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• terjesztői ára: 75 ft

Új HÉV-szerelvények nem lesznek, de a felújítottak szebbek és korszerűbbek lesznek. A proto(3. oldal)
típus már készen van.

www.szolgalat.com

Fújják a dalunkat! címmel rendezi meg őszi nagykoncertjét a Cimbaliband, amely Csányi Istvánnal és Ferenczi Györggyel áll színpadra. (5. oldal)

TISZTESSÉGBEN MEGŐRIZNI AZ EMLÉKEKET

Forradalomtól forradalomig
A forradalmak azért jelentenek
különleges történelmi pillanatot
egy-egy nemzet és a világ életében, mert az egyszerű emberek
közössége egyszerre mondja ki,
hogy nem kér többet a központi értelmezésből, s többé nem
engedi magát megalázni, hangzott el október 23-án, az egykori
nemzetőrség udvarán megrendezett megemlékezésen.
Itt, a forradalom áldozatainak emlékére állított kopjafánál tisztelegtek a gödöllőiek az 1956-os forradalom hősei
előtt, majd az ünnepi programot és a
koszorúzást követően, a Dózsa György
úti temetőben Kiss Antal és Balázsovich András, 1956 két gödöllői áldozatának sírjánál tisztelegtek főhajtással
az egybegyűltek.
Közel 60 év távlatából is élénken élnek
a gödöllőiek emlékezetében az 1956

Fotó: Balázs Gusztáv

lOkálpatrióta hetilap • alapítva: 1992
Keresi a receptet legjobb formájához a
TEVA-GRC. A gödöllőiek ugyan hazai pályán
3-1-re verték a Kaposvárt, de idegenben, az
MTK után a Vasastól is kikaptak 3-0-ra.
(8. oldal)

októberében és novemberében történtek. Bár az egykori résztvevők közül
már csak kevesen vannak köztünk,
utódaik megőrizték a titokban, félve
elmondott igazságokat. Évről-évre sokan jönnek el, hogy az egykori rendőrség, majd a forradalom ideje alatt nemzetőrség udvarán, ahol 59 évvel ezelőtt
gyilkos sortűz dördült, közösen emlékezzenek azokra, akik a forradalom
idején életüket kockáztatták és adták a
magyar szabadságért.
1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az
1956-os forradalom kitörésének napja
és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának napja.
A rendezvényen Fábián Bertalan, a
Török Ignác Gimnázium igazgatója
mondott ünnepi beszédet, aki Petőfi
Sándor, Babits Mihály és Illyés Gyula verseinek segítségével vázolta fel,
mit jelentettek a magyar nép számára
a forradalmak, a diktatúrák elnyomása,
s hogyan örökítették meg ezt költőink,
akiket mindig megtalálunk a forradalmak szellemi vezérei között.
(folytatás a 3. oldalon)

KÖLTÖZIK

A VÁROSHÁZA
Folyamatosan zajlik a Városháza kiürítése, és a Polgármesteri Hivatal irodáinak új helyre költöztetése,
amit az épület műszaki állapota indokol. A kiürítésről
szeptemberben született
meg a döntés.
A héten az ügyfélfogadás
szünetel, a Polgármesteri
Hivatal munkatársai a +3628/529-100-as központi telefonon keresztül állnak az
ügyfelek rendelkezésére.
Személyes
ügyintézésre
legközelebb november 2-től
lesz lehetőség, ekkor nyílik
meg ugyanis a Petőfi téri
Jókenyér bolt melletti helyiségben az ügyfélszolgálati
iroda.
(Részletes információk
a 2. oldalon)
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Képviselő-testületi döntések
Új Civil Ház – javítási
költségkeret
A testület bruttó 7,2 millió forint ös�szegben fogadta el a Gödöllő és Vidéke Ipartestület székházának átvételéhez kapcsolódó, építészeti, gépészeti
és elektromos munkákat tartalmazó
javítási költségeket. Májusban született szándéknyilatkozat arról, hogy
az önkormányzat átvenné a Dózsa
György úti épületet új Civil Ház kialakításához.
A jelenleg a Szabadság úton – a volt
Forrás Szociális Segítő Szolgálat épületében – működő Civil Ház ugyanis
egyre kevésbé felel meg a civil szervezetek, közösségek igényeinek. Ha
megszületik a szerződés az ipartestülettel, akkor a költségkeretet a jövő évi
költségvetésbe tervezik be.

Városi Piac – alig változó
díjak
A Városi Piac bérleményeiben alkalmazott bérleti díjakat négy üzletet
érintő kisebb korrekciótól eltekintve
2016-ban is a jelenlegi s�inten tartja a
képviselő-testület. 2011-ben és 2012ben nem volt díjváltozás, 2013-ban
átlagosan 4,02 százalékos csökkentés
történt, ezután két évig változatlanok
maradtak a díjak.
A Gödöllői Piac Kft. hosszú távú, 10
éves bérleti szerződést köthet Halmos
Zsolt egyéni vállalkozóval a piaci étterem jelenlegi bérlőjével.

Környezeti állapot értékelés
A környezet védelméről szóló törvény
előírásai szerint az önkormányzatoknak elemezniük és értékelniük kell a
környezet állapotát a településükön
és arról legalább évente tájékoztatni
kell a lakosságot. A 2014. évi értékelés
most készült el és azt képviselő-testület elfogadta. Az értékelés elolvasható
a godollo.hu honlapon.
Gödöllő környezeti állapotával kapcsolatban a polgármester elmondta,
hogy a város jelentős előrehaladást ért
el a hulladékgazdálkodás és a szenynyvíztisztítás területén. Büszke arra,
hogy az önkormányzat negyedszázados működése alatt nem csökkent a város kiemelkedő értékének, vonzerejének számító zöldterület magas aránya.
Az önkormányzat ezzel együtt is nagy
gondot fordít arra, hogy megfelelő infrastruktúrával vonzza a befektetőket.
Sajnálatos viszont, hogy az illegális
hulladéklerakók felszámolására még
mindig milliós nagyságrendű kiadásokat kell költeni évente.

Környezetvédelmi program
készült
Második olvasatban ugyancsak elfogadták a képviselők Gödöllő város
2015-2020-ig szóló környezetvédelmi
programját, aminek elkészítése jogszabályi kötelezettsége a településeknek.
Az anyagot korábban a városfejlesztési bizottság véleményezte. A program
tervezetét a város bonlapján el lehetett
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érni. Annak érdekében, hogy a városban működő, környezetvédelmi, természetvédelmi, városszépítő és -óvó
tevékenységeket folytató szervezetek,
civil szervezetek és közösségek véleményt nyilvánítsanak, a dokumentumot készítő Wenfis Kft. 19 szervezetet,
közösséget keresett meg.
A véleményezésre 60 nap állt rendelkezésre. A program első olvasatú változatát a GreenDependent Egyesület
egyedüliként véleményezte, értékes javaslatainak túlnyomó része a programba beépült, annak színvonalát emeli.
Az elfogadott program megtekinthető
a godollo.hu honlapon.

Likviditási kölcsön
25 millió forint összegű likviditási kölcsönt nyújt a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére
az önkormányzat. A társaság a tavaly
számlázott nettó árbevétele alapján
63 millió forintot kaphat társasági adó
támogatás révén, a kölcsön az addig
sorra kerülő rendezvények, programok
kiadásainak fedezetére szolgál. Viszszafizetése januárban esedékes.

Autóbusz közlekedési
pályázat
Pályázatot ír ki a képviselő-testület a
helyi autóbusz közösségi közlekedés
közszolgáltatás ellátására. Az elmúlt
egy évben ez a közszolgáltatás a Gödöllői Üzleti Park és a Haraszti út ipari-gazdasági terület bekapcsolásával
bővült. Az új járatok elsődlegesen a
dolgozók munkába járását szolgálják.
A haraszti járat kihasználtsága alacsony, ezért ezt a járatot integrálják egy
új, a kormányhivatal járási hivatalának
Kotlán Sándor utcai épülete megközelítését is szolgáló új buszjáratba.

Orvosi ügyelet: közbeszerzési
eljárás
Közbeszerzési eljárást indít a város
a gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet ellátására. A szolgáltatást
a Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoport látja el, ez a megbízása az év
végével lejár. Az előző évekhez hasonlóan Szada és Isaszeg vezetése ismét
kifejezte a szándékát Gödöllő központi
orvosi ügyeletéhez történő csatlakozásra.
A képviselő-testület felhatalmazta a
Tormay Károly Egészségügyi Központ
igazgatóját arra, hogy az iskola-egészségügyi ellátás keretében működő iskolaorvosi tevékenységet terjessze ki
az Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakközépiskolára, hozzájárult továbbá ahhoz, hogy az iskolavédőnői feladatokat ugyanott Weidl
Katalin egyéni vállalkozó védőnő
lássa el.

Gödöllő torta köszönti majd
az 50 éves várost
Engedélyezte a képviselő-testület a
Solier Café részére a „Gödöllő torta”
elnevezésben Gödöllő településnév

használatát. Röviddel ezután meg is
kóstolták a cukrász remeket.
A település jövőre ünnepli várossá
avatásának 50. évfordulóját, ebből az
alkalomból kérték fel a Solier Café vezetőjét, Szoljár Csabát egy jubileumi
torta elkészítésére.
A tortakülönlegesség megalkotását
hosszas kutatómunka előzte meg.
Ennek során, komoly segítséget kapott a Solier Café a Gödöllői Királyi
Kastély muzeológusától Kovács Évától, és Hadháziné Szabó Margittól a
Gödöllői Királyi Szakácskönyv írójától. Áttanulmányozták közösen a
szakácskönyveket, történelmi leírásokat, tanulmányokat, a Császári udvar,
valamint a XIX. és XX. század receptúráit. Az előzetes tájékozódás során
meghatározták a Gödöllőre jellemző,
Gödöllőn termelt és gyakran előforduló alapanyagokat, gyümölcsöket.
Az így kapott információkból szabad
asszociációval született meg a torta,
amely megfelel a mai kor elvárásainak
is, de hitelesen kapcsolódik Gödöllő
történelméhez, kultúrájához.

Közterületek használata, tisztán tartása
Új önkormányzat rendeletet alkotott a
képviselő-testület a közterületek használatáról, a közterületek és a vásárok
rendjéről. A rendelet újdonságai közé
tartozik, hogy a Mária-kert fokozott
védelme érdekében megtiltja a zöldterületére történő belépést és ott tartózkodást. Ugyanígy tiltott tevékenység
lett Gödöllőn az engedély nélküli utcai árusítás is. Változás továbbá, hogy
megszűnt a parkok területéről a kutyákat kitiltó rendelkezés. A közterület
használattal kapcsolatos valamennyi
hatáskört a jegyzőre ruházták.
Módosították a közterületek és az
egyes, nem közterületnek minősülő
ingatlanok tisztán tartásáról, állagának
megóvásáról szóló helyi rendeletet.
Ennek az 1. számú melléklete ismerteti, hogy melyek azok a területek, amelyek rendben tartásának (elsősorban
kaszálásának) kötelezettségét annak
aránytalansága miatt az önkormányzat
teljesíti március 15-től november 15ig. Az év fennmaradó szakaszában az
érintett ingatlan tulajdonosának feladata marad az előírt tisztántartási kötelezettség teljesítése.

Okirat módosítások
A képviselők módosították a Gödöllői
Városi Múzeum valamint a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ Alapító Okiratát és Szervezeti és
Működési Szabályzatát. A múzeumi
dokumentumok módosítására azért
volt szükség, mert a Királyi váró üzemeltetésének feladata a Művészetek
Háza Gödöllő Nonprofit Kft-hez került át.
A könyvtár esetében az okiratokba bekerült az intézmény könyvkiadási és
egyéb kiadói tevékenysége. A gyakorlat igazolta elvárások, változtatások
szerint módosították az SZMSZ mellékleteként szereplő könyvtárhasználati szabályzatot.
				lt

Költözik a Városháza
Október 31-ig kiürítik a Városháza épületét, a Polgármesteri Hivatal
irodái új helyszínekre költöznek, az önkormányzat és hivatal elérhetőségei, a telefonszámok és az e-mail címek azonban nem változnak. A
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjében nem lesz változás, az
irodák továbbra is hétfőn 8-18 óráig, és szerdán 8-16.30-ig állnak az
ügyfelek rendelkezésére.
Ami változik, hogy több helyszínen zajlik majd az ügyfélfogadás,
illetve az ügyintézés.
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 alkalmassá 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 a (28) 529-100-as 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 költségvetési
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 dolgo�nak majd a kö�iga�gatási és szociális iroda, illetve a hatósági iroda szakmai háttérmunkát végző
munkatársai.
A PETŐFI TÉRI JÓ KENYÉR BOLT MELLETTI HELYISÉGBEN NOVEMBER 2-ÁN NYÍLIK MEG AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA.
A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM MELLETTI ÉPÜLETBEN a kö�terület felügyelet munkatársait helyezik el.
A Polgármesteri Hivatal irodái az alábbi telefonszámokon érhetők el:
Polgármester, polgármesteri kabinet: (28) 529 – 178
alpolgármesterek: (28) 529 – 179
Jegyzői iroda: (28) 529 – 190
Városüzemeltetési iroda: (28) 529 – 153
Közigazgatási és szociális iroda: (28) 529 – 188
Hatósági iroda: (28) 529 – 246
Adóiroda: (28) 529 – 110
Főépítészi iroda: (28) 529 – 194
Költségvetési iroda: ( 28) 529 – 193
Közterület felügyelet: (28) 529 – 169
***
A Városháza épületének kiürítését követően a Gödöllői Víziközmű Társulat
a Gödöllői Piac Kft. épületében (Gödöllő, Szabadság út 3.) lesz megtalálható. A Társulat november 2-tól az új irodájában várja ügyfeleit. Az ügyfélfogadás rendje változatlanul: hétfő és szerda 8.00-18.00.
***
A GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL TÁJÉKOZTATÁSA
„A Gödöllői Járási Hivatal Okmányirodai osztálya - figyelemmel a hivatalban
megkezdődő átalakítási munkálatokra - 2015. november 4-étől nem a Polgármesteri Hivatalban, hanem a Kotlán Sándor utca 1. szám alatti épületben
fogadja az ügyfeleket. Az Okmányiroda a költözés napjai alatt, 2015 október
29-30. és 2015. november 02-03. között zárva tart. Az ügyfélfogadási idők és
az e-mail címek, honlapos jelentkezési felületek változatlanok, a főbb telefonszámok sem változtak.
A következő telefonos elérhetőségeken lehet felvilágosítást kérni, illetve
időpontra jelentkezni:
OKMI központi szám: 529-187 Egyéni vállalkozói igazolványok: 529-105
Személyi igazolvány: 529-106
Személyi igazolvány: 529-124
Gépjármű igazgatás: 529-174
Gépjármű igazgatás: 529-220
Vezetői engedély: 529-219
Információs pult: 529-200
Az Okmányirodába érkező ügyfelek a Kotlán Sándor utca 3. szám alatti parkolót használhatják, a mozgáskorlátozottak a Kotlán Sándor utca 1. szám
alatti parkolót vehetik igénybe. A gépjárművel nem rendelkezők a város főbb
pontjait útba ejtő, napi rendszerességgel járó buszjáratot vehetik igénybe.
Megértésüket köszönjük.”
***
A költözéssel és az ügyintézéssel kapcsolatos, folyamatosan frissülő, részletes információkat az érdeklődők megtalálják Gödöllő Város Önkormányzatának honlapján a www.godollo.hu címen és Gödöllő hivatalos
facebook oldalán: www.facebook.com/godollovaros.
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tisztességben megőrizni az emlékeket

Forradalomtól forradalomig
(folytatás az 1. oldalról)

„A zsarnokság örök és a vele szembe
forduló harag, lázadás, forradalom
is örök. Az mindegy, hogy győztes

el a hivatásos elhitetők magyarázatait, félreértelmezéseit, hanem újra és
újra visszatérünk a tiszta forráshoz.
A mi forradalmunk szellemi vezérei
a költők, írók, művészek voltak. A
művészet nem hazudhat, mert akkor
az alkotás giccsé, silánnyá, talmivá
értéktelenedik. Tehát újra és újra érdemes visszamenni a tiszta forrásig.
Petőfi, Illyés, Babits nem hazudik.

vagy vesztes egy forradalom, utána
a zsarnokság visszavonulásra kényszerül, de csak azért, hogy új formában új külsővel ismét megpróbálja
a hatalmat visszaszerezni. De vajon
mit tehet az egyszerű polgár, mit tehetünk mi, kései utódok, emlékezők?
Legfontosabb dolgunk, hogy tisztességben megőrizzük az előttünk járó
nemzedékek emlékét. Nem hisszük

Az ő szavaik ma is eligazítanak bennünket, pontosan kijelölik az utat
forradalomtól forradalomig, egyik
forradalmi változástól a
másik forradalmi változásig. Rájuk és társaikra lehet
és kell figyelnünk.”
Szintén költőinket hívták
segítségül a Club Színház
tagjai, akiknek ünnepi műsorában Reményik Sándor,
Ady Endre és Zalán Tibor
versei, valamint az egykori
résztvevők visszaemléke-

zései hangzottak el.
Bertalan Adrienne,
Farkas Lilla, Farkas
Benedek,
Maródi
Vanda, Scarlat Katalin és Gecse Gábor
nem a dicsőséges pillanatokat,
h a nem
az embert próbáló,
drámai eseményeket
idézték fel, azokat a
megélt tragédiákat,
amik jó esetben is
csak széljegyzetként
kerülnek be a történelemkönyvekbe.
Az ünnepség végén, hagyományosan
a kopjafánál helyezték el az emlékezés koszorúit a
gödöllői intézmények, pártok
és civil szervezetek képviselői.
Gödöllő Város
Önkormányzata nevében dr.
Gémesi György
p o l g á r m e s t e r,
Pecze Dániel alpolgármester és
dr. Nánási Éva

címzetes főjegyző koszorúzott. A
rendezvényen a Gödöllői Városi Fúvószenekar az alkalomhoz illő zenei
összeállítással tisztelgett.
Ezt követően a Dózsa György úti
temetőbe vonultak át az emlékezők,

ahol elsőként Kiss Antal, majd Balázsovich András sírjánál rótták le kegyeletüket.
kj

Forssai látogatók gödöllőn

kényelmesebb lesz a Felújított HéV

Gazdagodó együttműködés

A prototípus már kész

Sami Sulkko, finn testvérvárosunk, Forssa polgármestere
és felesége nem hivatalos látogatást tett Gödöllőn.
Rövid itt tartózkodásuk alatt találkoztak Albert Gábor evangélikus
lelkésszel és feleségével, Joób Emesével, akikkel a két település egyházának kapcsolatát szeretnék erősíteni. Ennek egyik mozgatója a
polgármester felesége, aki maga
is lelkészként tevékenykedik a
forssai közösségben.
Később dr. Gémesi György
polgármesterrel, valamint dr. Biacsi Zsuzsannával, a Finn-Magyar
Baráti Társaság tagjával folytattak megbeszélést a két település
közti további együttműködésről.
A jövőben továbbra is a fiatalok
és a civilek között és kulturális területen képzelik el a kapcsolatok
folytatását.

Az oktatásban elsősorban
az egykor jól működő zeneiskolák közötti kapcsolat
erősítését szeretnék megvalósítani. Ennek első lépéseként Sami Sulkko meglátogatta a Frédéric Chopin
Zeneiskolát és megtekintette az ott folyó oktatást.

Új dizájn, új utastér, klíma,
konnektorok, kamerák, ingyen wifi: ilyenek lehetnek a
30-40 éves HÉV-kocsik, s a
prototípus, ami már elkészült,
a tervek szerint a jövő év második negyedévében állhat
forgalomba.

(pts)

A tervezett átalakításokról korábban már lapunk is beszámolt, hiszen
a gödöllőiek közül
naponta több ezren
utaznak HÉV-vel a
fővárosba. A szerelvény külsőleg élénkebb színeket kapott,
de ennél sokkal fontosabb a kényelmesebb,
az
utazóközönség
igényeit figyelembe
vevő belső tér kialakítása. Újak az ülések és új az elrendezés is. Eltűntek a térelválasztó
panelek, ami megmaradt, az üvegből
van. A középső kocsiba felhajtható
üléseket tettek be arra az esetre, ha
valaki nagyobb poggyásszal száll fel.
Az ülések felett eltűnt a rácsos, régi
csomagtartó, átlátszó üveglapokat
építettek be helyette – derül ki az Index összeállításából.
Teljesen új a kapaszkodórendszer
is, a mennyezetre pedig LED-es vi-

diákigazolVány: a Héten lejár a Határidő

Fontos az érvényesítés
Már csak néhány nap van hátra a
hónap végéig, ráadásul most van az
őszi szünet, úgy, hogy biztos sokan
a fejükhöz kapnak, ha elfelejtették
érvényesíteni a diákigazolványukat. Ezt azoknak a közoktatásban
és a felsőoktatásban tanulóknak kell
megtenni október 31-éig, akik már
betöltötték 16. életévüket.
A diákigazolványok matricával
történő érvényesítése – a tanköteles kor betöltését követően – azért
szükséges, mert kedvezményes
tanulóbérletet csak érvényes diákigazolvánnyal vagy ideiglenes
diákigazolványnak minősülő igazo-

lással lehet használni, ezek nélkül a
bérletszelvény utazásra nem jogosít.
Az oktatási intézmény által kiállított
ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolások a kiállítástól számított 60 napig érvényesek, szükség
szerint tehát 60 naponta újat kell
beszerezni. Más dokumentummal,
például iskolalátogatási igazolással,
hallgatóijogviszony-igazolással az
utazási kedvezményeket nem lehet
igénybe venni. Minden ilyen esetben pótdíjazásra lehet számítani,
fontos tehát időben gondoskodni a
diákigazolványok érvényesítéséről.
A diákigazolványok érvényesíté-

se azért is szükséges, mert anélkül
már nem használhatók tovább a
hosszabb időre vásárolt (negyedéves, éves) bérletek sem. A különböző bérletek (a havi, a negyedéves,
a szemeszterre szóló és az éves
bérletekre is), a diákigazolvány érvényességének megfelelő meghoszszabbításával tovább használhatók.
Aki elfelejtette az érvényesítést,
és már csak novemberben pótolhatja, az igyekezzen mihamarabb
megtenni, mert a BKK és a MÁV
járatain is fokozottan ellenőrzik a
diákigazolványokat.
(bdz)

lágítás került. Vizuális tájékoztatón
írják majd ki az aktuális állomások
neveit, de új a hangosításrendszer
is. Az utasok és a szerelvények biztonságára belső kamerák vigyáznak,
remélhetőleg ez távol tartja majd a
rongálókat.
Az utasteret klímával látták el, sőt
ingyen wifi is lesz a szerelvényen,
ahol az oldalfalban (230 voltos) konnektorok biztosítják, le ne merüljön

az utas laptopja vagy telefonja. A
középső kocsi két végében kerékpár
szállítókat alakítottak ki. A korszerűsítésről Tarlós István főpolgármester nemrég egy sajtótájékoztatón kijelentette: megvizsgálták a HÉV-ek
felújítási lehetőségeit, eszerint ezek
az öreg, NDK-s szerelvények további 20 évre felújíthatók 60 milliárd
forintért, a felújítás a BKV saját műhelyében megoldható lenne, ami15
milliárd forintba kerülne. Amennyiben a korszerű felújítás a technikai
korszerűsítésre is
kiterjedne, az további 15 milliárd
forintba, a pályabiztonsági berendezések rekonstrukciója
pedig
újabb 30 milliárd
forintba kerülne.
(ny.f.)
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Újabb megmérettetések várnak a táncosokra

pelt a műsorban. Az együttes
vezetője, Moussa Ahmed
elmondta, bíznak a sikerben,
ugyanis mindhárom zsűritag
és a közönség szavazatával 94 százalékos eredményt értek el. Ennek
ellenére még nem
tudni, hogy továbbjutottak-e.
Mint megtudtuk, a
tánctrió a nemzetközi szereplések után a
magyar Got Talent
színpadán is bemutatkozik, ahol teljesen új koreográfiával
állnak a zsűri elé. jk

Olaszországban is hódít a Fricska
A Britain’s Got Talent után a múlt
hétvégén az egyik olasz kereskedelmi csatorna show-jában tűnt fel a
gödöllői Fricska táncegyüttes. A fiúk
erre a megmérettetésre már meghívásra utaztak.
A Fricska célja a magyar néptánc
népszerűsítése szerte a világon, ezért
nagy öröm volt számukra, amikor
megkereste őket az egyik olasz tévécsatorna.
A szervezők azt kérték, a brit tehetségkutatóban bemutatott táncukat
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adják elő náluk is. Ennek köszönhetően a Fricska versenyzőként szere-

Nemzetközi természettudományos versenyeken elért sikerek a Premontrei Gimnáziumban
A Premontrei Szent Norbert Gimnázium diákjai számos versenyen
indulnak és szereznek előkelő helyezéseket, s ezzel egyben hírnevet
is az intézménynek. A 2014/2015ös tanév kimagaslóan sikerült ebből a szempontból, mivel nem csak
Magyarországon, hanem külföldön,
nemzetközi megmérettetésen is részt
vettek premis diákok. Jó szereplésük

portjában, másrészt Budapesten a
Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében, ahol prof. Nyíri Gábor mentorálta. Mind a két kutatóintézetben
végzett munka nagyban segítette abban, hogy a nemzetközi versenyeken
sikerrel szerepelhessen. Az MBKban végzett kutatómunkájának eredményeit Törökországban, Izmirben

egyik magyarázata, hogy nem pusztán a tankönyvi tananyaggal foglalkoztak, hanem kutatómunkákban is
részt vettek.

mutatta be. Előadását ezüstéremmel
díjazták.
Az IBO (International Biology Olympiad) hazai válogatóversenyén
pedig bekerült a hazánkat képviselő 4 fős olimpiai csapatba, melynek tagjaként 2015 nyarán a dániai
Aarhus-ban megrendezett 26. Nemzetközi Biológiai Diákolimpián
ezüstérmet szerzett. Az IBO a legrangosabb nemzetközi biológiaverseny, ahol idén 62 ország 239 diákja
indult. Egyéni versenyről van szó,
csapatrangsor nem készül, azonban
az feltétlenül megemlítendő, hogy a
négy magyar diákból álló csapat egy
arany- és három ezüstéremmel a legjobbak között szerepelt. Flóra sikeres
felkészülésében szerepet kapott gimnáziumi biológia-, fizika-, kémia-,
matematika- és angoltanára, illetve
az MBK munkatársainak is sokat
köszönhet e rangos eredmény eléréséhez vezető úton nyújtott felkészítő
segítségükért.
–áp–

GYEREKEKET TÁMOGAT A GÖDÖLLŐI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Nem csak ünnep idején segítenek
Nem minden családnak könnyű
megoldani, hogy az óvodába, vagy
iskolába járó gyermeknek minden
szükséges felszerelése meglegyen.
Ehhez nyújtott segítséget a Gödöllői Roma Kisebbségi Önkormányzat több gödöllői intézmény alapítványain keresztül.

nyai pedig intézményenként 70
ezer forintot kaptak a Gödöllői
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
speciális célú keretéből. A támogatást az intézmények vezetői a hátrányos helyzetű gyerekek tanszereinek kiegészítésére és fejlesztési
eszközökre fordítják.

A Zöld Óvoda és a Szent János utcai Óvoda 50-50 ezer, a Damjanich
János Általános Iskola, a Montágh
Imre Általános Iskola és a Petőfi
Sándor Általános iskola alapítvá-

Mint megtudtuk, az adományt azért
ezekhez az intézményekhez juttatták el, mert itt vannak nagyobb
számban jelen rászoruló családokból érkező gyerekek.

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális
Egyesületének Gödöllői területi csoportjának következő fogadóórája 2015. november 4-én, szerdán, 16-17 óra között lesz.
A fogadóórán lehetőség lesz megismerkedni egy könnyen elsajátítható ajándékkészítési módszerrel, a gyöngykötőkével, mellyel
az ünnepekig még elkészíthetjük saját készítésű meglepetéseinket.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!
Amit hozni kell hozzá, az két rövid, mindkét végén szabad kötőtű,
fonal és gyöngy (például egy nyaklánc készítéséhez 7-8 m fonál
és a mintától függően 80-100 olyan méretű gyöngyszem szükséges, amelyek a kiválasztott fonalra felfűzhetőek). Alapvető kötési
ismeret szükséges hozzá (sima és fordított).
Előzetes:
December 9-én 15 órától 17 óráig tartjuk a mozgáskorlátozott csoport karácsonyi műsoros összejövetelét, szeretettel várunk minden
régi tagot, érdeklődőt!
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06-30-295-2456.

A Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat mindig is nagy
hangsúlyt helyezett a gyerekek támogatására. Évek óta nagy sikerrel
rendezik meg Mikulás ünnepségüket, amire idén is közel kétszáz gyereket várnak, karácsony előtt pedig
évről - évre óriási érdeklődés mellett rendezik meg ünnepváró kézműves programjukat, ahol a gyerekek elsajátíthatják többek között a
mézeskalács és a karácsonyfa dísz
készítés fortélyait.
kj

MEGHÍVÓ

Teleki Pál születésének 136. évfordulója alkalmából 2015. NOVEMBER 6-ÁN (pénteken), 11
ÓRAKOR koszorúzó megemlékezést tartunk szobránál, a gr.
Teleki Pál téren.
A Művészetek Házától 10.30-kor,
az Egyetem aulája elől, a „Búzakalász” szobortól 10.45-kor díjmentes autóbusz indul a térre,
majd a megemlékezés után viszsza. Az autóbuszra a közbeeső
buszmegállókban is fel lehet
szállni.
A megemlékezésre tisztelettel meghívjuk és várjuk:
A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Juniki Ádám (13.b) abból az ismert
tényből, hogy egy az ujjaink között
megfeszített fűszál „énekel”, mérésekből kiindulva analizálta a megfeszített rugalmas testeken kialakuló
rezgéseket, és az ezeket befolyásoló
tényezőket. Emellett (pl. hőkamerás)
mérések alapján kísérletezett a kinyújtott gumiszalag nyújtás közbeni
melegedésével, annak mértékével és
az azt befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban. Ádám részt vett a magyar
csapat munkájában az International
Young Physicists’ Tournament nemzetközi versenyen, és meghívást kapott annak európai versenyére.
Takács Flóra (12.a) két helyen szerzett kutatói tapasztalatot. Egyrészt
Gödöllőn a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet Alkalmazott
Embriológia- és Őssejtkutató Cso-
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Készítsünk ünnepi díszeket!
Ideje elkezdeni a karácsonyi készülődést, hiszen bármennyire is meglepő,
már csak egy hónap van hátra az advent beköszöntéig. Aki nem szeretné,
hogy az utolsó percben kelljen kapkodnia az ajándéknak is beillő dekorációs kellékek elkészítésével, már most
elkezdi kitalálni az egyes elemeket,
beszerezni a hozzávalókat.
A Színes Ötletek sorozat
legújabb darabjai számtalan lehetőséget kínálnak
fel a vállalkozó kedvű,
és ügyes – vagy kevésbé
ügyes – kezűeknek. Nem árt
ugyanis tisztázni, nem kell feltétlenül művésznek lenni ahhoz, hogy
valaki szép, hangulatos dekorációt,
vagy kisebb ajándékokat készítsen.
A sorozat négy új kiadvánnyal kedveskedik az érdeklődőknek, amiknek
a segítségével szebbnél szebb gyöngyös és szalagos díszeket, karton alapú ablakdíszeket és a különleges mézeskalácsokat készíthetnek.
Az ünnepre a legtöbben igyekeznek egyedi ünnepi köntösbe öltöztet-

ni otthonukat, és különlegessé tenni
az ajándékok csomagolását. A most
megjelent füzetekben olyan fenyőfára,
ablakokra, asztalokra vagy csomagokra tehető díszek készítésének titkaiba
avatják be az olvasókat a szerzők,

amik biztosan nem
köszönnek vissza sem az üzletek polcain, sem a vásárokon.
Az összeállítások készítői abból indultak ki, hogy az ünnep szépségéhez
hozzátartozik a közös készülődés is,
ráadásul ebbe a munkába bevonhatók
a család legifjabb tagjai is, hiszen a
gyöngyfűzés, vagy a szalagok hajto-

gatása a pontos leírások alapján és a
füzethez tartozó sablonok segítségével
még a gyerekeknek sem okoz problémát – persze, ha nem a legnehezebb
formához kezdenek neki.
Szintén kiváló közös, az ünnepre
való ráhangolódást segítő időtöltés a
mézeskalács készítés. Az egyszerűbb
formákkal (például csillagokkal ) a
gyerekek is elboldogulnak, míg a
felnőttek bonyolultabb, játékosabb figurákat – mackókat,
szánkókat –, vagy akár adventi
koszorút is készíthetnek. Csak arra
kell vigyázni, nehogy az elkészült
mézeskalácsokat idő előtt megegyék!
A karácsonyi ablakdíszek ünnepi
hangulatot varázsolnak minden helyiségbe, némelyik asztalra helyezhető
változata pedig a legegyszerűbb mécsest is mesebelivé teszi. Ezek elkészítésével azonban célszerű a gyerekek
közül csak a nagyobbaknak, illetve a
felnőtteknek próbálkozni. Igaz, aprólékos munkával, de egyedi alkotások
kerülhetnek ki a kezeik alól.
(ny.f.)

CimBAliBAnd-konCert: Fergeteges hAngulAt várhAtó

Világbajnok és „session” zenész fújja
A Cimbaliband gödöllői, őszi nagykoncertje különleges meglepetéseket tartogat. A zenekar két szuper-klasszis vendéggel, Ferenczi Györggyel és Csányi
Istvánnal egészül ki ezen az estén, akik
a szó legszorosabb értelmében fújni
fogják a dalaikat!
Az 1993 óta a világ legjobb szájharmonikásaként számon tartott, Emerton- és Artisjus-díjas Ferenczi György,
a Rackajam frontembere mindig kivételes hangzás és képi világot tud varázsolni a közönség elé. A koncerten megtudhatjuk, hogyan fújja a kalotaszegi
legényest szájharmonikáján, meghallgathatunk egy egyedülálló kísérletet
arra, milyen egy régi Herfli Davidson
blues nóta cimbalommal a középpontban, a Rackajam rajongóknak pedig
igazi csemege lesz az egyik kedvenc
sláger cimbalibandes feldolgozásban,
és természetesen nem maradhatnak el
az Ablakimba lemezről már eddig megismert közös dalok sem!

A banda tagjai a fergeteges hangulatot egy másik nagytehetségű zeneművésszel fokozzák: Csányi Istvánnal,
aki közismert virtuozitásáról az egész
országban. A kiváló zenésszel most,
először állnak közös produkcióval
színpadra! És hogy hogyan tud majd
beilleszkedni a számára eddig teljesen

ismeretlen folk világába Magyarország
egyik legjobban foglalkoztatott ”session” zenésze, és milyen új csatornákat
nyit meg a Cimbaliband zenéjében az ő
különleges hangszere, kiderül a Vidámpark című lemez dalainak hallgatása
közben.
Bízhatunk benne, hogy a Cimbaliband nemcsak hozni fogja már megszokott csúcsformáját újra rátapintva
magyar népzenei gyökerekre, hanem
megmutatja fogékonyságát az abszolút
humorra is. A hangzás alapját pedig,
mint mindig, a cimbalom adja meg
annyira magával ragadó tempóban és
virtuóz módon, hogy az már szinte letáncolhatatlan!
Akár esik, akár fúj, garantált, hogy
november 8-án 20 órakor a Művészetek
Házában a hangulatot a tüzes ritmus és
a vérbő muzsika úgy felforrósítja, hogy
a közönségnek mást sem kell tennie,
csak elengednie magát, és élvezni az
(cb)
átlényegülést.

konCertek és konFerenCiA A Fesztiválon

Tisztelgés Liszt Ferenc előtt
Tizennegyedik alkalommal
adott otthont a Gödöllői Királyi Kastély a Liszt Fesztiválnak, ahol évről-évre
hazánk kiemelkedő művészeinek előadását élvezheti
a közönség. A fesztiválhoz
immáron második alkalommal országos egyházzene-pedagógiai konferencia is kapcsolódott.
Az idei rendezvényt Balázs János Liszt- és Junior Prima Díjas zongoraművész és
a Jávorkai fivérek koncertje nyitotta
meg, majd a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar és a Szent Efrém Férfikar
adott hangversenyt, amelyen Liszt
Faust Szimfóniáját szólaltatták meg.

Szólót énekelt Megyesi Zoltán (tenor), vezényelt Horváth Gábor.
Az est során Szűts Aport, a Virtuózok című TV műsor díjazottját
is hallhatta a közönség, akinek a
tolmácsolásában Beethoven: c-moll

zongoraversenye
csendült fel. Október 26-án a Gödöllői
Szkólatábor kórusa és
a Szent Efrém Férfikar koncertje várta a
közönséget, ami már
a II. Országos egyházzene-pedagógiai
konferenciához
is
kapcsolódott. A tanácskozás még egy
különleges hangverseny egészíti ki, lapunk megjelenését
követően, október 27-én kedden, 19
órakor Gesztesi-Tóth László orgonakoncertjére kerül sor a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Baziliká(JK)
ban.

tánCházsorozAt A gödöllő tánCegyüttessel

Mulattak a szőlőőrzők
Az óriási érdeklődés kísérte Belvárosi
napok Folk-udvarának folytatásaként a
gödöllői közönség ősszel és télen sem
marad táncos megmozdulás nélkül, folytatódik ugyanis a Gödöllő Táncegyüttes
táncház sorozata. A sikeres szeptemberi
Szalonna-koncert után október 16-án került megrendezésre a Szőlőőrző szüreti
mulatság, ahol Pál Lajos, a
Magyar Kultúra lovagja és
fiatal püspökhatvani tanítványai adtak virtuóz harmonikakoncertet.
A rendezvényen bemutatkozott az együttes Páva-csoportja is, akikért a Fölszállott
a páva televíziós tehetségku-

tató elődöntőjében, november 6-án izgulhat a közönség! A táncegyüttes november
7-én Libakergető táncházba várja az érdeklődőket, december 19-én pedig évzáró karácsonyi táncházban búcsúztatják az
(kj)
idei táncos évet.
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Mindenszentek, halottak napja, halloween

Gödöllő anno +

Megváltozott ünnepek
H a g yo m á nyo k b a n
gazdag hétvége elé
nézünk, hiszen október 31., november 1.
és november 2. egyaránt jeles nap. Míg
a mindenszentek és
a halottak napja inkább az emlékezés
és az elmélkedés
időszaka, halloween
mindezek mellett a
vidámságra is lehetőséget ad.
Mindenszentek (latinul:
Festum omnium sanctorum) azoknak az üdvözülteknek a közös ünnepe, akiket nem avattak
szentté, illetve akik nem
kaptak külön napot a naptárban. A
mindenszentek napja a halottak napjának vigíliája, azaz ünnepi előestéje.
A hajdani rómaiak őseiket és hőseiket istenként és félistenként tisztelték, szobrot emeltek,
szentélyt állítottak számukra. Marcus Agrippa i.e. 27-ben építtette
Pantheonnak nevezett
hatalmas templomát,
ahol a papok az összes
isten tiszteletére áldoztak. Az épületet 610ben (egyes források
szerint 609-ben ) május
13-án keresztény templommá alakították, s IV.
Bonifác pápa Szűz Mária, Vértanúk Boldogasszonya és minden vértanúk tiszteletére szentelte. November 1-jét,
mint minden szentekre napját először Angliában és Írországban kezdték el ünnepelni a 700-as években, de
a megemlékezés napjaként 741-ben,
III. Gergely pápa idején jelent meg
először. Egyetemes ünneppé 844ben, IV. Gergely pápasága alatt vált.
Az ünnepet még a VIII. században május 13-ról november 1-jére
tették át, valószínűleg azért, hogy
ezzel a kelták régi népi újesztendejét
megszenteljék, ezzel ötvözve a régi
hagyományt az újjal. A katolikus
egyház az ünnepet november 1-jén,
az ortodoxia pedig egy héttel később

MEGHÍVÓ

tartja. A mindenszentek napja után
következő napot, halottak napját
998 óta tartják november 2-án. Ez
az ünnep összefügg azzal a századvégi szorongásos hangulattal, mely

1000-re a világvégét várta. Ilyen
elképzelések mellett igyekeztek a
halottakkal, az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. A sírokon
gyertyát gyújtottak, hogy „szegény,
fázós lelkek annak fényénél melengethessék magukat“.
A november 2-ai halottak napja
konkrétan Sz. Odiló clunyi apáttól
(962-1048) ered. Ő ezt az emléknapot a Cluny anyaegyház alá tartozó
minden bencés házban bevezette, s
mindmáig fennmaradt. Az ezredvégi
világvége várás elmúltával azonban
az ünnep megmaradt, egyre inkább
elterjedt, és a XIV. századtól Róma
is átvette. Halottak napjának hetét a

56 krónikája

halottak hetének
is nevezik. Ezen
a napon szokás a
sírok megtisztítása, feldíszítése és
a gyertyagyújtás.
A néphit szerint
ilyenkor hazalátogatnak a halottak: a gyertyák
fényénél a „véletlenül kiszabadult
lelkecskék” újra
visszatalálhatnak
a sírba, nem kísértenek, és nem
nyugtalanítják az
élőket.
Az ünnepkörhöz tartozik az
elmúlt években
egyre népszerűbb halloween, október 31., azaz mindenszentek estéje.
Ezt jelenti maga a szó is, aminek
eredeti formája „All hallows evening” . Elnevezése IV. Gergely pápához kötődik, aki a
pogány hagyományokat alakította át keresztény ünneppé .A
kelták ugyanis az újévet november elsején
a Samhain-fesztivál
(Samhain, a Napisten) keretében ünnepelték. Hitük szerint a
halottak istene az óév
utolsó napján, október 31-én megengedte
az elhunyt lelkeknek,
hogy
családjaikhoz
hazalátogassanak. Egy másik változat szerint október utolsó napján
a legvékonyabb a választóvonal az
élők és a holtak világa között. Az eltávozott lelkek ilyenkor útra kelnek,
addig barangolnak, míg meg nem
találják régi lakhelyüket, és ezen
az éjen megpróbálnak visszatérni a
világba. Mivel az emberek féltek a
rossz szellemektől és a démonoktól,
ezért az ünnepség kezdetén hatalmas
máglyákat gyújtottak, áldozatokkal
kedveskedtek isteneiknek. Hasonló
célt szolgálhatott, hogy ijesztő jelmezekbe öltöztek, s ezzel akarták
elijeszteni falvaikból az ártó lelkeket.
(k.j.)

A KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY szeretettel vár minden érdeklődőt az alapítvány névadója, a Gödöllői Művésztelep alapítója tiszteletére rendezett
eseményre!
2015. október 29. (csütörtök):
17.30: Emlékezés és koszorúzás Körösfői-Kriesch Aladár festőművész szobránál, a
Gödöllői Városi Múzeum előtt.
Közreműködik: Janurik Tímea, a Frédéric Chopin AMI népi ének szakos növendéke.
18.00: A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Díj és Emlékplakett ünnepélyes átadása
a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében.
Részletes program:
Szerelem a századfordulós Gödöllői Művésztelepen
Előadó: Körösfői László, a Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány
kuratóriumának elnöke
Közreműködnek: A Frédéric Chopin Zenei AMI tanárai és növendékei
Az alapítvány történetét bemutató „Tűzőrzők” című könyv kedvezményes áron a
helyszínen megvásárolható.
A belépés díjtalan.

Évről-évre többet tudunk meg az 1956-ban történtekről. Gödöllőn már 1999ben megjelent az első olyan kiadvány, amiben bepillantást nyerhettek a forradalom idején városunkban zajló eseményekbe, s ami egyben emléket is állított a résztvevőknek, s a forradalom fiatal gödöllői áldozatainak. A Sepetán
Róbert és Mordényi Endre által összeállított krónikából az az alábbiak szerint rekonstruálhatók az események.

Október 18.: Az egyetemi diákok megfogalmazták követeléseiket az egyetemi oktatás megreformálására.
Október 19.: Megalakították az Irodalmi Kört.
Október 22.: Diákgyűlés a Táncsics Vitakör szervezésében, ahol az egyetemi
oktatás reformja mellett politikai-gazdasági követeléseket is megfogalmaztak.
Október 23.: A diákok egy része bekapcsolódott a pesti tüntetésekbe.
Október 24.: A Ganz Árammérőgyárban megállt a munka. A rendőrkapitányságon háromtagú bizottságot állítottak fel a rend biztosítására. Az este
folyamán több egyetemistát letartóztattak, akiket akkor fogtak el, amikor egy
fegyvereket és röplapokat szállító autó ellenőriztek.
Október 25.: Késő délután spontán szerveződő csoportok bukkantak fel a
község központjában. A 400-500 fős sokaság a rendőrkapitányság épületéhez
vonult, ahol követelték az egyetemisták szabadon bocsátását. Amikor az emberek megindultak az épület felé, a rendőrségen tartózkodók a tömegbe lőttek.
A sortűznek három súlyos sérültje és egy halálos áldozata volt, Balázsovich
András, 17 esztendős diák.
Október 26.: Már a reggeli órákban nagy tömeg gyűlt össze a rendőrség
épülete előtt. A rendőrségen tartózkodók és a gödöllőiek között tárgyalások
kezdődtek, aminek eredményekét elengedték a politikai foglyokat, majd a
rendőröket lefegyverezték. Ezt követően egy 20-30 fős csoport a Járási Tanács épületéhez vonult, ahol átvette az irányítást és megalakította a Nemzeti
Bizottságot, majd felállították a Nemzetőrséget.
Október 27.: A Ganz Árammérőgyár dolgozóiból megalakult az ideiglenes
munkástanács. Az egyetemen megalakult az Ideiglenes Nemzeti Tanács.
Október 31.: A Nemzetőrség elfogott három államvédelmis sorkatonát, akiket kikérdezés után elengedtek.
November 4.: Megkezdődött a szovjet csapatok általános támadása.
November 5.: A szovjet csapatok dél körül érkeztek a község területére, s a
rendőrkapitányság épületét jelölték ki főhadiszállásnak. A szovjet megszállást
követően a Nemzeti Bizottság még egy ideig működött a Járási Tanács mellett, de működése hamarosan megszűnt. A Nemzetőrség szintén megszűnt, a
legtovább a munkástanácsok maradtak fenn, de 1957 júniusára nem maradt
számottevő ellenállás a Munkás-Paraszt Kormánnyal szemben, s ezzel kezdetét vette a leszámolás a forradalom támogatóival szemben.
(ny.f.)
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Interneten elérhetővé vált Magyarország
madárfajainak részletes adatbázisa
A kontinensünkön megfigyelt mintegy 800 madárfaj fele fészkelőként,
vonulóként vagy kóborlóként hazánkban is előkerült, és közülük
legalább 200 a lakott területeken is
előfordul. Ennek a változatos megjelenésű és viselkedésű madárkavalkádnak a megismerését segíti az
MME honlapján, a „Tudástár” főmenü alatt elérhető Magyarország
madarai adatbázis:
mme.hu/magyarorszagmadarai
Azt, hogy pontosan hány fajt is
számlál a hazai madárfauna egy
adott időpillanatban, szinte lehetetlen megmondani. A rendszertani
kutatások alapján ugyanis alfajok
emelkednek önálló faji státuszra
vagy éppen fordítva, eddig önálló
fajoknak tekintett madarak kerülnek törzsalakként és alfajonként
egy fajcsoportba.
Ezeknek a körülményeknek a figyelembe vételével hazánkban jelenleg
400-410 madárfaj előfordulása bizonyított és ezekből 397 faj szerepel a most elindult Magyarország
madarai honlapfelületen. Ezen minden fajnak külön oldala van, ahol a
madárral kapcsolatos általános és

• Az év utolsó fűnyírása
Ilyenkor ne nyírjuk a füvet 4-5 cm-nél
rövidebbre, mert a hosszabb fű jobban
tudja hasznosítani a napfényt. A gyep
így a gyomok és a moha támadásának
is jobban ellenáll. Őszi gyeptrágya alkalmazása is javasolt. Az őszi trágyákra jellemző az alacsony nitrogéntartalom és a magas káliumtartalom.
• Évelők, bokrok, cserjék és a sövény
visszametszése
Ha a cserjék sárgulásnak indulnak, lehajlanak az ágaik, vagy öregedni kez-

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

Fűben-fában orvosság: a torma

Hatalmas, harsogó zöld színű leveleivel már messziről felhívja magára a
figyelmet a falusi kiskertek elmaradhatatlan növénye, a torma. Vaskos,
erős gyökere nemcsak kedvelt fűszer,
hanem többféle betegség kiegészítő
kezelésére is alkalmas.

speciális ismeretek: magyar, angol
és tudományos név, rendszertani
besorolás, méretek, hazai és európai védelmi helyzet, életmód és viselkedés egyaránt megtalálhatóak.
A fészkelőállomány nagyságára, az
előfordulási területekre, a gyűrűzési
és visszafogási adatokra vonatkozó
információkat folyamatosan frissülő formában érhetik el a felhasználók. A fajok bemutatását már most

A legfontosabb kerti munka novemberben

• Lehullott levelek összegyűjtése (különösen a gyep és a kerti tó körül)
A fák, bokrok károsítóinak (főleg a
kórokozóknak) jelentős része a lehullott, fertőzött leveleken telel át. De a
fagyérzékeny fajokat takarjuk lombbal
és gallyakkal. Több lehetőségünk van:
a lehullott, fertőzött leveleket beforgatjuk, beássuk a talajba; az összegyűjtött
leveleket elégetjük; lepermetezzük.
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denek, akkor ideje visszavágni
őket. A növény ugyanis ilyenkor
visszaszívja nedveit a gyökereibe.
Ha nem vágjuk vissza, elhalhat.
A lombjukat vesztett ribiszke- és
köszmétebokrok vagy a birsbokrok ritkítómetszését is ilyenkor
érdemes megtenni. A sövényeket
utoljára ősszel kell visszavágni,
hogy megelőzzük a
korhadást a nedvesség felgyülemlése esetén.
• Ültessük el a gyümölcsfákat és cserjéket még a komoly fagyok előtt
Ültetés után ne öntözzük
be őket, de kupacoljuk fel a
talajt a tövüknél, hogy megvédjük a gyökeret a fagytól.
• Virághagymák ültetése
Ősszel elültethetjük a hagymákat is,
hogy tavasszal örömünket leljük ragyogó színű virágaikban. A tavasz hírnökeit a megfelelő helyre kell ültetni ahhoz,
hogy jól fejlődjenek és virágozzanak.
• Virágos növények felszedése, cserepesek beköltöztetése
Fokozatosan szedjük fel azokat a virágos növényeket (dáliát, kánnát, gladióluszt, gumós begóniát, stb.), amik nem
bírják a fagyot. A gumókat, hagymákat
télire raktározzuk el.

Közép-Európában a középkor óta ismert, termesztéséről már 12. századi
krónikák is említést tesznek. A gyökeret kezdetben kizárólag gyógyásza-

mellékhatásokat, a hosszú távú alkalmazástól azonban tartózkodjunk, ellenkező esetben erős hányást okozhat.
A torma megkönnyíti a nehéz, zsíros
ételek emésztését. Serkenti a gyomor- és bélműködést. Alkalmas tavaszi fáradtság megelőzésére, csökkentésére, immunerősítő és vértisztító.
Tavasszal salátákba felhasználhatjuk
a tormát, keverhetjük friss, tavaszi
vadnövényekkel, például csalánnal,
gyermekláncfűvel, útifűvel, vadsós-

ti célra használták. Később alkoholos
kivonatot készítettek belőle gyomorgörcsök ellen, majd mézzel keverték
az aprított gyökeret, amit torokbántalmakra fogyasztottak. Az aprított gyökeret borogatásként is használták reumatikus betegségek kezelésére.
A torma reszelés közben felszabaduló
illóolaja antibakteriális hatású. Csípőssége a benne lévő mustárolajnak köszönhető. Tartalmaz még C-vitamint,
cukrokat, különböző enzimeket, aszpargint, kobaltot, glutamint.
Hatóanyagai révén étvágyjavító, vizelethajtó, anyagcsere-serkentő, gyomorerősítő, hurutoldó, általános erősítő,
reumaellenes hatással bír.
A gyökeret nyersen fogyasszuk, lereszelve, kis adagokban. A napi adag
ne legyen több 25-50 grammnál. Így
alkalmazva, rövidtávon nem okoz

kával. Légúti hurutoldásra a frissen
reszelt gyökeret használjuk. A csípősanyagoknak köszönhetően a hatás
gyors lesz, a légutak rövid idő alatt
kitisztulnak.
A frissen reszelt gyökeret fekete nadálytőkrémmel, csalánkrémmel, vagy
ha rendelkezésünkre áll, friss csalánnal
keverjük és a reumás testrészeket kenjük be ezzel a keverékkel. Hatékonyan
csillapítja az izom-és ízületi fájdalmakat.
A népi gyógyászat tormapépet alkalmaz reumatikus fájdalmak csökkentésére. 1 egész lereszelt gyökeret liszttel
és zsírral összedolgozunk. Olyan állagúnak kell lenni, hogy masszaszerűen fel tudjuk tapasztani a fájós testrészre. Addig hagyjuk a bőrön, amíg
erősen nem kezdjük érezni a csípő
hatást.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul Állatorvosi Rendelő

Október 31-én szombaton
10.30-12 óráig:

is 658 színes festmény és 1675 fotó,
valamint hangtár és félezer saját készítésű videó is segíti.
Az oldal természetesen részletes
kereső funkciókkal is rendelkezik.
Ezek segítségével hagyományos
kulcsszavas beírással a magyar
vagy tudományos név kezdőbetűje
alapján, illetve rendszertani (családok) besorolás mentén is lehet tájékozódni.
mme.hu
• Szobanövények beköltöztetése
A kint tartott cserepes növényeket
vigyük be még a fagyok előtt vagy
tegyük őket védett helyre. A fűtött lakások száraz klímája nem kedvező az
eredetileg trópusi, párás, félárnyékos,
mérsékelten meleg környezetben élő
szobanövények számára. Ezért aztán
vagy sokat kell öntözgetni, permetezni, és a fűtést szabályozni növényeink
számára. Érdemes számukra a lakásban

ablakszekrényt, klímaszekrényt építeni, ahol úgy szabályozhatjuk a hőmérsékletet és a páratartalmat.
• Ősszel nyugodt lelkiismerettel ültethetünk új növényeket is.
A rózsák számára például az ősz az ideális ültetési idő, még az első talaj menti
fagyok előtt.
• Gondoskodjunk a téli énekesmadarakról
A énekesmadarak számára rakjunk ki
mesterséges fészekodúkat, és készítsünk minél több madáretetőt.

nyItÁSI akCIÓ!
Minden terMékünkből
10 % kedvezményt
adunk.
nyItva: H–Szo 800–1700
tel.: 06-70/601-8608; 06-70/601-8618 Cím: Gödöllő, isaszeGi út 60.

Szombat, vasárnap: 10-19-ig
Patika nyitva:
Szombat, vasárnap: 9-19-ig
Gödöllő, Faiskola u. 2.
Tel.: 06-30-943-9898

Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László állatorvos
Tel.: 06-20/981-3100
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röplabda – idegenben nem megy

Még nem állt össze a TEVA-GRC
Sikerrel vette szezonbeli első
hazai mérkőzését a TEVA-Gödöllői RC csapata, akik a Kaposvárt verték 3-1-re a bajnokság második játéknapján. A
folytatás nem volt ilyen örömteli, miután a Vasas otthonában, a hétvégi fordulóban sima
3-0-s vereséget szenvedett
Horváth András együttese.
A TEVA-Gödöllői RC-nek volt mit
kijavítania, miután az első játéknapon

az MTK otthonában kapott ki (0-3). A
hazai debütálás jól sikerült és 3-1-re
nyert a Gödöllő, annak ellenére, hogy
a második szettben meglepték a vendég kaposváriak a mieinket.
Hétvégén aztán jött egy újabb idegenbeli meccs, a nagy rivális Vasas
vendégei voltak Széles Petráék és a
mieink játékán látszódott, hogy még
nem állt össze az idei csapat. Az első
két játékban még tartotta a lépést a lényegesen nagyobb játékerőt képviselő
piros-kékekkel a gödöllői hatos, de a

VíVáS – Veterán Vb, VilágKupa, reménySég KörVerSeny

Jó eredmények a világversenyeken
Jónak mondható eredményeket
szállítottak az elmúlt hétvégi világversenyekről, valamint egy gyermek hazai viadalról a gödöllői vívók. A mérleg: egy hazai bronz, egy
világkupa 10. és egy vb 24. hely.

Bancsics Máté a lengyelországi
Sosnowiecben megrendezett Junior
férfi kard Világkupa fordulón 126
indulóból a 10. helyezést érte el.
A franciaországi Limoges városában megrendezett Veterán Vi-

célra Szállt a Felhőút Se

Magyar bajnok gödöllőiek
Sikeresen szerepeltek a gödöllői Felhőút SE versenyzői
a 2015. évi siklóernyős célraszálló versenysorozatban. Az
öt állomásból álló sorozat magyar bajnoka egyéniben Szabó
Péter, míg tandem kategóriában a Szabó Péter, Szabóné
Koleszár Edina páros lett.
A hazai versenysorozat utolsó állomása Fedémesen volt, ahol nemcsak
a magyar bajnoki cím dőlt el, de egy
nemzetközi verseny is színesítette a
programot.
A gödöllői Felhőút rendezésében zajlott a „Felhőút Ősz” célraszálló verseny. Ez a verseny egyben a Magyar
Célraszálló Nemzeti Bajnokságnak is
számított, valamint a Magyar Célraszálló Liga versenysorozat utolsó idei
futama volt, és FAI II-es pontszerző
verseny is, tehát az eredmények négy

helyre is beszámítottak.
A siklóernyős célraszálló versenyeken a cél a „nulla cm”, egy 2 cm átmérőjű kör érintése első földet érési
pontként. (Ez egy 5 forintos pénzérme mérete!). Szabó Péter, a Felhőút
Egyesület vezetője, az 5 sorozatból
összesen 24 cm hibát szedett össze (1
cm, 3 cm, 3 cm, 7 cm, 10 cm), ezzel
az eredménnyel megnyerte a 2015.
évi Magyar Nemzeti Bajnokságot, és
az erős nemzetközi mezőnyben a harmadik helyet szerezte meg.
A tandem kategóriában is nagy harc
alakult ki, és végül a Szabó Péter,
Szabóné Koleszár Edina új Magyar
Tandem Célraszálló rekord eredménnyel a 2. helyen végeztek egy
szerb páros mögött.
A „Fedémesi Ősz” nemzetközi, FAI
II. kategóriás célraszálló versenyen
Szabóné Koleszár Edina, Mihály
Márkó és Szabó Péter, a Magyar

KüzdőSport – i. palóc Karate Kupa

Kilenc érem Salgótarjánból
Kiválóan szerepelteka gödöllői
Saino SE karatékái a Palóc Karate Szövetség országos versenyén, az I. Palóc Kupán, ahonnan kilenc éremmel térhettek
haza Ács Tibor tanítványai.
A Magyar JKA Karate Szövetség mintegy 25 egyesületének 197 versenyzője
mérte össze tudását a rangos viadalon.
A Saino SE versenyzői közül küzdelemben (Kumite) a II. korcsoportos fiúk
között Kelemen Botond a második
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Sport

lett, a lányoknál Farkas Eszter szintén
ezüstérmes szerzett, míg Lovász Nóra
és Lauber Zille a harmadik helyen végeztek. Ugyan ebben a korcsoportban a
hölgyeknél formagyakorlatban (Kata)
Lauber Zille szintén bronzérmes lett.
A III. korcsoportos fiúknál Ács Gergely, míg a lányoknál Ács Julianna és Juhász Anna értek
el harmadik helyezést küzdelemben, míg formagyakorlatban Ács Dorottya a negyedik
lett.

harmadik szettben már kiütközött a
két csapat közötti különbség és végül a
házigazdák sima, 3-0-ás győzelmével
ért véget a párharc.
A TEVA-Gödöllő három fordulót követően három ponttal a hetedik helyen
áll a 12 csapatos mezőnyben.
Női NB I. alapszakasz, 2-3. forduló
TEVA-Gödöllői RC – 1 MCM Diamant Kaposvár 3-1 (17, -21, 13, 19)
Vasas Óbuda – TEVA-Gödöllői RC
3-0 (20, 20, 11)
-tlNB I. alapszakasz, 4. forduló
November 1. vasárnap, 18 óra
TEVA-GRC – Albercht MVSC-MVSI
(Egyetemi sportcsarnok)

lágbajnokságon, férfi kard 50 +
korosztályban a gödöllői Takácsy
László a 24. helyezést érte el a 45
fős mezőnyben, míg hazai pályán,
az Újpesten megrendezett Reménység országos körverseny gyerek női
kard mezőnyében Missurai Pálma
bronzérmes lett 35 indulóból.
-ilCélraszálló Válogatott tagjai vettek
részt.
Szabó Péter és felesége, Szabóné
Koleszár Edina a tandemben az első
helyet érték el, megelőzve a világranglista harmadik helyén álló szerb
versenyzőt, Dragan Popovot is.
Fedémesi Ősz verseny gödöllői
eredményei: csapatban 3. helyezett
a Felhőút SE; Tandem 1. helyezett:
Szabó Péter, Szabóné Koleszár Edina
Felhőút Ősz verseny gödöllői eredményei: Egyéni 3. hely: Szabó Péter;
Tandem II. hely: Szabó Péter, Szabóné Koleszár Edina; Csapatban 3.
hely: Felhőút SE.
Magyar Célraszálló Nemzeti Bajnokság végeredménye: Férfi egyéni
1. hely: Szabó Péter; Női egyéni 3.
hely: Szabóné Koleszár Edina.
Magyar Célraszálló Liga végeredménye: Csapatban 1. hely: FelhőútSE; Férfi egyéni 2. hely: Szabó Péter,
3. hely: Mihály Márkó (Felhőút);
Tandem 1. hely: Szabó Péter, 3. hely:
Juráskó Róbert (Felhőút).
-flyAz V. korcsoportban küzdelemben
Péter Lea állhatott fel a képzeletbeli dobogó második fokára. Kelemen
András Kata és Kumite, míg Lengyel
László Kata versenyszámban a 32-es
tábláról bejutott a legjobb nyolc közé.
A csapat tagjai voltak még: Zenyik Attila, Berényi Tamás, Szatlóczki Vidos,
Bagó Bence, Juhász Tamás. Edző:
Ács Tibor.
-li-

SzabadidőS Sport –
Véget Ért a Margita Kupa
Véget ért a “Margita 344,2”
Turisztikai és Sport Egyesület
2015-ös rendezvénysorozata. A
4 gyalogos és 4 kerékpáros teljesítménytúrán közel 4000 túrázó
vett részt. Közülük 160 nevezőből
135-en sikeresen teljesítették a
Margita kupát.

labdarúgáS – mindenből egy KicSi

Újabb GSK bravúrpont
Ezúttal a Pilis vendégeként
érte el gól nélküli döntetlent
és szerzett egy pontot Szász
Ferenc együttese a megyei I.
osztályú bajnokság 11. játéknapján. A másik két gödöllői
alakulat közül a GSK II. 2-1-re
nyert, míg a GEAC ugyan ilyen
arányban kikapott hazai pályán.
A Gödöllői SK a negyedik Pilisi LKhoz látogatott és ugyan ezúttal nem
rúgott gólt, de a remek védekezés
ezúttal is pontot ért, így 17 egységgel a hetedik helyen áll a tabellán.
Pest megyei I., 11. forduló
Pilisi LK – Gödöllői SK 0-0
Pest megyei I., 12. forduló
Október 31., szombat 14.30
Gödöllői SK – Üllő SE
(Táncsics Sportcentrum)

Megye II. – Szentendrei
(pont) rablás az egyetemen
2-1-re kapott ki a dobogón álló Szentendre ellen hazai pályán Nagy Béla
csapata, ezzel 11 fordulót követően 11
ponttal a tizedik helyen áll a GEAC.
Pest megyei II. Közép-csoport, 11.
forduló: Gödöllői EAC – Szentendre
VSE 1-2 (0-2) Gól: öngól.

Megye III. – Fontos gödöllői
siker
A tabella második helyén álló Szentmártonkáta látogatott a Gödöllő kettő
otthonába és távozott pont nélkül, miután Pakuts Barnáék 2-1-re nyertek.
A GSK II. 17 ponttal jelenleg a 10.
helyen áll csoportjában.
Pest megyei III. Közép-csoport, 11.
forduló: Gödöllői SK II. – Szentmártonkátai SE 2-1 (1-1) Gól: Gerényi
-ttÁlmos, Pakuts Barna.

Kézilabda – 74 gödöllői gól a dmtK otthonában

Kettős GKC siker

A Dunaharaszti vendége volt a
Gödöllői KC az NB II. hatodik játéknapján és magabiztos játékkal nyert mind a felnőtt, mind a
junior gárda.

Bartos Gábor felnőtt, illetve Mácsár
Gyula junior csapata összesen 74 góllal terhelte a DMTK hálóját. A felnőttek 7 ponttal az ötödik, míg a juniorok

továbbra is száz százalékos mutatóval,
12 ponttal listavezetők csoportjukban.
NB II. Északi-csoport, 6. forduló
Dunaharaszti MTK – GKC 21-30 (916)
Juniorok: DMTK– Gödöllő 24-44
Következik: Október 31. szombat, 18
óra (Hajós tornaterme): Gödöllői KC –
B. Braun Gyöngyös U23
-lt-

aSztaliteniSz – rangadót buKott a geac

Nyert és előzött az Eger
Az asztaliteniszezők NB I-es bajnokságában, a Keleti-csoportban
a hölgyeknél a tabellán a forduló előtt második Gödöllői EAC
a harmadik helyen álló Egerhez
látogatott. A dobogósok csatáját

a házigazdák nyerték 12-6-ra és
ezzel meg is előzték a gödöllői
hölgyeket.
Női NB II. Keleti-csoport, 6. forduló: Egri COOP SC – Gödöllői
-llEAC 12-6

FutSal – egy Sima, egy Fordított

Egy pontra a dobogótól
Két mérkőzést játszott az elmúlt héten a MAG-LOG Team
CFT Gödöllő csapata a futsal
NB II. Keleti-csoportjában.
Gyöngyösön meglepetésre kikapott Baranyai Pál együttese
2-1-re, de a sereghajtó Nagykáta otthonában javított a csapat
és magabiztos játékkal 14-2-re
nyert.
A gyöngyösi párharcon a házigazdák már a kilencedik percre kétgólos
előnybe kerültek és a folytatásban
csak a szépítés sikerült a gödöllőieknek, így némi meglepetésre kikaptak
Farkas Péterék, ezzel első pontjaikat
hullajtották el ebben a szezonban.

A sereghajtó Nagykáta vendégeként
volt lehetőség a javításra, amivel éltek
is a MAG-LOG játékosai. Könnyedén, 14-2-re verték a megyei riválist,
ezzel hat fordulót követően (a Gödöllő
öt meccset játszott eddig) 12 ponttal az
5. helyen áll csoportjában, mindössze
egy pontra a második helytől.
NB II. Keleti-csoport, 5-6. forduló
Energia SC Gyöngyös – MAG-LOG
Team CFT Gödöllő 2-1 (2-0) Gól:
Farkas Péter.
Nagykáta Futsal – MAG-LOG Team
CFT Gödöllő 2-14 (0-5) Gól: Varsányi
Botond (3), Nagy Roland (3), Hevesi
Milán (2), Baranyai Pál (2), Magyar
Zsolt, Farkas Péter, Bencsik Roland,
Berta Balázs.
-lt-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
November 6. (péntek), 17.00
Deákné Ella Beatrix (fuvola)
növendékeinek hangversenye

November 11. (szerda), 17.00
A fafúvós tanszak
kiemelt hangversenye

November 14. (szombat), 11.00
Horváth Judit (zongora)
növendékeinek hangversenye
www.chopinzeneiskola.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY ALKOTÓHÁZA

OKTÓBER 26-TÓL NOVEMBER 7-IG ZÁRVA TART!

„GÖDÖLLŐ VIRÁGAI”
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és
a Gödöllői Iparművészeti Műhely
tisztelettel meghívja Önt

KUNSZT VERONIKA NÉPI IPARMŰVÉSZ
kiállításának megnyitójára

(A tárlat Magyarország tájegységeinek hímzett- és
szőttes anyagát három helyszínen mutatja be.)

Megnyitó:
2015. NOVEMBER 7. (SZOMBAT), 16 ÓRA, GIM-HÁZ
Köszöntőt mond:
Dr. Nánási Éva, Gödöllő város címzetes főjegyzője,

Kovács Balázs, a Művészetek Háza ügyvezető igazgatója,
Kecskés József, a közalapítvány kurátora

GIM-ház, 2100
Gödöllő, Körösfői
utca 15-17.
Tel./fax: 0628/419-660
e-mail gimhaz@
invitel.hu –
www.gimhaz.hu
A kiállítás további
helyszínei:
Művészetek
Háza Gödöllő,
rendezvény- és
kiállítóterem
(Gödöllő, Szabadság út 6.)

Gödöllői Református Egyházközség gyülekezeti terme
Megnyitja Husz Mária dr. habil. esztéta,
(Gödöllő, Szabadság tér 9.)
a Pécsi Tudományegyetem docense.
Közreműködnek a Frédéric Chopin Zenei AMI növendékei. A kiállítás a „Művészetek kertje” 2015 tematikus év programja.
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Közérdek

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
A 2. sz. Városi Bölcsőde (2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 5-7.) felvételre
keres 2 fő kisgyermeknevelőt.
A munkakezdés várható időpontja: 2015. november 15., illetve 2016.
január 1.
Elvárás: érettségi, valamint szakirányú végzettség, kisgyermekgondozó–nevelő, vagy csecsemő és kisgyermeknevelő)
Bérezés: Kjt. szerint
Jelentkezni: személyesen, vagy postai úton benyújtott fényképes szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolatának beadásával lehet.
További információk kérhetők: Pálfi Sándorné intézményvezetőtől a
helyszínen, vagy az alábbi telefonszámon: +36-28/410-566
A jelentkezéseket 2015. november 5-ig fogadjuk.

1 százalék
Tájékoztatásul közöljük, hogy
a gödöllői Táncsics Mihály úti
Óvoda a „Gödöllői VI. számú
Óvoda Gyermekeiért” Alapítványának a személyi jövedelemadó 1 százalékából felajánlott összege a 2014. évben
172.099 Ft volt.
Ebből az összegből 125.469
Ft-ért fejlesztő játékokat vásároltunk a gyerekek részére.
A megmaradt 46.630 Ft-ot a
következő évben szeretnénk
felhasználni. Köszönjük felajánlásaikat és további támogatásukat.
Lajos Mihályné,
az alapítvány képviselője

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

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!

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 26-november 1-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
November 2-8-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

Fotó:

Tatár Attila

Gödöllői kávéházba

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

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

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

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+ Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett Édesanyámat TÓTH
MIHÁLYNÉT (szül. Csákó Erzsébet) utolsó
útjára elkísérték és részvétüket nyilvánították. Tóth Mihály
KÖZLEMÉNY
+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen
hetilapja! Reklámozza 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, cirkófűtéses
azonnal költözhető lakás eladó I.ár: 19,9MFt
20-772-2429
+ Egyetemhez közeli részen új építésű igényes modern n+3 szobás ikerházi lakások
eladók! Iár.:35,9MFt 20-944-7025
+ 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, 1996ban 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 sorházi lakás eladó. 3szoba+
nappali. 27.5MFt! 20-539-1988
+ Gödöllőn fenyvesben egyetemhez közel
újszerű 3 szoba+ nappalis, garázsos, extrákkal (gardróbszoba, központi porszívó, 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 belvárosban Iár: 11.8 MFt
(20)804-2102
+ Harasztban jó állapotú kockaház, 720m2es telken sürgősen eladó! Iár:19.9MFt! 20539-1988
+ 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 állapotú 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

+ Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!
10 EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102
+ Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-2102
+ Gödöllőn, a Kecskés dűlőn eladó egy
16m széles, 1912 nm-es zártkert, aminek 30
%-a beépíthető. Iár: 3,9MFt. 70/611-2539,
70/611-2789
+ Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1 ha
9025 nm nagyságú szántó, jelenleg is gondozva. Iár: 3,9MFt. 70/611-2539, 70/611-2789
+ Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében
eladó egy 1019 nm-es szántó (20x50m),
jelenleg is gondozva. Iár: 3,9MFt. 70/6112539, 70/611-2789
+ (3924) Eladó Isaszegen az isaszegi tavak
egyikének közvetlen közelében egy nappali+2szobás, 3szintes, 110nm lakóterületű,
tetőteres családi ház 800nm-es telken. Az
ingatlanhoz tartozik egy garázs és terasz,
melyről csodálatos panoráma nyílik a tóra.
I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870
+ (3883) Eladó Gödöllő Blahai részén egy
170nm összterületű, 2szintes, garázzsal ellátott lakóház, melynek az alsó szintjén jelenleg
100nm szalon van kialakítva. Egy kevés ráfordítással 3szoba összkomfortot lehet kialakítani, míg a tetőtéri részben egy nappali+2szoba,
étkezős, színvonalas, igényes, luxus kialakítású lakótér található. Ehhez a fenti részhez egy
nagyméretű, déli fekvésű terasz, keleti irányban pedig egy nagyméretű erkély tartozik. Az
ingatlan 600nm-es rendezett, parkosított telken helyezkedik el. I.á.: 39,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Szadán a Kertalja utcában egy ikerház építési engedéllyel rendelkező saroktelek
alkalmi áron 5,4 mFt irányárért. 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Körösfői utcában egy 4
szoba összkomfortos családi ház egyedi fűtéssel, mellékhelységekkel 610nm-es telken.
Azonnali költözhető állapotban van. Eladási
ár: 21,5 mft 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
egy 2szobás, konyhás, étkezős társasházi lakás hozzá tartozó déli fekvésű erkéllyel. I.á.:
11,9mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Ligeti Juliska utcában
egy 2szintes, szuterénes, nappali+4szobás
családi ház duplakomforttal. Az ingatlanhoz
egy déli fekvésű, nagyméretű terasz, valamint keleti irányban szintén egy nagy terasz
kapcsolódik. A házhoz tartozik garázs, kocsi
beállás. A szuterénben bármilyen funkcióra
alkalmas helységek vannak kialakítva vizesblokkal, mellékhelységekkel. I.á.: 35 mFt Első
emeletig 2szobás, erkélyes lakást beszámítunk 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 110nmes, nappali+3szobás családi ház kertkapcsolatos terasszal, garázzsal, telepített örökzöldekkel, igényes kialakítású zsalugáteres
ablakokkal. I.á.: 37,5mFt 20-919-4870
+ (3903) Eladó Veresegyház csendes utcájában, de mégis közel a centrumhoz egy
1080nm-es telken egy két generációnak alkalmas nappali+5szobás családi ház, melyhez az épület alatti garázs tartozik, emeleti
részen erkélyek vannak kialakítva. Az ingatlanhoz tartozik egy 160nm-es műhely. Minden nyílászáró, beltéri ajtó Borovi fenyőből
készült. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+ (3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány utcában egy 2szintes, szuterénes, téglaépítésű
családi ház 580nm-es telekkel. Az ingatlan
áll: földszinten 3szoba, előszoba, konyha,
fürdőszoba, a szuterénben garázs, vendégszoba, fürdőszoba, a tetőtérben további két
szoba van kialakítva befejezetlen állapotban.
I.á.: 29,5 mFt Az ingatlan mellett egy 580nm
építési telek eladó 12,9 mFt irányárért. A
két ingatlan akár egyben vagy külön-külön is
megvásárolható. 20-919-4870
+ (3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában egy nappali+2szobás szuterénes igényesen kialakított lakóház, kerti medencével,
nagy terasszal. A szuterénben több funkcióra
alkalmas helységgel. Örökpanorámás, déli
fekvésű kilátással. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 110nm összterületű, 2szintes, duplakomfortos lakás, mely funkcióját tekintve üzlet
és lakás vagy csak üzlet vagy csak lakásként
használható. Az ingatlan előtt ingyenes parkoló található. I.á.: 25mFt 20-919-4870
+ (3905) Eladó Mogyoródon egy két generációs 2nappali+5szobás, duplakomfortos,
téglából épült, szép megjelenésű családi
ház 1000nm-es telken. Az ingatlan tartalmaz
szuterént, melyben 2 helység található, amik
bármely funkcióra alkalmasak. Az ingatlan
2lakásos társasházzá alakítató oly módon,
hogy a földszinti lakáshoz tartozik 2szoba,
mosókonyha, fürdőszoba, wc, beépített gardrób, nappali hatékony kandallóval, pince és
egyéb helységek 500nm-es telekkel. Emeleti
lakáshoz tartozik nappali+3szoba, 2fürdőszoba, 10nmn-es galéria és erkély 500nm-es telekkel. Így lakásonként az eladási ár 18,9 mFt.
Amennyiben egyben szeretné megvásárolni,
akkor az eladási ár 31,9 mFt 20-919-4870
+ (3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a
Kiss József utcában egy nappali+3szobás
90nm alapterületű családi ház. A ház alatt
90nm szuterén van kialakítva, mely vizesblokkal ellátott, irodának, orvosi rendelőnek,
egyéb funkciókra, szolgáltatásra alkalmas.
A nappaliból egy kertkapcsolatos terasz van
kialakítva. I.á.: 33mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Kelemen utcában egy
1081nm építési telek. A telek előtt közművel
ellátott aszfaltos út. I.á.: 14,5mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában
egy téliesített hétvégi ház 550nm-es telken, 23gyümölcsfával, szőlővel. I.á.: 8,5
mFt 20-919-4870
+ (3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta
utcában egy 800nm telken lévő nappali-étkező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben
3 szoba, fürdőszoba. Az ingatlan alá van pincézve. Két helységből áll, mely garázsként
funkcionál. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Panoráma utcában
egy két utcára nyíló, teljes közművel ellátott
700nm telek. I.á.: 6,7 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 114nm-es családi ház,
2állásos garázzsal, kertkapcsolatos nagyméretű terasszal 793nm-es telken. Szuterénben szauna van kialakítva. I.á.: 27,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Szadán egy 2473nm területű építési telek teljes közművel ellátva 40mes utcafronttal, szőlővel és termő gyümölcsfákkal
van telepítve. I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870
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+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba,
nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még
egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2
szoba, fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés,
redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403,
20-420-6243 (egész nap).
+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.
+ SÜRGŐSEN KERESEK megvételre magánszemélyként Gödöllőn 2 szobás, erkélyes
lakást amásodik emeletig. 20/250-6563
+ Gödöllőn, Antalhegyen TELEK ELADÓ szép
kilátással. 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
+ SÜRGŐSEN KERESEK Gödöllőn megvételre 1+2 félszobás lakást magánszemélyként. 20/447-3391
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+ Hosszútávra kiadó aPalotakerten 1 szobás, 4.em. 44 nm-es lakás (10 emeletesben), bútorozva. 45.000 Ft/hó + rezsi + 1
havi kaució. Tel: 70/311-5767

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 rezsijű, dupla bejáratos üzlet,
iroda,bemutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-203456-552
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs
kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.:
20/9455-583.

ÁLLÁS
+ Gödöllőre aDonatella Resataurant &
Pubba konyhafőnököt keresünk! Elvárások:
legalább 5 év tapasztalat, olasz konyha ismerete. Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal; ladonatella@gmail.com

OPEL GAÁL AUTÓHÁZ KFT.

+ Gödöllőn, Kecskés dűlő elején 300 nöles telek eladó fűrt kúttal, villannyal kertészkedőknek vagy telephelynek. Lakóövezet 20
m-re. Iár: 1,5 MFt. Az árba kishaszongépjárművet beszámítok. 30/232-1060

KARBANTARTÓ-GONDNOKOT KERES

+ Gödöllőn a Tesco, Stop-Shop és a Röges
utca között telkek eladók. Érd: 30/9467-702

Feladatok:
• Telephely épületeinek karbantartása (állapot fenntartási munkák)
- az udvar, valamint a telephelyhez tartozó
parkolóknak rendben tartása
- kert és park gondozás,
- takarítási munkák ellátása
- traktoros fűnyírás
- hóeltakarítás
• Az épületek gépészeti és műszaki berendezéseinek rendeltetésszerű működésének
biztosítása
Elvárások:
- jogosítvány, saját autó szükséges!
- szerkezetlakatos képzéssel bírjon
- hasonló területen szerzett gyakorlat
- közvetlen Gödöllő, és vonzáskörzetéből

+ Légszesz utcában eladó 37 nm-es, konvektoros, 1,5 szobás, galériázott társasházi
lakás pincével. Parkolás az udvaron, közös
kerthasználat. Iár: 10,5MFt. 30/600-4380
ALBÉRLET KIADÓ
+ Bagi 2 szobás családi ház albérletbe kiadó.
Kis kert, melléképület. Érd: 70/680-6044
+ Gödöllőn, Blahán a kertvárosban, zöld
övezetben 80 nm-es, bútorozott, teraszos,
panorámás tetőtéri lakás 1-2 főnek külön bejárattal, kocsibeállóval kiadó. 70/678-3556
+ Szadán kiadó 3 szobás, amerikai konyhás
lakás. 60eFt+2 havi kaució. Tel: 20/440-7966
+ Gödöllőn zárt kertben egy 25 nm-es és
egy 40 nm-es lakás, Máriabesnyőn egy 30
nm-es lakás kiadó. Érd: 70/7798-529

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

Jelentkezni : Fényképes önéletrajzzal
emailen : gaalautohaz@opelgaal.hu

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

+ Belvárosi exkluzív BONITA Szalonban
FODRÁSZSZÉK KIADÓ babavárás miatt.
Kihagyhatatlan lehetőség, hogy vendégkört
szerezzen, bővítsen. Tel: 70/390-2818 Véber Szilvia tulajdonos
+ TAPASZTALT ÓVÓNŐ BÉBISZITTERKÉNT
egész napos gyermekfelügyeletet és fejlesztést vállalna Gödöllőn bölcsődés és óvódás
korú gyermekeknél. Érd: 30/2433-958
+ Szakképzett BOLTI ELADÓT felveszünk
gödöllői élelmiszerboltba. Számítógép ismeret előny. Érd. Kis Péter üzletvezetőnél:
30/6389-788
Kábeltévé és/vagy telefonhálózat
szerelésében jártas kollégát keresek
előfizetői bekapcsolás és hibaelhárítói
munkakörbe.
Szakmai tapasztalat feltétel, saját gépkocsi előny.
Jelentkezni: Kovács Ferenc 06 20 3198760,
fencus@vnet.hu

+ PÉNZÜGYI ADMINISZTRÁTOR munkakörbe KÖZÉPFOKÚ GAZDASÁGI/ LOGISZTIKAI végzettséggel, jogosítvánnyal,
legalább 2 ÉVES TAPASZTALATTAL rendelkező, megbízható munkatársat keresünk
hosszú távra csomádi központú irodánkba.
Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal,
motivációs levéllel: s.levente@profeed.hu.
+ Főállású MŰSZERÉSZ munkalehetőség!
Elektronikai műszerész vagy villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársakat keresünk
hosszútávra egy gödöllői telephelyű multinacionális céghez kiemelt fizetéssel. Előrelépési lehetőség. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a szemelyzet@jokerkarrier.hu e-mail címen.

KÍNÁLATUNKBÓL: 1. A Csanakban N+5
szobás elegáns, 250 nm-es cs.ház 1000 nm-es
telken eladó. Iá:78mFt.
2. A Királytelepen 2007-ben épült, N+6 szobás,
kétgenerációs családi ház eladó. Iá.: 39mFt.
3. Az Öreg-hegyen N+4 szobás cs. ház hatalmas
úszómedencével, kerti lakkal eladó Iá.: 49,9mFt.
4. Domonyvölgy jól megközelíthető, belterületi
részén 810 nm-es építési telek eladó. Iá.:4,7mFt.

+ Főállású gyártósori steril operátor munkalehetőség! Érettségivel rendelkező munkatársakat keresünk egy gödöllői telephelyű
multinacionális céghez hosszútávra, STERIL OPERÁTORI munkakörbe kiemelt fizetéssel. Előrelépési lehetőség. Jelentkezni
lehet fényképes önéletrajzzal a szemelyzet@
jokerkarrier.hu e-mail címen.
+ Főállású munkalehetőség! VEGYÉSZ-VEGYÉSZTECHNIKUS végzettséggel rendelkező munkatársakat keresünk hosszútávra egy
gödöllői telephelyű multinacionális céghez
kiemelt fizetéssel. Előrelépési lehetőség. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a szemelyzet@jokerkarrier.hu e-mail címen.
+ SZAKKÉPZETT BABY SITTERKÉNT ép
vagy fogyatékkal élő gyermeke felügyeletét,
foglalkoztatását vállalom Gödöllőn és környékén szeretettel: 20/446-6578
SZOLGÁLTATÁS
+ Babysitter! 8 éve gyermekápolóként dolgozó lány gyermekfelügyeletet vállal! Tel.:
06-30-712-52-77.
+ GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűjtőnő kiemelt áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, órákat,
aranyakat, bronztárgyakat, borostyánokat,
porcelánokat, Kovács Margit, egyebeket. Kiszállás díjtalan: 1/789-1693, 30/382-7020
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+ Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz
megyek.
www.barbarakutyakozmetika.hu,
+3620/9355059.
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.:
28-511-366, 20/543-1775, e-mail: info@
ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
30/528-7777
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856,
06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi
fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

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

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

+ FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű mentesítés, sövénynyírás. Tel.: 30/6227421, e-mail: fukaszalasgodollo@gmail.com
+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS.
Fák, bokrok, ültetvények: kivágása, újratelepítése, metszése. Permetezés kézi és motoros permetezőgéppel. Rotációs kapálás,
gyomtalanítás. Fűnyírás, fűkaszálás, sövénynyírás. Árok és ereszcsatorna tisztítás. KÉMÉNYSEPRÉS, kotrás. 30/747-6090
+ FÁK, veszélyes fák kivágása alpin technikával. Gyümölcsfák és örökzöldek kézi és gépi
permetezése. Tujasorok visszavágása, metszése. Ereszcsatorna tisztítás. Zöld-hulladék
elszállítás (fű kivételével). 06-20-922-4400
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás
garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620
+ Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás kiürítés, épület bontás,
FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/6421221 www.radopakolo.hu
+ KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772
+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL! Kovács
Péter 06-30-9546-504
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása.
Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470
+ Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen
kerti munka, földmunkák, kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves
munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivágás.
30/402-7276
+ SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ TAPÉTÁZÓ. Kisebb, nagyobb szobafestést, mázolást és tapétázást vállalok, ill. kerítések, faházak lakkozását, kültéri festéseket. Hívjon bizalommal.
Tel: 0631/318-2083, 70/576-8925
+ Vállalok KŐMŰVES munkát, burkolást, tetőfedést, javítást, festést, dryvitozást kedvezményes áron, azonnali munkakezdéssel. Tel:
20/566-2316
+ ÁCS MUNKÁKAT, tetőjavításokat, lapos
tetők szigetelését, faházak, faépítmények
építését, kéményjavításokat, kőműves munkákat vállalunk garanciával pontos határidőre. 20/451-3119

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen!
Érd.: +36-30-851-8763
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+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm
kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon
a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év
szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275
+ 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 csakratisztítást,
auraharmonizálást a
lkalmazok. Főleg hölgyek, de urak jelentkezését is várom! Hívjanak! 20/499-7306
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KIRÁNDULÁS
+ ADVENTI KIRÁNDULÁST szervezünk
Bécsbe városnézéssel egybekötve december 4-én. Létszámtól függően 8400 vagy
7600 Ft. A busz Gödöllőről indul és ide is
érkezik. Befizetés: november 10-én 14-16-ig
a Műv. Házban. Jelentkezés: Tóthné 28/415685, 30/268-5596

ADÁS~VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230

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

+ BALTAZÁR PROGRAM a GARODA
KLUBBAN – kiscsoportos személyiségfejlesztő drámafoglalkozások 6-12 éves korosztály számára! Jelentkezés: klub.garoda.hu;
Tel: 20/365-4094
+ Korrepetálást, együtt tanulást, fejlesztést
vállalok elsőtől hatodik osztályosoknak Gödöllőn és Szadán. Kérésre házhoz megyek.
B. Gergely 30/60-83-986

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

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

EGYÉB
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát,
hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle
régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961
+ Söröző bezárása miatt eladó: 1db 20kg és
2db 10kg-os szénsavpalack kicsi (tömzsi),
1db olasz KÁVÉGÉP (kétfejes, nyomógombos), 4db CHÉVING (pasztás), 1db 4 méteres, kármentős, új, faszínű, lakkozott BÁRPULT; 1db BILIÁRDASZTAL+ dákó, golyók;
kültéri, szigetelt 4 méteres KÉMÉNY 180-as
bekötővel. 20/9463-112
+ 3 égőfejes „Karancs” gáztűzhely, 3 fázisú
terménydaráló, szőlődaráló, bútorok olcsón
eladók. Érd: 70/592-3775
+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 30/8518 763

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, Akác-Hárs-, Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz,
Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+ 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
+ RÉGI ÍZEK ÚJ KÖNTÖSBEN! Gödöllő Városi Piacscsarnok (ZÁSZLÓS STAND).
Kézműves Termékek, Hungarikumok. Szatmár ízei; Parajd
sói; Gyógyhatású szappanok
és teák; Chili krémek; Különleges Mustárok, Tormák;
OMÉK díjas Házi Tészták;
Ivólevek; Füstölt Fűszerek;
Szárított
Gombakészítmények, stb. Tel: 20/385-7669

+ Társ- és
20/9455-583.

partnerközvetítés.

Tel.:
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Megfejtés: Idézet Nagy László Dióverés című verséből.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szilágyi Keve, Virág köz 4., Kelemen Andrásné, Szilágyi E. u. 37.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Zelnikné Török Ilona, Palotakert 9.,
Seregélyes Mónika, Fenyves köz 23.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Csiriné Darnyik Mariann,
Palotakert 12.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Centner János, Öreghegyi u. 6.,
Lauber Zille, Fácán sor 101.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dr. Hollósy Tamásné, Dalmady Gy. u. 5., László Melinda, Erdőszél u. 25.
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