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Veres József és Márton Judit ikonjaiból nyílt kiállítás a Premontrei Auditóriumban.
(6. oldal)

Gödöllőn rendezték meg az Olimpiai és Sport Témájú Gyűjtők XVIII. Nemzetközi Találkozóját.
(8. oldal)

EGYEDÜL A KORMÁNY KÖTHET MEGÁLLAPODÁST BRÜSSZELLEL!

Figyeljünk oda!

Gödöllő továbbra sem kíván betelepülőket fogadni

Fejlesztések

A gödöllői képviselő-testület szeptember 26-án rendkívüli ülést tartott
és határozatban utasította vissza Vécsey László országgyűlési képviselő
azon kijelentését, hogy a Gödöllői
Önkormányzat 1500 migráns betelepítését kívánja megvalósítani. Ezt
„rágalomnak, minden alapot nélkülöző hazugságnak” minősítette. Felszólította Vécsey Lászlót, „hagyjon
fel rágalmazó, a közösség elleni izgatásra alkalmas tevékenységével,
mellyel méltatlanná válik választott
tisztségének betöltésére”. A testület
ugyanakkor kijelentette: „Eddig sem
tervezte és a jövőben sem tervezi menekültek befogadását”.
A rendkívüli ülés összehívására ezért került sor, mert szeptember
20-án a Fidesz lakossági fórumot
rendezett az Erzsébet Királyné Szállodában, amin Vécsey László a többi
között elmondta: Igazából a választó-

kerület településein, a választókerületben az emberek hangulatán, az önkormányzatok hozzáállásán mi hibát nem
találtunk, kivetnivalót nem találtunk.
Minden afelé mutat, hogy pontosan
értjük ennek a kérdésnek a súlyát és
tudjuk a felelősségünket. Azonban az
elmúlt héten a Gödöllői Önkormány-

zat sajnos másodszor is elutasította a
kötelező betelepítési kvóta elleni határozatot. Ebből viszont számunkra
az vált érthetővé és világossá, hogy
Gödöllő fokozott veszélyben van. Ezt
egyébként a környező településeken
is érzékeltük, hiszen a környező településeken az emberekkel beszélgetve,

miután értesültek erről,
azért föl-fölbukkant az a
kérdés, hogy mi történik,
hogy mi lesz Gödöllőn?
Ha a Gödöllői Önkormányzat nem áll ellent
ennek a nyomásnak, a
Gödöllői Önkormányzat
a Szegedi Önkormányzat
mintáját veszi alapul és
a gödöllői testvérváros,
az ausztriai testvérváros,
biztosan találkoztak Bad
Ischlnek a nevével és polgármester úrnak van egy
ilyen bejegyzése egyébként a honlapján, hogy a Bad Ischl-i példát pozitív
példaként említi, ahol is 100 menekültcsaládot fogadtak be a testvérvárosba. Hát ezt nagyon könnyű átszámítani és ezt meg is teszik a szomszéd
településeken is, ez Gödöllőn 200-220
családot jelent. (folytatás a 2. oldalon)

Városszerte zajlanak a fejlesztések.
Megkezdődött és ütem szerint halad a
munka a Lumniczer Sándor utcában,
ahol a Petőfi tér csapadékvíz-elvezető rendszeréhez kapcsolódó munkák
zajlanak. Dolgoznak a Dózsa György
úton és a Széchenyi utcában, ahol
lassan már véget érnek a munkák, az
Antalhegyen és a Röges utcában pedig már végeztek a szakemberek.
Az ősz egyik nagyszabású munkája, a Petőfi tér és a Lumniczer utca
csapadékvíz-elvezető rendszerének
kiépítése. Emiatt a Lumniczer utcát
szakaszosan lezárják, ami a forgalmi
rendet is meghatározza: Szeptember
19. és november 30. között a Volánbusz 4-es, a 4A és az 4E jelzésű helyi
járatai a Kossuth L. u. bölcsőde és a
Bethlen G. u. megállóhelyek között
a Bajcsy-Zsilinszky u. – Szőlő u. –
Bethlen G. u. terelőúton közlekednek,
de emiatt megállóhely nem marad ki.
(folytatás a 3.oldalon)
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Közélet

EgyEdül a kormány köthEt mEgállapodást BrüsszEllEl

Továbbra sem kíván Gödöllő betelepülőket fogadni
(Folytatás az 1. oldalról)

Ezt családegyesítéssel, amit most az unió éppen a legutóbbi határozatainak egyikével tett
még könnyebbé, ez akár 1500 embernek a betelepítését is jelentheti Gödöllőnek. Tehát nagy
a nyugtalanság. Egyáltalán nem mindegy a
környező településeken, hogy mondjuk 1500
migránst a blahai városrészre vagy Máriabesnyőre vagy a valkói, isaszegi részre akar majd
az önkormányzat betelepíteni. Vagy esetleg
szétteríteni a városban, a városközpontban,
üresen álló ingatlanokban. És nagyon sokféle álhír, álhíresztelés lát napvilágot, például
a Botka is azzal védekezett Szegeden, hogy
micsoda marhaság ez, hogy majd az unióval ő
köt szerződést, Bizottsággal. Ugye a Bizottság
nem áll kapcsolatban egy várossal. Azért mindenkinek a figyelmébe ajánlom, szintén a múlt
héten volt, jelentkezett 22 olyan civil szervezet, ismerjük ezeket a civil szervezeteket, tudjuk, hogy ők honnan kapják a finanszírozásukat és hogy nem feltétlenül felülről korlátos a
finanszírozásuk, na, ez a 22 civil szervezet kifejezetten a kötelező betelepítés mellett érvel,
áll ki. Nem kell ahhoz Európai Bizottság, hogy
egy városba akárhány család betelepüljön, elég
hogyha jelentkezik a polgármesternél egy civil
szervezet és visz egy táska pénzt, hogy kibérelje az önkormányzati ingatlanokat. Tehát
egy önkormányzati hozzáállás, adott esetben
egy önkormányzati befogadó hozzáállás nagyon veszélyes tud lenni. És mivel Gödöllő
úgy érezzük fokozott veszélyben van, ezért
nagyon-nagyon fontos, hogy itt most sokan
vagyunk, nagyon-nagyon fontos, hogy aki innen hazamegy, az az elkövetkező 10-12 napban minél több emberhez eljuttassa a hírt, hogy
Gödöllőnek ki kell állnia magáért, függetlenül
attól, hogy az önkormányzat hogyan áll ehhez
a kérdéshez, mert csak a gödöllőiek aktív részvétele, a gödöllőiek határozott véleménye tudja megakadályozni azt, hogy Gödöllő és ezzel
együtt egyébként a környék is nagyon rossz
helyzetbe, mégpedig visszafordíthatatlan rossz
helyzetbe kerüljön adott esetben egy betelepítés kapcsán.

Az elhAngzottAkrA másnAp A következő közleményben reagált a polgármester:
Gémesi György, Gödöllő város polgármestere megdöbbenve értesült arról, hogy a körzet
országgyűlési képviselője, Vécsey László
az október 2-ai népszavazással kapcsolatban tartott fideszes kampányrendezvényen
azt mondta, hogy a település vezetője 1500
menekültet akar Gödöllőre befogadni és betelepíteni.
Vécsey László ezen kijelentése hazugság,
melyet határozottan visszautasítunk. A képviselő célja egyértelműen a lakosság körében meglévő egyre nagyobb bizonytalanság
és félelem gerjesztésének erősítése.
Gémesi György határozottan felhívja Vécsey László fideszes országgyűlési képviselő
figyelmét arra, hogy:
1. Menekülteket befogadni és letelepíteni
csak a magyar kormány támogatásával és a
magyar kormányzati hivatalok közreműködésével lehet,
2. Gödöllő Város Önkormányzata nem tervezett és a jövőben sem tervezi menekültek
befogadását. Ilyen jellegű hatásköre és kompetenciája nincs is.

A város vezetése továbbra is elhatárolódik a
túlfűtött pártpolitikai kampánytól, és Gödöllő város lakosságának továbbra is garantálni
kívánja a békességet és a nyugalmat!
Felszólítjuk Vécsey László országgyűlési
képviselőt, hogy amennyiben bármilyen tudomása van - akár titkos - Gödöllő városát
érintő kormányzati döntésről, akkor, mint a
térség választott képviselője, kötelezettségét
teljesítve, haladéktalanul tájékoztassa Gödöllő Város Képviselő-testületét!
A fideszes képviselő nagy nyilvánosság előtt
történt félretájékoztatásának tisztázása miatt
Gémesi György polgármester 2016. szeptember 26-án, hétfőn reggel 7.30 órára rendkívüli testületi ülést hív össze, amire Vécsey
Lászlót elvárja.
A körzet országgyűlési képviselője 2010 óta
második alkalommal tett eleget az önkormányzat meghívásának a hétfő reggeli ülésen. A képviselők először meghallgatták a Vécsey László
szeptember 20-i fórumán készült hangfelvételt,
majd felolvasták a polgármester szeptember
21-i közleményét. Ezután Vécsey László újra

megjelentetett a MÖSZ, dr. Kondorosi Ferenc
korábbi államtitkár tollából A legújabb kori
népvándorlás címmel. Az előadók, Nógrádi
Györgytől a Belügyminisztérium képviselőjéig világosan feltárták a helyzetet.
Gémesi György arra kérte Vécsey Lászlót,
hogy tisztázza a lakossági fórumán elhangzottakat, ossza meg ismereteit bármilyen, – akár
titkos – Gödöllő városát érintő, a betelepítéssel
kapcsolatos kormányzati döntésről.
Azt is megemlítette, hogy a város nemzetközileg elismert egyetemének kérésére a tanév
kezdetén cikket közölt a Gödöllői Szolgálat
arról, hogy több kontinensről érkezett külföldi
diákok egyre nagyobb számban végzik felsőfokú tanulmányaikat a Szent István Egyetemen.
Tudomására jutott, hogy több külföldi hallgatót
is inzultáltak a napokban. Vécsey László fórumát követően, gyorsan terjedt az álhír közösségi portálon, hogy a polgármester már be is
telepített menekültek a városba.
A képviselő bocsánatkérésre szólította fel a
polgármestert, de csak Gémesi György sokadszor feltett kérdésére derült ki ennek oka: Vé-

fogadott be 120 menekültet (főleg kisgyerekes családokat), tette hozzá. Hannes Heide polgármester szívesen látja
vendégül Vécsey Lászlót és mutatja
meg, miként oldották meg civilizáltan és példaszerűen ezt a feladatot testvérvárosunkban.
A polgármester visszautasította azt a gondolatmenetet, miszerint egyes településeket diszkriminálni, fenyegetni és zsarolni lehetne, aszerint, hogy az önkormányzat miként nyilvánított
véleményt a kötelező kvótáról. E témakörben
megállapodást egyedül a kormány köthet
Brüsszellel. Ha a magyar kormány megegyezik
az Európai Unióval menekültek letelepítéséről,
akkor az mind az ország tízmillió lakosára, és
valamennyi önkormányzatra feladatokat ró.
A képviselő azon felvetésére, hogy meg kell
kérdezni a gödöllőieket, mi a véleményük a kötelező kvótáról, egyszerű a válasz, hangsúlyozta Gémesi György: az október 2-i népszavazást
ezért rendezik. Ő is részt vesz a szavazáson,
ezt kötelességének tartja. Hozzátette: mindenki lelkiismerete szerint szavaz, és ha nem úgy
szavaz, mint ahogy azt a kormány propagandája elvárja, akkor sem lesz hazaáruló.
A képviselő-testület az országgyűlési képviselő határozati javaslatát 3 igen szavazattal és 8
tartózkodással nem fogadta el. A polgármester
javaslatát 9 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadva a következő határozatot
hozta:
„A képviselő-testület határozottan visszautasítja Vécsey László országgyűlési képviselő azon kijelentését, hogy a Gödöllői
Önkormányzat 1500 migráns betelepítését kívánja megvalósítani. Ezt rágalomnak, minden alapot nélkülöző hazugságnak minősíti.

előterjesztette azt az országszerte szétküldött
fideszes javaslatot, amit a testület nem fogadott
el.
„Gödöllő Város önkormányzata elutasítja a
kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A
kvótadiktátum veszélyezteti a kultúránkat és
a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és
oktatási rendszerünkre, valamint veszélyezteti hazánk szuverenitását. Kérjük a kormányt,
hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és
a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!”
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége két
alkalommal rendezett konferenciát a menekültkérdésről, mondta el ezek után Gémesi
György. Először 2014 tavaszán, amikor a magyar kormány ezzel a kérdéssel még nem is foglalkozott. Az eseményen képviselt kormányzati
szervek jelezték az itt megismert problémákat,
gondokat. Itt voltak azon települések vezetői
is, ahol akkor menekülttábor működött. Részt
vett a tanácskozáson az EU Régiók Bizottsága menekültüggyel foglalkozó bizottsági elnöke is. Akkor is jeleztük, az önkormányzatoknak felelős magatartást kell tanúsítaniuk,
ha a kormányzat megállapodik Brüsszellel és
ilyen jellegű feladatokat ad a településeknek.
A következő évi konferenciára egy könyvet is

csey László nem arról beszélt a fórumon, hogy
1500 embert telepítenek be, hanem azt mondta,
hogy 1500 embert telepíthetnek be. (A fórumon viszont tényként említette: „ez Gödöllőn
200-220 családot jelent.” – a szerk.)
Arra a polgármesteri kérdésre viszont nem
adott választ a képviselő, hogy tud-e olyan
konkrétumról, esetleg kormányzati döntésről
a betelepítések témakörében, ami veszélyezteti
Gödöllő városát. Azt mondta, hogy ha nem sikerül Brüsszelben elérni a kötelező betelepítési
kvóta eltörlését, akkor a kormánynak azokkal a
településsekkel kell majd tárgyalnia, akik nem
utasították el a kvótát. Mivel a gödöllői képviselő-testület már kétszer nem úgy szavazott,
mint ahogyan azt az előterjesztő Fidesz szerette volna, a város fokozott veszélyben van.
Hozzátette: Gémesi György facebook bejegyzésében pozitív példának nevezte 100 migráns
család letelepítését az osztrák testvérvárosban,
Bad Ischlben. E bejegyzéssel és a képviselő-testület döntéseivel szerinte Gödöllő felkerül Brüsszel céltáblájára.
A gödöllői képviselő-testület eddig sem kívánt
és a jövőben sem kíván menekülteket betelepíteni, ez elképzelhetetlen is lenne a Vécsey
László által vizionált módon, hiszen az egyetemi kollégiumot vagy városrészeket nem lehet
kiüríteni, reagált a polgármester. Menekültek
ausztriai befogadásáról az osztrák kormánnyal
egyezett meg Brüsszel, Bad Ischl ezt követően
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A képviselő-testület ismeri Magyarország
jogszabályait. Tudja, hogy menekültek befogadásáról csak a Magyar Országgyűlés
és a Magyar Kormány hozhat döntést. A
települési önkormányzatnak nincs jogi
felhatalmazása arra, hogy a Kormány jóváhagyása nélkül menekülteket telepítsen
be a településre.
A képviselő-testület kijelenti, hogy eddig
sem tervezte és a jövőben sem tervezi
menekültek befogadását.
A képviselő-testület tiszteli a népszavazás
demokratikus jogintézményét, amely a választópolgárok önálló, szabad döntésén
alapul, ezért mint választott testület nem
kívánt, és ezután sem kíván a „ betelepítési kvótáról” szóló kérdésben állást foglalni.
A képviselő-testület felszólítja Vécsey
László országgyűlési képviselőt hagyjon
fel rágalmazó, a közösség elleni izgatásra
alkalmas tevékenységével, mellyel méltatlanná válik választott tisztségének betöltésére.”

A testületi ülés után Vécsey László újabb közleményt adott ki, amiben úgy fogalmaz: „Gödöllő veszélyben van, mert Gémesi György
polgármester nem utasítja el a migránsok betelepítését”. A polgármester ehhez a következőt
fűzte hozzá: „Sajnálatos, hogy Képviselő úr
nem tud vagy nem akar a sorok között olvasni.
Stílusa már olyan mélyre sűllyedt, ahová a továbbiakban nem kívánom követni.”
lt
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odafigyeléSSel közlekedjünk!

az elmúlt 5 év tárSadalmi változáSai

Fejlesztések városszerte

KSH-felmérés októberben

(folytatás az 1. oldalról)

Jelenleg a Lumniczer Sándor utca Kampis Antal tér és a
Rákos-patak szilháti mellékág
közötti része van lezárva, így
a Kampis A. tér és a Petőfi S.
tér közötti szakaszon kétirányú
a forgalom, ami a gépkocsival
közlekedőktől fokozott figyelmet igényel.
A lezárást már az utca elején
táblák jelzik, sajnos, azonban,
ahogy a korábbi munkák során,
sok gépkocsival közlekedő ezt
most is figyelmen kívül hagyja,
emiatt gyakori a területen a torlódás,
nekik ugyanis vissza kell fordulni, az
áthaladás nem biztosított.
Szintén nagy erőkkel dolgoznak
a Dózsa György úton a Körösfői
utca és a Széchenyi utca közötti szakaszon a közös járda és kerékpárút
rekonstrukción, ami egyben része a
„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát
város!” programnak. Itt már az asz-

faltozást végzik, ezután már csak a
padkarendezésre kerül sor. A befejezés végleges határideje október 15,
de ha sikerül tartani a tempót, akkor
a területet hamarabb is átadhatják a
forgalomnak.
Hamarosan véget érnek a munkák a Széchenyi utcában és a Testvérvárosok útján is, ahol már csak
a kapubejárók kialakítása van hátra,

a tervek szerint viszont a jövő héten megkezdik a járdaépítést a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában.
Befejeződött az Antalhegyen a
szennyvíz-csatornázási munkák első
része. Az érintett lakók hamarosan
megkapják az arról szóló értesítéseket, hogy mikor köthetnek rá a hálózatra. A csatlakozások csak ezt köve(db)
tően kezdődhetnek meg.
Az Európai Mobilitási Hét
minden esztendőben ráirányítja a figyelmet az autómentes közlekedésre, a
kerékpározás, a tömegközlekedés adta lehetőségekre
és az egészséges életmódra.
Ehhez kapcsolódva szeptember 21-én reggel városunkban most is több helyszínen
várta kerékpáros reggeli
azokat, akik a kétkerekűvel
indultak munkába vagy iskolába.

Szép, rendezett környezet, boSSzúSág nélkül

Mit és hová ültethetünk közterületen?
Az ősz a faültetések időszaka, sokan
döntenek ilyenkor úgy, hogy nem
csak kertjüket, hanem a házuk előtt,
a járda és az úttest közötti részt is
szebbé teszik. Az ültetés előtt fontos
tájékozódni, valamint egyeztetni és
az illetékes hatósággal jóváhagyatni,
hogy például az ültetési helyen milyen vezetékek, s milyen mélyen húzódnak a föld alatt, valamint, hogy a
kiszemelt növények milyen magasra
nőnek, nem jelentenek-e problémát az
elektromos vezetékek számára.
A növények telepítése előtti egyeztetést sokan nem tartják fontosnak, pedig ennek révén számtalan kellemetlenséget megelőzhetnek. Így ugyanis
kiküszöbölhető, hogy értékes fák,
bokrok vagy egyéb virágok kerüljenek a közmű vezetékek fölé, amelyek
később könnyen áldozatul eshetnek
a karbantartásnak, vagy a javításnak,
valamint a házak elé telepített fák az
elektromos vezetékek biztonsága érdekében elvégzett gallyazásnak.
Példa volt erre az idén, amikor az
Erzsébet királyné körúton a közvilágítási kábelek cseréje során több növényt is el kellett távolítani.
Városunkban a VÜSZI Kft. és a
Polgármesteri Hivatal hatósági irodája nyújt segítséget a környezetüket
megszépíteni szándékozóknak.
Lapunk egy csokorba szedte mindazt, ami már a tervezési időszakban
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célszerű figyelembe venni.
A legtöbb problémát az elektromos vezetékek alá ültetett fák okozzák, amiket sokszor a kisfeszültségű
(0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén:
a vezetéktől mért 1 méteres távolság, a középfeszültségű (1-35 kV-os)
hálózat esetén: a szélső vezetőtől oldalirányban mért 5-5 méter, illetve
2,5-2,5 méter, a védőtávolság belterületre, ha a vezeték fokozott biztonsági előírások betartásával létesült.
Nagyfeszültségű (120 kV-os) hálózat
esetén a nyugalomban lévő szélső fázisvezetők függőleges vetületétől számított 13-13 méteres távolságot kell
betartani.
A későbbi problémák elkerülése érdekében nem árt megvizsgálni a terület közlekedési adottságait is. Fontos
például, hogy az útkereszteződések
beláthatók legyenek. Ilyen helyeken
célszerű kerülni az olyan fákat, amik
akadályozzák a láthatóságot (például
szomorúfűz) vagy gondoskodni kell
annak folyamatos visszagallyazásáról. Akik bölcsőde, óvoda vagy iskola
közelében laknak, lehetőleg kerüljék
az olyan növényeket, amiknek a termése mérgező (például tiszafa)! A
növény választásánál szem előtt kell
tartani azt is, milyen széles a terület,
ahová ültetünk. Ahol keskenyebb sáv
áll rendelkezésre, oda csak törpecserje
javasolt (például gömbciprusok, buk-

szusok). Mind a cserjék, mind a fák
esetében figyelni kell arra, hogy azok
ne nyúljanak bele az útszelvénybe. A
fákat – a korona méret függvényében
– egymástól 5 méter illetve 7 méter
távolságra kell ültetni, villanyoszloptól pedig 3 métere védőtávolságot kell
tartani.
Sokan vannak, akik a ház elé gyümölcsfát telepítenek. Nekik nem csak
a fentieket kell szem előtt tartaniuk,
hanem arról is gondoskodniuk kell,
hogy a lehullott gyümölcsök, ilyenkor
ősszel – főleg esős időben – a levelek,
ne okozzanak csúszásveszélyt!
Aki olyan helyre kíván fát ültetni,
ami felett légvezeték fut, annak az
alábbiak közül érdemes választani:
gömbkoronájú mezei juhar, gömbjuhar, piros virágú galagonya, gömbkőris, mecseki virágos kőris, díszalma,
bogyós díszalma, piros virágú díszalma, törpe eperfa, „fegyvernekiana”,
gömbmeggy, gömb-csepleszmeggy,
lisztes berkenye, borbás-berkenye,
„torda”.
Azokra a helyekre, ahol kiterjedt
zöldsáv van, vagy vezetékmentes az
utca, a terebélyes, magasra növő fák
is ültethetők. Ilyen a korai juhar, ami
más cserjék, kisebb fafajok növekedését nem akadályozza, a magyar kőris és a kislevelű hárs, ami viszonylag
igénytelen, szárazság- és árnyéktűrő,
(ny.f.)
lassan növő fa.

Mikrocenzust tart 2016. október 1-je
és november 8-a között a Központi
Statisztikai Hivatal. A népesség-öszszeírás során több ponton is újít a
KSH: a vizsgált minta a korábbinál
jóval nagyobb, 10 százalékos lesz, és
most ez az első alkalom, hogy a kérdőívek kitöltése kizárólag elektronikusan történik. További újdonság, hogy a hagyományos személyi
és lakáskérdőíveken túl, kiegészítő
kérdéssorok megválaszolására is kérik az adatszolgáltatókat. Az összeírás Magyarország 2148 településén
mintegy 440 ezer címet érint. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók
részvétele kötelező.
2016. október 1-je és
november 8-a között a
Központi Statisztikai Hivatal mikrocenzust, vagyis
népesség-összeírást tart. A mikrocenzusnak köszönhetően a Központi
Statisztikai Hivatal adatokat nyer a
népesség nagyságáról és összetételéről életkor, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkoztatottság,
nemzetiség és sok más fontos demográfiai mutató alapján, de részletes
képet kaphatunk a háztartások és a
családok főbb jellemzőiről és a lakásállomány főbb adatairól is.
Az első mikrocenzusra 1963-ban
került sor; azóta ez a mintavételes
adatgyűjtés segít abban, hogy a társadalomról két népszámlálás között
eltelt időben is átfogó és reális képet
kapjunk.
A mikrocenzusnak azért is van
kiemelt jelentősége a társadalmi folyamatok nyomon követésében, mert
részletesebb információk gyűjthetők
olyan kérdésekben is, amelyekre a
tízévenkénti népszámlálás nem ad
lehetőséget. Ilyen kérdések az idei
mikrocenzus alkalmával a társadalom rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját
jóllétünkről, az egészségi problémából fakadó akadályozottság és a
nemzetközi vándorlás. A személyi és
lakás kérdőív biztosítja az összehasonlítást a legutóbbi népszámláláshoz képest.
A népesség-összeírások történetében ez az első alkalom, amikor az

adatfelvétel kizárólag elektronikus
úton történik majd. Október 1-je és
9-e között lehetőség lesz internetes
válaszadásra (az ehhez szükséges kódot az érintettek számára megküldött
felkérőlevél tartalmazza), október 10től pedig számlálóbiztosok keresik fel
azokat, akik az online kérdőívet nem
töltötték ki. A válaszokat a számlálóbiztosok laptopon és tableten rögzítik,
a KSH-rendszerébe pedig zárt csatornán keresztül kerülnek be a válaszok.
A mikrocenzus lakás- és személyi
kérdőívének megválaszolását törvény írja elő azoknak, akik a mintába bekerültek. Ezeken túl minden

kérdőívcsomag kiegészítő kérdőívet
is tartalmaz. A kiegészítő kérdésekre
a válaszadás önkéntes. Az öt kiegészítő kérdőívből minden háztartáshoz csak egyféle kérdéssor tartozik.
A KSH által megbízott összeírók
sorszámozott azonosító kártyát kapnak, amely fényképes igazolvánnyal
együtt érvényes. A számlálóbiztosok
személyazonosságát egy ingyenesen
hívható zöld számon lehet majd ellenőrizni.
A mikrocenzus során a KSH kiemelt figyelmet fordít az adatok védelmére. A kérdőíveken nem szerepel
a válaszadó neve, a Központi Statisztikai Hivatal pedig biztosítja, hogy az
adatfeldolgozást követően az adatok
ne legyenek kapcsolatba hozhatók az
azokat szolgáltató személyekkel. Az
összegyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.
Az első eredmények várhatóan
2017 májusában lesznek elérhetőek –
a korábbi népszámlálásokhoz képest
tehát jóval hamarabb juthatunk hozzá
a társadalom aktuális állapotát tükröző információkhoz. Az eredmények
első közlését több tematikus kiadvány is követi majd, a publikált eredményekhez pedig elsősorban a KSH
weboldalán lehet majd hozzáférni.
További információ: http://www.
ksh.hu/mikrocenzus2016
Központi Statisztikai Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS
PERMETEZÉSRŐL

A VÜSZI Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Gödöllő Város közterületén 2016. szeptember 26 – 2016. október 10. időintervallumban elvégzik a platánfák permetezését és a gyomirtást.
A permetezés napnyugta után történik.
Felhasznált növényvédőszer:
Decis Mega (rovarölő) 0,25 l/ha
Topas 100 EC (gombaölő) 0,3 l/ha
Silwet (tapadásfokozó) 0,15 l/ha
Colombus EC (gyomirtószer) 0,15 l/ha
Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 14 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0
Méhekre veszélyesség: mérsékelten veszélyes.
VÜSZI Nonprofit Kft.
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Tudjon meg minél TöbbeT finn TesTvérvárosunkról!

Találkozzon Forssával!
Gödöllő élénk kapcsolatot folytat testvérvárosaival, szinte nem múlik el úgy
hónap, hogy ne kapjunk hírt az ott zajló
eseményekről, vagy
ne kerülne sor egyegy hivatalos, vagy
civil látogatásra.
A finnországi Forssával már több
mint negyedszázada tart fent kapcsolatot Gödöllő. Ez idő alatt számtalan barátság, együttműködés köttetett.

Finn barátaink legközelebb októberben látogatnak el hozzánk, s ennek
során találkozóra hívják városunk
lakóit. Október 12-én 17 órától a
Gödöllői Városi Könyvtár és In-

formációs Központba invitálják
mindazokat, akiket érdekel a finn
kultúra, a nyelv, testvérvárosunk
élete, annak mindennapjai.
A különleges program a számtalan érdekesség mellett a személyes
kapcsolatok ápolására, kialakítására is lehetőséget nyújt.

ukrajna közeledéséT TámogaTja a beregfesT

Kerékpárral az európai közeledésért
Szeptember 20-án érkeztek Gödöllőre a BeregFest Bike Tour kerékpárosai,
akik azzal a céllal indultak el a több napos túrára, hogy ezzel segítsék Ukrajna
Európai Unióhoz való közeledését, amelyben fontos szerepet játszik hazánk
és a határ menti Beregszász, Gödöllő testvérvárosa. A program keretében két
kerékpáros csoport indult útnak, az egyik tizenkét fővel Budapestről – őket
Gödöllőn Gémesi György polgármester is fogadta –, míg a másik, öt fős
csapat Kijevből indult. A két csoport Beregszászon, a Mindenkit Hazaváró Rendezvényen találkozik majd egymással.

Társadalmi munka a Gróf Teleki Pál téren
Aki ellátogat a Teleki Pál térre, láthatja, hogy az elmúlt években nagyon sokat szépült ez a gödöllői
közterület. Épp 25 éve, a tragikus
sorsú államférfi halálának fél évszázados évfordulóján, 1991-ben kapta
az egykori Iskola tér a Gróf Teleki
Pál tér nevet. 2001-ben itt állították fel – hazánkban elsőként – az
egykori miniszterelnök, földrajztudós és főcserkész első hazai köztéri
szobát. A VÜSZI munkatársai évek
óta rendszeresen gondozzák a tér
zöldfelületeit, amellyel mindig méltó környezetet biztosítanak a Teleki
Pál születésének évfordulóin a téren
megrendezett megemlékezéshez. A
szobor és tágabb környezete esztétikusabbá tételéhez évről évre hozzájárul a gödöllői Teleki Pál Egyesület

a tavaszi városszépítő program keretében végzett önkéntes munkája is.
Az elmúlt években azonban a szobor
környéki fák gyökerei sajnálatosan

több helyen felnyomták a járdalapokat, a szobor előtt a járda botlásveszélyessé vált. Örömmel számolunk be
arról, hogy Kis Antal, a Királytelep
városrész önkormányzati képviselő-

je, a gödöllői Teleki Pál Egyesület
kuratóriumi tagja kezdeményezésére
az elmúlt napokban a tér új járdaburkolatot kapott. Az egyenletes úton
történő biztonságos és balesetmenetes gyalogosközlekedés érdekében
a járdaburkolat betonlapjai
kifúgázással kerültek lehelyezésre. A munkálatot Teleki
Pál iránt érzett tiszteletből,
teljesen önzetlenül, társadalmi munkában Szabó Ernő
ügyvezető igazgató felajánlásában a Geotipp Kft. munkatársai végezték. Igényesen
elkészített munkájukkal városunk szépült, gazdagodott. Az
új járdalapokat a VÜSZI biztosította.
A járdalapok lerakásához szükséges
anyagokat a kivitelező ajánlotta fel.
Köszönjük szépen!
A Teleki Pál Egyesület elnöksége

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK!
A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület Gödöllői területi csoportjának
októberi fogadóórája elmarad, legközelebb a hónap első szerdáján,
2016. november 2-án, szerdán, 16-17 óra között tartjuk!
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com Telefon: 06-30-2952-456.

TÁRSASHÁZI JOGESETEK, AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL
A közös tulajdon kizárólagos használata

san használt rész fenntartási költségeit is
a használó viselje. Önmagában az a tény,
hogy ezt a használati jogot a lakás eladója
biztosította a szerződésben a vevő javára,

alapítású társasházaknál – amikor a tár-

és a vételár is ennek figyelembevételével

sasház építtetője a kizárólagos tulajdonos

lett meghatározva, nem eredményezi azt,

– gyakrabban előfordul, hogy a tulajdonos

hogy a társasház a használatot ingyenesen

építtető úgy értékesít egyes lakásokat vagy

köteles biztosítani az új tulajdonos számára.

üzlethelyiségeket, hogy ahhoz kizárólagos

Az ilyen esetek elkerülése érdekében fontos,

telek- vagy parkoló használat is tartozik. A

hogy a vevő az adásvételi szerződésben

lakásokhoz és üzlethelyiségekhez tartozó

biztosított és átruházásra kerülő jogok meg-

követelése?

kizárólagos használat jogáról a társasház

létéről előzetesen a szerződés megkötése

alapító okiratában kell rendelkezni, csak eb-

előtt bizonyosodjon meg. Természetesen,

dr. Váczi Árpád ügyvéd válasza:
A törvény erejénél fogva az a telek, amin a

ben az esetben biztosítható érvényesen ez

ha az eladó az adásvételi szerződésben

a jogosultság a lakás mindenkori tulajdo-

olyan jogot is biztosított a vevő részére, ami

társasház épülete áll, a társasház-közösség

nosa számára. Egyéb esetben az eladó az

az eladót nem illette meg és ezért azt átru-

közös tulajdonában áll. Természetesen a kö-

adásvételi szerződéssel érvényesen nem

házni sem tudta, akkor a polgári jog szabá-

zösség hozhat olyan döntést, hogy a közös

vonhatja el a társasház-közösségtől azt a jo-

lyai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

tulajdon valamelyik részét egyes tulajdonos-

got, hogy a közös tulajdon hasznosításáról

Tisztelt Ügyvéd Úr!
2015. évben vettem egy lakóparkban lévő
társasházi lakást a lakás előtt lévő parkoló
kizárólagos használatával, ami az adásvételi
szerződésben is rögzítésre került. A társasház most a kizárólagos használatért havi fix
összegű díjat kér tőlem. Jogos a közösség

társak kizárólagosan használják. A kizáróla-

rendelkezhessen. A társasház a használatot

dr. Váczi Árpád ügyvéd

gos használat biztosítása lehet határozott

biztosíthatja ingyenesen vagy ellenértékért

2100 Gödöllő, Petőfi tér 11.

vagy határozatlan idejű is. Egyszemélyi

is, továbbá dönthet úgy, hogy a kizárólago-

vaczi.arpad@gmail.com

2016. szeptember 27.

2016. Szeptember 27.

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Rajtad múlik!
Amikor a bántalmazásról esik
szó, rengeteg dolog jut eszünkbe, és mindenki tud mondani
olyan esetet a környezetében,
amikor valaki olyat tett, ami
kimeríti ennek a fogalmát. Itt
nem csak a fizikai, hanem a
lelki, szóbeli bántalmazásra
is gondolni kell. Ki lehet bántalmazott? Bárki, bárhol. A
gyerekek csúfolódásától, a
kollégák, a főnök nem megfelelő munkahelyi viselkedéséig
számtalan olyan példát sorolhatunk fel, ami kimeríti a bántalmazás fogalmát. Hogyan
lehet ezzel szembeszállni? Ebben ad segítséget Nick Vujicic,
akinek a neve valószínűleg sokak számára ismert.
Ő az a végtagok nélkül férfi, aki videóival, írásaival meghódította a világot, megmutatva, hogy így is lehet
teljes életet élni. Legújabb könyvében arról vall, hogyan élte meg, és
hogyan élte túl a főleg gyermek- és
kamasz korában elszenvedett bántalmazásokat, majd azokat, amiket
már felnőttként kapott eltérő külseje
miatt.
A legtöbbünknek elképzelhetetlen
és érthetetlen, hogyan lehet bármilyen módon bántalmazni egy fogyatékkal élő embert. Társadalmunk
egyre nagyobb hangsúlyt helyez
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arra, hogy azokat, akik bármilyen
problémával – mint például esetünkben testi fogyatékkal – élnek, segíteni kell, hogy egészséges társaikkal
azonos minőségű életet élhessenek.
A legtöbbünknek eszünkbe sem jut,
hogy sérült társainkra megjegyzést
tegyünk, vagy bármilyen más módon bántalmazzunk. Sajnos ezzel
nem mindenki van így. Nick Vujicic gyermekként rengeteg esetben
volt célpontja a bántalmazóknak, és
pontosan tudja, milyen lelki sebeket
tudnak ejteni ezek az emberek, őt is
kis híján sikerült az öngyilkosságba sodorniuk. Szerencsére azonban
időben ráébredt, szerető család, és
rengeteg barát veszi körül, akikre
mindig számíthat. És rádöbbent arra
is, csak rajta múlik, legyőzik-e, en-

gedi-e, hogy a kegyetlenkedők célpontjává váljon.
Mi kellett mindehhez? A már említett család, az igaz barátok és a hit.
Nick rendkívül erős hite az, ami nem
csak a problémák legyőzésében segítette, hanem abban is, hogy kiálljon
mások elé, és bátorítsa őket. Az egykor félénk, a többiek elől elrejtőző,
rengeteg fizikai és verbális bántalmazást megélt férfi ma már képes úgy
tekinteni a neki fájdalmat okozókra,
mint olyan személyekre, akik hozzájárultak az ő lelki megerősítéséhez.
Ma már azoknak segít, akik úgy érzik egyedül nem képesek legyőzni
az állapotukból adódó nehézségeket
vagy a környezetükben élők fizikai
vagy lelki terrorját.
Könyve segítségével nem csak azt
tanulhatjuk meg, hogyan éljük túl a
számunkra fájdalmas és sokszor veszélyes élethelyzeteket, hanem azt is,
hogyan és mit tanulhatunk ezekből,
hogyan teremtsünk magunknak biztonsági zónát, hogyan kezeljük érzelmeinket és irányítsuk reakcióinkat,
és hogyan segítsünk másokon, ha
azok bántalmazás áldozatává válnak.
Közismert mondás: Segíts magadon, az Isten is megsegít. Ha Nick
Vujcic gondolatait követjük úgy
mondanánk: Ha akarod, Isten segít.
Nick mély és erős hittel áll ki az
arra rászorulók mellett, segítséget
nyújt nekik, és saját példáján keresztül bizonyítja: mondjon bárki, bármit, a sérült test, vagy a sérült lélek
is csodákra képes.
(Nick Vujicic: Maradj erős!) (ny.f.)

koncertek, kurzus és kiállítás A nemzetközi HárfAfesztiválon

Ismét megszólal a hangszerek királynője
Tizennyolcadik alkalommal
rendezik meg idén a Nemzetközi Hárfafesztivált. Október 7. és 9. között a Királyi
Kastélyban a Lovarda és a
Díszterem ismét ad helyet a
rangos hangversenyeknek.
A fesztivált Vigh Andrea Liszt-díjas hárfaművész Romantikus Fantáziák című koncertje nyitja meg

október 7-én amely a korszak legkiválóbb szerzőinek, többek között
Spohr, Saint-Saëns és Grandjany
kompozícióit vonultatja fel.
Október 8-án délelőtt Farkas Mira

Junior Prima Díjas
hárfaművész
hangversenyén Debussy,
Saint-Saëns és Borne művei hangzanak
el, este pedig Alekszander Boldacsev
Orosz-est című hangversenyén
többek
között Csajkovszkij,
Rimszkij-Korszakov,
M u s z o rg s z k i j ,
Vigh Andrea
Rahmanyinov és
Prokofjev alkotásait
hallhatja
majd a közönség.
A fesztivál zárónapján délelőtt
Vigh Andrea A
hárfa sokszínűsége címmel ad
hárfabemutató koncertet gyermekek részére, amit Gulyás Csilla
hárfaművésszel közös, fiatalok számára tarandó kurzus követ.
A záró koncerten Catrin Finch lép

Alekszander Boldacsev

közönség elé. Műsorán Bach zenéjétől egészen Piazzola tangójáig
szólalnak majd meg remekművek.
Ahogy a korábbi években, idén is
hárfakiállítás kapcsolódik a fesztiválhoz. Ennek keretében az érdeklődő felnőttek és gyerekek
megismerkedhetnek Anne-Marie
és Gérard David (Svájc), valamint
a Salvi, a Lyon&Healy és a Camac
hárfagyárak csodálatos hangszereivel, melyeket a koncertek előtt és
után is megszólaltathatnak a látokj
gatók.

Új kiállítás A levendulA gAlériáBAn

Hegedűvel, lélekkel
Örökség címmel látható Szabó Lilla
grafikusművész kiállítása a Levendula Galériában, ami az ARS SACRA FESZTIVÁL keretében nyílt
meg. A különleges alkotások a család
és a hegedű köré épülnek, ugyanis
mindkettő fontos szerepet játszik az
alkotó életében.
Az egykori hegedűkészítő családban

felnőtt Szabó Lilla
most fára, többek között már használhatatlanná vált hegedűre
vetíti mindazt, ami
meghatározó az életében. Megmutatja a hegedű lelkét, amit beleépít a fára metszett

családi képekbe, műalkotást készít
az egykori hangszerekből, tovább éltetve őket, őrizve az örökséget, amit
otthon kapott. A fesztivál részeként,

a korábbi évek hagyományait folytatva, a múlt héten minden este a Frédéric C. Zenei AMI tanárai és növenjb
dékei adtak hangversenyt.
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50 éve történt
Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Ötven évvel ezelőtt Gödöllő vezetői mertek nagyot
álmodni, és grandiózus tervekkel álltak elő annak
érdekében, hogy kiszolgálják az új város és a hozzátartozó járás kulturális igényeit. Gödöllő fél évszázaddal előtti vezetése, miután az országos vezetők bátorították, kultúrcentrumot álmodott: modern
művelődési házat előtte szabadtéri színpaddal, egyik
oldalán 60.000 kötetnek helyet adó könyvtárral, valamint ehhez csatlakozó gyermekkönyvtárral, a művelődési otthon oldalában nagy étteremmel és cukrászdával, valamint az ezekhez kapcsolódó 600 személyes
mozival. A komplexumhoz kapcsolódóan született meg a
döntés az aluljáró megépítéséről is, amire azért volt
szükség, hogy a kultúrcentrumot a várostól elválasztó 3-as főút ne legyen akadálya a megközelítésnek.
A hatalmas komplexumból végül a mai művészetek háza
valósult meg, hogy miért, az a Pest Megyei Hírlap egy
szintén szeptemberben megjelent írásából derül ki.
A cikkben Nemes István, a városi pártbizottság titkára, és dr. Gyetvai József, a Városi Tanács elnöke
számolt be az elképzelésekről.
Ezek szerint a Gödöllőn érdekelt művelődési, a földművelési, a kohó- és gépipari és a belkereskedelmi
tárca támogatásával, egymás után több ütemben valósult volna meg a 43 milliósra taksált fejlesztés.

A terveket a Lakóterület Építő Vállalat szakemberei,
Károlyi Antal és Medvedt László készítették.
„…az Agráregyetem 200 millió forintos beruházással
valóságos külön városrésszé növekszik. De a nagyszerű és modern diákszállók, kutató és oktató épületek
között, kimondottan kulturális célokat szolgáló intézmények; művelődési otthon, mozi, szórakozó helyiségek nincsenek… most éppen az atlétikai Európa-bajnokság is bizonyította, mennyire elégtelen a város,
s akár az Agráregyetem is, ilyen és hasonló célokra”
– nyilatkozták a város vezetői. Felhívták a figyelmet
arra is, hogy a városban nem volt egyetlen megfelelő étterem sem, és szűk helyen szorongott a városi
könyvtár, és az akkor művelődési otthon is.
Annak ellenére, hogy a körülmények nem voltak megfelelők, Gödöllőn már akkor is nagy igény volt kulturális programokra, rendszeresek voltak a művelődési programok. Szeptemberben többek között Kiss Éva
gimnáziumi tanár tartott előadást Széchenyi István
születésének 175. évfordulója alkalmából, Szentpál
Mónika és Móni Ottó előadóművészek közreműködésével.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét!

Juhász Anna élete az irodalom, ami
talán nem tűnik olyan nagy csodának,
hiszen az egyik legnagyobb és legismertebb kortárs magyar költőnek, Juhász Ferencnek a lánya.
Neki köszönhetően ma ismét él a kávéházi kultúra, hiszen a Hadik, a Central és a New York kávéházak kulturális
menedzsereként immár hatodik éve
szervezi és vezeti irodalmi beszélgetéseit. Ezen az estén őt faggatja édesapjáról és az irodalomról L. Péterfi Csaba.

HIDAK AZ ÚRHOZ

világsikert arattak a gödöllői babák
Első ízben adott otthon hazánk a Global Doll Society, a
Nemzetközi Baba Társaság éves világversenyének. A
rendezvény a szervezet tagjai négy kategóriában, ezeken belül több alkategóriában mérték össze tudásukat,
a porcelánbabák mellett helyet kaptak az egyedi, saját
tervezésű babák, a textil alapanyagból készült babák és
természetesen a mackók is.
A megmérettetés gödöllői sikert is hozott: Dercsényiné Horváth Gabriella nemezbabáival második díjat kapott Életkép kategóriában.

A kiváló gödöllői nemezművésznek nem ez az első
sikere, a múlt évben egy Csontváry-Kosztka Tivadar
önarckép című festménye által ihletett babával aratott
hatalmas sikert.
(kj)

Különleges kiállítás látható a Premontrei Auditóriumban, ahol két ikonfestő
alkotásai segítik a lelki elmélyülést. A kiállítási térben Veres József és Márton
Judit munkáit csodálhatják meg az érdeklődők.
Az ikonok, a keleti egyházak szentképei nem elsősorban művészeti alkotások, hanem kultikus képek, amiknek célja a vallásos szemlélődő és Isten
közötti kapcsolat megteremtése. Mély értelmét a megélt liturgián keresztül
kapja, legyen az templomi, családi, vagy egyéni imában. Készítőjétől
aprólékos munkát
és figyelmet követel a
tábla előkészítésétől egészen a befejezésig.
mély hitről tanúskodó
A két alkotó
munkái
csodálatos élményt adnak a
szemlélőnek,
aki
nem csak az alkotók
Isten szeretetét láthatja meg bennük,
hanem saját lelki békéjét is meglelheti. A
kiállítást október 15ig tekinthetik meg
(ny.f.)
az érdeklődők.

SZAVAZZUNK GÖDÖLLŐRE!

MEGHÍVÓ
A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM
TISZTELETTEL MEGHÍVJA GÖDÖLLŐ VÁROS LAKOSSÁGÁT

OKTÓBER 6-ÁN (CSÜTÖRTÖK) 16 ÓRÁRA

A GIMNÁZIUM MELLETTI TÖRÖK IGNÁC-SZOBORNÁL AZ ARADI
VÉRTANÚK ELŐTT TISZTELGŐ VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSRE.
A KOSZORÚZÁSRA A GIMNÁZIUM PORTÁJÁN
LEHET JELENTKEZNI OKTÓBER 6-ÁN 15 ÓRÁIG.
TEL.: 06-28/420-380

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.
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 eredményezhetik
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 városomra” linkjén lehet!
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Mentett medvék érkeztek Spanyolországból a
veresi medveotthonba
Két cirkuszi barna medvét
mentettek ki spanyol állatvédők Arties városában. A magyar Fehérkereszt Állatvédő
Ligán keresztül érkeztek meg
a Veresegyházi Állatkert medveotthonába.
Izgatott tömeg várta Veresegyházon
az új állatokat, amelyek a FAADA
spanyol állatvédő szervezet furgonjával érkeztek meg. Elsőként Mimo
szállítókonténerét nyitották ki, hogy
egy belső termen keresztül kijusson
átmeneti szabadtéri lakhelyére, de
esze ágában sem volt elhagyni, hiába dobáltak elé almát, és locsolták
slaggal. Ezért hagyták, és párját, a
nőstény Arant engedték ki. Ő bezzeg
azonnal kisétált a ládából, és utána
már a fiúja sem félt az ismeretlentől.
– A katalán állatvédő szervezet keresett meg minket a Fehérkereszten keresztül, hogy elhelyezhessék nálunk
ezt a két barna medvét – mondta a
Székely János, a Veresegyházi Állatkert igazgatója. A teljesen egész-
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Fotó: Vadnai Szabolcs

séges macik harminc napig lesznek
karanténban, utána összeengedik
őket a többi 29 medvével, amelyek
egy hatalmas, három és fél hektáros
területet birtokolnak.
– Mindkét medve húsz év körüli.
Először főleg halat és gyümölcsöt
kapnak, majd később a többi medvéhez hasonlóan nyulat, marhahúst, gyümölcsöket és pékárut. Idén
egyébként még Csehországból is
érkezik hozzánk egy volt cirkuszi
medve – tette hozzá Kuli Bálint, az
állatkert társigazgatója.
Dvorszky Csillától, a Fehérkereszt
Állatvédő Liga munkatársától meg-

tudtuk: a FAADA elsősorban akváriumokból ment cápákat Spanyolországban, ám emellett egyre több
medvén is segítenek. Mimónak már
volt egy társa, Demi, ő elpusztult.
– Aran 2011-ben érkezett a cirkuszhoz. A két medvét egy parkoló és egy
játszótér közti kis területen tartották
látványosságnak.
Magyarországra szállításuk 8000 euróba, vagyis
nagyjából 2,5 millió forintba került,
amit a spanyol Arties város önkormányzata fizetett. Örülünk, hogy
itt majd kifogástalan körülmények
között élhetnek – mondta Dvorszky
borsonline.hu
Csilla.

Októberben EBZÁRLAT LESZ GÖDÖLLŐN
és a környező településeken
Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a Pest
Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt. Az intézkedés a csalétek vakcina
(időjárás függvényében) kiszórásának október
1. és 4. közötti napokon tervezett időpontjától
október 25-ig lesz érvényben.
A teljes dokumentum Gödöllő város honlapjáról a
www.godollo.hu címen érhető el.

Sütőtök, a vitaminbomba
A tök vagy ahogy egyes vidékeken mondják, a dinka, a disznóólakból
és istállókból lassan, észrevétlenül belopakodott az ínyenckonyhák hátsó
ajtaján. Ősszel és télen az egyik legkedveltebb, könnyen hozzáférhető
csemege.
MIÉRT OLYAN ÉRTÉKES ÉLELMISZER A SÜTŐTÖK?
A sütőtök termése gazdag C-vitaminban, ami támogatja az immunrendszert,
így könnyebben elkerülhetjük az őszi hónapokkal megszaporodó náthás,
meghűléses megbetegedéseket. A sütőtökben lévő rostok segítik az emész-

Segítség, a macskám kipusztítja az összes virágot a lakásból!
Mi a teendő, ha a macska minden útjába kerülő növényt
kikapar és lerendez? Próbálkozzunk ráolvasással vagy
vegyünk inkább neki lapátot?
Olvasson tovább, ha érdekel
a válasz! Akinek van vagy volt
kiscicája, az tudja, hogy égetni valóan rosszak: felugrálnak, harapnak, borogatnak
vagy éppen kertészkednek,
ha úgy tartja kedvük... Van,
amelyiknek elég egy-két óra
őrület, majd lenyugszik és
édesdeden dorombolva nyugovóra hajtja fejét a gazdi
ölében.
De van, amelyik „gellert kap” és
soha el nem múló szenvedéllyel irtja a virágokat. Kikaparja a virágföldet (félreértés ne essék,
nem oda végzi a dolgát, arra
megvan az alkalmas hely, amit
kiskorától kezdve használ),
mindegy neki, hol van a virág,
akár a szekrény tetejére is felmászik csak azért, hogy kaparjon. Mit lehet ilyenkor tenni?
A serdülő macskák bizony
okozhatnak problémákat a lakásban. Alapvetően a kíváncsiság és a
játék motiválja őket, de esetenként
(és ezt felnőtt macskák esetében
is megfigyelhetjük) rosthiány, ásványianyag- és/vagy vitaminhiány
is lehet a növények rágcsálása, a virágföld kikaparása hátterében.
Klausztrofóbiás dühroham...
A macskák nem mindegyike tűri

jól a bezártságot. Vannak
esetek, amikor
a „klausztrofóbia” egyfajta
„dühös” viselkedészavarban
nyilvánul meg,
melynek során
a macska „rombol” vagy agresszívvé válik
(durva játék:
harapás, karmolás), vagy egyszerűen csak „boldogtalan” (látszólag ok
nélkül nyávog, nyugtalanul mászkál a lakásban, stb.).
Lakásban tartott macskák esetén
gyakoribb a rendellenes viselkedés, ha sokat vannak egyedül. Egy

társ sok esetben jó hatású lehet, de
ez sem biztos megoldás (egymás
mellett is képesek unatkozni!), ráadásul az egymással játszó, „üldözéses versenyt” produkáló állatok is
okozhatnak kárt a lakásban.
Dísznövény vagy macska?
Ami a szobanövényeket illeti, nos
azokat macskás lakásban jobb
olyan helyen tartani, ahol a macska

tést. A kálium pedig szervezetünk folyadékháztartásának szabályozásában
játszik szerepet. A sütőtök terméshúsának kalóriatartalma alacsony, vitaminban gazdag és egészséges. A sütőtök rengeteg béta-karotint tartalmaz, ez az
anyag adja narancssárga színét. A béta-karotin az egészséges látáshoz nélkülözhetetlen A-vitamin előanyaga, egyben antioxidáns is. Az antioxidánsok a
szív- és érrendszeri-, valamint a daganatos betegségek kialakulásában szerepet játszó szabadgyökök ellen hatnak.
nem érheti el őket, vagy (bármenynyire fájó) meg kell válni tőlük. Ez
azért is indokolt, mert a dísznövények túlnyomó része kisebb-nagyobb mértékben mérgező. Ez pedig enyhébb esetben a növényeket
megrágó állatok hányását, hasmenését idézi elő, súlyos esetben pedig komoly következményekkel, akár elhullással
is járhat.
Azaz legtöbb esetben választás elé kerülünk: dísznövény
vagy macska? A kettő ritkán
fér meg probléma nélkül egymás mellett. (Egészen más a
helyzet, ha a macska kimehet
a kertbe. Ilyenkor előnyben részesíti a fűfélék fogyasztását.)
A „macskafű” termesztése és a
macska számára hozzáférhetővé
tétele esetleg javíthat a helyzeten,
de valószínűleg nem fogja teljesen
megoldani a problémát, különösen
nem olyan esetben, amikor a macskának már szokásává vált a dísznövények, cserepek feldúlása.

MIRE JÓ A TÖKMAG?
100 g tökmag 500 kalóriát és több mint 45 g zsírt tartalmaz. 20 g tökmag olajtartalma egy evőkanálnyi olajnak felel meg. A tökmagolaj telítetlen zsírsav
aránya igen magas, így ez az értékes növényi olaj megkönnyíti a szervezet
számára a tápanyagok felvételét.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

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

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Október 1-jén és 2-án,
szombaton és vasárnap,
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

www.haziallat.hu

Parlagfűveszély!

Húzza ki
gyökerestől!

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

Szeptemberi

AKCIÓ!

10 ezer Ft. feletti vásárlás
06-70/601-8618
esetén 10 % kedvezmény
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.
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Labdarúgás – „angyaLi” szárnyakon repüL a geaC

GSK bravúrpont a listavezető ellen
Bravúrnak mondható, de korántsem meglepő 1-1-es döntetlennel zárult a Pest megyei I.
osztályú bajnokság hetedik fordulójában a Gödöllői SK és a listavezető Vecsés párharca, ezzel
tovább tart Szász Ferenc csapatának remek szereplése. A GEAC is
szárnyal, ezúttal a Tóalmást verte
6-1-re, míg a GSK II-Szada formáció Dányban remizett (1-1).
Az elmúlt héten is rángatta már az oroszlán bajszát a Gödöllő, akik Pilisen értek
el döntetlent, de a most hétvégi, Vecsés
elleni 1-1-es eredmény talán még annál
is nagyobb bravúrnak számít. A listavezető és eddig a meccsig mindössze két
pontot veszítő Vecsés lényegesen nagyobb költségvetésből gazdálkodhat és
kimondottan a feljutás a célja a klubnak.
A találkozó eleje nagyon jól indult gödöllői szempontból, ugyanis Maródi

György révén vezetést szereztünk, de
hamar, öt percen belül jött az egyenlítés, így nem örülhetett a GSK sokáig. A
folytatásban mindkét kapu előtt adódtak
helyzetek, de gól már nem született, így
igazságos pontosztozkodással zárult a
párharc.
A Gödöllő hét fordulót követően 12
ponttal a hatodik helyen áll és a következő játéknapon a Viadukt SE-Biatorbágy
csapatát fogadja majd.
Pest megyei I., 7. forduló
Gödöllői SK – Vecsési FC 1-1 (1-1)
Gól: Maródi György.
Megyei III. osztály – Négy Angyal gól,
GSK II. iksz
Tovább tart a lendülete a Gödöllői EAC
csapatának, akik ezúttal a Tóalmást verték, többek között Angyal Zoltán négy
góljának köszönhetően 6-1-re. Farkas
Sándor csapata kilenc ponttal (három

küzdősport – Judo verseny, 13 gödöLLői éremmeL

A „piszkos” tizenhárom
Kiválóan szerepeltek a Gödöllői Judo Klub tanítványai
egy tokodaltárói meghívásos
versenyen, ahol összesen 13
alkalommal állhattak fel a gödöllői fiatalok a dobogó valamelyik fokára.

Ovis győztes a fiataloknál

Ismét Gödöllőn az ötkarikás relikviák
a Magyar Olimpiai Akadémiával
(MOA) közösen az Olimpiai és
Sport Témájú Gyűjtők XVIII. Nemzetközi Találkozóját.

Vincze Máté, Szegedi Péter és Tallárom
Ábel bronzérmes lett, valamint Pocsai Levente az ötödik helyet érte el.
-li-

fel. A fotón Gerőfi László, a Pelikán HE
elnöke, valamint a gyermek kategória 1-3.
helyezettje balról jobbra.
-il-

A hat korcsoportban, fiú és leány kategóriában megrendezésre kerülő futóverseny mezőnye ezúttal is a Szent István
Egyetem főépülete előtti aszfaltról rajtol.

röpLabda – i. körösfői LászLó kupa

Békéscsabán a meglepetés vándorserleg
Rendhagyó tornát szerveztek a
gödöllői utánpótlásban dolgozó
edzők. Körösfői Lászlóról, a helyi
női röplabdázás egyik megalapítójáról nevezték el a serdülő tornát, ezzel is tisztelegve a klubvezető munkássága előtt.
A szervezőknek sikerült titokban tartani az
ötletet, így a helyszínen összegyűlt korábbi
játékosok, csapattársak és a család körében
leplezték le a torna nevét egy ünnepélyes
megnyitó keretein belül. A hat csapatos
tornára a házigazdák két csapata mellett a
Vasas, a Békéscsaba, az MTK, az Újpesti
TE kapott meghívást. A két csoportban zajló
megmérettetés csoportmeccseit és elődöntőit követően a döntőben a Gödöllő 2001-es

ország gyűjtői vettek részt. A kilátogató
érdeklődők, gyűjtők összesen 75 kiállítói
asztalon tekinthették meg az olimpiai játékokkal kapcsolatos relikviákat.
-tl-

korcsoportja mérkőzött meg a viharsarki fiatalokkal. A fináléban hiába vezetett a hazai
csapat 1-0-ra, a békéscsabai lányok fordítani tudtak, így ők birtokolhatják egy évig a
Körösfői vándorserleget. A bronzérmet az
MTK szerezte meg szintén döntő szettben
a Gödöllői RC 2000-es korcsoportja ellenében, az 5. helyen az UTE végzett, a Vasas
hatodik lett. A gödöllői különdíjasok Stollár
Szonja és Rausch Blanka. Edző: Szabados
-ilIstván.

atLétika – öt nemzet viadaLa

Remek gödöllői eredményekkel
Négy gödöllői fiatal képviselte
hazánkat a szlovákiai Nagyszombaton megrendezett, öt országot
felvonultató serdülő válogatott viadalán, ahol versenyszámonként
ketten indulhattak.
Mind a négy GEAC-os atléta egyéni
csúcsot, illetve ahhoz közeli eredménynyel járultak hozzá a magyar lány csapat
győzelméhez és a fiú csapat második helyéhez. A gödöllői fiatalok közül kiemelkedett Mihály Ádám 410 cm-s rúdugró
eredménye, amely 20 cm-rel jobb az
aranyjelvényes szintnél.
Az idei év eredményei alapján Mihály

Ádámnak és Bánovics Dorottyának
egy sikeres téli felkészülés után minden
esélyük megvan arra, hogy legjobb magyarként részt vegyenek az Ifjúsági Európai Olimpián /EYOF/, amit 2017-ben
Győrben rendeznek. A versenyzők edzői:
Szörényi István, Gadanecz György és
Máté Alpár.
Eredmények: 4. hely: Mihály Ádám
rúdugrás (410 cm); 5. hely: Bánovics
Dorottya rúdugrás (310 cm - aranyjelvényes szint); 7. hely: Szőke-Kiss Anna
600 m (1,39,54 mp - egyéni csúcs); 8.
hely: Eszenyi Napsugár diszkosz (28,79
-szim).

kéziLabda – ahoL abbahagyták

Robog a GKC mozdony
Ott folytatták a gödöllői kézisek,
ahol az első játéknapon abbahagyták, azaz kettős győzelemmel végeztek soros ellenfelük ellen, ezúttal a XVI. kerületi KMSE
otthonában.
Bartos Gábor felnőtt férfi csapata a
mindvégig kiélezett párharc során a szünetben még kétgólos hátrányban volt, de
sikerült fordítaniuk a mieinknek és végül
ugyan ennyi gólos különbséggel, 27-25re nyertek. Mácsár Gyula junior együt-

tese újabb könnyed sikert ért el, ezúttal
kilencgólos különbséggel, 28-19-re nyert
a GKC.
NB II. Északi-csoport, 2. forduló
XVI. kerületi KMSE – Gödöllői KC
25-27 (13-11) Juniorok: XVI. kerületi
-ttKMSE – Gödöllő 19-28
Következik:
Október 1., 16 óra (juniorok 18 óra)
Gödöllői KC –
Grundfos Tatabánya KC „B”
(Hajós iskola tornaterme)

sakk – szerény kezdés

Az eseményen, amelyet dr. Gémesi
György polgármester, valamint dr. Jakabházyné Mező Mária, a MOA főtitkára
nyitott meg, a magyarokkal együtt kilenc

22. KIRCHHOFER JÓZSEF MINI MARATON
Október 2-án, vasárnap 10 órai
kezdéssel rendezik meg a 22.
Kirchhofer József mini maraton
futóversenyt.

A hétvége programja:
Pest megyei I., 8. forduló
október 1., 15 óra
Gödöllői SK – VSE-Biatorbágy
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Pest megyei III., 6. forduló
Október 2., 15 óra
GSK II-Szada – Vácszentlászló SE
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

A gyerek kategóriában a Palotakerti Óvoda
növendéke, Veress Márton nyert, megelőzve Vér Lilit (Petőfi iskola) és Kiss Istvánt
(Hajós), míg a felnőtt kategóriában Hotváth
Zsolt lett a legjobb pecás. Itt a képzeletbeli dobogó második fokára Kőrösi Sándor,
míg a harmadikra Imre Zoltán állhatott

oLimpiai reLikviák kiáLLítása
Az
elmúlt
szombaton, a
gödöllői Hajós
iskola
tornatermében rendezte meg a
MOB Emlék- és
Hagyományőrző Bizottsága

mérkőzést követően) a tabella ötödik
helyén áll jelenleg. A GSK II-Szada
Dányban vendégszerepelt és bravúrnak
mondható döntetlent ért el riválisa otthonában. Kerecsényi F. Norbert együttese kettő ponttal a 11. helyet foglalja el a
bajnoki tabellán. A két gödöllői alakulat
szeptember 28-án pótolja a GEAC pályán egymás ellen elmaradt mérkőzését
18 órai kezdéssel.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 5.
forduló: GEAC – SK Tóalmás 6-1 (2-0)
Gól: Angyal Zoltán (4), Somogyi Levente (2).
Dány KSK – GSK II-Szada 1-1 (0-1)
Gól: Tóth Bence.
-ll-

A versenyre 22 egyesület, közel 230 versenyzője nevezett a különböző korcsoportokban. Szádvári Zoltán tanítványai közül
Makádi Liliána, Püsök Zsombor, Krakóczki Máté, Krakóczki Bence, Dubis Márton és Dubis Botond aranyérmes lett korcsoportjában. Tárnok Emese, Gál Bence és
Samu Barbara ezüst-, míg Vilisics Márk,

horgászverseny – 43-an Lógatták a botot

Szeptember harmadik hétvégéjén
rendezte meg a Pelikán Horgász
Egyesület hagyományos őszi gyermek és felnőtt horgászversenyét az
Isaszegi V. számú tavon, amelyre
összesen 43-an neveztek.

2016. Szeptember 27.

Sport

Jászberényi mattok a GSBE ellen
Nem sikerült túl jól az idénykezdet a Gödöllői Sakkbarátok Egyesületénél, akik az NB
II-es nyitányon a Jászberényi
Sakk Körtől kaptak egy kis
leckét.

nevezni a verseny napján a helyszínen
(kivétel a Hajós-, az Erkel- és a Premontrei iskolák).
További információ: 06/30-309-20-14es telefonszámon!

A jászsági formáció 9,5-2,5-re verte a
GSBE csapatát, akiknél három ifjúsági
korú játékos is asztalhoz ült.
NB II. csapatbajnokság, Erkel-csoport
1. forduló: GSBE – Jászberényi Sakk
Kör 2,5-9,5
-se-
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Ajánló
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2016. október 1., 18 óra
Gödöllői Királyi Kastély
Lovarda
A Zene világnapja alkalmából
a Frédéric Chopin Zenei AMI
növendékeinek
kosztümös díszhangversenye
Jegyek kaphatók a Chopin
Zenei AMI könyvtárában.
Felnőtt 2000.- Ft.
Nyugíjas, diák 1600.-Ft)

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
2016. év végéig, a GIM-Ház kertjében látható a Műcsarnokban rendezett „Természetművészet-változatok”
című kiállítás gödöllői része Lugossy
Mária szobrászművész, Orosz Péter
szobrászművész, Katona Szabó Erzsébet textilművész és Varga Melinda
szobrászművész alkotásai.
A kiállítás csak előzetes bejelentkezés
alapján tekinthető meg, munkanapokon 9
órától 15 óráig.
2016. SZEPTEMBER 19-TŐL OKTÓBER
13-IG A GIM-HÁZ KIÁLLÍTÓTERME –
KIÁLLÍTÁS RENDEZÉS MIATT – ZÁRVA
TART!
GIM-Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely
Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28-419-660
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 27.

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.

A Körösfői –Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány felhívása
A Körösfői- Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány a névadó gazdag szellemi és művészeti hagyatékának méltó
megőrzése céljából támogatja a művészet bármely ágában tehetséges gödöllői fiatalok fejlődését, tehetségük kibontakoztatását. Az Alapítvány ugyancsak célul tűzte ki a gödöllői fiatalok művészeti oktatását kiemelkedő színvonalon végző pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerését.
A fentiek szellemében évente egy, Gödöllőn élő 14-24 év közötti tehetséges fiatal, vagy a tehetséges fiatalok
oktatását hosszabb ideje kiemelkedően végző személy díjazására kerül sor.
Az Alapítvány kuratóriuma által díjazásra legméltóbbnak tartott személy elnyeri a Körösfői-Kriesch Aladár Emlékplakettet és az azzal járó – a kuratórium döntése szerinti – pénzjutalmat.
A Kuratórium döntésének kihirdetésére, az emlékplakett és a vele járó pénzjutalom átadására 2016. október 29-én szombaton 18 órakor, Körösfői-Kriesch Aladár születésének évfordulója alkalmából ünnepélyes
keretek között kerül sor a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében.
A díj elnyerésére érdemes személyre megfelelő indokkal bárki javaslatot tehet, amit az alábbi címre juttathatnak
el: Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány, 2100 Gödöllő, Kiss József u. 7.

GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT HIRDETÉSFELVÉTEL
Tájékoztatjuk kedves Hirdetőinket, hogy a
HIRDETÉSFELVÉTEL szeptember 29-én és 30-án
technikai okok miatt ZÁRVA TART.
Kivételesen ezen a két napon a szolgalat@vella.hu
e-mail címre az apróhirdetéseket is el lehet küldeni
szeptember 30-án, 12 óráig.

A Gödöllői Református Líceum
a 2017/18. tanévre vonatkozó felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztató szülői értekezletet tart
2016. október 1-jén 9 órakor.
Ugyanebben az időpontban a 6.
osztályos diákok részére felvételi
előkészítő foglalkozást indítunk.
További információ az iskola honlapján www.grl.hu található

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 26-tól október 2-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.
Október 3-9-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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 27.

Mozaik
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Fotó:

Tatár Attila

Mob.: +36/30-952-9987

2016. október 18-án, 18 órakor

„Szabadság tér ‘56” címmel
Rákay Philip tart előadást a Premontrei Esték előadás-sorozat keretében a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium dísztermében. A rendezvény után az
előadó művei kedvezményes áron (dedikálással egybekötve) megvásárolhatók. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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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.

2016. szeptember 27.
GYÁSZJELENTÉS
+ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ZAWADIL
ISTVÁN RUDOLF életének 71. évében, 2016.
szeptember 20-án elhunyt. Hamvasztás után,
folyó év szeptember 30-án 9 órakor a Kispesti
Temető ravatalozójából helyeztetjük örök nyugalomra. Gyászoló család.

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

INGATLAN

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

+ Gödöllőn, új építésű, CSOK-képes, energiatakarékos, n+2 szobás társasházi lakások kulcsrakészen eladók! Iár: 25,9MFt, Terv.átadás:
2016.okt. 20-772-2429

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
+ Elveszett egy Yorkshire terrier kutya (kép és
szöveg 7.oldalon). Két kis gazdája várja haza.
Kérem, ha bármit tud róla hívjon: 30/7552130 A megtalálónak jutalmat ajánlunk fel!
+ Tájékoztatjuk kedves Hirdetőinket, hogy a
hirdetésfelvétel szeptember 29. és 30-án technikai okok miatt ZÁRVA tart. Kivételesen ezen
a két napon a szolgalat@vella.hu email címre az
apróhirdetéseket is el lehet küldeni szeptember
30-án 12 óráig. Megértésüket köszönjük.

+ Gödöllő keresett egyetem mögötti részén,
gyönyörű ősfás, építési telek eladó, 1310m2es, 21,7m utcafrontú, összközműves! Ár:17MFt
A telken egy 64nm-es átlagos állapotú házzal.
20-772- 2429
+ Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es építési
telek 14,5m utcafronttal, szép környezetben
sürgősen eladó. I.ár: 9,9MFt 20-772-2429
+ Szadán igényes környezetben, jó fekvésű,
1600m2, gondozott, közműves építési telek,
9,5M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429
+ AKCIÓ! Új építésű ikerház kulcsrakészen Gödöllőn eladó 3szoba+ nappalis, 83nm-es. Iár:
26,5MFt-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: 13.4 MFt (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
+ Gödöllőn, aszfaltos utcában új építésű, CSOK
képes, 3szoba+ nappalis 100nm-es ikerház, eladó. I.ár: 33MFt 20-772-2429 www.godolloi.hu
+ ÁRCSÖKKENÉS! Gödöllőn, Fenyvesben
100m2-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! Iár:11.5MFt! 20-539-1988
+ Gödöllőn, 2.em-i, 64m2-es, jó állapotú lakás műanyag ablakokkal, redőnnyel, egyedi
mérőórákkal SÜRGŐSEN eladó! Iár:15.9MFt
20-539-1988
+ Gödöllőn a Kazinczy krt.-on, 4.em.-i erkélyes,
58m2-es lakás eladó! Iár:15.9MFt! 20-539-1988

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

+ Gödöllőn felújított, negyedik emeleti 60m2es lakás erkéllyel, új ablakokkal, szép állapotban eladó! Iár:15.8 MFt! 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
+ Gödöllő központjában 55m2-es, 2 szobás, felújított, mfszt.-i lakás eladó! Új ajtók, új műanyag
ablakok. I.ár:14,2MFt 20/772-2429
+ Gödöllőn, központ közelében, azonnal költözhető, 45m2-es, jó állapotú galériás lakás eladó!!
I.ár:10,9MFt 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
+ Eladó lakást keresek központban! (20)
804-2102
+ 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 Testvérvárosok útján egy
2lakásos ház 100nm alapterületű, 3,5 szobás,
cirkófűtésű, teljesen felújított, hőszigetelt, emeleti lakása, saját használatú udvarrésszel, kocsibeállóval. I.á.: 25,2 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 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 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
+ 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
+ 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 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 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 Kazinczy körúton egy 2szobás, házközponti fűtésű társasházi öröklakás. I.á.:
13,5 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben
egy 100nm-es, 2szintes, duplakomfortos lakás,
mely funkcióját tekintve akár üzlet, iroda, rendelő, egyéb vállalkozásra és ott élésre is alkalmas.
A ház előtt ingyen parkolási lehetőség. I.á.: 28,9
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 garázszsal. I.á.: 29 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy nappali+5szobás, 20 -ban épült családi ház 500nmes 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 Gödöllő máriabesnyői részén egy 4szobás, régebbi építésű lakóház 733nm-es telken.
I.á.: 16,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy Kazinczy lakótelepi 68nmes +loggia, jó állapotú, 3szobás öröklakás. I.á.:
15,9 mFt 20-919-4870
+ Eladó Gödöllőn egy 1.000 nm-es telken 140
nm-es családi ház melléképülettel. Iskola, óvoda, buszmegálló a közelben, HÉV 2 megállónyira van. Tel: 20/423-6202
+ A Mátra nyugati kapujánál, Pásztó mellett, a
Koncsúr oldalában 986nm-es, bekerített, örökpanorámás telek 1millióért eladó. Jó levegő,
villany beköthető, gyönyörű kilátás a Cserhátra.
Érd: 30/236-2547

+ 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

+ Gödöllőn a Valkói út mellett 1.000 nm-es, bekerített telek termő gyümölcsfákkal sürgősen
eladó. Érd: 30/236-2547

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 110nm
alapterületű, 2,5 szobás családi ház 550nm-es
telken. Az ingatlan összközműves, alatta 2x10nmes pince található. I.á.: 20mFt 20-919-4870

+ Eladó Turán 100nm-es, téglaépítésű, összkomfortos kertes családi ház melléképülettel.
Vasútállomáshoz, buszhoz nagyon közel. Érdeklődni az esti órákban: 28/419-530
+ Gödöllőn a belvárosban a Kampis téren 6 éve
épült társasházi, első emeleti, 65 nm-es, erkélyes, lakás eladó. 30/365-2039
+ Gödöllőn, 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
+ Gödöllőn a Stop Shop és a Röges utca között
14db építési telekből már csak 2db eladó. Érd:
30/9467-702
+ A belváros szívében a Kampis Antal téren eladó egy 46nm-es (68nm hasznos) alapterületű
amerikai konyhás, nappali+ 1,5 szobás, fiatalos
lakás teremgarázzsal. Érd: 30/9840-476
+ Eladó Gödöllő központjában, Munkácsy M. utcában, 729 nm-es telken, 59 nm lakótérrel egy
2 szoba, nappali, konyha, fürdőszobás családi
ház +melléképület. Iár: 26MFt. Kör utcában 44
nm-es, 3.em. 1,5 szobás felújított öröklakás. Iár:
13,7MFt. Tel: 30/521-9533
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+ Kistarcsai Háziorvosi rendelőnkbe NŐVÉRT
keresünk! HÍD, vagy szakápolói végzettség szükséges. További információ: www.facebook.com/
lojanmed.hu .

+ Gödöllőn, Paál L.köz 4. fszt, 1,5szobás, parkettás lakás szinte új nyílászárókkal, külön tárolóval, minden szempontból jól megközelíthető
helyen eladó. Iár:13,5MFt. 20/2425-286
+ Eladó Gödöllőn egy kertes családi ház. Padlástér beépítéses, galériás, nappalis. Lakott
rész 96 nm. Iár: 26MFt. Érd: 70/947-6059
+ Gödöllőn TELEK ELADÓ a máriabesnyői részen: 850 nm (víz, villany, gáz, csatorna), illetve
Valkón a központban egy HÁZ: 200 nm (víz, villany, gáz). Tel: 20/923-8994.
ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn 35 nm-es 1.em. gáz-cirkós, téglaépítésű lakás kiadó. 60.000,-Ft/hó. Udvari parkolás. Tel: 30/423-7594
+ Gödöllőn kertes házban külön bejárattal kis
házrész 38.000,-+ rezsiért kiadó, vagy gázkonvektoros szoba-konyha fürdőszoba nélkül
18.000,-+ rezsiért. Érd: 70/307-7861
+ Gödöllőn, Királytelepen egy nagy szoba-konyha, fürdőszoba használattal kiadó két diák részére. Tel: 20/3380-422
+ Kiadó Gödöllőn a reptér közelében, zöldövezetben 77 nm-es, 2,5 szobás, összkomfortos
családi ház. Érd: 30/943-1059
+ Kiadó Gödöllőn az Egyetem közelében a Fácán sor újabb lakóparkjában egy nappali-étkezős, 3szobás, gardróbszobás öröklakás, garázszsal, 105nm lakóterülettel 150.000 Ft +2havi
kaució+rezsiért. 20-919-4870
+ Kiadó Gödöllő belvárosában egy 3szobás
98nm-es összkomfortos családi ház felújított állapotban kertkapcsolatos terasszal, kazánházzal,
pincével 150.000 Ft +2havi kaució + rezsiért.
20-919-4870
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ RAKTÁR KIADÓ (106 nm) Gödöllőn a TESCO-val szemben. Targoncával, kisteherautóval
járható. 4,3 m belmagasság. Saját fűtés és
vizesblokk, három fázis. Üzlethelyiség is leválasztható. 127.000.-Ft + ÁFA plusz mért rezsi.
T: +36 20/418-8878
+ Szadán 650 nm-es telken 100 nm alapterületű, jelenleg is működő KERESKEDELMI egység eladó. 20/966-6921

+ Gödöllőn a Szőlő utcában GARÁZST VÁSÁROLNÉK. 20/595-8384
+ GARÁZS KIADÓ a Patak téri garázssoron.
Tel: 30/502-4148
+ Gödöllőn a Patak téren GARÁZS hosszútávra kiadó. Mobil: 30/9285-292
+ GARÁZS KIADÓ a Kör utcában: 8.000,-Ft/
hó. Tel: 20/945-4590
+ Gödöllőn a Kazinczy lakótelepen GARÁZS
ELADÓ. Érdeklődni: 70/702-9747
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó,
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
ÁLLÁS
+ Állásajánlat! Szakképzett VILLANYSZERELŐT és villanyszerelő mellé SEGÍTŐT foglalkoztatnánk. A részletekért hívja a 30/9493326-os telefonszámot.
+ Gödöllő területére szórólap-újság terjesztőt
keresek. A munka végezhető iskola, nyugdíj
mellett is. Gödöllői lakosok jelentkezését várom! Tel: 20/495-2420
+ Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába keresünk kereskedelmi végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat azonnali kezdéssel,
váltott munkarendben. Az alap fizetésen felül a
jövedelem kiegészíthető! Érd: 28/513-115
+ Gödöllői cég, saját autóval rendelkező ételfutárt keres. Jelentkezni a 0630/3367392-es
telefonszámon lehet.
+ ARZENÁL Áruház ELADÓT keres a szerelvény osztályra. Érd: 20/414-7163

+ ELADÓ, PÉNZTÁROS munkakörbe keres
kollégát az ARZENÁL Áruház. Jelentkezni személyesen, vagy az arzenalgodollo@invitel.hu
címen. Érd: 20/962-5007
+ Gödöllői vendéglőbe KONYHALÁNYT keresünk. Tel: 20/3238-106
+ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat gödöllői
irodája közösségi gondozói munkakör betöltésére keres SZOCIÁLPEDAGÓGUS vagy
SZOCIÁLIS MUNKÁS főiskolai vagy egyetemi
végzettségű, OKLEVÉLLEL RENDELKEZŐ
munkatársat szenvedélybetegek számára működtetett közösségi ellátásába. Pályázni lehet
fényképes szakmai önéletrajzzal és motivációs
levéllel, melyet a következő email címre kell
eljuttatni 2016. október 15-ig: bus.terezia@
maltai.hu Az állás a felvételi eljárást követően
tölthető be. Bérezés a KJT bértáblához hasonló módon történik. Olyan szakembert várunk,
aki szívesen foglalkozna szenvedélybeteg emberekkel. Érdeklődni lehet a megadott email
címen vagy a 28/416-567, 30/647-5659 telefonszámokon hétköznap 8.00- 16.00 között.
+ KERTÉSZETI munkákra munkatársat keresünk. Érd: 20/9457-286

KÍNÁLATUNKBÓL: * A Kertvárosban N+2
szobás, 110 nm-es, felújított családi ház 720
nm-es telken eladó. Iá.: 29,9 m Ft.
*Az Alvégben,50 nm-es, egyszobás, felújítandó téglaház 540 nm-es telken eladó. Iá:11,5mFt.
*A Királytelepen 2007-ben épült, N+6 szobás,
kétgenerációs családi ház eladó. Iá.: 39 m Ft.
*Máriabesnyőn, N+2 szobás, kiváló állapotú,104 nm-es családi ház szép kertben eladó. Iá:24,9 mFt.
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+ A GÖDÖLLŐI ZÖLD ÓVODA pályázatot hirdet
DAJKA állás betöltésére. Munkavégzés helye:
2100. Gödöllő, Batthyány L. u.34-36. Feltétel:
dajka szakképesítés. Bérezés a KJT szerint. Benyújtandó iratok: -szakmai önéletrajz, -képzettséget igazoló dokumentumok, -3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány. Pályázat benyújtásának határideje: 2016.10.15. A pályázatok benyújtását az alábbi címre várjuk: Gödöllő, Batthyány L.
u.34-36. További információ kérhető Tiborczné
Garai Katalin óvodavezetőnél: 06-28-510-750,
06-20-9175-114, zoldovi@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.

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

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

+ Az AKTRION HUNGARY KFT. munkatársat
keres folyamatosan bővülő csapatába, alkalmi
és állandó munkavégzésre az alábbi munkakörbe: MINŐSÉGELLENŐR. Főbb feladatok: - autóipari termékek vizuális ellenőrzése, - autóipari
termékek összeszerelése, tesztelése. Elvárások:
- pontos, precíz, önálló munkavégzés, - felelősség
vállalás, - rugalmasság, - több műszakos munkarend vállalása. Amit kínálunk: - kiemelkedő bérezés, - hosszú távú munkalehetőség, - nemzetközi
csapat. Elérhetőség: office@aktrion.hu
+ Gödöllő területére hajnali, 2-3 órás munkára HÍRLAPKÉZBESÍTŐ kollégát felveszünk.
Aszódra, Veresegyházra és Gödöllőre megbízható SZÓRÓLAPTERJESZTŐKET keresünk.
Érd: 20/257-7411
+ TEHERGÉPKOCSI VEZETŐKET keresünk.
(Betonszállító mixer, Nyerges-vontató.) Elvárás:
C kategóriás jogosítvány, GKI kártya. Előny: E
kategóriás jogosítvány, Nehézgépkezelői jogosítvány, Építő- és anyagmozgató gép kezelője
OKJ (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakirány). Amit nyújtunk: egész évben,
folyamatos munka, korszerű gépkocsi park,
munkaruha, védőfelszerelés. Jelentkezni: +3628-420-287, gobesz@gobesz.hu, vagy személyesen: GÖBÉSZ Kft, Gödöllő, Lovas u. 7.
+ Idős embereknél TAKARÍTÁST, ÜGYINTÉZÉST, bevásárlást, kutyasétáltatást vállalok Gödöllőn és környékén. További információért keressen
bizalommal a 20/569-0078-as telefonszámon!

+ 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.
SZOLGÁLTATÁS

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5431775, 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, 06-30508-1380, 06-28-784-752
+ KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés. Rotációs kapálás,
gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090

2016. szeptember 27.
+ 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:
06-70-361-9679
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+ Egyedülálló férfi (56/174/82) hosszú távú
kapcsolat reményében társat keres. Ha akarjuk
boldog évek következnek. 30/9628-490
ADÁS~VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegygyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

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

+ LOMTALANÍTÁS, teljes körű lakás kiürítés,
KÖLTÖZTETÉS gyorsan és olcsón, akár hétvégén is! Tel: 30/642-1221 www.radopakolo.hu
+ Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problémák oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 20/367-4274

+ 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

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.
Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089
+ Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál
kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új
építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm
áron. 20-919-4870

+ 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

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Költözés miatt bőrgarnitúra, kanapé, asztal,
mosógép, stb. eladó. Tel: 70/779-8529

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul
a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és
szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai
háttér. Bárándi József 20/532-7275
OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal
FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL,
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és középszintű érettségire
való felkészítést vállal gödöllői középiskolai
tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)
+ NYELVTANÍTÁST, nyelvvizsgára és érettségire felkészítést vállal ANGOL és NÉMET szakos
tanár Gödöllő központjában. 30/368-2169
TÁRSAT KERES
+ Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.

+ Eladó szép állapotban lévő tömör fenyő tv-állvány. 850x770x450. Ár: 23 ezer Ft. Tel.: +3620-9811-027.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+ Eladó 160 literes hűtőszekrény (15.000),
3,5m-es szekrénysor (25.000), 10db 80cmes matrac (8.000/db), 2db 120cm-es matrac
(12.000/db), 1db 140cm-es matrac (15.000),
1db 180cm-es matrac (15.000), 6db támlás szék
(5.000/db), 1db 170cm-es asztal (10.000),
1db nagyíves, bőr ülőgarnitúra (50.000), 40db
300x900 Salgó polc (1.500/db), 12db Salgó
állvány (1.500/db). 20/935-4687

+ KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291

+ Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 1liter 2500Ft. Érd.: 0630 8518 763

+ Gödöllőn 200 literes fagyasztóláda méltányos
áron eladó. Tel.: 30/2242-653.

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

+ 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

+ Örökségből BÚTOROK jó állapotban eladók: 3 ajtós, 2 ajtós, polcos, ágyneműtartós
szekrények 10-15e/db, konyhabútor 35eFt, 4
személyes rekamié 15eFt, hordozható cserépkályha 35eFt, teatűzhely csővel 15eFt, gépi
perzsaszőnyegek újszerű állapotban 2x3m
10e/db Gödöllőn. Tel: 70/291-2122.
+ Olcsón eladó: AUTÓ ALAKÚ ÁGY újszerű
állapotban, 4 égős gáztűzhely, akasztós és
vitrines szekrény, fém öltözőszekrény műhelybe, Philips 45cm-es TV, kerek faasztal magasság-szélesség 65cm. 20/266-4955

+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz
szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő,
DózsaGy.út50.(Temetővelszemben)06-30/5364300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu

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
+ 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
+ Elveszett egy Yorkshire terrier kutya (kép és
szöveg 7.oldalon). Két
kis gazdája várja haza.
Kérem, ha bármit tud
róla hívjon: 30/7552130 A megtalálónak
jutalmat ajánlunk fel!
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Beküldési határidő:
2016. október 4.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Lederer Erzsébet, Petőfi tér 4-6., Derezsán Béláné, Komáromi u. 22.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os
vásárlási utalványát nyerte: Bartókné Szobonya Ágnes, Isaszegi u.
36., Radics József, Napsugár u. 33.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Ludányi-Horváth Csenge, Szkíta krt. 15.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Mészáros Flóra, Rét u. 55/2., Vágó Réka,
Deák F. tér 3., Bessenyei Gy. u. 2/1.

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kovács Lóránd, Vasvári
Pál u. 6., ifj. Szántai Béla, Semmelweis u. 1/B.

