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Befejezéshez közeledik a Szőlő és a Szilhát utca találkozásánál lévő közúti híd átépítése.

Folytatja a gyűjtést a Blaháért Társaság a villámcsapás által megsemmisült ház újraépítésére.

(2. oldal)

(4. oldal)

Egy ponttal zárták a hétvégi fordulót a gödöllői
labdarúgócsapatok. A GSK 0-0-t játszott, míg a
(8. oldal)
második csapat 4-3-ra kapott ki.

SZTÁRPARÁDÉ SOK ZENÉVEL, SZÍNHÁZZAL ÉS SPORTTAL

Szeptember második hétvégéjére már mindenki visszatér a
nyaralásból, a diákok kezdenek
ráhangolódni az új tanévre.
Ilyenkor még kellemes az idő,
jól esik együtt lenni a barátokkal, részt venni néhány közös
programon, egy jó hangulatú
bulival búcsúztatni a nyarat.
Erre ad kiváló lehetőséget a
Belvárosi Napok rendezvénysorozata szeptember 10-11-én,
amikor is reggeltől éjszakába nyúlóan várják a különböző koncertek, sport- és egyéb
kulturális rendezvények valamennyi korosztály képviselőit
az Alsóparkban.

A már hagyományos Belvárosi
Napok ezúttal is tartalmas és színvonalas kikapcsolódást kínál a gödöllőieknek és az ide látogatóknak.

Fotó: Balázs Gusztáv

Ha szeptember, akkor Belvárosi Napok

Tavaly a Bikini koncertje aratott nagy sikert

Nézzük, a teljesség igénye nélkül,
mire számíthatnak, akik kilátogatnak
a rendezvényre!
Szeptember 10-én, szombaton,
hagyományosan a futóversennyel
kezdődik meg a kétnapos, eseményekkel teli rendezvénysorozat. A

sportprogramokba mindenkinek lesz
lehetősége bekapcsolódni; aki nem a
futást választja, az Kéri Veronikával tornázhat a nagyszínpadnál, majd
Rubint Réka tart alakformáló edzést
és dedikálást, a délelőtt folyamán pedig sport- és táncbemutatók várják a

közönséget a városi egyesületek jóvoltából.
A rendezvény vendége idén Tiszaújváros lesz, délután az innen
érkezett művészeti csoportoké a
nagyszínpad, este pedig 19 órától
Csányi István és barátai, azaz a SaxO-Funk, 21 órától pedig Takács Nicolas koncertje várja a közönséget.
Vasárnap délelőtt, a már szintén
hagyományos Ebugatta piknik, kutyabarát családi program várja az
érdeklődőket; kutyaszépségversenynyel, rekordkísérlettel és bemutatókkal. Délután Csonka András, este a
KFT koncertje várja a közönséget.
Mindemellett mindkét napon lesz
Civil Utca, kézműves foglalkozások
és vásár, este kertmozi a Cabrio Bárban, koncertek a NoVo színpadán és
előadások a Magyar Teátrumi Színházi Sátorban.
(folytatás az 5. oldalon)

Városi MúzeuM

Nyitás előtt
Lassan a végéhez közelednek a
Gödöllői Városi Múzeumban zajló
munkák. Szeptember 9-én megnyílik a megújult helytörténeti kiállítás,
kiegészítve a múzeumba került gyűj-

teményekkel, valamint sok újdonsággal, eddig be nem mutatott anyagokkal. Az átalakításra a múzeum a
Kubinyi Ágoston Program múlt évi
és idei pályázatán összesen 30 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától, amihez
a város 3,5 millió forintos önrészt
biztosított.
(folytatás az 6. oldalon)
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Rendkívüli képviselő-testületi ülés

Pályázati forrásból eredhet a Hattyús-tó
A városi képviselő-testület augusztus 25-én rendkívüli ülést
tartott a VÜSZI Kft. székházában. A döntéshozók támogatták, hogy Gödöllő partnerként
részt vegyen az EU LIFE pályázaton a Gödöllő alsóparki Hatytyús-tó projekttel. A testület
felhatalmazta a polgármestert
az előzetes részvételi nyilatkozat aláírására.
A Magyar Urbanisztikai Társaság
(MUT) az Országos Meteorológiai Szolgálat szakértőjeként olyan
pályázati anyag összeállításán dolgozik, amely az EU LIFE programjához benyújtva 2017-2019 között
a Rákos-patak különböző területein megvalósítandó kísérleti parkok
vizsgálatával kíván a városi hőszigeteket hatékonyan csökkentő zöldfelület-fejlesztési és parképítési megoldásokat alkalmazni.
A MUT felkérte a Rákos-patak menti önkormányzatokat az ipant.uhi
munkacímű projektben partnerként
való részvételre. A pályázat Gödöllő számára lehetőséget nyújthat a
ciklusprogram tervezett beruházásai
között szereplő Hattyús-tó projekt
kiegészítő támogatására.
Az önkormányzatok közel 28 millió
forint vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak a projektek tervezéséhez, kivitelezéséhez. A pályázat
kedvező elbírálása esetén az önkormányzatoknak projektjeik 50%-os
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önrészét kell biztosítaniuk. A Hatytyús-tó beruházás megvalósítása előreláthatólag ezt az összeget el fogja
érni. Az EU LIFE pályázaton partnerként való részvétel mindenképp
előnyös az önkormányzat számára.
A képviselő-testület támogatta, hogy
az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázatra
benyújtsa Remsey Jenő György festőművész, író Gödöllői Városi Múzeum épületének előterében felállítandó bronz mellszobrának három
gödöllői művész által összeállított
tervét. A megvalósítás 2,8 millió forintos önrészét az önkormányzat biztosítja.
A testület felhatalmazta a polgármestert az általa megjelölt szakértők
bevonásával a pályaművek megfelelőségének előzetes vizsgálatára,
majd a pályázat ezt követően történő
benyújtására.
Mint az előterjesztésből kiderült, az
NKA Képzőművészet Kollégiuma
által 2016. évre kiírt pályázat lehetőséget nyújt egy újabb köztéri szobor
felállítására.
Az önkormányzat az általa választott
témára kötelezően legalább 3 különböző művésztől származó köztéri
szobor terveivel pályázhat, támogatott pályázat esetén a kollégium a benyújtott három alkotás közül választja ki a támogatásból megvalósítandó
egy köztéri munkát. Az igényelhető,
vissza nem térítendő támogatás mér-

téke 7 millió forint, a maximális támogatási intenzitás mértéke 70 százalék lehet.
A szeptember 10-ére bekért 3 pályaművet a polgármesteri hivatal
szakmai csapatával előzetesen értékelik, majd megfelelőségük esetén
kerülhetnek az NKA-hoz benyújtásra.
A testület pályázata alapján Varga
Gyöngyit szeptember 1-jétől 2021.
augusztus 31-ig kinevezte a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde
intézményvezetőjének. Az álláshely
pályáztatásáról májusban döntöttek.
A volt városháza épülete nem életveszélyes, ilyen nyilatkozat a város
részéről nem hangzott el, a képviselő-testület számára készített előterjesztés ilyet nem tartalmazott,
bár rendkívül rossz állapotban van,
mondta el az Egyebek napirendi
pontban Gémesi György, a sajtóban
megjelentekre reagálva, amit megítélése szerint félreértelmezés okozhatott.
A polgármester leszögezte, a testület azért döntött úgy, nem újítja fel a
Szabadság tér 7. szám alatti épületet,
mert nincs 1,5 milliárd forintja olyan
állapotba hozni a létesítményt, hogy
azt a maga és ingyenesen a járási hivatal rendelkezésére bocsássa. Arra
pedig nincs kilátás, hogy az állam
anyagiakkal támogatná a járási hivalt
tal elhelyezését az épületben.

HamaRosan megéRkeznek az egyetemisták

mi kell a lakás béRbeadásHoz?
A szeptember egyet jelent az
iskola kezdéssel, s az egyetemisták érkezésével. Bár
sokan élnek a kollégiumi
szállás lehetőségével, szintén sokan döntenek a lakás
bérlés mellett. A NAV arra
hívja fel a lakástulajdonosok
figyelmét, hogy nem célszerű „feketén”, számla adása
nélkül albérlőt tartani.

gek (közüzemi számlák, felújítási
költségek) és az értékcsökkenés.
A másik lehetőség, hogy a teljes
bevételből 10 százalék költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó.

Különbséget kell tenni a hosszabb
időre szóló ingatlan-bérbeadás és
a rövid távú, néhány vendégéjszakára szóló szolgáltatás között. Míg
az egyiknél nem, a másiknál kötelező az adószám – figyelmeztetett
a NAV.

A jövedelem után negyedévenként
adóelőleget kell fizetni, és az éves
adóbevallásban önálló tevékenységből származó jövedelemként
kell feltüntetni. Az adó mértéke
15 százalék. Ha a magánszemély
ingatlan-bérbeadásból származó
jövedelme az adóévben több egymillió forintnál, akkor a jövedelem
teljes összege után 14 százalék
egészségügyi hozzájárulást is kell
fizetni.

A tartós ingatlan-bérbeadáshoz
nem kell adószámot kiváltani,
hacsak a bérbeadó nem választ
valamilyen adószámhoz kötött
gazdálkodási formát. Mivel a magánszemély általi, nem turisztikai
célú bérbeadás áfamentes, a havi
lakbérről számlát nem, de átvételi elismervényt ki kell állítani, de
legalábbis nyomon követhetően jegyezni kell a tulajdonos bevételét.
A bérbeadásból származó jövedelmet a bevételből két módon lehet
megállapítani. Az egyik lehetőség
a tételes költségelszámolás, amikor
a bevételt, a jövedelem kiszámításánál csökkentik az igazolt költsé-

Más a helyzet a turisztikai jellegű
bérbeadásnál, ami az egyéb szálláshely-szolgáltatás kategóriába
tartozik, üzletszerű gazdasági tevékenységet, rendszerint nem huzamos időre szóló szálláshelyet és
ezzel összefüggő szolgáltatásokat
jelent. Az ingatlantulajdonosok ebben az esetben többféle tevékenységi forma és adózási mód közül
választhatnak, a legtöbben adószámos magánszemélyként adnak
szállást a vendégeknek. A szálláshely-szolgáltatást csak adószámmal lehet végezni és a település
jegyzőjénél kell bejelenteni – költ
zölte a NAV.

Végéhez közeledik a Szőlő utca –
Szilhát utca találkozásánál lévő híd
átépítése, szeptember elsejével megszűnik a lezárás, a munkálatok hátralévő részét már forgalom mellett
végzi el a kivitelező. Ezt megelőzően azonban augusztus 30-31-én teljes útzár lesz az útpálya aszfaltozása
miatt, ez alatt a Volánbusz is terelő

úton, a Szőlő utca- Röges utca- Kornya Mihály utca – Dózsa György út
vonalon közlekedik majd.

BEFEJEZÉSHEZ KÖZELEDNEK A NAGY FEJLESZTÉSEK
Az ütemterveknek megfelelően haladnak a városi utakat és
járdákat érintő fejlesztések.
Egyre több helyen fejeződik
be a munka, ha az időjárás
engedi, szeptember második
felében majdnem mindenütt
helyre állhat a forgalom.

mételten várható egyirányú forgalmi
rend a végleges burkolatok elkészítése során 2-3 nap időtartamban. A felújított szakasz mentén az ősz folyamán új növényzet telepítésére is sor
kerül, a VÜSZI munkatársai olyan
fákat ültetnek az út mellé, amelyek

Széchényi utca közötti szakaszon
a közös járda és kerékpárút rekonstrukciója, ami egyben része a
„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát
város!” programnak. Ennek feltétele volt, hogy megérkezzen az engedély a Dózsa György út kezelőjétől,

Lassan befejeződnek a járdafelújítások, a Haraszti úton a Lear előtt már
csak az aszfaltozás és a felfestések
vannak hátra, és a tervek szerint halad a munka a Szent János utcában is.
Az iskolakezdésre a Munkácsy Mihály utcában is elkészül az új járda,
a Petőfi Sándor Iskolát a korábbinál
jobb állapotú úton közelíthetik meg a
gyerekek szeptember elsejétől.
Az idén még két helyen végeznek
járdafelújítást: A Röges és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában is hamarosan megkezdődnek a munkák.
Nagy erőkkel dolgoznak a Testvérvárosok útja Szabadság út–Grassalkovich Antal utca közötti, és a Széchenyi István utca Dózsa György
út–Kandó Kálmán utca közötti szakasza felújításán is.
A Testvérvárosok útján a héten alkalomszerűen egyirányú forgalmi
helyzetekre kell felkészülnie az arra
közlekedőknek az aszfaltozási munkák miatt. A következő hetekben is-

növekedése nem fogja zavarni a már
meglévő elektromos vezetékeket.
A Széchenyi István utcában a csapadékvíz elvezető árok rekonstrukciója
és az új útszegély építése történik.
Az aszfaltozási munkák várhatóan
a hónap közepéig elkészülnek, ezt
követően a padkarendezési munkák
történnek majd.
Napokon belül kezdődik ehhez kapcsolódóan a Dózsa György úti csomópontban, a Körösfői utca és a

a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től
a forgalomterelés kiépítésére és a
munka megkezdésére. A közútkezelői hozzájárulások birtokában a kivitelező várhatóan a napokban elkezdi
a munkát.
Az átépítés ideje alatt a gyalogosok a
temető előtti szakaszon nem használhatják a járdát, és arra is számítaniuk
kell, hogy az érintett területen kevesebb parkoló áll majd a gépkocsival
érkezők rendelkezésére.

A múlt héten újabb gyommentesítés
történt a máriabesnyői vasútállomásnál lévő P+R parkolóban is, ahol
szebb környezet fogadja az autósobj
kat.

Az egyes városi fejlesztéseknél gyakran felmerül a kérdés: „Miért
éppen most csinálják?”
A munkálatok elvégzését sok tényező befolyásolja, ezek közül
csak egyik az időjárás, ami akár több napra leállíthatja a munkákat. A felújítások idejét jelentősen meghatározza például a közbeszerzési eljárás, ami több hónapot is igénybe vehet, és az illetékes
hatóságok részéről történő engedélyek kiadása, de befolyásolja a
munkakezdést az is, hogy akad-e kivitelező. Mint megtudtuk, egyre több esetben a legnagyobb problémát a jól képzett szakemberek hiánya jelenti.
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Tudnivalók a becsengeTés előTT

Búcsú Guba Lajostól

Tanévkezdés, változásokkal
Csütörtökön reggel benépesülnek az
iskolák, megkezdődik a tanév. Ahogy
minden esztendőben, most is rengeteg
változás jön, nézzük, mire kell felkészülniük a tanároknak, a diákoknak és
a szülőknek.
A legnagyobb változás egyértelműen a szakképzésben lesz. A
szakiskolákból szakközépiskolák, a
szakközépiskolákból pedig szakgimnáziumok lettek. A legnagyobb problémát ebben az esetben az jelenti
majd, hogy a szakgimnáziumoknak
még nincs elfogadott tanterve, a tanároknak mindössze tervezet áll a rendelkezésére.
Aki szakgimnáziumba jár, az
érettségi mellé ezentúl már alapfokú
szakképzettséget is szerez, valamint a
tervek szerint a plusz egy éves technikumi képzés két évre rövidítheti majd
a főiskolai tanulmányokat, ha valaki
az ott szerzett szakmának megfelelő
szakra jelentkezik. Az újfajta oktatás
feltételeit csak úgy tudták megteremteni, hogy több természet tudományos
tárgyat összevontak, ehhez azonban
nem készült tankönyv, ami nem csak
a diákoknak, hanem a tanároknak is
kihívást jelent.
Az általános iskolásoknak sem lesz
egyszerű dolgok, jelentős részük kísérleti tankönyvből igyekszik majd
elsajátítani a tananyagot. Az Okta-

táskutató és Fejlesztő Intézet minden
évfolyamra elkészítette az új kísérleti
tankönyveket, valamint az első, ötödik és kilencedik évfolyamnak megjelentek az új generációs tankönyvek
is, amelyeknek okoskönyv változata
is lesz. A könyvek azért kapták az
„új generációs tankönyv” elnevezést,
mert átmenetet jelentenek a papíralapú és a digitális tankönyvek között, a
könyvek tableten és mobiltelefonon is
olvashatók.
Bár folyamatos a diákok riogatása
a vakáció megrövidítésével, a tervek
szerint a 2016/2017-es tanévben még
nem lesz változás.
A tanítás szeptember elsején, csütörtökön kezdődik, és 2017. június
15-éig tart, a tanítási napok száma
182. A nappali oktatás munkarendje
szerint működő szakgimnáziumban
180, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 181 nap.

Az őszi szünet november 2-ától november 4-éig
tart, a téli szünet pedig
december 22-étől január
2-áig. A tavaszi szünet április 13-ától április 18-áig
tart majd.
A tanév rendje alapján
lesz pénzügyi tudatosság
és gazdálkodás hete 2017.
március 6. és március 10.
között, digitális témahét április 3. és
április 7. között, valamint tartanak
fenntarthatóság-környezettudatosság
témahetet is, április 24. és április 28.
között.
A nevelési-oktatási intézmény a
munkatervében meghatározott módon
részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat
szervezhet a témahét keretében.
A miniszteri rendeletben meghatározott méréseket, értékeléseket a
2016/2017-es tanévben az Oktatási
Hivatal szervezi meg május 24-én. A
mérés napja tanítási napnak minősül,
amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek,
további kötelező tanórai foglalkozás
a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető.
(k.j.)

sikeres akadémiai pályázaT részTvevője a líceum

Egészségtudatos nevelés
A Magyar Tudományos Akadémia
Szakmódszertani Pályázatának egyik
nyertese az a pályamű lett, amelynek
egyik résztvevője a Gödöllői Református Líceum Gimnázium. A projekt
résztvevői négyéves kutatás és munka keretében „A hazai egészségnevelés korszerű pedagógiai megközelítése a kortárs-oktatás segítségével, a
TANULJ-TANÍTSD-TUDD (TANTUdSZ)” elképzelést dolgozzák ki.
A program vezetője Prof. Dr. Falus
András akadémikus, aki az Eduvital
egészségnevelési társaság alapítója.
Az Eduvital tavaly meghirdetett egy
Értsd, csináld, szeresd jeligéjű pályázatot, melynek országos döntőjébe
jutott iskolánk három tanulója: Papp
Tímea, Szekeres Zsófia és Huoranszki Csaba. A versenyre elkészített írásos pályamű, mely a kóros
elhízás okairól és annak iskolánkon
belüli vizsgálatáról szólt, megjelent
az Élet és Tudomány folyóirat 15.
számában. A pályázaton való sikeres
részvétel és az elért versenyeredmények volt a döntő oka annak, hogy

a Líceum meghívást kapott három
további gimnázium mellett az MTA
által támogatott szakmódszertani
programra.
A valós, reális és hosszútávú megoldások egyik alapvetően fontos tényezője az ifjúság egészségtudatos
nevelése a legkisebb gyermekkortól
kezdve, mert az egészséggel összefüggő attitűdök leghatékonyabban
fiatal életkorokban befolyásolhatók
helyes irányba. A fiatal generációk
azonban interaktívabb tudásátadási
módszertant igényelnének az egészségvédelemmel foglalkozó programokban is. A TANTUdSZ program
lényege egy olyan képzésrendszer
kialakítása, melynek első lépcsője a
felsőoktatásban található. Az egyetemi hallgatók tanáraik révén elsajátítanak egy, a tanulmányaik révén
is alátámasztott egészségvédelemről
szóló ismeretanyagot. Ezt követően a
középiskolákban mentorok kontrollja mellett átadják tudásukat a 16-18
éves korosztálynak. A líceumon belül megvalósuló következő szakasz

az, hogy ezeket az életmódbeli ismereteket az alsós korosztály kapja meg
az idősebb, gyakran „idolként”számon tartott licistáktól. Az utolsó lépés a református egyház óvodája.
Nézetünk szerint – amit pedagógiai gyakorlatok is alátámasztanak- a
kortársoktatás hatékonysága abban
áll, hogy a fiatalabb korosztályokban a kisebbek számára követendő,
modellértékű példát jelenthetnek a
néhány évvel idősebbek, mert a tudást átadó, korban közelálló személy
a maga példájával szerepmodellként
jelenhet meg a befogadó környezet
számára.
(cl)

Augusztus 25-én a gödöllői
református templomban családja, barátai, tisztelői, egykori
diákjai és munkatársai búcsúztatták Guba Lajost, a Török
Ignác Gimnázium egykori tanárát, igazgatóhelyettesét, aki
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub
színeiben 1994-től 2014-ig a
városi képviselő-testület tagjaként, a Kulturális, Oktatási és
Ifjúsági Bizottság elnökeként
is tevékenykedett. A gyászszertartáson Balogh Tamás lelkész
k i tanár
á kkollégái
llé ái részéről
é é ől H
l
mellett a család nevében Guba Pé
Péter, egykori
Heltai Miklós, egyetemi társai közül Pásztor Margit, Gödöllő városa részéről pedig Gémesi György polgármester mondott megemlékezést.
Lapunk Guba András gondolataival tiszteleg.
„Legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát.” (Mt, 12, 33)
Guba Lajos sok embernek fog hiányozni. Édesapaként, férjként, testvérként, tanárként, igazgatóhelyettesként, képviselőként és presbiterként
úgy végezte dolgát, hogy az gyümölcsözővé tegye a többiek életét. Akik
jól ismerték, tudják, hogy földi feladatait mindig nagy odaadással, becsülettel és türelemmel végezte.
Édesapaként fölnevelt hat gyereket, feleségével szeretetben élt negyven
évet. Mi, gyermekei sohasem fogjuk elfelejteni a vele együtt töltött időt,
amikor együtt sétálhattunk, kirándulhattunk vagy énekelhettünk. Nagypapaként unokáival nagy lelkesedéssel és boldogan játszott. Családfőként
bölcs gondolkodása és szeretetteljes segítsége mindannyiunknak hiányozni fog.
Diákjai közül sokan nagyon kedvelték. Tanítványai gyorsan rájöhettek,
hogy a szigorúnak tűnő tanáruk nagyon is szereti őket. Nagy szakmai tudásával és türelmével generációkat taníthatott a kémia és fizika rejtelmeire. Akiknek osztályfőnöke volt, jobban megismerhette kedves humorát és
szervezőtehetségét.
Kollégái igazgatóhelyettesként nagyra becsülték hatalmas munkabírását, precizitását és türelmét. Mindig naprakész volt a törvények sűrűjében,
és segítőkészen válaszolt kollégái legfurcsább kérdéseire is.
Képviselőként több ciklusban segítette a rábízott körzetben lakók életét. Mindennapos kapcsolatban volt a választópolgárokkal, pontosan tudta, hogy hol hiányzik a járda, hol kell még fát ültetni, és hol vitte el az eső
az út szélét. Előfordult, hogy éjszaka kellett kerékpárra pattannia, hogy
megnézze, hogyan áradt meg a Rákos-patak, és meghallgassa a károsultak
panaszait.
Presbiterként még a legnehezebb időkben is segítette gyülekezete életét.
A Református Líceum alapításában és a városi iskolai hittanoktatás megszervezésében jelentősen kivette részét.
Több generációra visszamenőleg gödöllői parasztősökkel rendelkezett,
ezért is benne lehetett a föld szeretete. Kertjéből édenkertet varázsolt, családját az általa megtermelt zöldségekkel és gyümölcsökkel látta el: büszkén mutogatta az általa megtermelt zellertöveket, padlizsánt vagy batátát.
A gyümölcsöző földi élet után számára most a mennyei élet következik.
Hitt abban, hogy Isten országának polgáraként az Úr szeretetét a Földön is
tükrözze. Akinek a mindennapi mértéket a Biblia jelentette, most megtért
Teremtő Urához.

Köszönjük mindazoknak, akik GUBA LAJOS gyászszertartásán
részt vettek és gyászunkban osztoztak.
Köszönettel, a gyászoló család.

MÁR IGÉNYELHETŐK A DIÁKHITELEK
Képzési formától függetlenül, 3,75 százalékos kamattal juthatnak a 40 év alatti
hallgatók a szabad felhasználású Diákhitel1-hez, a 2 százalékos kamatú Diákhitel2-t önköltséges képzésben résztvevők kérhetik, képzési díjuk kiegyenlítésére.
A felvehető hitelösszegek változatlanok: a szabad felhasználású diákhitel esetében képzési formától függetlenül, havonta 15, 21, 25, 30, 40, maximum 50 ezer forint igényelhető, a kötött felhasználású Diákhitel2 felvehető maximuma az igénylő
képzési költségének összege.
A Diákhitel1 bármire szabadon felhasználható: legyen szó albérletről, laptopról,
nyelvvizsgáról vagy akár a mindennapi megélhetésről. A Diákhitel2 kizárólag a
képzési díj kiegyenlítésére használható fel.
Azok a diákok, akik az első hiteligénylési határidőig, szeptember 15-ig leadják
hitelkérelmüket, október 15-én juthatnak hozzá az igényelt összeghez, amely a Diákhitel1 esetében az igénylők bankszámlájára, a Diákhitel2 esetében közvetlenül a
felsőoktatási intézményhez érkezik meg.
Az igénylést az egyetemek és főiskolák elektronikus tanulmányi rendszereinek
hallgatói felületéről célszerű elindítani, így az adatlap helyben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályán kinyomtatható és le is adható.
A nyomtatvány kitöltésére a diákhitel internetes hitelügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten is lehetőség van.
(Forrás: MTI)
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Közösség épül
Alig két hónapja történt a tragédia, mikor barátunk, Dombrádi János házába belecsapott
a villám és az így keletkezett
tűzben mindene odalett. Mivel
a ház könnyűszerkezetes volt,
a tűz és az oltáshoz használt
víz a falakat is tönkretette,
így a teljes építmény bontásra
szorult.
Az azóta eltelt időben nagyon sok felajánlás érkezett. Sokan kétkezi munkájukkal szerettek volna szolgálni.
2016. július 25-én majd harminc emberből álló lelkes csapat gyűlt össze,
hogy társadalmi munkában elbontsuk
a romokat. Ez a nap számomra ismét
bebizonyította, hogy az emberek Jók!
Hivatástól, élethelyzettől, nemtől füg-
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Civil
getlenül
rengetegen voltunk és
egész nap keményen dolgoztunk,
így estére végeztünk a munkával.
A bontásról készült és közösségünk összefogását
szépen bemutató
kisfilmünket a facebookon a Blaháért Társaság oldalán tekinthetik
meg a továbbra is segítséget nyújtani
szándékozók.
Nagyon szépen köszönjük mindenki
segítségét! Jó érzés, hogy része lehetek ennek a Közösségnek. Örülök,
hogy gyermekeim is Blahán, ebben
a csapatban, nagyszerű emberek között nőhetnek fel.
Itt megtanulják,
hogy melyek a
valódi értékek,
és hogy majd úgy
éljék
életüket,
hogy ne az „Én”,
hanem a „Te” legyen a fontos.

Mára kiderült, hogy a biztosító által
folyósított összeg és az eddigi felajánlások, sajnos nem fedezik az új, szerény ház felépítését. Ezért folytatjuk a
gyűjtést.
VÁRJUK TÁMOGATÁSUKAT:
• Pátria Takarékszövetkezet
65100266-15068156 (Közlemény:
Dombrádi János) bankszámlára, vagy
• Készpénzbefizetés Malikné Bajnóczi
Erikánál, a Blaháért Társaság titkáránál. Telefonszám: +36/20-250-6563.
Nagyon szépen köszönünk minden felajánlást!
Pecze Dániel
A Blaháért Társaság vezetőségi tagja
önkormányzati képviselő

POLGÁRŐRSÉG? SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT MOZGALOM?
Tudj meg többet !

10. éve nyaralnaK nálunK
moldvai csángó gyereKeK

VÁRUNK A BELVÁROSI NAPOKON A CIVIL UTCÁBAN!
További információ: +36/30-621-2968 , +36/30-621-4307
Ózon-Pajzs Polgárőrség

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
Az épületből kieső tárgy által okozott kár
Tisztelt Ügyvéd Úr!
Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy kihez és milyen összegű kártérítésért tudok
folyamodni? Ugyanis az történt, hogy a
társasház előtt parkoló autómra egy jókora
vakolatdarab hullott a társasház egyik erkélyéről. Megkerestem a lakás tulajdonosát,
aki azzal utasított el, hogy a lakásban albérlő
lakik ezért forduljak hozzá vagy keressem
meg a közös képviselőt az igényemmel.
Sajnos most ott tartunk, hogy mindhárman
egymásra mutogatnak. Cascom nincs, így

rögzítése - miatt következett be. Más a helyzet, amennyiben a lakásból kidobott, kiejtett
vagy kiöntött dolog okozza a kár bekövetkezését. Ebben az esetben a lakás használója

désen kívüli károkozás szabályai határoz-

köteles a kártérítés megfizetésére. A tár-

zák meg. Az épületkárokért való felelősség

sasházi közös helyiségből kieső tárgyakért

szabályainak elvi alapja, hogy ezekben az

a felelősség pedig a társasházközösséget

esetekben a kárt okozó személy kiléte ne-

terheli. Ebben az esetben, ha megnevezhető

hezen, vagy egyáltalán nem bizonyítható,

a konkrét károkozó személy, a társasház a

ezért a károsult védelme indokolja azt, hogy

kár bekövetkezéséért kezesként lesz felelős.

a felelősséget az épület tulajdonosa, illetve a

Az ilyen esetekben minden esetben a

lakás használója viselje. A lakáshoz tartozó

tényállást kell tisztázni, és lehetőség sze-

erkélyről lehulló vakolatdarab okozta kárért

rint megállapodás keretében rendezni a kár

a lakás tulajdonosa felel, tehát a kárt is a tu-

megtérítését, mivel a jogi eljárások jelentős

lajdonosnak kell megtérítenie. Amennyiben

többletköltséget okoznak.

a vakolat az épület homlokzatáról hullik le,

Célszerű továbbá a társasházak épületré-

nem tudom kinek kell megfizetnie a kárt.

abban az esetben a társasház közössége

szeinek rendszeres kapbantartását is elvé-

felelős a kár bekövetkezéséért. Természe-

gezni, hogy a hasonló esetek bekövetkezé-

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:
Az épületekről leeső épületrész, illetve az

tesen a lakás tulajdonosa a bérlőjétől köve-

sének kockázatai csökkenjenek.

telheti az általa kifizetett kár megtérítését,

dr. Váczi Árpád ügyvéd

épületekből kidobott vagy kihulló tárgyak

ha a vakolat leesése a bérlőnek felróható

2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.

okozta károkért való felelősséget a szerző-

ok – például egy virágtartó nem szakszerű

vaczi.arpad@gmail.com

Amikor 2007-ben először fogadtunk
Lészpedről gyerekeket, hogy az iskolájukban tanult magyar nyelvet
gyakorolják, nem gondoltuk, hogy
egy máig tartó folyamat indul el. Az
évtized alatt sok lészpedi kisgyermeket ismertünk meg, sok gödöllői és
váci család kapcsolódott be a programunkba és sok hiteles ismeretet kaptunk a moldvai csángókról.
Köszönjük minden támogatónknak,

a befogadó családoknak, a szervezésben segítő intézményeknek és
egyéneknek a hosszú éveken át tartó
bizalmat, amivel lehetővé vált, hogy
a távoli Moldva kisdiákjai megismerhették Magyarország néhány
szép városát, élményeket szerezve
egy olyan közösségben, ahol mindig
szeretettel gondolnak Rájuk.
Köszönettel: Büttner Sarolta
és Méder Ákosné szervezők

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület
Gödöllői területi csoportjának következő fogadóóráját a Civil Ház felújításának befejezése után, várhatóan október első szerdáján 16-17
óra között tartjuk.
A tervezett szeptemberi kastélylátogatás időpontját a következő számban tesszük közzé.

MEGHÍVÓ

40. ÉVES

A MARTINOVICS UTCAI ÓVODA
(jelenleg: Gödöllői Kastélykert Óvoda)

Szeretettel várunk minden kedves régi óvodást és dolgozót; illetve
akinek bármilyen kötödése volt az óvodához.
Időpont: 2016. szeptember 3., 9:30-tól
Elérhetőség: 06/28 420-786; 06/20 917-3322
martinovicsovoda@gmail.com
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

a kapcsolattartást a távoli barátokkal,
a gyorsabb információ cserét az iskolatársak között vagy a programok
egyeztetését, kiválasztását. De mindez csak megfelelő szülői kontroll és a
gyermek részéről tanúsított önkontroll mellett igaz.
És itt lépnek be a képbe a szülők,
akiknek nem csak az a feladatuk,
hogy odafigyeljenek gyermekük digitális eszközhasználatára, hanem az
is, hogy jó példával járjanak elől!
A két szerző saját tapasztalataikat is
felhasználva figyelmeztet azokra a
csapdákra, amelyekbe könnyen beleesnek a felnőttek, akik észre sem veszik, hogy szintén több időt töltenek
telefonjukkal és számítógépükkel,
mint családtagjaikkal, barátaikkal.

Az érem másik oldala
Garry Chapman és Arlene Pellicane most megjelent könyve igencsak sokadik azoknak
a kiadványoknak a sorában,
ami a „digitális világban élő”
gyerekekkel, és a jelenséghez
kapcsolódó problémákkal foglalkozik. Adódik a kérdés: Lehet még újat mondani ebben a
témában? A válasz, igen.
A téma különösen aktuális akkor,
amikor mindennapi tevékenységeink egyre inkább a mobil, digitális
eszközökre épülnek, s gyermekeink
számára is egyre természetesebb az
okostelefonok, tabletek és a többi
technikai eszköz használata, ráadásul már az általános iskolai tananyag
is úgy épül fel, hogy feltételezi, sőt,
elvárja ezek használatát és az interneten való jelenlétet.
Az éremnek azonban két oldala van,
míg az egyiken ott a gyorsan elérhető, naprakész tudás, a kinyílt világ, a
másikon rengeteg veszély, és bizony
sok-sok veszteség. Nem lehet tehát
elégszer felhívni a figyelmet arra,
milyen komoly problémák forrása
a kontroll nélküli digitális jelenlét,
s milyen negatív hatásai vannak a
jövő nemzedékének fejlődésére.
A könyv nem csak az internet már
sokszor felsorolt veszélyeire hívja

fel a figyelmet, mint a nemkívánatos
tartalmak – például az erőszak és a
pornográfia – gyermekeinkre gyakorolt hatása, vagy a játékok okozta függőség, hanem arra is rávilágít,
hogyan távolodnak el a szülők és a
gyerekek egymástól a szinte folyamatos televíziózás, számítógépezés
és mobilozás következtében.
Amikor a legmodernebb informatikai eszközök mellett azzal érvelünk,
hogy megkönnyítik a tanulást, sokkal több adathoz és sokkal gyorsabban fér hozzá gyermekünk, mint korábban, akkor nem állítunk valótlant.
És azt is le kell szögezni, hogy a közösségi portáloknak is megvannak a
pozitív oldalai, hiszen megkönnyítik

HA szeptemBer, Akkor Belvárosi nApok

Ismét: Magyar Teátrumi Színházi Sátor
(Folytatás az 1. oldalról)

Szombaton és vasárnap a Magyar
Teátrumi Társaság jóvoltából ismét
várja az érdeklődőket a Magyar Teátrum Színházi Sátor, ami a szórakoztató előadások mellett interaktív
szakmai beszélgetéseknek is helyet
ad. Ilyen lesz a sátor nyitó előadása is
szombaton 15 órakor, amikor – nem
sokkal az olimpia után – sportsikerekről esik majd szó. Utána Rockin’
Board, azaz akrobatikus rock and
roll bemutató lesz, majd Pappné
Pintér Csilla, a Mesék Háza óvoda
vezetője székely mesével várja a közönséget. 17.30-tól az Oti Voice &
Bass ad koncertet, majd műfajváltás
követezik, a költészeté lesz a pódium, 19 órától ugyanis slampoetry
helyszíne lesz a sátor.
A színházkedvelők számára ezúttal
igazi kihívással készülnek a szer-

vezők, 20 órától ugyanis színházi
kvízjátékra invitálják a vállalkozó
kedvűeket. A különleges „Ki, mit
tud?” játékra 3-5 fős csapatok jelentkezhetnek a helyszínen. A kvízmester Szente Vajk lesz.

Hová vezet gyermekünk „digitalizálása”? Nos, a jelenlegi kutatások
szerint jóval kevesebb ismeretet birtokló, nehezen tanuló, türelmetlen,
agresszív, depressziós, elmagányosodott kamasszá és felnőtté, aki nem
tudja megállni helyét a való életben,
nem képes társas kapcsolatok kialakítására és ápolására, udvariatlan, és
nem képen megfelelő módon kommunikálni. Ugye milyen ijesztő?
Nos, ennek nem kell feltétlenül így
lennie. Ehhez ad tanácsokat a könyv,
amely nem csak a problémákra mutat
rá, hanem ötleteket is ad ahhoz, hogy
megelőzzük a leggyakoribb problémákat, vagy orvosoljuk őket.

(Gary Chapman & Arlene Pellicane: Netfüggő
jk
gyerekek) )
beszélgetés során L. Péterfi Csaba
és Kanizsai Silka Ágnes, a Silka
tulajdonosa többek között a színházi
öltözködési szabályokról, szokásokról is szót ejtenek majd. Ezt követően
ismét slampoetry várja a közönséget,
Oti Voice & Bass

Szente Vajk

Vasárnap délelőtt már 11 órakor felnyitják a sátorponyvát, a gyerekeket
ugyanis Kukacmesével várja a Garabonciás Színtársulat.
A délutáni program 15 órakor kezdődik. A Divat és stílus hétköznapokon, hétvégén, színházban című

készül A gödöllői gyerekek mesekönyve

Sződd tovább a mesefüzért!
Különleges kezdeményezést indított útjára a Művészetek
Háza. A muza.hu honlap gyermekbloggal bővült, ahol mese
írásra és illusztrálásra bíztatják az ifjabb generációt. A sokak
által szőtt történetből a tervek szerint jövőre, gyermeknapra
jelenik majd meg a mesekönyv.
A pályázatról az idei gyermeknapon esett szó először, a napokban
pedig megjelent az intézmény
honlapján a történet, ami folytatni
kell az ifjú íróknak:
„Valamikor, a kora esti szürkületben csak néhány gyorsan közele-
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Kultúra

dő, ficánkoló figura árnyát lehetett
látni a park szélén. Léptük nesze
is alig hallatszott, a városi bagoly
tágra nyílt szemmel figyelte a társaságot, hátha felismeri őket. Hegyezte a fülét is, hátha meghallja
miről beszélgetnek, de sajnos csak

majd a Magyar Teátrumi Színházi
Sátor programját Cseh Tamás dalokkal zárják a Vodku Fiai előadói.
A Belvárosi Napok mindezek mellett
számtalan izgalmas programmal vár
minden érdeklődőt.
A részletes program megtalálható
a www.muza.hu oldalon.
kj

szófoszlányok, felismerhetetlen
hangok jutottak el hozzá. Amikor
végre közelebb értek akkor pedig
a magasra nőtt fák összeérő lombjai eltakarták őket a szeme elől,
sőt, még a beszélgetéssel is felhagytak rövid időre.
A ruhájuk suhogásából tudta csak,
hogy távolodnak a patak mentén.
Csak abban volt biztos, hogy négy
alakot látott, és egyikük óvatosan
tartott a kezében valamit, amin a
Kastély közelébe érve megcsillant
a kandeláber fénye. Mivel a Hold
még nem világította be a parkot,
nem tudta megállapítani, hogy
mit vittek a kezükben, de remélte,

hogy a Kastélykertben megbújó
sün majd mindent kiderít a különös csapatról és hamarosan mindenről részletesen beszámol.”
Így kezdődik tehát a történet.
A mesék és képek témája, cselekménye, szereplői és helyszínei is
szabadon választhatók, de a kapcsolódniuk kell az előzőleg megjelent történetekhez.
A folytatásról maguk az olvasók
döntenek, a beküldött pályamunkák ugyanis felkerülnek a Művészetek Háza facebook oldalára,
s a szavazatok alapján, a legtöbb

like-ot kapott történet és kép kerül fel az előzőleg megjelent mese
folytatásaként a blogra. Pályázni
több olyan írással és/vagy rajzzal
is lehet, melyek (sem digitálisan,
sem nyomtatásban) még nem jelentek meg máshol.
A meselánc áprilisban zárul, a városi gyermeknapon pedig már – a
szervezők szándéka szerint - a
könyvet is kézbe vehetik az olvasók.
A Mesefüzér pályázatról részletes információt a www.muza.hu/
blog oldalon találnak az érdeklődők.
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közeleg az Újranyitás napja

50 éve történt

Gödöllői Városi Múzeum

Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Mindenki az atlétika lázában égett 1966. augusztus 30-án, ezen a napon kezdődött meg ugyanis az
Európa-bajnokság, aminek Budapest adott otthont, a
résztvevők jelentős részének pedig Gödöllő.
Az eseményből sokat profitált a város, hiszen ennek köszönhetően épültek meg az akkor ultramodernnek
számító egyetemi kollégiumi épületek, de központilag fejlesztették többek között az úthálóza-tot, a közvilágítást, a
vasút és a HÉV-állomástt
is. Az itt élők csinosí-tották a portákat, mindent megtettek, hogy az
ide érkező belga, csehszlovák, holland, jugoszláv, lengyel, NDK,
osztrák és román sportolók jól érezzék magukat.
Pest megye kereskedelmi és vendéglátóipari
dolgozói is nagy erőkkel dolgoztak, hogy
megfelelőek legyenek a
körülmények és az ellátás. Agócs Dezső, a
Pest Megyei Tanács VB
kereskedelmi osztályának helyettes vezetője a Pest Megyei
Hírlapnak elmondta,
amellett, hogy az
egyetem tornatermében egy különleges vállasztékkal berendezett ABC áruházat alakítottak ki, „… a
Pest Megyei Ruházati, s az Iparcikk Kiskereskedelmi
Vállalat, a Vác és vidéke Élelmiszer Kiskereskedelmi, és a Váci Vendéglátóipari Vállalat – a gödöllői
szaküzletek gazdái – soron kívül tatarozták, kicsinosították a város valamennyi üzletét, hogy méltó
külsővel fogadhassák a bajnokság résztvevőit.” De
nem csak a megjelenésre kellett odafigyelniük a kereskedelmi szakembereknek. Mint az a cikkből kiderül, Gödöllőn – hogy finoman fogalmazzunk – ebben az

(folytatás az 1. oldalról)

időben nem volt éppen zavartalan a zöldség- és a
gyümölcsellátás (Ne felejtsük el, 1966-ot írunk!),
a probléma orvoslásaként a Szövetkezetek Pest megyei
Értékesítő Központja az Eb idejére külön elárusító
helyeket állított fel az állomásnál (Feltehetően a
vasútállomásnál – a szerk.) és az atlétikai faluban.
De nem csak az élelmiszer-ellátásra helyeztek nagy
hangsúlyt, hanem arra
is, hogy a vendégeknek bőséges legyen a
választék
emléktárgyakból,
különleges
italokból, ahogy a lap
fogalmaz „csemege számba menő” harapni valókból, de külön könyvüzlet
iis várta a sportolókat
éés a kíséretükben lévőkket. A szervezők persze
a szórakozásra és a lazzításra is gondoltak, az
atlétikai faluban szauna
és non-stop mozi is helyyet kapott.
A létesítmény egyik fontoos helyszíne volt az
eggyik kollégiumi épületbeen kialakított posta,
ammi a tudósítók munkáját
is tette lehetővé. Több
tellefonfülke és távírógép
seggítette, hogy a sajtó
munnkatársai leadják tudósíttásaikat. Aki pedig csak
egyszerűen levelet, képeslapot akart feladni, az különleges bélyegzővel ellátva küldhette el üzenetét, a borítékra az „Atlétikai Európa-bajnokság, Budapest” felirat, és az
EB versenymozzanatait ábrázoló bélyegek kerültek, a
posta ugyanis a megnyitó napján, 20, 30, 40, 50 és 60
filléres, valamint 1, 2 és 3 forintos emlékbélyegeket
jelentetett meg.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

Új turisztikai ismertető városunkról és a régióról

Amiért érdemes Gödöllőre jönni

Új tájékoztató kiadvánnyal készül
az őszi idegenforgalmi eseményekre a Turisztikai Egyesület Gödöllő.
A napokban készült el az a leporelló, ami egyaránt bemutatja városunk
nevezetességeit, és a szervezethez
tartozó településeket és létesítményeket.
A Turisztikai Egyesület Gödöllő
egyre több rendezvényen képviseli
tagjait, így Gödöllő városát is. A következő hónapokban is nagyszabású
eseményeken jelennek meg, ahol
már az új tájékoztató füzetet segítségével hívják fel a figyelmet az itt
található idegenforgalmi értékekre.
A kiadvány a Királyi Kastély és
az Erzsébet királyné-emlékek mellett a szecesszió és a cserkészet gödöllői vonatkozásaira és az egyházi
emlékekre is felhívja a figyelmet, de
behívja az ide látogatókat a város
főterére a Világbéke-gonghoz és a
Városi Múzeumba, kicsalogatja az
arborétumba, s bemutatja a könyvtár és a Művészetek Háza által nyújtott kulturális lehetőségeket is. Aki
azonban kézbe veszi a színes fotókat és rengeteg új információt tartalmazó kiadványt, azt is megtudhatja,
hol szállhat meg, ha több napot is
szeretne városunkban eltölteni.
Bár a két nyelven, magyarul és
angolul megjelentetett leporelló egy
kistáskában is elfér, mégis komplett

2016. auGuSztuS 30.

Város-Kép

Az év elején elkezdett átalakításnak
köszönhetően szinte teljesen megváltozott a kiállítási terület. A korábbi
nagy termek helyett osztott tereket alakítottak ki, amik színvilágukban nem
csak segítik kiemelni a kiállított anyag
részleteit, hanem el is választják az
egyes gyűjteményeket.

A látogató egy sétával haladhat majd
végig Gödöllő „történelmén”, mintegy
végigjárva a főutcát, ahol az itt élők
mindennapjait ismerheti meg, bepillanthat az egykori boltok, műhelyek
ablakán, bekukkanthat nagyszüleink
iskolájába, és a nem is olyan régi, ma
már leginkább „retro” jelzővel illetett
otthonokba. A helytörténeti kiállítás
ugyanis a korábbiakkal ellentétben
nem ér véget az 1930-as években, hanem a rendszerváltásig mutatja be Gödöllő történetét.
Új környezetben
látható ősztől a művésztelepet bemutató,
a korábbihoz képest
jelentősen kibővített
anyag, de a térkialakításnak köszönhetően a különböző
művészeti területek
(például a szőnyeg-

szövés, monumentális művészet, iparművészet) jobban elkülönülnek.
A kiállításban ismét helyet kap a
Csupor Zoltán tordasi plébános által
a múzeumnak adományozott gyűjtemény, és méltó módon kerül bemutatásra a Tamás atya által létrehozott
Mária-gyűjtemény.
A korábbi „folyosó galéria” ötlete
alapján látványtárlók kerültek a folyosóra is, ahol a
múzeum raktárában lévő, a
tematikus gyűjteményekbe
nem illeszkedő, de különleges, bemutatásra érdemes
gazdag anyagot, egykori
használati tárgyakat láthatnak a látogatók.
A bemutatott tárgyakról
rengeteg információt kapnak
majd az érdeklődők, minden
teremben érintőképernyős
számítógép, a tárolók mellett pedig tabletek segítik a tájékozódást, ezekre a napokban kerülnek
fel az anyagok. Mindezek mellett öt
monitornak és a három projektornak
köszönhetően régi filmhíradók repítik
vissza a szemlélőt a múltba, és település-animációk segítségével elevenednek meg egyes, a kiállításhoz kapcsolódó elemek.
A tárlat több meglepetést tartogat,
még a helytörténetet jól ismerők szá(bd)
mára is.

KÖZÉPKORT IDÉZŐ ÉKSZEREK
Különleges kiállítás nyílik szeptember 3-án 17 órakor a Levendula Galériában
Kerti Eszter ékszerkészítő népi iparművész munkáiból.
A szemet gyönyörködtető, középkori ötvösmunkák ihlette ékszereket készítő alkotó 20 éve kapta meg a népművészet ifjú mestere címet, amit azóta több
elismerés is követett. Ezt az évfordulót köszönti a kiállítás, amit jubileumi est
előz meg. A több évszázados motívumokat megőrző, szebbnél
szebb ékszereket bemutató tárlatot Benedek Krisztina nyitja
meg, s szeptember 14ig tekinthetik meg az
érdeklődők.

idegenvezetőt kap vele a látoga- godollo.hu oldalon kaphat bővebb
(k.j.)
tó, a kiadvány ugyanis bemutatja a információt.
Guide@Hand elnevezésű,
Gödöllő nevezetességeit
bemutató ingyenes mobil
Az elmúlt években nagy sikert aratott az a kiállítás, amely a
applikációt is, ami iPhoszakma által a legjobbnak ítélt sajtófotókat mutatta be a Műne és Android telefonokvészetek Házában. Az összeállítást idén is láthatja városunk
ra, valamint táblagépekközönsége. A 34. Magyar Sajtófotó Kiállítás 2016. márcire egyaránt letölthető, s
us 25-én nyílt meg Budapesten, a Robert Capa Kortárs Foaminek segítségével több,
tográfiai Központban, s az év folyamán, folytatva az elmúlt
mint ötven látnivaló adatai
évek hagyományát, több városban is bemutatkozik. Szepérhetőek el az új fejlesztember 10-től október 4-ig a Művészetek Háza konferencia
tésnek köszönhetően.
termében tekinthetik meg a többek között aktuális társadalAki pedig ennél is töbmi kérdéseket feldolgozó, portrékat, művészeti eseményeket
bet szeretne tudni Gödöllő
megörökítő, a természet és a tudomány fontos pillanatait
és környéke turisztikai lebemutató alkotásokat. A megnyitó szeptember 10-én, szomhetőségeiről és program(ny.f.)
baton 11 órakor lesz.
jairól, az a www.turizmus-

(bj)

ISMÉT GÖDÖLLŐN A MAGYAR SAJTÓFOTÓ-KIÁLLÍTÁS
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Élő-Világ

Egy éves születésnapját ünnepli a Pálmaház Kertészet és Herbárium
2016 szeptember első hétvégéjén ünnepli egy éves
születésnapját a Pálmaház
Kertészet és Herbárium. Ezt
megünnepelendő színes programokkal várja a Pálmaház
az érdeklődőket szeptember
3-án, szombaton.
Egy év telt el a megújított Pálmaház
megnyitása óta, és számtalan érdekességgel szolgált az elmúlt tizenkét hónapban. Egyedülállóan széles
növényválasztéka kuriózumnak számit Gödöllőn és vonzáskörzetében.
Mind a szobanövények hívei, mind
a kültéri növények szerelmesei megtalálják a számításaikat az újjá varázsolt kertészeti árudában. A nagy

Herbárium szeptember 3-án szombaton egész nap színes programokkal
várja az érdeklődőket. A gyerekeket
egy ugráló várral várja a Pálmaház
csapata, de lesz számukra arcfestés
is, valamint kézműves foglalkozás:
minden gyerkőc elkészítheti saját
fűfej figuráját. A Mediterrán mintakertben bográcsban gulyásleves fog
készülni. Az igazán bátrak a Herbárium chili és erőspaprika választéká-

ismertető előadások is megrendezésre kerülnek a nap folyamán, ahol a
szobanövények ápolásával kapcsolatban hallhatnak jó tanácsokat az
érdeklődők. Az őszi szezon egyik érdekessége lesz, hogy őshonos, illetve
történelmi gyümölcsfa csemeték is
elérhetők lesznek a Pálmaház Kertészetben. Ezek a különleges fajták
kerülnek bemutatásra egy előadás
keretei között.

Parlagfűveszély! Húzza ki gyökerestől!
sikerű Herbáriumban pedig folyamatosan bővül a magyar kézműves fűszerek, lekvárok, kozmetikumok, és
teák választéka.
A felújított műemléki épület kulturális eseményeknek is helyt adott, több
alkalommal került megrendezésre
gödöllői és környékbeli művészeknek festmény kiállítása. Szintén a
Herbáriumban került sor több alkalommal az „Illattúrra” programsorozatra, amely egyre több ember érdeklődését kelti fel.
Az egy éves születésnapját megünnepelendő, a Pálmaház Kertészet és

nak kóstolásával tehetik még pikánsabbá a gulyást 13 és 14 óra között.
Akiknek túl sok lenne a tüzes ízekből azoknak lekvár különlegességek
mellett a Dióhéjbolt jóvoltából kemencében pörkölt olajos magvak és
diófélék, ízfokozómentes fűszerek,
a vidék kertjeinek aszalt gyümölcsei
(vagy zöldségei) és belga csokoládé
különböző különleges keverékei kerülnek felszolgálásra. A tearajongók
a Pálmaház Herbárium saját márkás
teakeverékeibe is belekóstolhatnak
az egész napos program során.
11 órai kezdéssel óránként induló

Fehér oroszlánkölyök Nyíregyházán
Fehér oroszlán született a múlt pénteken a Nyíregyházi Állatparkban,
az anyaállat a kifutóban, a látogatók
szeme láttára adott életet utódjának.
A gondozók egyelőre nem tudták
megállapítani a kölyök nemét, erre
valószínűleg a kéthetesen elvégzett
orvosi vizsgálaton kerülhet sor. A
“fehér” színváltozatú állatok a dél-afrikai, más néven krugeri oroszlán alfaj egyik populációjához tartoznak,
és csak Dél-Afrikában, Timbavati és
Kruger Nemzeti Park területén élnek.
Világos színűk a rejtőzködést segíti,
mivel ezt a régiót a fehér homokos
folyómedrek, valamint magas fű jellemzi.

A krugeri oroszlánok ezen színváltozata egyike Afrika legtitokzatosabb állatainak, mivel évszázadokon

keresztül csak sejtették létüket. A
dél-afrikai őslakosok tisztelték őket,
mint az isteni világ közvetlen kül-

Érdemes lesz ellátogatni a Pálmaházba szeptember 3-án, mert a színes
programok mellett akciókkal is várják a kertbarátokat.
Az üvegházban minden virágzó szobanövény, a cserjék pedig öt literes
edényméretig bezárólag 30% kedvezménnyel lesznek elérhetők. A
Herbáriumban kóstolt termékekre
szintén 30% kedvezményt biztosít
a Pálmaház. A kedvezményes árak
azonban nem csak szeptember 3-án
érvényesek, hanem a teljes hétvégére, tehát szeptember 4-én vasárnap is
a készlet erejéig.
dötteit. A ritka ragadozókról először
1928-ban lehetett hallani, de csak a
hetvenes években kaptak nyilvános
figyelmet. Ekkor szerzett tudomást a
világ létezésükről, ettől kezdve a fehér emberek kívánatos vadásztrófeájává
váltak.
Állományuk a vadászat miatt jelentősen
lecsökkent, 1994-ben
láttak utoljára vadon
élő egyedet. Napjainkban az állatkertben
és a rezervátumokban
élő állatok száma nem
éri el az ötszázat, köztük két ivarérett
állat – és most már utóduk is – a Nyíregyházi Állatparkban látható.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Szeptember 3-án,
szombaton
9-11 óráig:
dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)

Gödöllő, Árpád út 32.

Tel.: 06-30/943-9898

Tel.: 06/30-535-55-23

Növények, amelyek tisztítják a lakás levegőjét
A sok zöld nemcsak jól mutat a lakásban és az irodában, de nagyon hasznos
is; kísérletek kimutatták, hogy a cserepes növények tisztítják a levegőt, amit
belélegzünk, és kiszűrik a veszélyes
vegyi anyagokat.
Az egyik leghatékonyabb „természetes

légtisztító” a Guzmán bromélia nevű
trópusi faj, ami lakásban tartva is hónapokon keresztül virágzik. Szintén
remek választás az illatos sárkányfa,
ami főleg az aceton felszívásában jeleskedik.
Szintén érdemes még beszerezni például zöldikét, ami szintén igen jó eredménnyel
szerepelt a tesztek során,
akárcsak a pozsgafa, illetve a karibi fakaktusz.
A kutatást az hívta életre, hogy egyre többen
aggódnak amiatt a bel-

ső szennyezés miatt, amelyek
a nyomdafesték, nyomtatók,
mosó- és mosogatószerek és egyéb
háztartási vegyi anyagok használata
során kerülnek a levegőbe. A belső terekben tartott növényeknek pszichológiailag is pozitív hatásuk van: javítják
az emberek kedélyállapotát, látványuk
csökkenti a stressz-szintjüket. Érdemes tehát minél több cserepes növényt
beszerezni, és tenni belőle a hálóba, a
nappaliba, sőt, ha lehet, a konyhába és
a fürdőszobába is, és mindenképp tegyünk egyet a munkahelyi asztalunkra,
ha megoldható.
hazipatika.hu

Nyitva: H–Szo 800–1700
tel.: 06-70/601-8608

06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.

AKCIÓK!
ÉVELŐ NÖVÉNYEK
ÉS RÓZSA
AKCIÓSAN ELADÓK!
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Labdarúgás – VereséggeL debütáLt a gsK II-szada

Gólnélküli meccs a megyei I-ben
Gól nélküli döntetlennel
folytatta szereplését az idei
megyei I. osztályú kiírásban
a Gödöllői SK csapata, akik
ezúttal a Maglód csapatát
fogadták. A GSK II–Szada
alakulata is megkezdte a
szezont, akik Fóton kaptak
ki 4-3-ra a megyei III-ban.
Szász Ferenc csapata egy önbizalom növelő idegenbeli győzelmet
követően (Nagykőrösön nyert a
GSK 4-1-re) fogadta az elmúlt
hétvégén a Maglódi TC együttesét
és bízott abban, hogy sikerült átmenteni a gólokból hazai pályára
is. Nos, a kilátogató szurkolóknak, valamint a szakvezetőnek is
csalódnia kellett, ugyanis mindkét
gárda vérszegény támadójátékkal
rukkolt elő, ami a vendégek szemszögéből nézve kevésbé problé-

más, hiszen ponttal távoztak. A
házigazda gödöllői formáció az
első fordulóhoz hasonlóan ezúttal
sem tudott gól szerezni hazai környezetben, így várat magára a hazai győzelem is. A Gödöllő három
játéknapot követően négy ponttal
a hetedik helyen áll a 16 csapatos
bajnokságban. A következő fordulóban, szeptember 4-én Taksonyban lép pályára a GSK.
Pest megyei I. osztály, 3. forduló
Gödöllői SK – Maglódi TC 0-0

Megyei III. osztály – Szabó
László pontatlan triplája
Elkezdte a bajnoki menetelést a
szadai együttessel fuzionáló Gödöllői SK második csapata is. A
megyei III. osztály Közép A-csoportjában szereplő GSK II-Szada
az első játéknapon Fóton vendég-

KézILabda – XX. ceLL Kupa Veszprém

Ezúttal nem sikerült az éremszerzés
Idén is nagy sikerrel rendezték
meg Veszprémben az utánpótlás
kézilabdázók európai seregszemléjét, a Cell-Cup Nemzetközi Kézilabda Fesztivált, ahol a Gödöllői
SE csapatai egy hatodik és egy negyedik helyet értek el.
A 28 ország 167 csapatával Veszprémben megrendezett fesztiválon
számos nemzetközi és hazai siker

Még lehet nevezni

latonlellén a Balaton Kupa kispályás labdarúgó focikupát.

KIspáLyás focI – rajtoL a VárosI bajnoKság

11 csapatos lett a mezőny

Tizenegy csapattal, szeptember 2-án rajtol az OXIJOB.
HU-városi 5+1-es kispályás
focibajnokság a Táncsics Mihály úti Sportcentrum fenti
műfüves pályáján.

szerepelt. Szabó László átmentve tavalyi gólerejét, három góllal
kezdte az idényt, de, hogy ennek
ellenére nem örülhetett csapata
győzelemnek az a védelem gólérzékenységén múlott, ugyanis a fótiak négyszer mattolták a gödöllői
kapust.
Kerecsényi F. Norbert együttese
a második fordulóban a Kerepes
csapatát fogadja majd. A mérkőzést szeptember 4-én 16.30 órás
kezdéssel a szadai sportpályán
rendezik meg (a csapat minden
őszi hazai mérkőzését Szadán
játssza le).
Megyei III. Közép A-csoport,
1. forduló: Fóti SE – Gödöllői
SK II-Szada 4-3 (2-3) Gól: Szabó
-llLászló (3).
A hétvége programja:
Pest megyei III., 2. forduló
Szeptember 4., 16.30
Gödöllői SK II-Szada –
Kerepesi SBE
(Szada Sportpálya)
Fotó: www.cellcup.hu

-il-

született, az elérhető 30 dobogós
helyből 22-őt hódítottak meg a magyar csapatok. A Gödöllői SE U12es és az MTK-val közösen induló
U14-es leány csapatai ezúttal is
megmérettették magukat. A fiatalabb
korosztály a 12 csapatos mezőnyben
a hatodik helyet szerezte meg, míg
az idősebbik csapat 16 klub közül az
előkelő negyedik helyen végzett (a
bronzmeccsen a Szeged nyert).

baLaton Kupa – 26. aLKaLommaL

Szeptember 9-10. között rendezik
meg, immáron 26. alkalommal Ba-
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Sport

Az elmúlt években is parázs mérkőzéseket hozó bajnoki küzdelemsorozat kilenc pénteki játéknappal kerül majd lebonyolításra.
Az őszi bajnokságban fordulónként három mérkőzést láthatnak a

KeréKpársport – oLImpIa cross utánpótLás magyar Kupa

Két Bike Zone aranyérem
Július utolsó vasárnapján rendezték meg Salgótarjánban
az Olimpia Cross utánpótlás
Magyar Kupa versenyt, ahol
a gödöllői Bike Zone egyesület fiatal kerékpárosai remek
eredményeket engedtek el.

Kiss Nikolett Bettina az U9-es
(kilenc év alattiak) korcsoportban
aranyérmes lett, míg ugyan ebben a
korosztályban a fiúknál Rónay Kristóf a harmadik, Sike Roland András
a hetedik helyen végzett. Az U11-es
fiúk mezőnyében is a Bike Zone versenyzője örülhetett az első helynek:
Rónay Bálint (a képen) állhatott fel
a dobogó legfelső fokára. Ugyan eb-

ben a kategóriában Kiss Vince Dániel az 5., Sógor Bence a 6., Kiss István a 7., Ragoncza Vince a 8., míg
Benedek Levente a 9. lett. A lányok
mezőnyében Kiss Emma Lotti a
harmadik legjobb idővel ért célba és
lett ezzel bronzérmes. Az U13-as fiúknál Zsoldos Levente András, míg
a lányoknál Sike Lili Alexandra
-ttvégzett az ötödik helyen.

beLVárosI napoK

Futóverseny is a programban

Szeptember 10. és 11. között rendezik meg Belvárosi Napok programsorozatot, amely keretében
megrendezik a hagyományosnak
mondható városi futóversenyt is.

A futóverseny szeptember 10-én lesz, a
rajt ra 8.30-kor kerül sor az Alsó parkban
található Világfa elől. Regisztrálni reggel
7 és 8.15 között lehet majd a rajt helyszínén.

Horgászat – InduLHat az etetés

Pelikán HE horgászverseny
Szeptember 17-én szombaton
rendezi meg a Pelikán Horgász
Egyesület hagyományos őszi
horgászversenyét az Isaszegi
V. tavon.

Jelentkezni majd a verseny napján a
helyszínen lehet reggel 7.30 órától.
További információ a Pelikán HE
elnökénél, Gerőfi Lászlónál 06/20252-35-43-as telefoszámon.

atLétIKa – aLbertIrsa, összetett Verseny

A szervezők még várják a csapatok jelentkezését. Érdeklődni a
06/70283-0588-as telefonszámon
lehet, valamint a
tokain@freemail.hu email címen!
kilátogató rajongók, a párharcok
minden alkalommal 18.30 órakor
kezdődnek és a párosításoktól
függően a csapatok óránként váltják egymást.
Az első fordulóra szeptember
2-án, pénteken kerül majd sor.
További részletek, sorsolás:
-ltwww.sevo.hu

Három GEAC-os érem

Augusztus 27-én Albertirsa
városa rendezett utánpótlás
versenyt, amelyen a gödöllői atléták is megmérettették magukat és összesen
három éremmel gazdagodtak.

Albertirsa város újonc összetett
bajnokságán a serdülő és ifjúsági vegyes mezőnyben a lányok
gerelyhajító számában Eszenyi
Napsugár (a képen) a harmadik
helyen végzett, a serdülő fiúknál
szintén gerelyben Canea Zoltán,
míg az újonc fiúk mezőnyében

négypróbában Fekete Levente a
második helyen végzetek.
-lt-
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Megjelent!

A Királyi vonatok
című könyv
(Kócos és Copfos
legújabb kalandjai)
már kapható a Múzeumi
boltban

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
2016. év végéig a GIM-Ház kertjében látható, a
Műcsarnokban rendezett „Természetművészetváltozatok” című kiállítás gödöllői része Lugossy Mária szobrászművész, Orosz Péter
szobrászművész, Katona Szabó Erzsébet
textilművész és Varga Melinda szobrászművész
alkotásai.
A GIM-Ház kiállítótermében a „GIM Történetek”
című kiállításunk időtartamát 2016. szeptember
18-ig meghosszabbítottuk!
Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis Erzsébet (†), Debreczeni Zsófia, F. Orosz Sára, Fábián
Dénes Zoltán, Fabók-Dobribán Fatime, Farkasvölgyi Éva, Horváth Márton (†), Incze Mózes,
Jánosi Nikolett, Katona Szabó Erzsébet, Keresztes Dóra, Kun Éva, Müller Magda (†), Orosz István,
Rékasy Levente, Remsey Flóra (†), Szakács Imre, Szőcs Miklós TUI, Szuppán Irén, Varga Melinda
A kiállítások szombaton és vasárnap 14 órától 18 óráig látogathatók, előzetes bejelentkezést
követően más napokon is.
GIM-Ház, 2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.; telefon: 06 28 419 660
email: gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu
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Közérdek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS • INGATLANHASZNOSÍTÁSI PÁLYÁZAT A VOLT VÁROSHÁZA ÉPÜLETÉRE
Gödöllő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete előzetes ingatlanhasznosítási pályázatot ír ki
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Gödöllő, Szabadság
tér 7. szám alatti, 291/4 helyrajzi
számú, 1839 m2 területű, kivett,
városháza megnevezésű ingatlanra, a rajta lévő volt városháza
épület teljes elbontását és a módosított szabályozási terv rendelkezései
szerinti telekalakítást követő állapotra. Az előzetes pályázat célja az
ingatlan hasznosítására vonatkozó
érdeklődés felmérése.
Az előzetes pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
• a tervezett hasznosítás részleteinek ismertetése,
• a hasznosítás formájának megjelölése,
• a tervezett funkció(k) bemutatása,
• a létesítendő épület főbb paramétereinek ismertetése,
• az ajánlott bruttó vételár, vagy
bruttó területbérleti díj és a bérlet

időtartamának megjelölése, továbbá nyilatkozat a pénzügyi fedezetről és a fizetési feltételekről,
• természetes személy esetén a pályázó személyazonosságának igazolása és az adóazonosító jel megadása, nem természetes személy
pályázó esetén igazolás arról, hogy
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázó
átlátható szervezet.
A kötelező pályázati elemeken felül a pályázó kötetlen formában, de
legfeljebb két oldal tartalommal kiegészítheti a pályázatát.
A pályázat 2016. szeptember 5-én
8.00-tól 2016. szeptember 9-én
10.00-ig nyújtható be munkaidőben (hétfőn 8.00-12.00, 13.0018.00, kedden, szerdán és csütörtökön: 8.00-12.00, 1300-1630,
pénteken 8.00-10.00) a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Irodáján (VÜSZI
Kft. irodaháza, 2100 Gödöllő, Dó-

zsa György út 69.). Az ajánlatokat
zárt borítékban, személyesen és
képviselő útján lehet benyújtani,
a borítékon kizárólag a következő
szöveg kerülhet feltüntetésre: „Pályázat a volt városháza ingatlanra”.
A benyújtott pályázatokról átvételi
elismervényt adunk. Postai, elektronikus és bármilyen más úton küldött pályázatokat nem fogadunk el.
A személyesen benyújtott ajánlatok
átvételére a kiíró képviseletében
Dr. Kálmán Magdolna irodavezető
és Tolnai Katalin főmunkatárs jogosult. A pályázatok felbontására
2016. szeptember 9-én (pénteken)
11 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Irodáján, a kiíró,
Gödöllő Város Önkormányzata
képviselőjének jelenlétében. A borítékbontás nyilvános és jegyzőkönyv készül róla.
A pályázatokat a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület értékeli.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2015
Az alapítvány neve: Mikes- Jósika Alapítvány.
Székhelye: 2100 Gödöllő, Kölcsey F. u 16. Nyílvántartási száma: 2758. Pk: 60452/2005.
2015-ben végzett alapcél szerinti közhasznúsági tevékenység:
Alapítványunk eredeti célkitűzéseivel összhangban 2015-ben tankönyvekkel, példatárakkal és
könyvekkel gyarapította a kolozsvári Báthory
István Elméleti Líceum könyvtárát, szemléltetőeszközök beszerzésével hozzájárult az iskola oktatási-nevelési színvonalának emeléséhez.
30 önkéntes bevonásával részt vettünk a 6. Báthory-Brassai konferencia szervezésében, amelyen a Kárpát- medence minden tájáról érkezett előadók ( köztük az
iskola öregdiákjai) és hallgatók vettek részt.
Az alapítvány önkéntesei résztvettek 20 lészpedi csángó és 18 nagymuzsalyi iskolás egyhetes gödöllői és baltonGödöllő, 2016. 05. 31., Az alapítvány kuratóriuma
lellei táborozásának szervezésében.

VÉRADÁS

KEDVES VÉRADÓ!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt
véradó napunkon. Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új
véradók toborzásában, a térítésmentes véradó mozgalom
népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára
biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.
VÉRADÁS HELYE: MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
VÉRADÁS IDEJE: 2016. SZEPTEMBER 14., SZERDA, 9-18 ÓRÁIG
MINDEN VÉRADÓT MEGAJÁNDÉKOZUNK! Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TAJ kártyáját vagy a számát és
véradó igazolványát feltétlenül hozza magával!

A Gödöllői Rendőrkapitányság
drogprevenciós-összekötő tisztje:
Török Eszter r. hdgy.
Fogadó óra:
minden hónap első hétfője 15 és 16
óra közötti időben.
Telefonos ügyelet:
minden hónap második hétfője
15 és 16 óra közötti időben.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Augusztus 29-szeptember 4-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Augusztus 5-11-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 38.
Tel: 06-28/410-302, 06-20/9376-375

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

E-mail: töröke@pest.police.hu
Tel.: 06-28-524-600/7243.

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) értékesíteni kívánja Gödöllőn, a 366/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, Dózsa György út 14. földszint 4. szám alatt található lakást.
Az eladásra kínált, 366/A/4 helyrajzi szám alatt felvett, 49,5 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan társasházi külön tulajdon, melyhez a közös
tulajdonból 50/209 eszmei hányad tartozik.
Az ingatlan Gödöllő Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi,
tehermentes, a város központi részén található, összközművel ellátott.
A Dózsa György út 14. szám alatti épület 1946-ban épült, hagyományos
építési móddal. A lakás helyiségei: előszoba, utcafronti szoba, udvari félszoba, főzőfülke, fürdőszoba wc-vel, kamra, tároló.
A lakás erősen lelakott állapotban van, vizesedik, teljesen fel kell újítani,
a vezetékeket is érdemes cserélni.

Az ingatlan ára (ÁFA-mentes): 9.900.000 Ft.
Jelentkezni lehet a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán
hétfőn: 8-18, szerdán: 8-16.30-ig (Gödöllő, Petőfi tér 4-6.)
Nagy Noéminél (telefon: 28/529-153), aki az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad és akivel a lakás megtekintésére időpont egyeztethető.
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Mozaik

Fotó:

Tatár Attila

A piaci
csarnokban
üzlet,
az udvaron
pavilon kiadó!
Érdeklődni:
a helyszínen,
vagy a

06-30-5030777
számon
Vilhelm Ferencnél.

Főzőverseny a Városi Piacon
2016. szeptember 17-én
(szombaton)!

A kínálatban: A hagyományos magyaros ételek mellett, vegetáriánus
különlegesség és mindenféle finomságok „Nagymamák sütije” a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolából.

GÖDÖLLŐI SZÉKHELYŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁG MUNKATÁRSAT KERES, AZ ALÁBBI POZÍCIÓRA:

JEGYPÉNZTÁROS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REFERENS
Feladatok:
• Jegyértékesítés a saját és külsős jegyrendszereken
• Kapcsolattartás a jegyirodákkal
• A cég saját jegyrendszerében jegyek, bérletek, jegytükör készítése
• A cég saját jegyrendszerén kívüli jegyek készítése, formázása, bizományos értékesítésre
kiadás és elszámoltatás
• Kapcsolattartás látogatókkal, bejövő információk koordinálása
• Érdeklődők részére információ szolgáltatása
• A recepció és a fogadótér körüli feladatok
koordinálása, szervezése, adminisztrációs feladatok ellátása
• E-mailek olvasása, továbbítása, megválaszo-

lása, nyilvántartások vezetése
Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Office programok felhasználó szintű kezelése
• Jegyrendszerekkel kapcsolatos szakmai tapasztalat (elsősorban az InterTicket program
ismerete, haználata minimum 1 év gyakorlattal)
• Pénzkezeléssel kapcsolatos szakmai gyakorlat (minimum 2 év)
• Önálló munkavégzés, kreatív problémamegoldó készség, rugalmas munkaidő vállalása
(rendezvényektől függően hétvégenként is)
• Középfokú angol nyelvtudás
Amit kínálunk:
• Fiatalos, összetartó, profi csapat

• Szakmai támogatás
• Versenyképes bérezés
Állás, munka területe(i):
• 4 óra ügyfélszolgálati feladatok ellátása
• 4 óra jegypénztárosi feladatok ellátása
Munkavégzés helye:
• Gödöllő
Előnyt jelent:
• Gödöllői lakhely • saját gépjármű
Jelentkezés módja: Angol és magyar nyelven
önéletrajz és motivációs levél küldése a hr@
muza.hu e-mail címre.
Munkábaállás időpontja:
2016. október 1-jétől

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

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

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

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetőségeken
tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

2016. augusztus 30.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett férjem
FŐDI LAJOS temetésén elkísérték őt utolsó útjára, és ott együttérzésüket fejezték ki. Gyászoló család
KÖZLEMÉNY

+Gödöllőn, Veres Péter u.-ban új építésű, CSOK-képes, energiatakarékos, n+2 szobás társasházi lakások kulcsrakészen eladók!
Iár: 25,9MFt, Terv.átadás: 2016.okt. 20-772-2429
+ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, Fenyvesben 100m2-es, három és félszobás, szigetelt, jó állapotú ház, közel 1800m2-es telekkel eladó!
I.ár:23.9MFt 20-539-1988

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

+Gödöllőn belvárosban 2002-ben épült társasházi 3szoba+ nappalis, 2 fürdőszobás 112nm-es lakás eladó 28,9m-ós i.áron. 20772-2429

INGATLAN

+Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es ÉPÍTÉSI TELEK bontandó, 30m2-es tégla kis házzal eladó! 12.9MFt! 20-539-1988

+Gödöllő keresett, egyetem mögötti részén, Fenyvesben, gyönyörű ősfás, belterületi építési telek eladó. 1310m2-es, 21,7m utcafrontú, tökéletes D-Nyi fekvésű összközműves! Ár:17MFt. A telken
egy 64nm-es átlagos állapotú ház is található. 20-772- 2429
+Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es építési telek 14,5m utcafronttal, szép környezetben sürgősen eladó. I.ár: 10,9MFt 20-772-2429
+Szadán igényes környezetben, jó fekvésű, 900m2, gondozott, közműves építési telek, 9,8M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429
+AKCIÓ! Új építésű ikerház Gödöllőn eladó: 3szoba+ nappalis, Iár:
25,5MFt-tól 20-772-2429
+Sürgősen eladó Gödöllőn az alvégi városrészben, 2+2 egybenyíló szobás, átlagos állapotú, vegyes építésű, családi ház, 570
nm-es telken. Iár: 13.4MFt (20)804-2102
+Eladó 96nm-es, 3szobás, teljesen felújított családi ház, 840m2
gyümölcsfákkal beültetett telekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett,
dupla garázs. Iár: 23.8MFt. (20)804-2102
+Szadán, Gödöllő határán, aszfaltos utcában új építésű, CSOK
képes, 3szoba+ nappalis 100nm-es ház 500nm-es telekkel, eladó.
I.ár: 31,7MFt 20-772-2429 www.godolloi.hu
+Gödöllőn, központ közelében, háromszintes sorházi lakás,
kb.250m2-es saját telekrésszel eladó! Iár:24.5MFt! 20-539-1988
+Eladó kétszobás, újszerű állapotú lakás a központban, kocsibeállóval és terasszal. Iár: 19.9MFt 20/804-2102
+Gödöllőn központhoz közel 920nm-es, jó tájolású építési telek,
extra 26m széles utcafronttal eladó. I.ár: 13,3MFt 20-772-2429

+Téglaházat vagy építési telket vennék Gödöllőn vagy Szadán!
20-944-7025
+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes, 160 m2-es családi ház 600m2 telekkel eladó! Iár: 28 MFt 20-218-8591
+Gödöllőn a Kazinczy krt.-on, negyedik emeleti erkélyes, 58m2es lakás eladó! Iár:16.9MFt! 20-539-1988

+Eladó Gödöllőn a kertvárosban egy amerikai konyhás nappali+2szobás, téglaépítésű, részben felújított családi ház 2db kocsibeállási lehetőséggel 740nm-es telken. Az ingatlan alsó részében egy működő
fodrászüzlet + 1 helység található. I.á.: 30 mFt 20-919-4870

+Gödöllő Nagyfenyvesi részén, gyönyörű ősfás környezetben,
1310m2-es, 21,7m utcafrontú, jó fekvésű összközműves építési
telek eladó! I.ár:17MFt 20-772-2429

+Eladó Szadán egy nappali+3szobás, nagy terasszal, garázzsal
rendelkező, összkomfortos, földszintes családi ház medencével és
nagyméretű kerti tóval 900nm-es telken. E.á.: 35 mFt 20-919-4870

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

+Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy 444nm-es, panorámás építési telek, melyen egy 30nm-es könnyűszerkezetes ház
található. I.á.: 7,8 mFt 20-919-4870

+Eladó családi ház Hatvanban. Lakóterület 98nm, kert 1576nm.
Irányár 8M. Érd: Vály György Zoltánné 70/629-4698
+Eladó Szadán a Dózsa György úton egy nappali+5szobás, téglaépítésű, teljesen felújított, összkomfortos családi ház nagyméretű
cserépkályhával. A házhoz tartozik egy külön bejáratú, 1szoba
összkomfortos földszinti lakrész, így akár 2 generációnak is alkalmas. Ár-érték tekintetében rendkívül kedvező és sürgős. I.á.:
24,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő máriabesnyői részén a Klapka utcából nyíló utcában egy 2szintes, nappali+3szobás, 2fürdőszobás családi ház
485nm-es telken garázzsal. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn kertvárosban a központhoz nagyon közel egy
2szobás, téglából épült, 70nm alapterületű lakóház, mely egyedi
fűtéssel rendelkezik. A telken, mely 559nm nagyságú található
egy nagyméretű garázs, alatta pincével, valamint egy nyári konyha, mely önálló lakrészt is képezhet. I.á.: 18 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában egy viszonylag új építésű, nappali+1szobás, cirkófűtéses, nettó 38nm, bruttó 58nm-es
tetőtéri lakás a belváros szívében. I.á.: 16,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a csemetekertben nappali+4szobás, 2füdőszobás újonnan épülő, 63+59nm összterületű, 4db önálló családi
ház, önálló, külön bejáratú telekrésszel, kulcsrakész állapotban,
erkéllyel, terasszal. Bővebb információt személyesen, telefonon
egyeztetett időpontban tudunk adni (alaprajz látványterv stb).
300 000 Ft négyzetméteráron. 20-919-4870
+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 110nm alapterületű, 2,5
szobás családi ház 550nm-es telken. Az ingatlan összközműves,
alatta 2x10nm-es pince található. I.á.: 20mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Béri Balogh Ádám utcában egy nyeles telekről
megközelíthető 740nm-es telek. A telekre be van kötve a víz, villany.
Továbbá egy kis faház található rajta. I.á.: 5,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő blahai részén egy 2004-ben épült, igényes megjelenésű, teljesen felújított, szigetelt, 3szintes családi ház, mely
áll egy nappali-étkező-konyhából, 5 szobából, 2fürdőszobából. A
szobákból erkély és teraszkapcsolat van kialakítva. A telek örökzöldekkel telepített, automata öntözőrendszerrel. Ár érték tekintetében nagyon kedvező áron. I.á.: 43,8 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy 1,5 szobás, téglaépítésű kis családi ház két
utcára nyíló telken. A ház alatt garázs található. I.á.: 13,9 mFt
20-919-4870

+Eladó Tóalmáson, fürdőtől 100m-re 400nm-es telek. A telken
kis faház, lakókocsi és örökzöldek találhatóak. Víz, villany bevezetve. I.á.: 1,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a blahai domboldalban egy panorámás, 666nm
területű építési telek, mely kerítve van. A telekre víz be van vezetve. I.á.: 8,8 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Ambrus közben egy földszintes, 83nm-es,
nappali+2szobás, nagyétkezős öröklakás. A nappaliból nagyméretű terasz van kialakítva. I.á.: 19,8 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Rét utcában egy nappali+4szobás, 2szintes
családi ház, 2fürdőszobával, kocsibeállási lehetőséggel, 500nm
telekrésszel, újonnan építve, hőszigetelve. Az ingatlanhoz tartozik
erkély, terasz, tároló. I.á.: 34 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 2szobás, házközponti
fűtésű társasházi öröklakás. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a blahai dombon 554nm-es telken egy 2szintes,
2fürdőszobás családi ház, mely áll 4 szobából, étkező-konyhából.
A szobákhoz terasz illetve erkélyek kapcsolódnak, melyek biztosítják a kertkapcsolatot. A ház alatt szuterén van kialakítva, mely
garázsbeállásra is alkalmas. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 900nm-es, gyümölcsfákkal
telepített, építési saroktelek. I.á.: 12 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 100nm-es,
duplakomfortos lakás, mely funkcióját tekintve akár üzlet, iroda,
rendelő, egyéb vállalkozásra alkalmas. A ház előtt ingyen parkolási
lehetőség. I.á.: 28,9 mFt 20-919-4870
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KÍNÁLATUNKBÓL: *A Kertvárosban N+2 szobás,
110 nm-es, felújított családi ház 720 nm-es telken
eladó. Iá.: 29,9 m Ft.
+Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában, domboldalban egy 900nmes, gyümölcsfákkal és díszbokrokkal telepített, déli fekvésű építési telek. A telken könnyűszerkezetes épületek találhatóak. I.á.: 11
mFt 20-919-4870

+Zsámbok községben Gödöllőtől 21km-re eladó egy 2szoba, nagy
konyha, előszoba, fürdőszobás családi ház nagy kamrával, melléképületekkel 310 négyszögöles telken. (Víz, gáz csatorna, fúrt kút.)
Gazdálkodásra a lkalmas. 30/410-8343

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy új építésű, kifogástalan állapotú, önálló 400nm-es telekrészű, nappali+3szobás társasházi
lakás garázzsal. I.á.: 29 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn a Stop Shop és a Röges utca között 2db építési telek
eladó. Érd: 30/9467-702

+Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy nappali+5szobás, 20 -ban
épült családi ház 500nm-es telken. Az ingatlanban padlófűtés van
kialakítva, garázs elektromos kapu beszerelve. A tetőtéri szobából
egy nagyméretű terasz van kialakítva. I.á.: 40,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Veresegyházon egy 900nm-es összközművel ellátott,
déli fekvésű telek, mely ikerház építésre alkalmas. I.á.: 13 mFt
20-919-4870
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház, tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó. Tehermentes.
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy
teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba, fürdő, konyha. 2
állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók. Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+Gödöllőn a Kampis téren 6 éve épült 65 nm-es, erkélyes, első
emeleti lakás eladó. 30/365-2039
+Gödöllőn 40 nm-es, tehermentes öröklakás és 80 nm-es kertes
ház eladó. Gyomaendrődön a Körösök holtágán nyaraló eladó. Érdeklődni egész nap: 20/575-7627
+742 nm-es telek eladó, esetleg a mellette lévő telekkel együtt.
Összesen 1500 nm. Nem közműves, villany az utcában. Telkenként iár: 2,5 MFt. Tel: este 06-1/252-4204, 70/232-0109
+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban egy 740 nm-es telken 80
nm-es házmelléképülettel (szoba, konyha, pince). Iár: 19,5
MFt. 70/410-2061
+Gödöllőn a Belvárosban 2 szobás, 50 nm-es lakás eladó. Ár: 18
MFt. 70/222-1925

ALBÉRLET KIADÓ

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

+TAKARÍTÁSÉRT kiadó egy külön bejáratú szép nagy, napfényes
bútorozott szoba fürdőszoba és konyhahasználattal a központban.
Tel: 70/242-0803

+Gödöllő központjában 831 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK (félkész házzal) eladó. 35MFt. Érd: 20/886-1380, golyavar@gitromail.hu

+Kossuth utcában 2,5 szobás téglalakás hosszútávra kiadó.
20/959-9263

+Királytelepen Eladó egy 100 nm-es, szigetelt családi ház 1000
nm-es telken. 3 szoba összkomfort 2 pincével, külön garázszsal, gyűrűs kúttal. A telek 30 %-ig beépíthető. Ár 30MFt. Tel:
20/9947-715

+Kiadó Gödöllőn a reptér közelében, zöldövezetben 77 nm-es, 2,5
szobás, összkomfortos családi ház. Érd: 30/943-1059

+Gödöllő belvárosában 60 nm-es, téglaépítésű, 3.em. 2,5 szobás,
erkélyes társasházi lakás önálló tárolóval eladó. Fűtés: gázkonvektoros. Iár: 16,9 MFt. Érd: 20/212-1270
+Kis forgalmú utcában, 2009-ben épült, nappali+ 3szobás, déli
fekvésű, kényelmes beosztású ikerházfél eladó -szobává alakítható házkapcsolatos garázzsal. Iár: 28,3 MFt. Tel: 30/612-8746
+Eladó Gödöllőn a Dózsa Gy. úti Zöldházban 1+ 2 félszobás, 68
nm-es lakás, valamint hozzátartozó, beépíthető 24 nm-es padlástér. Érd: 70/426-4327
+Eladó Gödöllőn a BLAHAI RÉSZEN egy 2016-ban épülő szerkezetkész családi ház. Telek 1100 nm, közmű az udvaron. Iár:
14,3MFt. Tel: 30/467-3013
+Gödöllőn a Fácán soron 98 nm-es, 3 szobás ház melléképülettel,
860 nm-es telekkel eladó. Ár: 38 MFt. Tel: 20/383-9219
+Gödöllőn a Grassalkovich utca végén 3szoba összkomfortos,
téglaépítésű családi eladó. Azonnal költözhető. Iár: 25MFt. Csere
is érdekel értékegyeztetéssel. Tel: 20/403-2520

+Szoba kiadó! Gödöllőn az Erzsébet parknál egy 3szobás lakás
EGY SZOBÁJA kiadó! Teljesen berendezett lakás: mosógép, hűtő,
UPC, internet, egyéni mérőórák, stb. 70/296-9590
+Gödöllő központjában 1.emeleti bútorozatlan lakás -amerikai
konyhás nappali, 2 szoba, fürdő- kiadó. 100.000 Ft/hó+ 2 havi
kaució+ rezsi. Tel: 30/9-617-621
+Gödöllőn, Palotakerten 2. emeleti, 2 szobás lakás hosszútávra
kiadó. Érd: 30/694-3500

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+25 nm-es üzlethelyiség kiadó Gödöllőn (Cím: Körösfői u. 14.,
Ergoline Szolárium Stúdió mellett.) Tel: 30/540-6060
+Gödöllőn a kastély mellett 120 nm-es családi ház alsó szintje
kiépített parkolóval, 2 vizesblokkal, teljes infrastruktúrával kiadó.
Vállalkozásra a lkalmas (jelenlegi megszűnőben). Érd: 30/3077314, 30/279-4168
+Szadán 650 nm-es telken, jelenleg is működő, kereskedelmi
egység eladó. Érd: 20/966-6921

+Gödöllő belvárosában 47 nm-es, földszinti iroda új építésű
társasházban kiadó. Ár: 110.000 Ft/hó. Tel: 70/366-0999,
70/7733-222
+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméteres helység
hosszútávra kiadó. Tel.: 06-20-3456-552.
+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony rezsijű, dupla
bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára a lkalmas.
Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.

*Gödöllőn, a Belvárosban 2. emeleti, újszerű, bruttó
46 nm-es, tetőtéri lakás parkolóval eladó. Iá:16,5 mFt
*Gödöllőn, a Belvárosban, 3. emeleti, újszerű, bruttó
60 nm-es tetőtéri lakás parkolóval eladó. Iá:17,5 mFt.
*Veresegyházon most épülő 92-94 nm-es, N+3
szobás sorházi lakások kis kerttel, kocsi beállóval,
választható színekkel, burkolatokkal decemberi átadással leköthetők! CSOK igényelhető. Iá:29,8 mFt.

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

ÁLLÁS

A Renault Békési Kft munkatársat
keres az alábbi munkakörökben:

- AUTÓ MOSÓ
- AUTÓSZERELŐ
- GÉPJÁRMŰ
ÉRTÉKESÍTŐ

Jelentkezni lehet telefonon az alábbi elérhetőségen: Nargangné Békési Szilvia
+36 209 770 310 vagy e-mailen fényképes önéletrajzzal:
bekesi.szilvia@bekesi.hu
+Ha érdekel az Olasz vagy a Japán konyha világa és szívesen dolgoznál egy fiatalos, pörgős helyen mint sushi/pizza szakács akkor
keress meg minket, dolgozz velünk, a betanítást mi vállaljuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a foodbrother.info@gmail.com-on lehet.
+Gödöllői cég, saját autóval rendelkező ételfutárt keres. Jelentkezni a 0630/3367392-es telefonszámon lehet.
+Melegkonyhás étterem gyakorlott kézilányt keres, hosszú távra! Lendületes, szorgalmas munkatársak jelentkezését várjuk az
alábbi e-mail címen: info@vidamjuhasz.hu. Munkavégzés helye:
Kistarcsa, Auchan liget.

+RECEPCIÓST keresünk gödöllői fodrász üzletünkbe, talpraesett, precíz, magabiztos, munkáját lelkiismeretesen végző
hölgy/úr személyében. Előny: idegen nyelv (angol) ismerete.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk fényképes önéletrajzát a lajoshetyei@me.com e-mail címre.

+Gödöllői irodába gyakorlattal rendelkező KÖNYVELŐT keresek
4 órás munkaidőben. Fizetés megegyezés szerint. Fényképes
önéletrajzot, fizetési igény megjelölésével, az alábbi e-mail címre
kérem: konyvelomunkatars800@gmail.com
+Gödöllő területére szórólap-újság terjesztőt keresek. A munka
végezhető iskola, nyugdíj mellett is. Gödöllői lakosok jelentkezését
várom! Tel: 20/495-2420
+AUTÓFÉNYEZŐT, ELŐKÉSZÍTŐT gödöllői telephelyre felveszek.
30/222-3428
+Újonnan nyílt mini ABC-be szakképzett ELADÓ - PÉNZTÁROST
(gödöllői lakost) azonnali kezdéssel
felveszünk. Tel: 70/608-1801

+Szerkezetlakatosokat és CO-2 hegesztőket keresünk. Kiemelt
órabér, szállás biztosított. Érd: 70/206-2621, 70/508-7583,
szupermunka@index.hu
+ADATKEZELŐ munkatársat keresünk angol nyelvtudással. Diploma és német nyelvtudás előnyt jelent. 20/9225-115
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+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problémák oldása
Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló
anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470
+Virágkötőt keresünk! Gödöllői virágüzlet azonnali kezdéssel,
kreatív, feladatait önállóan ellátó, min. 3-5 év szakmai tapasztalattal rendelkező, megbízható virágkötő munkaerőt felvesz!!!
Önéletrajzot az agivirag@gmail.com email címre kérnénk küldeni,
vagy jelentkezz a 20/350-0771 telefonszámon!
+Gödöllői Depónkon SOFŐR-ÁRUKISZÁLLÍTÓ pozícióba, hosszútávra, gépjárművezetői munkakörbe, ill. ugyanide RAKTÁROSI
pozícióba munkatársakat keresünk. Jelentkezni lehet: 30/3758420, 30/858-0320
+Élelmiszer nagykereskedelmi cég, hálózat bővítés céljából keres
képviselő csapat bővítésére munkatársakat. Jelentkezni lehet:
30/375-8420, 30/858-0320

+A GÖDÖLLŐI PALOTAKERT ÓVODA pályázatot hirdet ÓVODAPEDAGÓGUS állás betöltésére. Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő,
Palota-kert 17-18. Feltétel: szakirányú főiskolai diploma, büntetlen
előélet. Bérezés a KJT szerint. Benyújtandó iratok: -szakmai fényképes önéletrajz, -iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, motivációs levél. Pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 1.
Munkába állás időpontja: a munkakör apályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Varga Lilla részére a pkertovoda@gmail.com e-mail címre.

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

+Gödöllői AUTÓMOSÓBA – Maxland ipartelepen - munkatársat
keresünk. Tel: 70/941-6013
+Takarítónőt, házvezetőnőt keresünk Gödöllői belvárosi házhoz.
Jelentkezés: mayerm937@gmail.com

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

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50
nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, e-mail: info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com

+KŐMŰVES szakembert és segédmunkást keresek ház és kertépítéshez. Jogosítvány előny. Tel: 30/320-8360

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

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

SZOLGÁLTATÁS

+Paradox Autóhifi szadai műhelyébe keresünk AUTÓHIFI BESZERELŐ munkakörbe munkatársat. Részletek: www.paradoxautohifi.
hu/allas

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

+FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás,
parlagfű mentesítés, parkfenntartás. Tel.: 30/622-7421
+KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás,
gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is.
Tel: 30/528-7777
+KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés.
Rotációs kapálás, gyepszellőztetés.
Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek
elszállítása. 30/747-6090

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70502-5620

+PERMETEZÉS motoros és kézi permetező géppel. Gyümölcsfák,
fenyők, tuják ki és visszavágása, metszése. Zöld-hulladék elszállítás. Árok és ereszcsatorna tisztítás. Veszélyessé vált fák kivágása
alpin technikával. 20/922-4400
+KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén
LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291
+ÉPÍTŐIPARI és KERTÉPÍTŐ munkát vállalunk. (Ház, kerítés,
kőmunkák, tavak, medencék, kertfenntartás.) Tel: 30/320-8360
+DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089
+LOMTALANÍTÁS, teljes körű lakás kiürítés, KÖLTÖZTETÉS gyorsan
és olcsón, akár hétvégén is! Tel: 30/642-1221 www.radopakolo.hu
+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál kivitelezésben,
referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését
153.000 Ft/nm áron. 20-919-4870
+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek. +3620/9355059.
www.barbarakutyakozmetika.hu
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EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a
feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
József 20/532-7275
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+NÉMET nyelvtanulás testre szabva. Profi felkészítés nyelvvizsgákra, érettségire, munkahelyi kihívásokra. 30/223-6715
+DEXAM angol (B2) nyelvvizsga GÖDÖLLŐN 2016. október 22én. Jelentkezési határidő: szeptember 30. Felkészítő tréning/
tanfolyam folyamatosan indul. Érdeklődni lehet: 20/359-4201,
dexamgodollo@gmail.com

+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

+ANGOL tanár általános és középiskolás diákok korrepetálását,
felvételire vagy vizsgára felkészítését vállalja. Tel: 30/262-3628

OKTATÁS

ADÁS~VÉTEL
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148
+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772
+Eladó CERAGEM MASTER gerincmester masszázságy: iár:
220eFt és CERAGEM hőmatrac: iár: 40eFt. Tel: 70/501-5161
+Költözés miatt eladó egy vadonatúj heverő 200x80cm, egy új
cipős szekrény 80x80cm és egy 3-2-1-es szobai ülőgarnitúra (fa,
kárpitozott) hozzá tartozó üvegasztallal. 20/585-0056

+Korrepetálást vállalok általános iskolásoknak MATEMATIKÁBÓL Gödöllőn, Szadán és Isaszegen. Egyéni szintfelmérő,
felzárkóztatás, felvételire felkészítés. Kérésre házhoz megyek. B. Gergely 30/6083-986

+Költözésből maradt székek, asztalok, kanapé stb. eladók.
70/779-8529
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter
2500Ft. Érd.: 0630 8518 763
+Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-állvány.
850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.: +36-20-9811-027.
+Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerékpár 26colos, agydinamós,
3 sebességes marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár,
kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft. Érd.:
+36-30-302-4570

EGYÉB
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-, Hárs-, Repceméz. 720ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

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

Ajándék
hirdetés
a Szolgálatban!
1+1=3 Akció!
Részletek az
irodában vagy
telefonon!
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Beküldési határidő:
2016. szeptember 6.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Zachár
Veronika, Kőrösi Csoma S. u. 17.,
Hetényi Károly, Úrréti u. 4.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Hoffmann Henrietta, Mályva u. 1., Csarnó György, Táncsics M. u. 30.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Bódai Brigitta,
Kazinczy F. u. 12.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Varjú Hornyacsek Ivett, Klapka Gy. u. 22.,
György Bence, Alkotmány u. 18/A

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Harsányi Ildikó, Szabadka u. 6/A, Horváth Miklósné,
Lomb u. 28.

