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Mai és egykori óvodások együtt ünnepelték a Mosolygó ovi fennállásának 40. évfordulóját.

Bartók Béla előtt tisztelgett a Gödöllői Szimfonikus Zenekar szombati koncertjén.

(4. oldal)

(5. oldal)

Az ITF Taekwon-do világbajnokságról Bures Ferenc ezüst-, míg Vajkovics Ferenc bronzéremmel
(8. oldal)
tért haza.

NÉGY GENERÁCIÓ, ÖT HELYSZÍN: REMSEY-KIÁLLÍTÁS
Zsúfolásig megtelt a Gödöllői Városi
Múzeum időszaki kiállítóterme október 14-én, az öt helyszínen megrendezett Remsey-kiállítás megnyitóján,
majd innen indultak tovább az érdeklődők a kastélyba, a könyvtárba, a
GIM-házba és a Levendula Galériába, hogy megtekintsék azt a különleges összeállítást, amivel a várossá
nyilvánításának 50. évfordulóját ünneplő Gödöllő a település művészeti és kulturális életét meghatározó
Remsey családot mutatja be.
A Gödöllői Városi Múzeumban rendezett ünnepélyes megnyitón Gémesi
György polgármester mondott köszöntőt, melyben egyedülállónak nevezte,
hogy egy család ilyen hosszú időn keresztül meghatározó szerepet tud betölteni egy település művészeti életében,
s úgy fogalmazott: A Remsey család

Fotó: Reményi Krisztián

Tisztelgés a művészdinasztia előtt

Gödöllő történelmének részét képezi.
Bejelentette, hamarosan tovább bővül a városi múzeum előtti, az egykori
művésztelep nagyjainak emléket állító
szobrok sora, a város ugyanis pályázatot

adott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz
Remsey Jenő szobrának felállítására, de
– mint mondta – ha ez eredménytelen
lenne, akkor saját forrásból valósítják
meg az alkotást.

A kiállítás-sorozatot Wehner Tibor
művészettörténész nyitotta meg, aki úgy
fogalmazott, a dinasztia tagjai több alkotóterületen dolgozó, rendkívül sokirányú és sokszínű, összetett tevékenységet
kifejtő, valójában a tradicionális kategóriák szerint besorolhatatlan művészek,
hiszen a kiállításokon szereplő Remsey
Jenő Györgyről, Remsey Ivánról, Remsey Flóráról és Remsey Dávidról egyaránt elmondható, hogy folyamatosan
több műfajban is jelen voltak és alkottak, s ez a kiállításokon is látható.
„…számba vehetetlen, áttekinthetetlen művészeti együttessel kerülünk
szembe a Remseyek művészeti birodalmában. Tárgyiasult és szellemi örökségük, művészetteremtésük megannyi
ágazatot, alkotóterületet, műfajt és technikát átfogó és szintetizáló, lenyűgöző
gazdagságú” – mondta.
(folytatás a 6. oldalon)

Forgalmirend-változás

Figyelem!

Tovább folytatódnak a Petőfi Sándor tér
és a Lumniczer Sándor utca csapadékvíz-elvezetésének kivitelezési munkái, a
héten emiatt újabb forgalmi rend változásra kell számítani.
2016. október 19-től a Petőfi Sándor
téren további jelentős forgalomkorlátozás, útszűkület, lámpás forgalomirányítás és parkolási tilalom kerül bevezetésre.
Tekintettel arra, hogy a forgalmi rend
és a közlekedési sávok helyzete a munkálatok ideje alatt napról napra változik,
fontos, hogy az érintett területen fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Akik számára megoldható, gépkocsival lehetőség szerint csak a legszükségesebb esetben használják az érintett
csomópontot!
Szintén megváltozik a behajtási rend
a Kampis Antal térre. A tervek szerint
október 20-tól a területet a Szent János
utca felől lehet majd megközelíteni.
(folytatás a 2. oldalon)
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Ha meleget szeretnének a társasHázak

Forgalmi rend változás a PetőFi téren

Folytatódnak a Fejlesztések
(Folytatás az 1. oldalról)

A szokásosnál is nagyobb figyelmet
igényel a gépjárművel közlekedőktől
az október 19-én bevezetésre kerülő jelzőlámpás irányítás, ami a három irányból érkező forgalom közül
mindig csak egynek ad majd szabad
jelzést. A csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésének következő fázisában a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca

Korán indult a fűtési szezon

felé menő ágat zárják le félpályán.
Fontos, hogy a gépjárművel közlekedők zöld jelzés esetén is csak akkor hajtsanak be, ha meggyőződtek
arról, hogy a kihajtás is biztosított!
A helyzetet nehezíti, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcában jelenleg
is zajlik a járda felújítás, aminek
a kivitelezése most ér a Petőfi téri
szakaszhoz.
Az utcában a páros oldali járda újul

A szokásosnál hidegebb idővel köszöntött be az ősz, sok
helyen már október első napjaiban elindult a fűtés. Míg a
családi házas övezetekben
ez egyszerű döntés kérdése,
a társasházaknál már más a
helyzet, itt a lakók döntésén
múlik, mikor lesznek melegek a radiátorok.

meg, a hozzá tartozó padka résszel.
Ennek során víztelenítést végeznek a
szakemberek és szivárgót alakítanak
ki a gyalogos közlekedési út mellett.
A munkálatok ideje alatt az utcában
tilos a parkolás! A kivitelezés a hónap végére fejeződik be.
jb

TEMETŐSZÉPÍTÉS ÖSSZEFOGÁSSAL

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a városrészi egyesületek és a civil szervezetek tagjai, Gödöllő önkormányzata és a
VÜSZI Kft. támogatásával két héttel ezelőtt megszervezett temető takarításhoz kapcsolódva, október 14-én a VÜSZI munkatársai a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete – aminek része a Gödöllői Kastélybarát Csoport
– tagjaival tovább dolgozott a Dózsa György úti temető szépítésén.
Ennek során a Szentessy-Danielisz kripta, Gödöllő egyetlen felépítményes kriptája, valamint a Honvéd-obeliszk
környéke szépült meg.
A halottak napjához közeledve az átlagosnál is többen látogatnak ki a temetőkbe. A Dózsa György úti temetőt karbantartó VÜSZI nagy gondot fordít a létesítmény rendben tartására, arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy
a sírokról és azok közvetlen környezetéről a nyughelyek tulajdonosai,illetve hozzátartozói kötelesek gondoskodni.

MÁR A GOOGLE TÉRKÉPEN IS TÁJÉKOZÓDHATUNK
A VASÚTI MENETRENDRŐL
Kilencven hazai vasútvonal
és több mint 1200 vasútállomás menetrendjével bővült
a Google Térkép. A Google, a
MÁV, MÁV-START és a GYSEV
együttműködésének köszönhetően mostantól Magyarország teljes belföldi vasúti menetrendje elérhető a Google
Térkép online útvonaltervező
rendszerében, amit hazánkban is egyre többen használnak.
A Google Térkép célja, hogy minél
átfogóbb és pontosabb információval támogassa a felhasználókat a
tájékozódásban. Havonta több mint
egymilliárdan használják az interaktív térképet világszerte, sokan közülük tömegközlekedéssel kapcsolatos
információt keresnek. A Google, a
MÁV, a MÁV-START és a GYSEV
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együttműködése ezen a területen jelent előrelépést, mivel a teljes belföldi vasúti menetrend elérhetővé
vált a Google Térképen.
A Google Térkép 2007 óta szolgáltat
tömegközlekedési adatokat a világ
városaiban. A funkció mára a világ
64 országának közel 20 000 városának és több mint 3 millió állomásának közlekedési információit tartalmazza.
A magyar vasútnak lépést kell tartania a technikai és informatikai fejlődéssel. A Google Térkép alkalmazásban a vasút elsőként jelenik meg a
magyarországi helyközi és távolsági
közösségi közlekedési szolgáltatók
között az ismert és népszerű felületen. Európában, ha nem is elsők, de
élen járók leszünk ezzel a franciák,
németek, osztrákok után. Mindez azt
jelenti, hogy sok millió számítógé-

Sokakban még ma is él a beidegződés, ami szerint október 15. a fűtési
szezon kezdete. Sok évtizeden át
valóban így működött a távfűtési
rendszer, azonban már több, mint
tíz éve, a lakók igényihez igazodik,
hogy a lakótelepeken mikor indítják el fűtést. Ezt ma már nem írja
elő a jogszabály, mindössze annyit
szabályoz a 157/2005. (VIII. 15.)
kormányrendelet, hogy az év szeptember 15. napja és a következő év
május 15. napja közötti időszakban
a távhő szolgáltató köteles igény
szerint szolgáltatni. Ennél pontosabb előírást a rendelet nem tartalmaz.
Mint azt kérdésünkre Geiger Tibor, a Gödöllői Távhő Kft. vezetője lapunknak elmondta, részükre a
legnagyobb problémát az átmeneti
időszakban a fűtés elindítása jelenti. A felhasználók egy része már
szeretné, hogy elinduljon a távfűtés, míg másik része ezt még nem
kéri. Ha belegondolunk, ez érthető

is, hiszen egész más a hőigénye annak, aki az egész napot otthon tölti
például egy kisgyermekkel, mint
annak, aki reggel munkába megy,
és csak este ér haza. Sokan azonban
nem szeretnék már ősszel megterhelni a családi költségvetést a fűtés
számlával.
Nem árt tudni azonban, az elindítás
nem feltétlenül jelenti a folyamatos
fűtést. A hőközpontok alkalmasak
időszakos üzemeltetésre is, kérhető
naponta két időszakban a fűtés indítása, illetve csökkentése.
A társasházak esetében a távhő
szolgáltatás indítását az épület közös képviselőjének írásban kell
kérnie, s szintén írásban rendelkeznek arról is, hogy milyen időszakban fűtsenek. Ehhez a társasház
lakóinak többsége aláírására van
szükség.
A hazai gyakorlat helyenként eltérő lehet. Vannak olyan települések
ahol elfogadott, hogy a fűtés elindítására akkor kerül sor, ha a külső
hőmérséklet napi középértéke – az
Országos Meteorológiai Szolgálat
előrejelzése szerint – előreláthatólag nem haladja meg a +10 fokot,
illetőleg három egymást követő napon a +12 fokot. Sok helyen azért
élnek ezzel a gyakorlattal, mert
megszünteti a felhasználók igénye
közötti ellentétből adódó, legtöbbször a szolgáltatón lecsapódó vitájk
kat.

ÚJ VEZETŐ KERÜLT A GÖDÖLLŐI
RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÉLÉRE
Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány – dr. Mihály István
r. dandártábornok, Pest megye rendőrfőkapitánya javaslatára – 2016. október 15-ei hatállyal indokolás nélkül visszavonta vezetői beosztásba történt
kinevezését dr. Bozsó Zoltán c. r. dandártábornoknak, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjének, valamint Pintér Lajos r. alezredesnek, az Érdi Rendőrkapitányság vezetőjének.
Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője a Gödöllői Rendőrkapitányság
vezetésével Lajmer György r. alezredest,
az Érdi Rendőrkapitányság vezetésével
dr. Szellák Norbert r. őrnagyot bízta meg
2016. október 16-ai hatállyal.

pen, táblagépen és okostelefonon válunk egyetlen kattintással vagy érintéssel elérhetővé a hazai és külföldi
utasaink számára – mondta Dávid
Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Csépke András, a MÁV-START Zrt.
vezérigazgatója hangsúlyozta: „A
rendszer segítségével a tömegközlekedéssel történő utazások tervezhetőbbé válnak, ezzel is növelve a
közösségi közlekedés versenyképességét az egyéni utazásokkal szemben. A Google Térkép használatával
az utazás megtervezésekor az utasok
komplex tájékoztatást kapnak: a kiválasztott időpontban mely közlekedési eszközöket vehetik igénybe,
milyen menetidőre számíthatnak,
sőt egy kattintással elérhető a MÁVSTART online jegyvásárlási felülete
is.
bj

dr. Bozsó Zoltán

Lajmer György

közmegHallgatás
Gödöllő Város képviselő-testülete
2016. november 8-án (kedden ) 18 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Az ülés helye:
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Téma:
Tájékoztató a 2017-es önkormányzati fejlesztésekről
(utak, közművek, főtér).
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt várnak!
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Mindenki kapHat segítséget

A Forrás ellátja a rászorulókat
A szokásosnál hidegebb napokkal köszöntött be az ősz, ami különösen nagy
veszélyt jelent a nehéz szociális helyzetben lévőkre, különösen azokra, akik
az éjszakát is a szabad ég alatt töltik.
Az elmúlt hetekben városunkban is
több helyen megjelentek olyan személyek, akik folyamatosan a
közterületen tartózkodnak,
amit sok esetben a lakosság
is segít, takarókkal, élelmiszer adományokkal. A szociálisan érzékeny lakosok
a rászorulók támogatását
fontosnak tartják, körükben nem egy alkalommal
felháborodást vált ki, ha –
tévesen – úgy érzik, a szakemberek magukra hagyják a hajléktalanokat, kéregetőket. Segítőkészségük
a tapasztalatok szerint azonban nem a
várt eredményt hozza meg, a rászorulók sokszor pont emiatt nem kerülnek
be az ellátó rendszerbe.
Nem árt leszögezni: Gödöllőn senkinek sem kell kéregetnie, sem az utcán töltenie az éjszakát.
A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központban minden rászoruló megkaphatja a számára szükséges
segítséget. Az intézmény munkatársai
24 órás szolgálatot tartanak fenn és
mindig megtalálják a megoldást, természetesen a hozzájuk fordulóknak is
be kell tartaniuk bizonyos szabályokat.
Ez utóbbi – főleg a hajléktalan-ellátás
terén – szokta a legtöbb gondot jelenteni, a házirend ugyanis magában
foglalja az alkoholfogyasztás tilalmát
és megköveteli a közösségi együttélés
szabályainak betartását. Szintén megkerülhetetlen követelmény a negatív
tüdőszűrő lelet, és az egyes fertőző
betegségekre vonatkozó háziorvosi
igazolás. Akinél az eredmény pozitív,
azt a tüdőgondozó, vagy a háziorvos a
megfelelő helyre irányítja.
A Forrás szolgáltatásait (hajléktalan
ellátás, éjjeli menedék, nappali melegedő, szociális étkeztetés) minden kr-

ízishelyzetben lévő gödöllői igénybe
veheti, a 06-28-513-605-ös telefonszámon pedig bárki jelezhet, aki rászorulóra szeretné felhívni a figyelmet.
Szociális étkeztetést kaphatnak azok
a szociálisan rászorulók, akik az étkezést önmaguk részére tartósan vagy

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Ennek keretében napi egyszeri,
több fogásos meleg ételt biztosítanak
negyven fő részére, helyben fogyasztással hétfőtől péntekig. Az ellátásért
nem kell fizetni. Vasárnapra és más
ünnepnapokra hidegélelmet kaphatnak
a rászorulók.
A hajléktalan ellátás az elmúlt években jelentős változáson ment át. Az
intézmény Ganz Ábrahám utcába való
költözése révén lehetőség nyílt egy
jobb színvonalú, kibővült szolgáltatást
nyújtó ellátás kialakítására. Az ellátás
három formát ölel fel.
A hajléktalanok átmeneti szállója
ideiglenes elhelyezést biztosító intézmény, amely a 18. életévét betöltött,
gödöllői gyökerekkel rendelkező hajléktalan nőknek és férfiaknak áll rendelkezésére. Az intézmény 8 férőhelylyel működteti a női, és 20 férőhellyel
a férfi szállót. Az ellátás a jövedelemtől függően térítésköteles.
Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint
krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását teszi lehetővé 2 nő és 4 férfi
részére. Ez térítésmentesen igénybe
vehető szolgáltatás.

Ezek mellett a nappali melegedő
lehetőséget nyújt húsz főnek közösségi együttlétre, pihenésre, személyi
tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, ételmelegítésére, tálalására és
elfogyasztására. Ez a szolgáltatás is
térítésmentes.
Forrainé Murányi Judit, az intézmény vezetője
lapunknak elmondta, minden esetben megtalálják a
megoldást, ha valaki hozzájuk fordul, senkit nem hagynak magára. A legnagyobb
probléma azonban az, hogy
sok rászoruló nem hajlandó
igénybe venni a szolgáltatást.
Ez az oka annak, hogy nem egyszer
találkoznak a gödöllőiek a parkokban a
padon, vagy a bokrok alatt tanyát verő
hajléktalanokkal. Bár a közterület-felügyelet munkatársai is nagy gondot
helyeznek arra, hogy, ha rászorulót
látnak, hozzásegítsék a megfelelő ellátáshoz, ezt azonban csak akkor tehetik meg, ha az illető hajlandó velük
együttműködni.
Zimányi Norbert, a közterület-felügyelet vezetője lapunknak elmondta,
a legkeményebb hidegben sem kényszeríthetnek senkit arra, hogy bemenjen a szállóra. Mivel jelenleg nincs
olyan jogszabály, ami tiltaná az utcán
életvitelszerűen történő tartózkodást,
ha ők fellépnek ellene – még ha az illető életének védelmében is – az kényszerintézkedésnek minősül.
Az ilyen életformát folytatók alaposan tisztában vannak a jogaikkal. Nemrég például az egyik gödöllői szociális
szakember, aki a Forráshoz szeretetett
volna elvinni egy hajléktalan személyt,
azt a választ kapta tőle: ha nem hagyja
őt békén, feljelenti zaklatásért.
Nem szabad tehát megfeledkezni arról: a segítség feltétele, hogy a rászorulók elfogadják azt. Anélkül tehetetlen a
szociális ellátórendszer.
(bd)

Hajós iskola: azonnali intézkedés

A gyermekek érdeke mindenek felett áll
Nagy felháborodást váltott ki az az elsősorban bulvársajtóban megjelent hír,
ami szerint a Hajós Alfréd Általános
Iskolában egy 8 éves kisfiú néhány osztálytársával, több az intézménybe járó
kisdiákot szexuálisan molesztált.
Gödöllő Város Önkormányzata is a
sajtóból értestült az esetről, és fölvette
a kapcsolatot az oktatási intézménnyel,
ahol elmondták, az ügyben azonnal intézkedés történt, mindent megtesznek a
gyerekek védelme és az eset mielőbbi
rendezése érdekében.
Az érintett gyerekek és szülők mellett
bevonták az ügybe az iskolapszichológust, felvették a kapcsolatot a nevelési
tanácsadó és a rendőrség illetékeseivel.
A sértett gyerek hozzátartozóival azonnal felvették a kapcsolatot és az iskola
rögtön megoldást keresett a problémára.
Mivel az iskola a KLIK-hez tartozik,
az önkormányzatnak az ügyben semmilyen hatásköre nincs.
A KLIK a sajtóhírekre reagálva az
alábbi nyilatkozatot tette közzé:

„A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ megdöbbenéssel értesült arról, hogy egyes bulvár sajtótermékek
a tanulók érdekeivel ellentétesen, féligazságokat, csúsztatásokat tartalmazó
cikkeket jelentettek meg a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolában történt
fegyelmi – pedagógiai problémáról, belekeverve a politikát is.
Az általános iskola az eset kirobbanása után minden szükséges intézkedést
megtett, hogy kiderítse, pontosan mi is
történt, értesítette a megfelelő szerveket
és pszichológusok bevonásával segítette a diákokat és a szülőket a történtek
megbeszélésében, feldolgozásában. A
fenntartó minden szükséges segítséget
megad az iskolának, hogy a történteken,
amelyet néhány sajtótermék kiszínezve,
botránnyá akar dagasztani, minél hamarabb túltegyék magukat a diákok. Az
illetékes tankerület is vizsgálja a történteket, de a híresztelésekkel ellentétben
sem az iskola, sem a fenntartó vizsgálatát nem befolyásolja vélt politikusi

kapcsolat, amelyről a sajtóból értesült.
Egyetlen dolgot tartanak szem előtt, a
gyermekek mindenekfelett álló érdekét.
A cikkekben szereplő vádakkal illetett
tanulót a szülei másik iskolába viszik át.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a leghatározottabban elítél
mindennemű erőszakot, különös tekintettel, ha az egy iskolában történik.
Ugyanakkor kifejezetten kéri a sajtó
képviselőit, hogy olcsó szenzációhajhászás miatt ne tegyék tönkre gyermekek életét hamis vagy ellenőrizetlen
hírekkel. Tartsák tiszteletben a diákok
és az iskolákban dolgozók személyiségi
jogait, a tanulók érdekeit.”
Az üggyel kapcsolatban Palkovics
László oktatásért felelős államtitkár úgy
fogalmazott: „Egy nyolcéves kisgyereket szatírnak nevezni elfogadhatatlan.”
Az országos sajtót nem a sértett családja értesítette. Ők szerkesztőségünknek elmondták, a bulvársajtóban megjelent hír sok tekintetben nem fedte a
valóságot.
(ny.f.)

Tisztelettel meghívjuk

az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc
60. évfordulójának tiszteletére rendezett
ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra
IDŐPONT:

2016. október 23. (vasárnap) 15 óra
HELYSZÍN:

Gödöllő város főtere
AZ ÜNNEPSÉGET KÖVETŐEN
kerül sor az 1956-os forradalom és szabadságharc gödöllői
hősi halottai, Balázsovich András és Kiss Antal sírjának megkoszorúzása a gödöllői Dózsa György úti temetőben.
ÜNNEPI PROGRAM:
KOSZORÚZÁS: 14.30
Bezsilla-villa, az egykori Nemzetőrség udvarának bejárata
(2100 Gödöllő, Szabadság út 9.)
TÉRZENE
Főtér, közreműködik a Gödöllői Városi Fúvószenekar
vezényel: Ella Attila
Ünnepi beszédet mond: Dr. Gémesi György polgármester
ÜNNEPI MŰSOR
Közreműködnek a Garabonciás Színtársulat művészei
művészeti vezető: Mészáros Beáta

FELHÍVÁS!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából koszorúzást tartunk 2016. október
23-án 14.30 órakor a Bezsilla-villa (az egykori Nemzetőrség) bejáratánál.
(2100 Gödöllő, Szabadság út 9.) Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és
családtagjait.
Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb 2016.
október 20. (csütörtök) 15 óráig a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a 06-70-338-1838-as telefonszámon Tábikné Surman
Szilviánál, hétköznap 9-15 óra között.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat a megemlékezés napján 13 és 14 óra
között a helyszínre eljuttatni.
Megértésüket köszönjük!

ELKEZDŐDÖTT A „KISNÉPSZÁMLÁLÁS” 2. SZAKASZA
Három alkalommal próbálják felkeresni a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) munkatársai azokat a háztartásokat, amelyeket a mikrocenzusban
kijelöltek, de a címükről nem érkezett be az interneten kitöltött kérdőív.
Mint az a KSH tájékoztatásából kiderült, a mintába bekerült 440 ezer
háztartás mintegy 18 %-a választotta a kitöltésnek a gyors és kényelmes
internetes módját.
A KSH közleményt adott, ki melyben a mikrocenzus második szakaszáról tájékoztattak. Ennek során számlálóbiztosok keresik fel a népesség-összeírásba bekerült háztartásokat. A mikrocenzus október 31-ig
tart, ezt a november 8-ig tartó pótösszeírási szakasz követi, ekkor azonban már csak azokhoz mennek ki a KSH munkatársai, akikkel korábban
felvették a kapcsolatot.
A számlálóbiztosok délelőtt, délután és egy hétvégi napon is felkeresik
a mintába bekerült lakásokat. Ha senkit sem találnak otthon, mindhárom
alkalommal értesítést hagynak, és megadják a saját elérhetőségüket is.
Negyedszerre már csak akkor mennek ki, ha a válaszadásra kijelöltek
felvették velük a kapcsolatot.
A közleményben figyelmeztettek, hogy aki a mintába bekerült, és a válaszadást elmulasztja, szabálysértést követ el.
A számlálóbiztosokat nem szükséges a lakásba beengedni, a velük
való beszélgetés külső helyszínen is lebonyolítható – áll a közleményben.
A kérdezőbiztosok személyazonosságát bárki ellenőrizheti: a kérdezőknek egy sorszámozott azonosítókártyával és fényképes okmánynyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) kell igazolniuk magukat,
a biztosok azonban semmilyen iratot nem kérhetnek a válaszadóktól. Amennyiben a számlálóbiztosok személyazonosságával kapcsolatban kérdéseik merülnek fel, a 06-80-200-014-es zöldszámon vagy a
mikrocenzus2016@ksh.hu címen is érdeklődhetnek.
(ny.f.)
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KÖNYVTÁRI ELISMERÉSEK
Ahogy minden évben, idén is az Őszi Könyvtári Napok
keretében megrendezett Könyves Vasárnap kerültek
átadásra azok a díjak, amelyekkel a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ olvasóit díjazza. Az
Év Olvasója díjakat öt kategóriába osztották ki. Az Év
Olvasója Maul Ferencné, az Év Gyermekolvasója Huri
Leopold, az Év legidősebb olvasója Huszár Endréné,
az Év legfiatalabb olvasója Révész Bogáta, az Év Olvasó családja pedig a Lencsés család (Lencsés Zita,
Lencsés Doma, Tóth Virág, Lencsés Gergő, Polusin
Katalin, dr. Lencsés György) lett 2016-ban.

Finn barátok a Városi Könyvtárban
Finnországi testvérvárosunkból, Forssából
érkezett vendégekkel
találkozhattak a gödöllőiek szerdán a Gödöllői Városi Könyvtárban és Információs
Központban. A forssaiakat Gémesi György
polgármester és Fülöp Attiláné könyvtárigazgató, a Gödöllői Testvérvárosok Egyesületének elnöke köszöntötte,
majd a távoli településről is elhangoztak ismertetők. A finn vendégek megtekintették a Gödöllőről készített városimázs filmet, s megismerkedtek a könyvtárral.

Negyven éves ovi születésnap
Fennállásának 40. évfordulóját
ünnepelte
szombaton a Mosolygó
– az egykori Kazinczy
körúti – Óvoda. A születésnapi ünnepség során a jelenlegi óvodások
műsorral kedveskedtek
szüleiknek és az egykori ovisoknak,akik közül sok felnőtt is eljött,
hogy találkozzon a régi barátokkal,
valamint az óvónénikkel és a dadusokkal. A résztvevőket Karlovics
Andrea óvodavezető és Gémesi
György polgármester köszöntötte.

SZAVAZZUNK GÖDÖLLŐRE!
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!

A színes program fő attrakciója természetesen a szülinapi „kukactorta” volt, de a kötetlen beszélgetés és
a sok játék is mindenkinek kellemes
perceket szerzett.
(t.a.)

Szüreti mulatság a Petőfi iskolában
Hagyományőrző program színesítette a Petőfi Sándor Általános Iskola
múlt heti eseményeinek sorát. Az intézményben szüreti mulatságot rendeztek, felelevenítve annak szokásait. A népművészeti műsor mellett
beöltözött csőszök és szőlőfürtök
felvonulása, népi muzsika, kézműves foglalkozások, szőlőevő verseny,

Október, az idősek hónapja
házi szörp kóstolása, drámajátékok,
ügyességi versenyek, zsákbamacska

és népi játékok szereztek kellemes
perceket a résztvevőknek.

MEGHÍVÓ – TELEKI KOSZORÚZÁS
Teleki Pál születésének 137. évfordulója alkalmából
2016. október 28-án (pénteken), 11 órakor koszorúzó megemlékezést tartunk szobránál, a gr. Teleki Pál téren.
Ez alkalommal kerül sor a téren lévő, felújított kereszt megáldására.
A Művészetek Házától 10.30-kor, az Egyetem aulája elől, a
„Búzakalász” szobortól 10.45-kor díjmentes autóbusz indul a
térre, majd a megemlékezés után vissza. Az autóbuszra a közbeeső buszmegállókban is fel lehet szállni.

A megemlékezésre tisztelettel meghívjuk és várjuk: a Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Újra: Gödöllői Magazin
A héten ismét a postaládákba kerül a Gödöllői Magazin. Az őszi kiadványban is számtalan izgalmas beszélgetés, helytörténeti érdekesség vár az
olvasókra. Kiderül, miért éppen Rézgombos volt a Rézgombos, milyenek
voltak az egykori és milyenek a mai gödöllői üzletek. Bepillanthatnak a képzeletbeli és a valóságos pultok mögé.
Aki valamilyen oknál fogva nem találja a magazint a postaládában, az a
Művészetek Házában, a Gödöllői Szolgálat ügyfélszolgálatán vagy a Polgármesteri Hivatal portáján beszerezheti.

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ
IDŐSEK VILÁGNAPJÁvá, ami mára idősek hónapjává növekedett. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a
világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen
ezért a gyorsan öregedő világban egyre nagyobb figyelem
övezi ezt a korosztályt.
Az egyre növekvő élettartam egyrészt örvendetes, hiszen többek között
az egészségügyi ellátások fejlettségének és az életszínvonal növekedésének eredménye, másrészt azonban a társadalomnak fel kell készülnie arra,
hogy ennek a korosztálynak az ellátása a jövőben egyre nagyobb terhet
fog jelenteni.
Nincs ez másként hazánkban sem, ahol a nők esetében 78,2 év, míg a férfiaknál pedig 71,6 év a várható élettartam. Önmagában az idősebb emberek
számának emelkedése nem jelent krízist, jó fizikai és mentális állapotuk
miatt a hatvan éven felüliek is aktív részt vevői lehetnek a társadalomnak.
A fiatal munkavállalók száma viszont évről-évre csökken Magyarországon, hiszen a reprodukcióhoz szükséges születésszám mindössze csak 1,3.
A megnövekedett életkorral együtt kitolódott a munkában töltött idő is,
aminek eredményeként sok családban nem megoldott az idős, beteg családtagokról történő gondoskodás, így egyre nagyobb az igény a szociális
ellátórendszer szolgáltatásai iránt.
Városunkban két idős ellátó intézmény, a Gödöllői Egyesített Szociális
Intézmény és a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona nyújt
segítséget azoknak, akik számára nem megoldott az otthoni gondozás.
Októberben mind a két intézményben az otthon lakóinak igényeihez igazított programokkal emlékeznek meg az idősek hónapjáról.
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Kultúra

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Kultúrák közti kalandozások
Azt hiszem, igencsak kevésre
tehető azoknak az embereknek a száma, akik ne szeretnének távoli tájakat bejárni,
más kultúrákat megismerni.
Az elmúlt évtizedekben két
nemzedék nőtt fel úgy, hogy
boldog volt, ha a szomszéd
országokba eljuthatott. Ma,
amikor „csak” pénzkérdés az
utazás, szinte a világ bármely
pontjára elutazhatunk. Ám ez
nem jelenti azt, hogy valóban
megismerhetjük, és megérthetjük egy adott ország népét,
szokásait. Ahhoz nem elég az
utazási iroda által szervezett
program, ahhoz ott kell élni,
barátokat szerezni, elérni,
hogy befogadjanak.
Kepes András azok közé a szerencsések közé tartozik, aki már gyermekkorában is utazhatott szülei
munkájának köszönhetően. Bár ez
így nem teljesen igaz, mert az akkori pártállam ezt még akkor sem tette
mindig lehetővé, ha mindkét szülőt
külföldre küldte dolgozni. De volt,
amikor mehetett ő is, így kezdetben
szüleinek köszönhetően, majd újságíróként bejárhatta a világot, az
arab országoktól Dél-Amerikáig és

az Egyesült Államokon át Indiáig
ismerkedhetett a történelemmel, a
hitvilággal, a szokásokkal.
A látott, megélt események, barátságok alakították világképét, amelyben
békésen megfér egymás mellett a
hindu, az iszlám, a keresztény és a
zsidó hit. Bepillanthatott az arab átlagemberek, a dél-amerikai őslakosok, az amerikai egyetemisták és a
japán családok életébe. Nem a turisták számára szervezett programokon,
hanem a mindennapokban szívhatta
magába a világ számos népének tudását, kultúráját, amit most az érdeklődők elé tár.

Különös kaland ez térben és időben,
az ötvenes évektől napjainkig, fura
önéletrajzzal fűszerezve, hol itt, hol
ott, körüljárva egy-egy témát: a gyermeknevelést, a szerelmet, az esküvőt, a tisztaság fogalmát, vagy épp a
vallás kérdését – mindazt, ami része
életünknek, mindennapjainknak.
No, ne holmi átlagos ismeretterjesztő, vagy filozófia műre gondoljon a
kedves olvasó. Kepes András könyvét leginkább egy jó hangulatú baráti
beszélgetéshez lehetne hasonítani.
Olyan, dumáljunk egyet… azután
előkerül egy üveg bor, és jönnek a
sztorik. És lehet meglepődni – például azon, hogy Indiában a tehén ürüléke is tisztábbnak számít, mint az
alkohol, amit sokszor fertőtlenítésre
használunk. Kuncoghatunk, hogy
mit is jelképez valójában Erdélyben
a lányoknak adott guzsaly, szörnyülködhetünk az argentin kamaszok
viselkedésén és elgondolkodhatunk
a kenyai muzulmán férfiak a keresztények egynejűségéről alkotott véleményén.
Mindeközben pedig jókat nevethetünk a humorral átszőtt történeteken,
amelyek nem csak szórakoztatnak,
hanem segítenek megérteni, és elfogadtatni a miénktől eltérő világnézeteket is. (Kepes András: Világkép) jk

Bartók előtt tisztelegtek a gödöllői szimfonikusok
Hatalmas sikert aratott a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar évadnyitó
bérletes előadása a Gödöllői Királyi
Kastély lovardájában. A koncert első
felében Bartók Béla Magyar képek,
valamint Román népi táncok című
művei hangzottak el autentikus formában és szimfonikus hangszerelésben, tiszteletképpen a 135
éve született zeneóriás emléke
előtt. A szünet után a zeneművészet másik nagy alakja, Liszt
Ferenc Tasso és Les préludes
című szimfonikus költeményei
csendültek fel.
Az est folyamán a zenekart Kovács János Kossuth- és Prima
Primissima díjas karmester, a
Magyar Állami Operaház és
a Magyar Rádió Szimfonikus

Zenekarának dirigense vezényelte. Bartók műveinek
megszólaltatásában a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene tanszékének
népzenei együttese és Annus
Réka népdalénekes közreműködött.
lt

ARPEGGIO GITÁRZENEKAR – HÚROK SZÁRNYÁN
Október 14-én este zenés utazásra invitálta a megjelenteket az Arpeggio Gitárzenekar a Szentháromság templomba;
a húrok a reneszánsztól a filmzenékig pengetődtek meg. Az esten a zenekart vendégzenészek is „kisegítették“: Halmóczki Sarolta hegedűn, Farkas Benedek blockflőtén kísért, illetve a Cuento Gitár Trió is a húrok közé csapott.

Meghívó – Körösfői- Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány díjátadója

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 díjátadást megelőzően, 17.30-kor a művész Gödöllői Városi Múzeum előtti szobornál koszorúzásra kerül sor.

Megjelent Körösfői-Kriesch Aladár
(1863-1920) festő- és iparművész
monográfiája és oeuvre katalógusa
Körösfői-Kriesch Aladár a 20.
század elején Gödöllőn működő
képző- és iparművészeti művésztelep alapítója, szellemi vezetője
volt. 2013-ban születésének 150.
évfordulója alkalmából városunkban a Szecesszió évét ünnepeltük. Tavasszal emlékkiállítást nyitottunk, szeptemberben
emlékkonferenciát rendeztünk
a mester tiszteletére. A 2001-ben
ünnepelt gödöllői művésztelep
centenáriumi évfordulója óta
gyakorlat a Gödöllői Városi Múzeumban, hogy a témában végzett
kutatásokat tanulmánykötetben
jelentetjük meg.
A Gödöllői Városi Múzeum 2016
nyarán adta ki a kötetet Gödöllő
városa, a Nemzeti Kulturális Alap,
a Magyar Művészeti Akadémia és
a múzeum Gödöllői Művésztelep
Alapítványa segítségével, ami méltó emléket állít Körösfői-Kriesch
Aladár életének és művészetének.
A munka során összegyűjtöttük Körösfői-Kriesch Aladár családjának
visszaemlékezéseit, ezek szép és
érdekes kiegészítései a tudományos
tanulmányoknak. A 12 tudományos
értekezés mellett, megtalálható a
kötetben a mester biográfiája, kiállításainak listája és válogatott bibliográfiája.
A kötet második fele igazi újdonság, mivel tanulmányok és a dokumentáció anyaga mellett összeállítottuk Körösfői-Kriesch Aladár
oeuvre katalógusát, amelyet a 1939ben Dénes Jenő munkájaként kiadott Körösfői-Kriesch Aladár
monográfia 276 tételére alapoztunk.
Műtárgykatalógusunkban a 948 tételt közel 700 esetben kíséri színes
vagy fekete-fehér kép. Több hazai
és határontúli múzeum, gyűjtemény

küldte el a tulajdonában lévő képek
fotóját, és adta meg közlésükhöz a
hozzájárulást. A magántulajdonban
lévő anyag egy részének fotózásához a család maga biztosított fo-

tóst és a tárgyak méreteinek megadását is maga vállalta. Az oeuvre
katalógust a 2016-os tudományos,
szakmai elvárásoknak megfelelően
tudtunk összeállítani. Ebben nagy
szerepet vállalt Farkas Zsuzsa művészettörténész és a kötet grafikusa,
Kecskés Zoltán.
A könyv bemutatója Gödöllőn, a
Királyi Váróban, 2016 október 24én 16 órakor lesz. A kötetet Szücs
György, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos igazgató-helyettese
mutatja be. A művészettörténész
szakma, Körösfői-Kriesch Aladár
leszármazottjai és a műtárgyak tulajdonosai, a gödöllői művésztelep
elkötelezett hívei régóta várják a
kötet megjelenését, amelyet, bízunk
benne, hogy most megelégedésükre
tudunk átnyújtani nekik.
Ezúton is köszönjük a Gödöllői
Művésztelep Alapítvány támogatását, amelyet az adó 1%-os felajánlásokból tudtunk biztosítani.
Őriné Nagy Cecília, a Gödöllői
Művésztelep Alapítvány titkára
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négy generáció, öt helyszín: remsey-kiállítás

Tisztelgés a művészdinasztia előtt
(folytatás az 1. oldalról)

„Hogy mégis legyen valami fogódzónk, legyenek tájékozódási
pontjaink néhány általánosan közös
jellemzőt, összefogó, rokonító vonást megpróbálunk körvonalazni. Az
olyan, általános jellemvonások, mint
a magas művészi minőség, vagy a
magas fokú mesterségbeli tudás, a
mesteri kivitel, az egyéni, eredeti
hang, a stílusteremtő erő esetükben
természetesen és magától értetődőn
jelenvaló esztétikai ismérv” – folytatta Wehner Tibor. Mint mondta,
még ez a nagyszabású kiállítás is
csak felvillantani tudja a Remseyek
művészetének legfontosabb pillanatait, amelyek a természet-tudat
nélkülözhetetlenségéről, a természeti
szépség tiszteletéről, a fantázia-világ
kibomlásáról és a valósággal, motívumaival való összeölelkezéséről, a
különös, gyakran oly furcsává alakuló, groteszk szépség kultuszáról,
a játék fontosságáról és a
játékosság mindenkori jelenlétéről, az újító szellem
állandó impulzusairól, a
minden művön átható, az
emberért érzett felelősségről és szeretetről, a hagyományok fontosságáról és
Gödöllőről vallanak.
A családi hagyományokról, a családi inspirációkról Wehner Tibor
a negyedik generációt
képviselő Remsey Dávidot idézte:
„Meghatározó, intenzív hatások értek az együtt töltött évek hosszú során. Megtanultam tőlük a különböző
művészeti technikákat, mesterségbeli fogásokat, és az általuk közvetített életmódbeli, művészetfilozófiai
irányzatokat. A család belső iskolaként működött: mindenfajta tanterv
nélkül, spontán beszélgetések keretében szívhattam magamba mindezt. Ennek a körnek részesei voltak
szüleim és testvérem, Benjámin is.
Mindannyian legfőbb kritikusai lehettünk és lettünk egymásnak. Egyedülálló és felejthetetlen volt ez a
légkör a maga kissé anakronisztikus,
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időn kívül helyezkedő lét- és látásmódjával.”
A megnyitó zenei programja –
melyen Brecz Annamária (hárfa),
Dezső Piroska (hegedű) és Gordos
Éva (fuvola) közreműködött, ezúttal
szorosan kapcsolódott a kiállításhoz.
A rendezvényt megnyitó Rimszkij-Korszakov Hindu-dala, nem csupán az eseményt színesítette, hanem
szorosan kapcsolódott a múzeumban
látható Gólyakalifa c. mese figuráihoz is, ez a mű szolgált ugyanis a
bábjáték egyes részei aláfestő zenéjének.
A nagyszabású kiállításhoz a hét
végén valamennyi helyszínen kísérőprogramok kapcsolódtak. Szombaton délelőtt a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban a Borbáth Péter által írt, és
Remsey Dávid illusztrációival díszített Sündör és Niru című gyermekkönyv interaktív bemutatójára került

sor. A nagy sikerű mesekönyv rajzaiért Remsey Dávid megkapta az Év
Gyerekkönyv-illusztrátora Díjat, valamint a Szép Magyar Könyv 2015
versenyén az Emberi Erőforrások
Minisztériuma alkotói különdíját.
Az eseményen a gyerekek a szerzők segítségével megtudhatták,
hogyan születtek meg a könyvben
szereplő figurák, akik DJ Panda és
a Legénység színészcsapat Borbáth
György, Árki András, Árki Lili,
Borbáth András, Borbáth Anna és
Árki Blanka keltettek életre.
A Gödöllői Városi Múzeumban is
izgalmas program várta a gyerekeket,
akik a bábkészítést sajátíthatták el a

Színháztörténeti Múzeum munkatársaival. A Gödöllői Királyi Kastélyban „Flóra kertje” címmel kézműves foglalkozást tartottak, a Barokk
Színházban pedig Baliga Kornél
belsőépítész tartott előadást Remsey
Flóra kárpitrekonstrukcióiról, színesítve az egyetemtől kezdődő közös
munka és barátság történeteivel.
A Levendula Galériában is izgalmas beszélgetésre került sor, gödöllői művészek: Szekeres Erzsébet,
Bada Márta, Lőrincz Ferenc és
Winkler Csaba osztották meg a
hallgatósággal azokat az élményeket,
amelyek a Remsey család tagjaihoz a
munkán, a tanuláson, és a barátságon
keresztül fűzte őket. A találkozón
Remsey Flóra fiai, Remsey Dávid és
Remsey Benjamin is részt vettek. A
jó hangulatú beszélgetés során egy
különleges, minden iránt érdeklődő
különleges család életébe pillanthatott be a hallgatóság.
Vasárnap a GIM-házban nyílt
nappal folytatódtak a Remsey-emlékkiállítás kísérő programjai, „Múlt és jelen szövedéke“ címmel.
Ez alkalomból Farkasvölgyi
Éva kárpitművész, a GIM-házban működő szövőcsoport vezetője mutatta be a Remsey
Flóra tiszteletére és emlékére
készített közös kárpitot, aminek
címe: Millefleur in Memoriam
Flóra. A kárpit, amit „teltház“
előtt tártak a nagy nyilvánosság elé,
csaknem 40 alkotó közös munkája.
Az október 14-én megnyílt kiállítássorozat múzeumban látható tárlatát 2017. február 26-ig, a GIM-házban december 18-ig, a városi
könyvtárban november 30-ig, a Levendula Galériában december 8-ig, a
kastélyban pedig 2017. március 5-ig
tekinthetik meg az érdeklődők.
A kiállításhoz kapcsolódóan két
katalógus is megjelent. Az egyik, a
Világ felett címmel, az öt tárlat anyagát mutatja be, a másik pedig Remsey Iván életművét ismerteti.
A kiadványok valamennyi kiállítási
(jk)
helyszínen megvásárolhatók.

50 éve történt
Fél évszázaddal
ezelőtt
nyilvánították
várossá Gödöllőt. Lapunk azz
év folyamán a
Pest Megyei Hír-el
lap segítségével
eleveníti fel az eseményeket:
Ha valaki azt hinné, hogy az 50
évvel ezelőtti Pest Megyei Hírlap elsősorban a megyei dolgokkal
foglalkozott, nagyot téved.
Vezető helyen mindig a nemzetközi
élet politikai eseményei kaptak
helyet, ezeket csak az SZKP (Szovjet Kommunista Párt) és az MSZMP
(Magyar Szocialista Munkáspárt)
kongresszusai, kiemelt eseményei
szoríthatták le az első és a második oldalról. De a lapban épp
úgy helyet kapott a divat, mint a
legújabb tudományos felfedezések,
vagy a televízió műsorok kritikája. No és persze a színes hírek és
a nevelő célzatú tudósítások is
rendre megjelentek.
Így például rövid beszámolót tettek közzé arról, hogy 1966 októberében vendéglátó napokat rendeztek Gödöllőn.
Ennek keretében a Váci
Vendéglátóipari Vállalat a ma is sokak által
emlegetett Pálma Cukrászdában
rendezett
cukrászati bemutatót.
A háromnapos rendezvényen tizennégy cukrász remekeit, harminc féle tortát,
süteményt
mutattak
be az érdeklődőknek.
A lap a színházrajongóknak is szolgált újdonsággal. A
bemutatókról rendszeresen beszámoló
lap egyik októberi
száma tudatta: a Vígszínházhoz szerződött Pécsi Ildikó.
A fiatal tehetséges színésznő, aki
gyermekkorától rendszeresen megfordult Máriabesnyőn, ahol keresztszülei éltek. Ekkor még nem
lakott itt, de már övé volt a 9
éves kora óta vágyott telek, amit
családi összefogással vásárolt
meg Hanzl bácsitól és Piri nénitől.
„Elsőként Heltai Jenő: Néma levente című színművében mutatkozott be a budapesti közönség
előtt. Beatrix királynő szerepét
játssza nagy sikerrel a felújított Heltai-műben. Közben vendégként a Kamara Varieté új műsorában, a Krimi magyar módra című

d k iób iis ffellép”
llé ” – szól
ól a
produkcióban
beszámoló.
A kulturális élet hírei között
számoltak be arról is, hogy a Pest
megyei levéltárban megkezdődött a
Helytörténeti olvasókönyv szerkesztése. Ennek munkálatait az
akkor már egy éve Gödöllőn dolgozó dr. Kosáry Domokos végezte.
A könyv a honismereti mozgalomban részt vevő diákok munkájához
nyújtott segítséget.
Az oktatást, nevelést célzó hírek
között időnként olyanok is felbukkantak, amik csak átvitt értelemben szolgálták ezt a célt.
Ilyen volt az a rendőrségi hír
is, ami két gödöllői család diszszidálási kísérletéről – no, meg
annak következményeiről számolt
be. A Soltész és a Czitó család
Ausztriába szeretett volna utazni, Czitóék két kiskorú gyermeke
– ahogy ez annak
idején
szokás
volt
– nem kapott
útlevelet. Ezt
követően
Jugoszláviába
kérték meg a
kiutazási
engedélyt, a gyerekeket azonban
ide sem akarták
kiengedni. Hogy
az eredeti cél
tényleg csak egy
utazás lett volna, vagy már eredetileg is diszszidálni akartak,
az már titok marad. Mindenesetre
Czitóék ezek után már az utóbbi
tervvel vágtak neki a határnak
úgy, hogy „a gépkocsi hátsó részét átalakították, funérlemezből
ládát készítettek, amit azután az
autó kárpithuzatával bevontak. Úgy
tűnt minta rendes ülés lenne.” A
határellenőrzésnél azonban lebuktak. Az eredmény: a családfőknek
2-2 évi szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, a feleségeknek
1, illetve 10 hónap felfüggesztett börtönbüntetés, s mindemellett Czitóék gépkocsiját is elkobozták. Az ügyész súlyosbításért,
a védők enyhítésért fellebbeztek.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét
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Történelmi gyümölcsfák történelmi környezetben

Napjainkban kezd igény mutatkozni ezen több száz éves fajták iránt,
ezért a hobbikertészek legnagyobb
örömére egyre több kertészeti árudában hozzá lehet már jutni ezekhez
a különleges facsemetékhez, például
a Kiváló Áruda címet elnyert Pálmaház Kertészetben is. A gödöllői
Királyi Kastély parkjában található
árudát üzemeltető Lyra Florae Kft.
célja, hogy a különleges történelmi
környezetben kialakított kertészet
többet nyújtson a látogatók számára, mint egy egyszerű áruda, ezért is
emeli be a már eddig is igen széles
gyümölcsfa választékába 2016 őszétől az alábbi történelmi fajtákat.
illetve a konténeres gyümölcsfákra
és bogyós gyümölcsökre 20% kedvezmény lesz érvényes ezen a napon.
Egyes gyümölcsfajták az ellenállóságukkal vívják ki kerttulajdonosok
szimpátiáját, mert sokan nem szeretnek permetezni. Ilyen például az
Erdélyből származó több száz éves
Batul alma. Ez egy kemény húsú

Támadnak a gyilkos katicák
Megérezték a hideg idő kö
zeledtét a harlekinkaticák és
tömegével rajzottak ki a hét
végén.Abogarakszázávaltör
nekbealakásokba.Figyelem!
Nem őshonos, kártékony faj
rólvanszó!
A hazánkba mesterségesen betelepített harlekinkatica nemcsak az embereknek okoz kellemetlenséget. A
gyilkos katicát „vérkaticának” is hívják a szakemberek, ugyanis nagy veszélyt jelent a mi őshonos, hétpettyesünkre. A Távol-Keletről behurcolt
faj rendkívül gyorsan szaporodik és
iszonyatosan falánk ragadozó.
Nemcsak a táplálékot eszi el a barátságos katicabogarak elől, hanem
azok petéit és lárváit is elfogyasztja,
ezzel megtizedelve a populációt.
Az utolsó langyos őszi napokat kihasználva a harlekinkaticák védett,
téli menedéket keresnek. Szeretik
meghúzni magukat épületek, autók

édes savas bőtermő fajta. A Besztercei szilvát mindenki ismeri, és ugyan
sarkavírusra fogékony, de kiváló íze
és magas beltartalmi értékei miatt ma
is az egyik legkeresettebb fajta a kertészeti árudákban a szabadgyökerű
gyümölcsfa szezon ideje alatt. Már
a XVI. században említésre került
ez a szilva fajta. A Felső-Tisza vidékről származó Nemtudom, vagy
más néven Penyigei szilva is egyre
keresettebb napjainkban. Kiváló lekvárnak, és remek pálinka készíthető
belőle. Körtéből is számos nosztalgiafajta lesz elérhető október végétől
a gödöllői Pálmaház Kertészetben
(2100 Gödöllő, Martinovics Ignác
u. 2/a). A kisebb gyümölcsűek közül
említhetjük a korai Árpával érőt és
az Arabitkát, de olyan ritkaságok is
megtalálhatóak majd a választékban
mint a Nagy szegfűkörte vagy a Császárkörte.
Jó érzés, hogy a jövő nemzedéke,
a mi unokáink az általunk ültetett
nosztalgia gyümölcsfajtát fogják
szüretelni és ránk fognak úgy emlékezni mint most mi a nagyszüleinkre.

és lakások rejtett zugaiban vagy az
ablak réseiben.
A harlekinkatica az emberre is veszélyes lehet, egyeseknél a testükben ta-

ezeket eltávolítani szinte lehetetlen.
Sajnos a rovarirtó szerek nem igazán hatnak rájuk, mert a harlekinkaticák sokkal ellenállóbbak, mint
más fajok. Leghatásosabb ellenük a
porszívó, így nem kell bajlódnunk a

lálható vegyület allergiás reakciókat
válthat ki. FONTOS! A gyilkoskatica
meglepő módon nagyot tud harapni!
Ennek következtébena bőrön pirosság és enyhe duzzanat keletkezhet
a befecskendezett emésztőenzimnek köszönhetően.Mindezek mellett
ezek a betolakodó rovarok szinte
minden összepiszkítanak. A testükből távozó sárgás nedv leginkább a
műanyag nyílászárókon szembetűnő,

tetemek eltakarításával. Begyűjtésük
és semlegesítésük már csak azért is
fontos, mert így megakadályozzunk
az adott egyedek következő évi szaporulatát!
A harlekinkaticák tömeges rajzása
akkor ér véget, amikor igazán hidegre fordul az idő. A tartós fagyok
idejére mindegyik katicának telelőhelyet kell találnia, amelyiknek nem
sikerül, nem éli túl a telet.

Újabb kártevő jelent meg hazánkban
A kígyóaknás molyok lárváinak tevékenységét nagyon sok növényen
megfigyelhetjük, gyomnövényeken
ugyanúgy, mint kultúrnövényeken.
A kígyóaknás szőlőmoly tevékenységét először 2014-ben figyelték
meg, és akkor nem tulajdonítottak
neki nagyobb jelentőséget. A szőlőmoly Észak-Amerikából került
Európába: először Olaszországban,
majd Szlovéniában és Svájcban is
megtalálták. Magyarországon budapesti kertekben, a Gödöllői Arborétumban, Monor térségében, az
Etyek- Budai és a Mátrai borvidék

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 október 25-ig lesz érvényben.
A teljes dokumentum Gödöllő város honlapjáról a
www.godollo.hu címen érhető el.

Jó érzéssel gondolunk vissza
a nagyszüleink kertjében sze
dettgyümölcsökzamatosízvi
lágára. Nosztalgia, vagy törté
nelmi fajtáknak hívjuk azokat
a gyümölcsöket, amelyek ki
szorultak az üzemi termesz
tésből,ésmárcsakaháziker
tekbentalálhatókmeg.

A 2016 október 22-én tartandó Őszi
Faiskolai Szezonnyitó rendezvényen
szakmai előadások keretében szeretnénk megismertetni ezeket a fajtákat
a kertbarátokkal. Emellett ingyenes
Pálmaház Herbárium termékkóstoltatásra és kézműves gyerek programokra számíthatnak a látogatók
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Élő-Világ

szőlőiben bukkant föl. Az európai
szőlőn kívül amerikai vadszőlőfajokon is kifejlődhet, de nem veti meg
a direkttermő szőlőt sem.
Az első tüneteket május közepén figyelhetjük meg a szőlőlevél színén,

a fertőzés augusztus-szeptemberre erősödik föl. Kifejlett lepkéje a
szőlő kérge alatt telel át. A lepke 3
milliméter nagy, tollszerű szárnyai
végén egy-egy fekete pont látható.
Védekezés: Tapasztalatok szerint
a kígyóaknás szőlőmoly ellen nem
lehet eredményesen védekezni a
foszforsav-észter
hatóanyagú készítményekkel,
viszont a szőlőmolyok ellen engedélyezett számos
rovarölő szer (pl. emamektin-benzoát, fenoxikarb,
metoxifenozid, stb.) ez ellen a faj ellen is hatékony
lehet.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

Turul
Állatkórház és Patika

Szeptember 22-én és 23-án,
szombaton és vasárnap
9-11 óráig:

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898

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

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Telefonszám:
06/20-48-23-058

Szeptemberi

AKCIÓ!

10 ezer Ft. feletti vásárlás
06-70/601-8618
esetén 10 % kedvezmény
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.
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Labdarúgás – Húszig számoLta a gsK ii-szada

Mindhárom labdarúgó csapat nyert
Az elmúlt hétvégi játéknapon, az idei versenysorozatban először fordult elő,
hogy mindhárom gödöllői
alakulat három pontot szerzett. A Gödöllői SK a Halásztelket verte 3-1-re, a GEAC a
Kistarcsát 3-2-re, míg a GSK
II-Szada a Kisalagot 20-0-ra.

bellán (a listavezető Vecsésnek 23
pontja van).
Pest megyei I., 10. forduló
Gödöllői SK – Halásztelek FC 3-1
(2-0) Gól: Nagy Tamás, Méhes
Pál Tamás.

Szász Ferenc megyei I. osztályban szereplő csapata a jó formában lévő Halásztelket fogadta. A
párharcból a gödöllőiek kerültek
ki győztesen, többek között a tavalyi sérülése után formáját hétről-hétre visszanyerő Nagy Tamás két góljának köszönhetően.
A GSK tíz mérkőzést követően 19
ponttal az ötödik helyen áll a ta-

Gólzáporral feledtette eddigi
gyengébb szereplését a Gödöllői
SK második csapata, akik a mindössze nyolc mezőnyjátékossal kiálló Kisalagot páholták el 20-0-ra.
Kerecsényi F. Norbert csapata
nem csak a gólkülönbsége helyreállításának örülhet, hanem annak
is, hogy elmozdult a 10. helyről és
jelenleg nyolc ponttal a kilencedik

Megyei III. osztály – Gödöllői gólzápor

futsaL – újabb szoros fise vereség

MAG-LOG továbbjutás a kupában
Újabb szoros meccsen maradt alul a Főnix ISE csapata a
futsal NB II. Keleti-csoportjában, Szabó György együttese
ezúttal a Csenger ellen kapott
ki 4-3-ra. A Magyar Kupában
lépett pályára a MAG-LOG
Team, akik könnyedén, 12-5re nyertek és jutottak tovább.
A gödöllői alakulat az első 20 perc
után döntetlenre állt, majd a folytatásban is fej-fej mellett haladtak a
csapatok, sőt 1-3-ról még kiegyenlített a FISE, de a vendégek jobban
bírták a feszültséget és végül elvit-

ték mindhárom pontot Gödöllőről.
A Főnix ISE csapata négy mérkőzést követően nulla ponttal sereghajtó csoportjában, míg az ezúttal
szabadnapos MAG-LOG Team
CFT Gödöllő ugyan ebben a csoportban két mérkőzést követően hat
ponttal a negyedik helyen áll.
NB II., Keleti-csoport, 4. forduló
Főnix ISE-SZIE – Csenger Petőfi
DSZ SE 3-4 (1-1) Gól: Csajbók Árpád, Annus Árpád, Szemes Sándor.
Magyar Kupa – Magabiztos MAGLOG továbbjutás
Magabiztosan jutott tovább a fut-

röpLabda – iii. szeLes péter-emLéKtorna

Bronzérmes GRC főpróba
Jászberényben rendezték, immáron harmadik alkalommal a
Szeles Péter-emléktornát hat
csapat részvételével, amelyre a Gödöllői RC női röplabda
csapata is meghívást kapott
és a Nyíregyháza, valamint a
házigazda Jászberény mögött
a harmadik helyen végzett.

FELHÍVÁS!
„A Bike-Zone Gödöllő Kerékpáros Egyesület utánpótlás csapatába
olyan 10-14 éves lányokat keres, akik
érdeklődnek a kerékpársport iránt.”
Érdeklődni lehet:
e-mail: bikezonemtb@gmail.com
mobil: 20-9277-848

2016. október 18.

Sport

A Gödöllői RC csapata a bajnoki
rajt előtti utolsó felkészülési tornáján vett részt, ahol három győzelem
mellett két vereséggel zárta. A GRC
az MTK-t 2-0-ra, a Budaörsöt és
a TFSE csapatát 2-1-re verte, míg
a Jászberénytől és a tornagyőztes
Nyíregyházától egyaránt 2-0-ra kapott ki. A legjobb gödöllői játékosnak Széles Petrát választották
meg a szervezők.
A torna végeredménye: 1.
Nyíregyháza 10 pont, 2. Jászberény 9 p., 3. Gödöllői RC
6 p., 4. Budaörsi DSE 3 p., 5.
MTK Budapest 3 p., 6. TFSE
3 pont.

helyen áll. A GEAC csapata rangadót nyert meg, miután az eddig
listavezető Kistarcsát sikerült 3-2re megvernie. Az élmezőnyhöz
tartozó csapatoknál két mérkőzéssel kevesebbet játszó „egyetemisták” felléptek a tabella tetejére
és 18 pontjukkal vezetik a Közép
A-csoportot a megyei III. osztályú
pontvadászatban.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 8. forduló: Gödöllői SK
II-Szada – Kisalag SC 20-0 (8-0)
Gól: Bali Dávid (2), Szabó László (3), Zabó Ottó (3), Gál Levente
(4), Tóth Bence (2), Kerecsényi
F. Norbert, Tury Viktor, Mészáros
Dávid, Rusznák Csaba, Resznák
Sándor, Gráczer Krisztián.
GEAC-SZIE – Kistarcsa VSC 3-2
(1-1) Gól: Juhász Tamás, Abdalla
-llAimen, Vitárius Tamás.
sal Magyar Kupa első fordulójából
a MAG-LOG Team CFT Gödöllő
csapata, akik a törökbálinti 5 Stars
SE együttesét verték 12-5-re. A második körben már lényegesen nehezebb dolguk lesz a gödöllőieknek,
ugyanis az NB I-es szombathelyi
Swietelsky Haladás VSE ellen kellene továbbjutni. A párharcra november 16-án kerül majd sor Gödöllőn.
Magyar Kupa, 1. forduló
5 Stars SE – MAG-LOG Team
CFT Gödöllő 5-12 (3-5) Gól: Varsányi Botond (4), Magyar Zsolt (2),
Molnár Márton (2), Nagy Roland,
Farkas Péter, Ecker Zoltán, Gruber
Bálint.
-tt-

Utánpótlás – Országos Ifjúsági bajnokság
A második helyen jutott tovább csoportjából az országos ifi bajnokságban a Szabados István irányítása
alatt pallérozódó Gödöllői RC leány
ifjúsági csapata, miután a két fordulós csoportkörben hét pontot szerezve végzett a Szolnoki Sportcentrum
mögött, megelőzve a Jászberényt. A
szeptemberi első fordulóban egy győzelmet (Jászberényt verték a mieink
3-2-re) és egy vereséget elérő GRC
(Szolnok ellen 1-3) az elmúlt hétvégi
második körben a Szolnokot 3-0-ra,
míg a Jászberényt 3-1-re verte, így
mindössze csak rosszabb szettaránya
miatt maradt le a csoportelsőségről.
-tl-

Küzdősport – itf taeKwon-do viLágbajnoKság

Két gödöllői érem
Remekül szerepeltek a Gödöllői Taekwon-do SE versenyzői
az Olaszországban megrendezett ITF Taekwon-do junior
és veterán világbajnokságon,
ahonnan egy ezüst- és egy
bronzéremmel térhettek haza.
Czeba Mihály 6 danos mester tanítványai több hónapos felkészülés után keltek útra az olaszországi
Adria városába, hogy megmérettessék magukat az idei Junior és Veterán Világbajnokságon. A
Gödöllői TKD SE tagjai,
Vajkovics Ferenc és Bures Ferenc 3 dan mesterek
veteránként, míg Polgár
Patrik és Faragó Levente
a juniorok között, 1 danként vettek rész a viadalon.
Nem vallottak szégyent a
több mint 40 országot és 800

fekete öves versenyzőt felvonultató
versenyen a gödöllőiek, ugyanis Bures Ferenc formagyakorlatban második helyezést ért el, míg Vajkovics
Ferenc küzdelemben a +85 kg-sok
között lett bronzérmes, de a fiatalok
is büszkék lehetnek magukra a legjobb nyolc, illetve 16 közé jutással.
A klub továbbra is szeretettel várja
mindazok jelentkezését az edzésekre, akiket érdekel a küzdősport ezen
ága. Érdeklődni a 06/20-530-49-57
-litelefonszámon lehet.

KéziLabda – megfriCsKázott pLer

Borította a papírformát a GKC
Újabb, az élmezőnyhöz tartozó csapattal nézett farkasszemet a Gödöllői KC az
NB II. Északi-csoportjában.
A Gödöllői KC a PLER-Budapest II-őt fogadta és Bartos
Gábor tanítványai nagy bravúrt vittek véghez, ugyanis
nyerni tudtak 30-23-ra.
A forduló előtt még veretlen fővárosiak Gödöllőre is a két pont
reményében érkeztek, főleg annak tudatában, hogy az elmúlt

fordulókban a GKC két élcsapattól, előbb a Tatabányától, majd a
Salgótarjántól is vereséget szenvedett. A gödöllői kézisek mindezek ellenére remek támadó játékunknak köszönhetően 30-23-ra
megnyerték a párharcot, borsót
törve ezzel a PLER kettő orra alá.
A Gödöllői KC öt fordulót követően hat ponttal az ötödik helyen
áll csoportjában.
NB II. Északi-csoport, 5. forduló: Gödöllői KC – PLER-Buda-tlpest II. 30-23 (16-11)

saKK – Hét remi-parti a Kispest sC eLLen

Vereség döntetlenekkel
A Gödöllői Sakkbarátok az
NB II-es csapatbajnokság
második fordulójában három
pont különbségű vereséget
szenvedtek a Kőbánya SC
csapatától úgy, hogy hét asztaltól is döntetlennel álltak fel
a küzdő felek.
A gödöllőiek egy, a vendéglátók
négy partit nyertek hét döntetlen
mellett, ennek végül a kőbányaiak

örülhettek, akik 7,5-4,5-re nyerték
meg a párharcot. Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete hét ponttal a 12.
helyen áll jelenleg az Erkel-csoport
tabelláján.
NB II Erkel csoport, 2. forduló
Kőbánya SC-GSBE 7,5-4,5
Győzött: Téglás M.; Döntetlen:
Veréb G., Reznák A., Bándy A.,
Somodi B., Kozma G., Bajnóczi P.,
Szabó Z.; Vesztett: Nagyajtai G.,
Sillye K., Hönsch P. Nagy D. -vb-

2016. október 18.

Ajánló
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Megjelent!

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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
„A VILÁG FELETT, Valahonnan valahová…”

címmel látható Remsey Flóra és Remsey Dávid
kiállítása a GIM-Házban.
A kiállítás Gödöllő várossá alakulásának 50. évfordulója tiszteletére, és a GödöllŐsz fesztivál
programja keretében kerül megrendezésre.
Megtekinthető: 2016. december 18-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig,
illetve előzetes egyeztetést követően más
napokon is.
2016. október 23-án (vasárnap)
a GIM-Ház 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

– Zombor utca 1. I/18. (34 m2 egy
szoba, konyha, kamra, előtér, fürdő + wc, helyiségekből álló, komfortos), valamint
– Fürdő utca 9. I/4. (55 m2, másfél
szoba, konyha, előtér, fürdő + wc
helyiségekből álló, komfortos),
valamint
– Deák Ferenc tér 1. II/6.( 58 +
1 m2, egy szoba + 2 db félszoba,
konyha, előtér, fürdő, wc, erkély,
földszinti tároló helyiségekből
álló, összkomfortos), valamint
– Szent János utca 24. III/43. (70
m2, egy szoba + 2 db félszoba,
konyha, előtér, fürdő, wc helyiségekből álló, komfortos)

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.

Gödöllő Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a meghirdetés
időpontjában
• Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, és
költségelvű lakbérrel bérbe adott
önkormányzati tulajdonú lakásra
bérlői, bérlőtársi joggal nem rendelkező, vagy
• a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan
idejű munkaviszonyban foglalkoztatott nagykorú magyar állampolgárok részére a Gödöllő,
– Szent János utca 24. II/29. ( 29
m2 egy szoba, konyha, kamra,
előtér, fürdő + wc, helyiségekből
álló, komfortos), valamint

2016. október 18.

Közérdek

lakás költségelvű lakbérrel, határozott, 5 éves időtartamra történő
bérbevételére.

TÁJÉKOZTATÁS – POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tájékoztatom Gödöllő város lakosságát,
hogy a nemzetgazdasági miniszter 88/2015. (VI. 29.)
NGM rendelet 2. §. a) pontja alapján

2016. OKTÓBER 31-ÉN (HÉTFŐN)
A GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL ZÁRVA TART.
Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

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.

Egyéb pályázati feltételek: A
résztvevők körére és fizetőképességre vonatkozó feltételek.
A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatvány kitöltése,
valamint a szükséges dokumentumok csatolása.
A pályázatok benyújtásának helye: Gödöllő Város Polgármesteri
Hivatala ügyfélszolgálatán, Gödöllő, Petőfi tér 4-6.(ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00-18.00, szerda
8.00-16.30).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. október 26. 16 óra
Részletes tájékoztató és formanyomtatvány átvehető ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton,
érdeklődni lehet a 06-28-529-153as telefonszámon Nagy Noéminél.

POLGÁRMESTERI
FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy
dr. Gémesi György
novemberi fogadónapját
2016. november 9-én tartja
10-12 óráig, 14-16 óráig
tartja.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 17-23-ig:
Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
Október 24-30-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GÖDÖLLŐI MESEVILÁG BÖLCSŐDE – ÁLLÁS
A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Kossuth Lajos u. 5-7.)
felvételre keres szakképzett kisgyermek-nevelőt. Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal lehet
Pálfi Sándorné intézményvezetőnél. Bérezés KJT szerint.
Munkába állás időpontja: 2016. november 1. További információ: 06-28-410-566.

06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968

ÉRTESÍTÉS

HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS
Gödöllő Város Önkormányzata

2016. október 27-én (csütörtökön) 18 órakor
Halottak Napi megemlékezést tart
a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol
emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két világháborúban
elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra
szeretnének emlékezni gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.
Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni
a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 24-én 12 óráig,
a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésén
(hétköznapokon 9-16 óra között),
a 06-70/977-2368-as telefonszámon Kiss Györgynénél.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 17.30 óráig
a helyszínre eljuttatni!
Megértésüket köszönjük!
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Mozaik

Gödöllői

Fotó:

Tatár Attila

kávéházba
MOSOGATÓTAKARÍTÓ
munkatársat
keresünk!
Jelentkezés
személyesen:
Gödöllő, Dózsa Gy.
út 13. címen

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
Az Erzsébet Királyné Szállodában

29 m²-es üzlethelyiség
novembertől kiadó
a Dózsa György út felöli oldalon.
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.
Érdeklődni:
+36-20-3928303 vagy admin@ekhotel.hu

Mob.: +36/30-952-9987

12 gödöllői Szolgálat
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

2016. október 18.
INGATLAN
+Gödöllőn, új építésű, CSOK-képes, energiatakarékos, n+2
szobás társasházi lakások kulcsrakészen eladók! Iár: 25,9MFt,
Terv.átadás: 2016.okt. 20-772-2429
+Gödöllő központjában 58m2-es, 2szobás, felújított, mfszt.-i lakás eladó! Új ajtók, új műanyag ablakok. I.ár:15MFt. 20/772-2429
+Gödöllő keresett, egyetem mögötti részén, gyönyörű ősfás,
építési telek eladó, 1310m2-es, 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, a belvárosban egy 30nm-es, fsz-i,
cirkós üzlethelyiség. Iár: 9.9 Mft+áfa. (20)804-2102
+Eladó 180nm-es, n+5szobás, 1995-ben épült, jó állapotú
családi ház, 1078m2 telekkel, Gödöllőn! Félig alápincézett,
garázs. Iár: 24.9MFt. (20)804-2102
+Gödöllő központjában 3.emeleti, 37m2-es lakás, jó állapotban eladó! Iár: 12.9MFt 20-539-1988
+Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es ÉPÍTÉSI TELEK bontandó, 30m2-es tégla kis házzal eladó! Iár:11.5MFt! 20-539-1988
+Gödöllőn a Kazinczy krt.-on, 4.em.-i erkélyes, 58m2-es lakás
eladó! Iár:15.9MFt! 20-539-1988
+Gödöllőn felújított, negyedik emeleti 60m2-es lakás erkéllyel,
új ablakokkal, szép állapotban eladó! Iár:15.8 MFt! 20-539-1988
+Gödöllőn, aszfaltos utcában új építésű, CSOK képes, 3szoba+nappalis 100nm-es ikerház, eladó. I.ár: 33MFt 20-7722429 www.godolloi.hu
+Eladó két szobás, újszerű állapotú lakás a központban, kocsibeállóval és terasszal. Iár: 19.9 MFt 20/804-2102

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

+Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, 12m utcafrontú saroktelek ikerház építésére vonatkozó kész háztervvel eladó!
Iár:9,8MFt 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
+Gödöllőn, Petőfi téren, 2.emeleti, új építésű, 2 szobás, tetőtéri 47 m2-es lakás és hozzá tartozó mélygarázsban parkolóhely
együtt eladó. Érdeklődni: 06/30-693-1838
+Budapest VI. kerületében, a Hősök tere közvetlen közelében,
a Szondi utcában 60 m2-es, 2 szoba összkomfortos 3. emeleti
lakás eladó. Tel.: 06-30-684-4020
+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 58nmes 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

+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 belvárosban a Kampis téren 5 éve épült társasházi, 1.em. 65 nm-es, erkélyes lakás eladó. 30/365-2039
+Gödöllőn, Palotakert 10-ben, földszinten 1 szobás, szépen
felújított, azonnal beköltözhető lakás eladó. Érd: 30/9320-923
+Gödöllőn a Stop Shop és a Röges utca között 14db építési
telekből már csak 2db eladó. Érd: 30/9467-702
+Gödöllőn eladó, Erzsébet-parkhoz közel, parkra néző csendes helyen 37nm-es, 1szoba összkomfortos felújított lakás
szép állapotban. Központhoz, iskolához közel. Iár: 12,9MFt.
30/9687-933
+Eladó Gödöllőn a máriabesnyői dombon, az Erdőszél utcából
nyíló utcában egy építési telek. Közmű az utcában. Zöldövezet.
06-1/7070-187
+Gödöllőn, Haraszt keresett részén, zöldövezet mellett, 436
nm-es összközműves, ősfás, építési telekrész eladó. 10,5MFt.
Tel: 30/709-1097
+Eladó Gödöllőn, Királytelepen Balaton u. 1.sz.alatt 1125 nmes telek kis, komfort nélküli házzal, kúttal. 30/618-7579

+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

+Gödöllőn, Paál L. közben fszt, 1,5szobás, parkettás lakás
szinte új nyílászárókkal, külön tárolóval, minden szempontból
jól megközelíthető helyen eladó. Iár:12,8MFt. 20/2425-286

+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

+Kismaros - Börzsönyligetben 1170 nm-es telek eladó. Áram a
telek előtt. Iár: 945.000 Ft. Tel: 20/521-4059
+ÁRCSÖKKENÉS! Vácszentlászlón eladó egy 638 nm-es ÉPÍTÉSI TELEK, rajta gyümölcsfákkal, fúrt kúttal. Közmű az utcában. Iár: 3 MFt. Érd: 20/200-8549, 70/335-6127

+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

+25 éve b
evezetett AUTÓSZERVIZ ÜZLETHELYISÉGGEL,
lakóházzal frekventált helyen, 30-as főút mentén eladó. Tel:
20/9888-997

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

+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

+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 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

+Gödöllőn, Erzsébet királyné körúton eladó 4.em. 63 nm-es,
erkélyes, jó állapotú lakás. Ára: 14,5 MFt. 20/553-6638

+Eladó Gödöllőn a Paál László közben 1.em., 57nm-es, 2,5
szobás, külön WC+ fürdőszobás (+spájz), felújítandó, konvektoros lakás a városközponttól 3percre. Iár: 14,5MFt. A közelben
zárt garázs is eladó 1,8 MFt-ért. Érd: 20/965-0805
+Gödöllő Központjában eladó 2szobás (amerikai konyhás nappali+ háló+ zuhanyzós fürdő), 46nm-es, klimatizált, tehermentes lakás alacsony rezsivel (távfűtés egyedi mérővel), épületben 2lifttel. 30/2212-742 (hétköznap 17h után).
ALBÉRLET KIADÓ

+Eladó Gödöllő máriabesnyői részén egy 4szobás, régebbi
építésű lakóház 733nm-es telken. I.á.: 16,9 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn 90nm-es, 2szoba összkomfort+ garázs egyedi fűtéssel, házi vízrendszerrel ellátott, új építésű kertes ház min. 1évre
kiadó! Havi 100eFt+rezsi. 3havi kaució szükséges. 20/544-1761

+Eladó Gödöllőn egy Kazinczy lakótelepi 68nm-es +loggia, jó
állapotú, 3szobás öröklakás. I.á.: 15,9 mFt 20-919-4870

+100 nm-es, bútorozott luxus lakás csendes, belvároshoz közeli
helyen (2 felnőtt+ max. 1 gyerek részére) kiadó. 20/9325-415

+Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon egy örökpanorámás
nappali+3szobás, 2fürdőszobás, kertkapcsolatos teraszos
lakóház minőségi kivitelezésben. Az ingatlan telepített örökzöldekkel, cserjékkel, épített medencével, játszótéri elemekkel
rendelkezik. I.á.: 43 mFt 20-919-4870

+Kiadó Gödöllő – Máriabesnyő részén egy családi ház tetőtere: 2 kis szoba, amerikai konyha, nappali, fürdő, kamra külön
mérőórákkal, légkondival. 2 erkély. Csak kisgyermek nélküli
családnak. Bérleti díj: 85.000 Ft+ rezsi. Érd: 70/7010-958

+Eladó Gödöllő belvárosában egy téglaépítésű, egyedi fűtéses,
felújított házban lévő, 3. emeleti, 60nm-es, 2,5 szobás lakás.
I.á.: 16,9 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn, Királytelepen kertes családi ház nagy szobája,
fürdőszoba, konyha használattal kiadó fiatal pár, vagy 2 diák
részére. Tel: 20/3380-422
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+Gödöllőn 35 nm-es 1.em. gáz-cirkós, téglaépítésű lakás kiadó. 60.000,-Ft/hó. Udvari parkolás. Tel: 30/423-7594
+Gödöllő Központjában egyszobás, konvektoros, bútorozatlan
lakás hosszútávra kiadó. 20/966-5773
+Kiadó 1 fő részére 1 szobás, összkomfortos, 30 nm-es lakás.
Fűtés: fával vagy olajradiátorral. Bútorozott. Kaució szükséges.
Tel: 20/226-6503
+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
+95 nm-es IRODAHELYISÉG a belvárosban, forgalmas helyen
kiadó. 20/9325-415
+Gödöllőn 30 nm-es ÜZLETHELYISÉG kiadó. Tel:
70/281-5126
+Gödöllőn, városközpontban exponált helyen 35 nm-es,
földszintes ÜZLETHELYISÉG KIADÓ világos, nagy méretű kirakattal, szolid árfekvéssel, jó parkolási lehetőséggel. Mobil:
20/422-7168 (este 20h-ig).
+A 30-as főút mellett 110 nm-es üzlethelyiség bérbeadó kiépített parkolóval hosszútávra, bármilyen tevékenységre. Tel:
20/9888-997
+Garázs (22 nm) eladó Gödöllőn a Szent János utcában. Tel.:
06-20/779-2179.
+Gödöllő belvárosában hosszú távra kiadó 80 m2-es, utcafronti, kirakatos, többcélú hasznosításra a lkalmas (iroda, studió,
rendelő, ügyfélszolgálat) üzlethelyiség. Tel.: 06-20-9443-356
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
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ÁLLÁS
+CSOPORTVEZETŐ-MŰVEZETŐ kollégát keresünk. Szakipari, építőmesteri munkákhoz, elsősorban műgyanta-alapú padlóburkolatok
és kapcsolódó szerkezetek kivitelezéséhez keresünk CSOPORTVEZETŐ-MŰVEZETŐ kollégát. Elvárások -munkavégzés változó munkahelyeken az ország egész területén, -munkavállalók építéshelyi
közvetlen irányítása, tevékenységük összehangolása, felügyelete,
-minőség folyamatos ellenőrzése, fizikai munkában való alkalmi
részvétel, -gondoskodik az optimális eszköz- és gépkihasználásról,
-az adminisztratív feladatok naprakész vezetése, -magas szintű,
precíz, önálló munkavégzés, -felelősségteljes hozzáállás, -rugalmas,
terhelhető személyiség, -B kategóriás jogosítvány. Előny: -technikusi végzettség, művezetői tanfolyam vagy szakmunkásvizsga; -művezetésben szerzett tapasztalat. Amit nyújtunk: -szakmai képzés,
-kiemelt teljesítményarányos bérezés, -folyamatos munkavégzés.
Cégünk telephelye Gödöllő. Rövid szakmai önéletrajzát kérjük az
allas2016if@gmail.com e-mail címre eljuttatni.
+ARZENÁL Áruház ELADÓT keres a szerelvény osztályra. Érd:
20/414-7163
+Gödöllő területére szórólap-újság terjesztőt keresek. A munka végezhető iskola, nyugdíj mellett is. Gödöllői lakosok jelentkezését várom! Tel: 20/495-2420
+Gödöllői Lottózó- és dohányboltba lottóvizsgával ELADÓT
keresünk. Érd: 70/279-8986
+A Szadai Szűcs Fogadója étterem KONYHAI KISEGÍTŐT és
FELSZOLGÁLÓT keres. Érd: 20/943-0746
+Szada Ipari-parkba keresünk VAGYONŐRT hétvégi munkavégzésre mellékállásban, ill. biztosítunk egyéb helyettesítő
szolgálati lehetőségeket is. Pályakezdők, nyugdíjasok jelentkezését is örömmel vesszük. Bérezés megegyezés szerint.
20/389-5556
+Építőipari cég keres ASZTALOST, FESTŐT, ÁCSOT és SEGÉDMUNKÁST. Érd: 30/369-4823
+Gödöllői műanyag üzem három műszakba felvesz GÉPKEZELŐKET, és egy műszakba SZERSZÁMKÉSZÍTŐT. 70/3655-010

+A Trans-Motors Kft szadai telephellyel keres, kis flotta -teherautó és rakodógép- karbantartására, tapasztalattal rendelkező AUTÓSZERELŐ kollégát. Előnyt jelent hegesztői tudás.
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, rendezett munkaviszony. Jelentkezés módja: fényképes önéletrajzzal az info@
transmotors.hu e-mail címre. Tel: +3620-9547-647
+Gödöllői CSEMEGE BOLTBA KASSZÁS -ÁRUFELTÖLTŐI állásra
nemdohányzó munkatársat keresünk. Önéletrajzokat a
toncso75@gmail.com e-mail-re kérjük küldeni. Tel: 70/608-1801
+Töltőállomásra keresünk kereskedelmi végzettséggel nemdohányzó kollégákat PÉNZTÁROS és GYORSÉTTERMI munkakörbe. Pályakezdőket is várunk! Tel: 06/28-513-115
+SZOBAFESTŐ szakmunkásokat azonnali kezdéssel felveszek. Bérezés megállapodás szerint. Tel: 20/4359-650
+Oktatás szervező és irodai adminisztrátor kollégát keresünk.
Piacképes fizetés, ingyenes nyelvtanulási lehetőség, cafeteria.
Elvárások: felhasználó szintű word, excel tudás és alapfokú
angol nyelvismeret. Jelentkezés e-mailben motivációs levél és
önéletrajz beküldésével: ili.godollo@gmail.com, info@ili.hu
+KŐMŰVES szakembert és SEGÉDERŐT keresek. Jogosítvány
előny. Tel: 30/320-8360

KÍNÁLATUNKBÓL: *A Nagyfenyvesben nappali
+ 5 szobás, 160 nm-es családi ház szép környezetben eladó. Iá:38,5 mFt.
*Gödöllőn, a Rögesben nappali+4 szobás, 160 nmes, kétszintes, igényes családi ház eladó. Iá:57 mFt.
*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.
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Október a látás hónapja
Már sokan várják, idén vajon milyen kedvezményekre számíthatnak nálunk, a látás
hónapja alkalmából. Hiszen évről-évre extra
kedvezményekkel várjuk kedves Vásárlóinkat októberben.
Idén is érdemes most csináltatni szemüveget!
Akcióink: Ingyenes szemvizsgálat szemüveg készítés esetén!
Multifokális szemüveglencsék 40% kedvezménnyel!

Multifokális szemüveget szeretne, de fél a
megszokásától?
Nálunk a megoldás:
Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan
keretet szeretnénk, amely valóban illik hozzánk, és olyan szemüveglencsét, amely tökéletes látást biztosít számunkra. E kettő együttes megvalósítása pedig nem egyszerű feladat.
Boltunkban visuReal videocentírozóval
mindez könnyen megoldható. A műszer segítségével fényképeket és videókat készítünk
Önről a kiválasztott szemüvegkeretekben.
Életszerűen, és teljesen valósághűen a bemutatjuk, hogy a készülő szemüvegben
milyen vastag lesz a lencse, a különböző
vékonyítások mellet. Számítógépen megmutatjuk, hogy milyen lenne a szemüveg
színezett lencsével, vagy mennyit jelent egy
jó tükröződésmentesítés a lencse felszínén.
Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás!
És ez nem minden!
A számítógép és kamera kombinációjából
álló videocentírozó lehetővé teszi a szem-
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vizsgálat során a gyors, tizedmilliméter pontossággal történő mérést.
Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényelmet érjük el szemüvegében, pontos szemvizsgálatra és a szemüveglencse pontos becsiszolására egyformán szükség van.
A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek meghatározását a legtöbb látszerész üzletben
kézi feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez rendkívül precíz, számítógépes programmal történik, a hibalehetőség
kizárásával.
Ez a pontosság különösen fontos a multifokális (progresszív), vagy a vékonyított
szemüveglencsék esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól
halljuk, hogy nem mer multifokális lencsét
vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz,
vagy nem is lehet megszokni. Az ilyen problémák hátterében általában a rosszul elkészített szemüveg áll.
Videocentírozó berendezéssel a hibalehetőségek szinte nullára csökkennek.
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk,
hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló
látásminőséget, gyors megszokást és hosszú
évekig tartó, kényelmes viseletet biztosítson.
A szemvizsgálat tartalmazza a szemüveg
felírását, szemfenékvizsgálatot, és a szürke
illetve zöldhályogszűrést is.
Kedvező akciók, és maximális készítési
pontosság, csúcstechnológiával: 2 ok, hogy
miért is minket válasszon!
Nagy szeretettel és sok-sok év szakmai tapasztalatával várjuk, hogy igazán tökéletes
szemüvege lehessen.
Bejelentkezés: MSE Optika
Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel: 28/417-367

+Gödöllői építőipari cég, B.kat. jogosítvánnyal rendelkező
kőműves brigádokat, valamint kisgépkezelői jogosítvánnyal
rendelkező segéd- vagy betanított munkást keres azonnali kezdéssel. Jelentkezés munkaidőben: 20/385-5440
+SZAKÁCSOT azonnali kezdéssel, napi menü főzésre felvesz
a Domonyvölgyi Szellő Lovastanya! Szakképzettség nem szükséges. Alkalmazotti munkaviszony, jövedelem megegyezés szerint! Szállás igény szerint. 20/9342-487
+MŰVEZETŐ-ÉPÍTÉSVEZETŐ kollégát keresünk. Szakipari, Építőmesteri munkákhoz, elsősorban Műgyanta-Alapú Padlóburkolatok és Kapcsolódó Szerkezetek Kivitelezéséhez keresünk MŰVEZETŐ-ÉPÍTÉSVEZETŐ kollégát. Elvárások: -munkavégzés változó
munkahelyeken az ország egész területén; -munkavállalók és alvállalkozók építéshelyi irányítása, tevékenységük összehangolása, felügyelete, minőség ellenőrzése; -az adminisztratív feladatok
naprakész vezetése; -előkalkulációk, felmérések, utókalkulációk
készítése; -felhasználói szintű számítógépes ismeretek; -határozott fellépés, nagyfokú önállóság; -magas szintű, precíz, önálló
munkavégzés; -felelősségteljes hozzáállás; -rugalmas, terhelhető
személyiség; -B kategóriás jogosítvány. Előny: -középfokú vagy
felsőfokú építőipari végzettség; -művezetésben szerzett tapasztalat. Amit nyújtunk: -szakmai képzés -pályakezdők jelentkezését
is várjuk; -kiemelt teljesítményarányos bérezés; -folyamatos
munkavégzés. Cégünk telephelye Gödöllő. Rövid szakmai önéletrajzát kérjük az allas2016if@gmail.com e-mail címre eljuttatni.
+Nyugdíjas ápolónő HÁZI-BETEG ÁPOLÁST, gondozást vállal,
ottlakással is. Tel: 30/1926-466

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-592-1856,
06-30-508-1380, 06-28-784-752
+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
+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70502-5620
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés, permetezés, ültetés.
Rotációs kapálás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás,
bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása. 30/747-6090
+LOMTALANÍTÁS, teljes körű lakás kiürítés, KÖLTÖZTETÉS
gyorsan és olcsón, akár hétvégén is! Tel: 30/642-1221 www.
radopakolo.hu
+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
+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problémák
oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu
oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274

+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.
+Gödöllő központjába lévő üzletbe keresek teljes állásba üzletvezetőt munkaidő H-P:10-18:00ig. A megfelelő hölgy gyors
gondolkodású, mozgású, tanulékony, szorgalmas, nagy munkatapasztalattal rendelkezik, egyedül képes megoldani a problémákat, jól kezeli a számítógépet, pontos, precíz, kereskedelmi
gyakorlattal rendelkezik, gödöllői lakosú. Önéletrajzokat várom:Kamillabiborka@gmail.com címre.
+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.

+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel: 70/633-5772

+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló
anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy
Árpád 20/311-7470
+KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén
RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291
+DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

+Gödöllői ételkiszállítással foglalkozó cég saját autóval rendelkező futár kollégát keres. Érdeklődni: 0630/3367392

+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál kivitelezésben,
referencia háttérrel kínálunk új építésű lakóházak kivitelezését
153.000 Ft/nm áron. 20-919-4870

SZOLGÁLTATÁS

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5431775, 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
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+ANGOL! Kicsiknek játékosan, kamaszoknak, nyelvvizsgára
készülőknek szigorúbban. Társalgás, szintfenntartás. Gödöllőn
belül házhoz megyek. 20/441-3136
+Gödöllőről, heti 3-4 alkalomra, napközbeni időpontokra angoltanárnőt keresünk. Érd.: 06/30-693-1838
TÁRSAT KERES
+Egyedülálló férfi (56/174/82) hosszú távú kapcsolat reményében társat keres. Ha akarjuk boldog évek következnek.
30/9628-490

+TALPMASSZÁZS GÖDÖLLŐN! Ne csak taposson rajta, néhanapján kényeztesse is. Hagyományos, vagy olajos thai. Igény szerint
Gödöllőn házhoz megyek: www.massageheaven.hu 20/294-2295

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
ADÁS~VÉTEL

+Körömbenövés kezelése – körömkezelés – gyógypedikűr
- cukorbetegek lábápolása is. Felnőtt és gyermek. Gödöllő –
Tormay Károly Egészségügyi Központ Ortopédiai szakrendelő
(kedd, csütörtök). Bejelentkezés: Baraksó Rita 70/422-1978
+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
OKTATÁS

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230
+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148
+Költözés miatt bőrgarnitúra, kanapé, asztal, mosógép, stb.
eladó. Tel: 70/779-8529
+Kis bálás lucerna 700,-Ft/db, 2db 10kg-os szénsavpalack (tömzsi) 20.000,-Ft/db, 4méteres kármentős bárpult
350.000,-Ft, kétkaros, olasz, használt kávégép 150.000,-Ft,
biliárd asztal 30.000,-Ft-ért eladó. 20/9463-112
+ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI ALMA. (Idared, KR-11,
Zöld alma.) Ár: 60-200 Ft/kg. Tel: 20/4359-650

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden
korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára,
közép és emelt szintű érettségire felkészítés. Egész nap. Érd:
30/611-0036 Kollarics Katalin
+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918

+Eladó egy teljesen új elektromos táskavarrógép, sokfiókos
előszobaszekrény, masszázságy, fodrász búra, kozmetikai állványos gőzölő, MAGNAPRESS MX gyógyító mágnes /teljesen
új/. 70/7753-255
+Költözés miatt eladó egy új cipős szekrény 80x80 cm, és egy
3-2-1-es szobai ülőgarnitúra (fa+ kárpitozott)+ hozzá tartozó
üvegasztallal. 20/585-0056
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 1liter
2500Ft. Érd.: 0630 8518 763
+Gödöllőn 200 literes fagyasztóláda méltányos áron eladó.
Tel.: 30/2242-653.
+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
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) 0630/536-4300, 28/611-728 www.akkugodollo.hu
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

+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is! 20/3802268 (du., este hívható)
+NYUGDÍJASOK számára NÉMET nyelvtanfolyam indul kis
csoportban, kezdő/ haladó szinten a városközpontban. Folyamatos jelentkezés. Érd: 30/328-5625

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-, Hárs-, Repceméz. 720mles csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI ALMA. (Idared, KR-11,
Zöld alma.) Ár: 60-200 Ft/kg. Tel: 20/4359-650

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. OKTÓBER 25.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lados Ferencné, Ibolya u. 29., Flórika
Béláné, Kazinczy körút 19.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gróf Szabolcsné, Iskola u. 4., Dányi
Béláné, Palotakert 14.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Váradi Valéria, Antalhegyi u. 16/A.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Fellegi Pálné, Palotakert 16., Dubovszkijné Z. Katalin, Kör u. 4.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pintér Betti,
Grassalkovich u. 37., dr. Emőkey András, Úrréti u. 19.
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