
Gödöllő Város Önkor-
mányzata még április-
banhirdetett pályázatot
a „Tiszta Udvar–Rendes
Ház” Gödöllő 2015.
címre családi házas,
többlakásos és leg-
szebb utca kategóriá-
ban, és a „Gödöllő fája
2015” cím elnyerésére
köz-, illetve,magánterü-
leten álló fák kategóri-
ában, s szintén ekkor
került kiírásra az óvo-
dások és az általános
iskolások alsó és felső
tagozatosai számára a „Fák
Gödöllő parkjaiban” című rajz-
pályázat is. A pályázatok zá-
róeseményeként megrende-
zett díjátadó ünnepségére ok-
tóber 15-én került sor a Művé-
szetek Házában.

Gémesi György polgármester kö-
szöntőjében elmondta, büszke arra,
hogy Gödöllő 54 százaléka zöld fe-
lület, s ez az arány az elmúlt időszak-
ban, sem csökkent. A pályázatról
szólva kitért arra, amikor néhány éve
Tóth Tibor, a Lokálpatrióta Klub

önkormányzati képviselője javasolta
a civil kezdeményezés támogatását,
azért álltak mellé, mert fontosnak
tartották, hogy a környezetre nem vi-
gyázók szankcionálása mellett, elis-
merést kapjanak azok, akik jó példát
mutatnak. A polgármester örömének

adott hangot, hogy az elmúlt
évek alatt mozgalommá nőtte
ki magát a kezdeményezés.

A versenyről a zsűrizésben
részt vett civil szervezetek ne-
vében a Gödöllői Kertvárosi
Egyesület képviselője, Kul-
csár Marica mondta el gon-
dolatait. Kiemelte, a bírálat
során számtalan szempontot
vettek figyelembe, például a
zöld- és a burkolt területek
arányát, a gyümölcsfák és az
őshonos növények jelenlé-
tét, s nagy hangsúlyt kapott
a fenntarthatóság is. Elisme-

réssel szólt arról, hogy kivétel nél-
kül, minden pályázó saját és családja
munkájával tette széppé környezetét,
s minden esetben kitartással, ötlettel,
szenvedéllyel, a föld szeretetével és
hozzáértéssel találkoztak.

(folytatás a 3. és 7. oldalon)

A Szent Efrém férfikarral ad közös koncertet a
Liszt-fesztiválon a Gödöllői Szimfonikus Zene-
kar október 25-én. (5. oldal)

Wehner Tibor közreműködésével zárt be a
GIM-ház Kerttörténetek című, a tematikus kul-
turális évhez kapcsolódó kiállítása. (6. oldal)

A női röplabda-bajnokság nyitó fordulójában
az újonc MTK hazai pályán 3:0-ra győzött a
Gödöllő ellen. (8. oldal)
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MOZGALOMMÁ NŐTTE KI MAGÁT A „TISZTA UDVAR–RENDES HÁZ”

Elismerés azoknak, akik példát mutatnak
25 éves a testület

Ünnepség
Gödöllő Város Képviselő-testülete
megalakulásának 25. évfordulója
alkalmából tartottak ünnepséget a
városháza nagytermében október
15-én délelőtt, amire az eddig meg-
választott hét testület tagjai kaptak

meghívást. A képviselők emléklapot
vettek át dr. Gémesi György polgár-
mestertől. Dr. Nánási Éva címze-
tes főjegyző, dr. Fábián Zsolt volt
alpolgármester és Halász Levente
képviselő Polgármesteri Ezüstérem
kitüntetésben részesültek.

(folytatás a 3. oldalon)
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Október 15-én tartotta soron követ-
kező ülését a képviselő-testület a vá-
rosházán. Az ülésen több mint húsz 
előterjesztést vitattak meg és fogad-
tak el. Ezek közül a legjelentősebb a 
magánszemélyek kommunális adó-
jának bevezetésére tett javaslat volt, 
amit a lokálpatrióta képviselők tá-
mogattak. Az új adónem szabályozá-
sáról várhatóan a novemberi ülésen 
alkotnak önkormányzati rendeletet.

A következő négy évben több mint 
1,6 milliárd forintra tehető az az ösz-
szeg, amit az önkormányzat utak és 
járdák valamint a vízelvezetés fenn-
tartására, fejlesztésére fordíthat. A 
számítás alapja az október 15-i kép-
viselő-testületi ülésen hozott dön-

tés a magánszemélyek kommunális 
adójának jövő évi bevezetéséről. Az 
1992 óta létező, Gödöllőn eddig nem 
alkalmazott adónem révén a városla-
kók évente 200-270 millió forinttal 
járulhatnak hozzá az önkormányzat 
költségvetéséhez. Az elmúlt évek 
adatai alapján a város ennél több ösz-
szeget képes saját bevételeiből hoz-
záadni ezekhez az infrastrukturális 
feladatokhoz.

Miért „csak” ennyit? Emlékezetes, 
hogy a 2000-es évek elejétől közel 
hárommilliárd forintból épített uta-
kat, járdákat, vízelvezetést az ön-
kormányzat. Ehhez részben a saját 
bevételeit használta fel, részben hi-
telpénzt, aminek a visszafizetéséhez 

éves ütemezésben rendelkezésre állt 
a fedezet.  
A kormány 2012-ben döntött az ön-
kormányzatok hiteleinek átvállalá-
sáról. Ez több települést a bedőléstől 
mentett meg, Gödöllőn ettől nem 
kellett tartani, hiszen, hangsúlyozta 
a csütörtöki ülésen Gémesi György 
polgármester, itt nem toronyóra 
épült lánccal. A döntés azonban 
évi mintegy 300-350 millió forint 
megtakarítását jelentette. Igen ám, 
de a 2012-ben módosított önkor-
mányzati törvény következtében az 
önkormányzatok állami támogatá-
sa csökkent, viszont emelkedtek az 
önkormányzatok kiadásai. Egyes 
becslések szerint az önkormányza-
tok forrásai 150 milliárd forinttal 
apadtak, a Belügyminisztérium 50-
60 milliárd forintot ismert el, a pol-
gármester szerint 80-100 milliárd 
forinttal kisebb az összeg.   
Az az újabb kormányzati álláspont, 
hogy a szociális támogatásokat 
egyre inkább a helyi iparűzési adó-
bevételekre kell átterhelni. Gémesi 
György a Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége elnökeként már két éve 
jelezte, hogy ez elég helytelen, mert 
a helyi adóbevételek egy részéből 
már 2012-től állami feladatok ellá-
tását tervezték az önkormányzatok, 
miközben megszűnt például a tele-
pülésüzemeltetési normatíva.
Gödöllőnek tavaly 30 millió forintos 
többletköltséget jelentett, hogy a pe-
dagógusok béremelésekor az óvodai 
munkatársak béremeléséhez szüksé-
ges pénz egy részét saját bevételből 
kellett fedezni. Ugyanekkora több-
letköltség jelentkezett más okból a 
közétkeztetésben, úgy, hogy bevételi 
növekmény nincs.
Az állam elfogyasztja a bevétele-
inket, fogalmazott a polgármester. 
Ékes példa erre, hogy az ingyenes 
óvodai étkeztetés bevezetése évi 50 
millió forintjába kerül a városnak. Ez 

a majdnem mindenkinek járó szol-
gáltatás – lévén a 90 ezer forintos egy 
főre eső jövedelem nem rászorultsági 
kategória – teljesen felborítja a hely-
ben felépített szociális védőhálót. 
Az idei költségvetés tárgyalásakor is 
sokat beszéltek arról, hogy az állam 
tovább csökkenti az önkormányza-

tok támogatását. Gödöllő 6 milliárd 
forintos költségvetéséből már csak 
900 millió forint az állami támoga-
tás. Szép lassan csökkennek, elfogy-
hatnak a fejlesztési források, mert a 
működésre kell azokat fordítani és 
még az a veszély is fenyeget, hogy 
nem valósítható meg a város 2014-
2019 közötti ciklusprogramja. Ezért 
tett javaslatot a polgármester a ma-
gánszemélyek kommunális adójának 
bevezetésére, amivel kapcsolatban 
elmondta, hogy Pest megye tele-
püléseinek kétharmadában ezt már 
elfogadták és az 1992 óta alkalmaz-
ható adónemet a gyakran hivatkozott 
Veresegyházon közel a maximumon 
fizetik az emberek.
A képviselők első olvasatban tár-
gyalták a kommunális adó beveze-
tésére vonatkozó koncepciót, majd 
rövid vitát követően 9 igen, 3 nem 
szavazattal és egy tartózkodással tá-
mogatták az adónem alkalmazását. 
Az adó kivetésének szabályozásáról 
a következő ülésén dönt a testület. A 
polgármester addig is várja a javasla-
tokat a hivatal e-mail (pmh@godollo.
hu) és postacímére (2100 Szabadság 
tér 7.) gödöllőiektől, civil szerveze-
tektől és a képviselőktől, elsősorban 
az adónem olyan kedvezményeiről, 
amelyek a szükséges bevétel nagy-
ságrendjét nem módosítják.

lt

Gödöllőn is lesz kommunális adó

Utakra, járdákra és vízelvezetésre fordítják  
Október 31-ig kiürítik a Városháza épületét, a Polgármeste-
ri Hivatal irodái új helyszínekre költöznek, az önkormányzat 
és hivatal elérhetőségei, a telefonszámok és az e-mail címek 
azonban nem változnak. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfoga-
dási rendjében nem lesz változás, az irodák továbbra is hét-
főn 8-18 óráig, és szerdán 8-16.30-ig állnak az ügyfelek ren-
delkezésére. Ami változik, hogy több helyszínen zajlik majd 
az ügyfélfogadás, illetve az ügyintézés. 

OKTÓBER 26-30-IG AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL 

A Városháza épületének átépítés miatti kiürítése alatt, október 26-30-ig a 
Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel. Az átépítés idejére a 
hivatal átmeneti elhelyezésre szolgáló ingatlanok október végén alkalmas-
sá válnak a beköltözésre. A kiürítés több napos folyamat, melynek egyik 
kezdő eleme az informatikai háttér teljes körű áttelepítése. Az informatikai 
hálózat nélkül az ügyfelek teljes körű kiszolgálása nem lehetséges. Ebben 
az időszakban a Polgármesteri Hivatal munkatársai telefonon állnak az 
ügyfelek rendelkezésére.
Az ügyfélfogadás szüneteltetéséről a képviselő-testület döntött a költözés 
eredményes és gyors lefolytatása érdekében.

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 költ-
ségvetési iroda. 
A VÜSZI KFT. ÉPÜLETÉBE KÖLTÖZNEK az alpolgármesterek, a 
városüzemeltető és vagyonkezelő iroda, az adóiroda és a főépítészi iroda. 
A KOSSUTH LAJOS UTCA 3. SZÁM ALATT dolgoznak majd a köz-
igazgatási és szociális iroda, illetve a hatósági iroda szakmai háttérmun-
kát végző munkatársai. 
A Petőfi téri Jó kenyér bolt melletti helyiségben november 2-án nyílik meg 
az ügyfélszolgálati iroda.
A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM MELLETTI ÉPÜLETBEN pedig a 
közterület felügyelet munkatársait helyezik el. 
A költözéssel és az ügyintézéssel kapcsolatos, folyamatosan frissülő, 
részletes információkat az érdeklődők megtalálják Gödöllő Város Ön-
kormányzatának honlapján a www.godollo.hu címen és Gödöllő hivatalos 
facebook oldalán: www.facebook.com/godollovaros. 

Költözik a Városháza

Az előterjesztés a kommunális adó bevezetésének három változatát 
mutatta be. (Ennek az adónemnek a maximális értékét törvény határozza 
meg, a Nemzetgazdasági Minisztérium számítása alapján. Az idei maxi-
muma 28.624 Ft.)
Az első változat szerint az adó évi mértéke adótárgyanként (lakás, családi 
ház, üdülő, hétvégi ház) illetőleg lakásbérleti jogonként 25 ezer forint.
A második változatban az adó évi mértéke 60 négyzetméter és az alatti 
hasznos alapterületű adótárgy esetén 15 ezer, a 60 négyzetmétert meghala-
dó hasznos alapterületű adótárgy esetén 25 ezer forint.
A harmadik változatban az adó évi mértéke adótárgyanként illetőleg lakás-
bérleti jogonként 60 négyzetméter és az alatti hasznos alapterületű adó-
tárgy esetén 15 ezer, 60 négyzetmétert meghaladó, de 99 négyzetméternél 
nem nagyobb hasznos alapterületű adótárgy esetén 22 ezer, 100 négyzet-
méter feletti hasznos alapterületű adótárgy esetén 29 ezer forint.
Az elérhető maximális bevételt adómentesség és adókedvezmény csök-
kentheti.
Az előterjesztés két mentességi feltétel szabályozását tartja indokoltnak:
• mentes az adó alól az ingatlan tulajdonosa vagy közös háztartásban lévő 
házastársa, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, me-
lyet határozattal igazol,
• mentes az adó alól az egyedülálló nyugdíjas, akinek a nettó jövedelme 
nem haladja meg a 85.500 Ft-ot, nyugdíjas házastársak esetén az egy főre 
jutó jövedelem a 57.000 Ft-ot.
További kedvezmény lehet, hogy ha a magánszemély járda- és útépítési 
beruházást hajt végre vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít Gö-
döllőn, akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke és a támoga-
tással csökkentett befizetés összege a befizetéstől számított 10 évig levon-
ható az érintett ingatlanra megállapított kommunális adóból.

Kovács Barnabás képviselő (MSZP) hozzászólásában az érem két oldalát említette. Az egyik, ha az állami finanszírozás évről-évre csökken, akkor a pénzt 
valahonnan elő kell teremteniük az önkormányzatoknak. Ez érthető. De inkorrekt, tisztességtelen és méltánytalan az az eljárás, hogy a kormány egyik oldal-
ról pénzt vesz el az önkormányzatoktól, majd megadja a lehetőséget: hogy egyébként akkor vessél ki adókat, magyarra fordítva utáljanak téged az emberek 
ott lenn. Az adó bevezetésének Gödöllőn így nem jó az üzenete. Később hozzátette: valószínűleg nincs más megoldás és a gödöllői lakosok nagy részének 
nem is jelent nagyon nagy egzisztenciális problémát, de mi lesz, ha a kormány újabb tévétársaságot vásárol, vagy valahová ellátogat a miniszterelnök és oda 
is ígér 200 milliárd forintot? Érthető a kommunális adó célja, szükség van út, járda és vízelvezetés építésre, rendben kell tartani az infrastruktúrát, de ettől 
függetlenül nem támogatjuk az adó bevezetését, mondta Simon Péter Gellért képviselő (Fidesz). Javasolta, hogy Gödöllő a működés és gazdálkodás felül-
vizsgálatával teremtse elő az összeget a fejlesztésekhez. 
Ennyi pénzt – évi 200 millió forintot – semmiképp nem lehet megtakarítani a működésben, szögezte le Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta Klub). Meg-
állapította, hogy az adó ingatlanonként havonta egy-kétezer forint kiadást jelent. Előnye lehet, hogy a  lakók közvetlenül tapasztalják, milyen fejlesztések 
valósulnak meg a pénzükből. Pecze Dániel alpolgármester (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) hozzátette: éppen hogy az önkormányzat példaértékű gazdálkodása 
tette lehetővé az eddigi eredményes működést a csökkenő állami támogatás mellett. 
Az 1-es körzetben, aminek a képviselője vagyok, van a legtöbb nem aszfaltozott utca – szólt hozzá Szűcs Józsefné képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub). 
A rendelkezésre álló forrásaink szerint 60 év kellene, hogy utolérjük magunkat. A besnyőiek sem érnek kevesebbet, mint a belvárosban élők. De előttük már 
csak anyagi hozzájárulásukkal épülhet út. Ez igazságtalan azokkal szemben, akik eddig ingyen kaptak utat. A kommunális adóval kicsit igazságosabbá tehető 
a rendszer. Ahol ugyanis ezután épül út, járda, az ott lakók levonhatják adójukból a befizetésüket, a többiek pedig hozzájárulnak a jövendő beruházásokhoz.
A kormány még települési adó kivetését is lehetővé tette az önkormányzatok számára, mondta a polgármester, aki megjegyezte, hogy az önkormányzati támo-
gatások apasztása a Fidesz kormányok előtt kezdődött. Most azonban, amikor a személyi jövedelemadóból egy fillér sem marad helyben, s a gépjárműadónak 
is csak a 40 százaléka illeti a települést, elkerülhetetlen, hogy a városban élők nagyobb mértékű hozzájárulását kérjék a fejlesztési célok megvalósításához. 
A fideszes képviselő véleményére reagálva hiányolta a konkrét javaslatot. A kötelező feladatok ellátásán túl ugyanis mindössze 200 millió forint marad sza-
bad felhasználású forrásként. Ebből támogatja az önkormányzat a sportot, a kultúrát, a civil szervezeteket. Hol takarítsanak meg? Kitől vegyenek el pénzt? 
Építsék le a polgármesteri hivatalt? De bizonyos létszám nélkül az sem működhet. Nemrég zárult le például egy vizsgálat, aminek során tíz számvevőszéki 
ember elemezte három hónapon át a működést, 50 ezer oldalnyi dokumentumot kellett elküldeni az ÁSZ-nak, de azért megnyugtató eredmény született. 
Végezetül Gémesi György elmondta, a kommunális adóbevételt mindenkinek a szeme előtt használja majd fel az önkormányzat, nem úgy, mint az állam az 
szja-bevételt, aminek az elköltési céljaival nem biztos, hogy valamennyien egyetértünk.
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25 éves Gödöllő város Képviselő-testülete

Köszöntés a városházán
(folytatás az 1. oldalról)

A rendszerváltozáskor kialakított,
konszenzuson alapuló kétpólusú poli-
tikai berendezkedés egyik pillérét lét-
rehozó önkormányzati választás első

fordulóját 1990. szeptember 30-án, a
másodikat két héttel később tartották. A
képviselő-testület alakuló ülésére Gö-
döllőn október 20-án került sor. Akkor
választották meg a polgármestert, a kö-
vetkező ciklusokban pedig már közvet-
lenül a lakosság választott városvezetőt,
mondta köszöntőjének bevezetőjében
dr. Gémesi György.
A polgármester hangsúlyozta, hogy

az önkormányzatok a helyi politika

centrumai. A gödöllői testület mindig
úrrá tudott lenni a nehézségeken, a köz-
életben integráló erőként jelent meg.
Ennek is köszönhetően munkájával,
döntéseivel hozzá tudott járulni ahhoz,

hogy Gödöllő polgárainak nyugodt ott-
honává váljon. Fejlődött a gazdaság, az
önkormányzati intézményrendszer és
a települési infrastruktúra. A város jól
gazdálkodott kulturális örökségével,
értékőrző és értékteremtő módon mű-
ködött.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző a

maga és a hivatal nevében köszönetet
mondott minden ciklus minden testü-
letének és képviselőjének. Kiemelte,

hogy Gödöllőn a testület, mint helyi
politikai döntéshozó és a hivatal, mint
szakmai döntés előkészítő és a döntése-
ket végrehajtó szervezet kivételes har-
móniában tudott együtt dolgozni. Ez a

közigazgatásban olyan érték, ami, ha
megvan, látványos eredményeket hoz-
hat a településnek.
Érdekesség, hogy a képviselő-testü-

let ezen a napon a városháza felújítását
megelőzően az utolsó ülését tartotta az
első emeleti tanácskozó teremben. Az
átépítés időtartama alatt a VÜSZI Kft.
Dózsa György úti épületében lesznek az
ülések.

(l.t.)

(folytatás az 1. oldalról)

A„Tiszta Udvar–Rendes Ház” Gödöllő
2015. pályázat idei mottója „A legszebb
terasz” volt, azon elgondolás alapján, hogy
a házhoz, lakáshoz kapcsolódó terasz, ve-
randa, balkon vagy erkély napjainkra egy-
re fontosabb szerepet tölt be a lakás többi
helyisége mellett. Javítja az összképet,
pihenési lehetőséget teremt és átmenetet
képez a kert vagy a közterület felé.
Elsőként a „TisztaUdvar–RendesHáz”

címek átadására került sor, aminek a prog-
ramjában és a pályázatok elbírálásában a
civil szervezetek közül a Gödöllői Fészek
Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, a
Gödöllői Városvédő Egyesület, a Lakás-
szövetkezetek és Társasházak Gödöllői
Egyesülete, a Gödöllői Kertbarát Kör, a
Gödöllői Kertvárosi Egyesület, a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Gödöllői Helyi Csoportja, a Gödöllői Lo-
kálpatrióta Klub, valamint Kecskés Judit
civil referens vett részt.
A pályázat fődíját idén 3 kategóriában

11 pályázó nyerte el, elismerve az épü-
let és környezete, valamint a kapcsoló-
dó közterület gondozottságát, környe-
zettudatos kialakítását.
Családi házas kategóriában a

„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címmel
járó tűzzománc táblán kívül a Zöld
Híd Nonprofit Kft. felajánlásából fél-
éves hulladékszállítási díj elengedését,
a Sopro Kft. ajándékcsomagját és az
Attraktívkert Kft. vásárlási utalványát
vehették át: Lovas utca 4. (Fülöp Ág-
nes), Panoráma utca 28. (Tari Dezső-
né), Százszorszép utca 52. (Kerekes
Anna, aki a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület Gödöllői
Helyi Csoportjának különdíját is meg-
kapta.)
A többlakásos kategória fődíjasai

a „Tiszta Udvar–Rendes Ház” címmel
járó tűzzománctábla mellett a VÜSZI
Nonprofit Kft. 20 ezer forint értékű nö-
vényvásárlási lehetőségét és a Zöld Híd

Nonprofit Kft. felajánlásából 1000 db,
biológiailag lebomló vagy szelektív hulla-
dékgyűjtő zsákot, valamint a Sopro Kft.
ajándékcsomagját vehették át. Az elisme-
résben az Erzsébet Királyné körút 9-10., a
Szent János utca 13. és a Palotakert 15. ré-
szesült. Az Erzsébet Királyné körút 9-10-
ből Lécz Lajosné, a Gödöllői Kertbarát
Kör különdíját is átvehette.
A„Legszebb terasz” címet elnyerő pá-

lyázók családi házas kategóriában a Sop-
ro Kft. ajándékcsomagját és a FALKER
GBBK ajándékkosarát, többlakásos kate-
góriában a SoproKft. ajándékcsomagját és
a Gödöllői COOP Zrt. ajándékcsomagját
kapták:Asbóth Sándor utca 41. (Számpor
Pálné), Király utca 26. (Cziglányi Béla).
Utóbbi pályázó a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (MME) Gö-
döllői Helyi Csoportjának különdíjában is
részesül.
A„Legszebb terasz” díjat, többlakásos

kategóriában az Erzsébet királyné körút
22-bőlNagy Viktória érdemelte ki.

A legszebb utca kategóriában a Gébics
utca és a Major utca kapta a fődíjat, azaz a

„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címmel járó
tűzzománctábla mellett a VÜSZI Non-
profit Kft. ajándékutalványát.
Az egyéni pályázók közül, családi há-

zas területen „Tiszta Udvar–Rendes Ház”
címben részesült és „Tiszta Udvar–Rendes
Ház” feliratú tűzzománc táblát vehetett át:
Antalhegyi utca 66. (Pálvölgyi Istvánné),
Árpád út 23. (Nagy László), Blaháné utca
105. (Bátori Gizella), Damjanich János
utca 53. (Berkes Imre Józsefné), Major
utca 2. (Csizi-Vincze Istvánné), Major
utca 9. (dr. Sebestyén Sándor), Major
utca 22. (Bizik Józsefné), Undi Mariska
utca 1. 2/A (Szákovics Balázs), Rét utca
36. (Mandzákné Tarnavölgyi Judit),
Rigó utca 39. (Tóth József).
„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címben,

és a „Közterület gondozásért” különdíj-
ban részesült: Állomás tér 8. (Szőke Jó-
násné, aki a VÜSZI Nonprofit Kft. ötezer
forint értékű növényvásárlási lehetőségét
kapta.)
„Konyhakert különdíjat” kapott: Fá-

cánsor 46. (Oláh Lajosné, aki a
Pakans Kft. 5000 forint értékű vá-
sárlási utalványát vehette át).
„Madárbarát különdíjjal”

jutalmazták: Hős utca 8. (Magu-
ra György, aki az MME Gödöllői
Helyi Csoportjának különdíját is
megkapta), Móricz Zsigmond
utca 11. (Hajdú Lajos, aki az
MME Gödöllői Helyi Csoportjá-
nak különdíját, és a Gödöllői Vá-
rosvédő Egyesület oklevelét, vala-
mint a GödöllőiAgroker Kft. 5000
forint értékű utalványát kapta).
„Kertbarát különdíjat” ka-

pott: Ibolya utca 25. (Szívós Má-
ria, aki a Gödöllői Kertbarát Kör
különdíját és a Lyra Florae Kft.
5000 forint értékű vásárlási utalvá-
nyát kapta), Major utca 26. (Érsek
Istvánné, aki a Gödöllői Kertbarát

Kör különdíját és a PAKANSKft. 5000 fo-
rint értékű vásárlási utalványát vehette át).

„Gyermekbarát porta különdíjat”
kapott: Erdőszél utca 35. (Gajdács Edit és
TakácsZsolt, akik a Lyra FloraeKft. 5000
forint értékű vásárlási utalványát kapták).
„Tudatos gazdálkodó különdíjban”

részesült: Dessewffy Arisztid utca 23.
(Kovácsné Ambrus Viktória, aki a Lyra
Florae Kft. 5000 forint értékű vásárlási
utalványát kapta), Báthori István utca 43.
(Müllerné Matuz Erzsébet, aki a Gödöl-
lői Agroker Kft. 5000 forint értékű utalvá-
nyát vehette át).
„Kezdő kert különdíjat” kapott: Rigó

utca 34. (Marget Marcsi és Ecker Ká-
roly, akiket a Kertvárosi Egyesület aján-
dékcsomaggal jutalmazott).
A többlakásos kategóriában oklevelet

kapott: Bajcsy-Zsilinszky utca 21-25., Ka-
zinczy körút 26-28-30.

„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címben
részesült és „Tiszta Udvar–RendesHáz”
feliratú tűzzománc táblát kapott: Kazin-
czy körút 23., Kossuth Lajos utca 39-41.,
Kossuth Lajos utca 51-53., Kossuth Lajos
utca 58-60., Munkácsy Mihály utca 7.,
Paál László köz 2-4-6. , Paál László köz 7.,
Palotakert 4. , Palotakert 9., Szabadka utca
6., Szabadság út 19., Szent Imre utca 6-8-
10., Szent János utca 4., Szent János utca
9., Szent János utca 14. , Zombor utca 1.
„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címmel

és „Tiszta Udvar–Rendes Ház” külön-
díjjal jutalmazták: Szent István tér 1-2.
társasház (a Lyra Florae Kft. 5000 forint
értékű ajándék utalványát kapta), Szent
János u. 16/B (a Pakans Kft. 5000 forint
értékű ajándék utalványát kapta.

„Madárbarát különdíjban” részesült:
Paál László köz 1/A társasház, amely az
MME Gödöllői Helyi Csoportjának kü-
löndíjával és aVÜSZINonprofitKft. 5000
forint értékű növényvásárlási lehetőségét
is elnyerte.
„A legszebben fejlődő kert” különdí-

jat és a Lyra Florae Kft. 5000 forint értékű
ajándékutalványát kapta: Palotakert 16.

A Gödöllői Városvédő Egyesület ok-
levelében részesült Pozsonyi Vendelné
(Paál László köz 5.) ésKoósOttóné (Paál
László köz 7.), akik a VÜSZI Nonprofit
Kft. 5000 forint értékű növényvásárlási
lehetőségét kapták.

A Lakásszövetkezetek és Társashá-
zak Gödöllői Egyesülete különdíját,
10.000 forint értékben két darab díszfát
vehetett át a G-11 Lakásfenntartó Szö-
vetkezet Szent János utca 13. számú ház
közössége.
Az egyesület díszoklevéllel ismerte

el „Tiszta Udvar–Rendes Ház” Gödöl-
lő 2015. pályázat szervezésében végzett
eredményes munkáját Dobrovitz Mária
és Himer Marianna közös képviselő-
nek. A pályázaton 10 olyan többlakásos
ház vett részt, aminek a közös képviselője
Dobrovitz Mária, és 7 olyan ház, aminek
Himer Marianna.
Díszoklevelet vehetett át Littkei And-

rásné is (Szabadság út 19.) aktív közéleti
tevékenységéért és a pályázat szervezésé-
ben végzett eredményes munkájáért.

(k.j.)

FELHÍVÁS!
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!

MozGaloMMá nőtte Ki MaGát a „tiszta Udvar–rendes Ház”

Elismerés azoknak, akik példát mutatnak
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A Major utca fái



2015. október 20.4 gödöllői Szolgálat Civil

Jutalomként kapták a kirándulást 
azok a zentai diákok, akik október 
17-én jártak városunkban. A test-
vérvárosunkból érkezett csoport-
ban azok a gyerekek kaptak he-
lyet, akik tanulmányaik során jól 
teljesítettek. 

Az egynapos kirándulás során elláto-
gattak a Királyi Váróba, és a kastély-
ba, de nagy sétát tettek az Alsópark-
ban is, ahol megtekintették a Világfát 
és a városukról elnevezett sétányt. 
Az élmények sorát mindezek mellett 
a Művészetek Háza kiállításainak 
megtekintése és a Világbéke Gong 
megszólaltatása gazdagította. 

Európai látókör, a kérdezés és a 
kételkedés bátorsága… és még so-
rolhatnánk azokat a tulajdonságait, 
amik jellemezték az október 8-án, 
90 évesen elhunyt Nemeskürty Ist-
ván írót, irodalom- és filmtörténészt, 
egyetemi tanárt, nyugállományú 
dandártábornokot.
Közel félszáz könyve, tucatnyi for-
gatókönyve sosem volt egy a sok 
közül – munkái javának társadalmi 
hatása nemzedékeket érintett meg. 
Vezette a Budapest Filmstúdiót és a 
Mafilmet, egyetemi katedrán tanítot-
ta a mozi történelmét.
Mintegy ráadásul, nagy hatást és 
vitát kiváltó műveket írt a magyar 
történelem fordulópontjairól Mo-

hácstól a Don-kanyarig, és históriánk 
kiemelkedő személyiségeiről. S ki 
gondolná, ő volt a forgatókönyvírója 
az Egri csillagok című filmnek.
A legmagasabb kitüntetésekkel mél-
tatták a munkásságát. Ezek között 
gödöllői vonatkozású, hogy 2000-
ben a királyi kastélyban elsőként 
részesült a Magyar Szabadságért díj-
ban.

Gödöllővel ismerkedtek a zentai gyerekek Elhunyt Nemeskürty István

Október 14-én tartotta soron 
következő tudományos ülé-
sét a Magyar Orvostörténeti 
Társaság  a Királyi Kastély 
Barokk Színházában. 2015 
a Nemzetközi Semmelweis 
emlékév, miután a Magyar 
UNESCO Bizottság javasla-
tára, az UNESCO Általános 
Konferenciája Semmelweis 
Ignác halálának 150. évfordu-
lóját felvette a megünneplés-
re méltó évfordulók közé.

Az immár kilencedik alkalommal 
megtartott ülésen dr. Szabadfalvy 
András, a Tormay Károly Egész-
ségügyi Központ nyugalmazott 
igazgatója, Prof. dr. Réthelyi Mik-
lós, a Magyar Orvostörténeti Tár-
saság  elnöke, Gönczi Tibor, a Ki-
rályi Kastély ügyvezető igazgatója 
és dr. Fábián Zsolt, Gödöllő nyu-
galmazott alpolgármestere mondott 
beszédet.
Ezt követően Katona Zsuzsa és 
Nyeste Péter alkotását, az „Az 
életmentő Semmelweis Ignác igaz 
története” című dokumentumfilmet 
mutatták be a megjelenteknek.

Semmelweis Ignác, a magyar or-
vostudomány egyik legnagyobb 
alakja, a gyermekágyi láz kórok-
tanának megalapozója, „az anyák 
megmentője” 1818. július 1-jén 

született Budán. 1835-től a pesti 
egyetem bölcsészeti tanfolyamára 
járt. 
Két év múlva Bécsben a jogi kar-
ra iratkozott be, de be-beült egy 
medikus barátjának anatómia előa-
dásaira is. Az ott hallottak annyira 
magával ragadták, hogy egy év után 
„szakmát váltott”, orvosi tanulmá-
nyai mellett eljárt boncolni és elvé-
gezte a szülészmesteri tanfolyamot 
is. 1846-ban tanársegédnek nevez-
ték ki a bécsi szülészeti klinikán, 
ahol szinte naponta szembesült a 
gyermekágyi lázban meghalt anyák 
tragédiáival. 
Semmelweisnek feltűnt, hogy az 
otthon vagy bábaképző intézetek-
ben szülő nők közül sokkal ke-
vesebben haltak meg így, mint a 
kórházakban, holott a tudós profesz-
szorok helyett csak képzetlen szü-
lésznők foglalkoztak velük. Ami-

kor egy kollégája boncolás közben 
megsértette a kezét és nem sokkal 
később elhunyt, Semmelweis rá-
döbbent, hogy az orvos boncolási 
képe azonos a gyermekágyi láz-
ban meghalt anyák leleteivel. Nem 
a vérmérgezés felismerése volt a 
nagy teljesítmény, hanem annak 
megértése, hogy a boncnok kezén 
ott van a fertőző anyag, a vérpályá-
ba jutáshoz csak seb kell, ami pedig 
minden szülő nőnél megtalálható. 
Semmelweis vette észre elsőként: 
a gyermekágyi láz nem önálló kór, 
hanem fertőzés következménye és 
a fertőzést az orvos terjeszti. Ezért 
a hozzá beosztott orvosoknak azt 
javasolta, majd arra kényszerítette 
őket, hogy mielőtt a beteghez ér-
nének, erős fertőtlenítő szerekkel 
mossanak kezet, s ezután szinte 
megszűnt a gyermekágyi láz.
                  hc

Az „anyák megmentőjére” emlékeztek a kastélyban

A Gödöllői Fészek Nagycsalá-
dosok Egyesülete is csatlako-
zott október 10-én  az idén 25 
éves GATE Zöld Klub őszi ga-
rázsvásárához, melynek során 
közel 20 házigazda, 12 hely-
színen várta a hulladék meg-
előzésre nyitott gödöllőieket, 
köztük a Civil Házban is. 

A Fészek az egyesületnek felajánlott 
régi tárgyak értékesítéséből befolyt 
pénzösszeget a szeptembertől elindí-
tott kampánya révén Gödöllő testvér-
városában, Beregszászon működő, 
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 
Egyesületének (KMNE) szánja. A 
gyűjtési időszak december közepén 
ér véget.
Addig a gödöllői polgároknak, akik 
szolidaritásból adakozni szeretné-

nek, a következő módokon lehet 
hozzájárulni a gyűjtéshez:
a.) Közvetlenül készpénz adományt 
fogadnak a kihelyezett gyűjtőládáik-
ba a Civil Házban.
b.) Az alábbi számlaszámokra lehet 
utalni, vagy befizetni:
Gödöllői Fészek Nagycsaládosok 
Egyesülete bankszámlaszáma: 
CIB számlaszám: 
10700196-67744563-51100005 
(adomány megnevezéssel),
KMNE bankszámlaszáma: 
2600-60012-64504, bankjuk: 
UKR EXIM Bank, МFО: 312226
c.) Tárgyi adománnyal, amelyet az-
után itt Gödöllőn értékesítenek és 
a befolyt pénzösszeget juttatják el 
Kárpátaljára. 
A tárgyi adományok egy részét a 
Szederbokor Szociális Szövetkezet 

adományboltjában (Szőlő u. 14.) 
másrészt a Civil Házban lehet meg-
vásárolni.
Október 10-én a Civil Ház is tele volt 
olyan, lakás-felszerelési cikkekkel, 
ruhákkal, játékokkal, műszaki esz-
közökkel, amiknek régi tulajdonosai 
az újrahasznosítást választották. A 
szervezők több hulladék megelő-
ző akcióval, pl. a SzabadBolt nevű 
projektjükkel tették színesebbé a 
rendezvényt, ami egy pénz nélküli 
cserebere akcióként jelent meg a ga-
rázsvásáron minden házigazdánál és 
a SZIE „A” kollégiumában állandó 
jelleggel megtalálható. 

Szabó Csaba, Gödöllői Fészek 

Nagycsaládosok Egyesülete

Sebestyén Eszter, 

GATE Zöld Klub Egyesület

Az Európai Unió szabályozása alapján a nyári időszámítás minden 
tagállamban március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó 
vasárnapján ér véget – az idén a hosszú hétvégén, október 25-én, va-
sárnap hajnali háromról kettőre kell visszaállítani az órákat, ezzel visz-
szatérünk a normál – vagy az átállítás bevezetése óta – télinek nevezett 
időszámításra.

Az Európában egysége-
sen alkalmazott óraállí-
tási módszer azon alap-
szik, hogy a lakosság 
szokásos ébrenléti idő-
szaka – reggel 7 és este 
10 óra között – jobban 
egybeessen a természe-
tes nappali világosság idejével. A tavaszi óraállításkor jelentősen csökken 
a hazai villamosenergia-rendszer esti terhelése, hiszen később sötétedik, 
ezáltal később kapcsoljuk fel a világítást. Az órák október végi visszaál-
lítását követően ugyan hamarabb sötétedik, de ez – összevetve azzal az 
időponttal, amikor jellemzően hazaérkezünk – a Mavir szerint nem okoz 
többletfogyasztást. 
Ma már jelentősen megosztja  a lakosságot és a szakembereket az óra át-
állítás. Sokan úgy vélik, a lakossági szokásoknak (tévézés, ébrenlét, lég-
kondicionáló használat) az elmúlt évtizedek alatt történt változásával már 
nincs jelentősége a fogyasztás szempontjából, ugyanakkor egyre többen 
vélik úgy, hogy káros hatással van az emberi szervezetre. Ennek okán már 
tiltakozó csoport is alakult, aminek tagjai szeretnék elérni a tavaszi és az 
őszi átállítások megszüntetését.

KezdődiK a téli időszámítás

A hét végén óraátállítás!

Garázsvásárban a Kárpátaljai naGycsaládosoKért

Folytatja a gyűjtést a Fészek 
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A legtöbb esetben már akkor 
eldől, milyen sors vár ránk, 
amikor megszületünk. Aki jó 
családba érkezett, szeretet-
ben nevelkedik, jó nevelést 
kap, biztosított számára a ta-
nulás lehetősége, egész más 
esélyekkel indul az életben, 
mint aki alkoholista szülők 
mellett, a szegénysoron, meg-
tűrtként éli mindennapjait, s 
az „odafigyelés” maximum 
egy újabb pofont jelent szá-
mára. 

Az ilyen gyerekek az iskolában is kí-
vülállók, épp úgy, mint akik máshogy 
gondolkodnak, vagy más szexuális 
beállítottságúak – bár erről még ők 
maguk sem tudnak. De mi van akkor, 
ha – csak egyszer is – valakitől bizal-
mat, figyelmet kapnak?

Ez a csoda történik meg a homoszexu-
alitására épp ráébredő Franckkal, és 
az apja és mostohaanyja által megtűrt 
Billie-vel. A fút azért hívják Franck-
nak, mert az anyja imádta Franck 
Alamo énekest, a lány pedig azért 

kapta a Billie nevet mert az anyja ra-
jongott Michael Jacksonért és a Billie 
Jeanért. Két külön világból érkező 
fiatal találkozik, akik mégis megér-
tik egymás szenvedéseit. Franck a 
homoszexualitása, és csak látszatra 
rendes családja miatt kerül kényel-
metlen helyzetekbe, Billie a kataszt-
rofális gyerekkora emlékeitől próbál 
megszabadulni, s ehhez egy iskolai 
színdarabban találnak kapaszkodót. 
Billie ennek segítségével ismer meg 

egy másik világot, s tapasztalja meg, 
milyen az, ha emberként bánnak vele, 
egyenrangúként kezelik.
Az osztály előtt bemutatott drámának 
köszönhetően köt barátságot Franc-
kel, ami mindkettejük számára esélyt 
ad, hogy a legmélyebb posványból is 
ki tudjanak kapaszkodni.
Anna Gavalda a rá jellemző lélek-
tani érzékenységgel mutatja meg 
humorral és olvasmányosan, hogyan 
tud a két megvetett, szeretetre vágyó 
fiatal a folytonos kudarcok ellenére 
továbblépni, sőt napról napra meg-
küzdve önmagunkkal és a lehúzó kö-
zeggel akár még kiteljesedni is.
 Billie-nek „családja” elvesztése új 
lehetőséget jelent, Francknak trau-
mát, amit azonban meg kell élnie 
ahhoz, hogy megvalósítsa álmait és 
boldog lehessen. 
Meddig tart a barátság? Valóra vált-
hatók-e a gyermekként tett ígéretek? 
Tudnak-e élni a lehetőséggel azok, 
akik mindig csak a veszteségeket ta-
pasztalták meg?
A szerző lélekemelő módon, mutatja 
be, hogy milyen sokat tud segíteni az 
együttérzés, egy csepp emberség, és 
milyen nehéz feladat a társadalom 
peremén élők számára a segítség, a 
megértés elfogadása.  
(Anna Gavalda: Billie)               kj

Tizennegyedik alkalommal 
rendezik meg a Liszt Fesztivált 
a Gödöllői Királyi Kastélyban, 
a zeneóriás születésére emlé-
kezve, aki 1811. október 22-én 
látta meg a napvilágot Dobor-
jánban. Október 24-től 28-ig 
koncertek, valamint a feszti-
válhoz kapcsolódó II. Orszá-
gos egyházzene-pedagógiai 
konferencia várja az érdeklő-
dőket. 

Az idei rendezvényt – a korábban 
meghirdetettől eltérően – Balázs 
János Liszt- és Junior  Prima Díjas 
zongoraművész és a Jávorkai fivé-
rek koncertje nyitja meg október 
24-én, másnap pedig a  Gödöllői 
Szimfonikus Zenekar és a Szent 
Efrém Férfikar ad hangversenyt,  
de  Szűts Aport, a Virtuózok című 
TV műsor díjazottját is hallhatja 
a közönség, aki a verseny díjaként 
kapta a fellépési lehetőséget. Az est 
szólistája Megyesi Zoltán tenor 
lesz, vezényel Horváth Gábor. 

A konert során Szűts Apor előadá-
sában Beethoven: c-moll zongo-

raversenye csendül majd fel, majd 
Liszt Ferenc Faust Szimfóniáját 
hallhatják.  Az 1854-ben komponált 
műre Wolfgang von Goethe  Faust-

ja nyomán keletkezett. Bemutatója 
1857. szeptember 5-én volt Wei-
marban egy Goethe-Schiller-szo-
bor avatása alkalmából, Liszt ve-
zényletével. Faust témájára Liszt 
először 1830-ban Berlioznál figyelt 
fel, akit komolyan foglalkoztatott 

egy Fausttal kapcsolatos mű megí-
rásának a gondolata. Ezzel Liszt is 
évekig foglalkozott, de a kérdéskör 
filozófiai mélységével csak később, 
megfelelő érettség birtokában tudott 
megbirkózni. Az első vázlatokat az 
1840-es évek közepe felé készítet-

te, de a darab megkomponálásához 
csak 1854-ben látott neki, ám akkor 
két hónap alatt el is készült vele. 
1857-ben átdolgozta a művet, és 
új, énekkari finálét illesztett hozzá, 
1860-ban pedig elkészítette a kom-
pozíció kétzongorás változatát is. 
Október 26-án a Gödöllői Szkó-

latábor  kórusa és a Szent Efrém 
Férfikar koncertje várja a közönsé-
get, ami egyben a II. Oszágos egy-
házzene-pedagógiai konferencia 
nyitóeseménye is. A konferencián 
többek között szó lesz az iskolai 
és az iskolán kívüli egyházzenei 

oktatásról, a legfontosabb egyház-
zene-pedagógiai alapelvekről, vala-
mint ennek keretében október 27-én 
kedden, 19 órakor Gesztesi-Tóth 
László orgonahangversenyére kerül 
sor a Máriabesnyői Nagyboldogasz-
szony Bazilikában.                         jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

A kirekesztettek

koncertek és konferenciA A fesztiválon

Tisztelgés Liszt Ferenc előtt
„Az igazat mondd, ne csak a valódit” címmel rendez jótékony-
sági estet Neumann Nándor a Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban október 29-én. A három részes összeállítás 
egyaránt lehetőséget ad az elmélkedésre, és a könnyed kikap-
csolódásra. 

Neumann Nándor rendszeresen szervez jótékonysági estet a gödöllői intéz-
mények javára, ez alkalommal a Montágh Imre Általános Iskolának ajánlja 
fel a rendezvény bevételét. 
Mint azt lapunknak elmondta, az est első rész az emlékezésé, főhajtás a hazá-
ért elesett hősök és a holokauszt áldozatai előtt. 
A második rész a családé, amelyben az édesanyák kerülnek előtérbe, majd az 
ifjúság és a szerelem, végül pedig az elmúlás irodalmi és zenei lenyomataival 
találkozhat a közönség Jobbágy Károly, József Attila és Szép Ernő verseinek 
segítségével. 
Immár hagyományosan, a harmadik rész most is vidámabb hangulatot hoz, 
többek között Szirmai Albert sanzonjait hallhatják majd, de felcsendül majd 
Hoffmann Meséiből a híres Barcarolle is, Cser Erzsébet magánénekessel 
közös előadásban. 

Szűts Apor

Balázs János

Szent Efrém Férfikar 

versekkel és zenével A Montágh iskoláért
Jótékonysági est a könyvtárban
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ZárórendeZvény a Gödöllői iparművésZeti műhelyben

Becsukódott a kertkapu
tájak, várak tollal és ecsettel festve

Kettős könyvbemutató

a Gödöllő táncsZínháZ bemutatója

Játékos Évszakok

Október 17-én tartották a
Kerttörténetek című képző-
és iparművészeti kiállítás zá-
róeseményét a Gödöllői Ipar-
művészeti Műhelyben (GIM-
ház), melyen Wehner Tibor
művészettörténész osztotta
meg gondolatait a kerttel kap-
csolatban, majd bezártnak te-
kintette a kiállítást.

A tárlatot –
ami a „Művé-
szetek Kertje
– Gödöllő,

2015” című tematikus év eseményso-
rozat része volt –
nyílt meg; a 39
alkotás (mely
20 művész keze
munkáját dicséri)
rendhagyó mó-
don több helyszí-
nen volt látható,
egyrészt nagy mé-
retű installációk
formájában, a Pol
gármesteri Hivata
épületének külső fa
felületein – ezekb

még néhány hétig gyönyörködhetnek
az arra járók – másrészt önnön való-
ságukban a GIM-ház kiállí-

tótermében, és annak kertjében, ahol
kortárs installációk kaptak helyet.

Az érdeklődők ta-
ozhattak az alko-
kal, akiknek szak-

beszélgetéséből
gtudhatták, mit
entett számukra,
gy nem csupán ké-
ken és szobrokon
eresztül, hanem
ásban is vallaniuk
kellett alkotásaikról.

Az érdeklődők
találkozhattak a ki-
állító alkotókkal, s
a rendezvény érde-
Mózes festőművész
bemutatkozott. Bár

más kiállításain már hallhatta őt a kö-
zönség, Gödöllőn első alkalommal mu-
tatkozott be erről az oldaláról. Fodor
Miklós fuvolaművésszel saját szerze-
ményeiket szólaltatták meg.
Bár a kiállítás bezárt, a városháza

falát díszítő installáció egyes elemeitől
nem kell végleg elköszönni. Informáci-
óink szerint ezek közül az egyik az el-
bontást követően a Gim-ház hátsó falát
díszíti majd, de más intézmények is ér-
deklődnek az egyes darabok iránt. (kr-)

Új bemutatóra készül a Gödöllő Táncszínház. Az
október 30-án a Művészetek Házában bemutatásra
kerülő előadással a Gödöllő Táncszínház két prog-
ramsorozathoz is kapcsolódik, a „Művészetek Kert-
je – Gödöllő, 2015” elnevezésű kulturális tematikus
évhez és a GödöllŐsz fesztiválhoz.
Az előadás mottója: „A természetes világ, ritmu-

sok, minták és ciklusok alapján mozog / táncol. Min-
den, ami emelkedik, alá fog bukni, és minden, ami
aláhullik fel is emelkedik majd.” A darabon belül az
évszakokat, azok hangulatait jelenítik meg a táncosok
– tudtuk meg Vajda Gyöngyvértől, a táncszínház ve-
zetőjétől.
A különleges koreográfiát egy tehetséges fiatal gö-

döllői zeneszerző, Tömpe Gábor művére mutatják
be, aki kifejezetten erre az alkalomra komponálta az
élőben felhangzó zeneműveket.
A bemutatón Gubcsi Anna, Nagy Lili, Papp Ta-

más (MTF-hallgató), Phillipp Noémi, Safranka-Pe-
ti Zsófia (MTF-hallgató), Sándor Dorottya, Sebők
Melinda, Szabó Áron és Tibold Eszter lép a közön-
ség elé.
Az Évszakok című, Kézér Gabriella és Vajda

Gyöngyvér által készített koreográfiát az est második
részében mutatják be. Az első részben a táncszínház
korábbi előadásaiból készült összeállítással invitálják
játékra a közönséget. Hogy melyik darabokból válo-
gatnak a rendezők, az azonban még titok, majd a hely-
színen derül ki, ahol ehhez kis segítséget kap majd a
publikum, A játékhoz persze díj is jár, amit közvet-
lenül az előadást követően a helyszínen sorsolnak ki.

(ny.f.)

Várak-tájak címmel egyszer-
re két könyv bemutatóját tar-
tották a városi könyvtárban
október 13-án. Fekete József
Utazásaim képekben és Füst
Antal Salgó – Vár felhők felett
című köteteivel
ismerkedett a
közönség.

A szerzőkben azo-
nos, hogy mindket-
ten a Szent István
Egyetem tanárai.
Fekete József

talajtanos. Munkás-
ságának első szaka-
szában, 1960 és 69 között az öntözött
talajok fizikai- és kémiai tulajdonsá-
gait vizsgálta, utána következett ku-
bai kiküldetése, illetve a trópusi ta-
lajok sajátságainak tanulmányozása,
ami alapját képezte a Trópusi talajok
című könyvnek. Ebből a témakörből
szerezte meg az MTA doktora címet

is. Munkásságának harmadik szaka-
szában a magyarországi vörösagya-
gok, fosszilis vörös talajok tulajdon-
ságait tanulmányozta.
Fekete József hivatásszerűen is-

meri festményei alanyait, a fölgolyó
talajait, a tájképek nélkülözhetetlen

alkotóelemeit. Könyvében trópusi,
mediterrán és Kárpát-medencei ba-
rangolásait festette meg. A kiadvány
különlegessége, hogy a képekhez az
alkotó felesége, Feketéné Bencsik
Julianna írt négysoros verseket.

Füst Antal bányamérnök. A se-
gédvájárságtól a Magyar Bányászati
Hivatal ásványvagyon-gazdálkodási
elnökhelyettesi posztjáig ívelő pályá-
ja mutatja, mennyire ismerheti a föld
mélyét. Gödöllőn a Környezet-infor-
matikai modellek című tárgy előadó-
ja, magyar és angol nyelven tanít.

Nyugdíjasként kezdett
foglalkozni a nógrádi vá-
rak történetének, mondái-
nak feldolgozásával. Ezen
a ponton találkozott a két
szerző munkássága. Feke-
te József megfesti, amiről
Füst Antal ír. Legújabb
munkája Salgótarján tör-
ténelmi ékességéről, Salgó
váráról szól, de már nyom-

dakész a hollókői várról írt munkája is.
A velük folytatott beszélgetést

Feketéné Bencsik Julianna és Ma-
darászi László vezette, a közönség
pedig őket hallgatva szép történelmi
és földrajzi utazáson vett részt.

lt

kus év eseményso-
még június 13-án

-
k
l-
al
al-
en

ságukban a GIM-ház kiállí- Az
lálko
tókk
mai
meg
jele
hog
pek
ke
írá
k

t

kességeként Incze M
zenei előadóként is

GÖDÖLLŐ ÉS BUDAPEST KÖZÖTT

NOSZTALGIA HÉV
Az elmúlt időszakban rendkívül népszerűvé
váltak a BKV nosztalgiajáratai, amik ősszel
további különleges útvonalakra térnek.
Október 23-án, pénteken az Örs vezér tere
M+H és Gödöllő között utazhatnak az ér-

deklődők nosztalgia HÉV-vel. Fontos azon-
ban tudni, hogy erre a járatra nem érvénye-
sek a hagyományos jegytípusok, az utazás
nosztalgiajeggyel vehető igénybe, ami mel-
lé helyközi nosztalgia-vonaljegy váltása is
szükséges.
A nosztalgiajáratokról, valamint azok díjsza-
básáról bővebb információ az alábbi linken
található: http://www.bkk.hu/nosztalgia
Az októberi hétvégéken, a Budapest hatá-
rán túlra közlekedő hévjáratokon kívül fotós
nosztalgia- trolibuszokkal is utazhatnak a
régmúlt szerelmesei.

(bdz)



Október 23-án és 24-én szombaton
11 óráig: 

Plutó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk állatorvos

 
Tel.: 06-20/3855-726.

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:
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Adél: A vasútállomásnál dobták ki. 
Nagyon kedves, szófogadó, de egy kicsit 
még félős kutyus. Gazdasági udvarba is 
ajánljuk, mert elképesztően jó egerész!

Ottó: Fiatal, tacsikeverék kan. 
Egész nap pörög, egy percre sem 
áll le. Gyerekek mellé, vagy nagy 
kertbe is ajánljuk.

Tódor: Közepes termetű puli kan. A 
piacon fogták be ahol rendkívül jól érezte 
magát. Bízunk benne, hogy hiányzik vala-
kinek!

Rudi: 4 év körüli kan kutyus. Gödöl-
lőn táborozott le egy kapu előtt. Remél-
jük van gazdija és jelentkezik érte!

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

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat, vasárnap: 10-19-ig   

Patika nyitva:

Szombat, vasárnap: 9-19-ig

Gödöllő, Faiskola u. 2. 

Tel.: 06-30-943-9898

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Minden terMékünkből

10 % kedvezményt 
adunk.

nyItÁSI akCIÓ!

nyItva: H–Szo  800–1700

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

Ebzárlatot és legeltetési tilalmat  rendelt el a Pest 
Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivata-
la a vörös rókák veszettség elleni orális immuni-
zálása 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. 

Októberben EBZÁRLAT ÉRVÉNYES GÖDÖLLŐN 
és a környező településeken

(Folytatás az 1. és a 3. oldalról)

A „Gödöllő Fája 2015” pályázat esetén 
a fő cél az volt, hogy felhívják a lakos-
ság figyelmétkörnyezetük szépségének 
megtalálására, a zöldfelület, köztük a 
fák szerepének fontosságára  minden-
napjainkban. A pályázat során dőlt el, 
hogy az Alsópark egyik platánfáját ne-
vezi a város a  magyarországi Év Fája 
2016 versenyre. 
A gyerekeket megszólító rajzpályá-
zat célja környe-
zetnevelés volt, a 
városi közparkok 
megismerése és 
megismertetése a 
gyermekek szemén 
keresztül. A zsűri  
(Goschler Tamás 
és Márvány Mik-
lós) három kategó-
riában díjazta a leg-
jobb műveket. 
A „Gödöllő fája 2015” cím elnyeré-
sére több nevezés is érkezett, melyek 
közül a bíráló bizottság és a gödöllői 
lakosság a magánterületi fák közül 
a BIO-Fit Center udvarán magasodó 
gesztenyefának, a közterületi pályáza-
tok közül az Alsópark futóköre melletti 
platánfának ítélte a címet. A jelöléseket 
benyújtó Sztarenszky Róbertné nevé-

ben Sztarenszky 
Tiborné és Tu-
sor Andrásné 
a rendezvényen 
elismerést vehe-
tett át.
A „Fák Gödöl-
lő parkjaiban” 
című rajzpályá-
zaton óvodás ka-
tegóriában har-
madik helyezést 

értek el: Szent János Utcai Óvoda – 
Heiter Angelika A kedvenc fám című 
festményével, Egyetem téri Óvoda – 
Ercsi Kinga Csoportommal a ferdefá-
nál című rajzával, és Szent János Utcai 
Óvoda – Kajsza Édua Élet a parkban 
című rajzával.

Második helyezést értek el: Szent Já-
nos utcai Óvoda – Bányász Alex Vi-
rágzó park című rajzával és Borós 
Jázmin Virágok a gesztenyefánál 
című rajzával.
Első helyezett lett a Táncsics Mihály 
úti Óvodából Kovács Doroti a Fa a 
parkban gyönyörű napsütésben című 
rajzával. 
Általános iskola alsó tagozat kategó-
riában harmadik helyezést értek el: 
Damjanich János Iskola – Goddard 
Ilona Fák az Erzsébet parkban című 
festményével, Damjanich János Iskola 
– Kátai Nóra Magányos fa az Arbo-
rétumban című rajzával, Hajós Alfréd 
Általános Iskola – Mihajlovic Emma 
Gödöllői fák című szénrajzával.       jk

Október 16-n nyílt meg Vibók Ildi 
kiállítása a Pálmaházban. A színes, 
állatos festmények színvilága harmo-
nizál a természet szín-
pompás őszi lombszíne-
ződésével. 
Az idei szomorkás, esős 
októberbe egy kis üde-
séget csempésznek a 
művésznő alkotásai. A 
festmények nyugalmat 
árasztanak és a képkere-
tek színvilágával harmo-
nizálva alkotnak egy ke-
rek, egész történetet. 
Amíg november felé lép-
kedve lassan levetkőzi 
lombozatát a természet, 
addig a Pálmaház fokoza-

tosan magára ölti az adventi 
ünneplőjét. A nagy hagyomá-

nyokkal rendelkező karácsonyi vásár 
az eddigiektől eltérő miliőben fog 

k ibon takozn i . 
A barokk stílus-
ban berendezett 
Herbár iumban 
kapnak majd 
helyet a meghitt 
ünnepi készülő-
déshez kapcso-
lódó karácsonyi 
dekorációk. Nem 
egy hagyomá-
nyos értelemben 
vett eladótérként 
fog funkcionál-
ni a karácsonyi 
vásárnak helyet 

nyújtó Herbárium, hanem ötletes de-
korációs praktikákat is elleshetnek 
az érdeklődők. A kézműves csoko-
ládékból, teákból készített elegáns 
ajándékcsomagok fognak megbújni 
a különböző stílusban feldíszített fe-
nyőfák szoknyája alatt.

MozgaloMMá nőtte ki  Magát a „tiszta udvar – rendes ház”

Elismerés azoknak, akik példát mutatnak
Platánfa (közterület)

Gesztenyefa (magánterület)

Kiállítás a Pálmaházban

A Szent István Egyetem Hal-
gazdálkodási tanszéke úttörő 
eredményt ért el a kihalóban 
lévő európai angolna (Anguil-
la anguilla) indukált ivarérle-
lésében és szaporításában: az 
ikrákból kikeltek a lárvák. 

A teljesítmény értékét növeli, 
hogy a gödöllői kutatók egy 
idős, alacsony konzervációs ér-
tékű állomány szaporításának 
megoldására vállalkoztak. A 
Balatonban ugyanis ez találha-
tó.
A szakemberek a budapesti 
Campona vezetése alatt meg-
alakult konzorcium tagjaként, 
olasz partnerrel együttműködve 
nyertek el innovációs pályáza-
tot 2012-ben az európai angolna 
szaporítására.
Urbányi Béla professzor és 
Müller Tamás tudományos fő-
munkatárs a Campona alagsorában, 
később Gödöllőn is angolnatartó 
rendszert alakítottak ki. Kísérletek 

sokaságát végezték el, de a halak 
az ivarérlelés során elpusztultak. A 
munkába bekapcsolódott dr. Hor-
váth László, az egyetem professor 
emeritusa, világszerte elismert hal-
szaporodás-biológus. Az általa ki-
fejlesztett eljárásnak köszönhetően 

sikerült az angolnák teljes ivarérését 
elérni. A kutatók feltételezése szerint, 
amit újabb kísérletekkel kell majd el-
lenőrizniük, a korábbi sikertelenség-
nek az lehet a magyarázata, hogy a 
balatoni idős angolnaállomány szer-
vezetében több évtized alatt olyan 
káros anyagok is felhalmozódtak a 

táplálkozás során, amelyek az ivarér-
lelés időszakában a zsírszövetekből 
felszabadulnak és károsítják a pete-

sejteket. A dr. Horváth László 
által megalkotott zeolitos és 
tőzeges kezelésekkel közöm-
bösíteni lehet az anyagokat, 
amiket ezután akadálytalanul 
ki tudnak üríteni az angolnák. 
Ennek a tudományos leírása 
még a kutatók előtt álló fela-
dat.

A felkészített szülőket sikerült ívásra 
késztetni, a sikeres nászt pedig a fej-
lődő embriót tartalmazó ikraszemek 
keltetése, majd a kikelt angolnalár-
vák nevelése követte. Azóta újabb si-
keres szaporítást is sikerült elérniük 
a kutatóknak, adta hírül az egyetem. 

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

és fiúkat, akik ügyes trükkjeikkel
gyakran a kétségbeesésbe kergetik
szüleiket. Irányt mutatunk és koordi-
náljuk a mozgásukat, erőssé és lazává
tesszük őket. Ha egy sikeres és ered-
ményes klubhoz szeretnél tartozni,
nálunk a helyed!
Érdeklődni lehet: Kőhler Ákosnál,
Damjanich Iskolában: hétfő, szerda
és péntek 16-17 óra között! Telefon:
06-20/951-1072
www.grassalkovichse.hu

TiszTelT szülők!
kedves Gyerekek!

A listavezető Vecsés csapatát
verte az elmúlt hétvégén a Gö-
döllői SK együttese a megyei
I. osztályban, ezzel fellépett a
tabella 6. helyére. A másik két
gödöllői csapat közül a GEAC
és a Gödöllő kettő is kikapott
idegenben.

Szász Ferenc tanítványai fegyelme-
zett védekezésüknek és kapusuk re-
mek teljesítményének köszönhetően a
megyei I. osztály listavezetőjét, a baj-
noki címre hajtó Vecsést verték Józsa
Tamás 88. percben elért találatával.
A Gödöllői SK győzelmével már 16
pontos és a bajnoki tabella hatodik he-

lyére lépett előre.
Pest megyei I., 10. forduló
Gödöllői SK – Vecsés FC 1-0 (0-0)
Gól: Józsa Tamás.

Megyei II. – Gólban gazdag, pont-
ban szegény GEAC
Hétről-hétre termeli a gólokat a
GEAC csapata, de ezúttal is a szimpa-
tikus vesztes szerepe jutott az „egye-
temistáknak, akik ezúttal Perbálon
kaptak ki 3-2-re. Nagy Béla együttese
11 ponttal a 10. helyen áll csoportjá-
ban.
Pest megyei II. Közép-csoport, 10.
forduló: Perbál SC – GEAC 3-2 (2-
1) Gól: Horváth Zsolt, Busai Bence.

Megyei III. – Úri muri a Gödöllő
ellen
Az Úri csapatánál vendégeskedett
a Gödöllői SK második csapata és
maradt alul a házigazdákkal szem-
ben első félidei gyengébb játékának
köszönhetően. Kerecsényi F. Norbert
csapata 14 ponttal a 9. helyen áll je-
lenleg csoportjában.
Pest megyei III. Közép-csoport, 10.
forduló: Úri KSK – Gödöllői SK II
2-1 (2-0) Gól: Pakuts Barna.

-lt-

labdarúGás: eGy Győzelem a héTvéGén

Listavezetőt skalpolt a GSK

AGödöllői KC a PLERBudapest
U23-as csapatát látta vendégül
az elmúlt játéknapon és kapott
ki 31-24-re, ezzel Bartos Gábor
tanítványai visszacsúsztak az
ötödik helyre a bajnoki tabellán
csoportjukban.
Már az első félidőben érezhető volt,
hogy ezúttal a vendégek a maga-
biztosabbak, akik az egész meccsen

könnyedén szerezték góljaikat, míg
gödöllői szempontból ezúttal nem állt
össze a védekezés, ami a jó eredmény
kulcsa lehetett volna a pontszerzés ér-
dekében. AGKC öt fordulót követően
öt ponttal az 5. helyen áll csoportjá-
ban.
NB II. Északi-csoport, 5. forduló:
Gödöllői KC – PLER Budapest U23
24-31 (13-17) -ll-

kézilabda – az öTös bűvöleTében a Gödöllő

PLER-verte GKC

AGödöllői Sakkbarátokmindkét
formációja vereséget szenvedett
a sakk csapatbajnokság hétvégi
fordulójában. Az NB II-es csapat
Pestszentlőrincen, a megyei baj-
nokságban szereplő gárda Szi-
getszentmártonbanmaradt alul.
Az országos bajnokságban szereplő
első csapat győzelmére esély sem volt,
mint ahogyan a megyei sorozatban
fellépő kettes csapat sem tudott mit
kezdeni a lényegesen magasabban kva-
lifikált ellenfelekkel szemben.AGSBE
nyert meccsei közül kiemelkedikNagy

Adrián élete első mérkőzésén szerzett
mattolása, valamint az ifjúsági korú
Pervai Lászlómagabiztos győzelme.
NB II. Erkel-csoport, 3. forduló
Pestszentlőrinc–GSBE 8,5-3,5
Győzött: Bándy A., Pervai L.; Döntet-
len: Nagyajtai G., Sillye K., Fehér M.;
Vesztett: Veréb G., Ruttkay P., Kősze-
gi L., Hönsch P., Kozma G., Szabó Z.,
Tóth M.
Pest megye I/A osztály, 1. forduló:
Szigetszentmárton–GSBE II 4-1
Győzött: Nagy A.; Vesztett: Nagy D.,
Szűcs L., Rigó J., Fehér J. -vb-

Az összesített országos pont-
versenyben a GEAC versenyzői
és edzői megismételhetetlen-
nek tűnő sikereket értek el a
nyolc hónapos sorozat után vé-
get érő Magyar Liga bajnokság-
ban: a serdülő (U16) és az ifjú-
sági (U18) korosztályban első
helyen végeztek, míg a juniorok
(U20) a harmadik helyet szerez-
ték meg a közel 60 egyesület
közül!

Az ősz beköszöntével véget ért az után-
pótlás korosztályok 8 hónapon keresz-
tül zajló Magyar Liga sorozata, mely-
ben számonként 4-6 versenyen dőlt
el, hogy korosztályonként ki nyújtja a
legjobb és a legkiegyensúlyozottabb
teljesítményt az egész idényben. A ju-
nior korosztályban az első 3 versenyző
is pénzdíjban részesül, az összesített
pontverseny alapján pedig az egyesü-
leteket díjazzák. A GEAC versenyzők
kiemelkedő egyéni eredményei kor-
osztályonként az alábbiak.

Junior Liga, 1. helyezettek: Nagy
Imola 3000 m akadály, Répási Petra
100 m gát; 2. helyezettek: Baráti Patrí-
cia 100 m, Koczkás Dóra 400 m, Nagy
Imola 5000 m síkfutás, Ajkler Eszter
magasugrás; 3. helyezettek: Bará-
ti Patrícia 200 m, Gelle Annamária
5000 m; 4. hely: Répási Petra 200 m,
Simonváros Zsombor magas; 5. hely:
Ajkler Eszter 100 m gát.

Ifjúsági Liga, 1. helyezettek: Fekete
Ábel 2000 m akadályfutás, Simonvá-
ros Csanád rúdugrás, Renner Luca ma-
gasugrás, Kriszt Annamária rúdugrás;
2. helyezettek: Fatér Zoltán rúdugrás,
Szemjanyinov Paula 200 m, Németh
Eszter 2000 akadály; 3. helyezettek:
Fekete Ábel 3000 m, Kapitány Márton
2000 m akadály, Erőss Katica 1500
m síkfutás, Szemjanyinov Paula 100
m gát, Kriszt Katalin magasugrás; 4.
hely: Szamosi András rúdugrás, Ke-
rekes Marcell gerelyhajítás, Konkoly
Natália 2000 m akadály, Györe Fanni
gerely; 5. hely: Csernyánszky Flóra

100 m gát; 6. hely: Esztergály Kop-
pány gerely, Hamar Miklós 2000 aka-
dály, Csernyánszky Flóra 100 m, Ko-
vács Emma magas.

Serdülő Liga 1. helyezettek: Kondrák
Réka rúdugrás; 2. helyezettek: Cser-
nyánszky Sára 300 m gátfutás, Király
Adél 200 m, Szőke KissAnna 3000 m,
Árvai Virág 1500 akadály; 3. helyezet-
tek: Kovács Balázs 3000 m, Mihály
Ádám rúdugrás, Ludmán Eszter 1500
m akadály; 4. hely: Majorics Ádám
300 m, Kovács Balázs 1500 m, Váczi
Dániel gerely; 5. hely: Kovács Balázs
1500 m akadály, Kókai Patrik magas-
ugrás, Bogdán András gerely, Báno-
vics Dorottya rúd, Frei Dalma gerely;
6. hely: Magyari Benedek rúd, Sabján
Anita diszkosz.

Edzők: Foki Vilmos, Gadanecz
György, Kaptur Éva, Körmendy
Katalin, Máté Alpár, Szörényi Ist-
ván, ZsivóczkyAttila.

-kb-

aTléTika – maGyar liGa sorozaT

Kiemelkedő utánpótlás sikerek

Pest megyei II., 11. forduló
Október 25., vasárnap 13.30

Gödöllői EAC – Szentendre VSE
(Egyetemi pálya)

Pest megyei III., 11. forduló
Október 24., szombat 13.30

Gödöllői SK II. – Szentmártonkáta SE
(Táncsics Sportcentrum)

Vereséggel rajtolt az első
osztályú bajnokságban a
TEVA-Gödöllői RC. Horváth
András tanítványai az MTK
otthonában kaptak ki 3-0-ra,
valamint a MEVZA-Liga soro-
zatot is kettő, 3-0-s vereség-
gel kezdték a mieink.
Az elmúlt héten elkezdődött a röplab-
da szezon, ami igen sűrű volt a gö-
döllői röplabdás hölgyeknek. Előbb
a MEVZA-Ligában (Közép-európai
sorozat) kellett pályára lépniük Széles
Petráéknak Békéscsabán, majd a hazai
bajnokság nyitányaként az MTK ott-
honában kellett bizonyítani. A hármas
sorozatból nem jött túl jól ki a fiatal gö-
döllői formáció: A nemzetközi poron-
don hét közben a Békéscsaba, majd a
horvát Porec ellen, míg az MTK elleni

hétvégi bajnoki idénynyitón is 3-0-ra
kapott ki a TEVA-GRC.
Folytatás a bajnokságban október 22-
én hazai pályán. A TEVA-Gödöllői
RC a Kaposvár együttesét látja vendé-
gül majd az NB I. második játéknap-
ján.
NB I. alapszakasz, 1. forduló:
MTK Budapest–TEVA-Gödöllői RC
3:0 (23, 21, 20)
MEVZA-liga, 1-2. forduló
Linamar-Békéscsabai RSE–TEVA-
Gödöllői RC 3-0 (19, 16, 13); TEVA-
Gödöllői RC – OK Poreč (horvát) 0:3
(-23, -23, -22)

röplabda – heTi mérleG: háromból semmi

Vereségek...

NB I. alapszakasz, 2. forduló
Október 22., csütörtök, 18 óra

TEVA-GRC – 1. MCM Kaposvár
(Egyetemi sportcsarnok)

Az idei év eddigi legrangosabb
eseményén vett részt a Gö-
döllői Contact ITF Taekwon-do
SE csapata. Október 3-4-én az
üllői sportcsarnokban került
megrendezésre az V. Eagles
Cup elnevezésű nemzetközi
Taekwon-do verseny, ahol két
ezüst- és hat bronzérmet sze-
reztek a gödöllőiek.

A gála népszerűségét bizonyította, hogy
8 ország, mintegy 310 fős versenyzői
gárdát indított a megmérettetésen.Ama-
gyar élmezőny mellett Szlovákia, Cseh-

ország, Románia, Bulgária, Ukrajna,
Moldova és Franciaország válogatottja
is próbára tette felkészültségét. Tovább
emelte a színvonalat a versenyen induló
sokszoros Világ- és Európa-bajnok uk-
rán sportolónő, Katya Solovey személye
is. A rendezvény serdülő, ifjúsági és fel-
nőtt korcsoportokban egyéni és csapat
versenyszámokban került megrendezés-
re, formagyakorlat, küzdelem és törés
versenyszámokkal.
Kókai Zsolt 4. danos mester irányításá-
val és a következő eredményeket érték
el egyéni számokban: Bordács Sára -
Gyermek lány formagyakorlat 2. hely;

Lovász Hanna - Serdülő lány forma-
gyakorlat 3. hely; Benedek Dániel Ti-
bor - Ifi fiú formagyakorlat 3. hely, vala-
mint küzdelem -62 kg 3. hely; Könczöl
Alexandra - Felnőtt nő -56 kg küzdelem
3. hely; Szászi Tünde - Felnőtt nő for-
magyakorlat 3. hely; Bablena Adrienn
- Felnőtt küzdelem 75 kg 2. hely; Péter
Norbert - Felnőtt formagyakorlat I. dan
3. hely. -li-

harcművészeT - iTF Taekwon-do
Sikeres nemzetközi szereplés

Október 10-én, Tökölön rendez-
ték meg a XIX. Kick-box WAKO
Nemzetközi JENOX-kupát. A
küzdősport rendezvényre hét or-
szág 39 klubjának közel 300 ver-
senyzője nevezett. Varjú László
és Ócsai Zsolt tanítványai, azaz
a Gödöllői Muay Thai és Boksz
Egyesült sportolóinak összesí-
tett mérlege: 2 arany-, 3 ezüst-,
illetve 2 bronzérem.

A -70 kg-osok mezőnyében Majláth
Bianka lépett szorítóba. A gödöllői
versenyzőt csak a a magyar bajnok
tudta legyőzni (pontozással) a döntő-
ben. A junioroknál Kádár Norbert
-63 kg-osok között, valamint Ifj. Var-
jú Dominik bronzérmet szerzett, míg
hasonló súlycsoportban, de a felnőttek
között indult Dóra Márk, aki szintén
egészen a döntőig verekedte magát,
végül második lett. Prokaj Milán és

Villányi Tamás a -79 kg-osok mező-
nyében indultak el. Az edzőtársak a
döntőben egymással küzdöttek meg,
ami az előbbi sikerét hozta. A -71 kg-os
súlycsoportban húzhatott kesztyűt a ru-
tinosDemetrovics Ádám, aki technikai
KO-val nyert a döntőben, így zsinórban
negyedik aranyérmét is begyűjthette. -li-

küzdősporT – Tapsvihar Tökölön
Újabb gödöllői éremeső

sakk – keTTős vereséG

Idegenben nem ment



Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

2015. szeptember 15-től

A GÖMB Alkotócsoport 
A mikrokozmosz

és Chelemen Paula 
Teremtés hangszeres témákra

című kiállítása

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

alkotásait láthatják.

www.chopinzeneiskola.hu
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI 

MŰHELY ALKOTÓHÁZA

2015. OKTÓBER 26-TÓL 
NOVEMBER 7-IG

ZÁRVA TART! 

Következő programunk:
Kunszt Veronika népi iparművész 

kiállításának megnyitója
Időpont:

2015. november 7. (szombat) 16 óra
Helyszín: GIM-Ház

A GIM-HÁZ ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

2015. OKTÓBER 23. (péntek): NEMZETI ÜNNEP: ZÁRVA
2015. OKTÓBER 24. (szombat): PIHENŐNAP: ZÁRVA  
2015. OKTÓBER 25. (vasárnap): PIHENŐNAP: ZÁRVA 

GIM-HÁZ 
Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 

Tel/fax: 28-419-660
www.gimhaz.hu, 

e-mail: gimhaz@invitel.hu



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

2015. október 20.10 gödöllői Szolgálat Közérdek

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Október 19-25-ig: 
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

Október 26-november 1-ig: 
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36-30/621-2968

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

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

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

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

ÜGYELETEK

A 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 adminiszt-
rációban, 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 ta-
pasztalat,
• 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. 

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT – ÁLLÁS

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. 

Az ülés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Balog Gyula sk. GRoNÖ elnöke

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP, ÚJ HELYEN!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
dr. Gémesi György polgármester következő fogadónapja 

2015. november 11-én, 10-12 és 14-16 óra között lesz.

HELYSZÍN: 
SZABADSÁG TÉR 6. (A VOLT BUDAPEST BANK ÉPÜLETE), 

I. emeleti kistárgyaló
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Mob.: +36/30-952-9987

Gödöllői kávéházba

mosogató-kézilány
munkatársat
keresünk!

Jelentkezés szemé-
lyesen: 2100 Gödöllő,
Dózsa György út 13.

címen
vagy telefonon:
06-20/322-0372
telefonszámon.



GYÁSZJELENTÉS

+ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Feleségem,
Édesanyánk, Nagymamánk és Dédimamink BENEDEK END-
RÉNÉ (szül. Nagy Sarolta), a Hajós Alfréd Általános iskola
volt tanára életének 91. évében, hosszan tartó, türelemmel
viselt, súlyos betegségben elhunyt. Utolsó útjára 2015. ok-
tóber 26-án 14 órakor kísérjük a Református egyház szer-
tartása szerint a Gödöllői Köztemetőben. A gyászoló család.

KÖZLEMÉNY

+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámoz-
za cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák

INGATLAN

+ Egyedi vétel, Gödöllőn belvárosban I.emeleti, 2 szoba+
nappalis nettó 70 (bruttó 90nm-es), 2002-es építésű, cir-
kófűtéses, 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

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

+ 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

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

+ Gödöllőn fenyvesben egyetemhez közel újszerű 3 szo-
ba+ nappalis, garázsos, extrákkal (gardróbszoba, központi
porszivó, klíma) felszerelt sorház eladó saját kertrésszel.
I.ár: 28,9MFt 20-772-2429

+ Központban, 4.em-i lakás erkéllyel eladó! Iár:11.8MFt!
20-539-1988

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

+ Harasztban jó állapotú kockaház, 720m2-es telken sür-
gősen eladó! Iár:19.9MFt! 20-539-1988

+ Jó befektetés! Eladó Máriabesnyőn 970 nm-es telken
egy 55 nm-es 2 szobás és egy 30 nm-es, 1 szobás ház!
Iár:11.9 MFt. (20) 804-2102

+ Központban, cirkós, 66m2-es, belső kétszintes jó álla-
potú lakás erkéllyel eladó! 19.9MFt! 20-539-1988

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

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

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

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

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház, tulaj-
donostól 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.

+ 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, légkon-
di beszerelve. Ingyenes parkolás. Tel.: 30/2242-653.

+ 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 nagysá-
gú szántó, jelenleg is gondozva. Iár: 3,9MFt. 70/611-2539,

70/611-2789

+ Gödöllőn a valkói úton, a Spar kö-
zelében eladó egy 1019 nm-es szántó
(20x50m), jelenleg is gondozva. Iár:
3,9MFt. 70/611-2539, 70/611-2789

+ (3924) Eladó Isaszegen az isaszegi
tavak egyikének közvetlen közelében egy
nappali+2szobás, 3szintes, 110nm lakó-
területű, 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

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

+ Eladó Gödöllőn a Ligeti Juliska utcában
egy 2szintes, szuterénes, nappali+4szo-
bás családi ház duplakomforttal. Az in-
gatlanhoz egy déli fekvésű, nagyméretű
terasz, valamint keleti irányban szintén
egy nagy terasz kapcsolódik. A házhoz
tartozik garázs, kocsi beállás. A szute-
rénben bármilyen funkcióra alkalmas
helységek vannak kialakítva vizesblokkal,
mellékhelységekkel. I.á.: 35 mFt Első
emeletig 2szobás, erkélyes lakást beszá-
mítunk 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcá-
ban egy 2szobás, konyhás, étkezős tár-
sasházi lakás hozzá tartozó déli fekvésű
erkéllyel. I.á.: 11,9mFt 20-919-4870

+ Eladó Szadán a Kertalja utcában egy ikerház építési
engedéllyel rendelkező saroktelek alkalmi áron 5,4 mFt
irányárért. 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 110nm-es, nappa-
li+3szobás családi ház kertkapcsolatos terasszal, garázs-
zsal, telepített örökzöldekkel, igényes kialakítású zsalugá-
teres ablakokkal. I.á.: 37,5mFt 20-919-4870

+ (3903) Eladó Veresegyház csendes utcájában, de mégis
közel a centrumhoz egy 1080nm-es telken egy két gene-
rációnak 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 ké-
szült. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+ (3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány utcában egy 2szin-
tes, szuterénes, téglaépítésű családi ház 580nm-es telekkel.
Az ingatlan áll: földszinten 3szoba, előszoba, konyha, für-
dőszoba, 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 nap-
pali+2szobás szuterénes igényesen kialakított lakóház,
kerti medencével, nagy terasszal. A szuterénben több
funkcióra alkalmas helységgel. Örökpanorámás, déli fek-
vésű kilátással. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 110nm
összterületű, 2szintes, duplakomfortos lakás, mely funk-
cióját 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 2nappa-
li+5szobás, duplakomfortos, téglából épült, szép megjelenésű
családi ház 1000nm-es telken. Az ingatlan tartalmaz szute-
rént, melyben 2 helység található, amik bármely funkcióra
alkalmasak. Az ingatlan 2lakásos társasházzá alakítató oly
módon, hogy a földszinti lakáshoz tartozik 2szoba, mosókony-
ha, fürdőszoba, wc, beépített gardrób, nappali hatékony kan-
dallóval, pince és egyéb helységek 500nm-es telekkel. Emeleti
lakáshoz tartozik nappali+3szoba, 2fürdőszoba, 10nmn-es
galéria és erkély 500nm-es telekkel. Így lakásonként az eladá-
si 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 ut-
cában egy nappali+3szobás 90nm alapterületű családi ház.
A ház alatt 90nm szuterén van kialakítva, mely vizesblok-
kal 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 építé-
si 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

+ Eladó Gödöllőn egy 114nm-es családi ház, 2állásos garázs-
zsal, kertkapcsolatos nagyméretű terasszal 793nm-es telken.
Szuterénben szauna van kialakítva. I.á.: 27,9mFt 20-919-4870

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:
20/525-53-66, 70/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

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

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

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

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

2015. október 20.12 gödöllői Szolgálat



+ (3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában egy
800nm telken lévő nappali-étkező konyhás földszinti lak-
rész. 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, tel-
jes közművel ellátott 700nm telek. I.á.: 6,7 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

+ SÜRGŐSEN KERESEK 2 vagy 3 szobás eladó LAKÁST
Gödöllőn. 70/432-2028

+ 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. Ala-
csony rezsi. Iár: 19,9MFt. Érd: 30/332-5597

+ SÜRGŐSEN KERESEK Gödöllőn megvételre 1+2 félszo-
bás lakást magánszemélyként. 20/447-3391

+ Gödöllőn, Antalhegyen TELEK ELADÓ szép kilátás-
sal. Közmű megoldható! 769 nm-es! Tulajdonostól! 06-
1/7070-187, 20/278-1054

+ Valkón eladó 90 nm-es családi ház 1500 nm-es telken.
Összkomfortos, 2 szoba, nappali, konyha, fürdő, nyári
konyha, gazdasági melléképületek, per és tehermentes,
azonnal költözhető! 3,3MFt. 30/642-1221

+ ÉPÍTÉSI SAROKTELEK Szadán (4500 nm), 2 helyrajzi
számon, 80 m-es utcafronttal a Kisfaludi és Csapás utca
sarkán eladó. Tel: 30/619-1956

+ 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 kishaszongép-
járművet beszámítok. 30/232-1060

+ Gödöllőn KERESEK 40 millió forintig eladó CSALÁDI
HÁZAT. 70/432-2028

ALBÉRLET KIADÓ

+ Bagi 2 szobás családi ház albérletbe kiadó. Kis kert,
melléképület. Érd: 70/680-6044

+ Magára és környezetére igényes 4 fős családunk, kert-
ben tartott, kis testű kutyával rendezett kiadó kertes há-
zat keres reális áron Gödöllőn. 70/778-4193

+ Családi ház hosszútávra kiadó: 3 szoba, konyha, für-
dőszoba, spájz, előszoba. 80 ezer+ rezsi. 2 havi kauciót
kérünk. 20/4699-295

+ Gödöllőn, városközponthoz közel 4.em. 1,5 szobás, bú-
torozott, konvektoros fűtésű albérlet alacsony rezsikölt-
séggel egyedülálló részére kiadó. 55.000 Ft/hó, 2 havi
kaució szükséges. 20/558-7080

+ Szoba kiadó! Gödöllőn, az Erzsébet parkhoz közel 3 szo-
bás teljesen berendezett albérlet 1 SZOBÁJA hosszútávra
kiadó. 70/296-9590

+ Gödöllőn, Blahán a kertvárosban, zöld övezetben 80
nm-es, bútorozott, teraszos, panorámás tetőtéri lakás 1-2
főnek külön bejárattal, kocsibeállóval kiadó. 70/678-3556

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

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

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

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

ÁLLÁS

+ Gödöllői étterem keres áruszállító-árubeszerző munka-
társat. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a rekakaiser@
gmail.com email címen lehet.

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

+ VÍZSZERELÉSBEN jártas, jogosítvánnyal és saját autóval
rendelkező szakembert keresünk teljes vagy részmunkaidős
munkavégzésre azonnali kezdéssel. Tel: 20/661-7442

+ TAPASZTALT ÓVÓNŐ BÉBISZITTERKÉNT egész napos
gyermekfelügyeletet és fejlesztést vállalna Gödöllőn bölcső-
dés és óvódás korú gyermekeknél. Érd: 30/2433-958

+ Gödöllői munkahelyre anyagkönyvelésben jártas KÖNY-
VELŐT keresünk. Foglalkoztatás teljes munkaidős munkavi-
szonyban. Feladatok: anyagkönyvelés, pénztárkezelés, rész-
vétel pénzügyi, adminisztratív folyamatokban. Elvárások:
minimum 5 év szakmai tapasztalat, önálló, felelősségteljes
munkavégzés, felhasználói szintű MS Office ismeret. Előnyt
jelent: Mérlegképes könyvelői végzettség. Jelentkezés fény-
képes önéletrajzzal a karrier@omtrt.hu e-mail címen.

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

KÍNÁLATUNKBÓL: • Központ közeli, 168 nm-es
N+5 szobás, am.konyhás cs. ház üzlethelyiség-

gel eladó. Iá:47 mFt.
• Gödöllőn, a belvárosban 71 nm-es, N+ 2 szobás,

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

• Az Öreg-hegyen örök panorámás 1108 nm-es
saroktelek (34 m-es utcafront) eladó. Iá:15,2 mFt.
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GÖDÖLLŐN, központ-
ban lévő, bejáratott,
igényes kialakítású
szépségszalonban
fodrászszék kiadó.

Tel: +36-30-789 6263



+ Gödöllői munkahelyre TAKARÍTÓT keresünk részmun-
kaidős foglalkoztatással. Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal a karrier@omtrt.hu e-mail címen.

+ PULTOS-FELSZOLGÁLÓ munkakörbe részmunkaidős
munkatársat keresünk. Jelentkezni: 30/400-4762

+ A Zöld Óvoda KARBANTARTÓ állás betöltésére munka-
társat keres. Munkavégzés helye: 2100, Gödöllő, Batthyá-
ny L. u.34-36. Benyújtandó iratok: -önéletrajz, -végzett-
séget igazoló dokumentumok. Jelentkezés benyújtásának
határideje: 2015. november 18. Postai úton: 2100, Gö-
döllő, Batthyány L u.34-36. Elektronikus úton: zoldovi@
gmail.com címre lehetséges. További információ kérhető
Tiborczné Garai Katalin óvodavezetőnél a 06-28-510-750,
és a 06-20-175-114 telefonszámokon, vagy e-mailben.

+ Szakképzett BOLTI ELADÓT felveszünk gödöllői élel-
miszerboltba. Számítógép ismeret előny. Érd. Kis Péter
üzletvezetőnél: 30/6389-788

+ LAKÁSTAKARÍTÁST vállalok Gödöllőn és környékén. Tel:
30/316-5475

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

SZOLGÁLTATÁS

+ AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül! A hig-
roszabályozású légbevezetők beépítésével megelőzhető,
ill. megszüntethető a páralecsapódás, penészedés. Nyílt
égésterű gázkészülékekhez, kályhák, kandallók légellátá-
sához speciális légbevezetőket is kínálunk. Kor-Mon Nyí-
lászáró KFt. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-
48-15;06-28-423-739

+ GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő kiemelt
áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüst
tárgyakat, órákat, aranyakat, bronztárgyakat, borostyá-
nokat, porcelánokat, Kovács Margit, egyebeket. Kiszállás
díjtalan: 1/789-1693, 30/382-7020

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

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

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

+ 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

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

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

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

+ Építőipari vállalkozás több éves gyakorlattal kőműves,
festő-mázoló, tapétázó, burkoló munkát, térburkolást, hom-
lokzati hőszigetelést vállal. Anyagot a legkedvezőbb áron
biztosítjuk. Díjmentes ajánlat készítés. Tel: 70/631-7554

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BUR-
KOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást
20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679

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

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

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

+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák, bokrok, ül-
tetvények: kivágása, újratelepítése, metszése. Perme-
tezés kézi és motoros permetezőgéppel. Rotációs kapá-
lás, gyomtalanítás. Fűnyírás, fűkaszálás, sövénynyírás.
Árok és ereszcsatorna tisztítás. KÉMÉNYSEPRÉS, kot-
rás. 30/747-6090

+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel,
dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BE-
LÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504

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

+ „Dr” ASZTALOS JAVÍTÁST VÁLLAL! Minden, ami elrom-
lott, hipp-hopp majd én megoldom. Elvetemedett ajtók,
ablakok javítása, szigetelése, zsanérok, zárak cseréje,
mázolás előtti munkák. KIKA, IKEA, JYSK bútorok össze-
szerelése. 20/20-38-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Cso-
magoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez
kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470

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

+ SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ TAPÉTÁZÓ. Kisebb, nagyobb
szobafestést, mázolást és tapétázást vállalok, ill. keríté-
sek, faházak lakkozását, kültéri festéseket. Hívjon biza-
lommal. Tel: 0631/318-2083, 70/576-8925

+ ASZTALOS munkák kivitelezése család barát áron.
Ingyenes felmérés és tervezés. Miben segíthetünk?
30/497-4797
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OPEL GAÁL AUTÓHÁZ KFT.
KARBANTARTÓ-GONDNOKOT KERES
Gyakorlott, műszaki érzékkel megáldott,

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

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

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

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

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

A Renault Békési Márkakereskedés
fóti telephelyére megbízható,

jogosítvánnyal rendelkező

MOSÓS
munkatársat keres.

Jelentkezni személyesen Fóton,
vagy az alábbi telefonon

lehetséges: 06 209 77 03 10



EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

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

+ Kineziológia, érzelmi stressz oldás, FRISSÍTŐ SVÉD
MASSZÁZS, Thai masszázs, Thai kismama masszázs, Thai
babamasszázs oktatás. Érd: 20/5733-977.

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

+ FLABÉLOS a mozgáshiány pótlására, SZOLÁRIUM a
téli D-vitamin hiányára, FÜLBELÖVÉS, ORRPIERCING KÉ-
SZÍTÉS! Gödöllő, Patak tér: www.godolloi-szolarium.hu,
www.godolloiflabelos.hu

OKTATÁS

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

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

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

+ Korrepetálást, együtt tanulást, fejlesztést vállalok el-
sőtől hatodik osztályosoknak Gödöllőn és Szadán. Kérésre
házhoz megyek. B. Gergely 30/60-83-986

ADÁS~VÉTEL

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

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

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papír-
régiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

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

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

+ AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+ 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

+ MAGÁNGYŰJTŐ KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL régi bútorokat,
csillárokat, szőnyegeket, porcelánokat, mindenféle órát (hi-
básat is), festményeket, katonai kitüntetéseket és eszközö-
ket, háború előtti képeslapokat, pénzérméket, TELJES HA-
GYATÉKOT válogatás nélkül, FAZON és TÖRTEZÜSTÖT NAPI
LEGMAGASABB ÁRON, valamint BOROSTYÁN, KORALL és
egyéb ékszereket 10.000-100.000 forintig. További infor-
mációk: György József 06-20/800-5211

+ Söröző bezárása miatt eladó: 1db 20kg és 2db 10kg-os
szénsavpalack kicsi (tömzsi), 1db olasz KÁVÉGÉP (kétfe-
jes, nyomógombos), 4db CHÉVING (pasztás), 1db 4 méte-
res, kármentős, új, faszínű, lakkozott BÁRPULT; 1db BI-
LIÁRDASZTAL+ dákó, golyók; kültéri, szigetelt 4 méteres
KÉMÉNY 180-as bekötővel. 20/9463-112

+ Minden hónapban egy hétig 20% árengedmény a MAR-
GARET DIVATRUHÁZATBAN Gödöllőn a PATAK TÉREN.
Legközelebbi akció október 26-tól.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészet-
ből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Se-
lyemfű-, 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 elfo-
gadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas
u.3. 28/417-913

+ 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 Gomba-
készítmények, stb. Tel: 20/385-7669

+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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„Itt van az ősz, itt van újra… „
Visszavonhatatlanul megérkezett az Ősz, a ter-
mészet gyönyörű színkavalkádot vonultat fel
előttünk. Emlékeinkben a nyári élmények még
élénken kavarognak, mint ahogyan az is, hogyan
vágytuk a közel 40 fokban a hideget. Előkerül-
nek a melegebb kabátok, a téli tüzelőnek való
sokaknál már szépen sorakozik a fészerben, a
kerti növényeinket is lassan téliesítjük.
Ez az időszak arra is alkalmas, hogy a testünket,
lelkünket is felkészítsük, téli üzemmódba állítsuk.
Szükséges, hogy erősítsük az immunrendszerün-
ket, minél ellenállóbbak legyünk a meghüléses,
influenzás megbetegedésekkel szemben.
Kis hazánkban nagyon jóminőségű és sokféle
gyógynövény áll rendelkezésre, amelyekből kü-
lönböző illóolajat, főzetet, tinktúrát, borogatást
stb. lehet készíteni a megfelelő eljárással, attól
függően, hogy mire kívánjuk használni.
A fűtési szezonban sok otthonban a páratarta-
lom megváltozik, a nem megfelelő szellőztetés
miatt penészfoltok is megjelenhetnek és ezál-
tal a felsőlégúti betegségekkel kell megküzde-
ni. Célszerű a párologtatást a mindennapi rutin
részévé tenni. A levendula akár önmagában, a
citromfű-mandarin-boróka keveréke vegyítve
csökkentheti a gombás elszaporodás következ-
tében kialakuló betegségeket. Arra hívnám fel a
figyelmet, hogy mindenképpen 100%-os tiszta-
ságú terméket vásároljanak, mégha drágábbak
is, mivel ezek nem tartalmaznak hozzáadott
egyéb kemikáliát. A teafa olaj fertőtlenítő hatása
a fürdőszobákban kifejezetten jószolgálatot tesz,
a páralecsapódás káros hatásai elsősorban ezen
helyiségben jelentkeznek.
És ha már a meleg otthonunkban, akár egy jó
könyvvel a kezünkben pihenünk és teát kor-
tyolgatunk, érdemes immunerősítő hatású gyó-
gyteákat fogyasztani. Magyarországon nagyon
elterjedt a kakukkfű, amelynek jótékony hatása
szerteágazó. Magas C-vitamin tartalma miatt
az orbáncfű tea is ajánlatos (epekő problémá-
nál és vérhigító céllal szedett gyógyszer mellett
nem szabad!), ugyanígy a csipkebogyó (mézzel
ízesítve a veseműködést serkenti!) és a (fürtös)
menta. Utóbbi a légúti betegségek megelőzésé-
ben játszik nagy szerepet, azonban ha már meg-
fáztunk, akkor a bodza / hársfavirág köhögés- ill.
lázcsillapító, valamint izzasztó hatását élvezhet-
jük. A tüdőfű a krónikus hörgőgyulladásnál le-
het hasznos kiegészítő társunk, ám ilyenkor az
inhalálás – ülőfürdő alkalmazása is megfelelő
gyógymód lehet. Az arc- / homloküreg problé-
mánál a diólevél ajánlott teaként és / vagy külső
pakolásként a megfelelő helyen.
A teákat – főzeteket lehetőleg csak mézzel
ízesítsük, ha önmagában nem tudjuk jóízűen
elfogyasztani. És lehetőség szerint egyszerre

egyfélét kezdjünk inni, a „koktélokat” hagyjuk
későbbre, amikor kitapasztaltuk, hogy melyik a
mi növényünk.
Kitűnő választás még a gyömbér, amely növeli
az immunrendszer fertőzésekkel szembeni el-
lenálló-képességét, felhasználása igen sokrétű.
Az ételeinkben is használhatunk kicsivel több
erősítő hatású fűszert, mint pl. kardamon, amely
serkenti a szívizmok működését, köhögéscsilla-
pító és tonizáló szer.Aztán ajánlott még a renge-
teg ízletes fűszer mellett a fahéj, mely mézzel
keverve karbantartja a vércukorszintet, vírus-és
baktériumellenes, (emésztésjavító, könnyíti és
gyorsítja a zsíremésztést), valamint a szegfű-
szeg, édeskömény, koriander, és a méltán sokak
által kedvelt fokhagyma.
Sokan fogyasztanak megelőzés céljából külön-
böző vitaminokat. Érdemes mindet kúraszerűen
alkalmazni. Mivel minden szervezet egyedi mó-
don reagál a különböző ingerekre, ha túl sokat
kap, több kárt okozhatunk vele, mint amennyit
használ. Ráadásul nem fogjuk tudni, hogy mi
okozza a problémát – elveszünk a gyógyszerek,
vitaminok, gyógyteák rengetegében. Mindent
mértékkel., a mérték = érték! A téliesedésünk
alkalmából figyeljünk azért arra is, hogy feles-
leges zsírpárnák ne rakódjanak le. Helyezzünk
nagyobb hangúlyt tudatosan a mozgásra, hiszen
a rosszabb időben szívesebben választjuk a ka-
napék kényelmét mint egy kiadós edzést.
A talpreflexológia kifejezetten jótékony hatású
az immunerősítésben, megelőzésben. Heti mi-
nimum 1 alkalom „szintentartást” eredményez,
amely mind fizikai, mind lelki-szellemi szinten
frissít, hogy aktív, jó egészségben vágjunk neki
a következő hónapoknak.

Holczinger Kornélia
Természetgyógyász – reflexológus

Mobil: 30 / 388 7757



Beküldési határidő: 
2015. október 27.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Illés Márton, Palotakert 8., Ma-
darász Patrícia, Rét u. 55/2.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Rézsó Mátyás, Undi M. u. 2/a., 
Bukodi Miklósné, 2117 Isaszeg, 
Petőfi u. 12.  
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Dr. Ti-
borfai Zsuzsa, Mikes K. u. 17.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Korzenszky Gergely, Klebelsberg 
K. u. 4/b., Pollák Emil, Remsey I.  
krt. 4.  
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Szente Fe-
rencné, Batthyány L. u. 31., Tóth 
Dóra, Semmelweis u. 66.

2015. október 20.16 gödöllői Szolgálat

Utazz velünk
Törökországba, mely utasa-
ink nagy kedvence!
Ha Ön még nem járt arra, érdemes elolvasnia 
miért is népszerű a magyar utasok körében a 
török riviéra, ha pedig már járt ott, akkor nosz-
talgiázzon velünk!
Maga a török riviéra egy több száz kilométeres 
partszakasz Törökország dél-nyugati partvidékén, 
ahol a passzív kikapcsolódást kedvelők nagyszerű 
tengerpartokon napozhatnak, a kalandvágyók ej-
tőernyőzhetnek, jeep szafarizhatnak, raftingolhat-
nak vagy búvárkodhatnak a Földközi-tengerben. 
A történelem iránt érdeklődők számára a térség 
maga a paradicsom! Számos ismert történelmi vá-
ros található elérhető távolságban (Trója, Milétosz, 
Epheszosz). de nagyszerű természeti csodákkal is 
találkozhatunk a tágabb környezetben, mint példá-
ul Pamukkale és Kappadókia. 
Néhány szóban az Antalyaból elérhető legfőbb tu-
risztikai célpontokról:
Alanya: Antalyától 130-140 km-re keletre, kb. há-
rom órás transzferidőre fekszik. A Taurus-hegység 
öleli körbe Alanya városát, amely méltán népszerű 
nyaralóhely. A középkorban épült erődből nagyon 
szép kilátás nyílik a városra. A Vörös Torony, a 
kikötő, a Damlatas-barlang valamint az óváros a 
maga hangulatos üzleteivel, éttermeivel, vendég-
lőivel feledhetetlen élményt nyújt az idelátogatók-
nak. A híres Kleopatra Beach pedig a régió egyik 
leghosszabb homokos/aprókavicsos partszakasza.
Antalya: A Török Riviéra legnagyobb városa. 
Egyik híres, az ókorból származó látványossága a 
Hadrianus kapu, mely Kr. e. 130-ban épült. A tele-
pülést a Taurus lenyűgöző hegyvonulatai ölelik kö-
rül. Az óváros oszmán házai között, a bazárban és a 
kikötőben barangolva izgalmas napot tölthetünk el. 
Innen kb. 12 km-re keleti irányban találjuk Török-
ország egyik legszebb homokos tengerpartját, Lara 
Beach-et. A várostól nyugatra Konyaalti gondozott, 
kristálytiszta vizű kavicsos strandja vonzza a nap-
sütés szerelemeseit. Északra, a hegyek felé indulva 
Törökország igazi arcával találkozhatunk: a Düden 
és Kursunlu nevű vízesésekkel és lenyűgöző termé-
szeti tájjal. Érdemes egy kirándulást tenni az ókori 
településekre, Aspendosba és Pergébe.
Belek: A beleki turisztikai régió a gyönyörű tür-
kizkék tenger látványával, aranyszínű strandokkal, 
zöld fenyvesekkel és golfpályákkal csalogatja a lá-
togatókat. Igényes szállodák sora épült fel a széles, 
homokos/kavicsos, lassan mélyülő part mentén. A 
luxus Belek jelképévé vált. A régióban közkedvel-
tek a vízi sportok. A festői szépségű Belek ideális a 
gyermekes családok, a pihenésre vágyók, valamint 
az amatőr sportolók számára.
Kemer: Kemer a Törökországi üdülőhelyek között 
az elsők közt van. A repülőtértől kb. 50 km-re helyez-

kedik el. A város szívében található egy kis kikötő, 
melynél a kirándulásról visszatérő hajók állnak meg. 
A kikötő környékén számos bár, étterem és üzlet ta-
lálható. Kemer egy csodálatosan tiszta vizű, kavicsos 
tengerparton fekszik. A szállodák a városban, illetve 
a környező településeken (mint Kiziltepe, Göynük, 
Beldibi, Camyuva vagy Tekirova) nagyrészt köz-
vetlenül a parton helyezkednek el. A fenyvesekkel 
körülvett nyaralóhelyek természeti szépsége párat-
lan. A környék nevezetességei közé tartoznak Pha-
selis ókori városának romjai, valamint Olympos, a 
híres lykiai város, amely csodálatos tengerpartjáról, 
az érintetlen természetről valamint ókori romjairól 
(fürdő, szentélyek, római színház és temető) híres. 
Olympostól északra, Ciraliban található a világhírű 
Yanartas hegy, melyet „Lángoló Szikla”-ként ismer-
hetünk, ahol egy különleges természeti képződmény 
hatására soha nem alszik ki a tűz.
Side: Antalyától mintegy 70 km-re, keletre található 
ez a turisták által szintén nagyon kedvelt üdülőhely. 
mely híres gazdag történelméről, hiszen a várost 
már az antik korban ismerték, ekkor forgalmas ki-
kötő volt, melyet kalózok is látogattak. A mai Side 
utcáin sétálva találhatunk itt üzleteket, ahol a helyi 
kézművesek portékáit vásárolhatjuk meg. Közvetle-
nül a tengerparton számos bár, étterem és kávézó ta-
lálható, gyönyörű strandjaira csodás kertekkel ren-
delkező szállodák települtek. Sidétől csupán néhány 
kilométerre található a festői Manavgat vízesés.
FIGYELEM! 2016-ban áprilistól októberig 
Antalya lesz az EXPO helyszíne, emiatt várha-
tóan a szokásosnál is gyorsabban fogyhatnak a 
helyek nyárra, érdemes előre gondolkodni és 
kihasználni az előfoglalási időszak adta kedvez-
ményeket nyaralásuk lefoglalásához! 
Güle güle! (Viszontlátásra!) 

www.sissytravel.hu/utazz-velunk


