
Szeptember 11-én a Gödöllői Szim-
fonikus Zenekar Á la Rossini című
gálahangversenyével kezdődött a
GödöllŐsz Fesztivál a királyi kastély
lovardájában, október 30-án pedig
az Évszakok című előadással zárta
a mintegy harminc programból álló
sorozatot a Művészetek Háza szín-
háztermében a Gödöllő Táncszínház.
A kettő között színházi előadások –
így például a Cyrano négy estén át –,
kiállítások, koncertek vonzották a lá-
togatókat. Az először megszervezett
kulturális seregszemle összefogta a
Belvárosi Napok, a Nemzetközi Hár-
fafesztivál és a Liszt Fesztivál ese-
ménysorait is.
A 2012 tavaszán bemutatkozott,

azóta 12 előadást színpadra állító Gö-
döllő Táncszínház műsorának első
felébe az eddigi előadásokból bújta-
tott el részleteket, majd új produkci-
ójában stílszerűen az idő múlására,

égtájunkon annak ciklikusságára em-
lékeztető táncművel búcsúztatta a
GödöllŐsz Fesztivált – telt ház előtt.
Az egybegyűlteket a műsor kez-

dete előtt Gémesi György polgár-
mester köszöntötte. Kiemelte, hogy a

GödöllŐsz Fesztiválban az az igény
öltött testet, hogy a városi kulturális
műhelyek programjait egy csokorba
gyűjtve mutassák be a közönségnek.
A majdnem két hónapon át zajló
események igazolták a várakozást,

hiszen Gödöllőn szinte kime-
ríthetetlen igény mutatkozik
az igényes produkciók iránt,
amit különösen érdemes meg-
becsülni, ha ennek a teljesí-
tésére a településen működő
művészeti közösségek is ké-
pesek.
A város vezetője bejelen-

tette, hogy 2016-ban Gödöllő
várossá nyilvánításának 50.
évfordulója köré szerveződ-
nek a kulturális programok –
a Művészetek Háza program-
terve már össze is állt –, majd
köszönetet mondott a tánc-
színház társulatának, személy

szerint Kézér Gabriella és Vajda
Gyöngyvér koreográfusoknak, akik-
nek a vezetésével a fiatalok három év
alatt 12 bemutatóval örvendeztették
meg a közönséget.

(folytatás az 5. oldalon)

A múlt héten kiköltözött a Városháza épületéből
a Polgármesteri Hivatal. November 2-ától már új
helyen zajlik az ügyfélfogadás. (2. oldal)

Hagyományosan a Nyugdíjasok Napja kere-
tében köszöntötte a 90 éveseket a Gödöllői
Nyugdíjas Egyesület. (4. oldal)

Könczöl Alexandra formagyakorlatban bronzér-
met szerzett a glasgow-i ITF taekwon-do Euró-
pa-bajnokságon. (8. oldal)
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Évszakok táncban és zenében
tehetségtámogatás

Körösfői-díj
Annus Réka népi énekművész és
Laurán Apolka, a Budapesti Corvi-
nus Egyetem hallgatója kapta idén a
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti
Alapítvány díját
és emlékplakett-
jét. Az elismerést
október 29-én, a
Körösfői-Kriesch
Aladár születésé-
nek évfordulója al-
kalmából rendezett
megemlékezésen adták át.
A rendezvény a gödöllői művészte-

lep egykori alapítójának szobránál kez-
dődött, ahol JanurikRéka népdalcsok-
rot adott elő, majd Körösfői László, a
művész unokája, az alapítvány kuratóri-
umának elnöke elevenítette fel a névadó
alakját. A megemlékezők a szobornál
virágokkal rótták le tiszteletüket. Gö-
döllő város önkormányzata nevében
Pecze Dániel alpolgármester koszorú-
zott. (folytatás a 6. oldalon)
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Megtörtént a Városháza épületének kiürítése, a Polgármesteri Hivatal irodái új helyszínekre költöztek, az önkor-
mányzat és hivatal elérhetőségei, a telefonszámok és az e-mail címek azonban nem változtak. A Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélfogadási rendjében sem történt változás, az irodák továbbra is hétfőn 8-18 óráig, és szerdán 8-16.30-ig 
állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Az ügyfélfogadás központja a Petőfi tér 4-6. szám 
alatti földszinti (a Jó kenyér pékség melletti) iro-
da. 
Itt intézik a szociális, az építéshatósági és az adó, 
valamint az egyéb hatósági ügyeket. Itt zajlik a be-
adványok, csekkek átadás-átvétele, és itt kaphatnak 
tájékoztatást az egyes ügyekben érdeklődők és ez a 
helyszíne a hagyatéki ügyekkel kapcsolatos ügyinté-
zésnek, erre hetente egy alkalommal van lehetőség. 

A Kossuth Lajos utca 3. szám alatt (a volt CIB 
Bank helyiségeiben) kaptak helyet az anyakönyv-
vezetők, az esküvők és egyéb családi rendezvények 
lebonyolítására pedig a városi könyvtár konferenci-
atermében, vagy a Királyi Váróban lesz lehetőség, 
az időpont egyeztetésre azonban a helyszíneken lévő 
egyéb rendezvények miatt a korábbinál nagyobb 
hangsúlyt kell helyezni! 

A VÜSZI Kft. ügyfélszolgálati irodájában, a Dózsa György u. 
12. szám alatt intézhetők a lakás és helyiség, valamint a közútkeze-
lés és egyéb műszaki ( pl. víz- és csatorna) ügyek.

Ügyintézésre csak a fenti helyszíneken és a megadott időpont-
ban, hétfőn 8-18 óráig, és szerdán 8-16.30-ig van lehetőség, a 
hét többi munkanapján, valamint a többi helyszínen kizárólag 
a szakmai háttérmunkák zajlanak. 

A SZABADSÁG TÉR 6. SZÁM ALATT dolgozik a polgármester és a jegyző, valamint a polgármesteri kabinet, 
a jegyzői iroda és a költségvetési iroda.
A VÜSZI KFT. ÉPÜLETÉBE KÖLTÖZTEK az alpolgármesterek, a városüzemeltető és vagyonkezelő iroda, 
az adóiroda és a főépítészi iroda.
A KOSSUTH LAJOS UTCA 3. SZÁM ALATT dolgoznak a közigazgatási és szociális iroda, illetve a hatósági 
iroda szakmai háttérmunkáit végző munkatársai.
A TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM MELLETTI ÉPÜLETBEN helyezik el november 30-át követően a közte-
rület felügyelet munkatársait.

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) 529-195
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 Gödöllői Víziközmű Társulat november 2-tól a Gödöllői Piac Kft. épületében (Gödöllő, Szabadság út 3.) 
lévő irodában 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 munkála-
tokra – 2015. november 4-étől nem a Polgármesteri Hivatalban, hanem a Kotlán Sándor utca 1. szám alatti épület-
ben fogadja az ügyfeleket. Az ügyfélfogadási idők és az e-mail címek, honlapos jelentkezési felületek változatla-
nok, 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 mozgáskorláto-
zottak 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.”

***
Az ügyintézéssel kapcsolatos, folyamatosan frissülő, részletes információkat az érdeklődők megtalálják Gö-
döllő Város Önkormányzatának honlapján a  www.godollo.hu címen és Gödöllő hivatalos facebook oldalán: 
www.facebook.com/godollovaros.

Elköltözött a Polgármesteri Hivatal
2015. november 1-jétől Gödöllő Város Önkormányzatának megren-
delésére – a Gödöllői Járási Hivatal megközelíthetőségének javítása 
érdekében – 13-as jelzéssel új helyi autóbuszjáratok közlekednek az 
autóbusz-állomás és a Járási Hivatal között. 

A járatok a Gödöllői Autóbusz állomásról 7:05, 7:45, 9:25, 11:25, 
12:00, 13:25, 15:45, 16:35 és 18:00 órakor indulnak. 
Az autóbusz-állomásról 15:45-kor induló 12-es jelzésű körjárat a további-
akban módosított útvonalon, 13-as jelzéssel közlekedik. 
A járatok Gödöllő helyi menetjeggyel, vagy egyvonalas, illetve összvona-
las helyi bérlettel vehetők igénybe. 
A részletes menetrendről Gödöllő város honlapján (godollo.hu) és az 
Autóbusz állomáson tájékozódhatnak az érdeklődők.  

Új buszjárat a Járási Hivatalhoz

FELHÍVÁS

A BLAHÁÉRT TÁRSASÁG 
2015. november 7-én szombaton 10 órakor 
a Sárga hídnál, a Zajvédő fal megépítése mellett 
demonstrációt tart.

Várunk mindenkit, aki az ügyünkkel egyetért.

Dr. Bucsy László, a Blaháért Társaság elnöke, Pecze Dániel önkormány-
zati képviselő, Dr. Benedek János

HÉV HELYETT BUSZOZNI KELL 

A BKK tájékoztatása szerint november 7-én, szombaton üzemkezdettől 
november 8-án, vasárnap üzemzárásig a H8-as HÉV Mogyoród és Gödöl-
lő között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utaz-
hatnak.
A H8-as HÉV szerelvényei rövidített útvonalon, Örs vezér tere és Mo-
gyoród állomások között közlekednek (az alap menetrendtől 3-4 perccel 
későbbi időpontokban). Mogyoródról H8-as jelzéssel Gödöllőig, H8SZ 
jelzéssel pedig 8:00 – 21:30 között Szentjakabig járnak a pótlóbuszok. A 
H8SZ jelű járat csak előzetes igénybejelentésre, a menetrendben meghir-
detett indulási időpontok szerint jár.

Megkezdődött a máriabesnyői vasútál-
lomás melletti P+ R parkoló műszaki 
átadása, s a beruházó Nemzeti Infra-
struktúra Zrt. sze-
retné, ha még az 
idén megtörténne 
a forgalomba he-
lyezés is. 
A már 2010-ben 
tervbe vett fejlesz-
tés kivitelezését 
márciusban kezd-
ték meg. A 4,3 
milliárd forintból 
megvalósuló pro-
jekt során a Mikes Kelemen utca és a 
Gárdonyi Géza utca végében lévő te-
rületen alakítottak ki harminc gépko-
csi parkolót, négy mozgáskorlátozott 
parkolót, valamint tíz fedett kerékpár-
tárolót, s épp úgy kamerás rendszer 
vigyázza majd a járművek biztonságát, 

mint a gödöllői 
vasútállomás mel-
lett. 
Bár néhány kisebb 

munka még hátra van, ez nem akadá-
lya a műszaki átadás megkezdésének, 
s majd ezt követően kerülhet sor a 

forgalomba helyezési hatósági eljárás 
lefolytatására. Bár a beruházó szeret-
né, ha a parkolót még az idén birtokba 
vehetnék a gépkocsival és kerékpárral 
érkezők, arra még várni kell, mivel 
még az sem dőlt el, ki üzemelteti majd 
a létesítményt.   jb

Finisben a máriabesnyői P+r Parkoló

még az idén átadhatják
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Baráti szerződés aláírása izraelBen

Gyerekek erősítik a kapcsolatot

elismerés példás helytállásért

Rendőröket tüntettek ki

pontos képet kaphatunk fáink állapotáról

Többet tud az akusztikus fakopáncs

őszi feladatok

Virágváltás köztereinken

magyar segítség a fejlődő országoknak

Cél az egészséges élelmezés

Hétfőn Dr. Gémesi György, Gö-
döllő és Avi Naim, Beit Arye
polgármestere baráti szerző-
dést írt alá Izraelben.

Akét város között négy évvel ezelőtt
jött létre kapcsolat és azóta minden
esztendőben érkeznek hozzánk gye-
rekek egy hétre a balatonlellei Nem-
zetközi Gyerektáborba, valamint a
Beit Arye-iek Gödöllőről is fogad-
nak viszont diákokat.
Dr. Gémesi Györgyöt és Dr. Ná-

nási Éva címzetes főjegyzőt nem
csak Avi Naim és Gil Litov jegyző
fogadta nagy szeretettel, hanem a
helyi iskolában is többen, mint régi
ismerősöket köszöntötték.

(t.)

Tisztelt Olvasóink!
A múlt héten több utcából is felháborodva jelezték: a Gödöllői Szolgálatot úgy
kapták meg, hogy lapjai közé az egyik politikai párt szóróanyaga volt elhe-
lyezve. Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a szóróanyag tudtunkon kívül került a
lapba, ahhoz sem szerkesztőségünknek, sem a terjesztőnek nem volt köze. A
szóróanyagot a kézbesítést végző magánszemély önhatalmúlag helyezte el az
újságban.
Amint az ügyről értesültünk, a terjesztést azonnal leállítottuk, a terjesztő a
kézbesítést végző személy ellen azonnal megtette a szükséges intézkedést.
Leszögezzük, a Gödöllői Szolgálat független hetilap, ami politikai hirdetést
semmilyen formában nem közöl.

A Földművelésügyi Minisztérium
(FM), a gödöllői székhelyű Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) és a Szent István Egyetem
nemzetközi szakmai konferenciát és
tudáscsere workshopot tartott októ-
ber 27-én Gödöllőn Algéria, Marok-
kó, Törökország és Üzbegisztán kép-
viselőinek.A fejlett európai országok
közül az ENSZ egyedül Magyaror-
szágot kérte fel arra, hogy szakmai
donorként vegyen részt a regionális
fejlesztési projektben.
A rendezvény a Nemzetközi Me-

zőgazdasági Fejlesztési Alap (IFAD)
által finanszírozott, és az ENSZ Dél-
Dél Együttműködésért felelős Hiva-

tala által kivitelezett hosszú távú ag-
rárfejlesztési és élelmezésbiztonsági
projekt keretében valósult meg.Akét
ENSZ szervezet a fenntartható fej-
lesztési célok eléréséhez szükséges
eszközökkel és módszerekkel segíti
a fejlődő, élelmezésbizonytalanság-
gal küzdő országokat
Az eseményt Tóth Katalin, az

FM nemzetközi kapcsolatokért fe-
lelős helyettes államtitkára nyitotta
meg, a vitaindító beszédet Feldman
Zsolt agrárgazdaságért felelős he-
lyettes államtitkár tartotta. A projekt-
ben részt vevő államok szakemberei
tapasztalatot cseréltek a magyaror-
szági partnerekkel a mezőgazdasági

biotechnológiá-
val kapcsolatos
k é r d é s e k b e n ,
különös tekin-
tettel a kórokozó
diagnosztikára
és mentesítésre,
a genetikára, a
genomikára, a re-
zisztencia neme-
sítésre és az ég-
hajlatváltozásra.

Feldman Zsolt vitaindító előadá-
sában a magyar agrárkutatás és fej-
lesztés szerepét emelte ki, különös
tekintettel a fenntarthatóság és az
élelmezésbiztonság vonatkozásában.
Amagyar mezőgazdasági kutatás-fej-
lesztés egyik jelentős eredménye
olyan GMO mentes, a megváltozott
klimatikus viszonyokhoz alkalmaz-
kodni képes fajták kifejlesztése és
termesztése, melyek segítségével
egészséges, magas tápértékű élelmi-
szereket és takarmányokat lehet elő-
állítani, és amelyek a hazai igények
mellett külföldi partnereink keresle-
tét is ki tudja elégíteni.
A Dél-Dél Együttműködés kereté-

ben hazánk a jövőben további szak-
területeken adhatja át tapasztalatait,
így például a vidékfejlesztési prog-
ramozás és a nemzeti vidékhálóza-
tok, a LEADER program, a családi
gazdálkodások támogatása, a mező-
gazdasági vízgazdálkodás, a termelői
szervezetek, valamint az iskolatej és
iskolagyümölcs programok területén
alkalmazott legjobb gyakorlati mód-
szereit.

(l.t.)

Gödöllő büszke arra, hogy a város 54
százaléka zöld felület, aminek ápolá-
sára és megőrzésére jelentős gondot
fordít az önkormányzat. A városi
faállomány ápolása, gondozása fo-
lyamatos feladatot ad a VÜSZI ker-
tészeti szakembereinek, akik nem-
rég egy új, korszerű berendezést
vásároltak annak érdekében, hogy
az egyes fák állapotáról pontos ké-
pet kapjanak.
A Fakopp 3D akusztikus tomo-

gráf segítségével pontosan megál-
lapíthatók az egyes fákban talál-
ható, kívülről nem látható üregek,
korhadt részek, szerencsés esetben
pedig egy-egy fa állapotáról pozi-
tív megerősítést is kaphatnak álta-
la a szakemberek, akik így köny-
nyebben dönthetnek a betegnek,
vagy veszélyesnek gondolt fák
kivágásáról, vagy kezeléséről.

Mint megtudtuk, amennyiben egy
fa sorsáról döntenek, elsődlegesen
felmérik annak környezetét, a lomb-
korona állapotát, a törzs dőlésszögét,
majd a fát megvizsgálják az új beren-
dezéssel. Ez utóbbi során a műszere-

ket a fa köré tekerik, és a felületre
ütéseket mérnek. A 3D tomográf a
hang terjedésének mérésével alkot
képet, és értékeli az adott növény
állapotát. A rendkívül precíz műszer
emellett azt is kiszámítja, hogy a
vizsgált fa egy esetleges vihar során
mekkora szélnek képes ellenállni. A
szakemberek az így kapott eredmé-
nyek segítségével dönthetnek arról,
hogy egy-egy fa kivágása, csonkolá-
sa indokolt-e. Természetesen ameny-
nyiben az élet- és a vagyonvédelem
megkívánja (pl. egy viharkárt szen-
vedett fa esetében), azonnal intéz-
kednek a veszély elhárításáról.
Nem szabad azonban megfeled-

kezni arról, hogy ettől eltérő esetben
közterületen lévő fák kivágására csak
jegyzői engedéllyel kerülhet sor, még
akkor is, ha az adott növényt magán-
személy ültette. (ny.f.)

A Gödöllői Rendőrkapitányság több
munkatársa is elismerést vehetett át
munkájának elismeréseként nemzeti
ünnepünk alkalmából.
Pintér Sándor belügyminiszter

kiemelkedő helytállása, bátor ma-
gatartása elismeréséül Bátorságért
Érdemjelet adományozott, egyben
jutalomban részesítette Derzsi Nor-
bert c. r. törzsőrmestert és Szilágyi
Péter c. r. törzsőrmestert.
A két rendőr 2011 decemberében

került a Gödöllői Rendőrkapitány-
ság állományába, s 2015. február
18-án egy családi házban keletkezett
tűzesetnél életük kockáztatásával
mentettek ki egy a házban rekedt
személyt. A magatehetetlen férfi éle-
tét csak a két rendőr bátor helytál-

lásának köszönhetően sikerült meg-
menteni.
Elismeréseket adott át Mihály

István r. dandártábornok, a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság vezetője
is. A rendvédelem területén kifejtett
kiemelkedő szakmai tevékenységé-
ért elismerésben részesítette Baráth
Dóra c. r. törzsőrmestert, Istvánfy
Krisztina c. r. őrnagyot és Ondrik
János Tamás c. r. főtörzszászlóst.
Baráth Dóra c. r. törzsőrmester

2011 februárjában, Istvánfy Kriszti-
na c. r. őrnagy 2001 júliusában, Ond-
rik János Tamás c. r. főtörzszászlós
pedig 1994 januárjában került PM-
RFK Gödöllői Rendőrkapitányság
állományába.

(bdz)

Beköszöntött az ősz, a város arcula-
tához hozzátartozó növény dekorációt
újra cserélték a VÜSZI szakemberei
az elmúlt hetekben. Közel 16.500 db
őszi és kétnyári növényt ültettek ki.
Az őszi virágdíszítésben idén is az

árvácskák, a nefelejcsek és a száz-
szorszépek jutnak főszerephez. A
főtér mellett a Patak-térre, a Szabad-
ság téri HÉV-megállóhoz, a vasútál-
lomáshoz, az Alsóparkba valamint a
lakótelepi műkő tartókba kerültek a
hideget is jól tűrő virágok.
Mindezek mellett közel 5000 db

hagymás növény (jácint, krókusz,
nárcisz, tulipán és császárkorona) is a
földbe került.
Megkezdődött a lomb-

hullás is, ezért folyamatosan
takarítani kell a járdákat. En-
nek elvégzése csak a városi
tulajdonban lévő területeken
a VÜSZI feladata, a járda
járhatóvá tételéről mindig an-
nak az ingatlan tulajdonosnak
kell gondoskodni, akinek az
ingatlana előtt halad. Ugyan-
ez vonatkozik a nyílt csapa-
dékvíz-elvezető árkokra is,
hiszen az itt összegyűlő nagy

mennyiségű levél eső esetén akadályt
képezhet a csapadékvíz útjában, s el-
tömítheti az átereszeket.
A VÜSZI lapunkat arról tájékoz-

tatta, hogy több lakótelepen is önkén-
tesek segítik munkájukat a lehullott
lomb összegyűjtésével. Nekik ezúton
is köszönetüket fejezik ki.
Sajnálatosan azonban nemminden-

kit a segítő szándék vezet. A kertvá-
rosi részekből több panasz is érkezett,
hogy eltűntek a zöldhulladék gyűjtő
zsákok. Mint kiderült, bár a Zöld Híd
munkatársai azokat eljuttatták a la-
kókhoz, ám azt valakik sorra kiszede-
gették a ládákból, kerítésekből, ahol
erre módot találtak. (jk)



2015. november 3.4 gödöllői Szolgálat Civil

A hagyományoknak megfelelően az 
októberi Idősek világnapja alkalmá-
ból került sor a Gödöllő Város Nyug-
díjas Egyesülete által szervezett 
nyugdíjas napra. A jeles alkalomból 
Gémesi György polgármester kö-
szöntötte az ünneplőket, köztük ki-
emelten Vass Károlyné Babi nénit, 
Gödöllő díszpolgárát, aki 25 év után 
leköszön az egyesület elnöki posztjá-
ról átadva a stafétát a fiatal 70-esek-
nek.
Babi néni beszédében felhívta a fi-
gyelmet, hogy nyugdíjasként jött 
rá, hogy nem szabad elsiklani a napi 

apró örömök mellett és csak a nagy 
eredményeknek örülni, mert sokkal 

szebb és elégedettebb lesz az életünk 
ha már fiatalon is megtanulunk élni.
A 90 éveseket verssel, műsorral és a 
támogatóktól kapott virággal, bon-

bonnal és Pataki Pál (képünkön) 
könyvével köszöntötték.                kj

A giesseni Theodor Litt Schule meg-
hívására gödöllői diákok és tanárok 
látogattak testvérvárosunkba a német 
iskola és a VSzC Madách Imre Szak-
középiskolája Szakiskolája és Kol-
légiuma között már 22 éve fennálló 
partnerség jegyében. 

A programhét során a diákok bete-
kintést nyerhettek a partneriskola 
képzéseibe, megismerkedhettek Gi-
essen és Frankfurt nevezetességeivel 
és a tradicionális hessen-i konyhá-
val. A program súlypontját képezte 
a Siemens Ruhr vidéki központjának 

megtekintése.  „Mülheim városában 
található a konszern legnagyobb tur-
binagyára és az a tanműhely, ahol a 
mi siemenses diákjaink is nyári gya-
korlatukat töltik. 
A duális képzésnek már megvannak 

az első eredményei, a magyar szak-
munkásbizonyítvány mellé német 
bizonyítványt is tudunk majd az ipa-
ri gépész tanulóink kezébe adni.” –  
tájékoztatta lapunkat Kocsi Tamás 
iskolaigazgató.                               jb

November 12. és 14. között 
rendezik Gödöllő-Máriabes-
nyőn a XXII. családkongresz-
szust. A Magyar Katolikus 
Családegyesület által szerve-
zett rendezvény  résztvevői a 
család és a társadalom közöt-
ti kapcsolatok témájával fog-
lalkoznak. 

„Jöjjetek hozzám mind, akik fárad-
tak vagytok és terhet hordoztok, és 
én felüdítelek titeket” (Mt 11,28) 
– mottóul ezt a jézusi mondást vá-
lasztották, mert ez mutat irányt 
mindazoknak, akik a család és a tár-
sadalom sikeres együttműködésén 
fáradoznak.

„Gyakran halljuk, hogy a társada-
lom családokból épül fel, a család 
a társadalom legkisebb, de nélkü-
lözhetetlen alapegysége. Mégsem 
kap a jelentőségéhez mérhető tá-
mogatást, maguk a családok sem 
mindig tudnak megküzdeni a rájuk 
váró feladatokkal. Ha pedig a küz-
delembe belefáradnak, és a harcot 
kilátástalannak látva feladják, a 
család szétesik, ezzel szétesik a tár-
sadalom alapja is. 
Nem csoda, ha sok család, szülők, 
nagyszülők, rokonok úgy érzik, 
hogy elviselhetetlen teher neheze-
dik rájuk – fogalmaz meghívójában 
Bíró László családreferens püspök, 
az eseményt szervező családegye-

sület elnöke.
A kongresszuson előadást tartanak 
többek között Székely János esz-
tergom-budapesti segédpüspök; 
Blanckenstein Miklós, az eszter-
gomi szeminárium rektora; Baritz 
Sarolta Laura domonkos nővér; 
valamint Martos Balázs Levente, 
a Pápai Biblikus Bizottság tagja.

A rendezvényen Bíró László püs-
pök beszámol a Családok VIII. 
Világtalálkozójáról, amelyet szep-
temberben tartottak az egyesült ál-
lamokbeli Philadelphiában Ferenc 
pápa részvételével, és természete-
sen téma lesz a családról szóló püs-
pöki szinódus is.

Teleki Pál születésének 136. évfordulója alkalmából 
2015. NOVEMBER 6-ÁN (pénteken), 11 ÓRAKOR koszorú-
zó 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 vissza. 
Az autóbuszra a közbeeső buszmegállókban is fel lehet 
szállni. 
A megemlékezésre tisztelettel meghívjuk és várjuk: 
                                                    A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Fotótanfolyamot indít a Művésze-
tek Házában Szabó Barnabás fo-
tóművész, aki a kezdő, vagy némi 
ismeretekkel már rendelkező je-
lentkezőknek segít elsajátítani a 
fotózás rejtelmeit. 

A november 10-től induló kurzusra 
azokat várja, akik tudásukat átte-
kinthető struktúrába 
szeretnék rendezni, 
hogy majd erre a biz-
tos alapra építkezve 
fejleszthessék magu-
kat, megtalálva saját 
kreatív arculatukat. 

A 2015. november 
10-től induló 12 
órás elméleti és 12 
órás gyakorlati foglalkozás során 
az érdeklődők nem csupán a fényké-
pezőgép működésével és a fotózási 
technikákkal ismerkedhetnek meg 
alaposan, hanem a fotográfiai műfa-
jokkal (riport, portré, sport, termé-
szet, illusztráció), hanem a fotográfia 
történetével és a fotózás fizikai hát-
terével is.
A számtalan díjnyertes képpel ren-
delkező fotóművész sok féle fotóri-

porteri helyzetben kipróbálta már 
magát, s az így szerzett gyakorlati 
tapasztalatait szívesen osztja meg 
tanítványaival. Tanfolyama során 
az elméleti és a gyakorlati képzés 
szorosan összekapcsolódik, a kur-
zus ideje alatt készült felvételeket 
folyamatosan elemzik, így a résztve-
vők nem csak saját, hanem a többiek 

munkáiból is tanulhatnak. 
Az elméleti oktatásra keddi napokon, 
a gyakorlatiakra pedig hétvégenként 
kerül sor. 
A tanfolyam díja:  45.000.- Ft. 
Helyszín: Gödöllő, Művészetek 
Háza, 2100 Gödöllő, Szabadság út 6. 
Jelentkezés és bővebb információ: 
Szabó Barnabás:
Telefon: +36/30-942-3592.
E-mail: szabo@silverpress.hu     (x)

Gödöllői diákküldöttség Németországban

Fotótanfolyam indul a Művészetek Házában BaBi néni átadja a stafétát

90 évesek köszöntése

Összefogás, hogy megmaradjon a társadalom alapja

Családkongresszust tartanak Máriabesnyőn

TELEKI PÁl EGYESÜLET
MEGHÍVÓ
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Aki korpa közé keveredik...
Vajon akkor kezdődött ez a 
történet, amikor rájöttem, 
hogy csak a negyedik legjobb 
focista vagyok az osztályban? 
– teszi fel magának a kérdést 
John, aki szerény drogüzletét 
feladva kénytelen elszegődni 
a Halászhoz, az oslói drogbá-
róhoz. No, persze nem önként 
és dalolva, de ha valakinek 
pont a maffiafőnök emberét 
sikerül lepuffantania, annak 
nem feltétlenül van választása 
a jövőjét illetően. 

Bár sikeres is behajtóként, hiszen ele-
gendő, ha csak kiejti az alvilág nagy 
hatalmú urának nevét, és az adósok 
azonnal fizetnek, John sejti, elég egy 
rossz döntés, és máris az ő halánté-
kánál dördül el a pisztoly. Más dolog 
azonban fenyegetőzni, más indulatból 
lelőni valakit, és megint más hideg-
vérrel, megbízásból gyilkolni. Erre 
azonban csak akkor jön rá, amikor egy 
napon a Halász olyasvalamit kér, amit 
John nem akar teljesíteni. 
Megkímélni az életét annak, akinek a 

megölésével megbízták, akár kegyes 
cselekedet is lehetne, ha nem társul-
na hozzá némi a Halásztól való dro-
gon történő osztozkodás is. Ha pedig 
hozzávesszük, hogy az illetőnek nincs 
annyi esze, hogy eltűnjön és tartsa a 
száját, akkor John számára egyenlő a 
saját halálos ítéletével. Márpedig a Ha-
lász előtt semmi sem marad titokban…

A megtorlás elől egészen egy isten 
háta mögötti kis lappföldi faluig me-
nekül, ahol nyáron nem nyugszik le 
a nap. Egy elhagyatott vadászkuny-
hóban húzza meg magát, ahol egy 

másfajta életmóddal ismerkedik meg. 
Egy elzárt közösségbe kerül, olyan 
emberek közé, akiknek a törvényt sa-
ját hitük diktálja, ahol „rend” van, ahol 
üldözendő a hitük szerinti bűn, s akik 
között sok a halász. 
A kínzó emlékek, a magány és a fehér 
éjszakák nem könnyítik meg a dolgát 
a számára szokatlan és furcsa morál 
szerint élő közösségben. És a Halász 
emberei közelednek. 

John jól tudja: ha nem akarja, hogy el-
kapják, olyan kiszámíthatatlannak kell 
lennie, hogy maga se tudja, mi lesz a 
következő lépése. El tud-e rejtőzni 
ott, ahol mindenki mindenkiről min-
dent tud, s ahol a túlélésért folyó min-
dennapos küzdelem megtanította az 
embereket arra, hogy ne a szavaknak 
higgyenek, hanem meglássák a való-
ságot? Számíthat-e azok segítségére, 
akik más hittel, más erkölcsi normák 
szerint élnek? 
John sorsa a világ végén meghúzódó 
lappföldi kis faluban dől el, ahol még a 
rénszarvasoknak is gazdájuk van. 
(Jo Nesbo: Fehér éjszaka)           (ny.f.)

Rövid idő alatt két elismerést 
kapott Csukás István. A kiváló 
meseírót a Magyar Írószövet-
ség örökös tagjává választot-
ták, néhány hete pedig a Játék-
színben megkapta a Szép Ernő 
díjat. Ez utóbbi elismerést a fia-
tal nemzedékek színpadi míto-
szainak megteremtéséért ítélték 
oda számára.
Csukás István Szép Ernő-díjá-
nak ünnepélyes átadására a Játékszín-
ben került október 24-én a Gombóc 
Artúr, a nagy utazó előadását köve-
tően. Az írót  Novák János rendező, 
zeneszerző, a Kolibri Színház igazga-
tója, valamint Radnóti Zsuzsa drama-
turg, a Szép Ernő kuratórium elnöke, 
és természetesen a Játékszín Gombóc 
Artúrjának színészei, alkotói, köztük 

Zsurzs Kati, az előadás rendezője 
Németh Kristóf, a színház igazgatója 
és Szitha Miklós, a darab zeneszerző-
je  is köszöntötte. A Szép Ernő-jdíjat 
1984-ben alapította Pogányné Szép 
Berta, Szép Ernő húga. Az elismerést 
szakmai kuratórium ítéli oda, melynek 
munkáját az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet segíti.                jk

            (folytatás az 1. oldalról) 

Végül arról számolt be, hogy a tánc-
színház a jövő évre szóló meghívást 
kapott az Egyesült Államok Texas ál-
lamába, Houstonba.
Az előadás első részében a társulat 

táncosainak egyéni képességei kaptak 
nagyobb szerepet, a sodró lendületű új 
produkció az együttes egészét moz-
gatta a színpadon. 

Az előadás mottója: „A természetes 
világ, ritmusok, minták és ciklusok 
alapján mozog / táncol. Minden, ami 
emelkedik, alá fog bukni, és minden, 
ami aláhullik fel is emelkedik majd.” 
A darabban az évszakokat, azok han-
gulatait jelenítették meg a táncosok, 
köztük Gubcsi Anna, Nagy Lili, 
Papp Tamás, MTF hallgató, Phillipp 
Noémi, Safranka-Peti Zsófia, MTF 

hallgató, Sándor Dorottya, Sebők 
Melinda, Szabó Áron, Tibold Esz-
ter.
Az Évszakokat a tél nyitotta, a tán-
cosok jelmezének színe a hóra, jég-
re, zúzmarára utalt, csakúgy mint a 
kellékként beguruló fitness labdáké. 

A tavasz közeledtével először a vetí-
tett háttérképen jelent meg a zöldülő 
élővilág képe, színes kendők jelké-

pezték a kikelet tobzódó színeit. A 
zene, amire táncoltak, a szimfonikus 
könnyűzene és az instrumentális rock 
stílusjegyeit ötvözte, gitár és zongora 
szólóival fiatalos dinamikával itatta át 
a produkciót. 
A tüzes színekbe hajló nyár vibráló ze-
néje, napernyős jelenete a közelmúltat 
idézte, s a jövő reményét villantotta fel 
a közönségben. Az előadás alkotói – a 
korábbi produkciókhoz hasonlóan – 
bátran és értőn gazdálkodtak a színek-
kel, jelmezekkel, a díszletet megteste-
sítő vetített háttérképekkel.  
Az őszi képben szerepet kapott a he-
gedű is, amely elsiratta a mozgalmas 
nyarat, miközben az előadás és a kö-
zönség búcsút intett a GödöllŐsznek. 
Novemberi sötétség borult a színpad-
ra, gyenge eső szitált a táncosokra, 
akiknek lelassultak a mozdulataik, 
majd ismét megérkezett a hó, a jég, a 
zúzmara. 

Örömteli, hogy a táncszínház a reper-
toárról sem feledkezik meg, december 
22-én a tavalyi adventi időszakban 
bemutatott Diótörőt játsszák el újra a 
Művészetek Házában. A pénteki fesz-
tiválzáró előadáson erre négy jegy 
már el is kelt egy játékban, aminek 
szerencsés nyertesei – két néző Er-
dőkertesről, egy-egy Gödöllőről és 
Budapestről felismerték, hogy az I. 
felvonásban mely régebbi előadások 
részletei kaptak szerepet.                   lt

Alig néhány nappal azután, hogy Fer-
dinandy Györgyöt 80. születésnapja 
alkalmából a Magyar Írószövetség 
Bajza utcai székházában köszöntöt-
ték, az 56’-os megemlékezések ke-
retében írói életművéért a társaság 
legrangosabb elismerésével, az Arany 
János-díjjal tüntették ki.
Ferdinandy György a forradalom és 
szabadságharc során hagyta el hazáját 
és vonult nyugati emigrációba.  A díjá-
tadáson Szentmártoni János a kispróza 
mesterének és a kortárs magyar iroda-
lom egyik legaktívabb alkotójának ne-
vezte. Úgy fogalmazott:Szivacsként 
szívja magába a világot, még ha ez 
sokszor fájdalmas is, hősei pedig az 
elesettek, az útpadkára szorítottak, a 
mindenhonnan elüldözöttek. Kiemel-
te, Ferdinandy György mindenhol ma-
gyar maradt az 56-os forradalmat kö-
vető emigráció hosszú évtizedei alatt.
A gyermekéveit Gödöllőn töltő író 
legújabb, Fortuna szekerén című kö-

tete  a napokban kerül a könyvesbol-
tokba. A könyv  tizenhét, 1965-2015 
között írt történetet tartalmaz.  Mint 
a legtöbb Ferdinandy-írásban, úgy a 
mostani összeállításban is meghatá-
rozó a számkivetettség, az idegenség 
nyomasztó érzése, amely élni akarás-
sal, humorral és papírt átitató szere-
tettel párosul. Mert hiába önéletrajzi 
ihletettségű a legtöbb történet, mégis-
csak a kisember, az elesett, a nélkülö-
ző, az üldözött, a magányos, az öreg 
az igazi hőse a Ferdinandy-kisprózá-
nak.                                                (kj)

Szép Ernő díjat kapott 
Gombóc Artúr „papája”

ÚjABB elismerés A „kisprózA mesterének”

Kitüntették Ferdinandy Györgyöt végetért Az elsŐ göDöllŐsz Fesztivál

Évszakok – táncban és zenében  

Fotók: Biszkup Miklós
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Ezt követően a kastély dísztermé-
ben került sor az alapítvány ünnepi
estjére, amely hagyományosan egy-
fajta visszatekintéssel kezdődött. Ez
alkalommal Körösfői László tartott
előadást, Szerelem a századfordu-
lós Gödöllői Művésztelepen cím-
mel, amelynek során többek Körös-
fői-Kriesch Aladár, Nagy Sándor,
Juhász Árpád alkotótársaik magá-
néletébe, érzelmi világába pillanthat-
tak be az érdeklődők.
Az előadás után került sor a díj

átadásra. Mint elhangzott, az ala-
pítvány az egykori művésztelep
alapítója „gazdag szellemi és mű-

vészeti hagyatékának méltó megőr-
zése céljából támogatja a művészet
bármely ágában tehetséges gödöllői

fiatalok fejlődé-
sét, tehetségük
kibontakozását,
és célul tűzte ki a
gödöllői fiatalok
művészeti okta-
tását kiemelkedő
színvonalon vég-
ző pedagógusok
erkölcsi és anya-
gi elismerését.”
Ezek szellemé-
ben évente egy,
Gödöllőn élő 14-

24 év közötti tehetséges fiatal vagy
a tehetséges fiatalok oktatását hosz-
szabb ideje kiemelkedően végző sze-
mély díjazására kerül sor.
A kuratórium az idén úgy döntött,

két tehetséges fiatal veheti át az elis-
merést.
LauránApolka a Frédéric Chopin

Zeneiskolában Bali János növendé-
ke volt.Az intézményben töltött évek
alatt a furulyairodalom minden terü-
letével megismerkedett, s a zenemű-
vek kiváló megszólaltatása mellett,
mint ifjú zeneszerző is elismerést ví-
vott ki magának, több szerzeménye
is felcsendült a különböző koncer-
teken. Több rangos zenei versenyen
szerepelt kiváló eredménnyel.
Annus Réka az éneklést a Gödöl-

lői Szkólában kezdte, majd 2001-től

a Chopin zeneiskola
növendéke lett, ahol
népi ének szakon elő-
ször Szikora Réka,
majd helyettes tanár-
ként Albertné Joób
Emese és Dezső
Piroska tanították,
ezt követően pedig
Benedek Krisztina
növendéke lett. 2009-
ben megkapta a Ze-
neiskola „Év diákja”
címet. Több országos
népzenei és népda-
léneklési versenyen
szerepelt kiemelkedő
eredménnyel. 2012
nyarán felvételt nyert
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem népzene tanszékének népi ének
szakára, ahol 2015 júniusában BA
népi ének előadóművészi diplomát
szerzett, majd 2015 szeptemberétől
felvételt nyert ugyanennek a szaknak
tanári mesterképzésére is.
A 2014-15-ös tanév második sze-

meszterében az Óbudai Népzeneis-
kolában próbálhatta ki magát, helyet-
tesítő tanárként, 2015 szeptemberétől
pedig azAlsógödi BúzaszemAlapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény népi
ének tanárnője.
Zeneakadémiai tanulmányai során

különösen jelentőssé vált számára
a magyar népzene gyűjtése. Ennek
területei a Galga menti Hévízgyörk,
Erdélyben: Kalotaszegen Kalota-
szentkirály, Mezőségben Buza, Fe-
ketelak, Szék. a Küküllők-vidéke, a
Dunántúlon Tolna és Baranya-me-
gye, s végül idén nyáron Székely-
földre és Gyimesbe is eljutott. Több
zenei formációnak, többek között
a Galileo zenekarnak és a Csercsel
énekes lány-kvartettnek is tagja.
Az elismeréseket Körösfői László,

a kuratórium elnöke adta át.
(k.j.)

November az év 11. hónapja, amit a népnyelvben leggyak-
rabban Szent András havának említenek, a székelynaptár
pedig Enyészet havának nevezi. A hónap két jeles nappal,
mindenszentekkel és halottak napjával indul, majdMárton,
Erzsébet, Katalin és András napja ha-
tározza meg a legfontosabb ünnepe-
ket, szokásokat.
Márton napja november 11. A le-

genda szerint a római császár kato-
nájaként szolgáló Márton a franciaor-
szágiAmiens városában egy hideg téli
estén odaadta meleg köpenyének felét
egy koldusnak. Aznap éjszaka álmá-
ban megjelent Jézus a koldus alakjá-
ban, s innentől kezdve fordulat állt be
életében: Isten szolgálatába állt. Ami-
kor püspökké akarták szentelni, az
érte jövő küldöttek elől a ludak óljá-
ban bújt el. A szárnyasok azonban gá-
gogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így
elárulták rejtekhelyét, aki végül 371-ben püspökké szen-
telték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.
„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhe-

zik” – tartja a mondás. Régen ilyenkor kezdték meg a hí-
zott libák vágását. Csontjukból az időjárásra jósoltak: ha
a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha
viszont barna és rövid, akkor sáros. Az aznapi időből is
jósoltak: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha bar-
nán, kemény tél várható.” Egy kalendáriumi regula szerint:
„Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor víz-
ben poroszkál.” „Abornak szent Márton a bírája” – tartja a
mondás, azaz ilyenkorra lesz iható az újbor.
Hazánkban a leggyakoribb női nevek közé tartozik az

Erzsébet, amit november 19-én ünnepelünk. Eredetileg
ezen a napon emlékeztek meg Árpád-házi Szent Erzsébet-
ről, ünnepét azonban az egyház 1969-ben visszatette halá-
lának időpontjára, november17-re.
Szent Erzsébetet a szegények támogatójaként tartják

számon, mivel a XIII. század első harmadának éhínségei,
járványai okozta sebeket igyekezett orvosolni. Többnyire
rózsákkal a kötényében ábrázolják. Ennek eredete az a le-
genda, mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is
gondoskodott a szegényekről, amit családja nem nézett jó

szemmel. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjai-
nak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak kérdé-
sére, hogy mit visz magával, Erzsébet azt válaszolta rózsá-
kat. Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák

voltak kötényében.
Szintén jeles ünnep november 25., Ale-

xandriai Szent Katalin napja.Az alexand-
riai szűz és vértanú, Maximinus császár
idejében élt. A legenda szerint a bálvá-
nyok tiszteletére rendezett áldozatokon
keresztényként nem akart részt venni, és
nyíltan ellenszegült a császár parancsá-
nak, aki ezért börtönbe vetette, de még
ott is hittérítésre használta fel az időt. A
császár végül lefejeztette. A néphagyo-
mányban Katalin-naphoz férjjósló hiedel-
mek és praktikák kapcsolódtak. Ilyenkor
is szoktak vízbe tenni gyümölcságat, s ha
az karácsonyra kizöldül, a kíváncsiskodó

lánynak közeli férjhezmenetelt jósolt. Az ágat ez esetben
katalinágnak nevezik. A legények ezen a napon lopott le-
ányinget tettek a párnájuk alá, abban reménykedve, hogy
megálmodják a feleségüket.
Ismert az időjóslás is: Ha Katalin kopog, akkor karácsony

locsog, viszont, ha Katalin locsog, akkor a karácsony kopog.
November 30. Szent András napja, aki egyike annak a

két tanítványnak, akik először követték Jézust. Kezdetben
Keresztelő János tanítványai közé tartozott, de amikor
meggyőződött róla, hogy Jézusban megtalálták a Messiást,
hozzá csatlakozott. Ezért vitte el Jézushoz a testvérét, Si-
mon Pétert is.
A néphagyományban ez a legjelentősebb házasságjósló,

varázsló nap.Többnyire a lányoknakmagányosan, titokban
kellett ezeket a praktikákat elvégezniük. Próbáltak álomból
jósolni. A párna alá férfiruhaneműt rejtettek, és egész nap
böjtöltek.András-napkor kezdődtek a disznóvágások, disz-
nótorok, ezért nevezték disznóölő Szent Andrásnak is.
November egyben az egyházi év végét és az új év kez-

detét is jelenti, mivel az egyházi év az adventi időszakkal,
Krisztus eljövetelére való várakozással kezdődik. Advent
első vasárnapja általában november utolsó napjainak vala-
melyikére esik, idén november 29-én kezdődik az ünnep-
kör. (ny.f.)

Ahogy minden esztendőben, váro-
sunk lakói hagyományosan a Hősök
szobránál emlékeztek meg a világ-
háborúk áldozatairól október 30-án
este Gödöllő Város Önkormányzata
szervezésében.

A halottak napja alkalmából ren-
dezett program a Himnusz elének-
lésével kezdődött, majd Bucsyné
Prém Katalin, Madarászi László
és Rehorovszki Gábor adott zenés
irodalmi műsort, melynek keretében

név szerint is megemlé-
keztek azokról a gödöl-
lőiekről, akik nem tértek
vissza a harcokból. A vi-
lágégések hőseire és ál-
dozataira Pecze Dániel
alpolgármester emléke-
zett, majd a jelenlévők
koszorúzással tiszteleg-
tek az áldozatok emléke
előtt.
Gödöllő város nevé-

ben Gémesi György
polgármester és Pecze
Dániel alpolgármester
rótta le kegyeletét a szo-
bornál.

(kr-)

Fiatal tehetségeket támogat a körösFői alapítvány

Tisztelgés a művésztelep alapítója előtt

Főhajtás a világháborús áldozatok előtt

Halottak napi megemlékezés
November: Szent András hava

Annus Réka

Laurán Apolka és Körösfői László

Pecze Dániel
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Csipke, csitkenye, hecsedli, 
hecsepecs, Rosa canina – bár-
hogy hívjuk, itt az idő, hogy a 
kirándulni, erdőt járni szeretők 
begyűjtsenek télire legalább 
egy pár zacskó teára elegendő 
mennyiséget. Ha kertünkben 
is hozzájutunk a csipkebogyó-
hoz és nagyobb mennyiség is 
akad belőle, akkor a legjobb, 
ha lekvárt, vagy bonbont is 
készítünk! 

Miért jó a csipkebogyó tea?
A csipkebogyó vagy vadrózsa termé-
se magas C-vitamin tartalma miatt 
évszázadok óta nagy népszerűségnek 
örvend. Erdők szélén, réteken és sö-
vények mellett, cserjésekben, vasúti 
sinek mentén gyakran találkozhatunk 
velük. A tápanyagban gazdag, mély, 
nem túl száraz talajt és a napostól a 
félárnyékosig terjedő helyeket szereti.
A csipkebogyó íze nagyon kelleme-
sen savanykás, és kiváló kiegészítője 

lehet a házi gyümölcsteának. A gyü-
mölcssavak és a petkinek fokozzák a 
béltevékenységet, a népi gyógyászat a 
csipkebogyó magjának teáját is ismeri, 
amelyet vese és hólyagproblémákra, 
legfőképp vesekőre, valamint reumára 
és köszvényre ajánlanak. A teának való 
csipkebogyót szeptembertől novembe-
rig lehet gyűjteni.

A csipkebogyó tea elkészítése
Tisztítsuk meg a szár- és csészele-
vél- maradványoktól, majd tegyük 30 
percre a 80 fokos sütőbe, ezt követően 
a fűtőtesten szárítsuk ki a bogyókat. 
Ha ez megvan, tegyük a bogyókat egy 
mixerbe, és aprítsuk össze. Tegyük 
egy durvább kendőbe és abban rázo-
gatva, morzsolgatva távolítsuk el be-
lőlük a szőrök és a magok egy részét. 

A csipkebogyóvelőhöz a fagyok után 
gyűjtött, puha termések felelnek meg 
a legjobban. Csipkebogyóvelőt házi-
lag előállítani elég macerás, mivel a 
magok eltávolítása a bogyóból nagyon 
időigényes feladat. Ha mégis kedvet 
érzünk hozzá, akkor a a kimagozott 
terméseket mossuk meg, majd főzzük 
puhára egy kevés vízben. Passzíroz-
zuk át egy szitán, és harmadrész cu-
korral összekeverve forraljuk fel. Ha 
úgy érezzük, hogy még viszonylag sok  
C-vitamint tartlamaz áztassuk be a 

már megpuhult termések héját egy 
kis vízbe vagy fehérborba, 3-4 napra, 
majd passzírozzuk át az egészet szitán, 
és az így kapott masszát főzzük össze 
cukorral, míg majdnem forrni kezd. 
Kevergessük, míg ki nem hűl. Ezután 
a szokásos módon tegyük el.

Csipkebogyó bonbon
A csipkebogyóból készült gyümölcs-
velőt jól keverjük össze kétszeres 
mennyiségű porcukorral és főzzük 
pár percig óvatosan, nehogy leégjen. 
Terítsük el a masszát egy enyhén kiva-
jazott sütőlapon, vagy tepsiben és szá-
rítsuk meg a sütőben, (80 °C-on) vagy 
a fűtőtesten. Ezután vágjuk fel kisebb 
darabokra, forgassuk meg a darabokat 
barnacukorban és tegyük egy jól záró-
dó dobozba, vagy üvegbe.

Őszi finomság – csipkebogyó

Negyedik alkalommal rendezte meg 
Gödöllőn, a Szent István Egyetemen 
október 26-án a vadászkynológiai kon-
ferenciát a Magyar Országos Vadász-
kutyás Kulturális Egyesület (MOV-
KE). A tanácskozás  fő tematikája  a 
vad lövés előtti és lövés utáni felkuta-
tása, a szaglás volt.
Az esemény vadászkürtösök előadá-
sával, majd az egyesület zászlójának 
behozatalával kezdődött. Ezt követően 
a MOVKE munkájával, eszmeiségével 
azonosuló szervezetek képviselői tűz-
ték fel szalagjukat partnerségük kifeje-
zésére a megszentelt zászlóra.
Bevezető előadásában Babiczky At-
tila, a MOVKE elnöke beszámolt az 
előzőleg megrendezett III. Félix Endre 
Mindenes Vizsla Emlékversenyről. A 
névadó szakembert az egyesület a XX. 

század legjelentősebb hazai vadászky-
nológusai között tartja számon. Szak-
tudását számos 
hazai kutyás szer-
vezet hasznosítot-
ta. Az 1920-40-es 
években rendsze-
resen jelentek 
meg a mai napig 
is iránymutató 
publikációi, ezek-
ben az években 
hazánkat vadász-
kutyás nagyhatalomként tisztelték.
Az idei versenyre 22 nevezés érkezett, 
de csak 10 kutya fejezte be a viadalt. A 
vizslák széles köre képviselte a fajt. A 
győzelmet egy drótszőrű német vizsla 
(Szántovai Uta, vezette Bogdán La-
jos) szerezte meg drótszőrű magyar 

vizsla (Zöldmáli Zala, vezette Pap 
László) és rövidszőrű magyar vizsla 
(Csipkéskúti Hékás, vezette Tauber 
István) előtt.  

A MOVKE elnökének véleménye sze-
rint amennyiben a vad a magyar állam 
tulajdona, akkor a vadászat nem más, 
mint állami vagyonkezelési tevékeny-
ség. Az pedig, hogy ez megfelelően 
felkészített vadászkutyákkal történik-e 
vagy sem, milliárdos értéket ad hozzá 
vagy vesz el ebből a vagyonból. Ba-
biczky Attila hangsúlyozta, nem kell 
mind a 60 ezer vadász oldalán vadász-

kutyának állni, de meglátása szerint 
hivatásos vadász e segítő nélkül nem 
tudja megfelelően ellátni a feladatkö-
rét. Az egyesület e szempontok alapján 
igyekszik hozzájárulni a hazai vadász-
kutya tartás színvonalának emelésé-
hez.         Fotó: Facebook.com/movke

A Madárbarát kert program egyik 
előnye, hogy olykor mentesít minket 
a munkától – azaz akkor segítünk az 
állatokon, ha kevesebbet dolgozunk 
a kertben, az utcán, a parkban. Az 
egyik ilyen alkalom az elkövetkező 
hetekben, lombhulláskor adódik.
Telelő magevő és rovarevő mada-
raink táplálékának jóval több, mint 

99,999%-át a természetes táplálékbá-
zisok: a fák és bokrok, a borostyán és 
a vadszőlő termése, a hómentes gye-
pek és gazosok magkínálata, a kéreg- 
és egyéb repedésekben telelő rova-
rok, lárvák és bábok képezik. Enyhe, 
hómentes teleken az etetők alacso-
nyabb madárforgalmának egyik oka 
éppen az, hogy ezek a természetes 
táplálékforrások szabadon hozzá-
férhetőek, ezért a madarak kevésbé 
koncentrálódnak a lakott területekre 
(illetve a kontinens északi területeiről 

és a magas hegyek térségéből keve-
sebb érkezik a délebbi régiókba) és az 
etetőkre.

Madárbarát gereblyézés

Míg az általunk működtetett madá-
retetők, a téli madáretetés elsősorban 
az emberek szórakoztatását szolgál-

ják, bár természete-
sen meg is könnyítik 
az ide járó madarak 
életét, a hullott lomb 
és a gyep madárba-
rát kezelésével jóval 
több állat életét tud-
juk befolyásolni.
A lakott területek 
kertjeinek, parkja-
inak gondozásakor 
természetesen fontos 

szempont a drága pénzen telepített 
és fenntartott, az embereket gyönyör-
ködtető fűszőnyeg megóvása. Ezzel 
kapcsolatban az egyik legfontosabb 
őszi feladat egy utolsó nyírás és a 
hullott lomb összegyűjtése. A legjobb 
megoldás az, hogy ha a nyílt gyepen 
össze is gereblyézzük a hullott fale-
veleket, a bokrok között és alatt, ahol 
amúgy sincs gyep, meghagyjuk vagy 
akár a gereblyézett levelekből vasta-
gítjuk is ezt a szőnyeget.
További megoldás, ha a kert kevésbé 

zavart részén egy-két nagyobb levél-
kupacot alakítunk ki (és a szélhordás 
ellen nagyobb ágakkal lefedünk) a te-
lelő sünök és békák számára.

Madárbarát fűnyírás

A fűnyírás kapcsán is érdemes ezt a 
kettős kezelést alkalmazni (tavasszal 
és nyáron is), és legalább a bokrok 
között, illetve ezek tövénél meghagy-
ni olyan nyíratlan foltokat, hol a fü-
vek és a gyep egyéb lágyszárú fajai, 
téli táplálékbázist képezve, magot 
tudnak érlelni és szórni. Ezek a hul-
lott levelek védelmében, takarásában 
egészen tavaszig természetes táplálé-
kot jelentenek az áttelelő madarak-
nak.                        mme.hu

VADÁSZKUTYÁS VERSENY ÉS KONFERENCIA

A hivatásos vadászok nem nélkülözhetik 

Madárbarát levélgereblyézés – amikor a kevesebb több
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Aki ezt a hirdetést magával viszi, 
téritésmentesen mehet be a rendezvényre!

Óriásit küzdve, teljesen 
megérdemelt győzelmet 
aratott a Gödöllői KC az el-
múlt hétvégi játéknapon az 
NB II-ben. Bartos Gábor ta-
nítványai a Gyöngyös U23-
as csapatát verték 28-25-re.

A gödöllői kézisek a forduló előtt 
még dobogós helyen álló Heves 
megyei fiatalokat fogadta. Az NB 
I-es felnőtt csapat utánpótlásának 
számító gyöngyösiek elleni párharc-

ban már az első félidőben jelezték a 
GKC játékosai, hogy nyerni szeret-
nének hazai környezetben és ezt re-
mek játékkal és a mieinkre jellemző 
küzdőszellemmel végül teljesítették 
is Bartos Gáborék. Győzelmével a 
Gödöllő kilenc pontos és jelenleg a 
negyedik helyen áll az északi-cso-
portban.
NB II Északi-csoport, 7. forduló
Gödöllői KC – B Braun Gyöngyös 
U23 28-25 (17-14)               
           -mm-

Kézilabda – bravúrpontoK
Küzdött és nyert a GKC

Az elmúlt héten Csengeren 
vendégszerepelt a bajnoki 
címre hajtó MAG-LOG Team 
CFT Gödöllő csapata a futsal 
NB II-ben, de nem sikerült a 
szabolcsi túra, ugyanis a házi-
gazdák 5-4-re nyertek és ott-
hon tartották a pontokat.

Baranyai Pál együttese a mérkőzés 
39., utolsó percében kapott góllal ma-
radt alul, így némileg leszakadt a lista-
vezetőhöz képest. A gödöllői futsalosok 
hat találkozót követően 12 pontosak és 

jelenleg kilenc pont a hátrányuk az egy 
meccsel többet teljesítő, jelenleg első 
helyen álló Kincsem Lovaspark SE-hez 
képest, aki ellen a lapzártánk után véget 
érő nyolcadik fordulóban mérkőztek 
meg idegenben.
NB II. keleti-csoport, 7. forduló
Csenger Petőfi DSZ. SE – MAG-LOG 
Team CFT Gödöllő 5-4 (2-0) Gól: Nagy 
Roland (2), Dékány József (2).
Következik:
November 6. péntek, SZIE csarnok 
19 óra: MAG-LOG Team CFT
Gödöllő – UFC Gyömrő

Futsal – lépéshátrányba Került a Gödöllő

Újabb egygólos vereség

Az elmúlt hétvégén rendezték meg 
a Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi 
kardvívó Világkupát Budapesten. 
Sajnos az egyéni verseny magyar, 
azon belül gödöllői szempontból 
sem volt túl sikeres, ugyanis egy 
versenyzőnk sem jutott be a leg-
jobb 16 közé. Csapatban kompen-
zált a válogatott, a harmadik he-
lyen végzett a magyar válogatott.

A hazai rendezésű Világkupa-via-
dalon gödöllői kardvívóink közül 
Gémesi Csanád, Bancsics Máté, 
Mészáros Áron, Gémesi Bence és 
Gémesi Huba állt pástra az összesen 

219 főt felvonultató mezőnyben.
Közülük Gémesi Csanád és Bancsics 
Máté jutott a legtovább, mindket-
ten a 64 közé jutásért kardozhattak. 
Végül ez is jelentette a végállomást, 
ugyanis Csanád a román Iancu ellen 
kapott ki 15-14-re, míg a junior korú 
Máté a német Hübner ellenében ma-
radt alul 15-5-re.
A 2016-os brazíliai olimpiára is haj-
tó Gémesi Csanád ezúttal a csapat-
versenyen nem volt tag, így nélküle 
szerzett bronzérmet a Szilágyi Áron, 
Decsi Tamás, Iliász Nikolász, Szat-
mári András alkotta csapat. 

Női tőr siker, immáron kék-fehér 
színekben
A Gödöllőn pallérozódó, de már 
MTK színekben versenyző Hanzl 
Lilla (a képen) Zalaegerszegen re-
mekelt. A gödöllői tőröző a női tőr 
válogató versenyen, a kadetek me-
zőnyében a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel, míg a nála jóval idősebb 
juniorok között a nyolcadik helyen 
végzett.                  -li-

vívás – Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard viláGKupa

Csapatban bronz, egyéniben kudarc

Október utolsó hétvégéjén ren-
dezték meg a második Spartan 
Race Supert. Ez az a verseny 
ahol a magukat próbára tevő 
versenyzők több mint 13 km-
en keresztül futnak sárban, tű-
zön-vízen át. A gödöllői Bloodfit 
crossfit csapat remek verseny-
zéssel a dobogó legfelsőbb fo-
kára állhatott fel.

A több mint 15 akadály között volt egy 
alig néhány fokos folyó is, amin a ver-
senyzőknek át kellett úszniuk. Ez sokuk 
kedvét elvette a verseny befejezésétől, 
de a gödöllői Bloodfit crossfit csapata 
itt sem adta fel és dacolva a hideggel, 
a görcsölő, savasodó és sokszor vérző 

végtagokkal, minden versenyző tel-
jesítette a versenyt, sőt meg is nyerte 
a csapatok kategóriáját a nemzetközi 
mezőnyben. A már megszokott kiváló 
eredményt hozta a gödöllőiek legjobbja 
Czindrity Attila is egyé-
niben, a kiváló negyedik 
helyezést érte el 1 óra 35 
perc 32 másodperces idő-
eredménnyel.
A magyar cselgáncs válo-
gatott Vér Gábor és Vér 
András által felkészített 
gödöllői csapat verseny-
zői: Ambrus Ádám, Buzás 
Péter,Chovan Noémi, 
Czindrity Attila, Diósi 
Csaba, Ferenchalmy Zsu-

zsanna, Füle Sándor, Gyergyói Edit, 
Jekkel Dániel,  Juhos Balázs, Kéri Ve-
ronika, Leitner Miklós, Maklári-Papp 
Judit, Moldován Ákos, Marsenic Mer-
cédesz, Nikolics Zorán, Pintérné Pirók 
Rita, Török Andrea, Vér András, Vér 
Gábor,  Vörös Tímea és Villányi Tamás 
voltak.                             -bg-

extrém sport – ii. spartan race super 

Újabb gödöllői arany a sárban

Az elmúlt hétvégén üllői napokat 
tartottak a gödöllői labdarúgó 
csapatok, ugyanis a három he-
lyi alakulatból kettő is az Üllő-
vel meccselt. A GSK első csapata 
nyert 3-0-ra, míg a kettes számú 
csapat 3-2-re kapott ki az Üllő II-
től. A GEAC a listavezető Pilisz-
szentiván otthonából távozott 3-0-
s vereséggel.

A Gödöllő a sereghajtó Üllőt fogadta 
és könnyedén nyert 3-0-ra. A GSK 
győzelmével 20 ponttal a hetedik 
helyen áll a bajnokságban, de mind-
össze négy pont a hátránya a dobo-
gó harmadik fokán álló Csomáddal 

szemben.
Pest megyei I., 12. forduló
Gödöllői SK – Üllő SE 3-0 (1-0) Gól: 
Méhes Pál (2), Koziorowski Richárd.

Megyei II. osztály – Papírforma 
vereség

Papírformának mondható vereséget 
szenvedett a GEAC, akik a listave-
zető és még pontveszteség nélkül 
állő Pilisszentiván otthonában kaptak 
ki 3-0-ra. Nagy Béla tanítványai 11 
ponttal a 11. helyen állnak a kö-
zép-csoportban.

Pest megyei II. közép-csoport, 12. 
forduló: Pilisszentiván SE – GEAC 
3-0 (2-0)

Megyei III. osztály – Kettesek 
csatája
A megye III-ban szereplő GSK II. 
az Üllő kettő vendége volt. A tabella 
alapján (a 4. játszott a 9. helyezettel) 
a házigazdák voltak az esélyesebbek, 
amit végül érvényesítettek is és egy 
góllal verték Kerecsényi F. Norbert 
legényeit. A gödöllőiek 17 ponttal a 
9. helyen állnak jelenleg.

Pest megyei III. közép-csoport, 12. 
forduló : Üllő SE II. – Gödöllői SK 
II. 3-2 (1-1) Gól: Tury Viktor, Polyák 
Attila.                 -il-

labdarúGás – üllői napoK mérleGe: eGy Győzelem, eGy vereséG

Dobogó közelben a Gödöllő

Pest megyei II., 13. forduló
November 8., vasárnap13.30
Gödöllői EAC – Ürömi SC

(Egyetemi Sportpálya)
Pest megyei III., 13. forduló
November 8., vasárnap13.30
Gödöllői SK II. – Szada SE

(Táncsics Sportcentrum)

Két mérkőzést teljesített az 
elmúlt héten a TEVA-GRC csa-
pata a női NB I-ben. A Vasas 
vendégeként hiába küzdött 
nagyot, simán kikapott 3-0-
ra a csapat, de hazai pályán 
javított és könnyedén verte 
a Miskolcot 3-0-ra Horváth 
András együttese.

Két szettig tartotta a lépést a Va-
sas Óbuda elleni párharc során a 

TEVA-Gödöllői RC, majd kipuk-
kadt és összességében sima, 3-0-s 
vereséget szenvedett a harmadik 
fordulóban. Még sok munka vár 
a gödöllői hölgyekre, ha a legjobb 
négy közé akarnak jutni az idei baj-
nokság végjátékában.
Hamar jött a javítási lehetőség, a 
hétvégi fordulóban hazai pályán 
fogadták Széles Petráék a Miskolc 
csapatát. A nulla pontos BAZ-me-
gyei alakulat ellen önbizalom nö-

velő győzelmet arattak a mieink, a 
3-0-s sikerrel hat pontos, ezzel pe-
dig jelenleg a hetedik helyen áll az 
alapszakaszban a Gödöllő.
NB I. alapszakasz, 3. és 4. forduló
Vasas Óbuda – TEVA-Gödöllői RC 
3-0 (20, 20, 11)
TEVA-Gödöllői RC – Alb-
recht-Miskolci VSC-MISI 3-0 (13, 
10, 17).                -tt-

NB I. alapszakasz, 5. forduló
November 7. szombat, 18 óra

TEVA-GRC – RÖPKE SE
(Egyetemi sportcsarnok)

Október 22-25. között a skóciai 
Glasgow-ban került megrendezésre 
az idei ITF Taekwon-do Európa-baj-
nokság, ahol Európa legjobb sporto-
lói mérhették le tudásukat. Magyar-
ország 16 fős delegációval jelent 
meg a kontinens viadalon, köztük a 
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do 
SE versenyzője Könczöl Alexandra 
is (a képen), aki bronzérmet szerzett 
formagyakorlatban. 
Az Ifjúsági és Felnőtt, női és férfi 
Európa-bajnokságra 26 ország 1200 

versenyzője nevezett, Alexandra ver-
senyszámában tízen álltak rajthoz. A 
gödöllői versenyzőt edzője, Kókai 
Zsolt IV. danos mester készítette fel.

taeKwon-do – itF európa-bajnoKsáG, sKócia

Könczöl Alexandra Eb bronzérmes

röplabda – női nb i.

Két sima meccs, egy győzelem

Kispályás Foci – Cégek Ligája Szadán
Cégek Ligája néven kispályás (4+1-es) labdarúgó liga-bajnokságot szerveznek, a Szadán talál-

ható Focisátorban. 
Információ a bajnoksággal kapcsolatban: +36/30-580-86-18-as telefonszámon!

Részletek: a www.facebook.com/Kispályás foci-Cégek Ligája oldalon!



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
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY ALKOTÓHÁZA

OKTÓBER 26-TÓL NOVEMBER 7-IG ZÁRVA TART! 

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
Megnyitja Husz Mária dr. habil. esztéta, 

a Pécsi Tudományegyetem docense. 
Közreműködnek a Frédéric Chopin Zenei AMI növendékei.

GIM-ház, 2100 
Gödöllő, Körösfői 

utca 15-17. 
Tel./fax: 06-
28/419-660

e-mail gimhaz@
invitel.hu  –  

www.gimhaz.hu

A kiállítás további 
helyszínei:

Művészetek 
Háza Gödöllő, 
rendezvény- és 

kiállítóterem 
(Gödöllő, Szabad-

ság út 6.)
Gödöllői Református Egyházközség gyülekezeti terme 

(Gödöllő, Szabadság tér 9.)
A kiállítás a „Művészetek kertje” 2015 tematikus év programja.

„GÖDÖLLŐ VIRÁGAI”

A Gödöllői Városi Múzeum 
és a Gödöllői Királyi Kastély

szeretettel meghívja 
az érdeklődőket a

MŰHELYTITKOK 
című előadódélutánra,
melyen bemutatjuk a 

Magyar Képzőművészeti Egyetem 
diplomamunkáiként 

helyreállított gödöllői műtárgyakat
és a restaurátorművészek 

mindennapi munkáját.

IDŐPONT:
November 8., vasárnap 

15.00 – 18.00 óra

HELYSZÍN:
Gödöllői Városi Múzeum, 

emeleti kiállítóterem

A belépés díjtalan!

INFORMÁCIÓ:
gmuzeum.g@gmail.com 
Tel.: (20) 269-2007

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

November 2-8-ig: 
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

November 9-15-ig: 
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

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

EMLÉKEZZÜNK  GÖNCZ ÁRPÁDRA, hazánk első köztársasági elnökére! Temetésének napján Gödöllőn is 
fejet hajtunk az egykori államfő  előtt. Helyezze el Ön is az emlékezés virágát, gyújtson egy szál gyertyát a Sza-
badság téren a Polgármesteri Hivatal előtt november 6-án, 14  és 17 óra között.

A HUMAN BIOPLAZMA KFT. (TÁNCSICS M. U. 84.) FELVÉTELT HIRDET 
TAKARÍTÓI MUNKÁRA

1 fő részére 8 órás munkára (14-22 óráig)
1 fő részére 6 órás munkára (16-22 óráig)

Jelentkezni lehet: Cséplő Béla csoportvezetőnél +36/30/636-1476
Bacsa Szeréna: +36/30/270-1408

Gödöllő Város Önkormányzatának 
1998. évi 12. számú rendelete – a vá-
rosi díjak alapításáról és adományo-
zásának rendjéről – értelmében 2016-
ban is szeretnénk átadni a MAGYAR 
KULTÚRA NAPJA alkalmából a 
kimagasló teljesítmény vagy a huza-
mosabb időn át folytatott kiemelkedő 
munkavégzés elismerésére a  
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍ-
JAT.

A rendelet értelmében a díj azoknak a 
személyeknek, közösségeknek, szer-
vezeteknek adományozható, akik 

(amelyek) kiemelkedő eredményeket 
értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékeny-
ségükkel és közművelődési munká-
jukkal,
b.) a város különböző társadalmi réte-
gei, csoportjai művelődéséért végzett 
munkában,
c.) a közművelődés irányításában, 
társadalmi megújításában, korszerű 
formáinak és módszereinek kidolgo-
zásában és meghonosításában.
“A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ 
KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy sze-
mély és egy közösség, illetve szer-

vezet, vagy legfeljebb két személy 
részesíthető”.

Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával 
segítse a bizottság döntést előkészítő 
munkáját.

A javaslatokat részletes indoklás-
sal szíveskedjen Váradiné Kovács 
Réka nevére címezve a 
vne.kovacs.reka@gmail.com e-mail 
címre megküldeni.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
2015. november 20. (péntek)

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ

A november 12-18. műsorunk a
www.godolloimozi.hu és a 

Facebook.com/godolloimozi 
oldalon található
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Gödöllő,
Odray J. u. 8.

Telefon:
06-28/410-035

Mobil:
+36-30/952-9987

info@delia.hu
www.delia.hu

D’Elia Szalon
Nőknek és Férfiaknak

esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése és eladása.

Fotó:
Tatár Attila

Ruháinkat a
„kevesebb néha
több” gondolat

jegyében álmodjuk.



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 ré-
szen. Iár: 28,9MFt 20-772-2429

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

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

+Gödöllőn fenyvesben egyetemhez közel újszerű 3
szoba+ nappalis, garázsos, extrákkal (gardróbszo-
ba, 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, 720m2-es tel-
ken sürgősen 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 ál-
lapotú lakás erkéllyel eladó! 19.9MFt! 20-539-1988

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

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

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

+Gödöllőn, a Kecskés dűlőn eladó egy 16m szé-
les, 1912 nm-es zártkert, aminek 30 %-a beépíthe-
tő. 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 gon-
dozva. Iár: 3,9MFt. 70/611-2539, 70/611-2789

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi
ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvá-
rosi 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.

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

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

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

+(3924) Eladó Isaszegen az isaszegi tavak egyi-
kének közvetlen közelében egy nappali+2szobás,
3szintes, 110nm lakóterületű, tetőteres családi ház
800nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy ga-
rázs és terasz, melyről csodálatos panoráma nyílik
a tóra. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy 110nm-es, nap-
pali+3szobás családi ház kertkapcsolatos terasszal,
garázzsal, telepített örökzöldekkel, igényes kialakítású
zsalugáteres ablakokkal. I.á.: 37,5mFt 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
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Végre itt egy iroda, ami lakását otthon-
nak, és nem egy szimpla ingatlannak
tekinti.

-Végre Gödöllőn is megnyitotta irodáját a
Nyugat-Magyarországon már méltán híres
Openhouse. Az iroda vezetőjét, Adler Lász-
lót kérdeztük, hogy miben új és más az ő
szolgáltatásuk, mint a megszokott?
-Az Openhouse Országos Ingatlan hálózat tag-
jaként célom, hogy munkatársaimmal kiszá-
mítható és átlátható megoldásokkal szolgáljam
ügyfeleink igényeit.
A legfontosabbnak azt tartom, hogy szakér-
telmemünkkel segítsük a hozzánk fordulókat.
Csapatunk építése során is az vezérel, hogy
hosszú távon gondolkozzunk a közös munká-
ban. Szakítani szeretnék minden negatív előíté-
lettel, ami a szakmát esetleg övezi.

-Lehet még újat mutatni ebben a szakmában?
-Meggyőződésem, hogy nem csak lehet, de kell
is. Mi kellemes környezetben, közel 100 nm-es
irodánkban várjuk mindazokat, akik segítséget,
szakértelmet keresnek lakáseladással, kiadással,
vagy otthonkereséssel kapcsolatban. Ha valaki
új otthont keres vagy szeretné a meglévőt el-
adni, azt minden esetben érzelmek kísérik. Az
eladó sokszor kötődik ahhoz a házhoz, lakás-
hoz ahová hirtelen idegeneket kell beengedni
az ingatlanos vagy a vevő képében. Próbálják őt
meggyőzni arról, hogy milyen hibák, javítandó
területek vannak ott, ahol ő felnőtt, ahol a gye-
rekeit nevelte, ahol a nagymama lakott… a vevő
pedig pont azt keresi, ahová először viheti haza
születendő gyermekét, ahol elkezdheti vagy
folytathatja az életét, ahol nyugodtan élhet.
Ahol otthon van. Azt gondolom mi értjük ezt,
meghalljuk az ügyfeleket és látjuk az embere-

ket, akik fontos döntések
előtt állnak. Természe-
tesen egy otthonváltás,
egy költözés sokkal több
problémát felvet, mint
azt előre gondoljuk. Cé-
lunk, hogy számos kiegé-
szítő szolgáltatásunkkal
is megoldást kínáljunk
ügyfeleinknek minden
megoldandó feladatra,
legyen az hitelügyintézés, lakástakarék-pénz-
tár, biztosítás, energetikai tanúsítvány, ügyvédi
szolgáltatás, földhivatali ügyintézés, költöztetés,
felújítás, átalakítás, kivitelezés.

-Mi vezérelte, amikor úgy döntött, hogy in-
gatlan irodát nyit a városban a versenytár-
sak mellé?
-Régóta szerettem volna saját vállalkozást indí-
tani. A multinacionális környezetben, ahol dol-
goztam, jó néhány éve erre készültem. Amikor
találkoztam az Openhouse franchise tulajdono-
saival, azonnal tudtam, hogy ebbe az irányba
szeretnék menni. A fiatalos lendület, az újfajta
látásmód, a profizmus mind-mind az, amit ke-
restem, de ami egyértelművé tette számomra,
hogy mellettük döntük, az az, ahogyan az ügyfe-
let helyezték a középpontba. Ez nem csak egy jól
hangzó és elvárható szlogen, mérhető és kézzel-
fogható eredménye is van, aminek az elégedett
ügyfelek visszajelzésein túl a 2009-ben alapított
Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban megméret-
tetésen elért díjai is igazolnak. Ezen kívül az
Openhouse hálózat teljesen magyar tulajdonban
van, ami különösen sokat jelent számomra.
-Milyen ingatlankínálattal várják Gödöllő
és környéke lakosságát?
-Arra törekszünk, hogy kínálatunkban olyan in-
gatlanok legyenek, melyeket nagy gondosság-
gal válogattunk össze úgy, hogy az eladó és a
vásárló ügyfélnek is örömet okozzon. Nagyon
komolyan vesszük mindezt, így a munkánknak
sosincs vége. Reméljük, hogy a versenytársak
is figyelnek majd ránk, és szeretnénk követen-
dő példakét működni a térségben.

Szeretettel várjuk Önt isGödöllő, Szent Imre u.
8/a alatti irodánkban, telefonon pedig a követke-
ző számon várjuk hívásukat: +36-70-622 22 99

Elege van az ingatlanirodák személytelenségéből?
Az erőszakos ügynökökből?



+(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 ösz-
szkomfortot 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 Gödöllő fenyvesi részén egy 3szoba-kony-
ha-étkezős családi ház teraszkapcsolattal, központi fű-
téssel 642nm-es telken. I.á.: 19,9mFt 20-919-4870

+EladóGödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy 2szo-
bás, konyhás, étkezős társasházi lakás hozzá tartozó
déli fekvésű erkéllyel. I.á.: 11,9mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Ligeti Juliska utcában egy 2szin-
tes, szuterénes, nappali+4szobás családi ház dupla-
komforttal. Az ingatlanhoz egy déli fekvésű, nagymé-
retű terasz, valamint keleti irányban szintén egy nagy
terasz kapcsolódik. A házhoz tartozik garázs, kocsi
beállás. A szuterénben bármilyen funkcióra alkalmas
helységek vannak kialakítva vizesblokkal, mellék-
helységekkel. I.á.: 35 mFt Első emeletig 2szobás,
erkélyes lakást beszámítunk 20-919-4870

+(3903) Eladó Veresegyház csendes utcájában,
de mégis közel a centrumhoz egy 1080nm-es tel-
ken egy két generációnak alkalmas nappali+5szo-
bás családi ház, melyhez az épület alatti garázs tar-
tozik, 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 3szo-
ba, előszoba, konyha, fürdőszoba, a szuterénben ga-
rázs, vendégszoba, fürdőszoba, a tetőtérben további
két szoba van kialakítva befejezetlen állapotban. I.á.:
29,5mFtAz ingatlanmellett egy580nmépítési telek
eladó 12,9mFt 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 kiala-
kított 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 in-
gyenes parkoló található. I.á.: 25mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kelemen utcában egy 1081nm
építési telek. A telek előtt közművel ellátott aszfal-
tos út. I.á.: 14,5mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában egy télie-
sített hétvégi ház 550nm-es telken, 23gyümölcsfá-
val, szőlővel. I.á.: 8,5 mFt 20-919-4870

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

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

+(3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában
egy 800nm telken lévő nappali-étkező konyhás föld-
szinti 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 egy 114nm-es családi ház, 2állá-
sos garázzsal, kertkapcsolatos nagyméretű terasz-
szal 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

+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

+Eladó Gödöllőn a Panoráma utcában egy két
utcára nyíló, teljes közművel ellátott 700nm telek.
I.á.: 6,7 mFt 20-919-4870

+SÜRGŐSEN KERESEK megvételre magánsze-
mélyként Gödöllőn 2 szobás, erkélyes lakást a má-
sodik emeletig. 20/250-6563

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

+SÜRGŐSEN KERESEK Gödöllőn megvé-
telre 1+2 félszobás lakást magánszemélyként.
20/447-3391

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

+EladóGödöllőn aHarasztban 965nm-es telken 84
nm-es felújítandó családi ház. Érd: 20/5663-126

ALBÉRLET KIADÓ

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

+Gödöllőn zárt kertben egy 25 nm-es és egy 40
nm-es lakás, Máriabesnyőn egy 30 nm-es lakás ki-
adó. Érd: 70/7798-529

+Gödöllő központjában téglaépítésű 2.em. 2,5
szobás, felújított, erkélyes, gázkonvektoros, vízórás,
szépen berendezett lakás igényesnek hosszútávra
kiadó. 28/412-463, 30/329-2393

+BérbeadóGödöllő, DózsaGyörgy út 14.szám alat-
ti, felújított, 48nm-es lakás (1 szoba, konyha, fürdő-
szoba, kamra, tároló, pince). Bérleti díj 50.000 Ft+
rezsi költség/hó+ kéthavi kaució. Megtekinthető
2015. november 6-án 12:30 és 13.00 között. Ér-
deklődni lehet: 30/9723-403

+Gödöllőn néhány percre a központtól csendes
környezetben, földszinti, 2 szobás, nagy erkélyes,
gázkonvektoros, vízórás, redőnyös, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. 28/412-463, 30/329-2393

+Máriabesnyőn gázfűtésű családi ház hosszútávra ki-
adó. 80 ezer+ 2 havi kauciót kérünk. 20/4699-295

+Szadán kiadó 3 szobás, amerikai konyhás lakás.
60.000 Ft + 2 havi kaució. Tel: 20/440-7966

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméte-
res helység hosszútávra kiadó. Tel.: 20/3456-552.

+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony
rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóte-
rem,rendelő céljára alkalmas. Akár azonnali költö-
zéssel! Tel.: 06-20-3456-552.

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

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

+PATAK TÉRENGARÁZS hosszú távra kiadó. Tel:
30/9285-272

ÁLLÁS

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

+PÉNZÜGYI ADMINISZTRÁTOR munkakör-
be KÖZÉPFOKÚ GAZDASÁGI/ LOGISZTIKAI
végzettséggel, jogosítvánnyal, legalább 2 ÉVES
TAPASZTALATTAL rendelkező, megbízható mun-
katársat keresünk hosszú távra csomádi központú
irodánkba. Jelentkezés fényképes szakmai önélet-
rajzzal, motivációs levéllel: s.levente@profeed.hu.

+Megváltozott munkaképességű dolgozókat kere-
sünk könnyű betanított munkára, 2 ill. 3 műszakra.
Munkavégzés helye: Pécel. Feladatok: alkatrész
összeszerelés. Jelentkezni az alábbi elérhetőségen:
30/616-4322, e-mail: vedettmuhely@gmail.com

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

KÍNÁLATUNKBÓL: • Az Átrium Üzletházban,
frekventált helyen 15,4 nm-es, alacsony rezsijű

üzlet eladó. Iá.:16,94 m Ft.
• A Rögesben nappali+ 4 szobás, újszerű, elegáns

családi ház 1000 nm-es telken eladó. Iá:46 mFt.
• Az Antal-hegy lábánál 155 nm-es, hangulatos pol-
gári ház 1291 nm-es, ősfás telken eladó. Iá:36 mFt.

• Az Öreg-hegyen örök panorámás 1108 nm-es
saroktelek (34 m-es utcafront) eladó. Iá:15,2 mFt.
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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



+A Zöld Óvoda ÓVODATITKÁRI állás betöltésére
munkatársat keres. Munkavégzés helye: 2100, Gö-
döllő, Batthyány L. u. 34-36. Benyújtandó iratok: ön-
életrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.
Jelentkezés benyújtásának határideje: 2015.novem-
ber 30. Az állás betöltésének határideje: 2015. de-
cember 10. Postai úton: 2100, Gödöllő, Batthyány L
u.34-36. Elektronikus úton: zoldovi@gmail.com cím-
re lehetséges. További információ kérhető Tiborcz-
né Garai Katalin óvodavezetőnél a 28/510-750,
20/9175-114 telefonszámokon, vagy e-mailben.

+Takarítást, háttartásvezetést, idős gondozást,
ápolást vállalok Gödöllőn és környékén ott lakás-
sal. 20/456-1421

SZOLGÁLTATÁS

+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon
belül! A higroszabályozású légbevezetők beépíté-
sével megelőzhető, ill. megszüntethető a párale-
csapódás, penészedés. Nyílt égésterű gázkészülé-
kekhez, kályhák, kandallók légellátásához speciális
légbevezetőket is kínálunk. Kor-Mon Nyílászáró
KFt. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-398-
48-15;06-28-423-739

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

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

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

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anya-
nyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Ked-
vezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körös-
fői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, e-mail:
info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com

+Utak, járdák téli akadálymentesítése (hóeltaka-
rítás, sózás), műszaki mentés (elakadt gépjármű
mentése, műszaki mentés csörlővel, starter hideg-
indítóval). Tel.: 30/622-7421

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

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

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

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

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

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

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszere-
léssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS
UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák, bok-
rok, ültetvények: kivágása, újratelepítése, metszése.
Permetezés kézi és motoros permetezőgéppel. Ro-
tációs kapálás, gyomtalanítás. Fűnyírás, fűkaszálás,
sövénynyírás. Árok és ereszcsatorna tisztítás. KÉ-
MÉNYSEPRÉS, kotrás. 30/747-6090

+FÁK, veszélyes fák kivágása alpin technikával.
Gyümölcsfák és örökzöldek kézi és gépi permete-
zése. Tujasorok visszavágása, metszése. Ereszcsa-
torna tisztítás. Zöld-hulladék elszállítás (fű kivételé-
vel). 06-20-922-4400

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁRO-
ZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a
költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470

+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

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

+ÁCSMUNKÁKAT, tetőjavításokat, lapos tetők szi-
getelését, faházak, faépítmények építését, kémény-
javításokat, kőműves munkákat vállalunk garanciá-
val pontos határidőre. 20/451-3119

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

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

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkemé-
nyedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgo-
zó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárán-
di József 20/532-7275

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



OKTATÁS

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

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

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

+Korrepetálást, együtt tanulást, fejlesztést vállalok
elsőtől hatodik osztályosoknak Gödöllőn és Szadán.
Kérésre házhozmegyek. B. Gergely 30/60-83-986

KIRÁNDULÁS

+ADVENTI KIRÁNDULÁST szervezünk Bécsbe
városnézéssel egybekötve december 4-én. Lét-
számtól függően 8400 vagy 7600 Ft. A busz Gö-
döllőről indul és ide is érkezik. Befizetés: november
10-én 14-16-ig a Műv. Házban. Jelentkezés: Tóth-
né 28/415-685, 30/268-5596

ADÁS~VÉTEL

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

+Felnőtt, 90x200-as ágyneműtartós fenyőágy
megkímélt állapotban eladó. Ár: 20 ezer Ft. Tel.:
20/9811-027.

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

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

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

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

+ALMAVÁSÁRGÖDÖLLŐN! Ismét kapható CSÁ-
NYI ALMA. Idared, KR-11-es (Jonatán-Starking ke-
veréke). Ár: 180 Ft/kg. Sütnivaló és léalma. Ár: 80
Ft/kg. Tel: 20/4359-650

+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+Eladó 3db 200 l-es műanyag hordó (5000Ft/
db), 80 l-es műanyag hordó (2500Ft), 4db 20 l-es
műanyag kanna (1000Ft/db), 20 l-es fém kanna
(1500Ft), 10 l-es fém kanna (1000Ft), egy gyári
készítésű kutyaház 15.000Ft-ért. 30/402-7276

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

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

EGYÉB

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-,
Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üve-
get cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Mé-
hészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

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

+ALMAVÁSÁRGÖDÖLLŐN! Ismét kapható CSÁ-
NYI ALMA. Idared, KR-11-es (Jonatán-Starking ke-
veréke). Ár: 180 Ft/kg. Sütnivaló és léalma. Ár: 80
Ft/kg. Tel: 20/4359-650

+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöl-
lőn termelőtől. Több mint 1.000 közül választhat.
Illetve FUTÓRÓZSÁK szintén nagy választékban
eladók. Tel: 30/569-8137

+KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett marhatrá-
gya 60 l-es kiszerelésben 800 Ft/zsák. Szállítás
megoldható. Rendelhető: 20/4699-295

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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Beküldési határidő: 
2015. november 10.  

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyerte: 
Dömsödy Beáta, Szent János u. 
36., Halász Györgyné, Jókai M. 
u. 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Eiben Istvánné, Szent János u. 
16., Tompa Attila László, Szent 
János u. 26. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Kovács 
Lizett, Vasvári Pál u. 6.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Sas István, Nyárfa u. 3., Kolláth 
Kamilla, Béri Balogh Á. u. 9.   
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlá-
si utalványát nyerte: Eperjesi 
Gyula, Dankó u. 2., Albert Lász-
lóné, Turul u. 20. 
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