
Gödöllő virágai címmel nyílt
meg szombaton Kunszt Vero-
nika Gödöllő kultúrájáért díjas
hímző-szövő népi iparművész
életmű-kiállítása, amely decem-
ber 15-ig mutatja be Magyaror-
szág tájegységeinek hímzett és
szőttes anyagát a GIM-házban,
a Művészetek Házában és a Re-
formátus Egyházközség gyüle-
kezeti termében.

A városunkban született, kézügyessé-
gét, a népművészet iránti vonzalmát,
szeretetét szüleitől öröklő alkotó ép-
pen negyven éve, 1975-ben a Petőfi
Sándor Művelődési Központban kezd-
te el tudatosan és intézményes kere-
tek között a népi szövő tanulmányait
Tóthné Petrás Anna kezei alatt. Azóta
számtalan kiállításon láthattuk mun-
káit és generációkat tanított hímzésre,
szövésre.

A „Művészetek Kertje, Gödöllő”
elnevezésű tematikus évhez kapcso-
lódó kiállítás GIM-házban rendezett
megnyitóján köszöntőt mond dr. Ná-
nási Éva címzetes főjegyző és Kecs-
kés József, a Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány kurátora. AD. Udvary
Ildikó művészettörténész által rende-

zett kiállítást dr. Husz Mária esztéta,
a Pécsi Tudományegyetem docense
nyitotta meg. Közreműködtek a gödöl-
lői Frédéric Chopin AMI növendékei,
Kunszt Gábor és Kunszt Kornélia,
valamint Janurik Tímea.
– Gödöllőnek nagyon sok kincse

van. E kincsek között szerepel a ha-

gyomány, a népi kultúra ápolása is,
aminek egyik jeles képviselője, alko-
tója Kunszt Veronika – mondta kö-
szöntőjében a város címzetes főjegy-
zője. – Kiállításai valamennyiünket
gyönyörködtetnek, munkái számos
lakást és középületet díszítenek. Gö-
döllő büszke rá, hogy ilyen polgárai
vannak, amint arra is, hogy a GIM-ház
és a közalapítvány az egyik mozgatója
a művészeti alkotások bemutatásának,
közkinccsé tételének.
Dr. Nánási Éva dr. Gémesi György

polgármester köszönetét is tolmácsol-
ta a kiállító művésznek.
Kunszt Veronika hosszú évekig ve-

zette a Kossuth utcai bölcsődét. Mű-
vészi tudását, a hagyomány tiszteletét,
többek között, a gödöllői egyetemen
és a református egyházközségben ve-
zetett tanfolyamokon adta át a fiatalab-
baknak.

(folytatás az 5. oldalon)

Pénteken a nevét viselő téren emlékeztek meg
Teleki Pál egykori miniszterelnök és főcserkész
születésének 136. évfordulójáról. (4. oldal)

Levendula–Pál Art Galéria együttműködés:
Incze Mózesnek Csíkszeredában, Csillag István-
nak Gödöllőn nyílt kiállítása. (6. oldal)

A Sport XXI. mezei futóversenyen bronzérmet
szerzett a GEAC U13-as csapata, valamint egyé-
niben Szőke-Kiss Jácint. (8. oldal)

xxiv. évf. 38. szám 2015. november 10. TerjeszTői ára: 75 fT www.szolgalat.com lokálpaTrióTa heTilap alapíTva: 1992• • •

JELEN LÉVŐ MÚLT, MEGÚJÍTOTT TRADÍCIÓ

Kunszt Veronika életmű-kiállítása
Megújult Műtárgyak
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Különleges előadásokra került sor
november 8-án délután a Gödöllői
Városi Múzeum és a Gödöllői Királyi
Kastély szervezésében. A Múzeumok
Őszi Fesztiválja keretében a restaurá-
torművészek
mindennapi
munkájával
ismerkedhet-
tek meg az
érdeklődők,
akik egyút-
tal a Magyar
Képzőművé-
szeti Egyetem
hallgatóinak
diplomamun-
káiként hely-
r e á l l í t o t t
gödöllői mű-
tárgyakat is megcsodálhatták.Az alko-
tásokat a múzeum kamarakiállításán
tekinthették meg.

(folytatás a 6. oldalon)
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A Városháza épületének kiürítését követően a Polgármesteri Hivatal munkatársai már az új 
helyszíneken végzik munkájukat. Bár a különböző irodák öt helyszínre kerültek, a városve-
zetés fontosnak tartotta, hogy a lakosság  a városközpontban  intézhesse az önkormányzathoz 
tartozó ügyeket.

Az általános ügyfélfogadási irodát a Petőfi tér 4-6 szám alakították ki, ahol a szokott rend 
szerint, hétfőn 8-18 óráig, és szerdán 8-16.30-ig állnak az ügyfelek rendelkezésére a hivatal 
munkatársai. 

A Jókenyér bolt mellett kialakított Ügyfélszolgálati irodában intézik a szociális, az épí-
téshatósági és az adó, valamint az egyéb hatósági ügyeket. Itt zajlik a beadványok, csekkek 

átadás-átvétele, és itt kaphatnak tájékoztatást az egyes ügyekben érdeklődők és ez a helyszíne 
a hagyatéki ügyekkel kapcsolatos ügyintézésnek is, ez utóbbira hetente egy alkalommal van 
lehetőség. 

A központi ügyfélszolgálat mellett a Kossuth Lajos utca 3. szám alatt (a volt CIB Bank 
helyiségeiben) találják meg az anyakönyvvezetőket, valamint a VÜSZI Kft. ügyfélszol-
gálati irodájában, a Dózsa György u.12. szám alatt intézhetők a lakás és helyiség, valamint 
a közútkezeléssel és egyéb műszaki (például víz- és csatorna) ügyek. 

A többi helyszínen nem fogadnak ügyfeleket, ott kizárólag háttérmunkák zajlanak. Az érdek-
lődők a hivatal központi (28) 529-100-as telefonszámán tájékozódhatnak, ha segítségre 
van szükségük, hogy hová forduljanak. 

A Polgármesteri Hivatal telefonszámai nem változtak: 

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

Ezeken a számokon érhetők el az irodavezetők és az ügyintézők is. Várhatóan további telefon-
számok is rendelkezésre állnak majd az ügyintézőkkel történő közvetlen egyeztetésre, ezeket 
a későbbiek folyamatosan tesszük közzé. 

***

A Városháza kiürítését követően a Gödöllői Járási Hivatal Okmányirodai osztálya a Kot-
lán Sándor utca 1. szám alatti épületben fogadja az ügyfeleket. 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 jelentkez-
ni:

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 hasz-
nálhatják, a mozgáskorlátozottak a Kotlán Sándor utca 1. szám alatti parkolót vehetik 
igénybe. A gépjárművel nem rendelkezők a város főbb pontjait útba ejtő, napi rendszeresség-
gel járó buszjáratot vehetik igénybe. 

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében Gödöllő Város Önkormányzatának megren-
delésére november 1-jétől 13-as jelzéssel új helyi autóbuszjáratok közlekednek az au-
tóbusz-állomás és a Járási Hivatal között. A járatok Gödöllő helyi menetjeggyel, vagy 
egyvonalas, illetve összvonalas helyi bérlettel vehetők igénybe. 

Mindannyiunk életében akadnak olyan célok, melyek eléréséhez segítséget jelenthet a hitel-
felvétel. Ahhoz azonban, hogy megtaláljuk a valódi lehetőségeket, fontos, hogy átgondoltan, 
felelősen döntsünk. Belle Gáborral, a CIB Bank Gödöllői fiókjának igazgatójával arról be-
szélgettünk, mit érdemes szem előtt tartani a pénzügyeink 
tervezésekor. 

Mit tanácsol azoknak, akik hitelfelvételen gondolkod-
nak?  
Mindenki életében akadhat olyan időszak, amikor hitelt szeretne felvenni. Ilyen esetben azt 
érdemes végig gondolni, mekkora havi törlesztőrészletet tud fizetni a háztartás úgy, hogy ez ne 
terhelje meg a családi kasszát. Nem kell mást tenni, mint összeírni, milyen állandó bevételei 
– fizetés, nyugdíj, stb. – és kiadásai – rezsi, élelmiszer, a gyerekek különórái, meglévő hitel 
törlesztőrészlete, stb. – vannak a családnak, és kiszámolni, hogy ezeken felül mennyi pénz ma-
rad a háztartás kasszájában. Ebből gazdálkodhatunk a kölcsönünk törlesztőrészleteinek fizeté-
sekor. A következő lépés a megfelelő finanszírozási forma kiválasztása. Ehhez elengedhetetlen 
a tájékozódás!  
Milyen szempontok szerint érdemes választani?
A megfelelő konstrukció kiválasztása előtt gondoljuk végig, milyen céljaink vannak a hitelfel-
vétellel. Ha váratlan kiadások merülnek fel, vagy előre tervezett nagyobb családi eseményeket 
szeretnénk megvalósítani, netán lakásfelújítást tervezünk, jó választás lehet a személyi kölcsön. 
Ez a hiteltermék ugyanis szabadon, bármilyen célra felhasználható és egyszerűen igényelhető. 
A banki ajánlatok összehasonlításakor az első, és legfontosabb segítségünk természetesen a 
THM, de emellett a hitelfelvétel előtt a banktól kapott általános tájékoztatatót is fontos átnézni, 
ebben ugyanis a hiteltermék leglényegesebb adatairól kaphatunk felvilágosítást.  A tájékozta-
tóból megtudhatjuk például, hogy mennyi lesz a kölcsön visszafizetendő teljes összege, azaz, 
hogy a futamidő végén ténylegesen mennyibe is kerül majd nekünk az adott hitel. 
Milyen élethelyzetekre kínálhat megoldást a személyi kölcsön?
Tapasztalataink szerint a leggyakoribb hitelfelvételi cél a személyi kölcsönök esetében a la-
kásfelújítás, lakáskorszerűsítés, de jó megoldás lehet autó vagy motor vásárlására, bútorok és 
műszaki cikkek megvételére, családi események vagy utazás finanszírozására és egészségügyi 
célokra is. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy miért igényeljük a kölcsönt, ugyanis abból 
kifolyólag, hogy a személyi kölcsön szabad felhasználású, azaz arra költhetjük, amire csak 
akarjuk, könnyen vásárolhatunk belőle olyan dolgokat, amelyekre nem feltétlenül van szük-
ségünk. Kiemelten fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a személyi kölcsön – és 
összességében a hiteltermékek – nem arra valók, hogy pénzügyi lehetőségeinket meghaladóan 
költekezzünk! A hitel egy lehetőség, mely segíthet a céljaink elérésében, nem pedig egy eszköz 
arra, hogy felelőtlenül szórjuk a pénzt. 
Aki már vett fel hitelt, jól tudja, hogy az igényléshez be kell mutatnia bizonyos dokumen-
tumokat. Milyen papírokra van szükség a CIB személyi kölcsön igénylésekor?
Mielőtt a bankfiókba megyünk, érdemes előzetesen utánajárnunk bankunk honlapján, hogy 
milyen dokumentumokra lesz szükségünk. Természetesen kelleni fog személyi igazolványunk 
és lakcímkártyánk, de legyen nálunk háromhavi jövedelem-jóváírást tartalmazó bankszámla-
kivonatunk is, ha jövedelmünk nem a CIB Bankhoz érkezik! A részletekért érdemes ellátogat-
ni a www.cib.hu/szemelyikolcson oldalra, ahol pontos információk érhetők el az igényléshez 
szükséges dokumentumokról. 
A CIB Előrelépő Személyi Kölcsönre vonatkozó részletes feltételeket az Általános Lakossági 
Üzletszabályzat, a fogyasztók részére szóló Ingatlanfedezettel nem biztosított hitel- és kölcsön-
szerződésekre vonatkozó Különös Üzletszabályzat és a devizabelföldi magánszemélyek CIB 
Előrelépő Személyi Kölcsöneire vonatkozó Kondíciós Lista tartalmazza.                                   (x)

FELELŐSEN A PÉNZÜGYEK TERVEZÉSÉBEN 

Különvált a háttérmunKa és az ügyfélfogadás

Ügyintézés új helyszínen Közel hatvan fő vett részt azon a demonst-
ráción, amit a Blaháért Társaság szervezett 
november 7-én szombaton délelőtt a Sárga 
hídnál, a zajvédő fal megépítéséért. 

A városrésznek hosszú ideje problémája az 
M3-as autópálya okozta zaj, ami a jelentősen 
megkeseríti a Blahán élők mindennapjait. 

A demonstrációt azzal a céllal szervezték meg, 
hogy minél előbb megépüljön a zajvédőfal, 
amire még a parlamenti választás kampányá-
ban ígéretet kaptak. Vécsey László fideszes 
parlamenti képviselő áprilisban levélben is 
megerősítette, hogy „a 1,5 km hosszú 5 méter 

magas új zajvédő fal engedélyezési eljárása 
lezárult, a beruházás már jogerős építési en-
gedéllyel rendelkezik”, majd úgy fogalmazott: 
„ennek a szakasznak az indítása annak függ-

vénye, hogy a leálló sáv építéséhez mikor és 
milyen forrást sikerül találni.” 
A Blaháért Társaság bízik abban, hogy a de-
monstrációval sikerül felhívniuk az illetékesek 
figyelmét arra, hogy a probléma még mindig 
megoldásra vár, valamint, hogy sikerül megta-
lálni a szükséges forrásokat. Ennek érdekében 
novemberben minden szombaton demonstrálni 
fognak, 10 órától 11-ig várnak mindenkit, aki-
nek fontos a blahai városrész nyugalma. 

demonstráció a zajvédő fal megépüléséért
egész novemberben folytatódiK az aKció 
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Ha nem ad több támogatást az állam...

Kifizethetetlen lenne a HÉV
önkormányzati rendszerünk ismertetése

Konferencia Izraelben

a zöld Híd is bekapcsolódik

Képzés egyetemistáknak

Változások a bölcsődei és az óVodai ellátásban

Jelentős átalakításokat terveznek

Néhány héttel ezelőtt már terítékre
került, hogy a főváros több pénzt kér
az államtól az agglomerációs járatok
üzemeltetésére, mivel Tarlós István
főpolgármester szerint ezen járatok
üzemeltetését nem írja elő jogszabály
a fővárosnak. Ezért azt akarja elérni,
hogy vagy központi árkiegészítést
kapjanak rá a kormánytól, vagy
vegyék vissza a működtetésüket.
A múlt héten egy, az Index bir-
tokába került levél szerint, ellen-
kező esetben a főpolgármester
komoly áremelést helyezett kilá-
tásba a hiány pótlására.
A hírportál szerint szó esik a le-

vélben az ingyen utazó gyerekek,
nyugdíjasok és fogyatékkal élők
havi 1000-2000 forintos regisztrá-
ciós díjáról, az agglomerációs je-
gyek, bérletek árának ötszörösére
növeléséről.
A BKV hiányának egyik forrása

ugyanis a szolgáltatásokat ingyene-
sen igénybe vevők széles köre, ami
a számítások szerint 100 ezer 6 év
alatti gyerek, 324 ezer 65 év fölötti
nyugdíjas és 120 ezer fogyatékkal
élőt jelent. Ez az éves utazások 12
százalékát teszik ki.
Az elképzelések szerint ha az ál-

lam nem fedezi ezt a költséget, arra

az esetre a főváros egy olyan megol-
dást dolgozott ki, ami szerint az érin-
tetteknek havi egyszeri, 1000-2000
forintos regisztrációs díjat kellene
befizetniük.
A főpolgármester szerint az agg-

lomerációs járatok finanszírozásán

10 milliárd forintot veszít a főváros,
amit nem tudnak felvállalni. Ezért
Tarlós szerint az állam vagy átve-
szi ezeket a járatokat vagy fizet. Ha
egyik sem történik meg, akkor az
agglomerációs jegyek, bérletek árát
ötszörösre kell növelni!
Kérdés azonban, hogy megléphe-

tő-e ez a drasztikus lépés, hiszen je-
lenleg is egy teljesáru kiegészítő bér-

let több, mint 14.000 forintba kerül
annak, aki Gödöllőről utazik Pestre.
Ehhez képest a diákok 3450 forintos
bérletára „barátinak mondható” épp
úgy, mint a nyugdíjasok általi 3330
forintos díj.
Valószínűleg nem állunk távol az

igazságtól, ha úgy véljük, ennek az
ötszörösére emelését már nem tud-
nák kifizetni az utasok.
Az elképzelés hátterében feltéte-

lezhetően az áll, hogy a BKV idei,
24 milliárd forintos állami támogatá-
sa jövőre 18 milliárdra, 2017-ben 17
milliárdra, 2018-ban 12 milliárdra
csökken a tervek szerint.

(ny.f.)

Országos szinten több ezerre tehe-
tő azoknak a gyerekeknek a száma,
amennyivel többet kell ellátniuk az
állami óvodáknak, ha a családi nap-
közikbe nem járhatnak majd óvodás
korú gyerekek – erről szólnak ugyan-
is a legújabb elképzelések.

Nemrég került nyilvánosságra az
Emmi törvénytervezete, ami 2017
januárjától minden három évnél
idősebb gyereket kötelező jelleg-
gel az állami vagy önkormányzati
óvodai ellátó rendszerbe terelne. A
tervezetben egész pontosan ez úgy
szerepel, hogy „megszüntetésre ke-
rül az a lehetőség, hogy a kötelező
óvodába járási kötelezettségnek
ötéves korig családi napköziben is
eleget lehet tenni.”
Eddig ugyanis a szülők megte-

hették, hogy úgynevezett családi
napközikbe (csana) írassák be az
óvodaköteles korú gyereküket, miu-
tán az eddigi szabályozás csak annyit
írt elő, hogy hároméves korú gyer-
mekeknek kötelező napi 4 órában

óvodai nevelésben részt venniük. A
jelenleg hatályos szabályozás azért
adott (átmeneti) egérutat a családi
napköziknek, mert a magyar óvodák,
hasonlóan a bölcsődékhez, komoly
férőhelyhiánnyal küzdenek. Vagyis
azért járhattak óvodaköteles gyere-

kek családi napközikbe, mert az álla-
mi óvodákba nem fértek be.
A törvénytervezet a családi napkö-

ziket ellehetetlenítő döntést gyakor-
latilag azzal indokolja, hogy az óvo-
dásoknak az óvodában a helye.
A törvénytervezet szerint a csa-

ládi napközik családi bölcsődékké
alakulnának, elvileg automatikusan,
a három évnél idősebb gyerekek
ellátásával foglalkozó családi nap-
közik pedig napközbeni gyermek-
felügyeletekké változnának. Ezen
kívül bevezetnék a minibölcsőde és a
munkahelyi bölcsőde intézményét is.
A minibölcsődében 7 gyerek járhat-
na egy csoportba, és személyzetnek
elég lenne csoportonként egy kis-
gyermeknevelő és egy dajka. Amun-

kahelyi bölcsődében is maximum
7 fős gyerekcsoportok lehetnének.
Ezek a foglalkoztató fenntartásában
működnének, a munkahely által biz-
tosított ingatlanban.
A tervezetben leírtak szerint

az új szolgáltatások közül mini
bölcsődében szükséges a
kisgyermeknevelő végzett-
ség, valamint a bölcsődei
dajkai végzettség (100 órás
tanfolyam). A többi ellátási
típusban a középfokú vég-
zettség után egy 40 órás
tanfolyam is elegendő. A
dajka a kisgyermeknevelő
irányításával végzi a fel-
adatát, míg a többi ellátási
típusban dolgozók önál-
lóan dolgozhatnak. Félő,
hogy ezen szolgáltatási tí-
pusoknál alacsonyabb lesz
a gyermekek ellátásának
a szakmai színvonala. A

szakemberek úgy vélik, a tervezet
a személyi feltételekre vonatkozó
előírások tekintetében (létszám,
szakképzettség) nagyon alacsony
követelményeket fogalmaz meg, az
előírt 40 órás tanfolyam alatt nem
lehet elsajátítani azokat az ismere-
teket, akik elengedhetetlenek a 0-3
éves korosztály szakszerű ellátásá-
hoz, neveléséhez, gondozásához.

Azt, hogy ennek eredményeként
városunkban hány gyermek kerülhet
pluszban az óvodai rendszerbe, még
nem tudjuk, de a rendelkezésünkre
álló adatok szerint a városi óvodák
maximális kihasználtság mellett mű-
ködnek...

(bdz)

A múlt héten Izraelben jártak váro-
sunk vezetői, ahol az Izraeli Jegyzők
Szervezetének meghívására Eilaton
dr. Gémesi György, mint a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének
elnöke mutatta be a magyar önkor-
mányzati rendszert, annak kialaku-
lását 1990-től, illetve jelenlegi átala-
kulását.
A nemzetközi konferenciára meg-

hívást kapott a Francia Jegyzők Szö-
vetsége, illetve a Belga Jegyzők Szö-
vetsége is, melynek elnöke, Ronny

Frederickx egyben az Európai Jegy-
zők Szövetségét is képviselte.
Ahéten korábban Gödöllő az izrae-

li Beit Arye településsel baráti megál-
lapodást kötött, amit Gémesi György,
Gödöllő és Avi Naim, Beit Arye pol-
gármestere írt alá. A két város között
négy évvel ezelőtt jött létre kapcsolat
és azóta minden esztendőben érkez-
nek hozzánk diákok a balatonlellei
Nemzetközi Gyerektáborba, valamint
a Beit Arye-iek Gödöllőről is fogad-
nak viszont fiatalokat. (t.)

Duális képzések indításáról írt alá
pénteken Gödöllőn együttműködé-
si megállapodásokat a Szent István
Egyetem Mezőgazdaság- és Környe-
zettudományi Kara kilenc vállalattal

közösen. Az új típusú képzésnek az
a célja, hogy a hallgatók elméleti is-
mereteit gyakorlati tapasztalatokkal
ötvözze, az egyetem pedig a mun-
kaerő-piaci igényeknek megfelelően
tudja megújítani képzéseit. A duális
képzésben együttműködő vállala-
tok: Agrár-Béta Kft., Bonafarm Zrt.,
Bükk-Térségi LEADER Egyesület,
Gödöllői Tangazdaság Zrt., Hód Me-
zőgazda Zrt., Szakmári Gabona Kft.,
Szerencsi Bonbon Kft., Vitafort Zrt.,
Zöld Híd Régió Környezetvédelmi

és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. A vállalatok saját felvételi eljárás
keretében választják ki a hallgatókat,
akikkel munkaszerződést kötnek, s a
képzési programnak megfelelő mun-

kát biztosítják a szá-
mukra. A cégek mun-
katársai, szakemberei
minden olyan ismere-
tet átadhatnak,minden
olyan készséget kiala-
kíthatnak, amelyek
előnyt jelenthetnek a
frissdiplomásoknál. A
hallgatók teljesítmé-
nyét, előrehaladását a

vállalat a képzési programjában a sa-
ját szempontjai és módszerei alapján
értékelheti.
A képzés keretében a hallgatók az

előírtnál hosszabb szakmai gyakor-
laton vesznek részt a vállalatoknál,
ez évente 22 hetet jelent. A képzés
idejére a hallgatók munkadíjban ré-
szesülnek. A cégek nem közvetlen tá-
mogatást kapnak az államtól, hanem
a szakképzési hozzájárulás fizetésénél
levonhatják ezt az összeget.

(l.t.)

Képünk illusztráció A frissen végzett egyetemisták-főiskolások harmada tervez külföldi munkát a követ-
kező 5 évben – derül ki a legfrissebb diplomás-pályakövetési vizsgálatból (dpr), amit
ezúttal a 2009-ben, 2011-ben és 2013-ban abszolutóriumot szerzettek körében vé-
geztek – írta a HVG.
A 2014 tavaszán, 33 felsőoktatási intézmény által összegyűjtött adatokból az is

kiderül, hogy minden nyolcadik egyetemista kipróbálta magát külföldön: a meg-
kérdezettek 7 százalékának volt már külföldi munkahelye, további 6 százalékuk pe-
dig a megkeresés időpontjában is ott dolgozott. Igaz, 39 százalékuk nem felsőfokú
végzettséghez kapcsolódó munkát végez, különösen jellemző ez a bölcsész-, agrár-,
közigazgatási, társadalom- vagy sporttudományi diplomával rendelkezőkre. A frissen
végzettek közül csupán a kezdő jogászok, a közgazdászok és a pedagógusok körében
átlag alatti a költözési hajlandóság.
A legtöbben Németország, Ausztria és az Egyesült Királyság felé veszik az irányt.

Nyelvi akadály nemgátolja őket, a dpr adatai szerint a végzettek csaknemmindannyi-
an beszélnek angolul, míg a német nyelv ismerete háromnegyedes. Különösen jók a
nyelvtudás terén az orvosi és a gazdaságtudományi diplomát szerzettek. A pályakez-
dődiplomások 10 százaléka egyébkéntmár a felsőfokú tanulmányai alatt bekapcsoló-
dott a nemzetközi hallgatói mobilitásba, azaz szerzett magának ösztöndíjat.
A foglalkoztatott pályakezdőknek többmint fele dolgozik a magánszféra vállalata-

inál, kétharmadukat magyar tulajdonú vállalatok alkalmazzák. A közszféra és a hazai
tulajdonban lévő cégek az átlagnál lényegesen nagyobb arányban foglalkoztatják a
nőket, mint a férfiakat. Míg az oktatás, a közigazgatás és az egészségügy területén
felülreprezentáltak a nők, a feldolgozóiparban és az információ-kommunikáció ágaza-
tokbanműködőmunkáltatóknál a férfiak arányamagasabb. Forrás: HVG
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Életének 93. évében elhunyt dr. 
Pethő György nyugalmazott egye-
temi tanár, a Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetem volt rektora, 
Honoris Causa doktora, professor 
emeritus.
Mint a Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Karon megjelent Az 
elmúlt évtizedek nagyjai című 
könyv megállapítja, Pethő profesz-
szor rektori munkakörében – ame-
lyet az 1970-es években töltött be 
–, meghatározó volt a keleti or-
szágok mellett a nyugati és a fej-
lődő országok egyetemeivel való 
együttműködési megállapodások 
megkötése. E megállapodások 
eredményeként sok külföldi hall-
gató kaphatott gödöllői diplomát, 

és vihette az egyetem hírét szerte a 
világba. Wageningeni minta alap-
ján kezdeményezte a trópusi mező-
gazdasági képzés elindítását.
Pethő György kiemelten támogatta 
az egyetemen elért kutatási ered-
mények nemzetközi terjesztését, 
professzorok, de akár tanársegé- 
dek nyugati országokban rendezett 
konferenciákon való részvételét, 
amivel jelentősen hozzájárult ah-
hoz, hogy az egyetem nemzetközi-
leg ismerté váljon. 

Az egyetem rektorA volt  

Elhunyt dr. Pethő György

A Teleki Pál Egyesület szervezé-
sében hagyományosan a politikus 
szobránál megtartott rendezvényen 
Bárdy Péter, a Premontrei Szent 
Norbert Gimnázium és Egyházzenei 
Szakközépiskola címzetes igazgatója 
elevenítette fel Teleki Pál alakját.

A megemlékezésen diákok ze-
nés-verses összeállítással tiszte-
legtek, majd a résztvevők Lukács 
G. Imre atya vezetésével közösen 
mondtak imát. A megemlékezés zá-
rásaként a városi intézmények és 
civil szervezetek koszorúkkal, vi-

rágokkal és mécsesekkel rótták le 
kegyeletüket. Gödöllő Város Önkor-
mányzata nevében Pecze Dániel al-
polgármester koszorúzott.
Az idei rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Teleki Géza özvegye és 
fia, Teleki Adrián, Teleki Pál dédu-
nokája.

***
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik Teleki Pál születésének 136. 
évfordulója alkalmából tartott meg-
emlékezésünkön részt vettek, szob-
rára a szeretet és tisztelet koszorúit, 
virágait, mécseseit helyezték el, és az 
ünnepi műsorban közreműködtek.
Köszönjük szépen a VÜSZI dolgo-
zóinak Teleki Pál gödöllői emlékhe-
lyeinek: a sírnak és a térnek gondo-
zását.     A Teleki Pál Egyesület elnöksége

A sokak által ismert és szeretett 
lészpedi csángó gyerekeknek 
gyűjtünk karácsonyi ajándékcso-
magokat. 

Ebben számítunk mind- 
azok segítségére, akik szí-
vesen megtöltenek egy ci-
pősdobozt iskolaszerekkel, 
édességgel, játékokkal.

A dobozra kérjük ráírni, 
hogy hány éves kislány-
nak vagy kisfiúnak szán-
ják azt!

A csomagokat a könyvtárban 
(Dózsa György út 8.), a János utcai 
óvodában, illetve a Curves klub-

ban (Szent Imre utca 6/c- Kossuth 
Lajos sarok) várjuk, nyitva tartási 
időben.
Az ajándékcsomagokat 2015. no-
vember 25-ig szíveskedjenek le-

adni, mivel a Moldvába 
szállítás hosszú időt vesz 
igénybe.
A Gödöllőn már kilenc 
alkalommal vendéges-
kedő lészpedi gyerekek 
közül néhánynak ez a 
csomag lesz az egyetlen 
karácsonyi meglepetése.

Köszönettel: a Gödöllői 

Értékvédő Közhasznú 

Egyesület tagjai

Megemlékezés a gróf Teleki Pál téren

Program:
13.15: Erzsébet park: koszorúzás a királyné szobránál. Beszédet mond: Gaálné dr. Merva Mária irodalomtörté-
nész,  ny. múzeumigazgató.
14 órától ünnepi műsor a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében: 190 éve született Jókai Mór.  Az író és Erzsébet 
királyné legendás barátságáról előadást tart: dr. Vér Eszter Virág történész. Közreműködik: Suba László.

Ezúton is köszönjük, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ával a baráti kört támogatták, az összeget az Erzsébet-na-
pi megemlékezésre használjuk fel.

A városunkban nevét viselő téren gróf Teleki Pál egykori minisz-
terelnökre, főcserkészre emlékeztek pénteken délelőtt, szüle-
tésének 136. évfordulója alkalmából.

Felhívás – Kedves gyermekszeretők!

MEGHÍVÓ

Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk az 
érdeklődőket  2015. november 22-én, vasárnap 
tartandó megemlékezésünkre.

Somogyvári Zsóka felvétele
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Többségében monológok, ta-
lán egy-egy regény csírái azok 
az írások, amik Dragomán 
György első novellásköteté-
ben olvashatók. Bár a szerző 
tizenhárom éves kora óta ír 
novellákat, de csak most, há-
rom regénnyel a háta mögött 
vállalta az első gyűjtemény 
megjelentetését.

A harminc különböző írás jelentős ré-
sze monológ. A gyerek, a kamasz, a 
felnőtt gondolatait jelennek meg, em-
beri történetek, amik bármelyikünkkel 
megeshettek/megeshetnek.
A hol sajátos humorral átszőtt, hol 
fájdalommal átitatott, drámai történe-
tek, részben a XX. század lenyomatai, 
amelyekben egyetlen dolog közös: a 
zene. 

Történeteit a ritmus élteti, az elbeszé-
lések szereplői zenével győzik le a fé-
lelmet és a gyászt, megtanulnak erőt 
venni a szerelem és a sóvárgás fájdal-
mán. Minden mondatban ott lüktet a 

zene, szól a dzsessz, a latin ballada, a 
kőkemény hevimetál vagy a bécsi új-
évi koncert keringője, kihangosodik a 
szívverés vagy a futó lábak dobogása. 

A lendületes történetekben a zene 
esélyt ad az ellenállásra, segít abban, 
hogy vállaljuk a sorsunkat, gyerekek 
legyünk a felnőttek között, vagy ott-
hont keressünk egy idegen országban.
Nehéz úgy kézbe venni ezeket az írá-
sokat, hogy ne kezdjünk nosztalgiázni. 

Az emlékek akarva akaratlan előjön-
nek. Például a gyermekkori csibészsé-
gek, vagy a „csak anya meg ne tudja” 
történetek, amik mindannyiunkkal 
megestek. Közös titkok a nagymamá-
val, és titkok, amiket a szégyen kön-
tösével letakarva mélyen magunkba 
temetünk, s amikkel – tudjuk jól – egy-
szer majd szembe kell nézni. 
Harminc történet, s bár több is össze-
kapcsolódik, mind más. Dragomán 
György épp olyan hitelesen bújik a vi-
lágot felfedező gyermek bőrébe, mint 
a feketeruhás hevimetál rajongóéba, 
vagy a talajtvesztett alkoholistáéba.
Ha az ember novellás kötetet olvas, 
általában választ magának kedvencet. 
Most nem sikerült…mindegyik ked-
venc lett. Hogy miért? 
Nos, mindegyik emberi. Mindegy, 
hogy a múltat -  a letűnt diktatúrákat, 
saját gyermekkorunkat vagy valame-
lyik ismerősünkét - , vagy a jövőt ve-
títik elénk, elgondolkodtatnak. Nem 
lapozunk egyből tovább, mindegyik 
végén megállunk egy percre és felidéz-
zük mindazt, ami számunkra fontos, 
meghatározó, s amire ezek nélkül a no-
vellák nélkül lehet, hogy nem is emlé-
keznénk. (Dragomán György: Orosz-
lánkórus)                                                    (ny.f.)

A múlt év novemberében óriási si-
kerrel rendezték meg a diafilm 60. 
„születésnapja” alkalmából a Nagy 
Dia Napot, amikor számtalan intéz-
mény – így a könyvtárak is diavetí-
téssel színesítették programjukat, a 
gyerekek, no és persze a nosztalgiázó 
szülők örömére. Az esemény olyan 
sikeres volt, hogy idén már nem csak 

egy napot, november 6-át 
szentelték neki, hanem 
egy egész hónapot. 

A Gödöllői Városi Könyvtár és In-
formációs Központban reggeltől 
kora délutánig élvezhették a gyere-
kek az egykori – és a jelek szerint 
ma is – népszerű meséket. Ahogy ré-
gen az óvodában, vagy otthon, most 
is úgy kuporodtak le a szőnyegre, s 
várták a mesét. 
Ez alkalommal azonban nem az óvó-

néninek köszönhetően elevenedtek 
meg a mesefigurák, hanem egy-egy 

olyan személy keltette őket életre, 
aki valahogy kapcsolódott az adott 

történethez. A muzsikás mesét Fo-
dor László klarinétművész és tanár, 
a tűzmanóét Bodrogi Ágnes tűzoltó 
alezredes, polgárvédelmi felügye-
lő szólaltatta meg, az állatokról dr. 
Kovács Ilona állatorvos, a megszö-
kött játékokról Kovács Krisztina 
c. r. őrnagy mesélt, Lakatos Györ-
gyi könyvtáros a Csipkerózsikával, 
Kissné Deli Mária védőnő pedig 
meglepetés mesével ajándékozta 
meg a gyerekeket. 

jk

(Folytatás az 1. oldalról) 

– A Gödöllői Új Művészet Közala-
pítvány kuratóriuma és a magam ne-
vében is szeretettel és nagyrabecsü-
léssel köszöntöm a művészt a három 
helyszínes, reprezentatív kiállítás 
megnyitásán – folytatta az üdvözlése-
ket Kecskés József. – Több évtizedes 
emberi és munkakapcsolat, bábásko-
dás során megismerve Kunszt Ve-
ronika tevékenységét bizton mond-
hatom, hogy hihetetlen energiájával, 
szorgalmával, tanulással és alázattal 
az egyik jelentős életművet hozta 
létre a gödöllői művészek között. Al-

kotói pályáját a népművészeti moz-
galomban két, de egymással folyton 
összefonódó részre lehet osztani: az 
alkotásra és az átadásra.
A Gödöllői Új Művészet Közala-
pítvány kurátora kiemelte a művész 
1999. és a 2008. évi gödöllői kiállí-
tásait. A mostani tárlat apropója egy 

kerek évforduló, az alkotó ugyanis 70 
éves lett.
Ezután Kecskés József József Attila 
1932-es gondolatát idézte: „A nép-
művészet a felgyülemlett, jelenlevő 
múlt, hatékony emlék, mely irányítja 
a jövőt.” Kunszt Veronika e felisme-
résnek a jegyében alkot, örökíti át és 
újítja meg a tradíciót.
Husz Mária megnyitó beszédében 
kifejtette, hogy amikor a „tiszta for-
rást”, az „őseredetit” keressük, azt 
feltehetően azért tesszük, mert a nép-
művészeti alkotásokban a legszebb 
emberi érzések nyilvánulnak meg. 
A szőttesek és alkalmazásuk megbe-

csülést, értéket fejeztek ki a paraszti 
világban. Kunszt Veronika avatott 
ismerője az anyagoknak és a techni-
káknak.
A kiállítás a GIM-Házban minden 
szombaton és vasárnap 14 órától 17 
óráig, előzetes bejelentkezést köve-
tően más napokon is, a Művészetek 

Háza rendezvény- és kiállítótermé-
ben hétfőtől péntekig 9 órától 21 
óráig, szombaton és vasárnap a Mű-

vészetek Háza nyitva tartásához iga-
zodva, (amely megtekinthető a muza.
hu honlapon), a Gödöllői Református 
Egyházközség gyülekezeti termében 
november 9-től 15-ig, naponta 10 
órától 17 óráig, november 16-tól 22-
ig, naponta 10 órától 12.30-ig tekint-
hető meg.     lt

Az utolsó percig izgulhattunk, s bár 
a Gödöllő Táncegyüttes Kisdruzs-
ba csoportja elbúcsúzott a Felszál-
lotta a Páva versenytől, elmondhat-
juk, a rangos, szoros versenyben, 
csodálatos teljesítményt nyújtottak.

Hagyomány és 
korszerűség – így 
foglalták össze 
a róluk készült 
kisfilmben az ifjú 
táncosok annak 
a munkának a lé-
nyegét, ami Tóth 
Judit és Moussa 
Ahmed irányí-
tásával zajlik Gödöllőn, s amiről a 
zsűri is elismeréssel nyilatkozott.  
Az együttes nem volt könnyű hely-

zetben, hiszen a nagyszabású műsor 
első produkciójaként mutatkoztak 
be, ám fellépésükkel az egész este 
hangulatát megalapozták. A zsűri 
nem csak a gyerekek tánctudásá-

ról nyilatkozott pozitívan, hanem a 
műsor összeállításáról is, amiben a 
Galga-mente közösségeinek egymás 
mellett élő kultúráját mutatták be. 
Elismerést aratott a zsűri körében a 
hangszerválasztás is, hiszen igaz kü-

lönlegességet jelentett a produkció 
harmonika kísérete. 
A verseny után Tóth Judit, a tánc-

együttes vezetője 
úgy fogalmazott, 
bár nem jutottak to-
vább, a gyerekek-
kel együtt felemelő 
érzéssel élték meg 
az egész versenyt, 
amit a szereplők 
részéről a nemes és 
sportszerű viselke-
dés jellemzett.

Bár újabb versenyforduló nem, a 
„Pávának” köszönhetően azonban 
több fellépés is vár a Gödöllő Tánc-
együttes ifjú táncosaira.

bj

Nemes verseNybeN búcsúzott a Kisdruzsba 
HagyomáNy, Korszerűség, sportszerűségJeleNlévő múlt, megúJított tradíció

Kunszt Veronika életmű kiállítása

a bagoly KöNyvesbolt aJáNlata

Szeánsz

a mesélés ma is Népszerű

A Nagy Dia Nap 



6 Gödöllői SzolGálat Város-Kép 2015. november 10.

Határtalan levendula

Vendégségben

(folytatás az 1. oldalról)

Az előadó délután – ami akár
egy konferenciának is beillett vol-
na – egy különleges kapcsolatnak
köszönhetően jöhetett létre, aminek
eredményeként
egyre több kü-
lönleges műtárgy
szépült meg az
elmúlt időszak-
ban. A múzeum
és az egyetem
közötti együtt-
működés hosszú
időre tekint visz-
sza. Ilyen közös
erővel restaurált
alkotások voltak
láthatók többek között a városi mú-
zeum „Megmentett szecessziós mű-
kincsek” című tárlatán is 2013-ban,
most pedig a rendezvényhez kap-
csolódó kamarakiállításon a kastély
részére korábban helyreállított lovar-
dai nőszobra, és a múzeumban már
bemutatott kalitka mellett három idei
diplomamunkát mutatnak be: a mú-
zeum gyűjteményébe tartozó Útmu-
tató Istenszülő című ikont, valamint
a kastély Vadászó nimfa (vagy Dia-
na), és az Amazon című szobrainak
rekonstrukcióit.
Az előadások is a megújult mű-

vekhez kapcsolódtak, s a fiatal res-
taurátorművészek azokba a folya-
matokba avatták be az érdeklődőket,
amiknek eredményeként újjászület-
tek az egykor pompázatos alkotások.
Megismerkedhettek az egyes dara-
bok történetével is, mint például a
XVIII. századi kétalakos Útmutató
Istenszülő ikon eredetijének histó-

riájával, ami a borsai fatemplomból
került Kolozsvárra, miután köny-
nyezni kezdett. A kegytárgyról ké-
sőbb számtalan másolat készült, így
a Leszkovszky György-hagyatékkal

a városi múzeum tulajdonába ke-
rült fogadalmi kép, ami feltehetően
egy máramarosi ikonfestő alkotása.
A kép szoros kapcsolatba hozható a
Néprajzi Múzeum egyik XVIII. szá-
zadi, ismeretlen festő mester: Isten-
szülő a gyermek Jézussal című ikon-

jával. A kamara kiállításon
most egymás mellett látható
a két alkotás.
A restaurálást végző Hu-

tóczki Viviennek, Orbán
Edinának és Szokán Eri-
kának nem volt könnyű
dolga, mivel a képnek kb. 70
százaléka hiányzott, mind-

össze az arcok és
a kezek maradtak
meg, azok is csak
töredékesen. Bár
a különböző vizsgálatok és
összevetések segítségével
akár pontosan újra lehetett
volna festeni az ikont, a
szakemberek úgy döntöt-
tek, hogy az értelmezhető-
ség szintjén történjen meg
a helyreállítás. Pótolták a
tábla hiányosságait, majd

a kéz és arc hiányzó részeit, valamint
az ikon alján olvasható román nyelvű
szöveget állították helyre, a keretet
pedig a már említett XVIII. századi
ikonéhoz hasonlóan készítették el.
A kastély egykori Diána-szobrá-

nak rekonstrukciójában Berlekovity
Iván munkájának eredményeként
gyönyörködhetünk. A XVIII. század
közepén készült szoborról egyetlen
felvétel maradt fenn, aminek a ta-
núsága szerint az alkotás a XX. szá-
zad elején már a kastélyhoz tartozó
úgynevezett lövőház homlokzata
előtt állt. Torzója rendkívül rossz
állapotban volt, a szakemberek sze-
rint egyértelmű, hogy szándékosan
tették tönkre. A nőalakról valójában
az sem biztosan tudható, hogy Di-
ánát, vagy egy nimfát ábrázol. En-
nek oka, hogy a kastély irattára egy
tűzvészben megsemmisült, a szo-
borról pedig egyetlen képeslap őriz
emléket. A nőalaknak hiányoznak

a végtagjai, kutyájának pedig csak a
törzse maradt meg. A torzóhoz mind-
össze annyira nyúltak hozzá, hogy
azt ki lehessen állítani, a fotó alapján
azonban elkészült az 1/2-es rekonst-
rukció, amit most a múzeumban mu-
tattak be. A munkálatok során derült
ki, hogy – ahogyan a Kálvária szob-
rai – ennek az eredetije is színezett
volt, a mélyebb redőkben ugyanis
több festéknyomot találtak a vizsgá-
latok során. AXX. század elején ké-
szült fotón azonban ennek már nincs
nyoma.
Szintén gyönyörködhetünk az

Amazon-szoborban, pontosabban
annak rekonstrukciójában, amit Bor-
bály Ádám fotó alapján készített el.
Az alkotást egykor a gesztenyefasor

végén állították fel, a töredék a kas-
tély raktárából került elő, mindössze
a csípőtől lefelé és bokától felfelé
lévő része maradt meg. A szobor-
rekonstrukciót ebben az esetben is
komoly szakértői konzultáció előzte
meg, ugyanis csak olyan ábrázolás
maradt fenn, ami a szobrot elölről
ábrázolja, hogy hátulról, hogyan néz-
hetett ki, arról semmilyen dokumen-
tum nem állt rendelkezésre.
Az előadások átfogó képet adtak

arról, milyen összetett, és milyen
átfogó ismeretet igénylő munkát
végeznek azok a restaurátorok, akik
művészi munkájukat hatalmas alá-
zattal rendelik alá az egykori, sok-
szor ismeretlen alkotóknak.

(l.t.)

restaurátorok műHelytitkai

Megújult műtárgyak

A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezés-
re kerül a karácsonyi vásár a Pálmaházban. November
másodikán nyitotta meg kapuit a
Pálmaház Karácsony, ahol számta-
lan látványosság fogadja a kedves
érdeklődőket. A fényfüzérrel díszí-
tett homlokzat küszöbét átlépve a
girlandokkal és két karácsonyfával
ékesített főhajó fogadja a betérőket.
A Herbáriumban további tizenhá-
rom, különböző stílusban feldíszített
fenyőfa uralja az adventi ünneplő-
be öltözött tágas helyiségét. Saját
otthonunk adventi dekorációjához
számtalan ötletmorzsa van elhintve
az ízlésesen felöltöztetett fenyőfák szoknyája alatt. A
gyönyörű, királyi környezet mellett a rendszeres prog-
ramok miatt is érdemes ellátogatni a Pálmaházba, a ka-
rácsonyi vásár idején is. November utolsó hétvégéjén

a Pálmaházba betérők adventi koszorút készíthetnek a
rendelkezésre álló dekorációs kellékekből, így a saját

elképzelésük szerint megvalósított koszorúval díszít-
hetik otthonukat. December hatodikán, Mikulásnapkor
pedig a gyermekek számára egy nagy meglepetéssel
készül a Pálmaház Karácsony. Szentestéhez közeled-

ve pedig kézműves foglalkozások
keretében lesz karácsonyfadísz
készítésre lehetőség. A Herbárium
egyes kézműves termékcsoport-
jai különleges ajándékcsomagok
formájában is elérhetők lesznek a
Pálmaház Karácsony időtartama
alatt. A karácsony nélkülözhetet-
len eleme a karácsonyfa is meg-
található lesz vágott fenyő formá-
jában, de aki élő növényt szeretne
az már most is választhat a nagy
választékban sorakozó földlabdás
fenyők közül.

(mz)

Az elmúlt években hagyománnyá
vált, hogy a Levendula Galéria és a
csíkszeredai Pál Art Galéria ellátogat
egymáshoz, és testvérvárosunk mű-
vészei nálunk, míg a gödöllői alko-
tók Csíkban mutatkoznak be. Nincs
ez másként idén sem, ám most nem
csoportos kiállítást rendeztek, hanem
egy-egy alkotó munkáival ismertetik
meg a közönséget. Az együttműkö-
dés keretében Csíkszeredában Incze
Mózesnek, Gödöllőn pedig Csillag
Istvánnak a munkáit mutatják be.
Erdélyi testvérvárosunkban októ-

ber 19-én, a Magyar Festészet Nap-
ján nyílt meg Incze Mózes tárlata,
amin 30 alkotást láthat a közönség. A
fiatal művész 2014-15-ös munkáiból
készült válogatást december 1-jéig
tekinthetik meg. Az összeállításban
olyan művek kaptak helyet, amely
az ember, a táj és az idő kapcsolatára
keresik a választ.

Mindeközben Gödöllőn Csillag
István munkái láthatók.A kiváló mű-
vész már több alkalommal is vendé-
geskedett a Levendula Galériában,
valamennyi a Pál Galériával közö-
sen rendezett tárlatnak részese volt,
legutóbb a Múzeumok Éjszakájának
gyermekkönyv illusztrációkat felvo-
nultató kiállításához csatlakozott.

A november
6-án megnyílt ön-
álló tárlaton is
szerepelnek a gye-
rekek számára ké-
szült munkák, de
emellett más mű-
veket is láthatnak
az érdeklődők.

(k.j.)

Pálmaház Karácsony
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A hideg évszakban nem nő annyi 
gyümölcs és zöldség, mint nyáron. 
De mely élelmiszerekkel fedezhetjük 
így vitaminszükségletünket?

Brokkoli
A brokkoli egy tápanyagbomba. 
Laktat, pedig kalóriaszegény: 100 
gramm csak 29 kilokalóriát tartal-
maz. A brokkoli többek között a 
C-vitamin, a vas, a cink és más ásvá-
nyi anyagok és nyomelemek forrása.

Cékla
Ha céklát eszünk, teszünk valamit a 
sejtjeinkért. Az intenzív színű zöld-
ségben többek között jó adag folsav 
található – ami egy fontos B-vitamin. 
A cékla jókedvre derít, és ez ránk fér 
a szürke, hideg hónapokban.

Sárgarépa
A sárgarépa az immunrendszer cso-
dafegyvere. Például szelén és bé-
ta-karotin található benne. Ez a két 
anyag támogatja a szervezet védeke-
ző rendszerét. Legjobb, ha a sárga-
répát párolva fogyasztjuk egy csepp 
olajjal.

Póréhagyma
A póréhagyma összetevői pozitívan 
hatnak a zsíranyagcserére. Ehhez 
azonban napi 200 grammot kell fo-
gyasztanunk belőle. 

Karalábé
A karalábé fogyasztása támogatja az 
ereinket. A téli zöldség gazdag C-vi-
taminban és fontos B-vitaminokban. 
Tipp: reszeljük le a zöldséget, és ke-

verjük össze fűszerekkel, citromlé-
vel és sovány túróval.

Galambbegysaláta
Nem muszáj mindig jégsalátát enni, 
kóstoljuk meg egyszer a galamb-
begysalátát. Csodásan fűszeres íze 
van, és ráadásul magnéziummal lát 
el bennünket, az izmaink örömére.

Kelbimbó
A kelbimbó az elme és az idegek 

tápláléka. A zöldség tele van bal-
lasztanyagokkal, tehát sokáig laktat. 
B1-vitamin- és folsavtartalmának is 
örül szervezetünk. Sokaknak nem 
ízlik, de próbálják meg sonkával és 
sajttal rakottasnak elkészíteni.

Alma
Bár az almát ősszel szüreteljük, de 
mivel jól tárolható gyümölcsről van 
szó, a ropogós alma télen is ellát 
bennünket vitaminokkal. Mindig jól 
mossuk meg, és héjával együtt fogy-
asszuk, így semmit nem veszítünk a 
C-vitaminból, a karotinoidokból és a 
magnéziumból.

Dió
A dió egészséges omega-3 zsírsa-
vakat tartalmaz, melyek jót tesznek 
ereinknek. Ezen kívül a dió többek 
között E-vitamin forrása is.

Burgonya
A jó öreg krumpli egy valóságos táp- 
anyagraktár. Például jó C-vitamin- és 
káliumforrás. A zöldség hosszú ideig 
laktat.              gyogyszernelkul.com

10 téli vitaminforrás

Az őszi csemeteültetésekkel elkezdő-
dött a tavaly decemberi jégkár miatt 
megsérült erdőterületek megújítása a 
Pilisi Parkerdő területén. Az első fa-

csemetéket a legnagyobb újratelepítést 
igénylő valkói erdészet területén ültet-
ték el a múlt héten.
Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. 

vezérigazgatója a helyszí-
nen tartott sajtótájékozta-
tón emlékeztetett, hogy a 
tavaly decemberi ónoseső 

okozta jég-
kár a Pilisi 
P a r k e r d ő 
Zrt. 65 ezer 
hektáros te-
r ü l e t é n e k 
közel egyharmadát érin-
tette, ebből 9 ezer hek-
tárt súlyosan.
A vezérigazgató el-

mondta, hogy a most indult munká-
latokkal az újraerdősítésre váró 100 
hektárból mintegy 60 hektáron 1 mil-
lió facsemetét ültetnek el 25 millió 

forintból. A legnagyobb erdősítési fel-
adatok a Gödöllői dombság, illetve a 
valkói erdészet területén vannak, és az 
erdősítés során a tavaly elpusztult fák 
helyébe őshonos tölgy, cser, bükk, va-
lamint hazai nyár fajok kerülnek, ami 
fajváltást is jelent.

mti.hu

Megkezdődtek a faültetések a Pilisi Parkerdő 
jégkár sújtotta erdőterületein

A rövidebb szőrű, szabadban 
tartott kutyák számára a hideg 
tél beköszönte előtt ki kell ala-
kítani egy szélvédett, száraz 
kuckót. 

Az Orpheus Állatvédő Egyesület 
rengeteg hipotermiás (kihűléses), fa-
gyásos kutyát szed össze az utcáról 
télen, egy részük az állapotot nem 
éri túl. Gyakran a hanyag tartás állat-
kínzásos bűncselekménnyé fajulhat, 
amiért az elkövető akár letöltendő 
börtönt is kaphat. Jobb felkészülni a 
hidegben való állattartásra, így meg-
előzhetjük a bajt.
Nagyon fontos, hogy kutyánk ud-
varban tartása esetén a kutya szőrét 
divatból sose nyírassuk le. A kutya 
szőre egyben a hidegtől védő takaró-
ja. A parazitamentesítő befújáson túl 
a fürdetést is kerüljük, hiszen a kutya 
szőrén kialakuló zsíros védőréteget 
ezzel eltávolítanánk, ami a hideg el-
leni küzdelmet gátolja.
Milyen az ideális kutyaház?
A kutyaház méretét a kutyához iga-
zítsuk. Se ne legyen túl kicsi, se ne 
legyen túl nagy. A kutyaházra nem 
szabad túl nagy bejáratot készíteni, 
elegendő, ha az eb lehajtott fejjel 
éppen befér rajta. A nem megfele-
lően megválasztott méretű kutyaház 

és annak rossz méretű ajtaja rontja a 
belső tér, kutya teste által végbeme-
nő felfűtését.

A kutyaházat szigetelhetjük belső 
vagy külső szigetelő réteg beépíté-
sével (falemezek közötti hungaro-
cell réteggel). A kutyaház bejáratára 
szőnyegből készíthetünk szélvédőt. 
A házikó aljának kibélelését szalmá-
val, rossz szőnyeggel, faforgáccsal 
oldhatjuk meg. A küszöb beépítése 
révén az alom nehezebben kerül a 
házon kívülre. A kész házat tegyük 
szél- és esővédett helyre, dúcoljuk 
alá téglákkal, vagy helyezzük raklap-
ra, hogy ne álljon vízben. A kutyaház 
tisztításáról (bolha és parazitamen-
tesítéséről) legalább kéthetente gon-
doskodjunk.

Ha egy háziállat a nagy hidegben 
szabadon van, a hipotermia, a fagyás 
első tüneteiként lelassul, erőtlenné 

válik, de gyakran az érzéketlenség-
ben bekövetkező fagyás, kivérző 
sérülés jelenhet meg rajta, majd a 
szerencsétlen viszonylag gyorsan el-
pusztulhat. 
A kutyák legérzékenyebb területe a 
fül és a tappancs, amely fagyás kö-
vetkeztében akár el is üszkösödhet.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület ja-
vaslata az, hogy állattartóként gon-
doskodjon mindenki házi kedvence 
felelős téli tartásáról. Ha bárki baj-
ban lévő állatot lát, azt próbálja meg 
ki-ki a lehetőségeihez mérten pártfo-
gásba venni.

haziallat.hu

Kutyaház téliesítése – a kutyahidegre fel kell készülni

Ötödik alkalommal nyerte el Az év természetfotósa elismerést Máté Bence, 
aki Lépéselőny című képével Az év természetfotója címet is kiérdemelte, 
míg Az év ifjú természetfotósának idén a szabadkai Szekeres Leventét vá-

lasztotta a zsűri. Immár 23. alkalom-
mal rendezték meg a Canon – Az év 
természetfotósa pályázatot; az egyre 
népszerűbb megmérettetésre ezúttal 
több mint 3400 kép érkezett be Ma-
gyarországról és külföldről.
Fotó: MTI

Máté Bence lett Az Év Természetfotósa 
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Aki ezt A hirdetést mAgávAl viszi, téritésmente-
sen mehet be A rendezvényre!

Kispályás Foci –
Cégek Ligája Szadán
Cégek Ligája néven kis-
pályás (4+1-es) labdarúgó
liga-bajnokságot szerveznek,
a Szadán található Focisá-

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

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

Ligája oldalon!

2015. november 11-ei kezdéssel Ovitorna indul a gödöllői Hajós Alfréd
Általános Iskola tornatermében.

Foglalkozás időpontok: szerda és péntek 16-17 óráig
Bővebb infó, jelentkezés: Szota Katalin testnevelőnél a

06-30/520-3730-as telefonszámon!

OVITORNA INdul

Sikeresen végződött a sakk csa-
patbajnokság hétvégi fordulója
mindkét gödöllői csapat számá-
ra. A Gödöllői Sakkbarátok első
formációja a régi rivális Fót ellen
ért el izgalmas partik után értékes
döntetlent, míg a második csapat-

nak sikerült itthon tartani a ponto-
kat a Pomáz elleni párharcban.
NB II. Erkel csoport, 4. forduló
GSBE – Fóti SE 6-6
Pest megye I/A, 2. forduló
GSBE II. – Pomáz 3-2

-vb-

SAkk – VeReTleN mARAdT A GSBe

Győzelem és döntetlen

Három gödöllői csapat állt
asztal mögé az elmúlt hétvé-
gén az asztaliteniszezőknél. A
mérleg: két győzelem és egy
vereség.

Az NB III. közép-csoportjában sze-
replő Gödöllői EAC harmadik számú
csapata nyert és jelenleg a 3. helyen
áll, valamint a Pest megyei I. osztály-

ban vitézkedő gödöllői alakulatok
közül a IV-es csapat kikapott és a 11.,
míg az ötödik számú formáció szin-
tén nyerni tudott és a 9. helyen áll.
NB III. közép-csoport, 7. forduló
GEAC III. – Zsámbéki SBE 13-5
Pest megyei I., 7. forduló
Ceglédi VSE III. – GEAC IV. 13-5
GEAC V. – Prémium Gyáli ASE I.
10-8 -ll-

ASzTAlITeNISz – dOBOGóN Az NB III-BAN

Két gödöllői győzelem

Már dobogón van a MAG-
LOG Team CFT Gödöllő az
NB II-es futsal bajnokság ke-
leti-csoportjában. Előbb a lis-
tavezető Kincsem Lovaspark
SE-t verte 8-7-re, majd hazai
pályán a Gyömrő ellen nyert
8-1-re a Gödöllő.

A meccs előtt még hibátlan Kincsem
Lovaspark SE otthonában óriási küz-
delemben sikerült megtörni a házigaz-
dák veretlenségét és mivel a követke-
ző játéknapon a Gyömrő sem okozott
különösebben nagy ellenállást Nagy
Rolandéknak, felkapaszkodtak a

bajnoki tabella harmadik helyére a ki-
lencedik fordulót követően. A kettős
győzelemnek köszönhetően már csak
három pont a hátránya a MAG-LOG
Teamnek az éllovassal szemben.
Futsal NB II. Keleti-csoport, 8-9.
forduló: Kincsem Lovaspark SE –
MAG-LOG Team CFT Gödöllő 7-8
(1-4) Gól: Magyar Zsolt (3), Nagy
Roland (2), Baranyai Pál (2), Hevesi
Milán.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő –
UFC Gyömrő 8-1 (3-1) Gól: Nagy R.
(2), Farkas Péter, Hevesi M., Magyar
Zs., Bencsik Roland, Berta Balázs,
Varsányi Botond. -mn-

FuTSAl – RákApcSOlT A Gödöllő

Már dobogón a futsalosok

Könnyedén, 3-0-ra verte a Röpke
SEKecskemét fiatal együttesét a
TEVA-Gödöllői RC hazai pályán a
bajnoki alapszakasz ötödik for-
dulójában, ezzel hangolódva a
nemzetközi megmérettetésre.

Horváth András tanítványai magabiz-
tosan kezdték a találkozót és az első
szettben nem mindennapi adogatás
sorozatot produkált Széles Petra (a
képen), aki 1-0-s vezetésnél vette át a
szervát és egészen 12-0-ig át sem adta
másnak ezt a lehetőséget, megalapozva
ezzel az első játékot, valamint az egész
mérkőzés kimenetelét. A folytatásban

ugyan számtalan technikai hiba színe-
sítette a párharcot, egy percig sem for-
gott veszélyben a meccs és végül sima
3-0-val abszolválta a kötelezőt a TE-
VA-GRC. A gödöllői hölgyek öt fordu-
lót követően kilenc ponttal a 6. helyen
állnak a tabellán.
A következő megmérettetésre már a
nemzetközi porondon kerül sor, amikor
is a Challenge Kupában (CEV) a hor-
vát Mladost Zágráb ellenfelei lesznek
a mieink. A párharc első találkozóját
november 12-én, idegenben játssza a
Gödöllő, majd nem sok idő jut a pi-
henésre, ugyanis 15-én a Nyíregyháza
együttesét fogadják NémethAndrásék a

bajnokságban.
NB I. alapszakasz, 5. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Röpke SE Kecs-
kemét 3-0 (12, 16, 14) -lt-

RöplABdA – meleGíTéS A ceV-kupáRA

Röpke-csata, TEVA-győzelem

Női Röplabda NB I, 6 forduló
November 15. vasárnap, 18 óra

TEVA-GRC – FATUM-Nyíregyháza
(Egyetemi sportcsarnok)

Majdnem hibátlan hétvégén
vannak túl labdarúgó csapata-
ink, akik közül a Gödöllői SK
1-1-es döntetlent játszott Tö-
rökbálinton, míg a GEAC és a
GSK kettő egyaránt 3-1-re verte
hazai környezetben ellenfelét.

A GSK a megyei I-ben a 12. helyen
álló Törökbálint vendége volt. A jó
sorozatban lévő gödöllői fiatalok (há-
rommeccs, 7 pont) ezúttal nem boldo-
gultak a hazaiakkal, de az idegenben
szerzett egy pont sem lebecsülendő.
Szász Ferenc együttese 21 ponttal a

nyolcadik helyen áll a tabellán.
Pest megyei I., 13. forduló
Törökbálinti TC – Gödöllői SK 1-1
(1-1) Gól: Koziorowski Richárd.

Megyei II. – Öröm az Üröm ellen

Könnyedén, 3-1-re nyert a GEAC,
megszakítva ezzel hárommeccses
nyeretlenségi sorozatát. Nagy Béla
együttese jelenleg 14 ponttal a 10. he-
lyen áll csoportjában a tabellán.
Pest megyei II. közép-csoport, 13.
forduló: Gödöllői EAC – Ürömi SC
3-1 (0-1) Gól: Busai Bence, Bereg-
szászi Béla, Angyal Zoltán.

Megyei III. – Sorminta

Folytatja a három fordulóval ezelőtt
elkezdett sormintáját a GSK kettő,
akik vereség után ezúttal is győze-
lemmel vigasztalódtak. A Gödöllő 20
ponttal a nyolcadik helyen áll csoport-
jában.
Pest megyei III. közép-csoport, 13.
forduló: Gödöllői SK II. – Szada SE
3-1 (1-0) Gól: Smeló Dávid, Tóth
Bence, Gál Levente. -lt-

lABdARúGáS – GödöllőI TReNdek

Sorozatok jönnek-mennek

Pest megyei I., 14. forduló
November 14., szombat 14 óra
Gödöllői SK – Dabas-Gyón FC
(Táncsics Sportcentrum)

Három csapattal indult a GEAC
atlétika-szakosztálya a Sport XXI.
sorozat atlétika mezei versenyén,
amit a Hűvösvölgyben szerveztek
az elmúlt hétvégén, több száz in-
duló részvételével. Az U13-as kor-
osztályban bravúrosnak mondha-
tó bronzérmet szerzett a nyolcfős
GEAC csapat, valamint egyéniben
Szőke-Kiss Jácint.

Az U11-es korcsoportban a gödöllői
csapat a 9. helyen végzett, ami elfo-
gadható eredménynek számít, ugyanis
a csapat nagyobbik része még jövőre
is ebben a korosztályban fog verse-
nyezni. Az egyéni versenyben kiemel-
hető Viha Borbála és Kriszt Sarolta,
akik az 5. és a 17. helyen végeztek. Az
U13-ban a „B” csapat szintén 9. lett,
míg a nyolcfős „A” keret a bravúrosnak

mondható bronzérmet szerezte
meg. Az egyéni küzdelmekben
Szőke-Kiss Jácint remekelt és
remek futással harmadik lett, ami
szintén megsüvegelendő.
Aharmadik helyezett csapat tagjai
név szerint (a melléklet fotón bal-
ról jobbra, zárójelben az egyéni
helyezéseik): Daróczi Kata (9.),
Szabó Flóra (26.), Stefkó Esz-

ter (20.), Novák Kíra (18.), Ladányi
Viktor (16.), Soós Levente (7.), Sző-
ke-Kiss Jácint (3.) és Szőke-Kiss Be-
nedek (11.). Edzők: Kovács Zoltán,
Kovács Gábor, Gadanecz György és
Körmendy Katalin.

Mezei futó Liga – 1. forduló
Október utolsó hétvégéjén rendezték
meg az Országos Mezeifutó Magyar
Liga versenysorozat első fordulóját Bé-
késcsabán.A gödöllői atléták közül a fi-
úknál Jenes Zoltán a juniorok között az
5., míg a nyílt kategóriában a 15. helyen
végzett. A serdülő-újonc kategóriában
Szőke-Kiss Jácint hetedik, míg Illich
Gerhard a 10. lett. A hölgyeknél az ifjú-
sági korcsoportban Németh Eszter a ne-
gyedik, a serdülő-újoncban Szőke-Kiss
Anna szintén negyedik, Árvai Virág a
kilencedik, míg Hrapan Júlia a 15. he-
lyen ért célba. -kb-

ATléTIkA – SpORT XXI. mezeI VeRSeNy

Bronzérmes gödöllőiek

A Vasas vívótermében rendeztek újabb junior
férfi kard válogató versenyt, ahol két gödöllői ke-
rült a legjobbnyolcba.BancsicsMátéaharmadik,

míg Gémesi Huba a hetedik lett a
43 fősmezőnyben.
A november 14-ei hétvégén a gödöllői ví-

vókra, Bancsicsra és Gémesire is nagy erőpróba vár, amikor is
a bulgáriai Plovdivban lépnek pástra a junior kard világkupán
egyéniben és csapatban a válogatott tagjaként. -tt-

VíVáS – JuNIOR FéRFI kARd VálOGATó

Harmadik és hetedik hely



Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

November 11. (szerda), 17.00
A fafúvós tanszak 

kiemelt hangversenye

November 14. (szombat), 11.00
Horváth Judit (zongora)

növendékeinek hangversenye

November 17. (kedd) 17.30 
Albertné Joób Emese (zongora) 

növendékeinek hangversenye

www.chopinzeneiskola.hu
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

 
A Gödöllői Iparművészeti Műhelyben látható 
KUNSZT VERONIKA NÉPI IPARMŰVÉSZ kiállítása
(A tárlat Magyarország tájegységeinek hímzett- és 
szőttes anyagát három helyszínen mutatja be.)

A kiállítás további helyszínei:
Művészetek Háza Gödöllő, rendezvény- és kiállítóterem 
(Gödöllő, Szabadság út 6.)
Gödöllői Református Egyházközség gyülekezeti terme (Gödöl-
lő, Szabadság tér 9.)

GIM-ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17. 
Tel./fax: 06-28/419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu    
www.gimhaz.hu

A kiállítás a „Művészetek kertje” 2015 tematikus év programja.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

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

November 16-22-ig: 
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

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

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

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

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

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

ÜGYELETEK

A 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 2. sz. Városi Bölcsőde 
(2100 Gödöllő, Kossuth L. 
u. 5-7.) felvételre keres 2 fő  

kisgyermeknevelőt.

Elvárás: érettségi, valamint szak-
irányú végzettség, kisgyermek-
gondozó–nevelő, vagy csecsemő 
és kisgyermeknevelő)
Bérezés: Kjt. szerint
Jelentkezni: személyesen, vagy 
postai úton benyújtott fényképes 
szakmai önéletrajzzal és a vég-
zettséget igazoló bizonyítványok 
fénymásolatának beadásával le-
het. 
További információk kérhetők: 
Pálfi Sándorné intézményveze-
tőtől a helyszínen, vagy az alábbi 
telefonszámon: +36-28/410-566
A jelentkezéseket 2015. novem-
ber 30-ig fogadjuk.

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!

Meghívó a GÖDÖLLŐI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT testületének 
2015. NOVEMBER 19-én (csütörtökön) 17 órakor tartandó KÖZMEGHALLGATÁSÁRA. 

A közmeghallgatás helye: Gödöllői Petőfi Sándor Grundschule Általános Iskola ebédlője 
A közmeghallgatás keretén belül a Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tájékoztatja az érdeklődőket a 

2015. évben végzett önkormányzati tevékenységről. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Gödöllő, 2015. november 2.                                                       Meizner Sándor sk., a GNNÖ elnöke

A TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
TAKARÍTÓI ÁLLÁST HIRDET

A munkakör határozott idejű, teljes munkaidős (8 órás) közalkalmazotti 
jogviszony formában tölthető be. Próbaidő: 3 hónap.

A munkakörbe tartozó feladatok: Gödöllőn, az intézet meghatározott 
objektumaiban egészségügyi és általános takarítási feladatok ellátása.

Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) érvényes 
rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye: az intézet egész területe. 
Munkabeosztás: osztott munkaidős napi munkavégzés.

A munkakör betöltésének általános feltételei:
      • magyar állampolgárság • legalább 1 éves takarítói gyakorlat,
      • legalább 8 általános iskolai végzettség • orvosi alkalmasság.

A kiválasztásnál előnyt jelent az egészségügyi intézményi takarítási gyakorlat.

Jelentkezni lehet személyesen 2015. november 3-tól az igazgatóságon 
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. emelet) 

Novákné Finta Erzsébet gazdasági vezetőnél. 
A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.



Gödöllői SzolGálat 11Mozaik2015. november 10.

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 (brut-
tó 90nm-es) 2002-es építésű, cirkófűté-
ses azonnal költözhető lakás eladó. I.ár:
19,9MFt 20-772-2429

+ Egyetemhez közeli részen új építésű igé-
nyes modern n+3 szobás ikerházi lakások
eladók! Iár.:35,9MFt 20-944-7025

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

+ Sürgősen eladó nappali+5 szobás, 1996-
ban épült jó állapotú családi ház Gödöllőn,
teljesen alápincézett, dupla garázzsal, táro-
lóval, 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, ext-
rákkal (gardróbszoba, központi porszívó,
klíma) felszerelt sorház eladó saját kert-
résszel. 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 Gödöl-
lőn a belvárosban Iár:11.8 MFt (20)804-2102

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

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

+ Központban, cirkós, 66m2-es, belső két-
szintes 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

+ Sürgősen Eladó lakást keresek központ-
ban (20) 804-2102

+ Szuper árcsökkenés!!! Két generációs
családi ház, tulajdonostól áron alul Gödöllő
kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermen-
tes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két külön-
álló 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+sza-
una 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, gondo-
zott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dup-
la fűtés, redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30-
228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+ Remsey krt-on mélygarázsban garázsbe-
álló eladó. Tel.: 30/201-7329.

+ (3924) Eladó Isaszegen az isaszegi tavak
egyikének közvetlen közelében egy nappa-
li+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

+EladóGödöllőn a kertvárosbanegy110nm-
es, nappali+3szobás családi ház kertkap-
csolatos terasszal, garázzsal, telepített örök-
zöldekkel, igényes kialakítású zsalugáteres
ablakokkal. I.á.: 37,5mFt 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 összkomfor-
tot lehet kialakítani, míg a tetőtéri részben
egy nappali+2szoba, étkezős, színvonalas,
igényes, luxus kialakítású lakótér találha-
tó. Ehhez a fenti részhez egy nagyméretű,
déli fekvésű terasz, keleti irányban pedig
egy nagyméretű erkély tartozik. Az ingatlan
600nm-es rendezett, parkosított telken he-
lyezkedik el. I.á.: 39,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn egy kis 50nm-es, téglá-
ból épült családi ház a fenyvesben 600nm-
es telken. I.á.: 14 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő egyik legforgalmasabb út-
ján egy üzleti vállalkozásra alkalmas családi
ház. A ház fel van újítva, 3szoba összkom-
fortos. I.á.: 27 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn a Tábornok utcában egy
2szobás 50nm-es kis családi ház. I.á.: 10,9
mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 3szo-
ba-konyha-étkezős családi ház teraszkap-
csolattal, központi fűtéssel 642nm-es tel-
ken. I.á.: 19,9 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, vala-
mint keleti irányban szintén egy nagy terasz
kapcsolódik. A házhoz tartozik garázs, ko-
csi beállás. A szuterénben bármilyen funk-
cióra alkalmas helységek vannak kialakítva
vizesblokkal, mellékhelységekkel. I.á.: 35
mFt Első emeletig 2szobás, erkélyes lakást
beszámítunk 20-919-4870

+ (3903) Eladó Veresegyház csendes ut-
cájában, de mégis közel a centrumhoz egy
1080nm-es telken egy két generációnak al-
kalmas nappali+5szobás családi ház, mely-
hez az épület alatti garázs tartozik, emeleti
részen erkélyek vannak kialakítva. Az ingat-
lanhoz tartozik egy 160nm-es műhely. Min-
den nyílászáró, beltéri ajtó Borovi fenyőből
készült. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+ (3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány utcá-
ban egy 2szintes, szuterénes, téglaépítésű
családi ház 580nm-es telekkel. Az ingatlan
áll: földszinten 3szoba, előszoba, konyha,
fürdőszoba, a szuterénben garázs, vendég-
szoba, fürdőszoba, a tetőtérben további két
szoba van kialakítva befejezetlen állapot-
ban. I.á.: 29,5 mFt Az ingatlan mellett egy
580nm építési telek eladó 12,9 mFt irá-
nyárért. A két ingatlan akár egyben vagy kü-
lön-külön is megvásárolható. 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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Amikor a régi, nem kellően hőszigetelt nyílás-
zárókat fokozott légzárásúakra cseréljük, egy-
ben megszüntetjük a lakótér levegőellátását is.
Akorszerű, kiváló hőtechnikai és akusztikai tu-
lajdonsággal rendelkező nyílászárók beépítését
követően az épületben tartózkodók friss levegő
igényét szellőzéssel kell megoldani.

Amegfelelő légcsere és komfort biztosítása,-
valamint az esetleges párásodás elkerülése,
valamint energia-megtakarítás érdekében
javasoljuk páraszabályozott légbevezető ele-
mek beépítését. Ezek az önszabályozó szel-
lőzőelemek a lakás levegőjének páratartalmát
érzékelve csak annyi levegőt engednek be,
amennyi ténylegesen indokolt. A páraszabá-
lyozott légbevezetők automatikusan és folya-
matosan érzékelik a belső levegő minőségét és
ennek alapján optimalizálják a légutánpótlást,
minimalizálva a szellőzési hőveszteséget.
Az Aereco páraszabályozott légbevezető ele-
mek széles típusválasztékból könnyen kivá-
lasztható az épület adottságaihoz és az Ön

igényeihez leginkább illeszkedő típus.
Az Aereco higro(pára)érzékelős légbevezetők
páraérzékeny pántkötegének működésére
30 év garanciát vállalunk!
A légbevezetők a legtöbb fa vagy műanyag
nyílászáró típusba akár utólag is beépíthetők.
Az épület szellőzésének szabályozásához al-
kalmazható önszabályozó, automatikus mű-
ködésű higro(pára)érzékelős légbevezető
elemek választhatók akár lezárható kivitelben
is. Zajosabb városi környezetbe, pedig hang-
csillapítással szerelt akusztikus változatokat
ajánljuk. A légbevezetőkhöz többféle külső ol-
dali esővédő is rendelhető.
A megfelelő légcsere megvalósulása érdeké-
ben, a párás, szennyezett levegő eltávolítását is
meg kell oldani, hiszen szellőzésről csak ebben
az esetben beszélhetünk, amely lehet akár köz-
ponti ventilátoros gépi, kis ventilátoros gépi,
gravitációs légelvezetés.

Nyílt égésterű gázkészülékek és tüzelőberen-
dezések biztonságos légutánpótlása:

Energiamegtakarítás céljából szinte „bedo-
bozoljuk” épületeinket, régi ablakainkat hő
és hangszigetelést biztosító műanyag vagy fa
nyílászárókra cseréljük, ami igen jó hatást
gyakorol a fűtésszámlánkra, de akár halálos
balesetek okozója is lehet!
A korszerű, tökéletesen záródó nyílászárók
csökkent szellőző képessége a nyílt égésterű
gázkészülékek, valamint a kályhák és kandal-
lók légellátását vészesen lecsökkentik. Ameny-
nyiben a nyílt égésterű kéményes készülék a
nyílászárókon, valamint esetlegesen a környe-
zetéből nem kapja meg az égéshez szükséges
légmennyiséget, akkor a kéményen keresztül
visszaáramlik az égéstermék, és a tökéletlen

égés következtében szénmonoxid termelődik,
így megtörténhet a baleset! Évről évre szén-
monoxid mérgezések sorozata bizonyítja, hogy

sokakban mindig nem tudatosult kellően, hogy
a nyílt égésterű készülékek biztonságos üzemé-
hez levegő kell!
Ne teremtsünk balesetveszélyt, biztosítsunk
mindig megfelelő mennyiségű pótlevegőt a
nyílt égésterű készülékeinknek!
A megoldás ilyen esetekben a nyílt égésterű
gázkészülékek, valamint kályhák kandallók
légutánpótlására kifejlesztett speciális lég-
bevezető elemek akár utólagos beépítése. A
szükséges légbevezető elemek típusát, és da-
rabszámát szakember, tervező által, a vonat-
kozó rendeletek alapján kell meghatározni
és beépíteni! Kérje szakember segítségét e
készülékek biztonságos üzemelésének meg-
oldása érdekében!
Az Aereco növelt léghozamú nyílászáróba
építhető és falátvezetéses szerelésű légbeve-
zetők közül, a gázszolgáltatók által elfogadott
levegő bevezető elemek széles választékával.

Legyen szó akár páraszabályozott szellő-
zésről, akár a nyílt égésterű berendezések
légpótlásáról, a légbevezetők szakszerű ki-
választásával, akár utólagos beépítésével
kapcsolatos kérdéseire készséggel adunk bő-
vebb információt.
Alégbevezetőkbeszerelését 1 hetes határidővel
vállaljuk! Keressen minket elérhetőségeinken!

Kor-Mon Nyílászáró Kft.
2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 26.
Tel.: 06-30-398-48-15; 06-28-423-739
E-mail: kormon@invitel.hu; web: www.

kormonnyilaszaro.klikklap.hu
Nyitva tartás: H-P: 9-17; Sz: 9-12.

Nyílászárócsere alkalmával ne feledkezzen meg a szellőzésről!

Önszabályozó légbevezetők kiválasztása



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

+ (3905) Eladó Mogyoródon egy két gene-
rációs 2nappali+5szobás, duplakomfortos,
téglából épült, szép megjelenésű családi ház
1000nm-es telken. Az ingatlan tartalmaz szu-
terént, melyben 2 helység található, amik bár-
mely funkcióra alkalmasak. Az ingatlan 2la-
kásos 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 lakás-
hoz tartozik nappali+3szoba, 2fürdőszoba,
10nmn-es galéria és erkély 500nm-es telek-
kel. 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 vizesb-
lokkal 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, 23gyü-
mölcsfával, szőlővel. I.á.: 8,5 mFt 20-919-4870

+ (3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta
utcában egy 800nm telken lévő nappali-ét-
kező konyhás földszinti lakrész. Tetőtérben
3 szoba, fürdőszoba. Az ingatlan alá van
pincézve. Két helységből áll, mely garázs-
ként 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 építé-
si telek teljes közművel ellátva 40mes utcaf-
ronttal, szőlővel és termő gyümölcsfákkal
van telepítve. I.á.: 15,5 mFt 20-919-4870

+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szem-
ben egy 110nm összterületű, 2szintes, dupla-
komfortos lakás, mely funkcióját tekintve üzlet
és lakás vagy csak üzlet vagy csak lakásként
használható. Az ingatlan előtt ingyenes par-
koló található. I.á.: 25mFt 20-919-4870

+ 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 gondoz-
va. Iár: 3,9MFt. 70/611-2539, 70/611-2789

+ Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében
eladó egy 1019 nm-es szántó (20x50m),
jelenleg is gondozva. Iár: 3,9MFt. 70/611-
2539, 70/611-2789+ SÜRGŐSEN KERE-
SEK Gödöllőn megvételre 1+2 félszobás
lakást magánszemélyként. 20/447-3391

+ Légszesz utcában eladó 37 nm-es, kon-
vektoros, 1,5 szobás, galériázott társasházi
lakás pincével. Parkolás az udvaron, közös
kerthasználat. Iár: 10,5MFt. 30/600-4380

+ Eladó Gödöllőn a Harasztban 965 nm-
es telken 84 nm-es felújítandó családi ház.
Érd: 20/5663-126

+ Eladó 1071 nm bekerített telek, amitől
100 méterre víz, villany, gáz található. Iár:
4,1MFt. Tel: 30/467-3013

+ Gödöllőn, Kecskés dűlő elején 300 nöl-
es telek eladó fűrt kúttal, villannyal kertész-
kedőknek vagy telephelynek. Lakóövezet
20 m-re. Iár: 1,45 MFt. Az árba kishaszon-
gépjárművet beszámítok. 30/232-1060

+ 1 szobás földszinti lakás eladó a János
utcában, tégla házban. 9 MFt. Tel: 20/226-
0318, 30/469-6721

ALBÉRLET KIADÓ

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

+ KIADÓ HÁZAT KERESÜNK ügyfelünk ré-
szére. Nappali+ 3-4 szobás, újszerű családi
ház kisebb telekkel, hosszútávra. Bérleti díj:
180-250EFt/hó (600-800 euró). Tel: 70/366-
0999 Pintér Mariann, Perfekt Otthon.

+ Két egymásba nyíló, rendezett, (össz:
25nm) bútorozott szoba konyha, fürdő, wifi,
DigiTV használattal egyedülálló személy ré-
szére kiadó. Havi 55eFt, rezsi nincs. 1Havi
kaució szükséges. 30/5556-794

+ Gödöllőn, Királytelepen új építésű társas-
házban 1,5 szobás társasházi lakás gépko-
csibeállóval december 1-jétől kiadó. 2 havi
kaució szükséges. Érd: 20/416-2462

+Gödöllőn a János utcában2 szobás, 2. eme-
leti bútorozatlan lakás novemberi költözéssel
bérbeadó: 70eFt/hó + kaució. 20/966-5773

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

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

+ Új építésű, saját parkolóval rendelkező, ala-
csony rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda, be-
mutatóterem,rendelő céljára alkalmas. Akár
azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.

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

+ Belvárosi exkluzív BONITA Szalonban
FODRÁSZSZÉK KIADÓ babavárás miatt.
Kihagyhatatlan lehetőség, hogy vendégkört
szerezzen, bővítsen. Tel: 70/390-2818 Vé-
ber Szilvia tulajdonos

+ IRODA ELADÓ a gödöllői posta mellett
47 nm autóbeállóval. Ár: 14MFt+ ÁFA. Ked-
vezményes vállalkozói hitel felvehető. Tel:
70/3660-999, 70/7733-222

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

+ PATAK TÉREN GARÁZS hosszú távra ki-
adó. Tel: 30/9285-272

+ Garázs kiadó 2db kisebb gépkocsi részé-
re egymás mögött a Kör utcában, 8.000.-
Ft/gk. Tel: 20/945-4590

ÁLLÁS

+ Gödöllői étterembe keresünk szaká-
csot. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a pizzamaxcaffe @freemail.hu email címen
lehet.

+ Gödöllői cég Karbantartó kollégát keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: evocool
@evocool.eu.

+ PÉNZÜGYI ADMINISZTRÁTOR munka-
körbe KÖZÉPFOKÚ GAZDASÁGI/ LO-
GISZTIKAI végzettséggel, jogosítvánnyal,
legalább 2 ÉVES TAPASZTALATTAL ren-
delkező, megbízható munkatársat keresünk
hosszú távra csomádi központú irodánkba.
Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal,
motivációs levéllel: s.levente@profeed.hu.
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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

KÍNÁLATUNKBÓL: •A Nagyfenyvesben, a
vasútállomás közelében 759 nm-es, 22 m széles

építési telek eladó.Iá:12 mFt.
•A központ közelében 966 nm-es, 19 m széles épí-
tési telek (25 %-a beépíthető) eladó. Iá:13,5 mFt.
•Az Öreg-hegyen örök panorámás 1108 nm-es

saroktelek (34 m-es utcafront) eladó. Iá:15,2 mFt.
•A Fenyvesben, csendes utcácskában1032 nm-es

összközműves építési telek eladó. Iá:14,5 mFt.
•Belvárosi, közművesített, 2476 nm-es telek, két

felújítandó házzal eladó. Iá:35 mFt.

Ajándék hirdetés a
Szolgálatban!

1+1=3 Akció! Részletek
az irodában vagy telefonon!



+ Megváltozott munkaképességű dolgozó-
kat keresünk könnyű betanított munkára, 2
ill. 3 műszakra. Munkavégzés helye: Pécel.
Feladatok: alkatrész összeszerelés. Jelent-
kezni az alábbi elérhetőségen: 30/616-
4322, e-mail: vedettmuhely@gmail.com

+ A Ráti Kft. műszaki szakmával rendelke-
ző férfi munkaerőt, valamint csomagolói
üzemébe női munkatársat keres. Jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal a rati@ratikft.hu
email címen lehet.

+ PULTOS ÁLLÁS –GÖDÖLLŐI SÖRÖZŐ-
BE keresünk gyakorlattal rendelkező, meg-
bízható, önállóan dolgozni tudó fiatal pultos
hölgyet! Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
a sorozo123@gmail.com email címre.

+ Egyedi gépalkatrészeket gyártó gödöllői
vállalkozás keres GÉPI FORGÁCSOLÓ-
KAT. Jelentkezés: 30/237-9437, vagy ön-
életrajzzal: galgagep@galgagep.hu

+ TAKARÍTÁST vállalok heti 2-3 alkalommal
délelőtti órákban megbízható, leinformálha-
tó hölgy személyében. 70/377-4055

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

+ Nyugdíjas asszony TAKARÍTÁST, ablak-
tisztítást, vasalást vállal sok éves gyakorlat-
tal. Tel: 30/581-3827

SZOLGÁLTATÁS

+ GÁBOR ESZMERALDA becsüs, műgyűj-
tőnő kiemelt áron készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, ezüst tárgyakat, órákat,
aranyakat, bronztárgyakat, borostyánokat,
porcelánokat, Kovács Margit, egyebeket. Ki-
szállás díjtalan: 1/789-1693, 30/382-7020

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

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

+ Utak, járdák téli akadálymentesítése (hóel-
takarítás, sózás), műszaki mentés (elakadt
gépjármű mentése, műszaki mentés csörlő-
vel, starter hidegindítóval). Tel.: 30/622-7421

+ KERTGONDOZÁS: metszés, perme-
tezés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, ala-
pos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabér-
számfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűzto-
ronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-
1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERE-
LÉS, új csatorna bekötés, fürdőszobák, régi
fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő terve-
zése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészü-
lékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

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

+ KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS.
Fák, bokrok, ültetvények: kivágása, újratele-
pítése, metszése. Permetezés kézi és mo-
toros permetezőgéppel. Rotációs kapálás.
Fűnyírás, fűkaszálás, sövénynyírás. Ágak,
levelek elszállítása. Árok és ereszcsatorna
tisztítás. 30/747-6090

+ FÁK, veszélyes fák kivágása alpin tech-
nikával. Tujasorok visszavágása, metszése.
Ereszcsatorna tisztítás. Zöld-hulladék el-
szállítás. 06-20-922-4400

+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hív-
jon bizalommal, házhoz megyek. Számító-
gép szerelés, rendszer és programtelepí-
tés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉL-
KÜL. Tóth Tamás 06-70-502-5620

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

+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformál-
ható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka,
földmunkák, kerítések készítése, javítások, fes-
tések. Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadék-
víz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276

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

+ GYERMEK FELÜGYELETET, takarítást vál-
lalok délutáni időben: hazakísérés óvodából,
iskolából, uzsonnáztatás, játék. 55 éves, gya-
korlattal, svájci ajánlólevéllel rendelkező nő
vagyok. Hívjon bizalommal. 30/639-1805

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag benőtt gom-
bás köröm kezelése, ápolása. Talpmasz-
százs. Óvakodjon a feketén dolgozó há-
zaló kontároktól! 30 év szakmai háttér.
Bárándi József 20/532-7275
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+ Kineziológia, érzelmi stressz oldás,
FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS, Thai
masszázs, Thai kismama masszázs,
Thai babamasszázs oktatás. Érd:
20/5733-977.

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől?
Ápolásra szorul a körme? Vagy a ke-
zét szeretné rendbe tetetni, és szé-
pen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MA-
NIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.:
+36-30-851-8763

OKTATÁS

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

+ Korrepetálást, együtt tanulást, fejlesztést
vállalok elsőtől hatodik osztályosoknak Gö-
döllőn és Szadán. Kérésre házhoz megyek.
B. Gergely 30/60-83-986

ADÁS~VÉTEL

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minő-
ség eladó. 1liter 2200Ft. Érd.: 30/8518-763

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

+ Eladó egy Omron felkaros, pumpás, hasz-
nált vérnyomásmérő 4000Ft, krómozott új
bárszék 8000Ft, használt ellipszis tréner
16000Ft, diszkógömb lámpa (forgós) 5000Ft,
előszobai akasztó 2800Ft, női trekking ke-
rékpár 26colos, agydinamós, 3 sebességes
marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartó-
kosár, kresz szabályoknakmegfelelően felsze-
relve i.á.: 60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570

+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, papírrégiségeket, magyar és kül-
földi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230

+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmaga-
sabb áron bútorokat (romosat is), festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebun-
dát, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csip-
két, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, min-
denféle régi tárgyat díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148

+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díj-
talan kiszállással vásárol antik bútorokat, fest-
ményeket, órákat, mindenféle szobrokat, vitrin
dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos dara-
bokat is), régi pénzeket, bizsukat és ékszere-
ket, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk! Tel: 06/1-
293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

+ 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 készí-
tésű kutyaház 15.000Ft-ért. 30/402-7276

+ Karácsonyi ajándéknak: edénykészlet fehér
fülekkel, vékony gyapjú paplan, asztmások-
nak terápiás készülék új állapotban. Továbbá
eladó elektromos fűnyíró, könyvek olcsón és
összecsukható autógarázs. Érd: 28/816-442

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjármű-
höz szaküzletünkben vagy ki-
szállítással. Szolgáltatásaink:
beszerelés, bevizsgálás, töl-
tés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, új akciók.
Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 06-
30/536-4300, 28/611-728

EGYÉB

+ Vásároljon HAMISÍTAT-
LAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a terme-
lőtől! Akác-, Akác-Hársméz.
720ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe el-
fogadok. Házhoz szállítás.
Szabó Méhészet Gödöllő,
Lovas u.3. 28/417-913

+ DIÓ ELADÓ! Tisztí-
tott, vegyszermentes sa-
ját termésű dió eladó. Tel:
20/532-4168

+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludá-
nyi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesz-
tenye-, Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz,
Propolisz kapható. 3kg fölött házhoz szállít-
juk. 30/9891-721

+ ALMAVÁSÁR GÖDÖLLŐN! Ismét kapha-
tó CSÁNYI ALMA. Idared, KR-11-es (Jona-
tán-Starking keveréke). Ár: 180 Ft/kg. Sütniva-
ló és léalma. Ár: 80 Ft/kg. Tel: 20/4359-650

+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók
Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 kö-
zül választhat. Illetve FUTÓRÓZSÁK szintén
nagy választékban eladók. Tel: 30/569-8137

+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2015. NOVEMBER 17.
Megfejtés: Varró Dániel Maszat-hegyi naptárából a November című versike két sora.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szitás András, Hunyadi J. u. 27., 
Iván Veronika, Szilágyi E. u. 14.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gyöngy Andrásné, Szabadság tér 
14., Vulcz Petra, Országalma u. 35. 
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Reményi Pál Józsefné, Kot-
lán S. u. 2. 
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándék utalványát nyerte: Schváb Istvánné, 1161 Bp. Iharfa u. 
18., Leneky János, Táncsics M. u. 30. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pelek Bálint, 
101/A, Stomp Szilvia, Béri Balogh Á. u. 15. 
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Utazz velünk
Adventkor Bécsbe!
Beköszöntött az ősz és hamarosan itt a tél is, 
az adventi várakozás időszaka! Sokan már 
most elkezdik a karácsonyi készülődést; fel-
díszítik Otthonunkat, megkezdik a karácso-
nyi ajándékok beszerzését… 
Próbáljuk meghittebbé tenni a mindennapo-
kat, keressünk lehetőséget arra, hogy több 
időt tudjunk eltölteni Szeretteinkkel!
Erre kínálunk egy remek lehetőséget csalá-
doknak, barátoknak, ismerősöknek egyaránt!
Adventkor megnyílnak a karácsonyi vásárok 
szinte minden nagyobb városban itthon és kül-
földön is! De miben lehet más egy szomszédos 
ország karácsonyi vására, mint például a buda-
pesti vásárok? Talán nem is a vásár, hanem az 
egész napos program adja meg a varázsát!
Évekkel ezelőtt egy buszos kirándulás során 
jártunk Bécsben, és csodás emlékem, amikor 
este a hóesésben sétáltunk a Városháza előtti 
vásárban. A tavalyi évben újra felidézhettük 
az élményt, bár a hó akkor elkerült minket… 
Már a buszos utazás is nagy élmény volt 
(nem kell a vezetéssel és parkolással törőd-
ni )! A korai kelés után a buszon az első 
pihenőhelyig természetesen szinte mindany-
nyian szundítottunk még egyet, aztán az ide-
genvezetőnk egészen Bécsig a karácsonyi 
bécsi szokásokról, hagyományokról mesélt 
nekünk. Utasainkat friss mézeskaláccsal és 
házi pálinkával kínáltuk, így hamar oldódott 
a hangulat, nagyon sokat viccelődtünk, ne-
vettünk együtt.
Az egész napos kirándulásunk során idegen-
vezetőnk segítségével több nevezetességet is 
megcsodálhattunk, magyar vonatkozásokra 
bukkanhattunk. Bejártuk a belváros számos 
utcáját, melyeket különböző karácsonyi fé-
nyekkel díszítettek és a karácsonyfa árusok 
jóvoltából fenyőillat úszott a levegőben. Ter-
mészetesen az elmaradhatatlan karácsonyi for-
gatagban is kalandozhattunk; ehettünk finom 
sült kolbászt, ihattunk forralt bort és puncsot, 
gyönyörű díszeket, ajándékokat vásárolgathat-
tunk, vagy csak épp bámészkodhattunk…
A tavalyi évhez hasonlóan idén is ellátoga-

tunk a Schönbrunni-kastélyba, megismer-
kedhetünk  a Habsburgok életének egy-egy 
részletével és a Sisi filmből már jól ismert 
helyszínekkel. A tavalyi városnézés során 
nagy élmény volt számomra a Stephansdom 
megtekintése, hogy csak egyet említsek a 
számos látnivaló közül. 
Gödöllői indulással az idei évben két alkalom-
mal is lehetőséget biztosítunk Utasainknak 
Advent Bécsben programunkra. A karácsonyi 
„vásározást” 12. 05-én, szombaton városlá-
togatással, 12. 13-án, vasárnap Schönbrun-
ni-kastély látogatással kötjük egybe. 
A részletekről irodánkban érdeklődhet a 
Kedves Olvasó, november 20-ig kedvezmé-
nyes árral várjuk jelentkezésüket!

H.Á.
www.sissytravel.hu/utazz-velunk


