xxiv. évf. 32. szám • 2015. szeptember 29. • terjesztői ára: 75 ft
Felavatták a megújult Pap Miska-forrást, ami a
Margita 344’2 TSE kezdeményezésére kapott új
„külsőt”.
(4. oldal)
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Varga Zoltán Zsolt Gödöllőn látható alkotásaiból nyílt kiállítás a városi könyvtárban.
(6. oldal)

Renner Luca és Kriszt Botond is 1. helyezett
lett a korosztályos atlétikai többpróba országos
bajnokságon.
(8. oldal)

POLINÉZIA MŰVÉSZETE A VÁROSI MÚZEUMBAN

Látványos megjeLenés

OMÉK-siker

Az elveszett paradicsom kincsei

Üzenet a távoli szigetvilágból
– Polinézia művészete címmel
nyílik meg lapunk megjelenésvel egy időben, szeptember
29-én a Gödöllői Városi Múzeum legújabb időszaki kiállítása, ami egyaránt része a Múzeumok Őszi Fesztiváljának és a
GödöllŐsz Fesztiválnak. A különlegességeket felvonultató
tárlaton Ignácz Ferenc tapái
mellett Alfred Falchetto Teururai alkotásaiból és fotóiból láthatnak ízelítőt az érdeklődők.
Távoli utazásra invitálja az érdeklődőket a kedden délután megnyíló
kiállítás, ami a Marquises-szigetcsoport, a Társaság-szigetek (Tahiti
és Huahine) és a Húsvét-sziget népművészetét hozza közelebb a XXI.
század európai emberéhez ezúttal két
kutató segítségével.

A nemrég elhunyt, gödöllői származású Ignácz Ferenc gyűjteménye
évekig látható volt a múzeumban,
majd több múzeum is bemutatta
darabjait. Az általa gyűjtött tapákból, azaz faháncsból készült alkotá-

sokból 2006-ban önálló kiállítást is
rendeztek, most ezek közül néhány
különösen szép darab kerül a falakra.
Míg ő beleszeretett ebbe a különleges, távoli világba, Alfred Falchetto
Teururai innen származik. Régész-

Szeptember 23-27. között ismét a
HungExpo adott otthont az Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállításnak. A rendezvény amellett
hogy az ország legnagyobb mezőgazdasági seregszemléje, a turisztikai
kínálattal is megismertette a látoga-

technikusként és rajzolóként
mélyült el Polinézia néprajzában. Francia, de a szigetvilágban felnőtt apjától és az apai
ágtól örökölte az „ezermesterhez” illő ügyességet, az anyai
ágtól, polinéz őseitől pedig a
természet, az állatok és növények szeretetét, a polinéz
kultúra megismerése iránti
vágyát és a művészetek szinte
minden formájában megnyilvánuló tehetségét. E tehetség,
melynek néhány tanúbizonyságát e kiállításon is láthatják
a látogatók, tovább élteti a
polinéziaiak művészetét. Tárgyainak nyersanyagát a természet
adja: fa, kókuszdió, csont, növényi
magvak, rostok – amiket itt nemcsak
„elkészítve”, hanem eredeti állapotukban is bemutat.

tókat, programokkal és élményekkel
téve vonzóvá a bemutatót. A záráskor
közzétett adatok szerint idén mintegy
85 ezer látogatót fogadott a rendezvény, ahol a Turisztikai Egyesület
Gödöllő egy közel 200 négyzetméteres standon mutatta be tagjait, valamint Gödöllőt és környékét.

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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A KápolnA Közben és Az AluljáróbAn KezdődiK A munKA

több helyszínről végziK mAjd A munKát

Középpontban a csapadékvíz elvezetés

Költözik a Polgármesteri Hivatal

Az őszi esőzések idejére jellemző problémák megelőzése
érdekében két jelentős csapadékvíz elvezetési munka kezdődik meg a napokban.
A VÜSZI Nonprofit Kft. szeptember
28-án megkezdi a Kápolna köz csapadékvíz elvezetést biztosító keresztrács felújítási munkáit, pontosabban
cseréjét. Mint megtudtuk, a régi rács
szerkezetet azért kell cserélni, mert
az rendkívül zajos volt, így minden
gépjármű áthajtásnál jelentősen zavarta a környéken élők nyugalmát.
Az átépítés ideje alatt útlezárásra kell
számítani. A munka várhatóan október 12-ig tart.
A tervek szerint a jövő héten kezdik
meg a Szabadság téri aluljáró teljes
csapadékvíz elvezetésének átépítését
is. Mint arról a múlt héten már beszámoltunk, az átalakításra azért van
szükség, mivel az elmúlt években
szinte minden nagyobb esőnél gondot

Október 31-ig kiürítik a Városháza épületét, a Polgármesteri Hivatal irodái új helyszínekre költöznek, az önkormányzat
és hivatal elérhetőségei, a telefonszámok és az e-mail címek
azonban nem változnak.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző tájékoztatása szerint a kiköltözést követően a munka öt helyszín folyik majd: a Szabadság tér 6. szám alatt
működött Budapest Bank épületében, a Kossuth Lajos utca 3. szám
alatt a volt CIB Bank helyiségeiben, a Petőfi tér 4-6. szám alatti földszinti üres helyiségben, a Dózsa György út 69. szám alatt a VÜSZI Kft.
épületében, valamint a Petőfi Sándor utca 12. szám alatt, a Török Ignác Gimnázium melletti épületben, ahol korábban a KLIK kapott helyet.
okozott, hogy a csapadékvíz elöntötte
a létesítményt, ellehetetlenítve a gyalogos és a kerékpáros közlekedést,
és jelentősen megnehezítette a HÉV
megközelítését.
Mint megtudtuk, a munkálatok során
az aluljárót teljes hosszában felbontják a nyugati oldali fal mellett, s szintén bontást végeznek a Művészetek
Háza felé kivezető meredek szakaszon is, itt azonban a keleti oldalon

decemberben vehetjüK először Kézbe

Jön az új húszezres
Az elmúlt pénteken új húszezrest
bocsátott ki a jegybank. A régi
bankjegyeket
2016 végéig lehet majd használni, és fokozatosan
vonják majd ki a
forgalomból.
Egy-egy bankjegy
megjelenésekor nem
egyszer előfordul, hogy az ember kellemetlen helyzetbe kerül bevásárláskor, ha ugyanis
egy üzletben nem tud az új
külsővel rendelkező pénz
forgalomba kerüléséről az, aki a
kasszánál ül, előfordul, hogy nem
fogadja el.
Feltehetően ez is az egyik oka,
hogy már most bemutatták az új
húszezer forintost, ami majd decemberben kerül forgalomba, addig felkészítik az ATM-eket és az

automatákat a fogadására. A bankjegy előoldala
többszínű, az oldal széléig kifutó
alapnyomattal és háromszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása kékeszöld, és a jelenleginél
sokkal több kitapintható elemet, új
hologramot tettek rá.

KeréKpáros reggeli

halad majd az új elvezetés. Ennek
ellenére mindvégig figyelnek arra,
hogy a munkák se a gyalogos, se a
kerékpáros forgalmat ne akadályozzák, és mindvégig megközelíthetőek
lesznek a HÉV-hez vezető lépcsők is.
A mintegy négymillió forintos fejlesztés kivitelezési munkálatai a tervek szerint előreláthatólag egy hétig
tartanak.
jk

Elsőként a legtöbbször hamisított
tízezres cseréjét kezdte meg a jegybank 2014-ben. Ennek
cseréje 2017-ben fejeződhet be teljesen. A
húszezres a harmadik
leghamisítottabb, de a
második legelterjedtebb bankjegyünk a
tízezres után. Mint
az MNB tájékoztatásából kiderült,
következőnek a kétezres, majd az ötezres újulhat
m e g ,
pont o s
i d ő p o n t
azonban
ezek bevezetésére nincs.

Az új húszezres megjelenéséről és
biztonsági elemeiről részletesen
a www.mnb.hu oldalon találnak
részletes tájékoztatást az érdeklődők.

Szeptember 22-én, az Európai Autómentes Nap alkalmából a Magyar Kerékpáros Klub idén is országosan
megszervezte „Bringás reggelit”. Az akcióba most is bekapcsolódtak a szervezet gödöllői
tagjai, akik a „ Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” program jegyében a főtéren a Damjanich, Petőfi, Erkel, Hajós és Waldorf iskoláknál várták enni és innivalóval a kerékpárral érkezőket. Az akciónak – ahogy a korábbiaknak is – nagy sikere volt a kerékpárosok körében.

A SZABADSÁG TÉR 6. SZÁM ALATT az emeleten és a tetőtérben kap
helyet a polgármester és a jegyző, valamint a polgármesteri kabinet, a
jegyzői iroda és a költségvetési iroda.
A VÜSZI KFT. ÉPÜLETÉBE KÖLTÖZNEK az alpolgármesterek, és itt
kap helyet a városüzemeltetési és vagyonkezelő iroda, a főépítészi iroda
és az adóiroda is.
A KOSSUTH LAJOS UTCA 3. SZÁM ALATTI épületben végzik majd
munkájukat a hatósági iroda, valamint a közigazgatási és szociális iroda
munkatársai.
A PETŐFI TÉRI ÜZLETHÁZ FÖLDSZINTJÉN ügyfélszolgálat nyílik,
ahol a tervek szerint minden iroda képviselőjét megtalálják majd az
ügyeiket intézni szándékozók.
A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM MELLETTI ÉPÜLETBE a közterület
felügyelet munkatársait helyezik el.

A LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSÁT AZ
ÉPÜLETEK FALÁN TÁBLÁK
FOGJÁK SEGÍTENI.
Az átköltözés legjelentősebb szakasza október utolsó hete lesz. A polgármesteri hivatal munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy
ez idő alatt is – lehetőség szerint - biztosítsák a szükséges szolgáltatásokat,
várható, hogy a hivatal néhány napig nem teljes körűen működik majd,
ezért előre is a lakosság megértését kérik. Erről azonban előzetesen tájékoztatást tesznek közzé.
***
A Gödöllői Járási Hivatal két szervezeti egysége, a Gyámügyi Osztály már
október elsejétől, a Hatósági Osztály pedig október 8-ától a Kotlán Sándor
u. 3. szám alatti épületben fogadja az ügyfeleket. Az ügyfélfogadási idők,
a telefonszámok és az e-mail címek nem változnak. Az Okmányiroda változatlanul a Polgármesteri Hivatalban folytatja tovább munkáját, ennek
költözéséről –a mi az Okmányiroda működését nem befolyásolja – a későbbiekben adnak tájékoztatást.
***
A költözést a Városháza műszaki állapota indokolja. Az épület statikai és
szerkezeti megerősítésre szorul, a tetőszerkezetet és az azbeszt alapú burkolólemez felhasználásával 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 feladatok megoldásához az épületet ki kell üríteni. A
kiköltözésének menetéről lapunk folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.
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A menekültek és A migráció hAtásA európA állAmAirA

Mi a migráció a szakértők és a polgármesterek szemszögéből?
Az Európai Unió történetének legnagyobb kihívását jelentő tömeges migráció hatékony kezelésére csak a 28-ak közös fellépésével lehet megoldást találni. Addig azonban tagállami szinten kell kezelni a kérdést, amelyben meghatározó szerepük
van az önkormányzatoknak is – derült ki többek között azon a
konferencián, amelyet a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
(MÖSZ) és a Hanns-Seidel Alapítvány szervezett „Világpolitikai
kérdések és kihívások, a menekültek és a migráció hatása Európára” címmel 2015. szeptember 23-án, Gödöllőn.
„Amikor a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége 2014-ben megrendezte az
első migrációs témájú konferenciáját,
még senki sem gondolta, hogy a helyzet mára az európai közvéleményt
leginkább foglalkoztató problémává
növi ki magát. Reméljük, hogy ezzel
a rendezvénnyel is sikerül hozzájárulni a probléma gyökereinek feltárásához, s párbeszédet teremteni az
érintettek között” – köszöntötte Gémesi György MÖSZ-elnök az egybegyűlteket, majd Nógrádi György
biztonságpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára tartott
földrajzi és politikai áttekintést a jelenlegi migrációs helyzet kialakulásáról. Beszélt az „Arab Tavasz” előre
nem látható negatív következményeiről, az Iszlám Állam kialakulásáról
és megerősödéséről, a síita–szunnita
ellentétről, illetve arról, hogy milyen
törésvonalak alakultak ki a válságövezetek államai között. Elmondta: a
Nyugat-Európába települt migránsok
évtizedek óta nem tudnak, illetve nem
akarnak integrálódni, és hogy a baloldal válaszképtelensége miatt egyre
jobboldalibbá válik az európai közvé-

lemény. Nógrádi György reméli, hogy
mihamarabb közös uniós megoldás
születik, ellenkező esetben Európának súlyos árat kell fizetnie.
„Az európai migrációs politika az
utóbbi évek migrációs nyomása hatására működésképtelenné vált” – kezdte
előadását Simonné Berta Krisztina,
a Belügyminisztérium európai uniós
és nemzetközi helyettes államtitkára,
majd elmondta, milyen okok vezettek
idáig. Mivel Görögország nem tesz

kutAtók éjszAkájA gödöllőn

eleget az uniós
határ védelmének és ellenőrzésének, Magyarország, Szerbia
és
Macedónia
geopolitikai elhelyezkedésének
„köszönhetően”
speciális helyzetbe került. Idén eddig
mintegy 230 ezer migráns érkezett a
magyar határra Szerbia és Horvátország felől, akik közül 174.500 fő adott
be menekültjogi kérelmet. A közös
európai „helyzetkezelés” hiányában
a magyar kormány több menekültpolitikai és határrendészeti intézkedést
hozott, amelyek sok kritikát kaptak az
EU vezetői, illetve egyes tagállamok
kormányfői részéről, az uniós polgárok többsége azonban egyetért a magyar döntésekkel, sőt már egyre több
európai ország is kezdi megerősíteni
saját határőrizetét.
Sok tekintetben ellentmondott az
előtte szólóknak Nagy Boldizsár, az
ELTE Nemzetközi Jogi Tanszékének
adjunktusa, aki szerint számos „mítosz” él a köztudatban az európai és a
magyar menekültügyet illetően. Ilyen
például, hogy Európa aránytalanul
nagy terhet vállal a menekültválság
kezeléséből, hogy a határzár elkészültével drasztikusan csökken az illegális határátlépők száma, illetve hogy
a menekültek veszélyt jelentenek a
kultúránkra.
A szakértők után Nógrádi Zoltán,
Mórahalom polgármestere elmond5-8. évfolyam különdíj:
Madarasi Rita, Szabó Anna,
Tóth Petra (Erkel Ferenc Általános Iskola)
*
„Kedvenc botanikus kerti fám” címmel
a SZIE Botanikus Kertjéért Alapítvány
első alkalommal hirdetett rajzpályázatot
óvodás, alsós és felsős korosztály számára. Ennek az volt a célja, hogy a kert
jelképévé vált „Gödöllői Vén Vackorfa”
mellett felhívják a látogatók figyelmet a
kert más fáira is, továbbá megismertessék
a gyerekeket tágabb lakóhelyük természeti értékeivel.
A rajzversenyre 5 intézményből 142
pályamű érkezett be. Korosztályonként
3-3 díjat osztottak ki. A nyereményeket
Gödöllő Város Önkormányzata, a SZIE
Botanikus Kertje és a SZIE Kutatók Éjszakája Program forrásaiból fedezték.
A legjobbak:
Óvodások: Dezső Zille (Egyetem téri
Óvoda)
Alsósok: Omodi Enikő (Damjanich
iskola, 4.c)
Felsősök: Mészáros Mónika (Damjanich iskola, 8.B)
SZIE Botanikus Kert különdíj: Esztergály Benedek Előd.

Megszerettetik a fizikát és a kémiát
A zuhogó eső ellenére is feltehetően
több ezren, elsősorban óvodások és általános iskolások keresték fel a Kutatók
Éjszakája idei rendezvényét szeptember
25-én a Szent István Egyetem gödöllői
kampuszán. Kora délutántól az aula volt
hangos, ahol a megnyitót összekötötték

a Kezedben a Föld! című makettpályázat eredményhirdetésével. Nagy számban látogattak el a Mérnökinformatikai
Központba, ahol robot rakta ki a Rubik
kockát, továbbá a Botanikus Kertbe. Az
utóbbi helyszínen a mediterrán gyűjtemény melegházában rajzpályázat nyerteseit köszöntötték és egzotikus gyümölcsöket lehetett kóstolni. A késő estébe
nyúltak a Fizika és a Kémia tanszékek
közös kísérletei, amiket a jelentkezők
sokaságára való tekintettel kétszer is bemutattak Seres István és Czinkota Imre
egyetemi docensek vezetésével. Összesen 54 program alkotta a kínálatot. Budapesten, Békéscsabán és Szarvason továb-

bi 19 eseményt hirdetett meg az egyetem.
A Kutatók Éjszakája alkalmából immár hagyományosan „Kezedben a Föld!”
címmel makettkészítési pályázatot hirdettek óvodások és 1-8. évfolyamos tanulók
részére. A felhívásra 49 pályamunka érkezett, ebből óvoda kategóriában 6, általános iskola alsó tagozat
kategóriában 8, általános
iskola felső tagozat kategóriában 35 makettet készítettek a gyerekek.
A díjakat Farkasné
Inkret Judit, a Kutatók Éjszakája egyetemi
program
koordinátora
és Pusztay Gabriella,
a PR, Sajtó és Rendezvényszervezési Főosztály
vezetője adta át.
A győztesek:
Óvoda kategória: Mókus-csoport
(Egyetem téri Óvoda)
1-4. évfolyam kategória: Kolozsi
Dominika, Szabó Van Der Voort
Emma, Pauwlik Bella Lujza (Damjanich János Általános Iskola)
5-8. évfolyam kategória: 6.c
(Damjanich iskola)
Családi különdíj: Soós Márton, Soós Ilona, Soós Cecília
1-4. évfolyam különdíj:
Goddard Ilona, Nagy Csenge,
Omodi Enikő, Zombor Bercel, Keresztes Krisztián, Szabó Borbála (Damjanich iskola)

(l.t.)

ta, mit is jelent a menekültügy helyi
szinten, a hétköznapi valóságban. A
hatezer lakosú csongrádi város polgárai már két éve ki vannak téve a
migráció „áldásos hatásainak”, volt
olyan nap, amikor háromezer migráns
vonult keresztül a településen. A polgármester szerint számos kérdés nincs
tisztázva, nincsenek meg a megfelelő
jogi feltételek menekültügyben, így
egy településvezető nem tudja, mihez
tartsa magát, mikor jár el jogosan, mikor jogtalanul, mit tehet, ha a helyiek
tulajdonhoz vagy közbiztonsághoz
való joga veszélybe kerül. Nincs más
lehetőség, mint a racionális és a humanitárius elveket szem előtt tartva
megtalálni az egyensúlyt a védekező
és a befogadó – s így könnyen áldozattá váló – magatartás között, s megtalálni azt a megoldást, amely minden
félnek
leginkább
megfelelő.
Hasonló gyakorlati tapasztalatokat
osztott meg a hallgatósággal Bálint
Istvánné, Bicske
alpolgármestere, aki
sokáig volt az 1989ben létrehozott bicskei menekülttábor
egészségügyi és szociális ellátásért
felelős vezetője. Mint elmondta, a
462 férőhelyes táborban az elmúlt
években nem ritkán 1000-1200 fő volt
elszállásolva, ami nem kis kihívás elé
állította az önkormányzatot, többek
között ez egészségügyi alapellátás, a

járványok megelőzése és az iskolakötelezettek iskoláztatása tekintetében.
A közbiztonság megőrzése érdekében
megerősítették a polgárőrséget és kiépítették a térfigyelő kamerahálózatot.
Pető György, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
igazgatója a menekültekkel összefüggő budapesti tapasztalatokról szóló
beszámolójában elmondta: a százszámra érkező migránsok jelentősen
megterhelték a főváros közterületeit, parkjait, amire az önkormányzat
három tranzitzóna létrehozásával
válaszolt. A három legnagyobb pályaudvaron, hat nap alatt megépített,
legelemibb higiéniai, tisztálkodási
feltételeket biztosító tranzitzónákat a
migránsok elvonulásával felszámolták, s egyelőre felfüggesztették a Verseny utcai ideiglenes szociális zóna

kialakítását is, de ez nem jelenti azt,
hogy többé nem lesz szükség rá, ahogyan az önkormányzati rendészetek,
illetve az önkormányzatok szerepe is
felértékelődik majd a menekültügy
kezelésében.
(OT)

Vonzó újdonságok Az omék-en

Látványos megjelenés
(folytatás az 1. oldalról)

A látványos, minden eddiginél szélesebb kínálatot, és több újdonságot felvonultató megjelenés nagy sikert aratott a
látogatók körében.

A Királyi Kastély interaktív elemekkel
invitálta a látogatókat, a gyerekek örömmel bújtak be a kiváló játék lehetőséget
kínáló „minikastélyba”, vagy pihentek a
Pálmaház és Herbárium által készített,
a barokk kort idéző enteriőrben, amit
dísznövényekkel varázsoltak hangulatossá. A nemrég megnyílt létesítmény az
érdeklődőknek frissen készült szörpkülönlegességekkel, teákkal, kóstolókkal
mutatkozott be.
A Lázár Lovaspark egy
pompás hintóval csalogatta a
látogatókat, a turisztikai információs irodát működtető TTF
Nonprofit Kft. segítségével pedig elhelyezésre került a standon egy TECNAM kisrepülő,
azzal a céllal, hogy felhívja a fi-

gyelmet városunk repülőterére, ahol számos szabadidős lehetőség vár a látogatókra és amely a hazai sportrepülés egyik
központja is lehetne. A gép és a repülőtér bemutatkozása óriási sikert aratott a
látogatók körében, valamennyi
korosztály számára izgalmas, új
arcát mutatva be Gödöllőnek.
A helyszínen folyamatos vetítések várták az érdeklődőket,
akik többek között a Nemzetközi
Természetfilm Fesztivál filmjeit
tekinthették meg, de láthatták a
GödöllŐsz Fesztivál klipjét is.
Aki nagyon elfáradt, az a vetítést az Aquaréna által biztosított
gumicsúszkákon
megpihenve
élvezhette, amiket persze a legifjabb látogatók amint felfedeztek, örömmel birtokba is vettek.
A kiállítás jó lehetőség a gödöllői
programok népszerűsítésére, a kiállításra
több ezer, a városi rendezvényeket bemutató információs anyagot, kiadványokat
vittek a turisztikai egyesület tagjai, de a
különböző emlék- és ajándéktárgyakból
(k.j.)
is bőségesen lehetett válogatni.
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Átadták a felújított Pap Miska-kutat
Szeptember 22-én ünnepélyesen átadták a felújított Pap
Miska-kutat. A város határában található forrás újrafoglalását a Margita 344’2 TSE
kezdeményezte, amihez megnyerte a Pilisi Parkerdő Zrt. és
Gödöllő Város Önkormányzata támogatását.
Homoki Mihály kerületvezető erdész és Reindl László vezetésével
a nyár folyamán tizenegy fős csapat
– valamennyien önkéntesként – dolgozott azon, hogy ismét víz folyjon
a forrásból. Első lépésként feltárást
végeztek, majd a tisztítás után kerülhetett sor a helyreállításra. Ennek
során kb. 3 méter mély aknát kellett
kitisztítani, és a csörgedező vízér
szabad elvezetését biztosítani. A ja-

Az átadási ünnepségen Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. műszaki
és igazgatási főmérnöke mondott
köszöntőt, aki elmondta, jelenleg
reneszánszát éli a bakancsos turizmus, aminek a fejlesztésére az elmúlt

Érmek, jelvÉnyek, emlÉkek
Olimpiai és Sport Témájú Gyűjtők Találkozója
A Művészetek Háza adott otthont szombaton a XVII. Nemzetközi Olimpiai és Sport Témájú Gyűjtők Találkozójának. A
vendégek olimpikonok társaságában találkoztak egymással és
cserélték bélyegeiket, jelvényeiket, újságjaikat, s egyéb rekvizitumaikat.
Rejtő Ildikó és Dömölky Lídia olimpiai aranyérmes vívókat, Varga János
olimpiai bajnok birkózót, Géczi Ist-

években a parkerdő
több tízmillió forintot
fordított. Örömének
adott hangot, hogy az
összefogás eredményeként, a Margitának köszönhetően ismét használható a kút.
Gémesi
György,
Gödöllő polgármestere
köszöntőjében
elismeréssel szólt a Margitások és a
parkerdő munkatársainak a felújítás
során végzett aktivitásáról, s reményének adott hangot, hogy a jövőben

munkáját akik a felújításban közreműködtek. A Pap Miska kutat, melyen tábla emlékeztet a felújításra,
Reinitz Gábor, Gémesi György és

A PAP MISKA-KÚT NÉVADÓJÁRÓL

vítás során kiderült, hogy a vízgyűjtő
ciszterna elszennyeződött, a homlokfal már nem tartja vissza kellően
a Gudra hegy szivárgó vizét. Ezt a
Carbotech Magyarország segítségével oldották meg, akik – támogatásként – biztosították a szakszerű szigetelést.
Az ismét működő forrás melletti területen a Pilisi Parkerdő Zrt. szép
pihenőt és tűzrakóhelyet alakított ki,
a megközelítést pedig hidak és erdei
lépcső segítségével tette lehetővé.
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után a betyárvilág
megerősödött, sok betyár rótta a vidéket. A forrás neve Pap Miska, az utolsó gödöllői betyár emlékét őrzi, a kút abban az időben még valószínűleg
gémeskút lehetett. Pap Miska, kihasználva a kassai országút forgalmát és
az itató, illetve pihenőhelyként szolgáló kutat, gyakran vitte végre itt rablásait. A gazdagoktól ellopott zsákmányait megosztotta a szegényekkel,
így kivívta azok együttérzését.
A legenda szerint a kút gémjének állásával jelezték a betyároknak, ha pandúr jár a környéken, míg a szegények a tanyájuk falára kiakasztott élelemmel teli tarisznyával jelezték, hogy jóban akarnak lenni a betyárral.
Mindeközben, Gödöllőtől délre Rab Jancsi, északra pedig Huszti Jóska
tette nehezebbé az utazók sorsát.
A 19. század végére, a közbiztonság megerősödésével a betyárvilág is
megszűnt, de a forrás neve máig őrzi az egykori szegénylegények emlékét.
is lesznek jó példák arra vonatkozóan, hogyan lehet környezetünket
használni, de nem kihasználni.
Reindl László, a Margita 344’2
TSE elnöke hangsúlyozta, egyesületük célja, hogy minél többekkel
megszerettesse a természetet, majd
külön-külön is megköszönte azok

Reindl László közösen leplezték le.
Az ismételt működés örömére rendezett ünnepséget megtisztelte jelenlétével Pásztor Béla, Veresegyház
polgármestere, a Pilisi Parkerdő Zrt.
több munkatársa és a Margita 344’2
TSE tagjai, akik gyalogostúrát szerveztek a helyszínre.
jb

ván olimpiai ezüstérmes labdarúgót és
Mohácsi Ferenc olimpiai bronzérmes
kenust valamint a gyűjtőket Gémesi
György polgármester, a MOB Emlék- és Hagyományőrző Bizottságának elnöke, a
MOB elnökségének tagja köszöntötte.
A résztvevőket a gödöllői olimpiai
iskola, a Hajós
Alfréd
Általános Iskola tanulói, Gémesi Hunor szavalata és Lajber Borbála furulyajátéka fogadta.
A gyűjtőtalálkozó is rekordot hozott
a maga nemében, a hazaiakon kívül
Csehországból, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából, Horvátországból,
Németországból, Oroszországból, Uk-

tekinteni igen Dömölky Lídia főiskolai
világbajnokságon szerzett érmét, ami
azért különösen emlékezetes a számára, mert a verseny idejére otthon kellett
hagynia a kisgyermekét. Másik értékes
relikviája a negyedik világbajnoki aranyérem volt, amit 1967-ben Montrealban szerzett.
lt

A gödöllői intÉzmÉnyek is ünnepelnek

Október: az idősek hónapja

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben
nyilvánította október 1-jét az Idősek
világnapjává. Napjainkban kb. 600

Törökös siker a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián
Vannak diákok, akik nyáron is szívesen tanulnak, és örömmel mérik össze tudásukat másokkal. Közéjük tartozik
Stenczel Tamás Károly (narancssárga pólóban), a Török Ignác Gimnázium tanulója, aki júliusban, a Nemzetközi
Kémia Diákolimpiáról, (IChO) Bakuból, Azerbajdzsán fővárosából bronz éremmel tért haza. A versenyen 79 ország
diákjai vettek részt, Magyarországot négy fő képviselte.
A diákoknak több feladatot kellett megoldani. Az
egyik során egy szerves reakciót és termék vizsgálatot kellett elvégezni majd egy titrálási feladat
és egy színes reakció kinetikai vizsgálatát kellett
elvégezni, aminek során a műszer a szín intenzitását mérte és ebből lehetett következtetni a reakció
sebességére.
A gyakorlati feladatok mellett írásbeli vizsgán is
számot kellett adni tudásukról, többek között a klimatizálás kémiai oldalával, annak hatékonyságával
és a tengeri olajszennyezés kezelésével foglalkozó
feladatokat kaptak a diákok.
A magyar csapat három éremmel tért haza, Stenczel Tamás Károly bronz érme mellett Kovács Dávid Péter arany-,
Perez-Lopez Áron Ricardo pedig ezüst érmet kapott. A Törökös diák már újabb megmérettetésre készül, tavasszal
Türkmenisztánban, az 50. Mengyelejev Kémia Olimpián szeretne részt venni.

rajnából és Lengyelországból érkeztek
résztvevők. A legnagyobb kínálat a jelvényekből volt, de az érmék felhozatala is gazdagn ak bizonyult. A gyűjtők
egy része olimpiákként katalogizálta
kincseit. Jól felismerhetően osztályoztak a látnivalók között az egyes
olimpiák logói. Olimpiai
aranyérmet persze keresve sem lehetett találni, de jó áron vehettünk
volna 1955-ös A Magyar
Népköztársaság Bajnoka
érmet. Külön csoportot
képviseltek a bélyeggyűjtők, akik sorozatokkal,
első napi bélyegzésekkel
„versenyeztek egymással”. A további
érdekességek között szerepeltek mezek, csapat- és klubzászlók, kabalaállatok, újságok, könyvek.
Cserélni ugyan nem lehetett, de meg-

millió hatvan év feletti személy él a
világon, számuk 2025-re akár meg is
kétszereződhet, így nem csoda, hogy
egyre nagyobb figyelem övezi az
időseket. Az Idősek világnapa köré
mára egész hónapos rendezvénysorozat épült.
Városunkban az Egyesített Szociális
Intézményben és a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában is évek
óta programsorozattal teszik színessé
ezeket a napokat.
Az Ady sétányon lévő Egyesített
Szociális Intézményben idén többek
között vetélkedők, szüreti mulatság
és a Fréderic Chopin Zeneiskola nö-

vendékeinek koncertje gondoskodik
a vidám hangulatról, a lelki táplálékot
pedig a különböző felekezeti szentmisék, istentiszteletek
nyújtják majd. A programsorozat részeként
fellép az intézményben
a Roll Dance kerekeszszékes táncegyüttes is,
valamint az itt gondozottak a szervezett kirándulásokon ismerkednek városunk nevezetességeivel.
A Fővárosi Önkormányzat Idősek
Otthonában sem maradhat el a hagyományos szüreti bál, e mellett Vörös Eszter Anna alkotásaiból nyílik
kiállítás, a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei, Brindzik Bori és Gál Katica
pedig zongora koncerttel tiszteleg az
itt gondozott idősek előtt.
Az intézményben egyébként gyakran
és szívesen rendeznek komolyzenei
koncerteket. Szeptember 25-én a
Fesztivál Zenekar kamara zenekarának jótékonysági hangversenyét hallgathatták meg az otthon lakói.
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Magyarország fehér rózsája
Különös sors a királynéké,
legkevésbé sem csillogás, és
tündérmese, ahogy azt a legtöbben elképzelik. Inkább kötelesség, elhivatottság, hűség,
és sokszor bizony szenvedés,
száműzetés.
1915-ben született Budapesten egy
szőke kislány, egy grófkisasszony, akit
egyszer csak feleségül kért egy király,
összeházasodtak és boldogan éltek,
míg meg nem haltak.
Apponyi Géraldine apja magyar gróf,
anyja amerikai milliomoslány. Az első
világháború kitörése előtt találkoznak
Párizsban, és egymásba szeretnek. Két
kislányuk születik, mielőtt a világuk
összeomlik: a vesztes háború után a
feleség hadikölcsönbe fektetett vagyonának híre-pora se marad, a férj birtoka pedig immár Csehszlovákiában
van. Apponyi Gyula, aki a háborúban
súlyosan megsérül, még megéri, hogy
fia születik, aztán tüdővészben meghal.
Fiatal özvegye a három gyerekkel anyjához költözik a Riviérára.
Innen kezdve a lányokat különös életet
élnek apjuk családja és az édesanyjuk,
aki közben ismét férjhez megy. Géral-

dine és a húga, Virginia, az Apponyi
család védőszárnyai alatt cseperedik,
megkapva a legkiválóbb neveltetést.
A svájci nevelőintézeti évek, a tanulás
után itthon a társasági élet, és természetesen számtalan kötelesség várja a
„Magyarország fehér rózsájnak” nevezett Géraldinet, aki nem csak rendkívül szép, hanem nagyon művelt is. A
gyenge egészségű lány már kisgyermekkorában is nem csupán valóságos
könyvmoly. Nem csoda, hogy amikor
az albán király megkéri a kezét, a politikai szándékot háttérbe szorítja az
igaz szerelem. A boldogság, a közös

tAlálkozók, játékok egy héten át

Országos Könyvtári Napok
2015-ben már tizedik alkalommal
rendezik meg az Országos Könyvtári Napokat. Az Informatikai és
Könyvtári Szövetség 2006 óta sokféle hagyományt követve, de tartalmában mindig megújulva igyekszik
ráirányítani a lakosság figyelmét a
könyvtárakra, középpontba helyezni
az olvasást.
Az évente változó, de mindig egymásra épülő tematika, a különböző
korosztályok eltérő igényeire és érdeklődésére, a bennünket körülvevő gyors változásokra figyelés tette
a szakma legjelentősebb, legtöbb
érdeklődőt megmozgató programsorozatává ezeket az október eleji
napokat, amibe már a kezdetek óta
bekapcsolódik a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ is.
Ahogy az elmúlt években, úgy idén is
színes programokkal várják az érdek-

lődőket, minden korosztály számára
vetélkedőkkel, bemutatókkal, író-olvasó találkozókkal teszik vonzóvá az
egyhetes programot.
A gyermekek számára izgalmas perceket tartogat a találkozás október
5-én Kassovitz Lászlóval, a Pamacs,
Kócmajom, Kacor király „rímbe és

uralkodás azonban nem
tart soká. A házasságkötés után alig egy évvel
Olaszország lerohanja
Albániát; a király és a királyné újszülött gyerekükkel együtt száműzetésbe
kényszerül. I. Zogu király nem élhette
meg az albán kommunisták bukását,
1961-ben hunyt el Franciaországban,
Géraldine és fia, Leka azonban Enver
Hoxha uralmának összeomlása után
visszatérhetett Tiranába, és a királynénak megadatott, hogy választott hazájában, albán földön haljon meg 87 éves
korában.
Történelmi családok mindennapjaiba, küzdelmeibe pillanthatunk bele a
szerző, Josephine Dedet segítségével.
Bár a könyv beszélgetésekre és levelezésekre épül,az olvasó egy mindvégig
izgalmas olvasmányt tart a kezében,
ami bármely történelmi regénnyel felveszi a versenyt, így állítva emléket
egy rendkívül művelt és elkötelezett
asszonynak. Nem csupán személyes
hangú, ugyanakkor alapos portrét készített, hanem egy a történelmi korokat
az arisztokrácia szemszögéből, mélységeiben, mégis olvasmányosan bemutató könyvet. (Kapcsolódó írásunk
a 6. oldalon)
(Josephine Dedet: Géraldine – Egy
ny.f.
magyar nő Albánia trónján)
ráncba szedőjével”, míg a felnőttek
október 8-án, Vámos Miklós íróval
beszélgethetnek.
A rendezvénysorozatnak egy igazán
különleges, gödöllői vendége is lesz,
az idén 80. születésnapját ünneplő
Ferdinandy György (képünkön),
akivel október 6-án este Gaálné dr.
Merva Mária irodalomtörténész beszélget.
A programsorozatból természetesen
nem maradhat ki a játék. Gondolva az
„online” generációra, a Facebook-on
5-11-ig lehet a „Régi képek titkai”
nyomába eredni, amikor is régi gödöllői fotók alapján kereshetik a vállalkozó szelleműek, kit, mit ábrázolnak az egykori felvételek.
A fő attrakció persze a hónapok óta
tartó Olvasók-diadalának záró diadala lesz október 11-én, s ezen a napon
kerül átadásra az „Év olvasója” díj is.
A programokról részletesen a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ honlapján a www.gvkik.hu
oldalon olvashatnak az érdeklődők. j

A Pasztorállal kezdődött a szimfonikusok bérlet sorozata

Szeptember 26-án, szombaton 19
órakor a Művészetek Háza színháztermében került sor a Gödöllői Szimfonikus Zenekar „Remekművek Gödöllőn” bérlet PASZTORÁL című
hangversenyére.
A koncerten Gémesi György polgármester mondott rövid beszédet
és köszöntötte a 70. születésnapját

ünneplő Ferenczi Annát, a Chopin
Zeneiskola nyugalmazott igazgatóját, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Alapítvány elnökhelyettesét, Gödöllő díszpolgárát.
Elsőként Beethoven: 6. F-dúr szimfónia Op. 68. „Pastorale” című műve,
majd Mozart: A-dúr klarinétversenye szólalt meg, melynek szólistá-
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ja Horváth Péter klarinétművész
(képünkön) volt. Végezetül Kodály:
Marosszéki táncok című művét hallhatta a közönség.
A Gödöllői Szimfonikus Zenekart
ezen az estén Alpaslan Ertüngealp
dirigálta, a művekről pedig Zelinka
Tamás tartott ismertetőt.
jb

Elismerés a Fricskának
A Magyar Művészetért Díjrendszer XXXV. Gáláján, szeptember 18án Gubcsi Lajos Ex Libris Díját vehette át a Fricska Táncegyüttes.

A Fricska tagjai, Moussa Ahmed, Papp Gergely Bálint és Papp Máté
Bence – akik 2014 óta a világ leggyorsabb néptáncosai–, több mint 10 éve
táncolnak különböző együttesekben, valamennyien szólótáncverseny-díjasok.
A formáció hazai és külföldi versenyeken is komoly sikereket tudhat
magáénak. 2013-ban többekkel együtt ők képviselték Magyarországot a
Smithsonian Fesztiválon Washingtonban.
kj
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Város-Kép

KülönlegességeK a Királyi Kastélyban

Varga Zoltán Zsolt KeZe nyomában

Kifestő a kicsiknek, kódfejtés a nagyoknak 20 év Gödöllőn
A Gödöllői Királyi Kastély az
ősszel sok érdekességet kínál
a gyerekeknek.
A legkisebbek
nagy örömére,
ismét
hallat
magáról herceg Egérvári
Elemér, aki a
korábbi könyvekből megismert illusztrációkból készült
kifestő füzettel
szerez örömet
rajongóinak.
b
k
A kiadvány azonban
nem csak
mint kifestő szórakoztató, utána is
praktikus kézbe venni, ugyanis nagy
segítség a kastélypark növényeinek,
állatainak épületeinek és lakóinak
megismeréséhez! A humoros szövegezés pedig ebben a kiadványban is

élvezetessé teszi a kastély mesevilágának felfedezését.
Izgalmas progrram várja a nagyok is október 17kat
é A 16 év felettiek
én.
3 fős csapatait egy
k
különleges
játékra
iinvitálják. Ezen az
eestén 18.00 órától
221.30-ig kizárólag
a
legelszántabb
kkódfejtők
számára
lesznek
nnyitva
a
kkirályi laktál k hhogy kkiderüljön,
osztályok,
ki oldja meg leggyorsabban
az eltűnt gyémánt körüli rejtélyt! A három legjobb csapat nyereményben részesül
– a fődíj egy fővárosi szabaduló szoba belépője lesz. Az

eredményhirdetésig pedig minden
versenyző kipróbálhatja a 3D mozit,
a kosztümös fotózkodást a barokk
színházban és a logikai játékokat a
lovardában. A csapatok október 5-ig
regisztrálhatnak itt: kiss.anna@kiralyikastely.hu Érdemes sietni, mert a
játékban mindössze 24 csapat vehet
részt! A részletes játékszabály a kastély honlapján olvasható.
(ju-)

A Városi Könyvtár és Információs Központban nyílt meg
szeptember 22-én az a tárlat,
ami Varga Zoltán Zsolt restaurátor, szobrászművész gödöllői munkásságát mutatja be,
20 év Gödöllőn
címmel.
Varga Zoltán Zsolt
munkáját számtalan köztéri szobor
restaurálása, illetve
elkészítése dicséri városunkban és
országszerte is. A
Nepomuki
Szent
János-szobortól kezdve, a Grassalkovich-síremléken át, a kastély egyes
részleteinek felújításáig sok mindent
adott már Gödöllő közösségének.
Hogy pontosan még mit, miket, azt

a könyvtár olvasótermében fotók és
természetesen néhány fából készített
alkotás segítségével mutatja be.
A kiállítás-megnyitón Fülöp Attiláné, a könyvtár igazgatója és Márvány Miklós festőművész mondott

köszöntőt. Az ünnepséget Klimászné Varga Zsófia – Varga Zoltán
Zsolt lányának – fuvolajátéka színesítette.
(A)

gödöllő anno – PlusZ

Visszavágyott az albán királyné
Míg Európa több országában a
múlt század első évtizedeiben
összeomlott a monarchia, addig a Balkánon éppen akkor
jött létre az Albán Királyság. A
rendszerváltás nyertese mindenképpen Ahmet Zogu király
volt, akit jól ismertek az alattvalók, hiszen korábban külügyminiszter és kormányfő is
volt.
A gödöllői Grassalkovich-kastélyt
akkoriban Horthy Miklós használta,
a kormányzó vendégeként pedig itt
tartózkodott gróf Edelsheim Gyulai
Ilona és a két leánytestvér: Apponyi
Geraldine és Madeleine is.
Biztatták is a híresen szép Geraldine-t ugyan tegyen már eleget Zogu
király felhívásának, és küldjön egy
fényképet magáról. Az uralkodó
ugyanis így keresett magának feleséget.
A királynak megtetszett a magyar
grófkisasszony és feleségül vette.

A tündérmesének a világháború
kirobbanása vetett véget. A királynénak néhány napos kisfiával kellett
menekülnie Albániából. Férjével
először Egyiptomban, majd Európában több királyi udvarában éltek
száműzetésben. Végül az Ibériai
félszigeten telepedett le. Ott találkozott ismét lánykori barátnőjével
Edelsheim Gyulai Ilona grófnővel,
ifj. Horthy István özvegyével. Sokat
beszélgettek a lánykori álmokról,

a kastélyban töltött évekről, korán
félbeszakadt asszonyéletükről. Mint
Ilona asszony nem sokkal halála
előtt elmondta, a volt albán királyné
nagy álma volt, hogy még egyszer
eljöjjön Gödöllőre, abba a kastélyba,
ahol példaképe, Erzsébet királyné is
élt. Ez az álma, sajnos, nem valósult
meg, unokája, Leka trónörökös viszont néhány éve megcsodálta a Gödöllői Királyi Kastélyt.
(sz.m.)

PolinéZia műVésZete a Városi múZeumban

Az elveszett paradicsom kincsei
(folytatás az 1. oldalról)

Kedvelt témái a marquises-i hitvilág
szereplői, elsősorban az ősöket, isteneket
megjelenítő „tiki”, illetve a sziget mindennapjaihoz szükséges eszközök, ékszerek
sokasága. A polinéz kultúra más tájaira, így
a Húsvét-szigetre tett látogatása tükröződik
az ottani ihletésű szobrokban, csontékszerekben. Faragványait a szokásos faragószerszámokkal készíti és apró késekkel, vésőkkel, reszelőkkel munkálja meg: a gépek
használata a minimális mértékre szorítkozik.
A kiállítás annak az „elveszett paradicsomnak” a kultúráját, értékeit mutatja be,
amelyben az anyagi javak hajszolása még nem ütötte fel
a fejét, ahol az emberek csak a valóban szükséges dolgokat veszik át a „modern” világból és ahol vigyáznak
egymásra és a természetre.

Gödöllői bemutató a Vajdaságban

Alfred Falchetto Teururai több, mint tíz éve él Magyarországon feleségével, a kiállítást rendező dr. Antoni
Judit régész-néprajzkutatóval. A kiállítást december 20(bdz)
ig láthatják az érdeklődők.

Juhász Árp
rpád
p (1853-1914) festő- és iparm
rművész
m
munkásságát megismerhettük tavasszal a Gödöllői Városi Múzeum és a GIM-ház közös rendezésű tárlata alkalmával. Ekk
kkor
k a kiállítás megnyitóján kerü
rült
ü bemutatásra a vajdasági Foru
rum
u Könyvkiadó jóvoltából megj
gjelent
j
Juhász Árp
rpád-monográfia,
p
amely még korlátozott
számban kapható a múzeumban. Nemrégiben kerü
rült
ü sor a könyv szerbiai bemutatására, amelyen Zomborban a könyv szerzője, a Gödöllői Városi Múzeum művészettört
rténésze,
t
Őriné Nagy Cecília volt a vendég, Ninkov Kovacsev Olga, a Szabadkai Városi Múzeum művészettört
rténésze
t
és Virág Gábor, a könyvkiadó igazgatója
mellett. Két ilyen rendezvény volt: a Zombori Városi Múzeumban és Zentán, Gödöllő testvérv
rvárosában,
v
a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben. Zentán a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti Karának művésztelepéhez kapcsolódott a könyvbemutató. A vendégek vetített képek segítségével megismerkedhettek Juhász Árp
rpád
p
életével és művészetével, majd másnap egy előadás keretében a zombori születésű
művésznek otthont adó gödöllői művészteleppel is.
Őriné Nagy Cecília

2015. Szeptember 29.

Ezekre a költségekre számíthat, ha
kutyát vagy macskát tartana!
Bármilyen képtelenül hangzik is, a
leendő kutya- és macskatulajdonosok nemigen szokták fontolóra venni
ezt a tényezőt. Pedig nagyon sokféle
kiadás várható, és fontos, hogy ezt is
szem előtt tartsuk.
Nagy vonalakban három különböző
kategóriát vegyünk számításba: 1 – az
egyszeri kiadások, mint például az állat vételára, vagy a tetoválási díj (ha az
elválasztáskor ez nem történne meg);
2 – állandó (vagy folyamatos) költségek: táplálék, macskaalom, nyakörv,
póráz, állatorvosi vizit és kezelés,
tisztálkodó szerek, higiéniai eszközök
stb.; 3 – nem elengedhetetlen, de néha
szükséges kiadások, mint a felelősségbiztosítás, panzióztatás, az utazás, a
kiképzés költségei.
AZ ÁLLAT VÉTELÁRA
A kutya és macska vételára a fajta, a
küllem és a származás – pedigré –
függvénye. Jelentősen függ attól, hogy
mennyire ritka és keresett fajtát választunk. Ha beérjük egy közönséges
keverékkel, gyakorlatilag nincs kiadásunk. Amennyiben fajtiszta állatot szeretnénk, akkor már mélyen/mélyebben
a zsebünkbe kell nyúlnunk.
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Élő-Világ

HELYI ADÓK
Hazánkban a jelenleg érvényes jogszabályok szerint nincs általánosan
kötelező érvényű ebadó, de a helyi
önkormányzatok saját hatáskörükben
elrendelhetik. Ugyancsak a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik az
adott településen az ebtartás szabályainak meghatározása is. Ennek megfelelően a lakóhely szerinti önkormányzatoknál adnak felvilágosítást ezekben
az ügyekben.

az állat egészséges. A szerződéskötés
pontosabb feltételeiről a biztosítótársaságoknál lehet érdeklődni.
ÁLLATORVOSI KÖLTSÉGEK
Mint minden élőlény, a kutya és macska is megbetegedhet. Egyes betegségek komolyan veszélyeztethetik az
állat egészségét és életét, míg más
könnyebb bajokból napok alatt felgyógyulhat. A döntés azonban mindig a
mi kezünkben van, mi határozzuk el,

Októberben EBZÁRLAT LESZ GÖDÖLLŐN
és a környező településeken
Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a Pest
Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt. Az intézkedés a csalétek vakcina
(időjárás függvényében) kiszórásának október
3. és 8. közötti napokon tervezett időpontjától
október 29-ig lesz érvényben.
A teljes dokumentum Gödöllő város honlapjáról a
www.godollo.hu címen érhető el.

Sütőtök, a vitaminbomba
A tök vagy ahogy egyes vidékeken mondják, a dinka, a disznóolakból és
istállókból lassan, észrevétlenül belopakodott az ínyenckonyhák hátsó ajtaján. Ősszel és télen az egyik legkedveltebb, könnyen hozzáférhető csemege.
MIÉRT OLYAN ÉRTÉKES ÉLELMISZER A SÜTŐTÖK?
A sütőtök termése gazdag C-vitaminban, ami támogatja az immunrendszert, így
könnyebben elkerülhetjük az őszi hónapokkal megszaporodó náthás, meghűléses
megbetegedéseket. A sütőtökben lévő rostok segítik az emésztést. A kálium pedig szervezetünk folyadékháztartásának szabályozásában játszik szerepet. A sü-

A TÁPLÁLÁS
A gazdát terhelő legnagyobb, rendszeres kiadást az állat táplálása jelenti.
Egy közepes nagyságú felnőtt macska
etetési költségeit könnyű kiszámolni: naponta kb. 250-350 gramm, előre csomagolt vagy házilag elkészített
ételt fogyaszt. Sokkal nehezebb a dolgunk, ha a kutyával kapcsolatos költségeket akarjuk pontosan meghatározni,
mivel számos tényezőt kell számításba
vennünk: az eledel típusát, márkáját, a
kutya életkorát és termetét, fizikai leterheltségét, az évszakot.

EB NYILVÁNTARTÁS – TETOVÁLÁS
A fajtiszta, bizonyított származású kutyák nyilvántartását, azaz törzskönyvezését a Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesülete (MEOE) végzi. A törzskönyv az állat származási lapja, amely
tartalmazza a kutya vagy macska felmenő ági rokonainak adatait, esetleges
kiállítási eredményeit. Az egyértelmű
azonosítás érdekében néhány éve kötelező a törzskönyvezett kutyák tetoválása is. A tetoválási szám, amely
megegyezik a törzskönyvi számmal,
fajtától függően kettő vagy négyjegyű
lehet, melyet az állat jobb fülkagylójának belső felületére vagy a jobb comb
belső oldalára ütnek.

A szeptember 13-án megtartott
Ebugatta Családi Napon rendezett kutyaszépségverseny fődíját
Szilágyi Dóra Motyó nevű pulija
nyerte meg.

BIZTOSÍTÁS
Az állatokra nem kötelező biztosítást
kötni, de olykor nem haszontalan. Az
otthonbiztosítás kiterjedhet a kutyák
okozta károk megtérítésére, adott esetben erről semmiképpen ne feledkezzünk meg. Néhány biztosító cégnél
önálló biztosítást is lehet kötni az értékesebb ebekre. A kötelezettségvállalás
többnyire az állat betegségeire, kórházi ápolásának költségeire, esetleges
elhullására, mérgezésére, maradandó
sérüléseire terjedhet ki. Feltétele, hogy
a kutya megfelelő származási lappal
rendelkezzen, oltásai rendben legyenek, és az állatorvos igazolja, hogy a
biztosítás megkötésének időpontjában

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

hogy várunk-e, vagy rögtön orvoshoz
fordulunk, hiszen az állat nélkülünk
tehetetlen. Az első hat hónapban többnyire öt-hat vizit szükségeltetik; a későbbiekben a megelőző védőoltások
megismétlésére és a kutya vagy macska egészségi állapotának ellenőrzésére
már elegendő a félévenkénti – évenkénti vizsgálat.
EGYÉB KÖLTSÉGEK
Ebben a pontban sorra veszünk néhány
nem elengedhetetlen, de esetenként
szükséges vagy hasznos kiadást. Első
helyre kívánkoznak a szőrzet és a bőr
gondozásával, rendben tartásával kapcsolatos kiadások: az időnkénti fürdetéshez, testápoláshoz használt szerek
és eszközök – sampon, kefe, fésű, olló,
stb. – költségei. A rendszeres szépészeti és higiéniai teendők mellé egészségügyiek is járulnak: bolhák és kullancsok eltávolítása, megtelepedésük
megelőzése, bolha és kullancsriasztó
nyakörvek, por alakú vagy folyékony
élősködő-írtó szerek, spray-k segítségével. A kutyasétáltatás elengedhetetlen kellékei a nyakörv, a póráz
és esetleg a szájkosár. Rossz időben
szükséges lehet egy kabátra vagy esőköpenyre is. Egyéb kellékek: játékok,
alvókosár, ketrec, etető- és vizesedény,
stb. Aki szabadságra megy, más költségekre is számíthat; ha elkíséri a kedvenc a gazdát, akkor az utazás (autó,
vonat, hajó, repülő) és a szállás kiadásaira.
delina.hu

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

tőtök terméshúsának kalóriatartalma alacsony, vitaminban gazdag és egészséges.
A sütőtök rengeteg béta-karotint tartalmaz, ez az anyag adja narancssárga színét. A béta-karotin az egészséges látáshoz nélkülözhetetlen A-vitamin előanyaga, egyben antioxidáns is. Az antioxidánsok a szív- és érrendszeri-, valamint a
daganatos betegségek kialakulásában szerepet játszó szabadgyökök ellen hatnak.

MIRE JÓ A TÖKMAG?
100 g tökmag 500 kalóriát és több mint 45 g zsírt tartalmaz. 20 g tökmag olajtartalma egy evőkanálnyi olajnak felel meg. A tökmagolaj telítetlen zsírsav
aránya igen magas, így ez az értékes növényi olaj megkönnyíti a szervezet
számára a tápanyagok felvételét.

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.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Szeptember 26-án és 27-án
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

Szombat, vasárnap: 10-19-ig
Patika nyitva:
Szombat, vasárnap: 9-19-ig

Totyó: Szálkásszőrű tacsi kaTörpilla: Gödöllőn befogott pincsi nocska. 7 év körüli, de korát meg- Saci: 7 hónapos Staff keverék szuka Kölykök: Keverék babák fogadszuka. Reméljük jelentkezik érte a gaz- hazuttolóan eleven. Cicákat sajnos kutya. Okos, értelmes és csupa érzelem. hatók majd örökbe október végétől.
Családkutyának fogadható örökbe.
Felelős családot szeretnénk nekik.
dija. Amennyiben nem, örökbefogadható. nem bírja. Gazdit keres!

Gödöllő, Faiskola u. 2.
Tel.: 06-30-943-9898

Dr. Koleszár István
rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 06-30/535-5523
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atLétiKa – Összetett országos bajnoKság

Magabiztos Renner Luca és Kriszt Botond
Jól szerepeltek a GEAC atlétái a
szeptember 19-20-án Székesfehérváron rendezett többpróba
bajnokságon, ahol két aranyat
szereztek.
Az első aranyérmet az ifjúsági vb résztvevő Renner Luca nyerte az ifjúsági
lányok hétpróba versenyében. Luca
kiemelkedő versenyzéssel lett magyar
bajnok (5212 pont), közel egyéni csúcsához. A második helyezett közel 700
ponttal maradt le!
A másik arany birtokosa Kriszt Botond, aki tavalyi országos bajnoki
címét védte meg junior tízpróbában,
szintén óriási fölénnyel, élete legjobb
eredményével (6683 pont). Teljesítménye értékét növeli az a tény is, hogy a
tízpróba közben több versenyszámban
is egyéni csúcsot ért el vagy állított be
az orkán erejű szélben.
A női felnőtt hétpróbában, a világbajnoki 6. helyezett Zsivóczky Farkas

Györgyi és Krizsán Xénia távollétében
Ajkler Eszter nagyszerű versenyzéssel ezüstérmes lett.
A legfiatalabbaknál is születtek szép
eredmények, kiemelkedő Eszenyi
Napsugár U14 C négypróba (60 m,
súly, gerely, ötösugrás) bronzérme,
Szőke-Kiss Anna U14 B 7. helye és
az 5 fős U14-es lány csapat 5. helye,
kiegészülve Daróczi Katával, Dobránszky Laurával és Ratkai Pannával. Az U14 A mezőnyben Mihajlovic
Alex hatodik, míg az U16 fiú hatpróba
óriási létszámú mezőnyben Ajide Dániel a 11. helyet szerezte meg. Utóbbiban a négyfős csapattal, kiegészülve
Bogdán Andrással, Mihály Ádámmal és Ferenc Ákossal 4. lett.
A versenyzők edzői: Zsivóczky Attila,
Körmendy Katalin, Máté Alpár, Gadanecz György, Szörényi István
Kiváló GEAC szereplés az U16-os
válogatott viadalon

rÖPLabda – ádám LászLó emLéKtorna

Hat magyar csapat küzd az idén
Október 3-4. között ismét
megrendezésre
kerül
az
Ádám László Emléktorna,
amin ezúttal is hat csapat
vesz majd részt. A rendezvény a Szent István Egyetem
Sportcsarnokában kerül megrendezésre.
A házigazda TEVA-Gödöllői RC mellett az UTE, a Vasas Óbuda, az MTK,

a Fatum-Nyírsuli és a Jászberényi
RK méri össze tudását, vagyis inkább
azt, hogy hol tart a bajnokságra való
felkészülésben, ugyanis ez a kupa hagyományosan egy felkészülési torna
is egyben.
Az előző évek hagyományait megszakítva ezúttal csak honi röplabda klubok vesznek részt a két napos tornán.
A program:

Labdarúgás – Hat meccs, négy győzeLem

Gödöllői lejtmenet
A remekül induló szezont követően (négy meccs 10 pont)
hullámvölgybe került a Gödöllői
SK, miután sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el
Szász Ferenc csapata, ezúttal
a Tököl vendégeként kapott ki
4-1-re a megyei I. osztályban.

Pest megyei II. osztály Közép-csoport, 3. fordulóból elmaradt mecscsen: Kistarcsa VSC – GEAC 2-5
(1-2) Gól: Horváth Zsolt (3), Bánki
Edömér, Somogyi András.
7. forduló: GEAC – Piliscsaba SE 1-2
(1-2) Gól: Vida Balázs.
Megyei III. osztály – Hatpontos hét

Pest megyei I. osztály, 7. forduló
Tököl VSK – Gödöllői SK 4-1 (1-1)
Gól: Józsa Tamás.
Megyei II. osztály – Hétközi pótlás,
három pont
A GEAC csapata előbb Kistarcsán
nyert és szerezte meg szezonbeli első
győzelmüket, majd hazai pályán kikapott, így négy ponttal a 14. helyen állnak a közép-csoportban.
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A Gödöllői SK második két győzelemmel kezdte el a felzárkózást az élmezőnyhöz. Kerecsényi-Fodor Norbert
együttese hét ponttal jelenleg a tabella
10. helyén áll csoportjában.
Pest megyei III. osztály Közép-csoport, 2. fordulóból elmaradt meccsen: Gödöllői SK II.
– Galgahévíz SK 4-2 (1-2) Gól:
Fülöp Alex, Pakuts Barna (2),

Szeptember utolsó hétvégéjén Csehországban, Breclav-ban zajlott az serdülő, U16-os atléták egyik legfontosabb
eseménye, ahol négy gödöllői versenyző képviselte a válogatottban hazánk
színeit. A versenyen öt nemzet kiválóságai küzdöttek a pontokért. A csehek
és a mieink mindvégig igen szoros
küzdelmet vívtak az első helyért, amelyet végül a lányoknál, valamint összetettben is hazánk szerzett meg, míg a
fiú csapat második lett. A győzelemből
jelentősen kivette a részét mind a négy
gödöllői fiatal, hiszen Kondrák Réka
rúdugrásban kiváló versenyzéssel és
egyéni csúccsal (335 cm) második,
Mihály Ádám 340 cm-rel a nyolcadik
helyet szerezte meg. Váczi Dániel gerelyhajításban egyéni csúcsához közeli
eredménnyel (50,67 m) az ötödik helyen végzett, Király Adél 300 m síkon
pedig 6. lett, értékes helyezési pontokat
gyűjtve a válogatottnak. A rúdugrók
edzője Szörényi István a helyszínen
segítette versenyzőit, míg Máté Alpár
és Kaptur Éva itthonról szurkolt tanítványának. A részletes eredmények:
www.masz.hu
-kbOktóber 3., szombat
9:30: TEVA-GRC – UTE; 11:00: Vasas Óbuda – MTK; 12:30: Megnyitó;
13:00: UTE – Jászberény; 14:30: MTK
– Fatum-Nyírsuli; 16:00: Jászberény –
TEVA-GRC; 17:30: Fatum-Nyírsuli –
Vasas Óbuda.
Október 4., vasárnap
9:30: elődöntő 1 (A1 – B2); 11:00: elődöntő 2 (A2 – B1); 12:30: 5. helyért
(A3 – B3); 14:00: bronzmérkőzés;
15:30: döntő; 17:00: eredményhirdetés.
-llSzabó László.
7. forduló: Gödöllői SK – Mogyoród
KSK 3-0 (1-0) Gól: László Viktor, Fülöp Alex, Pakuts Barna.
Pest megye Kupa – Gödöllői továbbjutás
A Pest megye Kupában a Gödöllői SK
az idei harmadik fordulóban a másod
osztályú Dunakeszi Kinizsi csapatát
verte könnyedén 4-0-ra idegenben és
jutottak tovább.
Pest megyei Kupa, 3. forduló
Dunakeszi Kinizsi – Gödöllői SK 0-4
(0-0) Gól: Mudroch Vendel, Gál Levente, Kaiser László, Méhes Pál.
-llPest megyei I. osztály, 8. forduló
Október 3., szombat 15 óra
Gödöllői SK – Nagykáta SE
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

vívás – 17. gév Huniber-KuPa

Majd félezer kardozó versengett
Nagy sikerrel rendezték meg,
immáron a 17. GÉV Huniber
Kard Kadet Kupát, amelyre 27
nemzet 429 versenyzője nevezett.
A Premontrei Gimnázium tornatermében, valamint a SZIE sportcsarnokában megtartott kétnapos rendezvényen a gödöllői kardozók közül
ezúttal nem került a főtáblára vívó,

ennek ellenére remek versenyt láthattak a kilátogató nézők, akik a fiú,
leány és mindkét nem csapat kategóriáiban szurkolhattak sajátjaiknak. -li-

KüzdősPort – K1 és KicK-LigHt

Őszi K-1 sikerek
Szeptember 12-én, Pápán
rendezték meg a Nyílt WKF
Nemzetközi Amatőr bajnokságot, ahol a versenyezők
K-1 és Kick-light szabályrendszerben mérhették öszsze a tudásukat. A mérleg: 1
arany-, 4 ezüst-, 1 bornzérem.

sült versenyzői közül Kádár Norbert,
Anselment Adrián és Majláth Bianka második lett korcsoportjában, míg
Dóra Márk bronzérmet szerzett.
Prokaj Milán és Villányi Tamás
egyaránt a felnőttek között indult, és a
döntőben össze is kerültek, ahol Milán
nyert. Edzők: Varjú László és Ócsai
Zsolt .

A Gödöllői Muay Thai és Boksz Egye-

-sb-

Horgászverseny – PeLiKán He naP

Pecáztak az Isaszegi tavon
A Pelikán Horgász Egyesület szervezésében rendezték
meg az Isaszegi V. tavon a hagyományos őszi városi gyermek és felnőtt horgászversenyt, amely remek időben és
hangulatban telt.

zott a legjobban, a képzeletbeli dobogó
második fokára Polgár József állhatott
fel, míg a dobogó legalsó fokára Pető
István került. Gerőfi László, a Pelikán
HE elnöke adta át a díjakat a résztve-ltvőknek.

A gyermek kategóriában Pávlisz Bence
(Erkel iskola) nyert, megelőzve a Hajósos Török Vilmost és Vágó Gergelyt.
A felnőtteknél ifj. Tompos Béla pecá-

tenisz – nb ii-es osztáLyozó

Másodosztályban a GSK
A szezon legfontosabb mecscsét játszotta a Gödöllői SK
teniszszakosztályának férfi felnőtt csapata, akik az NB II-be
jutásért mérték össze tudásukat a Miskolci EAFC ellen és
nyertek 5-4-re, ezzel feljutottak az NB II-be.
A tétnek megfelelő, kiélezett küzdelemben roppant izgalmas végjátékban

sikerült 5-4-re legyőzni a Miskolcot a
gödöllőieknek, így a csapat ismét jeles
osztályzatot kapott. A mindent eldöntő
győzelmet (a döntő szettben rövidített
játszmában 5-8-ról fordítva 11-9-re)
a Hegyi Balázs, Kláben Dániel duó
hozta.
Osztályozó az NB II-be jutásért:
Miskolci EAFC- Gödöllői SK 4-5
-tt-

KéziLabda – majdnem bevett egri vár

56 gól, egy pont Egerből
Gólgazdag, 28-28-as döntetlennel folytatta szereplését Bartos
Gábor együttese. A Gödöllői KC
az Eger SBS U23-as gárdája elleni idegenbeli találkozón szerzett egy pontot.
A szünetben még a házigazdák vezettek, de a meccsen hét gólig jutó Varjú
Péter vezetésével pontot mentettek a
mieink, így két játéknapot követően

három ponttal az 5. helyen áll a GKC
az Északi-csoportban.
NB II. Északi-csoport, 2. forduló
Eger SBS U23 – Gödöllő KC 28-28
(14-12)
Következik: Október 3., szombat 16
óra (juniorok: 14 óra) Hajós iskola
tornaterme: Gödöllői KC – Csömöri
SSZN
(tl)
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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, Fábián Dénes Zoltán, Kovács Gabriella, Lőrincz Ferenc, Madarász
Gergely, Mácsai Mária, Márvány
Miklós, Mészáros János, Pirók Irén,
Posztobányi Péter, Sz. Jánosi Erzsébet, Szentiványi-Székely Enikő,
Szinvai Pál és Varga Zoltán Zsolt
alkotásait láthatják.
www.chopinzeneiskola.hu

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 GIMHáz 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 17
óra között. Előzetes bejelentkezést követően más napokon is 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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Közérdek

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
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 rendelkező, vagy
– a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan
idejű munkaviszonyban foglalkoztatott
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, tároló helyiségekből álló, összkomfortos)
• Dózsa György út 1-3. X/78.
(45 + 1 m2 másfél szoba, főzőfülke, kamraszekrény, 2 db beépített

szekrény, előtér, fürdő + wc, tároló helyiségekből álló, összkomfortos)
• Deák Ferenc tér 2. I/6. (45 + 1
m2, két szoba, konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti tároló
helyiségekből álló, összkomfortos,)
• Deák Ferenc tér 2. II/8. (45 +
1 m2, két szoba, konyha, előtér,
fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, összkomfortos,)
• Deák Ferenc tér 2. III/14. (47 +
1 m2, másfél szoba, konyha, előtér, fürdő + wc, erkély, földszinti
tároló helyiségekből álló, összkomfortos,)
• Deák Ferenc tér 2. III/17. (48 +
1 m2, lakókonyha, hálófülke, előtér, fürdő + wc, földszinti tároló
helyiségekből álló, összkomfortos,)
• Deák Ferenc tér 3. II/11. (45 +
1 m2, két szoba, konyha, előtér,
fürdő + wc, erkély, földszinti tároló helyiségekből álló, összkomfortos,)

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Taggyűlési határozatok I.
14/2014 (12.22.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése írásbeli
szavazás útján felhatalmazza a Társaság ügyvezető igazgatóját a Miniszterelnökséggel kötendő, 2015. évre
szóló, 86,5 millió Ft összegű működési támogatásra vonatkozó Támogatási szerződés aláírására.
A határozat a megküldött szavazólapok alapján készült.
1/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megválasztja a 2015. március 5-i taggyűlésen az ülés levezető elnökének Dr.
Gémesi Györgyöt, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Simon Zsuzsannát,
jegyzőkönyv hitelesítőnek Sárváry
Istvánt.
2/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési határozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-

nú Nonprofit Kft. taggyűlése elfogadja a Társaság 2015. március 5-i tagygyűlésének napirendjét az alábbiak
szerint:
Napirendi pontok:
1.Döntés dr. Fenyvesi Rita felügyelő
bizottsági tag visszahívásáról és ezzel
egyidejűleg új felügyelő bizottsági
tag, Romhányi Péter kinevezéséről
2. Döntés a Társaság felügyelő bizottsági elnökének és tagjai tiszteletdíjának módosításáról
3. Döntés a Társaság Magyar Állam
tagja nevében tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-vel kapcsolatos
változások Társasági Szerződésben
való módosításáról
4. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés
elfogadása
5 Döntés az ügyvezető módosításokkal kapcsolatos intézkedésekre való
felhívásáról
6. Támogatási szerződés módosításának jóváhagyása
7. Gödöllő Város Önkormányzata és
a Társaság között, a 2015. évi

szám alatti lakás költségelvű lakbérrel, határozott, 5 éves időtartamra történő bérbevételére.
Egyéb pályázati feltételek: A
résztvevők körére és fizetőképességre vonatkozó feltételek.
A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatvány kitöltése,
valamint a szükséges dokumentumok csatolása.
A pályázatok benyújtásának helye: Gödöllő Város Polgármesteri
Hivatala, Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda, III. emelet 303.
sz. helyiség (ügyfélfogadási idő:
hétfő 8.00-18.00, szerda 8.0016.30).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. 16
óra
Részletes tájékoztató és formanyomtatvány átvehető ügyfélfogadási időben a III. emelet 303.
sz. helyiségben, valamint érdeklődni lehet a 06-28-529-171-es
telefonszámon.
tematikus évhez kapcsolódóan kötendő támogatási szerződés megtárgyalása
8. Egyebek
3/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési határozat
A Társaság Taggyűlése elhatározza,
hogy Dr. Fenyvesi Ritát jelen határozat meghozatalának napjával visszahívja felügyelőbizottsági tagi tisztségéből és ezzel egyidejűleg a Társaság
felügyelőbizottsági tagjává nevezi ki
– az MNV Zrt. és a Miniszterelnökség között 2014. szeptember 12. napján, SZT-101.598. szám alatt létrejött
Megbízási szerződés 4.7. pontja alapján, a Miniszterelnökség javaslatára
- Romhányi Pétert 2017. május 31-ig
terjedő időtartamra.
Jelen taggyűlési nyilatkozat Romhányi Péter kinevezése tekintetében - a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71.§ (1)
bekezdése szerint - folyamatban lévő
nemzetbiztonsági ellenőrzést követően, abban az esetben lép hatályba, ha
a nemzetbiztonsági ellenőrzés nemzetbiztonsági kockázatot nem állapított meg.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 28-október 4-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Október 5-11-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET
a gödöllői rezsihátralékkal rendelkező családok
támogatására.
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portáján vagy a földszinten, a 23. sz. irodában lehet
igényelni. Leadási határidő: 2015. október 9.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy

DR. GÉMESI GYÖRGY POLGÁRMESTER
októberi fogadónapját
2015. OKTÓBER 8-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN TARTJA
10-12 ÓRA, ÉS 14-16 ÓRA KÖZÖTT.

Értesítjük a lakosságot, hogy

DR. GYÖRFI BEÁTA ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ
fogadóórájának helyszíne megváltozott, új székhelyén:
2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 13., Tűztorony-ház I. em. 7. szám alatt
várja az állampolgárok jelentkezését, változatlanul minden hónap
első hétfőjén 10 órától 12 óráig.
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Mob.: +36/30-952-9987

FŐZŐVERSENY A VÁROSI PIACON
2015. október 10., szombat
1. Wageningen (Hollandia): Holland specialitás 590 Ft
2. Kövics Marikák (Vácszentlászló):
a.) Csülkös babgulyás
790
b.) Marhalábszár-pörkölt
pirított házi tarhonyával
890
c.) Túrógombóc gyümölcsöntettel
(3 db)
350
3. Kulturális és Szociális Egyesület (Gödöllő):
Bajai halászlé
700
4. Gödöllői Sportcentrum (Gödöllő):
Halpaprikás turóscsuszával
790
5. Bálintné Rózsika (Gödöllő):
Nógrádi roma töltött káposzta
900
6. Farkas Zoltán (Gödöllő):
a.) Tárkonyos szarvasraguleves
790
b.) Szegedi halászlé
790
7. Balázs Gábor (Kistarcsa):
a.) Kecskepörkölt burgonyával
890
b.) Borjúpaprikás burgonyával
890
8. Mazula Istvánné (Isaszeg):
Csülkös pacal burgonyával
850
9. Vállaj Község Német Nemzetiségi
Önkormányzata:
Strudli (helyben fizetendő)
150
10. Red Scorpions Holding (Gödöllő):
Őzpörkölt erdei gombával,
szalvétagombóccal vagy macesszel 990

11. Erdélyi Vándor Székelyek,
Kasza family (Gödöllő):
a.) Erdélyi töltött káposzta
890
b.) Tejfölös–juhtúrós puliszka
sült szalonnával
690
12. Koch és Kis team (Isaszeg):
a.) Disznótoros (hurka, kolbász, pecsenye)
petrezselymes burgonyával,
párolt vörös káposztával
950
b.) Paprikás–fokhagymás abált
szalonna, tepertő
500
13. Huszai Lajos (Veresegyház):
Nyúlpaprikás orsótésztával
950
14. Halmos család (Veresegyház):
Bakonyi betyár sertésragu
burgonyával
850
15. K&H menő-manók (Gödöllő):
Gombás–csülkös pincepörkölt
burgonyával
850
...és mindenféle finomságok „Nagymamák éléstárjából” a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola jóvoltából. A finom házi sütik, mézek, lekvárok, valamint
a szülői felajánlásból (üzletbezáráskor megmaradt)
vadonatúj, divatos felsőruházati termékek megvásárlásával a Gödöllői Petőfisekért Alapítvány 2016.
évi céljainak (szabadtéri tornapálya) megvalósítását
támogatják.
Jó étvágyat kívánunk!
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KÍNÁLATUNKBÓL: • A Kertvárosban 168 nm-es,
N+ 5 szobás, igényes családi ház 846 nm-es
telken eladó. Iá:45mFt.
•Belváros közeli 36 nm-es, 1 szobás, 3. emeleti,
konvektoros, jó állapotú lakás eladó. Iá:9,7 mFt.
•A központban 38 nm-es, 3. emeleti garzonlakás
egyedi mérős fűtéssel eladó. Iá:9,8 mFt.
•Az Öreg-hegyen örök panorámás 1108 nm-es
saroktelek (34 m-es utcafront) eladó. Iá:15,2 mFt.

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
KÖZLEMÉNY
+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert
ezt biztos elolvassák

+Központban, cirkós, 66m2-es, belső két szintes jó állapotú lakás erkéllyel eladó! 19.9MFt!
20-539-1988

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

+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100180m2 családi házat vagy eladó telket. 20944-7025

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

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

+(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, 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

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

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban
(20) 804-2102
+(3924) Eladó Isaszegen az isaszegi tavak egyikének közvetlen közelében egy nappali+2szobás, 3szintes, 110nm lakóterületű, tetőteres családi ház 800nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik
egy garázs és terasz, melyről csodálatos panoráma nyílik a tóra. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870
+(3842) Eladó Gödöllőn az Erzsébet park közelében a Körösfői utcában egy 2szobás teljesen
felújított ikerház külön utcai bejárattal, hozzá tartozó kis kerttel, borospincével, terasszal, sok-sok
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 irányárért.
20-919-4870
+(3923) Eladó Gödöllő kertvárosában egy 714nmes díszkertes, örökzöldekkel telepített telken automata öntözőrendszerrel egy nappali+3szobás,
2fürdőszobás kertkapcsolatos teraszos, igényes,
luxus kivitelű családi ház. I.á.: 38 mFt 20-919-4870

INGATLAN
+Gödöllő, Palota-kerti 1 szobás, földszinti 38
nm, felújítandó, szigetelt panellakás Eladó. Szabályozott, nem átalánydíjas távfűtéssel, elektronikus mérőórával. 8.2MFt. Tel.: 30/222-5274
+Egyedi vétel, Gödöllőn belvárosban I. emeleti, 2 szoba+ nappalis nettó 70 (bruttó 90nm-es)
2002-es építésű, cirkófűtéses azonnal költözhető lakás eladó I.ár: 19,9MFt 20-772-2429
+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 központ közeli
részen. Iár: 28,9MFt 20-772-2429
+Nagyfenyvesi, 160m2-es, ősfás telekkel rendelkező sorházi lakás eladó. 3szoba+ nappali.
27.5MFt! 20-539-1988
+Központban 4.em-i lakás erkéllyel eladó!
Iár:11.8MFt! 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

+(3790) Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy
81nm-es 2szobás téglaépítésű lakóház konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a keresztben lévő
gerendák miatt az összes belső fal kiüthető és
tetszés szerint átrendezhető, ha nem megfelelő
a mostani elrendezés. I.á.: 20 mFt 20-919-4870
+Eladó Szadán a CBA-val szembeni csendes utcában egy tetőteres, 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
helységekből 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 alkalmas nappali+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 fenyőből 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: földszinten 3szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, a
szuterénben garázs, 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
+Eladó Gödöllőn a 1081nm építési telek a Kelemen utcában. A telek előtt közművel ellátott aszfaltos út. I.á.: 14,5mFt 20-919-4870
+Eladó Szadán egy 2473nm területű építési telek teljes közművel ellátva 40mes utcafronttal,
szőlővel és termő gyümölcsfákkal van telepítve.
I.á.: 15 mFt 20-919-4870
+(3891) Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal
szemben egy 4lakásos társasházban egy nappali+3szobás, 100nm összalapterületű, felújított, téglaépítésű, egyedi fűtéses sorházi lakás, melyhez
tartozik egy garázs. I.á.: 23,9 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 1000nm-es telken egy 3szobás, téglaépítésű, szuterénes, kertes családi ház.
Eladási ár 17 mFt 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 Gödöllőn egy 114nm-es családi ház,
2állásos garázzsal, kertkapcsolatos nagyméretű
terasszal 793nm-es telken. Szuterénben szauna
van kialakítva. I.á.: 27,9 mFt 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 nyílászárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.
+Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/kiadó,
üzlet, iroda, masszázsszalon, egyéb célra. Gázkonvektor, riasztó, légkondi beszerelve. Ingyenes
parkolás. Tel.: 30/2242-653.
+Gödöllőn a Röges utca és a Stop-Shop közötti területen 600-900 nm-es telkek eladók.
30/9467-702
+Gödöllőn, Antalhegyen TELEK ELADÓ szép
kilátással a Bojtorján u. 5-ben. Közmű megoldható! 769 nm-es! Tulajdonostól! 06-1/7070-187,
20/278-1054
+SÜRGŐSEN ELADÓ FENYVESBEN csendes
zöldövezeti családi ház. 30/619-9983
+Eladó Gödöllőn 1001 nm-es ZÁRTKERT a belterület határán, az Úrréti tó közelében, a Füves
közben. Iár: 2,9 MFt. 30/537-6985
+Eladó Gödöllőn a Szent János utcában 2.em.
64 nm-es lakás. Nincs felújítva, azonnal költözhető. Iár: 12,5MFt. Tel: 20/424-8180
+Gödöllőn, Isaszegi úton örökzöldekkel telepített
családi ház (90nm, tégla, vegyes tüzelés, tetőtér
beépíthető, +38nm-es melléképület, elektromos
kapu, fúrt kút, pince) nagy telken 20MFt-ért eladó.
Életjáradék érdekel. 28/419-412, 70/413-8438
+Szépen karbantartott, kétszintes, dupla komfortos, 5 szobás családi ház eladó Turán, aszfaltozott mellékutcában, telek 1600nm. Gáz és
vegyes tüzelésű kazán. 14,5MFt. 30/977-6665,
web: ingatlan.com/21742961
+8,9MFt-ért eladó téglaépítésű 2 szobás, 96 nmes családi ház. Galgahévízen, központhoz nagyon
közel, 700 nm-es telken. Gázkonvektoros, pince,
tároló, garázs. Tehermentes. 30/977-6665
+Valkón eladó egy gázfűtéses családi ház nagy
telekkel (fele szőlő és gyümölcsfák). Csatornázott. Iár: 5,5MFt. 20/426-8168
+Eladó Gödöllő belvárosában egyedi tervezésű és kialakítású 2,5 szobás, amerikai konyhás
70nm alapterületű társasházi lakás, amihez udvari kocsibeálló is tartozik. A lakás minőségi burkolatokkal, tágas terekkel, cirkó fűtéssel rendelkezik. Alacsony rezsi. Iár: 19,9MFt. 30/332-5597
+Perczel Mór utcában bekerített 721 nm-es, 18
m széles telek 6x5-ös (felújítandó) faházzal olcsón eladó. Áram, víz van. Iár: 4MFt. GITÁROKTATÁST VÁLLALOK. 20/5433-261
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+Gödöllő központjához közeli, 2. emeleti, 62 nmes lakás eladó. 70/378-4846
+900 nm-es, két utcára nyíló telken, a Köztársaság úton eladó egy 160 nm-es, két generációs,
földszintes, egybe is nyitható családi ház garázszsal 26,2 MFt-ért. 1,5 szobás lakás beszámítása
lehetséges. 20/438-8717, 30/469-6721
+Eladó Gödöllőn a Komáromi utcában nappali+
3szoba+ gardróbos, teljesen felújított, igényes
családi ház 2 fürdőszobával, automata öntözőrendszerű, (+fúrt kút), parkosított, rendezett kerttel.
Iár: 38MFt. Gödöllői vagy budapesti lakást beszámítok. 70/221-3652
+Gödöllőn, a Kecskés dűlőn eladó egy 16m széles, 1912 nm-es zártkert, aminek 30 %-a beépíthető. Iár: 3,9MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1 ha 9025
nm nagyságú szántó, jelenleg is gondozva. Iár:
3,9MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében eladó
egy 1019 nm-es szántó (20x50m), jelenleg is gondozva. Iár: 3,9MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+Gödöllőn, Kecskés dűlő elején 300 nöl-es
telek eladó fűrt kúttal, villannyal kertészkedőknek vagy telephelynek. Lakóövezet 20 m-re.
Iár: 1,5 MFt. Az árba kishaszongépjárművet
beszámítok. 30/232-1060
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+Magára és környezetére igényes 4 fős családunk, kertben tartott, kis testű kutyával rendezett
kiadó kertes házat keres reális áron. 70/778-4193
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 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.
+BÉRLŐTÁRSA(KA)T KERES MŰVÉSZETI INTÉZMÉNY/ STÚDIÓ. 30/328-5625
+Belvárosi exkluzív BONITA Szalonban FODRÁSZSZÉK KIADÓ babavárás miatt. Kihagyhatatlan lehetőség, hogy vendégkört szerezzen,
bővítsen. 70/390-2818 Véber Szilvia tulajdonos
+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20) 804-2102

+Gödöllői étterembe keresünk sushi szakácsot.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a rekakaiser@
gmail.com email címen lehet.
+Aszódi telephelyű, egyedi belsőépítészettel foglalkozó üzemembe ASZTALOSOKAT keresek. Jelentkezés: office@lignumfa.hu vagy 20/444-3415
+ANGOL és NÉMET nyelvtanárokat keresünk
azonnali belépéssel napi 4 óra, 14-15 órai kezdéssel, hosszútávú munka Gödöllőn és környékbeli cégeknél. Jelentkezés önéletrajz és diploma
küldésével: info@ili.hu, I.L.I. Nyelviskola

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

+AUTÓMENTŐS állás betöltésére keresünk
megfelelő jogosítvánnyal és gyakorlattal rendelkező munkatársat gödöllői munkahelyre, azonnali belépéssel. Autószereléssel kapcsolatos gyakorlat előnyt jelent. 30/934-3434, 30/9519-619
SZOLGÁLTATÁS
+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
+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon
belül! A higroszabályozású légbevezetők beépítésével megelőzhető, ill. megszüntethető a páralecsapódás, penészedés. Nyílt égésterű gázkészülékekhez, 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

ALBÉRLET KIADÓ
+A Jászóvár és Százszorszép utca környékén olcsó, bútorozatlan albérletet keres egy házaspár.
30/619-9983
+Gödöllőn zárt kertben 1db 25 nm-es és egy
40 nm-es lakás november 1-től, Máriabesnyőn
egy 25 nm-es lakás szeptember 1-től kiadó.
70/7798-529

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek.
+3620/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. 28-511-366, 20/543-1775, info@
ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+Kiadó Gödöllő központjában 125 nm-es tetőtéri lakás (nappali, háló, fürdő, WC, konyha).
70.000,-Ft+ rezsi. 30/540-6060
+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
+Gödöllőn, Blahán a kertvárosban, zöld övezetben 80 nm-es, bútorozott, teraszos, panorámás
tetőtéri lakás kocsibeállóval kiadó. Kaució szükséges. 70/678-3556

+Gödöllői cég ADATKEZELŐ kollégát keres angol nyelvtudással. 20/9225-115

+FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, sövénynyírás. 30/622-7421,
fukaszalasgodollo@gmail.com
+Gödöllői étterembe keresünk szakácsot. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a rekakaiser@gmail.
com email címen lehet.

+Gödöllő (Bag, Aszód) közeli lovastanya önállóan dolgozó SZAKÁCSOT felvesz azonnali
kezdéssel. Bérezés megegyezés szerint. (Lakáslehetőség, család is szóba jöhet.) 20/934-2487
+Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába keresünk kereskedelmi végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat azonnali kezdéssel,
váltott munkarendben. Az alap fizetésen felül a
jövedelem kiegészíthető! 28/513-115
+Üzletberendezések gyártásával foglalkozó cég
gödöllői telephelyére BÚTORASZTALOST keres. 20/317-4323

OPEL GAÁL AUTÓHÁZ KFT.

KARBANTARTÓ-GONDNOKOT KERES
Gyakorlott, műszaki érzékkel megáldott,
gyakorlatias, önmagára és munkájára
egyaránt igényes karbantartó-gondnokot keresünk, önálló munkavégzésre.
Feladatok:
• Telephely épületeinek karbantartása (állapot fenntartási munkák)
- az udvar, valamint a telephelyhez tartozó
parkolóknak rendben tartása
- kert és park gondozás,
- takarítási munkák ellátása
- traktoros fűnyírás
- hóeltakarítás
• Az épületek gépészeti és műszaki berendezéseinek rendeltetésszerű működésének
biztosítása
Elvárások:
- jogosítvány, saját autó szükséges!
- szerkezetlakatos képzéssel bírjon
- hasonló területen szerzett gyakorlat
- közvetlen Gödöllő, és vonzáskörzetéből

Jelentkezni : Fényképes önéletrajzzal
emailen : gaalautohaz@opelgaal.hu
+Azonnali kezdéssel felveszek, lehetőleg hoszszútávra, SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ szakembert.
Kontárok kíméljenek! Bérezés megállapodás
szerint. 20/4359-650
+Pécelre megváltozott munkaképességű dolgozókat keresünk könnyű betanított munkára. Jelentkezés: 30/616-4322, vedettmuhely@gmail.com
+Önállóan dolgozni tudó FODRÁSZT keresünk
szadai szépségszalonba, vagy fodrászhelyiség
hosszútávra kiadó vendégkörrel. Önéletrajzot a
gretaszalon@gmail.com-ra várjuk.

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. 30/528-7777
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca
13. 30/592-1856, 30/508-1380, 28/784-752
+Építőipari vállalkozás több éves gyakorlattal
kőműves, festő-mázoló, tapétázó, burkoló munkát, térburkolást, homlokzati hőszigetelést vállal.
Anyagot a legkedvezőbb áron biztosítjuk. Díjmentes ajánlat készítés. 70/631-7554
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! 30/333-9201
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST,
és fűnyírást 20% kedvezménnyel! 70/361-9679
+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
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Milyen edzésforma a leghatékonyabb a fogyásra?

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsga előkészítés
és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. 70/559-3918
+ANGOL! Kicsiknek játékosan, kamaszoknak,
nyelvvizsgára készülőknek szigorúbban, Business English, társalgás. Kérésre Gödöllőn belül
házhoz megyek. Délelőtti időpontokra kedvezmény! 20/441-3136

+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, épület bontás,
FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! 30/642-1221
www.radopakolo.hu

+Nyugdíjas NÉMET nyelvtanfolyam indul októberben a NORKREA Művészeti Stúdióban.
30/328-5625

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

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

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák, bokrok, ültetvények: kivágása, újratelepítése, metszése. Permetezés kézi és motoros permetezőgéppel. Rotációs kapálás, gyomtalanítás. Fűnyírás,
fűkaszálás, sövénynyírás. Árok és ereszcsatorna
tisztítás. KÉMÉNYSEPRÉS, kotrás. 30/747-6090

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

+FÁK, veszélyes fák kivágása alpin technikával.
Gyümölcsfák és örökzöldek kézi és gépi permetezése. Tujasorok visszavágása, metszése. Ereszcsatorna tisztítás. Zöld-hulladék elszállítás (fű
kivételével). 06-20-922-4400
+SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ TAPÉTÁZÓ. Kisebb,
nagyobb szobafestést, mázolást és tapétázást
vállalok, ill. kerítések, faházak lakkozását, kültéri
festéseket. Hívjon bizalommal. 0631/318-2083

ADÁS~VÉTEL

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

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

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

OKTATÁS

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. 28/412-230

+ANGOL, FRANCIA nyelvtanítást vállalok! Érd:
este 30/382-2894
+Játékos, beszédközpontú GYEREKANGOL
és GYEREKNÉMET nyelvtanfolyamok indulnak
ANYANYELVI és DIPLOMÁS magyar nyelvtanárokkal, legmodernebb oktatási anyagokkal, digitális táblával kiegészítve. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői
u. 2. 28/511-366, 20/556-2653. info@ili.hu
+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól),
emelt- és középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is! 20/380-2268
(du., este hívható)
+TANÍTÁS, KORREPETÁLÁS! Gyakorlott Tanítónőként Alsó tagozatosok számára ANGOL és
MAGYAR nyelv tanítását, korrepetálását vállalom.
Házhoz megyek, anyagot viszek! 20/443-7884

+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 vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat
is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! 06/1-293-1759, 70/9420806, 20/465-1961
+Ülőgarnitúra (ágy is) fotellal, szekrénysor, 2
heverő, kanapéágy eladó. 30/201-7329

+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 közvetlenül 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
+KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 800 Ft/zsák. Szállítás
megoldható. Rendelhető: 20/4699-295
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

A legtöbb nő tévesen úgy gondolja, hogy a kardió edzés – például – a gyaloglás, elegendő az
egészségmegőrzéshez és a zsírégetéshez. Azzal
sincsenek tisztában, hogy az izomszövetek fokozatos leépülése a testzsír felhalmozódásához
és krónikus betegségek kialakulásához vezet.
Az erősítő edzés jelentősége nem közismert.
A Curves edzésprogram hidraulikus gépeken
végzett köredzés, ahol egy felsőtest erősítő
gép után egy regeneráló dobogón kell mozogni 30 másodpercig, utána egy alsótest erősítő
gép következik, majd ismét egy regeneráló
dobogó. Az izmok általában éppen 30 másodpercig képesek „sprintelni”, maximális intenzitással működni, mielőtt kimerülnének.
Az erősítő edzés a Curves női ﬁtnesz fontos eleme, mivel a valódi erősítés azt jelenti
az izom számára, hogy olyan ellenállást kell
leküzdenie, amihez nincs hozzászokva. Az
ellenállással szemben végzett folyamatos és
kitartó munka elősegíti, hogy az izomzat erős
és kemény legyen.
A félórás edzés alatt meg kell tartani a gépeken végzett munka hatására megemelkedett
pulzusszámot a zsírégető tartományban.
A Curves erősítő edzés a kulcsa a rövid idő
alatt elérhető eredményeknek, mivel ez segíti
az izomzat fejlődését. Amíg a kardió edzéssel
kalóriákat égetünk és csökkentjük a testzsírt, a
hidraulikus ellenállással végzett erősítő edzés
feszesebbé teszi az izmokat és így formálja az
alakot is. Minél több izmod van, annál több
kalóriát égetsz nyugalmi helyzetben is. 12 hét
erősítő edzés után az emberek átlagosan 15%-al
több kalóriát égetnek naponta – akár üldögélve
is. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos nő akár napi
300 kalóriával többet ehet, anélkül, hogy hízna.
Az erősítő edzés előnyei sokkal látványosabbak, mint a csupán kardió edzésé.
A korunk előrehaladásával egyre több negatív
hatás ér bennünket. Például: 40 fölött a legtöbb
ember évente mintegy fél kiló izomszövetet
veszít. Ezáltal kevesebb kalóriát éget el és túlsúlyt halmoz fel. Az erősítő edzés segít visszafordítani ezt a korral járó folyamatot, elősegíti
az izomszövetek megőrzését vagy új izmok
építését, amellyel csökkenthetjük a testzsírt.
Már néhány hét edzés után érezhető, ahogy az
egykor petyhüdt testrészek egyre keményebbek lesznek. Lehetséges, hogy ez a változás
nem jelent testsúlycsökkenést, de a ruhaméret
csökkenését eredményezheti, míg javul a testkép és magabiztossá tesz.
Gyere be hozzánk októberben és próbáld ki,
és csatlakozz a mellrák elleni edzéskampányunkhoz adományaiddal!
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Megfejtés: Egy már mögöttünk lévő esemény, és az erről szóló dalt éneklő előadó neve
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: Bódis László, Egyetem tér 3., Boros
György, Ambrus Z. köz 15.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szedmák Attila, Kandó K.
u. 43.
A Városi Múzeum 1000.- Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Bernáth Éva, Szivárvány u. 6./a.,
Jassó Ferencné, Déryné u. 15.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Juhász Boglárka, Király u. 18., Bese Gáborné, Batthyány u. 20.
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