a Gödöllőre 
látogatókat.  A helyi művészeti csopor-
tok magas színvonalú igényes előadá-
sai mellett természetesen továbbra is 
megtalálhatják a hosszú évek óta nagy 
érdeklődésnek és sikernek örvendő 

Vigh Andrea nevével fémjelzett nem-
zetközi Hárfafesztivált és a Bogányi 
Gergely részvételével fémjelzett Liszt 

Fesztivált (...) Hiszek abban, hogy az 
egyre bonyolultabb, egyre több fe-
szültséggel és megoldhatatlannak tűnő 
kihívásokkal teli világban a kultúra 
lehet az egyik olyan közös nyelv, ka-

paszkodó, ami segít újra és újra 
felépíteni a hidakat az emberek és 
a népek között” – hangsúlyozta dr. 
Gémesi György. A közönség töb-
bek között a Toscából, a Pillangó-
kisasszonyból, a Bohéméletből, a 
Rigolettóból és a Tolvaj szarkából 
hallhatott részleteket a nagy sikerű 

est folyamán. 
A rendezvényt a diplomáciai élet több 
jeles képviselője is megtisztelte jelen-
létével.                 jk

A programokat dr. Gémesi György 
polgármester, Horváth Gábor, a 
Gödöllői Szimfonikus Zenekar ve-
zető karmestere, Jakobi László, a 
Gödöllői Nemzetközi Hárfafeszti-
vál főszervezője, Bogányi Gergely 
Kossuth- és Liszt-díjas zongoramű-
vész, a kastély művészeti tanácsadó-
ja ismertette.
Gémesi György méltatta a városban 
működő kulturális csoportok mun-
káját, s kiemelte, nagy öröm számá-
ra, hogy a Hárfafesztivál és a Liszt 
Fesztivál csatlakozásával nemzet-
közivé vált rendezvénysorozat, amit 
egy látványos film ajánl az érdeklő-
dők figyelmébe. 
A filmen Rossini Tolvaj szarka című 
operájának nyitányát szólaltatja meg 
a Gödöllő Szimfonikus Zenekar, tud-
tuk meg Horváth Gábortól, a zenekar 
vezető karmesterétől. Mint elmond-
ta, a jövőre fennállásának 35. év-

fordulóját ünneplő zenekart többek 
között a Liszt Fesztiválon is hallhatja 
majd a közönség, aminek kétéven-
ként rendszeres közreműködői.
Az október 24-28-ig tartó Liszt 
Fesztiválon Bogányi Gergely zon-
goraművész is koncertet ad, aki a 
sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: 
„A GödöllŐsz Fesztivál olyan minő-
séget képvisel, ami nem csak hazai, 

hanem nemzetközi összehasonlítás-
ban is kiemelkedővé teszi. Legyünk 
büszkék rá, hogy ilyen volumenű 
fesztivált adunk!” – mondta a neves 
művész.
A rendezvénysorozat másik kiemel-
kedő eseménye az október 9. és 11. 
között megrendezésre kerülő XVII. 
Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesz-
tivál lesz. Ennek részletiről Jakobi 
László adott tájékoztatást. Mint el-
mondta, idén Jana Bouskova, Ma-

rie-Pierre Langlamet és Naoko 
Yoshino  hárfaestjét hallhatja majd a 
nagyközönség. 

Mindezek mellett kiállítások, szín-
házi előadások várják a közönséget. 
Az érdeklődők közel két hónap alatt 
átfogó képet kaphatnak a gödöllői 
kulturális csoportok és intézmények 
munkájáról.                jk

Már hagyomány, hogy a Gödöllői Királyi Kastély-
ban emlékkoncerttel emlékeznek meg Erzsébet ki-
rályné halálának évfordulójáról. 
Így volt ez idén szeptember 10-én is, amikor a 
díszteremben Balogh Piusz atya, premontrei per-
jel adott telt ház előtt zongora koncertet, melyen 
Schubert- és Mendelssohn műveivel tisztelgett a 
királyné emléke előtt. 

Beköszöntött a GödöllŐsz
A Gödöllői Királyi Kastélyban ismertették meg a sajtó képvise-
lőit a szeptember 11-től október 30-ig tartó GödöllŐsz Fesztivál 
programjával, amit első alkalommal rendez meg Gödöllő váro-
sa. A csaknem két hónap alatt mintegy harminc program várja 
az érdeklődőket, köztük olyan már népszerű koncertsorozatok, 
mint a Nemzetközi Hárfafesztivál és a Liszt Fesztivál. A sajtó-
tájékoztatón mutatták be azt a videóklipet is (megtekinthető 
a városi honlapon: godollo.hu) amely a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar közreműködésével készült, hogy felhívja a művészeti 
eseményeket kedvelő közönség figyelmét a rendezvényre.

Erzsébet királyné 
emlékkoncert

Opera gálahangverseny nyitotta 
meg a GödöllŐsz Fesztivált
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Kezdetben egyáltalán nem szerettéK a tűzoltóKat

125 éve védik a gödöllőiek életét és értékeit

Ars Sacra Fesztivál

A gödöllői hivatásos tűzoltó-
ság megalakulásának 125. év-
fordulójára emlékeztek a tűz-
oltók és a katasztrófavédelem
munkatársai szeptember 12-
én délelőtt.

AGödöllői Katasztrófavédelmi
Kirendeltség épületénél Gé-
mesi György polgármester és
Branyiczky Márk tűzoltó ez-
redes, az Országos Katasztrófa-
védelem megyei Igazgatója le-
leplezte le és koszorúzta meg az
évforduló alkalmából elhelye-
zett emléktáblát. Innen tűzoltó-
ink a Dányi Ifjúsági Fúvószenekar és
a Zsámboki mazsorett csoport felve-
zetésével a kastély elé vonultak, ahol a
Pintér Mihály tűzoltó alezredes, tűz-
oltóparancsnok tartott rövid megem-
lékezést, majd a zenekar koncertjét,
és a mazsorettek műsorát élvezhette
a közönség. A rendezvény részeként a
helyszínen a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Gödöllő Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksága, a Csömöri
Közbiztonsági Bűnmegelőző Pol-
gárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
a „Rákos” Járási Mentőcsoport és az
Isaszeg Önkéntes Tűzoltó Egyesület a
tagjai látványos műszaki mentési gya-
korlatot tartottak.
A jubileumi rendezvény hivatalos

részeként a Gödöllői Királyi Kas-
télyban ünnepi állománygyűlésre
került sor, amelyen Gémesi György
polgármester és Branyiczky Márk
elevenítették fel az elmúlt 125 esz-
tendő történetét, és emlékeztek meg
az elhunyt bajtársaktól, majd elisme-
rések átadására került sor.
Branyiczky Márk tűzoltó ezredes

emléklapot és emléktárgyat adott át
Pintér Mihály tűzoltó alezredesnek,

Gémesi György polgármesteri ezüs-
téremmel ismerte el a tűzoltók áldo-
zatos munkáját, Sztán István, Aszód
polgármestere pedig Elismerő Okle-
velet nyújtott át.

Gódor Lajosné, Dány polgármes-
tere Bodrogi Ágnes tűzoltó alez-
redes, polgárvédelmi felügyelőnek
Dány község bronz plakettjét adta át,
elismerve a településen történt kút-
és pincebeszakadásoknál végzett lel-
kiismeretes munkáját.
„A tűzoltókat ma már mindenütt

megbecsüléssel emlegetjük, ha baj
mindenki igyekszik segíteni munká-
jukat. Ám 125 évvel ezelőtt egészen
más volt az emberek
hozzáállása” – derül
ki abból a kiadvány-
ból, amit az évfor-
dulóra készítettek.
„Mielőtt Gödöllőn az
Önkéntes Tűzoltósá-
got megalakították
volna, a gyakori tűze-
seteknél azok oltását
a község lakói min-
den parancsszó nél-
kül, úgy ahogy, de végezték. Midőn
1890-ben Garán Dániel és Galle An-
tal belátták, hogy a község rohamos
fejlődésre való tekintettel tűzoltóság
felállítása mulhatlanul szükséges,
megalapították az önkéntes tűzol-
tóságot, s annak parancsnokságát is

elvállalták. A tűzesetnél bebizonyult
ezen intézmény üdvös volta, de egy-
szersmind a lakosság ellenszenve is
a tűzoltóság iránt. A tűzhöz kivonult
derék tűzoltóinkat nem hogy segí-

tették volna terhes mun-
kájukban, hanem minden
eszközzel megnehezítették
azt. Ez a községre nagyon
káros állapot 1896-ig tar-
tott, midőn tűzoltóságunk
bebizonyította, hogy a kö-
zösségi tűzoltó-testületek
között Magyarországon a
legelső helyet foglalja el,
megnyerve az ezredéves

kiállítás alkalmával rendezett orszá-
gos tűzoltóverseny első díját.”
A Gödöllői Önkéntes Tűzoltó Tes-

tület 40-50 fős tagsága teljesen ön-
kéntes alapon dolgozott, mellettük
105 pártoló tagot tartottak számon,
akik jelentős anyagi áldozattal járul-
tak hozzá a tűzoltóság fenntartásá-
hoz. Az induló felszerelés egy ben-
zinmotoros egységes fecskendő, egy
kézi erejű mozdonyfecskendő, egy

targoncafecskendő, öt vizes lajt, egy
legénységi szerkocsi és kétemeletnyi
magasságig tolható létra, valamint
36 fő részére szükséges egyéni fel-
szerelés (balta, mászóöv, bőrsisak)
volt.

(k.j.)

Brüll Adél – Léda, Boncza Berta – Csinszka és Böhm Aranka – Ada. Három
asszony, aki meghatározó szerepet játszott Ady Endre életében. Három nő,
akinek az életét mindörökre meghatározta, hogy beleszeretett a XX. század
elejének meghatározó költőjébe.
A három asszony szerelmét, a költővel való kapcsolatát szeptember 20-

án versek és levelek segítségével ismerhetik meg az érdeklődők kávéházi
esten. Péterfi Csaba vendége ez alkalommal Gaálné dr. Merva Mária iroda-
lomtörténész lesz. A három asszony közül a gödöllőiek számára különösen
érdekes Léda személye, hiszen évekig városunkban élt. Az esten közremű-
ködik Tóth Emese, Buka Enikő és Fodor László.

Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi Városmisszi-
ós rendezvénysorozat eredményeként jött létre azzal a céllal,
hogy felmutassa a remény jeleit a művészetben nemzeti kul-
túránk meghatározó értékein keresztül. A fesztivál programjait
ingyenesen látogathatja a közönség.A fesztivált idén szeptem-
ber 19-27. között rendezik meg.

A Levendula Galéria évek óta csatlakozik a programsoro-
zathoz. Idén Lőrincz Ferenc alkotásaiból nyílik kiállítás „Le-
gyetek szentek” címmel, szeptember 19-én, 16 órakor. Ezt kö-
vetően hétfőtől péntekig 17 órakor kamarazenei koncertekkel
várják az érdeklődőket, a Fréderic Chopin Zenei AMI tanárai-
nak és diákjainak közreműködésével.

Szeptember 20-án a Szentháromság
templom nyitja meg kapuját azok előtt, akik
a templom művészeti értékeivel szeretné-
nek megismerkedni.
15 órától nyílik lehetőség Szekeres Er-

zsébet, Árpád-házi szentek és boldogok –
falikárpitok, Bada Márta, Szűz Mária élete
– pasztellképek és Varga Attila kőszobrász
Keresztút stációinak megtekintésére, este pe-
dig a Gödöllői Városi Vegyeskar és a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar Kamarazenekarának
hangversenyére kerül sor, melyen W.A. Mo-
zart: Laudate Dominum aVesperásból K.339,
Ave verumK.618, J.S. Bach: h-moll szvit ésF.
Mendelssohn: Három vallásos dal csendül fel.
Közreműködők: Ella Beatrix – fuvola,

Balogh Myrtill – ének, Radics Zsuzsan-
na – ének, Kántor Zsolt – orgona. Hang-
versenymester: Juniki Spartakus, Vezé-
nyel: Lázárné NagyAndrea.
A fesztivál mottóját Hugyecz János

plébános atya segít elmélyíteni. Temp-
lomzárás 23 órakor. A belépés díjtalan.

(ny.f.)
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Szeptember 19-én és 20-án 
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel: 
dr. Varga Ferenc állatorvos

 
Tel.: 06-20/482-3058

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

gödöllői Szolgálat 72015. Szeptember 15. 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:

Napsütés, sok ember és közel 400 
(pontosan 399) kutya. Ez jellemezte 
a Belvárosi Napok vasárnap déle-
lőtti legfőbb eseményét, az Ebugatta 
TV által harmadik alkalommal szer-
vezett Ebugatta Kutyás Napot, ami-
re nemcsak Gödöllőről, hanem más 
településekről is érkeztek négylábú-
ak – természetesen a gazdájukkal 
együtt. Ráadásul a kilátogatók egy 
Guiness-rekordkísérletnek is tanúi 
lehettek, amit az M1 Televízió élő 
adásban közvetített.

Az eseményt a Gödöllői Kutyasport 
Központ (GKSK) által összeállított 
program nyitotta. A vidám, humoros 
kutyabemutató/kutyaprodukció – ami-
be a gyerekeket is bevonták – nagy 
sikert aratott, mint mindig. A program-
ban kiemelt szerep hárult Halász Ár-
pád állatkoordinátorra, a GKSK ve-
zetőjére, aki viccesen és szellemesen 
vezette, kommentálta a történéseket.
Az Ebugatta által szervezett kutya-
szépségversenyre rengetegen neveztek 
(a korábbi években is sokan voltak, de 
a mostani létszám biztos, hogy rekor-

dot döntött); a zsűri egyik tagja meg 
is jegyezte, hogy majdnem annyian 
vannak, mint egy országos kutya kiál-
lításon.
Az ebek öt kategóriában (1 évesnél 
fiatalabb, 1-3, 3-5, 5-7 és 7 év felett) 
versengtek azért, hogy a zsűri őket vá-
lassza a legjobbnak. A döntnökök  (Dr. 
Gémesi György polgármester, Dr. Ná-
nási Éva, Gödöllő város címzetes fője-
gyzője, Susanne Feichtinger, osztrák 
testvérvárosunk, Laxenburg képvise-
letében, Péterfi Csaba, Gödöllő város 
kommunikációs igazgatója) tényleg 
nem voltak könnyű helyzetben, ami-
kor kategóriánként a három legjobb/
legszebb, stb. kutyust ki kellett válasz-
taniuk. Sőt, Gémesi György az egyik 
kategóriában két kutyát is kiválasztott, 
mondván, nem tud egyértelmű döntést 
hozni, így végül 15 helyett 16 eb ré-
szesült elismerésben és ajándékokban. 
Ezt követően a Harcsás Márta emlék-
verseny (a Kutya újság főszerkesztője, 
a MEOE aktivistája, az Ebugatta TV 
alapítója két éve hunyt el) három leg-
jobbjának kijáró díjat Harcsás Márta 
lánya, Petrus Krisztina, a rendezvény 

főszervezője adta át. A fődíjat (egy 
Gödöllő kristálytálat) egy puli vitte 
el, mert ahogy Krisztina fogalmazott: 
amikor ő megszületett, vagy negyven 
puli vette körül otthon; ez a kutyafajta 
azóta is közel áll a szívéhez.
Gémesi György polgármester a ren-
dezvényen többek között elmondta: 
Gödöllő mindig is szívesen adott ott-
hont különböző kutyás rendezvények-
nek; két éve például a Kutya Világkiál-
lításnak Budapest mellett Gödöllő volt 
a házigazdája, most pedig egy kutyás 
Guniess-rekordkísérlet is a város nevé-
hez fűződik. 
A Pettbull kutyaeledel-evő rekord-
kísérlet (melynek helyszíne az Ady 
Endre sétánynak a nagyszínpadtól a 
Chopin zeneiskola térségéig eső szaka-
sza volt) lényege az volt, hogy 5 perc 
alatt összesen hány kutya majszolja 
boldogan a Pettbull egészséget támo-
gató, teljesértékű funkcionális ele-
delét. Ezt jó sokan megtették, többek 
még repetáztak is. Végül 197 kutya 
ebédelt egyszerre Gödöllőn. A kísérlet 
sikerült.                hc

                                      Fotók: Reményi Krisztián

New Yorkban, ahol a tetőteraszokon 
megvalósuló városi mezőgazdaság 
egyre nagyobb szerephez jut, ez már 
nem újdonság.
A Brooklyn Gran-
ge a világ legna-
gyobb tetőteraszi 
agrá rku l tú rá ja 
két magaslati far-
mon, összesen 
egy hektáron gaz-
dálkodik New 
Yorkban. A farm 
évente 25 tonna 
biozöldséget termel, melyet a helyi ét-
termekbe szállítanak, szombatonként 
pedig a tetőteraszi piacon bárki vásá-
rolhat.  Itt szinte minden kapható, töb-

bek között saláták, sárgarépa, 
paradicsom, karalábé, cukki-
ni, zöldborsó.
Brooklyn Grange 2010-ben 
nyitotta meg kapuit, azzal a 
céllal, hogy egy olyan fenn-
tartható városi mezőgazda-
ságot hozzanak létre, mely 
a helyi közösségek számára 
egészséges és ízletes zöldsé-
geket  biztosít. Mára azonban a farm 
már nemcsak zöldségeket termel, ha-
nem tyúkok tartásával és méhészettel 
is foglalkozik. A tyúkokat tojás cél-
jából tartják, és friss tojást is lehet a 

szombati piacon vásárolni. New York 
legnagyobb méhészete található itt, 38 
méhcsaláddal. A méz árusításán kívül 

tanfolyamokat is szerveznek azok szá-
mára, akik érdeklődnek a tetőteraszi 
méhészet iránt.
Mindkét farmon komposztáló is mű-

ködik, ide a helyi 
lakosok is elhoz-
hatják az otthoni 
szerves hulladé-
kot, és ezeket pár 
hónap komposztá-
lás után visszafor-
gatnak a földbe. A 
városi farmokon 
termelt növények 

hozzájárulnak a város levegőjének 
tisztításához, csökkentik az áruszállí-
tással járó energiaköltséget és a leve-
gőbe kerülő káros üzemanyag-kibo-
csátást.                        ng.hu

Friss zöldség a tetőről?Belvárosi Napok – Ebugatta piknik 
és kutyaeledel-evő Guiness-rekord

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.

nyitÁSi akCiÓ!
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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 vé-
deni vagy versenyezz és legyél a jövő 
bajnoka és egy összetartó csapat tagja! 
Jelentkezés a 06-20-560-11-48-as szá-
mon vagy a contactsegodollo@gmail.
com e-mail címen, illetve szeptember-
től az edzéseken (BIO-FIT Center Gö-
döllő, Állomás út 1-2./a hétfő és szerda 
17:30-19-ig).  www.itftaekwondo.hu

felhívás

A GEAC atlétika szakosztálya 
felvételt hirdet 2003-2007-
es születésű gyors, ügyes 
gyerekeknek, akik szívesen 
sportolnának, versenyezné-
nek. 

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 
születésűeknek Kovács Zoltán 
edzőnél a 30-6916286-os, a 2006-
ban születetteknek Körmendy 
Katalin edzőnél a 30-3836-789-os 
számon. Ha szeretné, hogy gyer-
meke játékosan sokoldalú fejlesz-
tést kapjon, akkor várjuk a sportok 
királynője csapatába.

Toborzó – GYerMeKATlÉTIKA  A GeAC-bAn

A teniszezők országos bajnokságá-
nak harmad osztályában szereplő 
Gödöllői SK  Jászberénybe látoga-
tott a ranglista 2. helyén  álló COOP 

Sztár csapatához és nyert egy igen 
kiélezett csatában 5-4-re.
A hétvége embere Hajdú Krisztán 
volt, aki egyesben és párosban is erőn 

felül teljesítve járult hozzá ehhez a re-
mek diadalhoz. A Gödöllő továbbra is 
veretlenül vezeti csoportját.

Ob III. osztály, 3. forduló
Jászberény COOP Sztár – Gödöllői 
SK 4-5                  -li-

A Gödöllői Sakkbarátok csa-
pata vereséggel kezdte az 
idei szezont, miután az NB 
II-es a csapatbajnokság első 
fordulójában Andornaktálya 
csapatától 7-5-re kapott ki.
NB II. Erkel csoport, 1. forduló
GSBE – Andornaktálya SE 5-7
Győzött: Ruttkay P.; Kozma G.; 
Téglás M.; Döntetlen: Bándy A.; 
Sillye K.; Fehér M.; Törőcsik J.; 
Vesztett: Nagyajtai G.; Kőszegi L.; 
Hönsch P.; Tóth M. J., Veres I.  -vb-

Sakk – Elrajtoltak

Vereség az idénynyitón

TenIsz – A Gödöllő volT A szTár JászberÉnYben

Rangadót nyertek teniszezőink

Lázár Vilmos, továbbá a Lázár Zol-
tánnal és ifj. Dobrovitz Józseffel 
kiegészült csapat is megvédte 
címét a Fábiánsebestyénben 
rendezett kettesfogathajtó-világ-
bajnokságon, ezzel a Lázár-fivé-
rek már tizenkilenc világbajnoki 
aranynál tartanak pályafutásuk 
során.

A kettesfogathajtó szám egyéni cím-
védője, Lázár Vilmos remek hétvégét 
produkált: a díjhajtást, a maratonhajtást 
és akadályhajtást is megnyerte Vilmos, 

így nem férhetett kétség 
az elsőségéhez, összes-
ségében 160,12 hiba-
ponttal zárta a versenyt. 
amivel sikerült megvéde-
nie vb-címét: az egyéni 
versenyt követően már 
tízszeres világbajnoknak 
vallhatta magát. Testvére, 
Lázár Zoltán sem akart 

lemaradni, aki egyéniben a második lett. 
Zoltán díj- és akadályhajtásban negye-
dik, míg maratonhajtásban a 10. lett, ösz-
szesítésben 166,25 hibaponttal végezve 
állhatott fel a dobogó második fokára.
A hétvégére a koronát a csapatarany tet-
te fel. A Lázár Vilmos, Lázár Zoltán, ifj. 
Dobrovitz József alkotta csapat 322,5 
hibaponttal, megelőzve az olasz és a né-
met csapatot szintén megvédte világbaj-
noki címét. A gödöllői kötődésű Lázárék 
közül Vilmos tizenegyszeres, míg Zoltán 
nyolcszoros világbajnokként fejezte be 
így az idei vb-t.                                  -ll-

lovAssporT – foGAThAJTó vIláGbAJnoKsáG

Lázár-fivérek: Megvan a 19. vb-arany

A Gödöllői Taekwon-do SE vár-
ja a sportolni vágyókat egy vidám 
gyerekekkel és felnőttekkel teli 
lelkes csapatba, ahova járhatsz 
ha csak mozognál, ha egy csa-
pathoz akarsz tartozni, de ha ko-
molyabb terveid vannak akár a 
nemzetközi versenyzés is nyitva 
áll minden elhivatott sportolónak. 
Ha kiváncsi vagy milyen is ez a 

harcművészet, várunk szeretettel 
kezdő csoportunkba a gödöllői 
Művészetek házába minden ked-
den és csütörtökön 16.30-tól. Az 
edzéseket Czeba Mihály 6. danos 
mester tartja, a magyar válogatott 
vezetője, segédedző Bontovics 
Babett 4. danos mester, 2x Euró-
pa-bajnok és világbajnoki ezüs-
térmes versenyző. Az edzésekre 5 
éves kortól lehet jelentkezni a 06-
20/530-49-57-es telefonszámon.

TAeKwon-dozz velünK!

Elszenvedte első vereségét a Gödöl-
lői SK megyei I. osztályban szerep-
lő együttese, akik edzőjük, Szász 
Ferenc nélkül utaztak Maglódra és 
kaptak ki 1-0-ra egy öngóllal.

A Gödöllő öt fordulót követően 10 
ponttal a negyedik helyen áll.
Pest megyei I. osztály, 5. forduló
Maglódi TC – Gödöllői SK 1-0 (1-0)

Pest megye Kupa – Továbbjutás 
Ikladon

2-1-re nyert az Iklad otthonában a Pest 
megyei kupában a Gödöllői SK a soro-
zat második fordulójában.

Pest megye kupa, 2. forduló
Iklad KSK – Gödöllői SK 1-2 (1-2)
Gól: Koziorowski Richárd, Varga Ben-
ce.

Megyei II. osztály – Még nyaral a 
GEAC

Második meccsén is pont nélkül ma-
radt a GEAC csapata, ezúttal az Ecser 
oktatta hazai pályán a gödöllőieket.
Pest megyei II. osztály közép-cso-
port, 5. forduló

GEAC – Ecser SE 0-4 (0-3)                -il-

lAbdArúGás – KeTTős veresÉG

Edzője nélkül kapott ki a GSK
Pest megyei I. osztály, 6. forduló

Szeptember 19., szombat 16 óra
Gödöllői SK – Halásztelek FC
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Az elmúlt hétvégén rendezték 
Székesfehérváron a Magyar fel-
nőtt és serdülő csapatbajnoksá-
got, amelyek óriási izgalmakat 
hoztak. A GEAC-BEAC-Ikarus ve-
gyes felnőtt csapat egy ponttal 
maradt le a címvédéstől, míg a 
serdülők bronzérmesek lettek.

A 2015. évi Atlétikai Csapatbajnokság 
10 csapatos döntőjében a GEAC-BEAC-
IKARUS csapata a végsőkig kiélezett, 
drámai küzdelemben a lehető legkisebb 
különbséggel, egyetlen ponttal maradt 
alul a BHSE-UTE csapatával szemben, 
412:411 arányban. A harmadik helyet a 
Debrecen és a Nyíregyháza közös csapa-
ta nyerte 352 ponttal. A gödöllőiek közül 
a két nap alatt szinte emberfeletti teljesít-
ményt nyújtott Kaptur Éva és Kovács 

Zoltán (mindketten a SZIE hallgatói), 
az előbbi első helyet szerzett 100 és 200 
méter síkfutásban és a 4x100 m „A” vál-
tóban, második helyet pedig 400 m-en. 
Kovács megnyerte a 400 m-t, tagja volt 
az aranyérmes 4x400-as váltónak, ne-
gyedik lett 200 m-en és ötödik a 4x100-
as váltóval. Juhász Fanni megnyerte 

a rúdugrást, 5. lett 100 gáton és 
futott a bronzérmes 4x100-as „B” 
váltóban, Mucsi Róbert tagja 
volt a győztes 4x400-as váltónak 
és hatodik lett 400 m-en. Répá-
si Petra 100 gáton lett második 
és tagja volt a győztes 4x100-as 
„A” váltónak, amelyben még 
Komiszár Krisztina és Budai 

Alexandra is futott. Kiemelésre méltó 
az ifjúsági korú Renner Luca első he-
lye magasugrásban, Kriszt Annamária 
5. helye rúdugrásban, és a junior Ajkler 
Eszter 6. helye gáton.
A serdülő csapatbajnokságon magukat 
és edzőiket is meglepve 27 csapat közül 
harmadik helyen végeztek a lányok, 8. 
helyen a fiúk, ami összesítésben az 5. he-
lyet eredményezte.
Pontszerzők: 1. hely: Kondrák Réka rú-

dugrás (330 cm), Váczi Dániel gerely-
hajítás (51,23) ; 3. hely: Mihály Ádám 
rúdugrás (360 cm), Csernyánszky Sára 
(47,06), Gódor Fanni (1:41,91); 4. hely: 
Magyari Benedek rúdugrás, Sabján Ani-
ta diszkoszvetés; 5. hely: Szőke-Kiss 
Anna 2000 m, Frei Dalma gerely; 6. 
hely: Kovács Balázs 3000 m, Cser-
nyánszky Sára 300 m, Fekete Szilvia 
diszkoszvetés, Canea Zoltán gerely 8., 
Bogdán András 8. magasugrás és 9. ge-
rely, Bánovics Dorottya és Simonváros 
Csenge rúdugrás 8. és 10., Fekete Szilvia 
és Glaser Zina súlylökés 8. és 9.
Az utánpótlás erejét mutatja, hogy a 
lány 4x100-as váltó Frei, Csernyánszky, 
Kondrák, Hrapan Júlia összeállításban 6. 
a fiú pedig Majorics Ádám, Tóth Gábor, 
Bogdán, Kókai Patrik összetételben a 7. 
helyet szerezte meg. Az eredmények és 
az egész éves teljesítmények alapján pe-
dig a versenyen kívül a 300 m-t megnye-
rő Király Adél, továbbá Kondrák Réka, 
Váczi Dániel és Csernyánszky Sára 
igen-igen közel került, hogy hazánkat 
válogatott korosztályos viadalon képvi-
selje. 
A GEAC edzői: Foki Vilmos, Gadanecz 
György, Kaptur Éva, Karlik Pál, Kör-
mendy Katalin, Máté Alpár, Szörényi 
István, Zsivóczky Attila.                     -kb-

ATlÉTIKA – eGY ponTrA Az ArAnYTól A GeAC-beAC-IKArus CsApATA

Felnőtt ezüst, serdülő 5. hely

Ezúttal is sportosan telt a Belvá-
rosi Napok rendezvénysorozat. 
A hagyományos városi, isko-
lák közötti futóverseny mellett 
Sport sziget és egy Testvérvá-
rosok közötti gyermek focikupa 
színesítette a programot.

A futóversenyen, ahol 5321-en futot-
tak az intézmények közötti versengést 
a Damjanich nyerte, megelőzve a kép-
zeletbeli dobogón a Montágh és a Ha-
jós iskolát. A Testvérvárosok kupáján 
a szlovák Dunaszerdahely nyerte a 11 
évesek mini tornáját. Az osztrák Bad 
Ischl lett a második, a szerbiai Zenta 
a harmadik, míg a házigazda Gödöllői 
SK csapata végzett a 4. helyen.

A „Mozdulj Gödöllő” programsorozat 
első állomása a Belvárosi Napokon de-
bütált. Önálló egységként szerepelt a 
Sport sziget az Alsó parkban a Világfa 
körül. Több sportágat: a röplabdázást, 
az íjászatot, a tollast, a kosarazást, az 
asztaliteniszt és a Joga Bonitot is ki-
próbálhattak az érdeklődök. A részt-
vevők között versengésre is sor került, 
ahol az első három helyezett díjazás-
ban is részesült. A versenyzők közül ki 
kell emelni a Szent Imre iskola diákjait 
és a szülőket, akik nagy aktivitást tanú-
sítva több versenyszámot is megnyer-
tek. A futóverseny egyéni helyezettjeit 
a városi honlapon tekinthetők meg 
(godollo.hu).                                   -tt-

belvárosI nApoK – sporTos hÉTvÉGe

Futóverseny, Sport sziget, focikupa

GYERMEK HORGÁSZVERSENY 
AZ ISASZEGI TAVAKNÁL

A Pelikán HE 2015. szeptember 
19-én (szombaton) gyermek hor-

gászversenyt rendez a városi iskolák 
tanulói részére. A verseny első három 

helyezettje oklevélben és 
nyereményben részesül.

A verseny rossz idő esetén (nagyon 
hideg és eső) elmarad, érdeklődni 

Gerőfi Lászlónál a verseny előtti na-
pon a 06-28/816-887-es számon lehet.

MeGhívó



Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

2015. szeptember 15-től

A GÖMB Alkotócsoport 
A mikrokozmosz

és Chelemen Paula 
Teremtés hangszeres témákra

című kiállítása

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, Szabadság 
tér 7.) megjelenő művek eredetiben láthatók a GIM-
Ház kiállítótermében, a kertben kortárs kiállítási 
installációt tekinthetnek meg az érdeklődők.  
A kiállítás a GIM-Házban megtekinthető 2015. október 25-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18 
óráig, más napokon előzetes bejelentkezést követően 15 óráig!
GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu  www.gimhaz.hu A kiállítás a „Művészetek kertje” tematikus év programja
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

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

Szeptember 21-27-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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 gö-
döllői rezsihátralékkal rendelkező családok tá-
mogatására. 
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portá-
ján vagy a földszinten, a 23. sz. irodában lehet 
igényelni. Leadási határidő: 2015. október 9.

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

„AZ ÉN KEDVES GÖDÖLLŐI ÉR-
TÉKEM”

Arra vagyunk kíváncsiak:
1. Melyik az a nevezetes épület, em-
lékmű, szobor, népi emlék, síremlék, 
épített vagy természeti érték lakóhe-
lyeden, Gödöllőn, amelyre a legbüsz-
kébb vagy és amit a barátaidnak is 
megmutatnál?  
2. Melyik az a régi használati tárgy, 
megőrzésre érdemes tárgyiasult emlék 
közvetlen környezetedben, amit sze-
retnél, ha mások is megismernének?

Írd meg történetedet, kiegészítésként 
fotózd le, vagy rajzold le nekünk!

Ha a fenti témakörben megfogalmazott 
felhívásunk megtetszett, akkor úgy 
mutasd be kedvencedet, hogy azt meg-
értse és megismerje a legjobb barátod 
is, meg az a személy is aki tőled távol 
a „net” előtt ül. A szüleid akikkel min-
den nap láthatod, vagy akár egy arra té-
vedt turista, akinek te mesélsz először 

erről az értékről. Bátran fogalmazd 
meg gondolataidat egy rövid leírásban, 
kiegészítésként fotózd le vagy készíts 
rajzot róla, és ha akarod egészítsd ki 
akár képzőművészeti alkotással (rajz, 
festmény, batik, tűzzománc, linó- és 
fametszet, stb.), akár egy CD-re rögzí-
tett alkotással.
Az írásos pályamunkáknál nem könyv-
szagú leírásokat várunk, hanem önálló 
megfigyeléseket, önálló véleményeket, 
egyéni érzéseidnek megfogalmazását 
(Amennyiben lehetőségetek van rá, 
kérjük digitálisan is küldjétek el pálya-
munkátokat!) 
Az írásos pályaművek terjedelme 
5-10  A/4-es oldal lehet mellékletek-
kel, legalább 1/3 szöveges résszel. A 
pályaművek értékét növelhetik a témá-
hoz kapcsolódó fotók, rajzok, térkép-
vázlatok. 
Pályázni egyénileg és kiscsoportosan 
(max. 5 fő) is lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői álta-
lános iskolák tanulói által készített al-
kotásokat várjuk!

A pályázatok elbírálása korcsoporton-
ként külön-külön történik. 
A pályázatokon kérjük olvashatóan a 
pályázó nevének, iskolája nevének, cí-
mének, vagy lakcímének, életkorának 
feltüntetését!
A pályázatok benyújtási határideje: 
2015. október 30.
A határidő lejárta után beérkező mun-
kák elbírálására nincs lehetőség! 
Kérjük a határidőt betartani! Amennyi-
ben a beadott pályázatot szeretnétek 
visszakapni, kérjük a pályázati anya-
gotokon tüntessétek ezt fel!
A díjazottak között több értékes nyere-
mény kerül szétosztásra.
A pályázat értékelésére  2015. év vé-
gén kerül sor. 
A pályázattal kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás az egyesületnél: Gödöl-
lői Városvédő Egyesület, 2100 Gödöl-
lő, Szőlő u. 22. Tel.: 06-20-561-1818, 
e-mail:   
kedvesgodolloi.2015@gmail.com 
Támogató: Gödöllő Város Önkor-
mányzata

A GÖDÖLLŐI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA



Gödöllői SzolGálat 11Mozaik2015. Szeptember 15.

Mob.: +36/30-952-9987



KÖZLEMÉNY

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen heti-
lapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk,
mert ezt biztos elolvassák

GYÁSZJELENTÉS

+Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy PINTÉR FERENC
nyugalmazott áruház igazgató 89 évesen el-
hunyt. Temetése 2015. 09. 16-án 13 órakor lesz
Gödöllőn a Városi Köztemetőben. Gyászolja fele-
sége, lányai, veje és unokái.

+Fájó szívvel értesítünk mindenkit, hogy DÁNYI
LAJOS volt gödöllői lakos csendben elhunyt éle-
tének 66. évében. Temetése október 13-án 11
órakor az óbudai temetőben lesz. Gyászoló család

INGATLAN

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

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

+Harasztban, 119m2-es sorház garázzsal, tera-
szokkal 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 tel-
ken sürgősen eladó! Iár:19.9MFt! 20-539-1988

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

+Eladó nappali+2 szobás, 69 nm-es, 1.emeleti újsze-
rű lakásazEgyetemnél! Iár:19.9MFt. (20)804-2102

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

+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180
m2 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

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

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi
ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvá-
rosi részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra
is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn kony-
ha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tarto-
zik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65
nm) 2 szoba, fürdő, konyha. 2 állásos garázs+sza-
una is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.

+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló el-
adó. Tel.: 30/201-7329.

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

+Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/kiadó,
üzlet, iroda, masszázsszalon, egyéb célra. Gáz-
konvektor, riasztó, légkondi beszerelve. Ingyenes
parkolás. Tel.: 30/2242-653.

+Eladó Aszódon a Falujárók útján 3 emeletes,
téglából épült házban egy 52nm-es, 3. emeleti,
konvektoros, igényesen felújított luxuslakás, be-
épített konyhabútorral, konyhai gépekkel. I.á.:
9,2 mFt 20-919-4870

+(3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet park köze-
lében a Körösfői utcában egy 2szobás teljesen
felújított ikerház külön utcai bejárattal, hozzá tar-
tozó 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 Szadán a Kertalja utcában egy 741nm-
es építési saroktelek alkalmi áron 6,9 mFt irá-
nyárért. 20-919-4870

+Eladó Veresegyházon a centrumban egy 2szo-
bás, 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 lakóház konvek-
toros fűtéssel 1182nm-es telken. A tetőtér be-
építhető. 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 ut-
cában egy tetőteres, 80nm összterületű, téglából
épült, nappali+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.: 15,2mFt 20-919-4870

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

+(3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány utcában
egy 2szintes, szuterénes, téglaépítésű családi
ház 580nm-es telekkel. Az ingatlan áll: föld-
szinten 3szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, a
szuterénben garázs, vendégszoba, fürdőszoba,
a tetőtérben további két szoba van kialakítva be-
fejezetlen állapotban. I.á.: 29,5 mFt Az ingatlan
mellett egy 580nm építési telek eladó 12,9 mFt
irányárért. A két ingatlan akár egyben vagy kü-
lön-külön is megvásárolható. 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn egy 2szintes családi ház, mely-
nek az emeleti részén egy nappali+3szobás össz-
komfortos, igényesen kialakított, színvonalas lakó-
rész van,nagy terasszal, erkéllyel, a földszinti részén
egy 100nm-es színvonalas, igényes fodrászszalon
van kialakítva. Bármikor átalakítható könnyűszerrel
lakószobákká. Az ingatlanhoz 600nm-es telekrész
tartozik. I.á.: 39,5 mFt 20-919-4870

+(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában
egy nappali+2szobás szuterénes igényesen ki-
alakított lakóház, kerti medencével, nagy terasz-
szal. A szuterénben több funkcióra alkalmas hely-
séggel. Örökpanorámás, déli fekvésű kilátással.
I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

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

+(3905) Eladó Mogyoródon egy két generációs
2nappali+5szobás, duplakomfortos, téglából épült,
szép megjelenésű családi ház 1000nm-es telken.
Az ingatlan tartalmaz szuterént, melyben 2 helység
található, amik bármely funkcióra alkalmasak. Az
ingatlan 2lakásos társasházzá alakítató oly módon,
hogy a földszinti lakáshoz tartozik 2szoba, mosó-
konyha, fürdőszoba, wc, beépített gardrób, nappali
hatékony kandallóval, pince és egyéb helységek
500nm-es telekkel. Emeleti lakáshoz tartozik nap-
pali+3szoba, 2fürdőszoba, 10nmn-es galéria és er-
kély 500nm-es telekkel. Így lakásonként az eladási
ár 18,9 mFt. Amennyiben egyben szeretné megvá-
sárolni, akkor az eladási ár 31,9mFt 20-919-4870

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

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

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

+(3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta ut-
cában 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 te-
lek. I.á.: 6,7 mFt 20-919-4870

+EladóGödöllő belvárosában aKörösfői utcában
egy 120nm alapterületű, 3 szobás családi ház
543nm-es telken. Az ingatlanban teljes közmű-
hálózat ki van építve. I.á.: 22,5mFt 20-919-4870

+Gödöllőn, kertvárosban 3 szobás családi ház
154 négyszögöles telken, alkuképesen eladó.
Iár: 18MFt. Érd: 30/851-3255

+Gödöllőn a Röges utca és a Stop-Shop közöt-
ti 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 telek 6x5-ös (felújítandó) faházzal ol-
csón eladó. Áram, víz van. Iár: 4MFt. GITÁROK-
TATÁST VÁLLALOK. 20/5433-261

+Eladó Nagyfenyvesben egy 80 nm-es, 1.eme-
leti, társasházi lakás két tetőtéri galériás garzon-
nal. Tel: 20/669-0039

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

+KERESEK min. 1000 nm-es ÉPÍTÉSI TEL-
KET Gödöllő kertvárosában vagy újfenyvesi ré-
szén (akár bontandó és/vagy átépítendő felújí-
tandó házzal). 70/457-3035

+AMátrában, festői környezetben családi ház reá-
lis áron eladó. Érd: 20/4800-429, 37/360-117

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

+Eladó Gödöllőn 1001 nm-es ZÁRTKERT a bel-
terület határán, az Úrréti tó közelében, a Füves
közben. Iár: 2,9 MFt. Tel: 30/537-6985

+Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában örök pano-
rámás, háromszintes családi ház 1282nm-es telek-
kel. Pinceszintje 115nm, garázs, kazánház, műhely,
tároló helyiségekből áll. Földszintjén különbejáratú
52nm-es, 1,5szobás, teraszos lakás, ill. 164nm-es
földszint+ emeleti nappali+ 3szobás lakással. A ház
két család részére és egyéb célú hasznosításra is
alkalmas. Irányára: 39,9MFt. 30/224-1627

+Vácszentlászlón csendes, aszfaltozott mellékut-
cában egy 638 nm-es, gondosan rendben tartott
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ. Iár: 3,25MFt. Érd:
20/200-8549, 70/335-6127

+Eladó Palotakert 11.sz. alatti, 2.em.i 2 szobás,
teljesen felújított lakás. Uitt 1600 W-os AR-Tech
típusú PORSZÍVÓ is eladó 20.000 Ft-ért. Tel:
70/223-7154

+Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2.em.
64 nm-es lakás. Nincs felújítva, azonnal költözhe-
tő. Iár: 12,5MFt. Tel: 20/424-8180

+Telekáron eladó 120 nm-es épület Gödöllő bel-
város részén. Befektetésként akár lakások, rak-
tár, iroda, stb, átalakítható. Víz, gáz, 380V, kút,
pince, udvar. Iár: 17,5MFt Érd: 30/3818-953

+ELADÓ ÉPÍTÉSI TELKEK és SZÁNTÓ VER-
SEGEN! Érd: +36/20-4826-369

+Gödöllőn is emelkednek az ingatlan piaci árak!
Szeretné értékesíteni ingatlanát? Keresünk eladó
ingatlanokat: családi házat, ikerházat, sorházat 25-
40 MFt-ig, családi házat 18-25 MFt, felújítandót
is. Lakásokat 8-14 MFt-ig (kiemelten 1-2. emelet,
erkélyes). Tel: 70/3660-999 Pintér Mariann

ALBÉRLET KIADÓ

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

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

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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, ala-
csony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemu-
tatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár azonna-
li költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552

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

+ÜZLETHELYISÉGEK Gödöllőn, forgalmas he-
lyen jó parkolási lehetőséggel 160nm-es, felújí-
tandó 100.000Ft/nm, 60nm-es, 150.000Ft/
nm áron ELADÓK. Összterület 300nm. Hét üzlet
alakítható ki. Érd: 20/436-5929 (5-16 óráig).

+Főtérre nyíló gödöllői kis üzlet kiadó hosszútáv-
ra, de minimum 1 évre. 20/311-7758

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

ÁLLÁS

+Gödöllői étterembe keresünk felszolgálót. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal a rekakaiser@
gmail.com email címen lehet.

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

+Gödöllői étterembe keresünk sushi szaká-
csot. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
rekakaiser@gmail.com email címen lehet.

+Bővítjük csapatunk! FELSZOLGÁLÓT, SZA-
KÁCSOT, részmunkaidős FUTÁRT keresünk
Gödöllőre a Donatella Restaurant & Pubba.
Elvárások: vendéglátásban szerzett szakmai
tapasztalat. Amit kínálunk: versenyképes jöve-
delem, hosszú távú munkalehetőség, támogató
vezetőség, jó csapat! Jelentkezés: fényképes ön-
életrajzzal, vavaenergy@gmail.com címen

+Műgyanta alapú padló és falburkolatok, valamint
kapcsolódó szakipari munkák kivitelezéséhez ke-
resünkminőségi munkavégzésre képes szakmun-
kaerőt (festő, burkoló, kőműves), kiemelt bérezés-
sel. Jelentkezés: interfloor.kft@gmail.com

+A Tessedik Sámuel Idősek Otthona 1 fő szociá-
lis gondozó-ápoló munkatársat keres. Jelentkez-
ni a 06-20-824-7620-as telefonszámon, vagy a
bodiera74@gmail.com email címen lehet.

+Gödöllői fröccsöntő üzembe felveszünk SZER-
SZÁMKÉSZÍTŐT, valamint 3 műszakos munka-
rendbe BETANÍTOTT MUNKÁST, MŰSZAK-
VEZETŐ-GÉPBEÁLLÍTÓT. Jelentkezni lehet:
ertekesites@plastexpress.hu email címen vagy
telefonon: 70/325-8729

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

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

+Aszódi telephelyű, egyedi belsőépítészettel fog-
lalkozó üzemembe ASZTALOSOKAT keresek. Je-
lentkezés: office@lignumfa.hu vagy 20/444-3415

+A Magyar Közút NZRt Gödöllői Autópálya Mér-
nöksége keres útüzemeltető munkakörre határo-
zott, 2015. december 31-ig tartó időszakra olyan
munkavállalót, aki rendelkezik B, C kategóriás
jogosítvánnyal. Sószóró és hóeke kezelési jogo-
sultság előnyt jelent. Érd: ivanovics.karolyne@
kozut.hu Tel: 70/3769-003

+ANGOL és NÉMET nyelvtanárokat keresünk
azonnali belépéssel napi 4 óra, 14-15 órai kez-
déssel, hosszútávú munka Gödöllőn és környék-
beli cégeknél. Jelentkezés önéletrajz és diploma
küldésével: info@ili.hu, I.L.I. Nyelviskola

+Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába ke-
resünk kereskedelmi végzettséggel és gyakorlat-
tal rendelkező munkatársat azonnali kezdéssel,
váltott munkarendben. Az alap fizetésen felül a
jövedelem kiegészíthető! Érd: 28/513-115

+Autószerelőket és karosszérialakatosokat keresünk
gödöllőimunkahelyre túlóralehetőséggel.Kiemeltbé-
rezés. 20/370-5412, velexi100@gmail.com

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

KÍNÁLATUNKBÓL: • A belvárosban újszerű, 80
nm-es, N+ 2 szobás, 2. emeleti lakás 2 parko-

lóval eladó. Iá.: 27 mFt.
• Gödöllőn, a belvárosban 71 nm-es, N+ 2 szobás,

igényes lakás parkolóval eladó. Iá.: 19,9 mFt.
• A Csanakban N+3 szobás, kiváló állapotú, ener-
giatakarékos családi ház eladó. Irányár: 33,5 mFt.
• A Fenyvesben, csendes utcácskában1032 nm-es

összközműves építési telek eladó. Iá:14,5 mFt.
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GÖDÖLLŐN, központ-
ban lévő, bejáratott,
igényes kialakítású
szépségszalonban
fodrászszék kiadó.

Tel: +36-30-789 6263



+Vállalnék: Béby sziszterkedést, nagyobb gyer-
mekek ellátását, felügyeletét. Leinformálható,
aktív friss nyugdíjas, gépkocsival rendelkező
hölgy vagyok. Vállalom egyedülálló, beteg, vagy
idős házaspár gondozását, háztartásvezetést is.
30/2919-508

+Elektrotechnikai (PLC) szerelőket, gépszerelő-
ket (hidraulika), ill. hagyományos forgácsolókat
keresünk egyedi gyártásra gödöllői munkahely-
re. Kiemelt órabér. personalholdinggabor@gmail.
com, 20/380-2632,

+Csőszerelőket, AWI hegesztőket keresünk savál-
ló anyagok hegesztésére, budapesti munkahelyre.
Kiemelt órabér. 70/601-2595, szupermunka@
index.hu

SZOLGÁLTATÁS

+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon
belül! A higroszabályozású légbevezetők beépí-
tésével megelőzhető, ill. megszüntethető a pára-
lecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű gázké-
szülékekhez, 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.
20/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu

+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

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

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sö-
vénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lel-
kiismeretes, alapos, megbízható munka rendsze-
resen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfej-
tés, 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,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok
karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-
289, 28/476-229

+Építőipari vállalkozás külső, és beltéri felújítási
munkát (festés, tapétázást, hideg-meleg burko-
lást, gipszkartonozást, homlokzati dryvitozást,
térburkolást) vállal. Anyagbeszerzést a legjobb
áron biztosítjuk. Tel: 70/631-7554

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák,
bokrok, ültetvények: kivágása, metszése, újra-
telepítése. Permetezés kézi és motoros perme-
tezőgéppel. Rotációs kapálás, gyomtalanítás.
Fűnyírás, sövénynyírás, fűkaszálás. Árok és
ereszcsatorna tisztítás. 30/747-6090

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

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

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUN-
KÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJA-
VÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679

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

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAK-
TÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Min-
den, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470

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

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

+SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST, tapétázást kor-
rekt áron vállalok. Tel: 70/576-8925

+Gépkocsival rendelkező középkorú hölgy IS-
KOLÁS GYERMEKEK DÉLUTÁNI FELÜGYE-
LETÉT vállalja. Tel: 30/6386-270

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+Baraksó Rita Gyógypedikűr, körömbenö-
vés, köröm kezelése. Gödöllő – Tormay Károly
Egészségügyi Központ Ortopédiai szakrendelő
(csütörtök). Veresegyház – Praxis+Ház I. rende-
lő (H-K). Bejelentkezés: 70/422-1978

OKTATÁS

+Angol senior (60+) újrakezdő, középiskolások-
nak nyelvvizsgára, érettségire felkészítő, felnőt-
teknek újrakezdő (délelőtt) nyelvtanfolyam indul
szeptemberben. További érdeklődés és jelentke-
zés: 30-224-75-63, toptan1999@gmail.com.

+Játékos, beszédközpontú GYEREKANGOL
és GYEREKNÉMET nyelvtanfolyamok indulnak
ANYANYELVI és DIPLOMÁS magyar nyelvtaná-
rokkal, legmodernebb oktatási anyagokkal, digitális
táblával kiegészítve. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2.
Tel.: 28/511-366,20/556-2653. info@ili.hu

+DExam ANGOL középfokú (B2) nyelvvizsga Gö-
döllőn 2015. október 31-én. Jelentkezési határidő:
október 5. www.dexam.hu /12 tanórás FELKÉSZÍ-
TŐ TRÉNING indul több időpontban. Részletes in-
formáció kérhető: dexamgodollo@gmail.com

+Fiatal MAGYARTANÁR vállal korrepetálást, fel-
vételire felkészítést kisiskolás kortól érettségiig
70/609-7748
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+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól),
emelt- és középszintű érettségire való felkészí-
tést vállal gödöllői középiskolai tanár. Főiskolá-
sok, egyetemisták segítése is! 20/380-2268
(du., este hívható)

+TANÍTÁS, KORREPETÁLÁS! Gyakorlott Tanító-
nőként Alsó tagozatosok számára ANGOL és MA-
GYAR nyelv tanítását, korrepetálását vállalom. Ház-
hozmegyek, anyagot viszek! Érd: 20/443-7884

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FIL-
MSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés
és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasz-
talt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

+Gyermekeimnek SPANYOL és ZONGORA ta-
nárt keresek. Érd: 30/398-7970

+Gödöllő központjában NÉMET nyelvoktatást
vállalok minden korosztály számára! Nyelvvizs-
ga felkészítés, külföldi munkavállalás. Kedvező
óradíjban. Beszédcentrikus órák. Hívjon bizalom-
mal! 70/259-8650

+ANGOL! Kicsiknek játékosan, kamaszoknak,
nyelvvizsgára készülőknek szigorúbban, Busi-
ness English, társalgás. Kérésre Gödöllőn belül
házhoz megyek. Délelőtti időpontokra kedvez-
mény! 20/441-3136

TÁRSKERESŐ

+62 éves hölgy társat keres egy kedves, jó kedé-
lyű úr személyében. Tel: 30/432-5286

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

KIRÁNDULÁS

+AMád – Tokaj – Edelény kirándulásunkra (szept.
27.)még van pár szabad hely. 7.300Ft/fő. Várjuk a
jelentkezést! TóthnéAnci 30/268-5596, 28/415-
685Befiz: Szept.18. 14-16Műv ház.

ADÁS~VÉTEL

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

+Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt
vérnyomásmérő 4000Ft, krómozott új bárszék
8000Ft, használt ellipszis tréner 16000Ft, diszkó-
gömb lámpa (forgós) 5000Ft, előszobai akasztó
2800Ft, női trekking kerékpár 26colos, agydina-
mós, 3 sebességes marokváltós agyváltó, elől-hátul
csomagtartókosár, kresz szabályoknakmegfelelően
felszerelve i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISE-
KET,papírrégiségeket,magyaréskülföldi bélyegy-
gyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bú-
torokat (romosat is), festményeket, órákat, dísz-
tárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést,
régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagya-
tékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállás-
sal, hétvégén is. 30/308-9148

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

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgálta-
tásaink: beszerelés, bevizsgálás, 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 DAIHATSUTerios Crosso-
ver teljes szervíz után, 71 ezer km-el, állapotfelmé-
réssel, vonóhoroggal eladó. Tel.: 30/9-662-290.

+Yamaha Kodiak négy kerék meghajtású, Kana-
dában beszerzett 2005. évjáratú , 500 km-t fu-
tott, sötétzöld quad 2015. szeptember hónapban
eladó. Tel.: 06-30/6342172.

EGYÉB
+ACAVALETTANŐIKARszopránszólamábaszeretet-
telvárénekelnivágyóésszeretőhölgyeket.Kottaismeret
nemfeltétel.Korhatár:18-45év.Tel:30/638-7486

+HA TAKARMÁNY, AKKOR MONTU. Táp-Ter-
mény egész évben. Csirkeszezonra: Bábolnai indító:
3400Ft/zs,Nevelő: 3200Ft/zs,Befejező:3000Ft/
zs, Kukorica: 60Ft/kg, Búza: 60Ft/kg, Tyúkdara:
90Ft/kg, Árpa: 60Ft/kg, Zab: 60Ft/kg. Takarmány-
kiegészítők, Nutrafort, Jolomax, Koncentrátumok,
Nyúltápok, Tojótápok,Gáz: 3.800.-Ft/db. Cím:MON-
TU-DMSKFTGödöllő,Blahánéút27.Ny:H-P-ig8-13,
14-17-ig, Szo:8-12-ig. 28/532-601,30/7765-212

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Mé-
hészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Rep-
ce krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz kap-
ható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszala-
gos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-
Hárs-, Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű befőt-
tes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
SzabóMéhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. SZEPTEMBER 22. 
Megfejtés: Nagyszabású őszi rendezvény
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: :  Lamber Kolozs, Fácán sor 101., 
Babinszky József, Szabadság út 11.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Forró Lászlóné, Szent István tér 7., 
Tibold Zsuzsa, Kazinczy krt. 24.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Krutsch Zoltán, Szabadság 
út 163.
A Városi Múzeum 1000.- Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Kerek Ágnes, Szent István tér 1., 
Streitmann Lilla, Fűzfa u. 28. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Horváth Ildikó, 
Dessewffy A. u. 7., Szalkai Veronika, Táncsics M. u. 52.
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