xxv. évf. 29. szám • 2016. szeptember 6. • terjesztői ára: 75 ft
Kerti Eszter ékszerkészítő népi iparművész munkáiból látható kiállítás a Levendula Galériában.
(6. oldal)

www.szolgalat.com

lokálpatrióta hetilap • alapítva: 1992

Közel 120 kutya bírálatát végezték el a hét végén
városunkban megrendezett angol és ausztrál pász(7. oldal)
torkutya speciál kiállításon.

Lázár Zoltán csapatezüstöt szerzett a négyesfogathajtó-világbajnokságon, míg fia, ifj. Lázár Zoltán
ob-1. lett díjugratásban a fiataloknál. (8. oldal)

SZEPTEMBER 15-RE MINDEN MUNKA BEFEJEZŐDIK
Nagyszabású, a város közleke-

dését nagyban befolyásoló mun-

ka fontos mérföldkövéhez értek
a szakemberek a múlt héten,

aminek eredményeként ismét

Fotó: Tatár Attila

Ismét járható a Szilhát–Szőlő utcai híd
megnyitották a forgalom előtt a

Szőlő és a Szilhát utca találkozá-

sánál lévő hidat. A felújítás teljes befejezéséig – aminek határ-

ideje szeptember 15. – már csak

olyan kisebb feladatok vannak

hátra, amik nem indokolják a

további útzárat, azokat a forgalom biztosítása mellett végzi el

a kivitelező Penta Kft. és a Tar-

jánvölgyi Építőipari Kft. konzorciuma.

A Szőlő–Szilhát utcai híd átépítése
része annak a programnak, ami még
2012-ben, a Lumniczer utcai híd átépítésével vette kezdetét, s aminek
a következő lépése a Kazinczy utcai

híd lesz. A Rákos-patak szilháti mellékágán lévő hidak átépítésére azért
van szükség, mert az elmúlt években
a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű
csapadék során a patak rendszeresen
kiöntött. A hidrológiai és geodéziai
felülvizsgálatok alapján nemcsak a

hidak keresztmetszete bizonyult elégtelennek, de az egyes mederszakaszok
magassága és a keresztező közművek
is több helyen lassítják/akadályozzák
a víz lefolyását.
A munkálatok meglehetősen hoszszú időt, több mint három hónapot

vettek/vesznek igénybe, ám ha megnézzük, mennyi feladat várt ez idő
alatt a kivitelezőre, érthetővé válik,
miért. A város forgalmi rendjének minél kisebb zavarása érdekében a munkák a nyári szünetre lettek időzítve.
Csak a közbeszerzési megállapodás
lezárását és a szerződés megkötését
követően kezdődhetett meg az új vasbetonelemek gyártása, amik a korábbi
létesítmény bontását követően az új
mederbe kerültek. A híd környezetében a mellékág fenékszintjét közel 80
centiméterrel kellett lesüllyeszteni. A
felújítás érdekében három gáz és egy
nagyméretű vízvezeték áthelyezésére is szükség volt, amit igyekeztek
úgy elvégezni, hogy a legkevesebb
problémát jelentse a lakossági ellátás
szempontjából, új helyükön pedig a
későbbiekben ne okozzanak problémát.
(folytatás a 2. oldalon)

EgyEtEmi évnyitó

Gólyasereglet
Dr. Tőzsér János rektor nyitotta meg
a Szent István Egyetem 2016/2017.
tanévét a gödöllői aulában hétfőn.
Az intézmény gödöllői, budapesti,
békéscsabai, gyulai és szarvasi kam-

puszain, valamint a csíkszeredai,
zentai és a beregszászi kihelyezett
képzésein 3368-an kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. Az eseményen
a város részéről dr. Pappné Pintér
Csilla önkormányzati képviselő vett
részt.
(folytatás a 3. oldalon)
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Szeptember 15-re minden beruházáS elkéSzül

Ismét járható a Szilhát-Szőlő utcai híd
(Folytatás az 1. oldalról)

Nehezítette a munkát a talajvíz magas szintje is. A zavartalan munkavégzéshez folyamatos talajvízszint
süllyesztésre volt szükség, hogy
egyáltalán dolgozni lehessen a mederben, és meg kellett oldani a csapadékvíz elvezetését is a hídépítési
munkálatok idejére.
A megszokottnál csapadékosabb
nyár többször is akadályozta a munkát. Július közepétől nyolc alkalommal árasztotta el a víz a mederben folyó építést, de az is előfordult, hogy a
vízzel érkező több tíz köbméter hordalék eltávolítását kellett elvégezni a
tervezett napi munka helyett.
A sok csapadék azzal a következménnyel járt, hogy menet közben
módosítani kellett a tervezett forgalmi renden is, ugyanis egy esőzés alkalmával a víz oly mértékben mosta

alá a régi hídszerkezetet,
hogy az balesetveszélyessé vált, az építési területet teljesen le kellett
zárni.
Minden probléma ellenére a hidat az eredeti
terveknek megfelelően
szeptember 1-jével meg
tudták nyitni a gépjármű
forgalom előtt. A járulékos munkákat, a járdaépítést, a mederrendezést
és a padkaépítést már a
gépjárműforgalom biztosítása mellett végzi a
kivitelező. A tervek szerint a szerződés szerinti
határidőre, szeptember
15-re minden elkészül,
várhatóan ezen a napon,
13 órakor kerül sor a híd
ünnepélyes átadására is.
jk

kemény bírSág jár a SzabálySértéSért

Füstburok

Szinte még be sem köszöntött az ősz, a kertvárosi területek egyes részein máris
megkezdődött az égetés,
nem kis bosszúságára a lakosság jelentős részének.
Bár a helyi rendelet lehetővé
teszi a kerti hulladékoknak a
szabályok betartásával történő elégetését, vannak, akik
igencsak félreértelmezik ezt
a lehetőséget, ezért nem árt
tisztázni, mit is enged a szabályozás.
Gödöllőn a közterületek és az
egyes, közterületnek nem minősülő
ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló önkormányzati rendelet szerint a közterületen,
valamint ingatlanon belül elszáradt
növényi hulladékot pénteken 13-tól
18 óráig lehet szabadtéren égetni,
egyéb időpontokban szigorúan tilos.
A rendelet azt is leszögezi: „Háztartási és egyéb hulladék (műanyag,
műanyaggal bevont kábel, rongy,
gumi stb.) égetése tilos!”
A rendelet megsértése esetén a szabálysértő 5000-től - 200 000 forintig terjedő bírsággal sújtható.
A rendelet a kerti grillezésre és a
tűzön történő sütés-főzésre nem
vonatkozik, az a tűz állandó fel-

2016. szeptember 6.

Közélet

ügyelete mellett bármikor végezhető. Persze nem mindenki a kertben
szeret sütögetni, a jó idő beköszöntével sokan kerekednek fel, hogy
erdőben, réten, vagy egy tó partján
pihenjenek, ahol legtöbbször tá-

kezdődődő éS befejeződő
közterületi munkák
Folyamatosan dolgoznak a városi
utak és járdák felújításán a kivitelezők.
A Haraszti utcában és a Szent János
utcában már véget értek a járdaépítési munkálatok, s a Petőfi Sándor
Általános Iskola előtt is elkészült a
felújítás a tanév kezdetére.

57 gömbkőrist ültetnek. A fákat úgy
választották ki, hogy azok légvezeték alá is telepíthetők, magasságuk
miatt a későbbiekben nem lesz szükség erőteljesebb visszavágásra, csonkolásra.
Megkezdődött a Dózsa György úti
csomópontban a Körösfői utca és a

Az ütemterveknek megfelelően halad a munkavégzés a Széchenyi István utcában, ahol továbbra is teljes
útzár mellett dolgoznak. A héten már
a burkolati munkákat végzik. Ez a
folyamat több lépésben zajlik.

Széchenyi 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, a
Magyar Közút Nonprofit Zrt-től. 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 a gépkocsival érkezők rendelkezésére.
bj

A felújított patakmeder

alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk
a várható időjárástól, mert a szél
kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. Erdőtűz-veszélyes időszakban
(például nagyobb szárazság, hoszszan tartó kánikula idején) országos
szinten a vidékfejlesztési miniszter,
területi szinten az erdészeti hatóság
tűzgyújtási tilalmat rendelhet el,
ilyenkor akkor is tilos a tűzgyújtás –

A Testvérvárosok útján is már a szegélyépítést és az aszfaltozást végzik.
Itt továbbra is forgalom terelés van
érvényben, ami mellett lassítani kell,
de a közlekedés zavartalan. Hamarosan megkezdődik az út melletti
fasor kialakítása is. Ennek részeként

FIGYELEM! FORGALMI REND VÁLTOZÁS A HÉT VÉGÉN!
A Belvárosi Napok rendezvénysorozata miatt 2016. szeptember
9-én, pénteken 9 órától, szeptember 12-én hétfőn 8 óráig lezárásra kerül az Ady Endre sétány a Honvéd utcától a Szabadság úti
torkolatig, valamint a Királyi Kastély parkolója. A kellemetlenségért a szervezők a lakosság szíves türelmét kérik.

a bhéV-Vel utazhatunk gödöllőre
bortüzet is gyújtanak. A szabadtéri
tűzgyújtás feltételeit az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII.5.) BM rendelet tartalmazza. Minden szabadtéri tűzgyújtás esetében fontos:
A szabadban meggyújtott tüzet
soha ne hagyjuk felügyelet nélkül
és minden esetben gondoskodjunk
megfelelő oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas
kéziszerszám és csak akkora tüzet
gyújtsunk, amekkorát felügyelet

beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket
is – ha azt egyéb jogszabály megengedi. A jogszabályok be nem tartása
miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi
hatóság bírságot szabhat ki.
A tűzgyújtási tilalommal és a tűzvédelemmel kapcsolatos kérdésekről
bővebben az alábbi honlapokon tájékozódhatnak az érdeklődők:
A katasztrófavédelem honlapján:
www.katasztrofavedelem.hu
A NÉHIB Erdészeti Igazgatóság
honlapján: www.erdotuz.hu

SZOLGÁLATBA ÁLLTAK A TISZTHELYETTESEK A RENDŐRSÉGEN
Pest megye 13 rendőrkapitányságán 157 tiszthelyettes állt szolgálatba 2016. szeptember 1-jétől. A kapitányságokon a vezetők köszöntötték az új kollégákat, akik tájékoztatást kaptak az egyes kapitányságok illetékességi területének különlegességeiről. Hangsúlyozták, hogy a kollégák munkájára hosszú távon számítanak.
Kiemelték, hogy a rendőri hivatás gyakorlásában igazán csak az lehet sikeres, aki szakmailag és emberileg felkészülten áll nap, mint nap szolgálatba, aki törvényes és szakszerű intézkedésekkel segíti az állampolgárokat. Felhívták a figyelmet arra, hogy a pályakezdők mentorálása kiemelt feladatát képezi a vezetői és beosztotti állománynak,
ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az újonnan felszerelt rendőrök minél gyorsabban beilleszkedjenek a kapitányságok
kollektívájába.

Önálló cég lesz a helyiérdekű vasút
Döntött a Fővárosi Közgyűlés
a BKV Zrt. és a HÉV-ágazat
szétválásáról, így kiválás útján
november elsejével létrejön a
Budapesti Helyiérdekű Vasút
Zrt. (BHÉV).
A vagyonmegosztás során a
BHÉV működéséhez szükséges eszközök és azok elválaszthatatlan részei, valamint az ezekhez szorosan
kapcsolódó vagyontárgyak
kerülnek a BHÉV tulajdonába. E szerint a vagyonmegosztási arány: BHÉV 3,1, BKV
96,9 százalék. kiválás után a BHÉV
saját tőkéje több mint 18 milliárd forint lesz. A szétválás az előzetes tervek szerint mintegy 135-145 millió
forintba kerül. A BHÉV vezérigazgatója Feldmann Márton lesz, aki ezidáig a MÁV-START Zrt. értékesítési
vezérigazgató-helyetteseként dolgo-

29

zott. Az ülésen elhangzott: az a cél,
hogy az utasokat ne érje hátrány az
új struktúra kialakítása miatt. Az elszámolási kérdésekről még folynak a
tárgyalások, azok várhatóan novem-

ber végén lezárulnak. A kormány
februárban döntött azon intézkedésekről, amelyek célja, hogy a Budapest környéki elővárosi közlekedés
egységesen állami megrendelési és
lebonyolítási keretek között működjön. A fővárosi közgyűlés most másodszor is megszavazta a szétválást.
jk
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korszerűbb rendszer, szigorúbb szolgálTaTási felTéTelek

Határozott lépések a Kalóriánál
6,5

milliós

hiánnyal,

ponto-

sabban díjhátralékkal kezdte a

szeptembert, azaz a tanévet,

a

városunk

közétkeztetését

végző Kalória Nonprofit Kft. A

csekélynek nem nevezhető ösz-

szeg a be nem fizetett étkezési

díjakból halmozódott fel a váro-

si bölcsődékben, óvodákban és
oktatási intézményekben. A cég

több éven át küzdött a „feledé-

keny”

szülőkkel,

szeptember

1-jével azonban új rendszert

léptetett életbe. Erről beszél-

gettünk Hatolkai Mátéval, a Ka-

lória vezetőjével.

– Adódik a kérdés: Miért nem lépett hamarabb a Kalória? Miért
kellett megvárni, hogy ennyi legyen a tartozás?
– Erre nehéz egyszerű választ
adni. Nem éreztük etikusnak, hogy
az éhes gyereknek azt mondjuk: Te
nem ehetsz. Bíztunk benne, hogy a
szülők rendezni fogják a számlákat.
Lehet, hogy ez naivitás volt a részünkről, de úgy éreztük, nem zárhatjuk ki a gyereket az étkeztetésből,
mert a szülő elmaradt egy-két havi
díjjal. De itt is megvannak a határok.
Sajnos több esetben is súlyosan viszszaéltek azzal, hogy mi a gyerekek
érdekeit tartottuk szem előtt. Volt
olyan eset, amikor a kiküldött fizetési felszólítás eredményeként – lényegében – megfenyegettek bennünket!

Más esetekben úgy gondolták, minek
befizetni a csekket, ha a gyerek már
befejezte az iskolát! Ez a magatartás
nem csak velünk szemben inkorrekt,
hanem azokkal a szülőkkel szemben
is, akik rendszeresen és pontosan
fizetik a számlákat! Egyébként ők
vannak többségben.
– Meghatározható, hogy mekkora tartozásokból állt össze ez a
több, mint hatmilliós összeg?
– Változó, leginkább az 1-2 havi
elmaradás a jellemző, de sok kicsi
sokra megy, és vannak kirívó esetek
is. Van olyan gyerek, akinek az elmúlt tanévben a szülők megrendelték
az étkezését, de egyetlen csekket sem
fizettek be! Ennek ellenére folyamatosan megkapta az ellátást… Mivel
láttuk, hogy ez így tovább nem mehet, nemrég megszondáztuk a lakosságot, hogy vélekednek, szerintük mi
lenne a helyes megoldás? A jelentős
– nagyon jelentős! – többség úgy
foglalt állást, csak annak szolgáltassunk, aki ki is fizeti! Ezzel a támogatottsággal léptük meg az új rendszer
bevezetését, ami szeptember 1-jén
kezdte meg a működését. Ez átalakítja és jelentősen megkönnyíti az
étkeztetés megrendelését és a nem
fizetők kizárását a rendszerből, valamint megkezdtünk egy folyamatot,
amit – reméljük erre nem kerül sor –
a tartozások behajtása zár.
– Kezdjük talán a második
résszel! Ezek szerint behajtóhoz

fordultak?
– Első lépésként minden érintettet
értesítünk, hogy akinek ez év május
31-ig elmaradása van, az rendezze!
Erre szeptember 30. a határidő. Az
ezután is fennálló kintlévőségeket
átadjuk behajtásra.
Az eljárást a jogszabályok betartásával folytatjuk, a tartozásokat 5
évre visszamenőleg vizsgáljuk. Nem
árt tudni, jobban jár, aki kifizeti az
elmaradt összeget, mivel a behajtás
költségei az adóst terhelik. Így könynyen előfordulhat, hogy egy kis öszszegű tartozás helyett a többszörösét
kell kifizetnie.
– És mit takar az új rendelési
rendszer?
– A szülők és a szolgáltató felé
is rugalmasabb mint a korábbi és
naprakész információt ad. Az egyik
fontos változás, hogy lehetőséget ad
az online rendelésre és hamarosan
az online fizetésre is, ahol a szülők,
vagy akár a gyermek kedvére módosíthatja a rendeléseit, hiányzás esetén
egyszerű a lemondás, vagy az újra
rendelés. Így a szülő pontosan tudja,
mit kap a gyerek, és azt is ellenőrizni
tudja, van-e hátraléka.
Fontos változás, hogy megszűnt a
jegyrendszer. A gyerekek év elején
kaptak egy azonosító kártyát, amit a
tálalóablaknál használnak. Ez tartalmazza konyhai személyzet számára
szükséges információkat: rendeltek-e
étkezést, és ha igen, melyik menüt.

(k.j.)

Megváltoztak a feltételek

Gólyasereglet a SZIE-n

Egyre gyakoribb, hogy a kö-

(folytatás az 1. oldalról)

zépiskolás és az egyetemet

végző diákok a tanulás mellett munkát is vállalnak, s

nem csak a nyári időszakban.
Az elmúlt években egyre töb-

ben

megértették,

célszerű

ezt legális, bejelentett formá-

ban tenni, a jogszabályoknak

megfelelően. A tanévkezdés-

sel egy időben, szeptember

1-jével a diákmunka vállalásának szabályai is megváltoztak.

dai kara, miközben az állatorvosképzés és a pedagógus képzés elkerült
az intézménytől. A rektor kiemelte,
hogy az egyetem az „átépítés” alatt
zavartalanul működött, annak ellenére is, hogy össze kellett hangolni
a régi és az új karok eltérő rendszereit, szabályzatait és munkastílusát.
Már az eltelt háromnegyed év is bizonyította, hogy a budai, kertészeti,
élelmiszeripari és tájépítészeti karok
csatlakozásával a Szent István Egyetem feladatkörében, képességeiben,
tudományos kapacitásában, vállalati-gyakorlati kapcsolataiban egyaránt
erősödött, gazdagodott. Feltörekvő
ágazatok oktatása került hozzá, portfóliója a mezőgazdasági termelés, az
élelmiszeripar és a vidékfejlesztés
területén teljesebbé vált. Ez a változás új hajtóerőt jelent a tudáspiacokon zajló versenyben, amelynek

olyan nagy a váltás, mint sok más
településen. Ami viszont gondot jelentett, hogy sok esetben panasz volt
a tízórai és az uzsonna tartalmára.
Hogy a szülő miért arról értesült,
hogy egy szelet felvágott van az üres
zsemlében, azt utólag már nehéz
lenne kideríteni és természetesen a
fölösleges gyanúsítgatásnak sincs
értelme. Inkább vállaltuk a jelentős
többletmunkát, és egyenként becsomagolva szállítjuk ki a tízóraikat.
Azóta nincsenek reklamációk.
Bízom benne, hogy az új rendszer
bevezetése is ilyen eredményes lesz,
és egyaránt megkönnyíti a szülők
dolgát és a miénket! Továbbra is arra
törekszünk, hogy finom és egészséges ételek kerüljenek a gyerekek tányérjára.

Több kedvezmény a dolgozó Tanulóknak

egyeTemi TanévnyiTó

A tanulás Önökre vár, de ebben a
feladatban nem maradnak magukra.
A közel ezer oktató nevében megygyőződéssel mondhatom, versenyképes tudás átadására készülünk – szólt
a gólyákhoz az intézmény vezetője.
Az egyetem oktatási palettája 33
alapszakból, 32 mesterszakból, 10
doktori iskolából, 42 szakirányú továbbképzésből és 15 felsőoktatási
képzésből áll. Az új tanévben négy
karra vettek fel duális képzésre jelentkezőket, ez az újszerű forma a
képzés gyakorlati jellegét erősíti.
Tőzsér János szorgalmazta, hogy
a felsőbb évfolyamokon minél nagyobb számban vegyenek részt
külföldi képzéseken. Az egyetem
ugyanis 1998 óta több mint 3 millió
eurónyi forrást szerzett mobilitási
programokra. A hazai mezőnyben
azon kevesek közé tartozik, amelyek
elmondhatják hallgatóiknak, hogy
középfokú nyelvvizsga birtokában
és jó tanulmányi eredménnyel bármelyikük külföldi tanulmányútjához
rendelkezésre állnak a szükséges
egyetemi források.
Ebben a tanévben a világ 42 országából közel 350 hallgató érkezik
a SZIE-re, jelenlétük az egyetem
iránti bizalmat testesíti meg. A rektor angol nyelven is köszöntötte az
első éveseket.
Mint ismeretes, a múlt tanévben
az egyetemhez csatlakozott a Budapesti Corvinus Egyetem három bu-

Fizetni a kiküldött számla alapján
kell, ha valakinél hátralék keletkezik
– mi is tudjuk, előfordul, hogy egy
csekk elkeveredik – annak fizetési
emlékeztetőt küldünk. Ha határidőn
belül erre sem rendezi a számláját, az
bekerül az informatikai rendszerbe,
ami lezárja a kártyát, tehát a gyerek
kikerül az étkeztetésből.
– Az elmúlt évben rengeteg változás volt, hiszen új szabályozás
szerint kellett alakítani az ételeket, a menüket, másrészt az önök
kezdeményezésére – a korábbitól
eltérően – csomagolva kerül a gyerekekhez a tízórai és az uzsonna.
Megszokták már ezeket?
– Igen. Nálunk fokozatos volt
az átmenet a jogszabály által előírt menü összeállítására, így sem a
gyerekeknek, sem nekünk nem volt

gazdasági, társadalmi szereplői egyre inkább azt várják a felsőoktatástól,
hogy az egyetemek a jövőt mutassák
meg, azaz a gyakorlat előtt járjanak.
Végül Nemes Nagy Ágnes gondolataival zárta tanévnyitó beszédét a
rektor: „Tanulni kell magyarul és világul, tanulni kell mindazt, ami kitárul, ami világít, ami jel: tanulni kell,
szeretni kell.”
Az ünnepségen bejelentették,
hogy a köztársasági elnök egyetemi
tanárrá nevezte ki dr. Tóth Tamást a
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karra, dr. Csintalan Zsoltot a Mezőgazdaság- és Környezettudományi
Karra.
A tanévnyitón Fodor László vezetésével közreműködött városunk
fiatal zenekara, a Forest Dixie
Band.
(l.t.)

A hónap elejétől ezeket már nem
a Munka törvénykönyve, hanem a
szövetkezeti törvény tartalmazza.
A jelentős változások több mint
százezer diák munkavállalót és
háromezer céget érintenek.
A Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége (Diákész) korábbi
közlése szerint az iskolaszövetkezetek és diákok közötti munkaszerződések megszűnnek, és a
feleknek új, személyes közreműködésről szóló megállapodásokat
kell kötniük.
Az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás kikerül a Munka Törvénykönyvének (Mt) hatálya alól,
a Ptk. és a szövetkezeti törvény
(Sztv). az irányadó joganyag.
Arra is felhívják a figyelmet,
hogy az érintetteknek az új szabályozás életbe lépésétől – szep-

tember elsejétől – legkésőbb december 31-ig kell átállniuk az
új rendszerre, ugyanis a korábbi
szerződések 2017. január 1-jén
megszűnnek.
Kiemelték: az új szabályozás a
legfontosabb munkajogi garanciák megtartása mellett fizetett szabadságot is biztosít a diákoknak.
Fontos tudni, ha a diák a 18.
életévét nem töltötte be, akkor az
Mt.-be foglalt, fiatal munkavállalók munkajogi védelmére vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe kell venni a feladatteljesítés
során, így például a diák nem kötelezhető feladatteljesítésre este
10 és reggel 6 között.
Míg a korábbi években a diákoknak mintegy tíz százaléka
vállalt valamilyen munkát, ez az
arány jelenleg nagyjából negyven
százalékra tehető.
Az iskolaszövetkezetek felmérései szerint körülbelül egy
éve kezdett nőni a diákmunkáért
kifizetett órabér. Amíg korábban
szerencsésnek mondhatta magát,
aki minimálbér körüli óradíjért el
tudott helyezkedni, jelenleg a kevésbé jól fizető térségekben 630640 vagy ezek fölötti összeg a diákmunkások óradíja. Budapesten
ez az összeg a 740-750 forintot is
elérheti.
Forrás:
Piac és profit
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NegyveN éves óvoda
A 40 éves Gödöllői Kastélykert
Óvoda – korábbi nevén Martinovics úti Óvoda – „születésnapját” ünnepelték régi és
mai óvónők, valamikori óvodások társaságában szeptember
3-án.
Az intézményben a négy évtized
alatt 1400 kisgyermek nevelésével foglalkoztak az elhivatott
óvodapedagógusok, akik közül
sokan eljöttek, többek között
az intézmény volt igazgatói:
dr. Némethy Lászlóné, Árpás
Lászlóné és Baisánszki Imréné.
Az ünnepi műsorról az egykori
óvodások gondoskodtak, zenével, dallal és verssel. De nem
csak az intézmény falai közül
nemrég elballagott gyerekek ünnepelték meg az intézményt, ha-

nem többen azok
közül is, akik 40
évvel ezelőtt lettek
óvodások.
Igaz, ők még nem
a jelenlegi épületbe jártak, 1976.
szeptember 1-jén
ugyanis még az
akkori Imre úton, a mai Szent
Imre iskolával szemben lévő,
mára elbontott épületben kezdődött meg a gyerekek nevelése.
Ezekre az időkre is emlékezett
Gambárné Szántai Ildikó jelenlegi igazgató, aki a születésnapi ünnepségen mutatta be az
intézmény új emblémáját.
A jó hangulatú ünnepséget dr.
Gémesi György polgármester
és dr. Nánási Éva címzetes főjegyző is megtisztelték jelenlélt
tükkel.

Kárpátaljai és gödöllői diáKoK Közös főhajtása az
isoNzó meNti KatoNai temetőKbeN
Még a múlt év decemberében
a Cavaletta Nőikar, a Református Líceum és Gimnázium
Kamarazenekara és Líd Leánykara adventi koncertjének
bevételéből egy különleges
kirándulást kívánt támogatni: a Református Líceum és
Gimnázium kárpátaljai testvériskolájának, a Péterfalvai
Református Líceum diákjainak közös utazását, melynek
során I. világháborús katonasírokat keresnének fel az Isonzó
mentén.
A kezdeményezés hosszas szervezést
követően a nyár folyamán valósulhatott meg, felejthetetlen, mély élményt
adva a résztvevőknek.
Tizennégy diák és tanáraik látogattak
el a legvéresebb harcok színhelyére
Márton Danku István vezetésével.

A kárpátaljai diákok egy az I. világháborúval foglalkozó pályázat nyerteseiként vehettek részt az ötnapos
utazáson, aminek során húsz helyszínt
kerestek fel, többek között ellátogattak San Martino del Corso, Monte San
Michele, San Sabotino emlékhelyeire.
A program nem csupán a két intézmény diákjait hozta közelebb egymáshoz, hanem jelentősen hozzájárult
ahhoz, hogy a határainkon túl élő gye-

rekek jobban megismerjék közös történelmünket.
A szervezők köszönetet mondanak
mindazoknak, akik önzetlenül segítették anyagi hozzájárulásukkal a
program megvalósulását: a Cavaletta
Nőikar adventi koncertje hallgatóságának, a Döhler Kft-nek, a Száz Divatnak, a Pannónia ’98 Kft-nek, a Dr.
Somody, a Barkóczy, a Papp, a Komáromi családnak, Kiss Márknak és
Demjén Editnek.

POLGÁRŐRSÉG?
SZOMSZÉDOK
EGYMÁSÉRT
MOZGALOM?
Tudj meg többet !

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

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.
Amiben tudunk a hozzánk fordulóknak segíteni: tagkönyv érvényesítése
• tanácsadás akadálymentesítéssel kapcsolatban • segédeszköz beszerzésben való segítségnyújtás • parkolókártya, gépjármű adókedvezmény
igénylésének feltételei, autószerzési támogatás igénylése • sorstársi tanácsadás, információs szolgálat mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékossággal élők számára • kirándulások, rendezvények szervezése stb.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Tel: 06-30-2952-456
www.mozgasserultek.hu, www.godolloi-civilek.hu
***
A Mozgáskorlátozottak gödöllői csoportjának tervezett kastélylátogatását szeptember 21-én, szerdán 15 órakor tartjuk, szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
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Woody, aki nem Hollywoodi
Ismertetőjegyei: Könyvmoly
értelmiségi látszatát kelti, tipikus, vastag, fekete keretes
szemüveget visel. A komikus
értelmiségi velejárója még a
fizikai gyengeség, a szerencsétlen, szívatható balfácán
figurája, amire ráerősít vékony
alkata és ritkás haja, megteremtve a 45 kilós szerencsétlen és a vörös hajú mostohagyerek ötvözetét – legalábbis
a filmekben. Nos, ő Woody
Allen.
Az író, rendező, komikus és zenész
– csaknem ötven filmjével minden
idők egyik legnagyobb hatású filmrendezője, a kortárs kultúra és mozi
állócsillaga. A legváltozatosabb műfajokban alkotott: slapstick komédia
(helyzetkomikum), dráma, bohózat,
sci-fi és áldokumentumfilm. Filmes stílusát és vígjátéki szemléletét
megannyi író, rendező, színész és
komikus utánozta az elmúlt évek során, alkotásai a mozirajongók immár
több generációja számára jelentenek
meghatározó kulturális élményt.
A kötet szerzője, Jason Bailey arra
vállalkozott, hogy Allen minden
filmjét (ami nem kevés, tekintve
hogy 1966-tól évente forgat egyet)
ismerteti a bemutatkozó darabtól
(Mi újság, Tiger Lily?) a slapstick
klasszikusain (Fogd a pénzt, és fuss!;
Hétalvó) és az Oscar-díjas alkotásokon (Annie Hall; Hannah és nővérei;
Lövések a Broadwayn; Hatalmas

Aphrodité; Vicky Cristina Barcelona; Blue Jasmine) át az Európában
forgatott gyöngyszemekig (Match
Point; Éjfélkor Párizsban; Rómának
szeretettel; Káprázatos holdvilág).
Bailey röviden áttekinti az egyes filmek témáit, tartalmát, a hatásukat,
és közben mindegyiknél bepillantást
enged a színészek, a forgatás kuliszszatitkaiba.
Ráadául a filmekhez maga a rendező is hosszáfűz egy-egy mondatot;
a Hannah és nővéreiről így vall: „
a Hannah és nővéreit csúnyán eltoltam, de akik szeretnek, mégis hajlandóak szeretni a filmemet.”. Az
1990-es Alice címűről ezt mondja:
„Talán van benne pár szórakoztató
képsor – például amikor Mia Farrow
láthatatlan –, de az egész... Nem sokra tartom az Alice-t. De nem utálom.
Inkább csak eszembe sem jut.
A szerző azonban nemcsak az egyes
filmeket tárgyalja, hanem megismerteti az olvasóval Allen múzsáit,

szerelmeit, vizsgálja munkamódszereit, egyedi stílusának fejlődését, személyes és szakmai hatását,
valamint filmjeinek közös, visszatérő motívumait is. Négy vendégszerző további szempontokat kínál
a zene, a judaizmus, a filozófia és az
európai nagyvárosok Allen filmjeiben betöltött szerepével, valamint a
filmes életpálya egyes szakaszaival
kapcsolatban.
Az idézetekkel, képekkel és a filmkészítés folyamatának részleteivel
kiegészülő kötet méltó tisztelgés az
ikonikus rendező életműve előtt, aki
egyébként nem tartja nagy etvasznak
sem a filmkészítést, sem a díjakat
(„porfogók”). „Évente egy filmet elkészíteni, az nem akkora dolog. Pár
hónap kell az írásra, pár hónap az
előkészületekre, és pár hónap a forgatásra. Összességében nagyjából kilenc hónap alatt megvan a film, és ez
még csak nem is különösebben feszített tempó. És akkor még mindig marad három hónap a semmittevésre.”.
A pályáját szövegíróként és stand-up
komikusként kezdő Woody Allen
azonban sohasem pihen. A filmjeit
maga írja, rendezi, szerepel bennük,
vágja, stb., de ha tévében látja vissza
valamelyik alkotását, elkapcsol. A
nézők viszont nem. Most pedig az olvasók jártak jól, mert ez bizony egy
nagyszerű kiadvány az eredetileg Allen Stewart Konigsbergre anyakönyvezett szemüveges életéről.

Jason Bailey: Minden, ami Woody Allen
(hc)

Pekingben aratott hatalmas sikert a Fricska Táncegyüttes
Ismét gödöllőiek képviselték a magyar kultúrát a világ
egy távoli, ám egyre jelentősebb pontján. A Fricska
Táncegyüttes ezúttal a Pekingben megrendezett nemzetközi könyvvásáron lépett
fel hatalmas sikerrel.
Mint azt Moussa Ahmed, a Fricska vezetője lapunknak elmondta,
nagy örömmel tettek eleget e felkérésnek, hogy egyedüli fellépőként
ők adják a magyar pavilon kulturális programját.
Szeptember 21-28. között négy al-

kalommal mutatták be a kifejezetten erre az alkalomra készített koreográfiájukat, amit a rendezvény
hatalmas tereihez igazítottak.
Nagy megtiszteltetés volt, hogy
tudásukat a pekingi parlamentben,

vagyis az Országos
Népi Gyűlés épületében is bemutathatták.
A többi három fellépésre az expón került
sor.
A több mint harminc
ország részvételével
megrendezett könyvvásárt kilencven százalékban kínaiak látogatták, akik
nagy tetszéssel fogadták a Fricska
– általuk rendkívül vehemensnek
tartott – produkcióját, ami meglehetősen eltért az általuk megszojk
kott táncelőadásoktól.

Különleges koncertek a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral
Szeptember 9-én a Carmina Burana előadása nyitja meg a GödöllŐsz Fesztivált, s ezzel indul a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
őszi-téli koncertsorozata is. Az év hátralévő részében mintegy
húsz fellépés vár a zenészekre, akik nem csak városunkban,
hanem a térség településein is rendszeresen fellépnek majd,
valamint jótékonysági koncertet adnak Munkácson és Beregszászon.
és Bartók Béla művei csendülnek fel
Szeptember 24-én 19.15-től az Ars a Lovardában. Az est folyamán BarSacra Fesztivál keretében, a Szent- tók olyan népszerű műveit hallhatja
háromság templomban Couprein, a közönség mint a Magyar Képek, a
Debussy, Calplet, Saint-Saens, Fau- Hegedűduók, és a Román népi tánré, Frank és Dell’acqua műveit szó- cok, Liszttől pedig a Tassót és a Les
laltatják meg Szentes Anna (ének) és préludes-öt.
Kriesch Barbara (hárfa) közreműkö- A zeneművek tolmácsolásában a
désével.
szimfonikusok mellett Annus Réka,
Október 15-én a „Gödöllő 50 – A Langer Ágnes és a Liszt Ferenc Zemegújuló értékek városa” kulturális neművészeti Egyetem népzene szatematikus év keretében Liszt Ferenc kos hallgatói közreműködnek. A ze-

Langer Ágnes

nekart ezen az estén Kovács János
Kossuth-díjas karmester vezényli.

November 5-én ismét a Művészetek
Házában kerül sor egy különleges
hangversenyre, amelyen Beethoven
III. Leonóra nyitánya és Mendelssohn
olasz szimfóniája mellett Marcel Granjany egyik művét szólaltatják meg.
A Szimfonikus költemény hárfára és
kürtre című művet itthon még nem
hallhatta a közönség, az est tehát
egyben a darab magyarországi ősbemutatója is lesz.
November 20-án a Szentháromság
templomban a Gödöllői Városi Vegyeskarral adnak közös koncertet,
amikor is Haydn és Händel műveit szólaltatják meg, majd december
4-én a Lovardában jubileumi ünnepi hangversennyel zárják az idei
kulturális tematikus évet. A nagyszabású esten Beethoven IX. szimfóniája csendül fel, szólót énekel

Kovács János

Fodor Beatrix (szoprán), Megyesi
Schwartz Lúcia (alt), Horváth István (tenor), Cser Krisztián (baszszus), közreműködik a Vass Lajos
Kamarakórus.
Mindezek mellett folytatódnak az
ifjúsági előadások, ezen belül pedig
a Mesélő Muzsika koncertek is.
bj
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Kerti eszter éKszerei

50 éve történt

A szeretet világa

Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Bár az atlétikai Európa-bajnokság nem Gödöllőn, hanem a fővárosban zajlott, városunk hosszú távon is
sokat profitált abból, hogy a sportolók és kíséretük
jelentős részét itt szállásolták el. A fejlesztések,
létesítmények jelentős részét ma is használjuk.
Az akkor épültt
kollégiumi épüle-tek ma már hoz-zátartoznak Gödöllőhöz, sokann
pillantásra sem
méltatják őket,
ha elmennek mellettük,
pedig
1966-ban
áradozott róluk a
sajtó, ami egyenesen ultramodernnek
minősítette
őket.
Méltatták többek között a
„csupa
ablak
felületeket,
ami megengedte, hogy ameddig csak lehet,
dőljön befelé
a természetes
fény és a nap
melege.”
Az
ilyen
csupa
üveg épület akkoriban
ib újdonságnak
újd á k számított.
á ít tt
Szintén a 66-os Eb öröksége a vasútállomás ekkorra
elkészült új épülete előtti terület kockakő burkolata. Ez derül ki a Pest Megyei Hírlap cikkéből,
melyben a Pest megyei Kőbánya- és Útépítő Vállalat
illetékese – a nevét nem említik – nyilatkozott. „Év
elején még hiába kereste volna bárki is a gondosan
készített programban, hogy itt kockakőből kell kirakni, ha nem is a vidéket, de egy tisztességesen
nagy térséget. Jött az Európa-bajnokság, s tudtuk,
hogy az erre vonulóknak méltó szőnyeg lesz a szépen
kirakott út, ezért vállaltuk, s készítettük el soron
kívül.”
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Város-Kép

Az Eb az egyetemi városrésznek mindezek mellett egy
új orvosi körzetet is jelentett, amire igencsak szükség volt, hiszen a tanév kezdésével 5200 főnek biztosítottak itt szállást. Az új kollégiumok C épületében már az Eb alatt megnyílt a szakrendelő, mint a
városi-járási
renv
delőintézet fiókja,
onnan járt ki naponta a többek között a belgyógyász,
sebész,
fül-orrgégész, nőgyógyász
és röntgenológus.
Persze a bajnokság
után
nem képviselu
tette
magát valat
mennyi
szakterület,
m
dde rendelés minden
nnap volt. Az írásból
az is kiderül, hogy
a verseny alatt nem
akadt tennivalójuk
azz orvosoknak, ez
allól csak a fogorvos
voolt kivétel, akinek
naaponta 1-2 páciense
akkadt.
Persze voltak ideiglennes létesítmények
is,, mint például az
Eurrópa-bajnokság idejére a B épületben kijér
alakított posta. Ennek a működésével is több cikk
foglalkozott, többek között Csiba József is méltatta
az itt dolgozók teljesítményét. Tőle tudjuk, hogy az
itt dolgozó, idegen nyelveket is beszélő telefonos
és telexes hölgyeket három megyéből válogatta össze a
Budapest-vidéki Postaigazgatóság, a fiatalok munkáját
pedig a négy nyelvet beszélő Sárkány Jenőné Marica
néni segítette, aki nyugdíjasként járt be dolgozni.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

Kerti Eszter ékszerkészítő népi iparművész munkáiból nyílt tárlat szeptember 3-án a Levendula Galériában.
A szemet gyönyörködtető kiállítást
Benedek Krisztina nyitotta meg, aki
több évtizedes ismeretség, barátság fűz
a művészhez.
Több szempontból is különleges
Kerti Eszter tárlata.
Apropója, hogy a középkori ötvösmunkák
ihlette ékszereket készítő alkotó 20 éve
kapta meg a népművészet ifjú mestere
címet, amit azóta több
elismerés is követett.
A kiállított alkotások visszarepítik a
szemlélőt az időben,
a honfoglalás korának
mítoszai elevenednek meg fémbe és
kőbe zárva.
Ezek az ékszerek nem egyszerűen
szépek: lelkük van. Szeretettel készültek, a szeretet jelképei – ahogy azt Benedek Krisztina is mondta nyitó beszédében, amelyben nem csak a művész
életútjátról és barátságukról hallhattak
a megnyitó résztvevői, hanem bepillanthattak, pontosabban beleérezhettek abba, mi teszi varázslatosság Kerti
Eszter munkáit, megtudhatták, hogyan
készülnek, mi a különbség a rekeszzománc és a tűzzománc között… a jelenlévő ott érezhették magukat a kemence
mellett, ahol a művész kézzel hajlít,
olvaszt 950 fokon, dolgozik mérhetetlen türelemmel, hogy megszülessenek
a „...cifra tulipánok, sokszínű életvirá-

gok. Műhelyének legtitkosabb zugaiból Emese turulmadara reppen … lányok és asszonyok nyakának vonalára
illőn, szívük fölötti dombra és völgyre
szállva le… remélve és bízva a szabadságban, a mindent körülvevő szeretetben s a végtelen békében” – ahogyan
Benedek Krisztina fogalmazott.

A csodálatos ékszerekhez Lőrincz
Ferenc tájképei adnak méltó hátteret, a
Rokkka együttes pedig zenével színesítette a jubileumi estet.
*
A Levendula Garléria idén is bekapcsolódik a már hagyományosnak
tekinthető ARS SACRA FESZTIVÁL
programjainak sorába. Szeptember 16án, pénteken 18 órakor ennek részeként
nyílik meg Szabó Lilla grafikusművész Örökség című kiállítása.
A bemutatásra kerülő anyag Szabó
Lilla diplomamunkája, ami a családról,
gyermekkorról szól, különleges módon
a hegedű köré, fakorongokba építve. A
hegedű különleges szerepet játszik az
alkotó és családja életében. Most, mint
a hangszerkészítő unokája és leánya,
mint szimbólumot használja.
A tárlatot Nádas Alexandra Barcsay-díjas grafikus-festőművész nyitja
meg. Közreműködik Konkoly Enéh
Kinga hegedűn.
A kiállításhoz kapcsolódóan 2016.
szeptember 19-től 23-ig, hétfőtől péntekig 17 órától komolyzenei kamarakoncertekkel várják az érdeklődőket,
valamint 2016. szeptember 23-án, a
koncertet követően Szabó Lilla mesél
tárlatáról, a hegedűlélekről, örökségé(k.j.)
ről.

összefogással szépülhet tovább gödöllő

Szavazzunk a városunkra!
Idén Gödöllő is bekerült a „Megszépül a városom” programba. A harmadik éve zajló „vetélkedő” hozzásegíti a településeket egy-egy közterület megszépítéséhez. A kezdeményezés mögött
álló „Építkezem-Felújítok” elnevezésű csapat
korábban az építkezőket és felújítókat segítette
ötletes tanácsaival, különleges lehetőségeivel.
Néhány éve azonban úgy gondolták, itt az ideje
egy nagyobb léptékű összefogásnak, ekkor indították el a programot, a települések számára.
Mivel nem a szervezők szeretnék a nyertest
kiválasztani, arra bíztatják a lakosságot, hogy
szavazhatnak a résztvevőkre.
A szavazás augusztus 16-án indult és 2017.
január 10. éjfélig tart, ezután a nyertes település
polgármesterével közösen választják ki a megszépítendő terültet, amit a fázis alatt az Építkezem-Felújítok összefogás a magyarországi
lakosság segítségét kéri abban, hogy melyik, a
www.megszepulavarosom.hu oldalon található
város vagy kerület közterületét újítsák fel a lakóközösséggel együtt. Hogy a nyertes település

melyik közterülete szépüljön meg, azt az érintett
önkormányzattal közösen döntik el. A szavazatok
többek között virágosítást, új közterületi bútorokat, szobrot, sporteszközök telepítését eredményezheti a nyertesnek. A pályázatról bővebben a
www.megszepulavarosom.hu oldalon lehet tájékozódni. Itt azt is megtudhatják az érdeklődők,
hogy a korábbi nyertesek, Veszprém, Esztergom
és Budapest XVII. kerülete, hogyan élt a lehetőséggel. Szavazni az oldal „Szavazok a városom(ny.f.)
ra” linkjén lehet!
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Több minT százan versenyezTek

Pásztorkutyák speciális kiállítása
Az Angol és Ausztrál Pásztorkutya
Klub speciális kiállítását rendezték
meg az Alsóparkban, a Grassalkovich-szobor mellett szeptember 3-án.
A klub fajtagondozásába olyan kutyák tartoznak, mint a filmekből jól
ismert skótjuhász, aminek nemcsak
hosszú, hanem rövidszőrű változata
is létezik. Ide tartozik még a Border
collie, a Bearded, vagy szakállas collie, az ausztrál juhászkutya, a kelpie,
a catte dog, a sheltie, amit sokan csak
mini skótjuhásznak
gondolnak, illetve a
két fajta corgi, a cardigan és a pembroke
welsh corgi. A kiállításon több mint
száz kutyát bíráltak
különböző korcsoportokban,
így baby, kölyök, junior, veterán és felnőtt győzteseket
is hirdettek a szervezők. A
nap győztese (Super Best
in Show) a 13 éves Bearded
collie (Firstprizebears Cony
Island) lett, akinek a fődíjat,
egy Gödöllő kristályt dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
adta át. A nap meglepetéseként pedig a klub tagjai Muzslai

A győztes kutyusok és büszke gazdáik

Parlagfűveszély!
Ildikót, a klub „édesanyját” köszöntötték fel születésnapja alkalmából.

Húzza ki gyökerestől!

A Super Best in Show győztese egy 13 éves
bearded collie lett

a főTéren lévő geszTenyefa indul a magyarországi év fája 2016 versenyen

a „gödöllő fája 2016” nyerTesei
Gödöllő Város Önkormányzata a nyár elején pályázatot hirdetett a „Gödöllő Fája 2016” cím elnyerésére. A fő cél az
volt, hogy felhívják a lakosság figyelmét környezetük szépségének megtalálására, a zöldfelület, köztük a fák szerepének fontosságára a mindennapjainkban. A versenyre 9 nevezés érkezett, a zsűri döntése értelmében a győztes egy magánterületi hársfa és egy közterületen lévő gesztenyefa lett. Utóbbit nevezik a magyarországi Év Fája 2017 versenyre.
ZÁMBÓ VIKTÓRIA
GESZTENYEFA• FŐTÉR
KÖZTERÜLET

DR. NÉMETH ANDRÁS
HÁRSFA • FÁCÁN SOR
MAGÁNTERÜLET

A Szabadság téren található gesztenyefa a
Coop áruház mellett
az egyetlen, amelyik
még mementóként
megmaradt az egykori főtérről. Életkora
150 évre tehető. Elmondhatjuk, hogy ez
a fa még látta Erzsébet királynét

A hársfát egy, a II.
világháborúban eltűnt családtagjuk
emlékére ültették.
60 éves, 25-30 méter magas. A lombkorona átmérője
18 méter. A fatörzs
átmérője kb. 1 méter.

102 szavazat

56 szavazat

A VERSENYBEN RÉSZT VETTEK: ÖZV. MOLNÁR SÁNDORNÉ – CSERESZNYEFA (MAJOR UTCA, MAGÁNTERÜLET • GYENGÉNÉ GÁSPÁR CSILLA – EZÜST HÁRS (MAJOR UTCA, KÖZTERÜLET) • SZABÓ TAMÁS – HÁRSFA (SZILÁGYI E. U., MAGÁNTERÜLET) • GYENGÉNÉ GÁSPÁR CSILLA – HEGYI MAMUTFENYŐ (KASTÉLYPARK, KÖZTERÜLET) • PLATÁN (KIRÁLYI
KASTÉLY, KÖZTERÜLET) • KOCSÁNYTALAN TÖLGY (KASTÉLLYAL SZEMBENI FÜVES TERÜLET, KÖZTERÜLET) • CÉDRUS
(ERZSÉBET PARK, KÖZTERÜLET)

kétévnyi börtönbüntetésről háromra,
különös kegyetlenséggel elkövetett
állatkínzás esetén öt évre emelnék a
büntetést, a szigorítás nem minden
esetben elrettentő erejű. Bilkei Pál
kriminálpszichológus szerint akik
bántalmaznak egy állatot, sokszor
csak akkor fogják fel a tettük súlyát,
amikor már a bíróság előtt állnak.
„Ezeket a személyeket jellemzően
rengeteg kudarcélmény érte, és sokszor egyfajta megtorlásként fordulnak szembe a legvédtelenebbekkel,
például a háziállatokkal” – mondta
Bileki. Szerinte sokan gyermekkorukban történt bántalmazásuk miatt
élik meg azt a fokú indulati zavart,

Eltávolítják a Feneketlen-tóból,
majd a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezik el a tóban elterjedt
nem őshonos teknősöket. A főként
megunt háziállatként kikerülő vörös- és sárgafülű ékszerteknősök
áttelelnek és néhol szaporodnak is
a magyarországi vizekben. Ezek a
fajok a Kárpát-medence egyetlen
őshonos teknősének, a mocsári teknősnek táplálék- és napozóhely-kon-

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)

Még szigorúbban büntetnék az állatkínzást
Újabb egyeztetés kezdődik ősszel az
Igazságügyi Minisztérium és az állatvédők között az állatkínzás szigorúbb
büntetéséről: az eddigi kétéves börtönbüntetésről háromra, különös kegyetlenséggel elkövetett állatkínzás
esetén öt évre emelhetik majd a büntetést. A nyáron 3 munkacsoportban
egyeztetett az Igazságügyi Minisztérium az állatkínzás ellen küzdő civil
szervezetekkel. Az első a hatóságokkal való operatív együttműködéssel
foglalkozott, a második a szabályozás
kapcsán megfogalmazott javaslatokat
összesítette, a harmadik a neveléssel,
felvilágosítással kapcsolatos felvetéseket tekintette át. Bár az állatvédők

Költöznek a teknősök

Tel.: 06-30/943-9898

hogy állatok ellen forduljanak. A
kriminálpszichológus nem tud róla,
hogy valakit Magyarországon a rendszerváltozás óta letöltendő börtönbüntetésre ítéltek volna állatkínzás
miatt, de hozzátette, hogy szinte minden ilyen esetben elrendelik a vádlott
pszichiátriai vizsgálatát. Ezért fontos
lenne, hogy már az iskolában megkezdődjön a prevenció, mert a viselkedési kontroll kialakításában ennek
nagy szerepe lehet.

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

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

kurenseiként jelentősen rontják azok
életfeltételeit, ráadásul egzotikus parazitáik és kórokozóik terjesztésével
veszélyeztethetik nemcsak a mocsári
teknősöket, hanem más őshonos vízi
élőlényeket is.

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Szeptember 10-én, szombaton
9-11 óráig:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 06/20-38-55-726

Szeptemberi

AKCIÓ!

10 ezer Ft. feletti vásárlás
esetén 10 % kedvezmény
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atlétIKa – a geaC atlétáK fantasztIKus Hétvégéje

Éremeső két arannyal
Szeptember 3-4-én rendezték
Budapesten az újjávarázsolt
Lantos Mihály Atlétikai Központ
pályaavatóján a jelentős pénzdíjakkal honorált Magyar Szuper
Liga Döntőt, ahol az egész éves
szereplés alapján minden számban a legjobb hét magyar versenyző indulhatott, kiegészülve
a Junior Liga első helyezettjével.
A versenyen szinte az összes
riói olimpikonunk elindult és
döntő többségük nyert is.

A GEAC atlétái a számtalan kisebb
nagyobb sérülés, betegség, probléma
ellenére egészen kiválóan szerepeltek.
Londoni olimpikonunk, Deák Nagy
Marcell (a képen, fotó: www.masz.
hu) magabiztosan nyerte a férfi 400
métert (48,31), ahol Vígvári Szabolcs
(49,32) a bronzérmet szerezte meg. A
kisebb sérülése ellenére induló sokszoros bajnok Kaptur Éva ezüstérmet
szerzett 100 és 200 m síkon, ahol a
női sprintereink erejét jelzi, hogy 100
m-en Komiszár Kriszta a hatodik,
Turcsik Katalin a nyolcadik lett, míg 200 m-en
szintén rajthoz álló Komiszár Kriszta ötödikként
ért a célba. Az aktív sportolás befejezését fontolgató Juhász Fanni szállította
a GEAC másik aranyérmét, aki rúdugrásban ért el
420 cm-es magasságot és
lett ezzel első. Az ifjúsági
korú Simonváros Csanád
(470 cm) szintén rúdug-

labdarúgás – geaC 11-es, gsK II-szada IKsz

Gödöllői ötös Taksonyban
Kiváló eredménnyel vizsgáztak a gödöllői fiatalok Taksonyban, ugyanis magabiztos
játékkal 5-0-ra nyert Szász
Ferenc együttese idegenben
és feljött a bajnoki tabella negyedik helyére. A GSK II-Szada koprodukció a második
játéknapon 2-2-re végzett a
Kerepes ellen hazai pályán,
míg a GEAC 11-0-ra nyert Mogyoródon.
A megyei I. osztályú pontvadászat
negyedik játéknapján nem várt könynyű feladat a Gödöllői SK csapatára,
ugyanis a remek erőkből álló, az előző bajnokságban bronzérmet szerző
Taksonyhoz látogattak. A GSK Pap
Tamás két góljának is köszönhetően
kiválóra vizsgázott és 5-0-ra verte
riválisát, ezzel mindkét idegenbeli
meccsét megnyerte eddig a csapat és
9 rúgott gól mellett mindössze egyet
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Sport

kapott. A Gödöllő négy forduló után
hét ponttal a negyedik helyen áll a
bajnoki tabellán.
Hazai pályán még várat magára a siker, hiszen az első fordulóban kikaptak (0-1), míg legutóbb gól nélküli
döntetlent játszottak a mieink, így a
szeptember 10-ei, újonc FC Dabas
II. elleni hazai mérkőzés duplán fontos lesz csapatunk számára.
Pest megyei I., 4. forduló
Taksony SE – Gödöllői SK 0-5 (0-3)
Gól: Pap Tamás (2), Varga Bence,
Koziorowski Richárd, Kiss Szilárd.
Megyei III. osztály – 11 góllal
debütált a GEAC
11-0-ás győzelemmel debütált a
megyei III. osztályú pontvadászatban a nyáron kieső GEAC csapata.
Nagy Béla együttese Mogyoródon
tudott ilyen arányban nyerni. A GSK
II-Szada beragadt a rajton, ugyanis
az első játéknapot követően, ezúttal

rásban ezüst-, a hátfájással versenyző
Szamosi András (440 cm) bronzérmet nyert, míg Fatér Zoltán (420 cm)
hatodik lett. Kiválóan versenyezett a
junior Renner Luca, aki fő számában, hárompróbában (2088 pont) a két
riói olimpikon többpróbázó (Zsivoczky-Farkas Györgyi és Krizsán Xénia)
mögött bronzérmes lett, majd magasugrásban (174 cm) is felállhatott
a dobogó harmadik fokára. Szintén
bronzérmes lett Pálmai Márk 200on (21,91) és 100 gáton Répási Petra (13,92), negyedik helyett szerzett
többpróbában Kriszt Botond (1950
pont) és Kovács Emma (1994 pont),
aki magasugrásban ötödik lett. A betegen induló Kriszt Katalin és Ajkler
Eszter is szépen szerepelt. Előbbi magasugrásban lett hetedik, míg utóbbi
hárompróbában végzett a nyolcadik
helyen.
A fenti eredmények feltétlen bizakodásra adnak okot a jövő hétvégén
megrendezésre kerülő országos Csapatbajnokság döntőjére, ahol a GEAC
csapata, kiegészülve az Ikarus versenyzőivel szép eredményekben reménykedhet.
-kbsem sikerült a három pont megyszerzése Kerecsényi F. Norbert csapatának, akik most a Kerepes ellen végeztek 2-2-es döntetlenre.
A harmadik fordulóban a két gödöllői alakulat egymás ellen csap össze
az egyetemi sportpályán.
Pest megyei III. Közép A-csoport,
2. forduló: Gödöllői SK II-Szada
– Kerepesi SBE 2-2 (1-1) Gól: Gráczer Krisztián, Tury Viktor.
Mogyoród FC II. – GEAC-SZIE
0-11 (0-2) Gól: Kapdebo Lóránd
(3), Vida Balázs (2), Abdalla Aimen,
Bánki Edömér, Somogyi Levente,
Angyal Zoltán, Beregszászi Béla,
Kurunczi Dániel.
-tt-

A hétvége programja:
Pest megyei I., 5. forduló
Szeptember 10., 16 óra
Gödöllői SK – FC Dabas II.
(Táncsics M. útis Sportcentrum)
Pest megyei III., 3. forduló
Szeptember 11., 16 óra
GEAC-SZIE – GSK II-Szada
(Egyetemi Sportpálya)

lovassport – Ifj. lázár zoltán országos bajnoK díjugratásban

Lázár Zoltán csapatban vb-ezüstérmes
Ezüstérmet szerzett a Lázár Zoltán,
Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József összeállítású együttes a címüket megvédő hollandok mögött, a
harmadikként záró németeket előtt
a hollandiai Bredában megrendezett négyesfogathajtó-világbajnokságon.
A magyar csapat legutóbb (ugyanilyen öszszeállításban) harmadik lett, míg ennél előrébb 2004-ben végzett, amikor Kecskeméten aranyérmet nyert. Dobrovitz József és
Lázár Zoltán akkor is csapattag volt.
Egyéniben ifj. Dobrovitz József hatodik,
Lázár nyolcadik, Dobrovitz pedig 10. lett,
továbbá a csak egyéniben érdekelt Váczi
István a 19., Móró Lajos pedig a 29. helyen végzett. Az aranyérmet a legutóbb is
első ausztrál Boyd Exell érdemelte ki, aki
sorozatban negyedszer győzött.

Díjugratás – Országos bajnok Ifj. Lázár
Zoltán
A Lázár család elmúlt hétvégi éremkollekcióját Lázár Zoltán fia, ifj. Lázár Zoltán tette
még fényesebbé, aki díjugratásban lett országos bajnok a fiatal lovasok mezőnyében.
A Lázár Lovaspark SE versenyzője a döntőben hibátlan lovaglással végzett az első
helyen Lacrima Di Felicita nevű lovának
nyergében.
-lt-

asztalItenIsz – városrészeK KözöttI megmérettetés

Rajtol az amatőr bajnokság
Indul a 2016/2017 Amatőr Asztalitenisz Bajnokság, a gödöllői városrészek csapatai között!
Szeretettel várunk és hívunk minden
pingpongozó és városrészéért versenyezni vágyó sportbarátot, a gödöllői
asztalitenisz szakosztály és a Gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésében
megvalósuló, immáron hagyományos
Amatőr asztalitenisz bajnokságba.

Nevezni minimum 5 fős csapatokkal
lehet, csapatkapitány elérhetőségeivel,
a csapattagok névsorával, címével, a
gyorfibea@invitel.hu e-mail címen.
Nevezési határidő szeptember 28. Az
első forduló időpontja: október 8. reggel 9 óra. A facebookon is ott vagyunk,
keressetek bennünket, dr. Györfi Beáta
(06/20-934-33-99), a szervező bizottság
tagja.

tenIsz – országos bajnoKság II. osztály

Felemás idénykezdet
Fél gőzzel, ennek megfelelően felemásan kezdte az őszi
idényt a Gödöllői SK tenisz
csapata, akik Budakalászon
nyerni tudtak, míg a Szekszárd vendégeként vereséget
szenvedtek.

A férfi II. osztályú bajnokság B-csoportjában a GSK két győzelemmel és négy
vereséggel áll jelenleg. és legközelebb a
Kaposvár csapatát fogadják majd a mieink, majd az UNIK SE-hez látogatnak.
Férfi OB II. osztály B-csoport:
Budakalász – Gödöllői SK 2-7; Szekszárd Hahn TSE – Gödöllői SK 7-2. -li-

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.

2016. Szeptember 6.

Ajánló
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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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A bérbe vehető helyiség:

Bérleti díj irányár: 40.000 Ft/hó +
ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, azonban a Palota-kert 4. szám alatt található,
önkormányzati tulajdonú közös
WC-mosdó helyiség használóihoz
történő csatlakozás lehetséges (külön megállapodással, díjazással).

Címe: 2100 Gödöllő, Palotakert 4.
(5891/5/A/38 hrsz.)
Alapterület: 14 m2
Közmű ellátottság: elektromos
áram, távhő, víz-csatorna szolgáltatás
Műszaki állapot: megfelelő

A bérleti jogviszony időtartama:
határozott, 1 év + 1 év előbérleti
jog. A pályázati dokumentáció internetről letölthető az alábbi útvonalon: www.godollo.hu – Hírek
– Önkormányzati hirdetmények –
Ingatlanok.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata
bérbe adja a Gödöllő, Palotakert
4. szám (5891/5/A/38 hrsz.) alatt
található, tulajdonát képező nem
lakás célú helyiséget.

2016. szeptember 6.

Közérdek
Az ajánlattétel módja, helye:
• Az ajánlat benyújtásának módja:
zárt borítékban, személyesen vagy
képviselő útján átadni Nagy Noémi
bérleménygazdálkodási ügyintézőnek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben (hétfő: 8-18, szerda:
8-16.30),
• Helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér
4-6.
• A helyiség megtekintésére a (28)
529-153-as telefonszámon Nagy Noémi bérleménygazdálkodási ügyintézővel időpont egyeztethető.

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.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Irodájának ügyfélfogadási ideje 2016 szeptember 12-étől megváltozik!
A Főépítészi Iroda munkatársai – az eddig hétfői ügyfélfogadás helyett ezentúl szerdai napokon
8.00- 16.30-ig várják az ügyfeleket, változatlan helyszínen, a Gödöllő, Petőfi tér 4-6. szám alatti
központi ügyfélszolgálati irodában.
Előzetes időpont-egyeztetésre továbbra is lehetőség van a (28) 529-194-es telefonszámon.

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

Szeptember 5-11-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Szeptember 12-18-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

2016. Szeptember 6.

Mozaik
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Fotó:

Tatár Attila

Egész évben vállaljuk családi ünnepek,
keresztelők, házassági évfordulók
szervezését a máriabesnyői bazilika
szomszédságában található

MATER SALVATORIS
LELKIGYAKORLATOS HÁZBAN.
Elérhetőségek:
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
és Konferenciaközpont
Cím: 2100 Gödöllő-Máriabesnyő,
Kapucinusok tere 3.

Tel.: +36-28/420-176, Tel./fax: +36-28/510-742
info@matersalvatoris.hu www.matersalvatoris.hu

Ételkínálat a szeptember 17-ei főzőversenyen
1. Kövics Marikák
Vácszentlászló

a.) Csülkös babgulyás
790.b.) Marhalábszár pörkölt pirított házi tarhonyával 950.c.) Túrógombóc gyümölcs öntettel (3 db helyb. fizet.)350.-

2.Piac hangja baráti társaság
Gödöllő

Csilis bab bajai módra

600.-

3.Sportcentrum
Gödöllő

Eszterházy zúza házi nokedlivel

750.-

4.Bálintné Rózsika
Gödöllő

Nógrádi roma töltött káposzta

900.-

5.Farkas Zoltán
Gödöllő

a.) Tárkonyos szarvas raguleves
b.) Szegedi halászlé

6. Lokálpatrióta Klub
Gödöllő

Vega királynő

790.790.690.-

7.Mazula Istvánné
Csülkös pacal burgonyával
850.Isaszeg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Vállaj Község Német Nemzeti Önkormányzata S T R U D L I (helyben fizetendő) 150.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Bross Fr. baráti társaság
Jászsági birkapörkölt burgonyával
990.Gödöllő
10.Erdélyi Vándor Székelyek köre a.) Erdélyi töltött káposzta
Gödöllő
b.) Tejfölös juhtúrós puliszka sült szalonnával

890.800.-

11.Koch és Kis team
Isaszeg

Kakaspörkölt galuskával

950.-

12. Huszai Lajos
Veresegyház

Nyúlpaprikás orsótésztával

990.-

13. Halmos Család
Veresegyház

Vörösboros marhapörkölt körettel

950.-

14. K&H menő-manók
Gödöllő

Bankos gulyás csipetkével

790.-

és mindenféle finomságok „Nagymamák sütije”
a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolából.
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK !

Mob.: +36/30-952-9987
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+Eladó Gödöllő máriabesnyői részén a Klapka utcából nyíló utcában egy 2szintes, nappali+3szobás,
2fürdőszobás családi ház 485nm-es telken garázszsal. I.á.: 26,9 mFt 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 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

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

+AKCIÓ! Új építésű ikerház Gödöllőn eladó 3szoba+ nappalis, Iár: 25,5MFt-tól 20-772-2429
+Szadán, Gödöllő határán, aszfaltos utcában új
építésű, CSOK képes, 3szoba+ nappalis 100nmes ház 500nm-es telekkel, eladó. I.ár: 31,7MFt 20772-2429 www.godolloi.hu
+Gödöllőn, központ közelében, háromszintes sorházi lakás, kb.250m2-es saját telekrésszel eladó!
Iár:24.5MFt! 20-539-1988
+Eladó két szobás, 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

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

+Gödöllőn belvárosban 2002-ben épült társasházi
3szoba+ nappalis, 2 fürdőszobás 112nm-es lakás
eladó 28,9m-ós i.áron. 20/772-2429

+Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy
444nm-es, panorámás építési telek, melyen egy
30nm-es könnyűszerkezetes ház található. I.á.: 8,6
mFt 20-919-4870

+Téglaházat vagy építési telket vennék Gödöllőn
vagy Szadán! 20-944-7025

+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, 9,8Mós i.áron sürgősen eladó 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

+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

+ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, Fenyvesben 100
m2-es, három és félszobás, szigetelt, jó állapotú
ház, közel 1800m2-es telekkel eladó! I.ár:23.9MFt
20-539-1988

+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. 20772- 2429

+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

+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

+Gödöllőn, központ közelében, azonnal költözhető,
45m2-es, jó állapotú galériás lakás/házrész gyümölcsfás kerttel eladó!! I.ár:10,9MFt 20/772-2429

+Gödöllőn a Grassalkovich utca 55/A alatt 3szoba összkomfortos, téglaépítésű családi ház eladó.
Azonnal költözhető. Iár: 25MFt. Csere is érdekel
értékegyeztetéssel. Tel: 20/403-2520

+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 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 központjában 55m2-es, 2 szobás, felújított,
mfszt.-i lakás eladó! I.ár:14,9MFt 20/772-2429

INGATLAN

+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

+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, 58m2-es lakás eladó! Iár:16.9MFt! 20539-1988
+Gödöllő Nagyfenyvesi részén, gyönyörű ősfás környezetben, 1310m2-es, 21,7m utcafrontú, jó fekvésű összközműves építési telek eladó! I.ár:17MFt
20-772-2429
+Eladó lakást keresek központban! (20)804-2102
+ELADÓ CSALÁDI HÁZ VALKÓN. Erdei környezetben 104 m2 családi ház, 2700 m2 telken
eladó. A kert gazdálkodásra is alkalmas földterület,
ipari árammal. Ár: 16,9 mFt. Érd.: 30/703-4882.

+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 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 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 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 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 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 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

+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 Kazinczy körúton egy 2szobás,
házközponti fűtésű társasházi öröklakás. I.á.: 13,5
mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő fenyvesi részén egy 900nm-es,
gyümölcsfákkal telepített, építési saroktelek. I.á.:
12 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Damjanich utcában, domboldalban egy 900nm-es, gyümölcsfákkal és díszbokrokkal telepített, déli fekvésű építési telek. A telken
könnyűszerkezetes épületek találhatóak. I.á.: 11
mFt 20-919-4870
+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
+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
+Eladó Mogyoródon (tölgyes) egy 40nm-es, nappali+1szobás, igényes, teljes közművel ellátott családi ház 1296nm-es telken, mely két utcára nyílik.
A telek alsó részén egy hétvégi ház található. I.á.:
21,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő máriabesnyői részén egy 4szobás,
régebbi építésű lakóház 733nm-es telken. I.á.: 16
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).
+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó. Tel.: 30/201-7329.
+Eladó családi ház Hatvanban. Lakóterület 98nm,
kert 1576nm. Irányár 8M. Érd: Vály György Zoltánné 70/629-4698
+Gödöllő központjában 831 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK (félkész házzal) eladó. 35MFt. Érd: 20/8861380, golyavar@gitromail.hu
+Királytelepen Eladó egy 100 nm-es, szigetelt családi ház 1000 nm-es telken. 3 szoba összkomfort
2 pincével, külön garázzsal, gyűrűs kúttal. A telek
30 %-ig beépíthető. Ár 30MFt. Tel: 20/9947-715
+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
+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 alkalmas. 30/410-8343
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+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 Stop Shop és a Röges utca között
2db építési telek eladó. Érd: 30/9467-702
+Eladó Gödöllőn a Kertvárosban egy 740 nm-es
telken 80 nm-es házmelléképülettel (szoba, konyha, pince). Iár: 19,5 MFt. 70/410-2061
+Eladó a Kör utcában egy 44nm-es 3.em. 1,5 szobás, felújított öröklakás (iár: 13,7MFt), valamint a Kertvárosi részen kis családi ház 729nm-es telken, 58nmes lakórésszel: 2szoba+ nappali, fürdőszoba, konyha,
melléképület (iár: 26MFt). Érd: 30/521-9533
+Eladó Gödöllőn egy 1.000 nm-es telken 140 nmes családi ház melléképülettel. Iskola, óvoda, buszmegálló a közelben, HÉV 2 megállónyira van. Tel:
20/423-6202
+Gödöllőn, Magyar Kázmér közben, szigetelt téglaépítésű házban 3.em. 2,5 szobás 60 nm-es társasházi konvektoros lakás önálló tárolóval eladó. Iár:
16,9MFt. Tel: 20/212-1270
+Vácszentlászlón, 1277nm-es telken jó állapotú,
összközműves, 3 szobás családi ház eladó. A telken
garázs és melléképületek találhatók. Iár: 10,2MFt.
Tel: 20/494-5056
+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
+Gödöllőn az Erzsébet királyné körúton eladó egy
2 szobás, 55 nm-es, magasföldszinti öröklakás. Ár:
15 MFt. Érd: 20/823-1724
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
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+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony
rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,rendelő céljára a lkalmas. Akár azonnali költözéssel! Tel.: 06-20-3456-552.
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+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

+Oktatás szervező és irodai adminisztrátor kollégát
keresünk. Piacképes fizetés, ingyenes nyelvtanulási lehetőség, cafeteria. Elvárások: felhasználó
szintű word, excel tudás és alapfokú angol nyelvismeret. Jelentkezés: emailben motivációs levél és
önéletrajz beküldésével: ili.godollo@gmail.com

*A Királytelepen 2007-ben épült, N+6 szobás,
kétgenerációs családi ház eladó. Iá.: 39 m Ft.
*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.

+Gödöllőn a Patak téren októbertől 25 nm-es üzlethelyiség hosszútávra kiadó. Tel: 30/619-2922
ÁLLÁS
+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.
+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.
+ADATKEZELŐ munkatársat keresünk angol
nyelvtudással. Diploma és német nyelvtudás előnyt
jelent. 20/9225-115
+A DIMÉ Kft (Aszód Ipari parkban) azonnali felvétellel CNC megmunkáló gépekre szakképzett dolgozót keres. Cím: 2170 Aszód, Céhmester u.5. Tel:
30/530-0629
+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

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

+Műfém Termékgyártó Kft. gödöllői üzemébe munkatársakat keres a
z a
lábbi pozíciókba: műanyag
fröccsöntő gépkezelő, szintező. Minimum középfokú
végzettség szükséges. Jelentkezni önéletrajz elküldésével a mufemker@gmail.com email címre lehet.

KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a Belvárosban,
3. emeleti, újszerű, bruttó 60 nm-es tetőtéri lakás parkolóval eladó. Iá:16,9 mFt.

+Gödöllői AUTÓMOSÓBA – Maxland ipartelepen
- munkatársat keresünk. Tel: 70/941-6013

+Takarítónőt, házvezetőnőt keresünk Gödöllői belvárosi házhoz. Jelentkezés: mayerm937@gmail.com
+Gödöllői üzletbe teljes munkaidőre, kiemelt bérezéssel férfi ELADÓT keresünk. Feltételek: - jó
kommunikációs képesség, -műszaki beállítottság,
-autószerelésben való jártasság, -számítógépes
ismeretek, -saját tulajdonú gépkocsi, -magára,
munkájára, környezetére való igényesség, -önálló
munkavégzés, -derűs személyiség. Jelentkezés:
fényképes önéletrajzzal a godolloimh@gmail.com
email címre.

+Gödöllői gépalkatrész-gyártó vállalat keres
HAGYOMÁNYOS GÉPI FORGÁCSOLÓKAT.
Jelentkezés: 30/237-94-37 vagy galgagep@
galgagep.hu e-mail címen.
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+Gödöllőn, Központban több gépes SZOLÁRIUM
KIADÓ. Kozmetikusnak, manikűrösnek, pedikűrösnek ideális. Érdeklődni az alábbi email címen: szoli2005@freemail.hu
+Gödöllői cég, saját autóval rendelkező ételfutárt
keres. Jelentkezni a 0630/3367392-es telefonszámon lehet.
SZOLGÁLTATÁS
+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek.
+3620/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu
+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál
kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm áron.
20-919-4870

+LOMTALANÍTÁS, teljes körű lakás kiürítés, KÖLTÖZTETÉS gyorsan és olcsón, akár hétvégén is!
Tel: 30/642-1221 www.radopakolo.hu
+PENGE DOKTOR Mobil Késélezés! Kések,
ollók (fodrász is), bárdok, darálók kései, minden
vágó eszköz élezését vállalom azonnal! Hívjanak
bizalommal, házhoz is megyek! 70/7765-007,
Facebook.com/Penge Doktor, www.pengedoktor.
webnode.hu
+SZOBAFESTÉS-MÁZOLÁST (kisebb, nagyobb),
tapétázást korrekt áron vállalok. Hívjon bizalommal.
Tel: 70/576-8925, 0631/318-2083
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+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
+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
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca
13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 0628-784-752

+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

+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% kedvezménnyel! Tel: 0670-361-9679
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4359-650
+KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés.
Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090
+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a
költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati
problémák oldása Gödöllőn. További információ a
www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274
+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel:
70/633-5772
+KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén LOMTALANÍTÁST is vállalunk.
Tel: 70/621-6291
+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
+DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

+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
OKTATÁS
+Korrepetálást vállalok általános iskolásoknak MATEMATIKÁBÓL Gödöllőn, Szadán és Isaszegen. Egyéni
szintfelmérő, felzárkóztatás, felvételire felkészítés. Kérésre házhoz megyek. B. Gergely 30/6083-986
+DEXAM angol (B2) nyelvvizsga GÖDÖLLŐN
2016. október 22-én. Jelentkezési határidő: szeptember 30. Felkészítő tréning/ tanfolyam folyamatosan indul. Érdeklődni lehet: 20/359-4201, dexamgodollo@gmail.com

2016. szeptember 6.
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JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk,
új akciók. Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611728 www.akkugodollo.hu

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és
korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt
nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

+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
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegygyűjteményeket 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
+Olcsón eladók 25 literes üvegballonok műanyag
kosarakkal, kitűnő állapotban. Tel: 30/503-9675

+NÉMET nyelvtanulás testre szabva. Profi felkészítés nyelvvizsgákra, érettségire, munkahelyi kihívásokra. 30/223-6715

TÁRSAT KERES
+Egyedülálló férfi (56/174/82) hosszú távú kapcsolat reményében társat keres. Ha akarjuk boldog
évek következnek. 30/9628-490
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 1liter 2500Ft. Érd.: 0630 8518 763
+Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-állvány.
850x770x450. Ár: 23eFt. Tel.: +36-20-9811-027.

Ajándék hirdetés
a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek

az irodában vagy telefonon!

+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 közül választhat.
Illetve kitűnő boroshordók szintén eladók. Tel:
30/569-8137

EGYÉB
+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
+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
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. SZEPTEMBER 13.
Megfejtés: A Gödöllői Királyi Kastély egyik hagyományos őszi rendezvénye.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pápai Józsefné, Táncsics M. u. 34.,
dr. Fehér Zsófia, Palotakert 14.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Jenei Károly, Szent János u. 16/A.,
Farkas Istvánné, Palotakert 4.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Bártfai Benedek, Ivánka I. u. 4.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Borbás Zoltánné, Bánki D. u. 2.,
Moldváné Tóth Adrienn, Podmaniczky u. 1/A.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Burghardt Dávid,
Köztársaság út 62., Ecsődi Erzsébet, Radnóti M. u. 11.
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