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• terjesztői ára: 75 ft

Holland testvérvárosunk, Wageningen képviselői kerékpárokat ajándékoztak a Gödöllői Ren(3. oldal)
dőrkapitányságnak.

lOkálpatrióta hetilap • alapítva: 1992

www.szolgalat.com

Különleges, családtörténeti, hat generáció alkotásait felvonultató kiállítás nyílt a Levendula
(6. oldal)
Galériában.

Bancsics Máté, a GEAC-SZIE kardvívója nyerte meg a hétvégén, Budapesten megrendezett
(8. oldal)
junior válógatóversenyt.

AZ OLVASÓK DIADALÁVAL ZÁRT AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Kiállítás és Koncert
Az Országos Könyvtári Napok
keretében egy héten át várták
a színes programok az olvasókat. Író-olvasó találkozók
és vetélkedők is színesítették
a könyvtári kínálatot, a vasárnapi zárórendezvények pedig
Gödöllőn minden korosztályból megmozgattak olvasni
szerető embereket. Szinte futószalagszerűen zajlottak a
díjátadások a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ
rendezvénytermében.
A házigazdák egyaránt jutalmazták a „Művészetek Kertje
– Gödöllő 2015” című tematikus évhez kapcsolódó, öt hónapon át zajló, az „Olvasók Diadala” nevet viselő vetélkedő
legjobbjait és egész éves teljesítményük alapján a könyvtár
„leg-olvasóit”.

Fotó: Balázs Gusztáv

Díjeső a gödöllői városi könyvtárban

Áprilisban rajtolt az „Olvasók Diadala” elnevezésű kreatív olvasóvetélkedő a 12-16 évesek számára, amit
talán nyugodtan nevezhetünk a városi könyvtár legnagyobb szabású és
legnagyobb sikerű kezdeményezésé-

nek. A keretjáték Suzanne Collins:
Az éhezők viadala című könyvének
egyes elemeire épült. A játék során a
3 fős csapatok egy 12 körzetből álló
könyves túrát jártak be Gödöllőn és
környékén 5 hónap alatt.

A körzetek között szerepelt a volt
Mafilm-telep, a Chopin Zeneiskola
melletti mászófa, az Úrréti-tó, a babati Árpád-kori templom helye, az
Alsópark, az arborétum, az egyetemi botanikus kert, a Felsőpark, a
premontrei temető, a GIM-ház udvara és az Erzsébet-park.
A gyerekek minden körzetben
okostelefon segítségével letölthettek egy meghatározott szempontok szerint válogatott könyvlistát,
krimiktől, naplóregényeken át romantikus művekig. A listából kiválasztották a nekik legjobban tetsző
könyvet, elolvasták, majd előre
megadott szempontok szerint egy
élménylapon a játék honlapján keresztül értékelték azokat. Három bejárt körzet és 3 elolvasott könyv után
az egyik könyvhöz kreatív feladatot
kellett teljesíteni a csapatoknak.
(folytatás a 5. oldalon)

Hárfafesztivál

Jana Bousková koncertje nyitotta
meg október 9-én este a Gödöllői Királyi Kastélyban a 17. Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivált, ami az első
alkalommal megrendezett GödöllŐsz
Fesztiválhoz is kapcsolódott.

A nyitó hangversenyen Vigh Andrea hárfaművész, a fesztivál művészeti vezetője – a Zeneakadémia rektora –, Gémesi György polgármester
és Gönczi Tibor, a kastély igazgatója
mondott köszöntőt és adtak hangot
örömüknek, hogy több mint másfél
évtizede a rangos sorozat évről-évre a
hangszer legjobb művészeit hozza el
(folytatás a 5. oldalon)
Gödöllőre.
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Hogy méltó módon tudjunk emlékezni

Készülődés a halottak napjára
A halottak napjára való felkészülésre helyezi a hangsúlyt a
VÜSZI a következő hetekben,
valamint a folyamatosan zajló
csapadékvíz-elvezetési munkák kapnak nagy figyelmet.

gondoskodni a rendbetételről, mint
ahogy a hulladékoknak és a kaszálékoknak a gyűjtőkonténerekben való
elhelyezéséről is.

***
A következő napokban is folytatódnak a munkák a Szabadság téri
aluljáróban, ahol készül az új csapadékvíz-elvezető rendszer. A bontást követően a héten kerül helyére
az új, nagy átmérőjű főnyomócső,
és – amennyiben az időjárás engedi

Közeledik Mindenszentek és a halottak napja, de sokan már az ünnepeket megelőző hetekben igyekeznek
felkeresni szeretteik végső nyughelyét. Ez jelentősen megnöveli a temetők forgalmát, az ilyenkor végzett
sírok körüli munkák pedig a keletkező hulladék mennyiségét. A VÜSZI
már megkezdte a felkészülést annak
érdekében, hogy mindez ne okozzon fennakadást, és ne alakuljanak
ki méltatlan körülmények a Dózsa
György úti temetőben.
Már a hét végén több konténer áll
majd a látogatók rendelkezésére. A
meglévő 10 db 1,1 m3-es és 2 db 5
m3-es mellé 1 db 5 m3-es és szintén
1db 7 m3-es gyűjtőt helyeznek ki,
amiket nemcsak a szokásos menetrend alapján, hanem igény szerint
ürítenek ki, amennyiben megtelnek.
Elvégzik a szükséges fűkaszálást,
valamint az utak takarítását ott, ahol
ez a VÜSZI feladata, nem szabad
azonban elfeledkezni arról, hogy
a sírok körül a tulajdonosok dolga
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Az ügyfélfogAdási rend nem változik

Költözik a Városháza
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 Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
rendjében nem lesz változás, az irodák továbbra is hétfőn
8-18 óráig, és szerdán 8-16.30-ig állnak az ügyfelek rendelkezésére. Ami változik, hogy több helyszínen zajlik majd az
ügyfélfogadás, illetve az ügyintézés.
A tervek szerint
az ügyfélfogadás központja a Petőfi tér 4-6. szám alatti földszinti (a Jó
kenyér pékség melletti) iroda lesz, itt intézik majd a szociális, az építéshatósági és az adó, valamint az egyéb hatósági ügyeket. Itt zajlik majd a beadványok, csekkek átadás-átvétele, és itt kaphatnak tájékoztatást az egyes
ügyekben érdeklődők. Szintén ez lesz a helyszíne a hagyatéki ügyekkel
kapcsolatos ügyintézésnek, erre hetente egy alkalommal lesz lehetőség.
A VÜSZI Kft. ügyfélszolgálati irodájában, a Dózsa György u. 12.
szám alatt lesz lehetőség a lakás és helyiség, valamint a közútkezeléssel és
egyéb műszaki ( pl. víz- és csatorna) ügyek intézésére.

Hogy a szükséges feladatokat mindenki el tudja végezni, a temetőbe
minden nap 7-19 óráig gépkocsival
is be lehet hajtani, október 31-én és
november 1-jén pedig 6-22 óráig lehet felkeresni a sírokat.
A következő hetekben a temető biztonságára is a szokásosnál nagyobb
figyelmet fordítanak. A VÜSZI bízik
benne, hogy a polgárőrség és a rendőrség munkatársainak jelenléte távol
tartja majd azokat, akik nem kegyeleti céllal keresnék fel a temetőt.

– megtörténhet a folyókák cseréje is.
Ez utóbbira azonban csak akkor lesz
lehetőség, ha nem érkezik nagyobb
csapadék, a VÜSZI munkatársai
ugyanis arra is nagy figyelmet fordítanak, hogy a vízelvezető rendszer el
tudja látni feladatát.
Az aluljáróban a munkák mellett is
folyamatos a gyalogos és a kerékpáros forgalom, a bontásra táblák
figyelmeztetnek, a munkaterületet
pedig a balesetek megelőzése érdekében elkerítették.
jk

A Kossuth Lajos utca 3. szám alatt (a volt CIB Bank helyiségeiben) kapnak helyet az anyakönyvvezetők, az esküvők és egyéb családi rendezvények lebonyolítására pedig a városi könyvtár konferenciatermében, vagy
a Királyi Váróban lesz lehetőség, az időpont egyeztetésre azonban a helyszíneken lévő egyéb rendezvények miatt a korábbinál nagyobb hangsúlyt
kell helyezni!
Ügyintézés csak a fenti helyszíneken és a megadott időpontban, hétfőn 8 –
18 óráig, és szerdán 8 -16.30 –ig lesz lehetőség a hét többi munkanapján,
valamint a többi helyszínen kizárólag a szakmai háttérmunkák zajlanak
majd.
ISMÉTELTEN LEÍRJUK , HOGY AZ OKTÓBER
UTOLSÓ HETÉBEN ZAJLÓ KÖLTÖZÉST KÖVETŐEN:
A Szabadság tér 6. szám alatt dolgozik majd a polgármester és a jegyző,
valamint a polgármesteri kabinet, a jegyzői iroda, és a költségvetési iroda.
A VÜSZI Kft. épületébe költöznek az alpolgármesterek, a városüzemeltető és vagyonkezelő iroda és a főépítészi iroda.
A Kossuth Lajos utca 3. szám alatt dolgoznak majd a közigazgatási és
szociális iroda, illetve a hatósági iroda szakmai háttérmunkát végző munkatársai.
A Török Ignác Gimnázium melletti épületben pedig 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 - ellássák a szükséges szolgáltatásokat.
Várható, hogy ezen a héten az ügyfélfogadás az infrastruktúra átköltöztetése miatt nem fog működni, ezért előre is a lakosság megértését kérik.
Erről majd előzetesen tájékoztatást tesznek közzé.
***
A Gödöllői Járási Hivatal két szervezeti egysége, a Gyámügyi Osztály 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 – ami 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, de a részletes információkat a www.godollo.hu honlapon is
megtalálják az érdeklődők.

34

2015. október 13.

Gödöllői SzolGálat 3

Közélet

KeréKpároKat ajándéKoztaK a rendőrségneK

Vendégek Wageningenből
Holland vendégeket látott
vendégül városunk a múlt
héten csütörtöktől vasárnapig. A testvérvárosunkból,
Wageningenből érkezett delegációt Geert van Rumund,
polgármester vezette, tagjai
között pedig önkormányzati képviselők, civil szervezetek képviselői, a wageningeni
rendőrség munkatársai és
diákok kaptak helyet, de ismét Gödöllőn köszönthettük
a wageningeni önkormányzat
nemzetközi
kapcsolatokért
felelősét, Tjitske Zwervert és
a testvérvárosi alapítvány vezetőjét, Kees Beurmanjer is. A
látogatás során többek között
a rendőrségi, a civil és a szociális szférával való kapcsolatok
erősítése került előtérbe.
A küldöttség tagjai több helyre is
ellátogattak, így például a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálathoz, ahol az intézmény tevékenységével ismerkedtek, és az
Egyesített Szociális Intézmény által

működtetett blahai idősek napközi
otthonát is megtekintették.
A civil szféra képviselőit a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület
vezetősége látta vendégül, Jeanne
van Poppel, Selina Brandjes, Amin
Hagouchi és Patrick Ruchtie részletesen bemutatták önkéntes tevékenységüket, a vendéglátók részéről
pedig Szabó Csaba (GDCK Egyesület alelnöke) számolt be a gödöllői
civil szervezetek munkájáról, a Civil
Házban zajló életről.

A diákokat a Damjanich János
Általános iskolában fogadták nagy
örömmel. Az intézmény ugyanis
már évek óta testvériskolai kapcsolatot ápol a wageningeni H.J.
Piek Schoollal. A gyerekek
kézműves, sport és drámapedagógiai foglalkozáson vettek részt, s egyúttal bemutatkozott a wageningeni De
Ontzetting fúvószenekar is.
Az ifjú zenészek később a
Chopin zeneiskolába is ellátogattak.
A legnagyobb meglepetést
azonban a küldöttségnek a rendőrségen tett látogatása okozta. A wageningeni rendőrök
ugyanis két kerékpárt ajándékoztak
gödöllői
kollégáiknak. Elmondták,
Hollandiában gyakran használják ezt a
közlekedési eszközt
a rendőrök, és úgy
gondolták, praktikus
lehet ez Gödöllőn
is. A bicikliket október 9-én délelőtt
Geert van Rumund, Wageningen
polgármestere és munkatársai adták
át a Gödöllői Rendőrkapitányságon, ahol gödöllői részről Gémesi
György polgármester és Farkas
Imre alezredes, kapitányságvezető-helyettes köszönte meg és vette át
az ajándékokat.
A látogatás sokak által várt eseménye volt a szombati városi főzőverseny, s amíg a felnőttek holland specialitást készítettek, az itt tartózkodó

wageningeni gyerekeknek múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak
a városi múzeumban, ahol játékos
formában ismerkedhettek meg olyan

régi foglalkozásokkal, mint például a
mézeskalács-készítő és a a patkolókovács.
A küldöttség tagjai a hivatalos
programok mellett természetesen
városunk nevezetességeivel is megismerkedtek, s köszönhetően a befogadó családoknak tovább erősítették
azokat a személyes kapcsolatokat,
amelyeknek köszönhetően évről-évre egyre több barátság szövődik a két
KJ
város lakói között.

Október 31-éig nagyon sok adózónak küld levelet az adóhivatal,
befejeződik az aktuális adófolyószámla-kivonatok kikézbesítése.
Levelet kapni a NAV-tól általában
nem jelent jót, de nem is automatikusan rosszat.

Jön az e-jegy!

A BKK tájékoztatása szerint év végén a BKK dolgozói kapják meg a
kártyáikat, majd jövő tavasszal a 65
éven felüliek. 2016 utolsó hónapjaiban bevonják az éves és a havi Bu-

dapest-bérleteket, 2017 nyarán
pedig a többi bérlettípust. Az
elektromos jegyérvényesítők
felszerelése jövő év második
felében kezdődik, a beléptető kapukra
2017-ig kell várni. A be- és kiléptőkapukkal egyszerre érkezik meg az új
időalapú jegy- és a díjplafon-konstrukció.
A rendszer a feltöltőkártyás telefonokhoz hasonlóan működik majd:
pénzt rakhatunk a számlánkra, ezt
utazhatjuk el. Utazásonként fizethetjük majd a percdíjat, 30 vagy 60 perces tartamokra. A számlánkról a pénzt
a leszálláskor vonják le az utazási idő
alapján.
Be- és kiléptetőkapuk csak a kiemelt HÉV-állomásokon és a metróban lesznek, emellett 2500 felszíni járműre szerelnek fel új jegykezelőket.
Az ellenőrök 600 darab új, hordozható

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából koszorúzást tartunk 2015.
október 23-án, 15.00 órakor a Szent István Egyetem egykori Tanárképző Intézetének parkjában (a volt Nemzetőrség udvara). (2100 Gödöllő,
Szabadság út 9.)
Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait!
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb
2015. október 21-ig (szerda) 12 óráig a Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán, a +36-70/376-6544-es telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál, hétköznap 9-16 óra között.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat a megemlékezés napján 14 óráig
a helyszínre eljuttatni.
Megértésüket köszönjük!

levél a nav-tól: neM Kell félni!

Még nehezebb lesz a bliccelés
Hamarosan jelentős változásokra kell felkészülniük azoknak, akik gyakran utaznak
tömegközlekedési eszközön
Budapesten, készül ugyanis
az elektronikus jegy és a feltöltőkártyás bérlet. A beruházás
egy éve kezdődött, a tervezésen már túl vannak, és a BKV
tájékoztatása szerint 2016-ban
már kipróbálhatjuk. Az új rendszertől, ami 27 milliárd forintba kerül, azt várják, hogy könynyebben kiszűrhetők lesznek a
bliccelők – számolt be az Index
a fejlesztésről.

FELHÍVÁS!

Képünk illusztráció

készüléket kapnak a vizsgálathoz. Újdonság, hogy az időalapú számlázás
miatt az időtartam alatt ingyen, külön
levonás nélkül szállhatunk át.
Az utazásokat egy központi számítógép kezeli majd a BKK-nál, ez
nyilván tartja az egyenlegünket, az
adatainkat stb. Nem kell majd mindenkinek okoskártyát váltania: az új
típusúdiákigazolványokat közvetlenül használhatja mindenki.
Újdonság lesz, hogy a bérletként
használt kártyákon rajta lesz az azt
használó utas összes adata és, valamennyi jogosultsági kedvezménye,
de a tervek szerint lesznek átruházható, úgynevezett anonimkártyák is.
(ny.f.)

Hamarosan sok adózó vállalkozás és
magánszemély levelet kap a NAVtól, befejeződik az aktuális adófolyószámla-kivonatok kikézbesítése. Ki
kap ilyet, és mit kell, mit lehet tenni,
ha tartozása vagy túlfizetése van az
adózónak? Az adóhatóság az adózó
adókötelezettségét és költségvetési támogatási igényét, valamint az
arra teljesített befizetést és kiutalást
az adózó adószámláján tartja nyilván. Ha az adószámla 1000 forintot
meghaladó összegű tartozást vagy
túlfizetést mutat, az adóhatóság az
adózó adószámlájának egyenlegéről
és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózók részére
október 31-éig értesítést ad ki.
A NAV az egyenleg megállapításánál az adófolyószámla 2014.
december 31-ei állapotát veszi alapul. Az adószámla kivonata mellett
késedelmipótlék-értesítőt csak az
kap, aki fizetési kötelezettségét nem
teljesítette vagy csak késedelmesen,

és ezért 2014-re vonatkozóan késedelmi pótléka keletkezett. Az állami
adóhatóság az adózó adószámlájának
egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról nem
értesíti azt az adózót, aki bevallás benyújtására, illetőleg adatszolgáltatás
teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy önkéntesen elektronikusan
nyújtotta be a bevallását.
Ne várjuk meg a letiltást!
Amennyiben az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a
fennmaradó összeg visszatérítéséről.
Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes
adó kiegyenlítésére számolja el. Az
adóhatóság a fennmaradó összeget
csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott,
adók módjára behajtandó köztartozása. Tartozás esetén a hallgatás
helyett célszerűbb az adóhatósággal
„párbeszédet” folytatni. Amennyiben a fennálló tartozás maradéktalan
kiegyenlítésére az adózónak nincs
módja, akkor érdemes részletfizetést
vagy fizetési halasztást kérni, így
nem érheti az adózót meglepetésként,
ha például letiltást kap.
(ny.f.)
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Főzőverseny a városi piacon

Kiállítással ünnepelneK

Margitás jubileum

Sokakat vonzott október 9-én,
szombaton, a városi piacon
megrendezett
főzőverseny.
A megmérettetésre benevezett tizenöt csapat – köztük
holland testvérvárosunk, Wageningen – versenyzői húszféle étellel várták a házias,
ugyanakkor különleges ízek
kedvelőit.

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a „Margita 344,2”
Turisztikai és Sport Egyesület.
Gödöllő város egyetlen természetjárásra és sportturizmusra szakosodott civil szervezete 1995 novemberében alakult
Varga András és Pálffy Tibor
kezdeményezésére. A jubileum alkalmából a Civil Házban
kiállítással elevenítik fel az elmúlt két évtized legfontosabb
eseményeit.

dei gombával vagy éppen
kecskepörkölt. Nem volt
könnyű dolga a gödöllői-wageningeni összetételű
zsűrinek; végül szoros
versenyben Farkas Józsefnek ítélte az első
díjat, aki malachúsos
babos káposztát készí-

Mint azt Reindl L ászló, az egyesület
jelenlegi elnöke lapunknak elmondta,
a kezdeti időszakban a természetjárásé, a turisztikáé volt a főszerep, majd
ehhez kapcsolódott a sport programok
szervezése. Ez kiváló eredményeket
hozott, az egyesület megalakulása óta háromszor nyerte el
az év legeredményesebb Pest
megyei szabadidős szervezete
címet.
2005-ben a „Margita 344,2”
Turisztikai és Sport Egyesület
megkapta a Magyar Szabadidősport Szövetség Lakosság
Sportjáért kitüntetést.
Az egyesület évről-évre nagy siker-

Az előre meghirdetett étlapon tucatnyi magyar étel szerepelt, a
csülkös babgulyástól a halászlén
át a töltött káposztáig, de készült
például tárkonyos szarvasraguleves, nyúlpaprikás, őzpörkölt er-

A győztes Farkas József
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tett. Második lett a nógrádi
roma töltött káposzta, amit
Bálintné Rózsika főzőtt,
míg a harmadik helyet Balázs Gábor borjúpaprikása
szerezte meg.
A korábbi főzőversenyhez hasonlóan a Petőfi Sándor Általános Iskola tanárai és diákjai

most is saját készítésű süteményekkel, lekvárokkal, stb. várták az érdeklődőket.
hc

Önkéntesek a szebb környezetért
A hét végén rendezték meg a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes
akciót, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervezett. A közös összefogás célja, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítettek
közhasznú feladatokat: intézményeket, játszóterek újítottak fel, erdőtakarítást,
szociális segítségnyújtást végeztek.
A programhoz több gödöllői városrészi egyesület is kapcsolódott. Az Alvégi
Civil Társaság a Gébics utcai játszótéren, a Virágos Máriabesnyőért Egyesület
a Nagyboldogasszony Bazilika parkolójában, a Haraszt Egyesület,a Kertvárosi

Egyesület és a Gödöllő
Városközponti Lakótelepért Egyesület pedig a Dózsa György úti temetőben
végzett önkéntes munkát,
szemétszedést, növényápolást, környezetrendezést. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai a Fővárosi
Önkormányzat Idősek Otthonának szépítésén fáradozott.

rel rendezi meg a Margita Kupát, ami
korosztályonként három kerékpáros,
három gyalogos és egy városismereti
túrát foglal magába. A népszerű eseménysorozat nem csak megmozgatja

a résztvevőket, hanem honismereti tudást is ad, mindemellett pedig nagyon
sok fiatallal kedvelteti meg a természetjárást és a sportot.
Az egyesületet az elmúlt két évtizedben Varga András, Pálffy Tibor,
majd Kristóf Zsolt vezette, jelenleg
Reindl László elnöklete mellett folyik
a munka, aki a vízi sportokkal gazdagította a margitás választékot.
A természet szeretete és a sport mellett az elmúlt években egyre nagyobb
szerepet kapott az egyesületben a
társadalmi felelősségvállalás. A „Te
szedd!” akciókba rendszeresen bekapcsolódtak a tagok, nemrég pedig az ő
kezdeményezésükre és vezetésükkel

újult meg a Pap Miska forrás, a munka
befejezésekor pedig máris új célt tűztek ki maguk elé:
a névadó Margita
csúcson található
kilátó felújítását,
amihez máris keresik a pályázati lehetőségeket.
Az október 12-én
megnyílt kiállítás
nem csupán átfogó
képet ad az egyesület tevékenységéről,
hanem egy családias hangulatú, hatalmas baráti társaság
képét vetíti az érdeklődők elé. A tagok
összefogását jól mutatja a közösen készített összeállítás, amit november 11ig látható a Civil Házban.
jk
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Családi album
Vegyük csak számba azokat a
tevékenységeket, amiket szívesen csinálnak a gyerekek! Na,
persze nem sorolhatjuk fel mindet, de abban biztos vagyok,
hogy ha megkérdeznénk száz
gyereket, akkor mind a száz
esetében igen előkelő helyen
szerepelne felsorolásukban a
családi fotók nézegetése. Még a
digitális kor gyermekei is szívesen veszik kézbe a régi albumokat, és kérdezgetik, kiket ábrázolnak a megsárgult képek.
A család albumokat persze akkor a legjobb nézegetni, ha jó nagy családban
él az ember. A szülők, testvérek és a
nagyszülők mellett unokatesók hada,
nagynénik, nagybácsik és dédszülők
mosolyognak a képekről, csupa olyan
ember, akikről sokat lehet mesélni.
Ilyen családja van Andrisnak is, Bartos
Erika legújabb könyve főhősének, aki
a 7. születésnapját ünnepli. Szülei hatalmas meglepetést készítenek a számára, meghívják az egész családot, s így
pontosan annyian ünnepelnek együtt,

mint ahány betűje van az ABC-nek.
A könyv mindenképpen érdekes és
szórakoztató olvasmány akár önállóan, akár a szülővel együtt veszik kézbe
az ifjú olvasók. Minden családtagnak
megvan a maga története, aminek segítségével a gyerekek megismerhetik
a családi kapcsolatok rendszerét, a rokonok foglalkozását, hobbiját. Az egyegy oldalas olvasmányokból végül egy
családtörténet alakul ki.
Bartos Erika, a Bogyó és Babóca szerzője egy régimódi, mégis XXI. századi
családot mutat be olvasóinak. Régimó-

di, hiszen napjainkban – sajnos – ritka, hogy egy születésnapon ne a drága
ajándékok, hanem a családi együttlét,
a közös öröm kapjon hangsúlyt. Történetünkben ugyanakkor megtaláljuk a napjainkra jellemző
sokszínűséget, a világ távoli
pontján élő rokonokat épp úgy,
mint a külhonból a családba került férjeket, feleségeket. Hogy
ki honnan érkezett, még térképen is megkereshetjük.
Izgalmas kaland lesz tehát kézbe
venni a történetet, s abban minden szülő biztos lehet, hogy a
történeteket olvasva előbb-utóbb
előkerülnek a saját családi fotók,
amikről azután jókat lehet beszélgetni. Remek játékra lesz lehetőségünk,
ha behelyettesítjük, saját rokonainkat
Andriséval, és persze feleleveníthetjük
a régi emlékeket is.
Mindeközben a kis olvasók játszva sajátíthatják el az olvasás és a számolás
tudományát, szerezhetnek új ismereteket a körülöttük lévő világról, a velük együtt olvasó szülők elkezdhetnek
azon gondolkodni, mikorra is szervezzenek meg egy nagy családi összejövetelt, mert az biztos, hogy kedvet kapnak
hozzá.
(Bartos Erika: Együtt lenni jó!”)
kj

Kulturális forgatag
hangversenyét pótolta. Szombaton és
vasárnap
este a francia Marie-Pierre Langlamet, valamint a japán származású, Londonban született Naoko Yoshino adott
koncertet, amelyeken két hárfára írt
művek és átiratok is elhangzottak a
(Folytatás az 1. oldalról) szóló darabok mellett.
Jana Bouskova a tavalyi fesztivá- A koncerteken többek között Bach,
lon – már a koncertje helyszínén el- Dussek, Tournier, Ravel, és Bartók
szenvedett balesete miatt – elmaradt művei hangzottak el.

Vasárnap délelőtt hagyományosan a
fiatal tehetségek kaptak lehetőséget
a bemutatkozásra.
Ahogy a korábbi években, úgy most
is hárfa kiállítással egészült ki a
fesztivál programja. A kastély lovardájában több hárfa készítő cég
hangszereit csodálhatták meg és
kj
próbálhatták ki az érdeklődők.

Az olvAsók DiADAlávAl zárt Az országos könyvtári nApok

az iskolásokból feltörő kiáltást: “Megérte
ennyi könyvet elolvasni”. Többen is kifejezték ebbéli véleményüket ugyanis,
amikor beültek az autóbusz hosszúságú limuzinba, hogy jutalomként a maxi
méretű országúti cirkálón felkeressék
Gödöllő nevezetességeit.
Az első kilenc helyezett csapat: 1.
Freaks; 2. Porcelán hercegnők; 3.
Easy Readers; 4. 12. körzet; 5. Betűaratók; 6. Pontosan pontatlanok; 7. Éjfürt; 8. A varázslóárnyvadász; 9. Félvér hercegnők.
A rendezvényterem programja a
könyvtár leg-olvasóinak jutalmazásával folytatódott. Az Év felnőtt olvasója
Gólya Zsolt, az Év gyermek olvasója
Szűcs Mária, az Év legfiatalabb olvasója Kiss Bendegúz, az Év legidősebb olvasója Kaydy Endréné, az Év
olvasó családja a Péter család (Péter
Balázs, Lestyán Katalin, Péter Áron,
Péter Barnabás) lett.
Az eseményen jutalmazták a könyvtárban működő sakkszakkör versenyének
helyezettjeit, a kör vezetőit, továbbá
azokat a fiatalokat, akiknek a legtöbbet
gazdagodott az elmúlt időszakban az
élménygyűjtő albumuk.
jb

Díjeső a gödöllői városi könyvtárban
A helyszíneket tetszés szerinti sorrendben járhatták be, amely csapat előbb
ért el egy körzetbe, az több könyvből
válogathatott.
A 21 induló trió közül nem jutott el
mindegyik a célba, de mindenkinek a
részvétele hozzájárult egy új könyvtári adatbázis létrehozásához. Számos
könyvajánló is született azok számára,
akik a jövőben ismerkednek meg azzal
a széles könyvválasztékkal, amit az
Olvasók Diadala során feldolgoztak a
résztvevők.
A 63 versenyzőt 16 mentor segítette.
Összesen 207 könyvet olvastak el, a
gyerekek mindegyikről írtak élménylapot. 133 kötethez összesen 330 kreatív
feladatok készült. A versenyzők 219
alkalommal kölcsönöztek könyveket.
Az
eredményhirdetésen
Gémesi György polgármester gratulált a
gyerekeknek és a könyvtárosoknak.
Kiemelte, hogy az olvasásnak mindennapjaink részévé kell válnia. A
vetélkedő azért is hasznos volt, mert

A győztes csapat

csatlakozva a tematikus kulturális év
programjához Gödöllő táji-természeti
értékeit is népszerűsítette.
Az Olvasók Diadala tanúbizonyságát adta annak, hogy a városi könyvtár munkatársai nem “sopánkodnak”
afölött, hogy a gyerekek (általános
vélekedés szerint) keveset olvasnak,
hanem azért fáradoznak ötletesen és
idejüket nem kímélve, hogy ez a helyzet megváltozzon. S akiket a számok
és a mosolygó gyermekarcok nem
győztek volna meg, azok hallhatták

Születésnapi beszélgetés
Ferdinandy Györggyel
Különleges találkozás részesei lehettek, akik október 7-én a városi
könyvtárban részt vettek azon az esten, amelyen Ferdinandy György
íróval Gaálné dr. Merva Mária
irodalomtörténész beszélgetett. A
találkozó különlegességét adta, hogy
az író október 11-én ünnepelte 80.
születésnapját.

Belvárosi nApok ízelítő

(Folytatás az 1. oldalról)
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Ferdinandy György nem tartozik
azok közé, akik írói munkásságuk
mellett politikai kérdésekben is rendszeresen állást foglalnak. Ő„csak” ír.
– Az irodalom egy csodálatos világ,
ami teljes embert kíván – mondta erről.
Persze, ha kérdezik, válaszol.
Ezen az estén életének azt a korszakát ismerhették meg a hallgatók, amelyben az összetartásra, a
reményre, a hazaszeretetre helyeződött a fő hangsúly.
Mint
mondta,
amikor ‘56-ban
Franciaországba
ment, úgy gondolta – mint sok más
társa – ha itthon
rendeződik a helyzet, majd hazajön.
Hogy nem térhet
vissza, az 1958.
június 16-án vált
számára világossá, amikor diplomájával a kezében kilépett az egyetemről, s barátja azzal fogadta: Nagy Imrét kivégezték.
Ezután Puerto Ricóban telepedett le,
ahonnan a Szabad Európa Rádió irodalmi szerkesztőségének dolgozott.
Nos és persze írt. Magyarul. Amikor
ugyanis megkapta a Del Duca-díjat,
majd a Saint-Exupéry-díjat, egy kritikus azt mondta neki, „mélyebbre
kellene ásnia”.
– Mélyebbre ásni csak magyarul tudok – mondta . – Az ember nem válthat nyelvet, ahányszor országot vált.
Emberi sorsokat, történeteket akartam megírni úgy, hogy azok eljussanak mindenkihez. Ezt akarom ma is

– jelentette ki. Emberi sorsokat vetett
papírra a most megjelent Álomtalanítás című kötetében is, amit az est
résztvevői is megismerhettek.
Ferdinandy György számtalan írásában vall Gödöllőn töltött időszakáról.
Három haza című elbeszélésében így
emlékszik vissza:
„…Nem is sejtettem, hogy Gödöllő,
ez a nagy, poros falu lesz a harmadik
hazám. Az alvég, Ottlik Géza és Sík
Sándor közelében, ahol olyan pajtásaim lettek, mint az ószeres Pillinger
bácsi fia, Német Pétya és Virág Béci,
az utcánkbéli szegénygyerekek. No
meg iskolatársaim a premontreieknél, Pilcsik Tógyer, Tóth Petár és
mind-mind, a többiek, akikre ma is
szeretettel emlékezem.
És persze a lányok. Az első pajzánkodások, és Kiszel Éva, a vendéglős
szőke, bociszemű lánya, egy másik

elérhetetlen, éteri szerelem.
De valahogy el ne felejtsem a tanáraimat! Kuthi Bercit, aki felolvasta
„Durrdefekt az isaszegi úton” című
– valószínűleg első elbeszélésemet,
Kirchhofer Csosza bácsit, Gémesi
tanár urat, a Bajszit, aki akkor, azokban a nehéz időkben is hazaszeretetre nevelte a rábízott rakoncátlan
kölyköket.
Gödöllőn közel négy évet éltem.
meghatározó éveket. Mindent itt,
ezen a helyen tanultam, ami végigkísérte az életemet. A focit, a küzdeni
tudást, Csokonait és Marina Vladyt,
a francia filmeket. A barátságot, és
azt, hogy ez itt a hazám, ez a szomorú kis ország, ha tetszik, ha nem.” bj

6 Gödöllői SzolGálat

2015. október 13.

Város-Kép

TiTkoT rejTő zárórendezvény

Az ArAdi vérTAnúkrA emlékezTünk

Kertbúcsúztató a GIM-házban
Beköszöntött az ősz, s ahogy elnyíltak a kertek virágai, búcsúzik
a Gödöllői Iparművészeti Műhely
((GIM-ház)) „Kerttörténetek” című ki-

állítása is. A két helyszínen, egyrészt
nagyméretű installációk formájában
a Polgármesteri Hivatal épületének
külső falfelületein, másrészt pedig
a GIM-házban és kertjében kiállított alkotásokat néhány napig még
megtekinthetik az érdeklődők,
október 17-én azonban baráti beszélgetéssel búcsúztatják a tárlatot,
amely a „Művészetek kertje – Gödöllő 2015” elnevezésű kulturális
tematikus év rendezvényeinek sorát gazdagította.
Szombaton, 16 órakor a
GIM-házban Wehner Tibor művészettörténésszel, és a kiállító alkotókkal találkozhatnak majd az ér-

deklődők, akik ezen a délutánon az
előadást követően, feltehetően egy
izgalmas szakmai beszélgetésben vehetnek részt. Ily módon megtudhatjják, mit jelentett a művészeknek, hogy nem csupán képeken
és szobrokon keresztül, hanem
írásban is vallaniuk kellett alkotásaikról, megosztani a szemlélőkkel azokat a gondolatokat,
amelyek a mű létrehozása alkalmával születtek.
Katona Szabó Erzsébet, a GIMház vezetője lapunknak elmondta,
ez a megközelítés kihívás volt a mű-

vészek számára, hiszen az írás egy
más fajta kommunikáció. Kérdések

Az összefogás ereje

merülnek fel, amelyekre választ kell
adni, és a legbensőbb gondolatokat
is meg lehet fogalmazni, amelyek
egy-egy művet új megvilágításba
helyezhetnek mind a művész, mind
a közönség számára.
A beszélgetés során kiderül, hogyan élték meg a Kert-történetek kiállítói ezt a folyamatot.
Ahogy a Kert-történetek is számtalan titkot rejtenek, épp úgy titok
vezet a záró rendezvényre is. Előtte érdemes azonban még egyszer
megtekinteni a kiállításon szereplő
művek részleteiből készült, a Városháza falán látható
nagyszabású installációt, ugyanis
–, ahogy a meghívóban áll – „ezek
egyikén fedezhetik fel az időben
érkező
látogatók azt a jelzést,
amelynek fülbesúgásával a műteremház kiállítására késedelem nélkül beléphetnek.”
(ny.f.)

A TeleT jósló őszhó

Október: A kisfarsang ideje
Régebben az október a nyugodtabb,mulatságokban,pihenésben, ünnepekben gazdagabb időszak kezdetét jelentette – hagyományosan ekkorra esett a szüret, és ekkor értek véget a pásztormunkák. A
hónap neve szokás szerint az
egykori római naptárból eredeztethető: a latin octo nyolcat jelent – hiszen akkoriban
márciussal kezdődött az év. A
régi magyar naptárakban főként Mindszent havaként említik, de használták az Őszhó,
Magvető hava elnevezést is.
Az Őszhó nem szorul magyarázatra,
mint ahogy a Magvető hava sem – az
őszi vetés ideje ez a földeken. Mindszent névadó volta kevésbé nyilvánvaló, hiszen Mindenszentek ünnepe
már a következő hónap első napjára
esik...

Érdekes megemlíteni, hogy a rómaiak a márciusi jeles napok tükörképeit rakták októberre – tavasszal
előkészült nyári aktivitására a katona, a halász, a hajós és a földműves;
október viszont az eszközök megtisztításának, a tél viszontagságaitól
való megóvásának időszaka volt.
Az egykori kalendáriumok 26-át
Dömötör napját „juhászújévként” is

számon tartották, ekkor számoltak
el a gazdáikkal a pásztorok, a kondások, a csikósok és a gulyások. Ezt
a legtöbb helyen
rováspálca segítségével. Ez egy
hosszú, két félből álló bot volt,
amelyre tavaszszal feljegyezték
(felrótták), hogy
mennyi állattal
ment el a pásztor – ha visszatértekor túl sok
hiányzott, azzal
el kellett számolnia. Ekkor dőlt el, hogy újabb egy
évre meghosszabbítják a szolgálatot,
vagy másik gazdához kell szegődnie.
Az ősz egyébként is az ismerkedésre, mulatságra alkalmas összejövetelek időszaka volt – bár sok ezek
közül alapvetően a munkáról szólt.
A földeken egyre kevesebb volt a tennivaló,
elsősorban a házaknál
akadt munka: kukorica- vagy tollfosztás
közben remekül lehetett énekelni, mesét
mondani, maskarás tréfás játékokat játszani,
egy-egy nagyobb adag
munka elvégzését tánccal megünnepelni Ezt a
Mihály-naptól (szeptember 29.) adventig tartó időszakot nevezték kisfarsangnak, ilyenkor sok kézfogót,
esküvőt is tartottak.
Az október másik nagy elvégzendő feladata a szüret volt, amely szintén nem szűkölködött vidámságban,
mulatságokban. A szüretkezdésnek
vidékenként más-más volt a kezdő
időpontja, volt, ahol már Szent Mi-

hály napon (szeptember 29.), máshol
Teréz (október 15.), Orsolya (október 21.) vagy Simon-Júdás (október

28.) napján láttak neki a szőlő szüretelésének. Az összes fürt begyűjtését szüreti felvonulással, majd bállal
ünnepelték, amelyeken jelmezekbe,
maszkokba öltözve megjelenítették
a szőlővel kapcsolatos munkákat,
eljártak jellegzetes táncokat, mint a
bodnár- vagy a kádártánc, és persze
mindenhol készítettek szüreti koszorút, amelyből tilos volt fürtöt lopni. A
hajnalig tartó mulatságokra általában
bárki elmehetett, de akadtak olyan
bálok is, amelyekre csak azok a lányok mehettek el, akiket a legények
meghívtak.
E hónapnak is megvannak a maga
termést, termékenységet és időjárást jósló napjai. 9-én, Dénes napján
megtudhatjuk, hogy milyen tél vár
ránk: ha északról fúj a szél és ragyognak a csillagok, akkor kemény
hidegre számíthatunk, de ha nyugat
felől érkezik a szél és felhős az idő,
akkor enyhe télnek nézhetünk elébe.
A telet jósolja 21-én Orsolya (amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél
is) és 26-án Dömötör (ha hideg szél
fúj, az kemény telet sejtet).
(bdz)

Hagyományosan Török Ignác szobránál emlékeztek meg a gödöllőiek az
aradi vértanúk kivégzéséről október
6-án délután. A tisztelgés részeként
a Török Ignác Gimnázium diákjai
irodalmi és zenei összeállítással elevenítették fel, hogyan őrzi az utókor
a tizenhárom tábornok emlékét, majd
Fábián Bertalan, a gimnázium igazédet. Ebben mél
gatója mondott beszédet
méltatta Török Ignácot,,
kiemelve mérnöki éss
d
katonai tudását, majd
a közösség, a közöss
célért való összefo-gás erejére hívta fell
a figyelmet. Mintt
mondta, a tizenhá-rom tábornok kivá-y
ló példa arra, hogy
k
bár ők sem értettek
mindenben egyet, a

magyar szabadságért képesek voltak
összefogni, és vállalni ezért a legnagyobb áldozatot is.
A megemlékezés hagyományosan
koszorúzással ért véget. Gödöllő Város Önkormányzata nevében Pecze
Dániel alpolgármester és Györfi Beáta önkormányzati képviselő helyezte el a tisztelet koszorúját.
(k j )
(k.j.)

CsAládi kinCsek A levendulA GAlériábAn

Fábián Dénes és szerettei
Különös dolog a művészet. Ha egyszer
egy családban valakiben megmutatkozik a tehetség, befészkeli magát a génekbe, és előfordul, hogy generációkon
át öröklődik. Lehet, hogy a családtagok
„normális”, civil foglalkozással keresik meg a mindennapi kenyérre valót,
de előbb-utóbb alkotniuk kell, mert így
rendeltetett…
Fábián Dénes Zoltán családjában
már a hatodik generáció keze alól kerülnek ki festmények, grafikák, de a
család nevéhez több népszerű irodalmi
alkotás is kapcsolódik.
A család története apai ágon az 1858ban született Bitzó Gézával kezdődik,
majd Bitzó Ilonával, a Mintarajz Iskola
első női növendékével folytatódik, aki
Fábián Gyulával kötötte össze az életét,
s akinek többek között olyan irodalmi
műveket köszönhetünk mint a Gábor
diák, és A kis Mozart.
A több, mint másfélszáz esztendeje
kezdődött családtörténetet napjainkig követhetik
nyomon az érdeklődők
a Levendula Galériában a hét végén megnyílt kiállítás segítségével, Fábián Dénes

Zoltán ugyanis egy régi vágyát váltotta
valóra, Emlékgyűjtő – „Családtörténet
képekben elmesélve...” címmel az ő
munkáikkal, valamint a leszármazottakkal közös tárlaton mutatja be művészcsaládja alkotásait.
A kiállítás egyben a Magyar Festészet Napja rendezvényeinek is része.
Az október 18-hoz, Szent Lukács, a
festők és orvosok védőszentjének napjához kapcsolódó eseményt először
2002-ben rendezték meg, mára több
hetes programsorozattá nőtte ki magát.
A Levendula Galéria most ezzel a különleges kiállítással kapcsolódik be a
rendezvénysorozatba.
Október 22-én, 17 órától „ A Nagypapa térdén” címmel Aba-Novák Vilmos unokájával, Kováts Kristóffal
beszélget Galambos Ádám teológus,
23-én és 24-én pedig, szintén 17 órától
a kiállított művekről lesz beszélgetés
(j)
Fábián Dénes Zoltánnal.

MEGJELENT!
A Gödöllői Magazin alkotói végre
kifőzték, hogy mivel is töltsék meg
az őszi kiadás lapjait. Nos, ételekkel, italokkal, és sok érdekességgel,
ami hozzátartozik étkezési kultúránkhoz.
Az olvasók megtudhatják többek között, mi került a király és
mi a parasztember asztalára, hová
jártak étterembe száz évvel ezelőtt
a gödöllőiek, és kiknek a főztjéért
kelnek útra azok, akik napjainkban
szeretnének valami finomat enni.
Mindezek mellett pedig olyan aktuális őszi témák is terítékre kerülnek, mint a vadászat, és a szüret.
A Gödöllői Magazint lapunk mellékleteként valamennyi olvasónk
megkapja. Ha valaki mégsem találná

a postaládában, akkor a városháza
portáján átvehet egy példányt.
(b)

2015. október 13.

Rekordszámú mini vadlúd lepte el a Hortobágyot
Negyedszázada nem volt ennyi a
szárnyasból, mint amennyit most
számoltak a szakemberek.
Összesen 131 mini vadludat regisztráltak a Hortobágyi Nemzeti
Park területén október elején – írta
a travelo.hu. Ez a szám nem kevés,
25 éve nem számoltak ennyit a ma-

dárból, mint most, ez 2014-hez
képest 160 százalékos növekedést jelent.
A kis lilik Magyarországon fokozottan védett lúdfaj, világszinten
csökken az állomány, Európa
legveszélyeztetettebb vadlúdfaja – nyilatkozta a témában Kánai
Edina, a nemzeti park kommunikációs munkatársa. A
huszadik század elején még tízezer egyed
volt a becslések szerint
a kontinens állománya,
a 2000-res évekre viszont 40-60 egyedre zuhant a populáció. 2009
óta sikerült megállítani
a csökkenést és a szakemberek újra enyhén
emelkedő egyedszámo-

A helyszínek számát tekintve a negyedik, a résztvevők tekintetében a
második, a látott madarak kapcsán

pedig szintén negyedik helyen szerepeltünk. A leggyakoribb három
madárfaj a seregély, a nyári lúd
és a dankasirály volt, a ritkaságok
között a világviszonylatban is veszélyeztetett kis lilik az egyik leg-

A muskátli teleltetése
kat regisztráltak. A madárfaj Európában csak Norvégia északi felén
költ, a sikeres költés után Norvégiából Finnországon és a Baltikumon
át érkeznek Magyarországra, leginkább a Hortobágyi Nemzeti Park
területére és környezetébe, innen
aztán Görögország északkeleti régióiba repülnek telelni.

érdekesebb hazánkban. A legtöbb
rendezvényhelyszín Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a legtöbb
résztvevő Fejér megyében volt, a
legtöbb madarat Baranya megyében látták.

Visszatértek Csernobilba a nagy testű emlősök
Virágzik a vadvilág az atomkatasztrófa miatt kiürített körzetben. Az
1986-os atombaleset miatt a hatósá-

élnek. Ennek oka a katasztrófa miatt
megszűnt emberi tevékenység, nem
hátráltatja urbanizáció a természetet,

gok hozzávetőlegesen 2500 négyzetkilométeres területet zártak le, ahol
később biztonsági zónát jelöltek ki.
Mikor a közelmúltban megvizsgálták az élővilágot a zónában, azt látták, hogy a vadvilág komoly fejlődésnek indult.
A statisztikák szerint a vizsgált területen hétszer annyi farkas él, mint a
katasztrófa előtt, de szarvasok, rókák és vaddisznók is nagy számban

gyakorlatilag nem zavarja semmi az
élővilágot.
– Ha valahol kivesszük az embereket
az egyenletből, a természet azonnal
átveszi az irányítást – idézte a cikk
a tanulmány egyik szerzőjét, Jim
Smith-szet, a University of Porstmouth kutatóját. A szakember szerint a patás állatok száma nem tér el
a fehérorosz tájvédelmi körzetekben
megfigyelteknél, kisebb állatokból

viszont több van, ez a gyorsabb szaporodásukból adódik.
A számok egyértelműen a természet
diadalát mutatják, azonban a szakemberek nem vizsgálták az állatok
egészségi állapotát.

Talált kutya keresi gazdáját! Október 6-án, Gödöllőn a Hegyesi
Mari utcában találtunk egy szelíd,
jól nevelt, gondozott angol véreb
kant. Tel: 20/341-4088.

nyItÁSI akCIÓ!
Minden terMékünkből
10 % kedvezményt
adunk.
nyItva: H–Szo 8 –17
00

Októberben EBZÁRLAT ÉRVÉNYES 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.

Ismét jól szerepeltünk az Európai madármegfigyelő napokon
A hagyományosan október első
hétvégéjére meghirdetett programon idén 38 ország madártani
szervezete, köztük hazánk BirdLife
képviselője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) vett részt. Az összesített
eredmények alapján legalább 1046
helyszínen, 25 ezer 115 résztvevő, 4
millió 279 ezer 21 madarat figyelt
meg Európában és Közép-Ázsiában.
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Élő-Világ

Egyre hidegebbek az éjszakák az
őszi időben. Ilyenkor érdemes a
növényeket behordani, mert az éjszakai lehűlésnél könnyen megfázhatnak, és elpusztulhatnak. A muskátlikat is érdemes a téli pihenő
helyre vinnünk.
De hogyan is kell a muskátlit ügyesen átteleltetni?
Az első és legfontosabb tudni való,
hogy csak a három évnél fiatalabb
muskátlikat érdemes teleltetni, ha a
növényeink ennél idősebbek, érdemes inkább tavasszal lecserélni az ál-

a muskátlit a cserépből, a gyökerét
és a szárát visszavágjuk, összerakjuk
őket egy nagyobb cserépbe, betakarjuk
földdel, és így tesszük el egy sötét, de
jól levegőző pincébe, vagy sötét helyiségbe tesszük. Így a muskátli nem hajt
ki. A beteg sárgult leveleket okvetlenül
távolítsuk le, ugyanígy az esetleges virágkezdeményeket is.
Ilyenkor ősszel muskátlikat könnyen
szaporíthatjuk a hajtásdugványról is.
Vágjuk le a muskátli szárát kis darabokra, és ültessük el őket cserépbe.
Tegyük őket ablakpárkányra és tartsuk
meleg, világos helyen. Ezek tavasszal

lományt. A fiatal muskátlikat viszont
több módszerrel is eltehetjük.
Ha van egy világos, de hűvös folyosó,
vagy előtér, vágjuk vissza a muskátlikat a felére és egy 9-10 fokos helyiségbe helyezzük el őket cserepestől. A
locsolást ilyenkor csökkentsük le, éppen hogy picit legyen nedves a földje.
Tavasszal ültessük át egy nagyobb cserépbe, és kezdjük el a kinti levegőhöz
hozzá szoktatni a növényeket, és emeljük az öntözést is. A következő hónapban kezdjük el tápoldatozni, és az első
hajtásokat vágjuk vissza a felére.
A másik bevált módszer, ha kivesszük

gyönyörű szép muskátlik lesznek.
Tehát a muskátli teleltetéshez ideális
a folyosó, az ablakpárkány, a pince,
a garázs, a télikert. Tavasszal a muskátlikat érdemes friss földbe ültetni,
és elkezdeni tápoldatozni. Az első
hajtásokat vágjuk vissza a felére így
elkerülhetjük, hogy felnyúlt hajtásokat
kapjunk. Azt tudni kell, hogy az átteltetett muskátlik soha nem lesznek olyan
szépek, mint a tavasszal vásárolt friss
állomány, ezért ha nem ragaszkodunk
hozzá, ne teleltessünk, hanem vásároljunk minden tavasszal új muskátlit.
kertvarazsmagazin.hu

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Október 17-én és 18-án
9-11 óráig:

Szombat, vasárnap: 10-19-ig
Patika nyitva:
Szombat, vasárnap: 9-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.

00

tel.: 06-70/601-8608; 06-70/601-8618 Cím: Gödöllő, isaszeGi út 60.

Tel.: 06-30-943-9898

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06-20/482-3058
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Nemzetközi magyar meccsel indult a szezon
Október 14-én rajtolt a TEVA-Gödöllői RC számára a 2015/2016os szezon. A gödöllői hölgyek
egy év kihagyást követően az
idén ismét neveztek a MEVZA-Ligában (Közép-európai Liga),
ahol a mieinken kívül még három magyar, két-két horvát és
szlovén, valamint egy osztrák
csapat alkotja a kilenccsapatos
mezőnyt.
Horváth András tanítványai október 14-én Békéscsabán kezdték meg a

nemzetközi szereplést, majd másnap
a horvát Porec ellen léptek pályára (a
mérkőzések lapzártánk után fejeződtek be). Széles Petráéknak (a képen)
a főpróbát egy jászberényi felkészülési
torna, a II. Széles Péter Emléktorna jelentette, ahol négy csapat: a házigazda
Jászberény, a TEVA-GRC, az MTK
és a Budaörs vett részt. A mieink a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei alakulattól és a fővárosi kék fehérektől 2-0-ra
kaptak ki, míg a Budaörsöt ugyan ilyen
arányban verték meg. A többi eredmény

labdarúgás – loVrencsics gól a Válogatottban

Nem ízlett a Cso-Ki a Gödöllőnek
Az elmúlt hétvégén mindhárom
gödöllői felnőtt labdarúgó csapat pályára lépett és mindenből
jutott a csapatoknak. A Gödöllői SK-nak nem ízlett a Cso-Ki
játéka, így simán kikapott, a
GEAC nyert, míg a GSK kettő
döntetlent játszott.
Szász Ferenc együttese a kilencedik
fordulóban a Csomád és a Kisnémedi
fúziójából, Cso-Ki Sport néven induló, a
megyei I. osztályba nyáron feljutó csapathoz látogatott. A csomádi találkozón
a hazaiak akarata érvényesült, nem meglepő, hogy végül 2-0-ra verték a mieinket, ezzel továbbra is 13 pontos és a 10.
helyen áll a tabellán a Gödöllő.
Pest megyei I. osztály, 9. forduló
Cso-Ki Sport – Gödöllői SK 2-0 (1-0)
Pest megyei I. o., 10. forduló
Október 17., szombat 15 óra
Gödöllői SK – Vecsési FC
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Megyei II. osztály – Megcsömörlött vendégek
A GEAC a Csömör csapatát látta vendégül és verte Angyal Zoltán duplájával
simán, 2-0-ra, így 11 ponttal a 10. helyen
áll csoportjában.
Pest megyei II. Északi-csoport, 9. forduló: Gödöllői EAC – Csömör KSK 2-0
(0-0) Gól: Angyal Zoltán (2).

Megyei III. osztály – Kihagyott
helyzetek, egy pont
A GSK kettő az Isaszeg második csapatát fogadta. A második csapatok párharcán pontosztozkodás született, miután a
gödöllőiek a legnagyobb helyzeteiket is
kihagyták, ami végül megbosszulta magát. A Gödöllő II. 14 ponttal a nyolcadik
helyen áll a tabellán jelenleg.
Pest megyei III. Közép-csoport, 9. forduló: Gödöllői SK II. – Isaszegi SE II.
1-1 (1-0) Gól: Szabó László.

futsal – csak a baJnokság Maradt

Kupabúcsú, meccs nélkül
Játék nélkül búcsúzott a Magyar Kupa küzdelmeitől a gödöllői MAG-LOG Team CFT
futsal csapata az NB I-es Dunaújvárossal szemben, miután
a második fordulóra kisorsolt
párharctól visszaléptek a gödöllőiek.
Annak az oka, hogy nem a pályán dőlt
el a továbbjutás, igen prózai és röviden
összefoglalható. A pályaválasztó gö-

döllőiek a kiírt időpontra nem találtak
alkalmas termet, így elkezdődött az
egyeztetés, aminek a vége az lett, hogy
a Gödöllő visszalépett. Röviden azért,
mert nem közeledtek az álláspontok…
Az első fordulóban a Dunakeszi Kinizsit 6-2-re verő MAG-LOG Team CFT
kupabúcsújában talán nem is az a szenzáció, hogy kiesett a csapat, mert az
első osztályú, jelenleg második helyen
álló Dunaújváros elleni párharcnak a
vendégek lettek volna az esélyesei, de

alakulásának köszönhetően végül a második helyen végzett a Gödöllő (a kupát
az MTK nyerte), a csapat legjobbjának
a válogatott Széles Petrát választották
meg.
-lt-

Lovrencsics gól a válogatottban
A magyar labdarúgó válogatottban stabil
kerettagnak számító gödöllői kötődésű Lovrencsics Gergő ismét megkapta a lehetőséget a bizonyításra és élt is
vele. A lengyel Lech Poznan légiósa az
Európa-bajnoki selejtező sorozat utolsó
fordulójában Görögország ellen húzhatta magára kezdőként a címeres mezt, és
ha már a pályán volt remek játékkal és
góllal hálálta meg a bizalmat. Az más
kérdés, hogy ez sem volt elég a győzelemhez, miután az eddig nyeretlen görögök végül 4-3-ra verték hazánk nemzeti
tizenegyét. A magyar válogatott a csoport 3. helyén végzett 16 ponttal, ami
akár még automatikus Eb részvételt is
jelenthet, ehhez az ukránok botlása kell
(lapzártánk után derült ki a végleges sor-ttrend).

tudjuk, a labda gömbölyű. Persze ezt
már soha nem tudjuk meg!
A MAG-LOG Team CFT így már csak
az NB II-es bajnokságban bizonyíthatja azt, hogy jó csapat, amit meg is tesz
hétről-hétre. Három fordulót követően
még pontveszteség nélkül állnak a gödöllői futsalosok és a következő játéknapokon ezt a remek sorozatot tovább
is viheti a csapat. Farkas Péterék ezen
a héten kétszer is idegenben lépnek pályára. Előbb az egypontos Gyöngyös,
majd a még pont nélküli Nagykáta
vendégei lesznek.
-tl-

asZtalitenisZ – női és férfi nb i.

HelyreigaZítás

Mindkét csapat dobogón

21. Minimaraton

A gödöllői asztalitenisz csapatok közül mind a férfiak, mind
a hölgyek hazai pályán álltak
asztal mögé az elmúlt hétvégén az NB I-es bajnokság Keleti-csoportjában. A mérleg:
egy győzelem, egy vereség.
A férfiak 10 csapatos csoportjában
a gödöllőiek a hetedik helyen álló
Szolnok ellen nyertek könnyedén,
ezzel öt fordulót követően 6 ponttal
a 3. helyen állnak.
A hölgyek a listavezető Orosházát
látták vendégül, ami a két csapat tabellán elfoglalt helyezését tekintve
(a GEAC a második) rangadó is lehetett volna a javából.

2015. október 13.

Sport

A vendégek viszont nem így gondolták és egy sima meccsen verték a
gödöllői hölgyeket, akik ezzel négy
mérkőzésen vannak túl és 6 ponttal a
2. helyen állnak jelenleg.
Férfi NB I., Keleti-csoport 5. forduló: Gödöllői EAC – Jászkun Volán SC 15-3
Női NB I., Keleti-csoport 5. forduló
Gödöllői EAC – Orosháza 4-14
A férfiak a listavezető Kiskunfélegyháza otthonába látogatnak legközelebb, míg a hölgyek az egy hellyel
a mieink mögött álló Eger otthonába
utaznak a következő játéknapon.
-tt-

Az elmúlt heti számunkban
tévesen jelent meg a Kirchhofer Minimaraton futóverseny
beszámolójában az, hogy hányadik alkalommal rendezték
meg az eseményt, valamint
a szervezőktől kapott eredménysor alapján a 2008-2009es korcsoportban, a leány kategóriában első helyen beért
kislány neve, amit ezúton javítunk.
Az immáron 21. alkalommal megrendezett Kirchhofer József Minimaraton versenyen a 2008-2009-es korcsoportban, a leány versenyen az első
helyen Lőkös Laura végzett.
Az érintettektől elnézést kérünk!

VíVás – Junior és felnőtt kard Vk, Junior Válogató

Bancsics Máté: első hely
Az elmúlt hetekben több versenyen is pástra léptek a gödöllői
kardozók válogatott és klubszínekben egyaránt. Közülük a legjobban Bancsics Máté teljesített
(a képen), aki a hazai Junior válogató versenyen első, míg a budapesti Junior Világkupán a 20. lett.
A budapesti Junior Világkupán, egyúttal Gerevich György emlékversenyen
154 induló közül Bancsics Máté a 20.,
Gémesi Huba az 52., míg Holló Áron
a 116. helyen végzett városunk kardozói
közül. A 17 nemzetet felvonultató Gedővári Imre Emlékversenyen Bancsics
volt csak a gödöllőiek közül csapattag.
A magyar junior kard csapat a 6. helyen
végzett.
Október 9-11. között a grúziai Tbilisziben rendezték a felnőttek kard világkupájának következő állomását. A gödöllői
Gémesi Csanád és összességében a magyar csapat tagjai sem egyéniben, sem
csapatban nem remekeltek ezúttal. Gémesi egyéniben a 32 közé jutásért kapott
ki és végzett összességében a 39. helyen
a 156 induló közül. A legjobb magyar a

17. helyen záró Szilágyi Áron lett. A 24
csapatot felvonultató csapatversenyen
sem termett sok babár a Szilágyi Áron,
Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Szatmári András alkotta kard csapatunknak, akik a nyolcadik helyet szerezték
meg.
Idehaza az elmúlt vasárnap a junior kardozók válogató versenyét rendezték a
Vasas vívótermében. A junior férfiak 50
fős mezőnyében Bancsics Máté lehengerlő teljesítménnyel nyerte a versenyt, a
döntőben az UTE versenyzőjét, Kossuth
Bálintot verte a gödöllői vívó 15-11-re.
Eredmények a hunfencing.hu oldalon
tekinthetők meg.
-ll-

sportlöVésZet – i. arMcoM Vándorkupa

Gödöllői sikerek az új lőtéren
Az október elején átadott gödöllői lőtéren első alkalommal
rendezték meg az ARMCOM
Vándorkupát, ahol nyolc egyesület, 72 pisztolyos- és puskás
diákversenyzője nevezett. A
Török Ignác Gimnázium versenyzői összesen hét érmet
lőttek maguknak.
A verseny jó színvonalát bizonyítja,
hogy 3 kategóriában a győzelemhez
nagyobb eredményre volt szükség,
mint a 2015. évi diák országos bajnokságon. Az éremtáblázaton, két
arany-, három ezüst- és két bronzéremmel az éremtáblázat első helyen

végzett a Török Ignác Gimnázium
Diáksport Egyesülete, ezzel az ARMCOM Vándorkupát itthon tartva.
Gödöllői eredmények:
Középiskolás leány, Légpuska
20 lövés: 1. Peressényi Klaudia, 2.
Bencsik Dorottya, 3. Lévai Krisztina, 5. Lovász Dorina; Középiskolás
fiú, Légpuska 20 lövés: 1. Szegedi
Gergely, 2. Nagy Zsombor, 3. Bertalan Csongor; Általános iskolás
fiú, Légpuska 20 lövés: 2. Klenczner Márton, 6. Zsiborás Márton, 11.
Csernák Áron Márk, 13. Südi Tamás; Középiskolás fiú, Légpisztoly
20 lövés: 4. Bertalan Csongor.
-li-

kéZilabda – aZ építők leroMbolták a gödöllői falat

Elbukott pontok
Nyerhető meccsen kapott ki
a Gödöllői KC csapata, akik a
Salgótarjáni Strandépítőktől
kaptak ki kettő góllal, 28-26ra. A juniorok ellenben 35-22re nyertek és továbbra is száz
százalékosak a bajnokságban.
Nem meglepő, hogy Mácsár Gyula
tanítványai az élre álltak a junior tabel-

lán, míg Bartos Gábor felnőtt csapata
jelenleg öt ponttal a negyedik helyen
áll az NB II. Északi-csoportjában.
NB II. Északi-csoport, 4. forduló
Salgótarjáni Strandépítők – Gödöllői
KC 28-26 (12-15) Juniorok: Salgótarján – GKC 22-35
Következik:
Október 18., 16 óra (Hajós Iskola tornaterme): Gödöllői KC – PLER Budapest U23

2015. október 13.
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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 szeretettel meghívja a Kert-Történetek című képző- és iparművészeti kiállítás záróeseményére.
2015. október 17-én (szombaton) 16 órára egy
szakmai, baráti beszélgetésre Wehner Tibor művészettörténésszel
A Polgármesteri Hivatal falain (Főtér, Szabadság tér 7.) még megjelenő művek eredetiben láthatók a GIMHáz kiállító termében, a kertben kortárs kiállítási installációt tekinthetnek meg az érdeklődők. A kiállítás a
„Művészetek kertje” tematikus év programjaés a GödöllŐsz Fesztivál rendezvénye
A kiállítás a GIM-Házban megtekinthető 2015. október 22-ig, minden szombaton és vasárnap 14 óra és 17
óra között. Előzetes bejelentkezést követően más napokon 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

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT – ÁLLÁS
A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet általános
asszisztens munkakör betöltésére.
A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: az intézetet felkereső járóbetegek gyógyító-megelőző ellátásában, az adminisztrációban, illetve a betegirányításban történő szakdolgozói közreműködés.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. számú Szakrendelő.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi végzettség,
• legalább 3 éves szakmai gyakorlat, melyből legalább 1 év járóbeteg szakrendelésen (ambulancián) szerzett tapasztalat,
• érvényes működési kártya,
• gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret, egészségügyi szoftverhasználatban jártasság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvételhez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakképesítés, illetve a gödöllői lakcím.
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be.
Pályázatok elbírálása: folyamatosan, legkésőbb 2015. október 30-ig. A munkakör a pályázat elbírálását követően
azonnal betölthető.
Pályázat benyújtható: postai úton, vagy személyesen zárt borítékban a fenti címre.

ÉRTESÍTÉS – HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS
Gödöllő Város Önkormányzata 2015. október 30-án (pénteken) 18 órakor
HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉST TART
A SZABADSÁG TÉRI I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰNÉL,
ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két világháborúban elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének emlékezni gyertyagyújtással és virág
elhelyezésével.
Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 26-án
12 óráig, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésén (hétköznapokon 9-16 óra között), a
06-70/977-2368-as telefonszámon Kiss Györgynénél.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 17.30 óráig a helyszínre eljuttatni!
Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Érdeklődők!

Meghívó a GÖDÖLLŐI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT testületének
2015. OKTÓBER 22-én (csütörtökön) 16 órakor tartandó KÖZMEGHALLGATÁSÁRA.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 12-18-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
Október 19-25-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

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
+36-30/621-2968

Az ülés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Balog Gyula sk. GRoNÖ elnöke

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ELMÜ központi hibabejelentő: 06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS:
tel.: 06-40-980-030 (munkaidőben) fax.: 06-29-530-101
e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu web: www.eurovill.hu
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

Tisztelt Ügyfeleim, ezúton is értesítem Önöket arról, hogy
Ügyvédi irodám elköltözött,
új székhelyem:
2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 13. Tűztorony-ház I. em. 7.
Minden más elérhetőségem változatlan,
várom telefonon történő bejelentkezésüket
a 20/934-3399 telefonszámon, 28/416-261 faxon.
Üdvözlettel. dr. Györfi Beáta ügyvéd

2015. október 13.

Gödöllői SzolGálat 11

Mozaik

Gödöllői kávéházba

mosogató-kézilány
munkatársat
keresünk!
Jelentkezés személyesen: 2100 Gödöllő,
Dózsa György út 13.
címen
vagy telefonon:
06-20/322-0372
telefonszámon.

Az Erzsébet Királyné
Étterem és Kávézó
keres
önállóan dolgozni tudó,

szakképzett szakácsot,
legalább 2 év szakmai
munkatapasztalattal.
Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal az
info@erzsebetkiralyneetterem.hu
e-mail címen vagy
személyesen lehet.

Mob.: +36/30-952-9987
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

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

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

KÖZLEMÉNY
+Ajándék hirdetés a Szolgálatban! 1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
INGATLAN
+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
+Egyetemhez közeli részen új építésű igényes
modern n+3 szobás ikerházi lakások eladók! Iár.:
35,9MFt 20-944-7025

2015. október 13.
+Harasztban jó állapotú kockaház, 720m2-es telken sürgősen eladó! Iár:19.9MFt! 20-539-1988
+Jó befektetés! Eladó Máriabesnyőn 970 nm-es
telken egy 55 nm-es 2 szobás és egy 30nm-es,
1 szobás ház! Iár:11.9 MFt. (20)804-2102
+Központban, cirkós, 66m2-es, belső kétszintes jó állapotú lakás erkéllyel eladó! 19.9MFt!
20-539-1988
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180
m2 családi házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+Sürgősen Eladó lakást keresek központban
(20)804-2102
+Gödöllő, Palota-kerti 1 szobás, földszinti 38
nm, felújítandó, szigetelt panellakás Eladó. Szabályozott, nem átalánydíjas távfűtéssel, elektronikus mérőórával. 8.2MFt. Tel.: 30/222-5274
+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.

+4 szoba+ nappalis, alápincézett, garázsos családi ház 900nm-es telekkel eladó központ közeli
részen. Iár: 28,9MFt 20-772-2429

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

+Sürgősen eladó nappali+5 szobás, 1996-ban
épült jó állapotú családi ház Gödöllőn, teljesen
alápincézett, dupla garázzsal, tárolóval, plusz egy
különálló 1 szobás ház is van a telken. Iár:24.8
MFt! (20)804-2102

+(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

+Nagyfenyvesi, 160m2-es, ősfás telekkel rendelkező sorházi lakás eladó. 3szoba+ nappali.
27.5MFt! 20-539-1988

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

+(3883) Eladó Gödöllő Blahai részén egy 170nm
összterületű, 2szintes, garázzsal ellátott lakóház,
melynek az alsó szintjén jelenleg 100nm szalon
van kialakítva. Egy kevés ráfordítással 3szoba öszszkomfortot lehet kialakítani, míg a tetőtéri részben egy nappali+2szoba, étkezős, színvonalas,
igényes, luxus kialakítású lakótér található. Ehhez a
fenti részhez egy nagyméretű, déli fekvésű terasz,
keleti irányban pedig egy nagyméretű erkély tartozik. Az ingatlan 600nm-es rendezett, parkosított
telken helyezkedik el. I.á.: 39,5 mFt 20-919-4870

+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 300m2es családi ház 1145m2-es telekkel eladó!
Iár:33,9MFt 20-218-8591

+Eladó Szadán a Kertalja utcában egy ikerház
építési engedéllyel rendelkező saroktelek alkalmi áron 6,4 mFt irányárért. 20-919-4870

+Gödöllőn új építésű 84nm-es 3 szoba+ nappalis ikerház eladó 300nmes telekrésszel. Kulcsrakész ár 22,5MFt 20-772-2429
+Központban, 4.em-i lakás erkéllyel eladó!
Iár:11.8MFt! 20-539-1988

+(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
+Eladó Gödöllőn a nagyfenyvesben egy 100nm
alapterületű, szuterénnel ellátott, téglából épült,
2szobás, étkező- konyhával kialakított családi ház
1024nm-es telken. I.á.: 30mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Ligeti Juliska utcában egy
2szintes, szuterénes, nappali+4szobás családi ház duplakomforttal. Az ingatlanhoz egy déli
fekvésű, nagyméretű terasz, valamint keleti irányban szintén egy nagy terasz kapcsolódik. A házhoz tartozik garázs, kocsi beállás. A szuterénben
bármilyen funkcióra alkalmas helységek vannak
kialakítva vizesblokkal, mellékhelységekkel. I.á.:
35 mFt Első emeletig 2szobás, erkélyes lakást
beszámítunk 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 1080nmes 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
+(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
+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben
egy 110nm összterületű, 2szintes, duplakomfortos lakás, mely funkcióját tekintve üzlet és lakás
vagy csak üzlet vagy csak lakásként használható.
Az ingatlan előtt ingyenes parkoló található. 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, mosókonyha, fürdőszoba, wc, beépített gardrób, nappali
hatékony kandallóval, pince és egyéb helységek
500nm-es telekkel. Emeleti lakáshoz tartozik nappali+3szoba, 2fürdőszoba, 10nmn-es galéria és erkély 500nm-es telekkel. Így lakásonként az eladási
ár 18,9 mFt. Amennyiben egyben szeretné megvásárolni, akkor az eladási ár 31,9 mFt 20-919-4870
+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss
József utcában egy nappali+3szobás 90nm alapterületű családi ház. A ház alatt 90nm szuterén
van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott, irodának,
orvosi rendelőnek, egyéb funkciókra, szolgáltatásra alkalmas. A nappaliból egy kertkapcsolatos terasz van kialakítva. I.á.: 33mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Kelemen utcában egy
1081nm építési telek. A telek előtt közművel
ellátott aszfaltos út. I.á.: 14,5mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában egy
téliesített hétvégi ház 550nm-es telken, 23gyümölcsfával, szőlővel. I.á.: 8,5 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
+Eladó Szadán egy 2473nm területű építési
telek teljes közművel ellátva 40mes utcafronttal,
szőlővel és termő gyümölcsfákkal van telepítve.
I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870+Eladó Gödöllőn a
Szent János utcában 2.em. 1,5 szobás, 42 nmes lakás tárolóval. Iár: 10,9 MFt. 20/447-3391
+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. Érd: 30/332-5597
+Gödöllő központjához közeli, 2. emeleti, 62
nm-es lakás eladó. Tel: 70/378-4846
+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
ALBÉRLET KIADÓ
+Magára és környezetére igényes 4 fős családunk, kertben tartott, kis testű kutyával rendezett kiadó kertes házat keres reális áron Gödöllőn. 70/778-4193
+Gödöllőn belvárosi, kétszobás, légkondis,
redőnyös, erkélyes albérlet alacsony rezsivel
hosszútávra kiadó. Jó parkolási lehetőség. Tel:
70/7753-255
+Kiadó Szadán 3 szobás, amerikai konyhás lakás. Tel: 20/440-7966
+A Kazinczy lakótelepen 2 szobás, erkélyes,
1.emeleti, konvektoros, bútorozatlan lakás hoszszútávra kiadó. 55.000 Ft/hó+ rezsi. Érd: 15
órától 28/416-060
+Gödöllőn a Kossuth Lajos utca Erzsébet parki
részén 1.em. 2 szobás, bútorozatlan lakás hoszszútávra kiadó. 55.000 Ft/hó + rezsi + 1 havi
kauciót. Tel: 70/209-3669
+Gödöllőn, Kossuth Lajos utcában 1.em. 2szoba összkomfortos, félig bútorozott, vízórás lakás
hosszútávra kiadó egyedülállónak vagy gyermektelen párnak. 45.000.-Ft+ rezsi+ 1havi kaució.
Érd: 16 óra után 20/9319-521
+Családi ház hosszútávra kiadó: 3 szoba, konyha, fürdőszoba, spájz, előszoba. 80 ezer+ rezsi. 2
havi kauciót kérünk. 20/4699-295
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ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység hosszútávra kiadó. Tel.: 06-203456-552.
+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem, rendelő céljára a lkalmas. Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552
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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.

+FODRÁSZ, KOZMETIKUS, MASSZŐR hely
kiadó. Tel: 70/7753-255
+Vízszerelésben jártas, jogosítvánnyal és saját
autóval rendelkező szakembert keresünk teljes
vagy részmunkaidős munkavégzésre a
zonnali
kezdéssel. Tel: 20/661-7442

+Azonnali kezdéssel keresünk hajnali, 2-3 órás
munkára HÍRLAPKÉZBESÍTŐ kollégát. Tel:
20/257-7411

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó,
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+Belvárosi exkluzív BONITA Szalonban FODRÁSZSZÉK KIADÓ babavárás miatt. Kihagyhatatlan lehetőség, hogy vendégkört szerezzen, bővítsen. Tel: 70/390-2818 Véber Szilvia tulajdonos

OPEL GAÁL AUTÓHÁZ KFT.

KARBANTARTÓ-GONDNOKOT KERES
Gyakorlott, műszaki érzékkel megáldott,
gyakorlatias, önmagára és munkájára
egyaránt igényes karbantartó-gondnokot keresünk, önálló munkavégzésre.

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102
+Gödöllőn a Kossuth L. utcai mélygarázsban
KOCSIBEÁLLÓ ELADÓ. Érdeklődni este 6
után, ill. hétvégén: 30/3789-840
+GARÁZS eladó a Patak tér - Rákos-patak menti garázssoron. Tel: 20/982-7549
ÁLLÁS

GÖDÖLLŐN, központban lévő, bejáratott,
igényes kialakítású
szépségszalonban
fodrászszék kiadó.

Tel: +36-30-789 6263
+Gödöllői étterembe keresünk felszolgálót. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a rekakaiser@
gmail.com email címen lehet.

+TAPASZTALT ÓVÓNŐ BÉBISZITTERKÉNT
egész napos gyermekfelügyeletet és fejlesztést
vállalna Gödöllőn bölcsődés és óvódás korú gyermekeknél. Érd: 30/2433-958
+Idős házaspár, vegyes külső munkára alkalmi
segítséget keres egy fiatalember, esetleg diák
személyében. Tel: 30/247-5587
+19-L ballonos vizet forgalmazó sikeres vállalkozás, csapatába keresi ÁRUSZÁLLÍTÓ munkatársát. Feladatok: -Pest megyében ballonos
víz terítése, italadagolók kihelyezése. Elvárások:
Budapest- helyismeret, -több éves teherautó vezetési és áruszállítói tapasztalattal rendelkező
munkavállaló jelentkezését várjuk. Fizetési igény
megjelölésével. Fényképes önéletrajzot az info@
mineralcenter.hu e-mailre várjuk.

+Megváltozott munkaképességű dolgozó munkát keres heti 20 órás munkaviszonyban biztonsági őr, portaszolgálat, parkgondozás és egyéb
kisegítő munkakörökben. Érd: 20/314-0697,
matrai.ferenc5@upcmail.hu

Jelentkezni : Fényképes önéletrajzzal
emailen : gaalautohaz@opelgaal.hu

SZOLGÁLTATÁS
+Babysitter! 8 éve gyermekápolóként dolgozó lány
gyermekfelügyeletet vállal! Tel.: 06-30-712-52-77.

+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

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

+Kerti gyomlálási munkák egy belvárosi családi
háznál. Önéletrajzát a mudrilaszlo@gmail.com
címre várom.

+Gödöllői munkahelyre TAKARÍTÓT keresünk
részmunkaidős foglalkoztatással. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a karrier@omtrt.hu e-mail címen.

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek.
20/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu

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

+A PALOTAKERTI ÓVÓDA pályázatot hirdet
DAJKA állás betöltésére. Munkavégzés helye:
2100 Gödöllő, Palota-kert 17-18. Feltétel: középiskolai/ gimnáziumi érettségi bizonyítvány, büntetlen előélet. Bérezés a KJT szerint. Benyújtandó
iratok: -szakmai önéletrajz, -iskolai végzettséget
igazoló dokumentumok, motivációs levél. Pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 22.
Munkába állás időpontja: 2015. december 1. A
pályázatok benyújtásának módja: elektronikus
úton Varga Lilla részére: pkertovoda@gmail.com

+ÜGYFÉLKAPCSOLATI MENEDZSER munkakörbe keresünk munkatársat. Elvárások: érettségi,
kereskedelmi, marketing végzettség, minimum 5
éve hasonló munkakörben szerzett, (igazolható)
szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány. Előnyt jelent: Lovassportban eltöltött idő, felsőfokú végzettség. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a karrier@omtrt.hu e-mail címen.

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

+Gödöllői munkahelyre a
nyagkönyvelésben
jártas KÖNYVELŐT keresünk. Foglalkoztatás
teljes munkaidős munkaviszonyban. Feladatok:
anyagkönyvelés, pénztárkezelés, részvétel pénzügyi, adminisztratív folyamatokban. Elvárások:
minimum 5 év szakmai tapasztalat, önálló, felelősségteljes munkavégzés, felhasználói szintű
MS Office ismeret. Előnyt jelent: Mérlegképes
könyvelői végzettség. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a karrier@omtrt.hu e-mail címen.

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-5081380, 06-28-784-752
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Október a látás hónapja
Már sokan várják, idén vajon milyen kedvezményekre számíthatnak nálunk, a látás
hónapja alkalmából. Hiszen évről-évre extra
kedvezményekkel várjuk kedves Vásárlóinkat októberben.
Idén is érdemes most csináltatni szemüveget!
Akcióink:
Ingyenes szemvizsgálat!
Multifokális szemüveglencsék 30% kedvezménnyel!
Egyet fizet kettőt kap akció a multifokális
lencsékre, két új keret vásárlása esetén!
Multifokális szemüveget szeretne, de fél a
megszokásától?
Nálunk a megoldás: szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan keretet szeretnénk,
amely valóban illik hozzánk, és olyan szemüveglencsét, amely tökéletes látást biztosít
számunkra. E kettő együttes megvalósítása
pedig nem egyszerű feladat.
Boltunkban visuReal videocentírozóval
mindez könnyen megoldható. A műszer segítségével fényképeket és videókat készítünk
Önről a kiválasztott szemüvegkeretekben.
Életszerűen, és teljesen valósághűen a bemutatjuk, hogy a készülő szemüvegben
milyen vastag lesz a lencse, a különböző
vékonyítások mellet. Számítógépen megmutatjuk, hogy milyen lenne a szemüveg
színezett lencsével, vagy mennyit jelent egy
jó tükröződésmentesítés a lencse felszínén.
Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás!
És ez nem minden!
A számítógép és kamera kombinációjából
álló videocentírozó lehetővé teszi a szemvizsgálat során a gyors, tizedmilliméter pontossággal történő mérést.
Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényelmet érjük el szemüvegében, pontos szemvizsgálatra és a szemüveglencse pontos becsiszolására egyformán szükség van.
A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek meghatározását a legtöbb látszerész üzletben kézi
feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez rendkívül precíz, számítógépes programmal történik, a hibalehetőség
kizárásával.
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Ez a pontosság különösen fontos a multifokális (progresszív), vagy a vékonyított
szemüveglencsék esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól halljuk, hogy nem mer multifokális lencsét vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy nem is
lehet megszokni. Az ilyen problémák hátterében általában a rosszul elkészített szemüveg áll.
Videocentírozó berendezéssel a hibalehetőségek szinte nullára csökkennek.

Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk,
hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló
látásminőséget, gyors megszokást és hosszú
évekig tartó, kényelmes viseletet biztosítson.
A szemvizsgálat nálunk ingyenes, tartalmazza a szemüveg felírását, szemfenékvizsgálatot, és a szürke illetve zöldhályogszűrést is.
Kedvező akciók, és maximális készítési pontosság, csúcstechnológiával: 2 ok, hogy miért is minket válasszon!
Nagy szeretettel és sok-sok év szakmai tapasztalatával várjuk, hogy igazán tökéletes
szemüvege lehessen.
Bejelentkezés: MSE Optika
Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel: 28/417-367

A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja!
Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk,
mert ezt biztos elolvassák

+FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű
mentesítés, sövénynyírás. Tel.: 30/622-7421,
e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés,
fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel:
06-70-361-9679
+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: 20/9527289, 28/476-229
+Építőipari vállalkozás több éves gyakorlattal
kőműves, festő-mázoló, tapétázó, burkoló munkát, térburkolást, homlokzati hőszigetelést vállal.
Anyagot a legkedvezőbb áron biztosítjuk. Díjmentes ajánlat készítés. Tel: 70/631-7554
+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
+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
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, épület bontás, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221
www.radopakolo.hu
+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772
+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 0630-9546-504
+SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ TAPÉTÁZÓ. Kisebb,
nagyobb szobafestést, mázolást és tapétázást vállalok, ill. kerítések, faházak lakkozását, kültéri festéseket. Hívjon bizalommal. Tel: 0631/318-2083
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a
költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
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

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

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 20/532-7275
+Relaxálásra, izomlazításra, feltöltődésre vágyik?
A masszázs kellemes hangulatban, nyugodt környezetben történik, az első 30% kedvezménnyel.
Kérésre csakratisztítást, auraharmonizálást alkalmazok. Főleg hölgyek, de urak jelentkezését
is várom! Hívjanak! 20/499-7306
OKTATÁS
+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés
és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
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JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+Yamaha Kodiak négy kerék meghajtású, Kanadában beszerzett 2005. évjáratú , 500 km-t futott, sötétzöld quad 2015. szeptember hónapban
eladó. Tel.: 06-30/6342172.
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Cím:
Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben)
06-30/536-4300, 28/611-728

+TANÍTÁS! Gyakorlott Tanítónőként Alsó Tagozatosok Angol nyelv tanítását, gyakorlását,
Magyar Nyelvtan, Helyesírás, Szövegértés fejlesztését, 8 osztályos gimnáziumi felvételire felkészítését vállalom. Házhoz megyek, tananyagról
gondoskodom. Érd: 20/443-7884

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

+BALTAZÁR PROGRAM a GARODA KLUBBAN – kiscsoportos személyiségfejlesztő drámafoglalkozások 6-12 éves korosztály számára!
Jelentkezés: klub.garoda.hu; Tel: 20/365-4094

+Talált Kutya keresi gazdáját! Október 6-án,
Gödöllőn a Hegyesi Mari utcában találtunk egy
szelíd, jól nevelt, gondozott angol véreb kant.
Érd: 20/341-4088
+RÉGI ÍZEK ÚJ KÖNTÖSBEN! Gödöllő Városi
Piaccsarnok (ZÁSZLÓS STAND). Kézműves
Termékek, Hungarikumok. Szatmár ízei; Parajd
sói; Gyógyhatású szappanok és teák; Chili krémek; Különleges Mustárok, Tormák; OMÉK díjas
Házi Tészták; Ivólevek; Füstölt Fűszerek; Szárított
Gombakészítmények, stb. Tel: 20/385-7669

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, diszkógömb lámpa (forgós) 5000Ft, előszobai akasztó
2800Ft, női trekking kerékpár 26colos, agydinamós, 3 sebességes marokváltós agyváltó, elöl- hátul
csomagtartókosár, kresz szabályoknak megfelelően
felszerelve i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi
bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
+Almásy Katalin becsüs, 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, értékbecsléssel 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! Tel: 06/1-293-1759, 70/9420806, 20/465-1961
+Gödöllőn eladó egy használt, kombinált, szikragyújtós, 3 égős gáztűzhely légkeveréses,
grilles, villanysütővel (iár: 35.000), szagelszívó
ingyen elvihető. Érd: 16 óra után 20/9319-521

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, AkácHárs-, Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét kapható
CSÁNYI ALMA. Idared, KR-11-es (Jonatán-Starking keveréke). Ár: 180 Ft/kg. Sütnivaló és léalma. Ár: 80 Ft/kg. Tel: 20/4359-650
+Gyönyörű OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn
termelőtől. Több mint 1.000 közül választhat. Illetve FUTÓRÓZSÁK szintén nagy választékban
eladók. Tel: 30/569-8137
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. OKTÓBER 20.

Megfejtés: Egy októberi program és előadójának neve.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szabóné Balika Róza, Erzsébet
királyné krt. 28., Skóza-Domján Szilvia, Deák F. tér 2.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dányi Béláné, Palotakert 14., Beck
József, Szent I. tér. 3.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Zsolt Ágnes, Puskás T. u. 9.
A Városi Múzeum 1000.- Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Benczéné Molnár Ilona, Szőlő u.
24., Ribánszki Istvánné, Egyetem tér 3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tóth Lilla, Rigó
u. 39., Szedmák Attiláné, Kandó K. u. 43.
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