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Mága Zoltán és több neves zenész adott jótékonysági koncertet a Szentháromság-templomban Ber(4. oldal)
ze Zsófia emlékére.

lokálpatrióta hetilap • alapítva: 1992

www.szolgalat.com

Átadták a „Tiszta Udvar–Rendes Ház” idei pályázatának díjait, valamint kihirdették a „Gödöllő
(6. oldal)
Fája 2016” pályázat eredményét is.

Benedek Dániel Tibor, a Gödöllői Contact ITF
Taekwon-do SE versenyzője 3. lett küzdelemben
(8. oldal)
a budapesti világkupa-versenyen.

A MAGYAR TÖRTÉNELEM EGYIK LEGTISZTÁBB FORRADALMA
Koszorúzással és zenés
irodalmi összeállítással emlékeztek és tisztelegtek a
gödöllőiek az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 60. évfordulójára.

Fotó: Korondi Judit

Tisztelgés 1956 hősei előtt
Az egykori Nemzetőrség udvarán lévő 56-os emlékműnél koszorúzással kezdődött
október 23-án délután a gödöllői városi megemlékezés.
A kopjafánál az önkormányzat, a városi intézmények, a
pártok és a civil szervezetek
képviselői helyezték el az
emlékezés virágait.
Gödöllő önkormányzata
nevében dr. Gémesi György polgármester, dr. Nánási Éva címzetes főjegyző és Gyenes Szilárd alpolgármester koszorúzott.

A megemlékezés ünnepi műsorára a
főtéren került sor, ami hagyományosan
a Gödöllői Városi Fúvószenekar térzenéjével vette kezdetét. A rendezvényen

Gémesi György mondott beszédet, ezt
követően „Hová röpülsz?” címmel zenés irodalmi összeállítás hangzott el
Mészáros Beáta, a Garabonciás Szín-

társulat vezetője, Nagy Zoltán,
a Garabonciás Színtársulat tagja,
Szita Eszter népdalénekes, Rehorovszky Gábor (szintetizátor),
Molnár Balázs (ütőhangszer),
valamint a Gödöllői Damjanich
János Általános Iskola énekkara
– szólót énekelt Kiss Kamilla és
Cseh Péter – közreműködésével. A Mészáros Beáta által öszszeállított műsorban Dzsida Jenő,
Tóth Árpád, Ady Endre versei és
kortárs szerzők dalai fejezték ki a
magyar nép szabadságvágyát és
idézték meg a 60 évvel ezelőtti
eseményeket.
A megemlékezés hagyományosan a Dózsa György úti temetőben a forradalom gödöllői áldozatai,
Kiss Antal és Balázsovich András sírjának megkoszorúzásával ért véget.
(folytatás a 3. oldalon)

ElismErés a
kapitánynak

Gödöllő Város Képviselő-testületének október 20-ai ülésén, napirend
előtt, dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok hat éves gödöllői rendőrkapitányi munkáját befejezve köszönetet mondott a polgármesternek,
az önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak a Gödöllő közbiztonságához és közlekedésbiztonságához
nyújtott erkölcsi és anyagi segítségért.
Bozsó Zoltán hozzátette: a kapitányság állományával együtt 26
település mintegy 200 ezer lakosát
szolgálták. Azt is megtudtuk róla,
hogy családjával Gödöllőn telepedett le, és igyekezett gödöllői polgárrá válni.
Negyed százados rendőri tapasztalataival a jövőben is megpróbál
hozzájárulni a város fejlődéséhez,
az itt élők biztonságához és segíteni
szeretné az új kapitány munkáját.
(folytatás a 2. oldalon)
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK
(Folytatás az 1. oldalról)

Elismerés a kapitánynak
Gémesi György kiemelte, a kapitány gödöllői tevékenységének kezdete egybeesett hazánk európai uniós elnökségének fél évével, aminek
helyi eseményeit probléma nélkül

Dr. Bozsó Zoltán
sikerült lebonyolítani. Hozzátette:
a rendőrkapitány új hagyományt teremtett azzal, hogy majd minden testületi ülésen részt vett, ezzel is kifejezve érdeklődését az önkormányzat
munkája iránt. Vezetése alatt számos
új kezdeményezés indult el Gödöllőn
a közbiztonság javítása érdekében.
Dr. Bozsó Zoltán munkájának elismeréseként Polgármesteri Ezüstérem
kitüntetésben részesült.
Mint előző számunkban megírtuk, az
országos rendőrfőkapitány október
15-ei hatállyal visszavonta dr. Bozsó
Zoltán vezetői beosztásba történt kinevezését és a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetésével Lajmer György
r. alezredest bízta meg.
A testületi ülés előtti napokban dr.
Mihály István r. dandártábornok,
Pest megye rendőrfőkapitánya bemutatta a polgármesternek az új, a
nagykátai kapitányságról érkezett
vezetőt, aki a következő ülésen vesz
majd részt.

Módosították a helyi építési
szabályzatot
Elfogadta a képviselő-testület a településszerkezeti terv és a helyi építési
szabályzat átfogó módosítását.
A felülvizsgálat egyik indoka az
volt, hogy a helyi építési szabályzatot jogszabályi előírás értelmében
négyévente átfogóan át kell tekinteni, és dönteni kell annak szükséges
módosításáról. Ennek során egységes szerkezetbe hozták a különböző
szabályozási terveket. A rendezési
tervek korrekcióját egyes területek
övezeti besorolásának felülvizsgálata, a városközpont további fejlesztési
lehetőségeinek biztosítása, illetve további városképi megfontolások érvényesítése is indokolták.

2016. október 25.

Közélet

A településrendezési tervek módosítását készítő Aczél-Mű-Hely Tervezési Konzorcium tervezőinek figyelembe kellett venniük a lakosságtól,
a partnerektől és az államigazgatási
szervektől beérkezett módosítási
igényeket. A tervdokumentációt és
az azt alátámasztó munkarészeket
véleményezésre elküldték az államigazgatási szerveknek,
közzé tették a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
és város honlapján.
Július 11-én lakossági fórumot tartottak,
az
államigazgatási
szervektől beérkezett
véleményekről és az
ezekre adott tervezői
válaszokról augusztus
25-én egyeztettek.
A képviselő-testület
a véleményeket megismerte és elfogadta
a tervezői válaszokat.
Ezzel a véleményezési
szakasz lezárult.
Az
államigazgatási véleményezés és a
partnerségi egyeztetés eredményét
átadták a tervezőknek, akik annak
megfelelően véglegesítették a terveket. Ezt követően valamennyi dokumentumot megküldték az állami
főépítésznek végső szakmai véleményezésre, aki módosítás ellen nem
emelt kifogást.
A módosított önkormányzati rendelet és mellékletei a városi honlapon
(godollo.hu) is megtekinthetők lesznek.

Értékelés Gödöllő környezeti
állapotáról
A képviselő-testület – a környezet
védelméről szóló törvény előírása
szerint – elfogadta Gödöllő 2015. évi
környezeti állapotáról készített értékelést, amely megtalálható a város
honlapján.
A Wenfis Mérnök Iroda Kft. által készített értékelés megállapította, hogy
Gödöllő területén a felszíni vizek
állapota megfelelő a laboratóriumi
mintavételek eredménye alapján.
Megtörtént a gödöllői vízbázisok védőterületeinek hatósági kijelölése.
A szennyvíztisztító telep bővítése
és felújítása befejeződött. Mindezek
eredményeképp a tisztított szennyvíz
minősége jelentősen javult. Gödöllő
területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Szepesi Zoltán Tibor egyéni
vállalkozó jogosult, mint közszolgáltató. Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen
használója évente legalább egy alkalommal köteles a közszolgáltatás
igénybe vételére.
Megtörtént a Szabadság téri aluljáró
csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója, ezáltal az aluljáróban ösz-

szegyűlő esővíz okozta problémák
megszűntek. A településen 1544,8
m2 felületen történt kátyútlanítás
2015-ben.
A házhoz menő úgynevezett zsákos
szelektív gyűjtés során elszállított
hulladék mennyisége növekedett a
korábbi két évhez képest. Gödöllő
területéről 2015-ben 123 tonna illegálisan lerakott hulladék került elszállításra a hulladékkezelőhöz.
Gödöllő külterületén az erdősítéshez
a LIDL Magyarország Kereskedelmi
Bt. nyújtott támogatást 25 millió Ft
értékben. A támogatásból 1,1 millió
csemetét ültettek, főleg kocsánytalan
tölgy, cser és hazai nyár fafajokból,
valamint bükk és mezei juharból.
A város 2015. év során több zöld
programnak adott helyszínt, és rendszeresek voltak a civil szervezések
az egyes városrészek, intézmények
környezetének ápolására, tisztán tartására és szépítésére.
Gödöllő Város Kerékpárosbarát Település 2015 címet kapott, amellyel
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
és a Kerékpáros Magyarország Szövetség a városban 2014. évben végrehajtott fejlesztéseket ismerte el. Az
5,5 km hosszú kerékpáros nyomvonalhálózat összeköti a belvárost Máriabesnyővel és a blahai városrésszel.
Helyreállították a Pap Miska kutat és
környezetét Babaton.
A 2015-ös intézkedések, változások
egyértelműen Gödöllő fenntarthatóbbá tételéhez, az ökovárosi cím
eléréséhez járultak hozzá. Az elért
eredmények az önkormányzat, a
VÜSZI Kft., a Zöld HídRégió Kft.
és a városban tevékenykedő civil
szervezetek, valamint a lakók közös
érdemének tekinthetők.

Eszközraktárt épít a VÜSZI
Kft.
Hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy a VÜSZI Nonprofit Kft.
eszközraktár célú könnyűszerkezetes ipari csarnokot építsen a Dózsa
György úti telephelyén eredménytartaléka terhére. Az eszközraktárban
három zárt raktárrész és egy nyitott
szín kialakítása lehetséges. Az önkormányzat és a Gödöllői Városi
Múzeum részére 300-300 négyzetméter, a Művészetek Háza részére
250 négyzetméter zárt tárolótér, a
VÜSZI Nonprofit Kft. részére 200
négyzetméter nyitott szín épül gépek
tárolására.

Módosított és új rendeletek

dokat. Az iskolákban tanuló gyermekek névre szóló, egyedi azonosítót
tartalmazó Menza kártyát kaptak,
mellyel a megrendelésüknek megfelelően veszik igénybe az étkezést.
A rendelet a bölcsődéket érintő változások miatt is módosult.
*
A hulladékgazdálkodásra vonatkozó
jogszabályi változások, a megváltozott feladat- és hatáskörök miatt
új rendeletet fogadott el a képviselő-testület a települési hulladékgazdálkodásról.
A jelenleg hatályos törvény szerint
az állam látja el az önkormányzatok közötti regionális koordinációt,
szedi be a közszolgáltatási díjat és
fizeti ki a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díj megállapításáért felelős miniszter
által meghatározott szolgáltatási díjat, továbbá kezeli a közszolgáltatás
keretében keletkező kintlévőségeket.
*
A képviselő-testület a Pest Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívása nyomán hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 31/2010.
(XII.17.) önkormányzati rendeletét
és új rendeletet fogadott el.

Megújított nyilatkozatok
Megújította a képviselő-testület a
Táncsics Mihály úti sporttelep öltöző
épületének megvalósításához korábban kiadott nyilatkozatait. Két évvel
ezelőtt már döntés született arról,
hogy támogatják a Gödöllői Sport
Klub MLSZ-nél erre a célra benyújtott Tao támogatású pályázatát.
Az ingatlanon 2013-ban Tao pályázati forrásból megvalósult a műfüves
labdarúgó pálya és pályavilágítás. A
2014-ben megtörtént a füves nagypálya gyepfelújítása. A GSK még abban az évben újabb pályázatot nyújtott be öltöző épület megvalósítására.
A GSK labdarúgó szakosztályának
első számú feladata az utánpótlásképzés, melynek tárgyi feltételeit az
öltöző megvalósítása javíthatná.

Vasút menti vételi ajánlatok
A Hatvan-Rákos vasútvonal korszerűsítése kapcsán a Sipos Ügyvédi
Iroda kisajátítást helyettesítő vételi
ajánlattal kereste meg az önkormányzatot 40 db, a vasútvonal mentén elhelyezkedő ingatlan tekintetében. Az
ügyvédi iroda a vételi ajánlatokban
megjelölte a kisajátításra kerülő területek nagyságát, a felajánlott kár-

talanítási ellenértékeket, és ingatlanonként megküldte az adatlapot,
mely egyben nyilatkozat az adásvételi szerződés megkötésére szóló kötelezettségvállalásról. Az adásvétel
útján a kisajátítással érintett területek
tulajdonjogát a Magyar Állam szerzi
meg, a vagyonkezelője pedig a NIF
Nemzeti Infrastruktúra Zrt. lesz.
A képviselő-testület valamennyi
ajánlatot elfogadta. A kártalanítási
ellenérték összesen 93,2 millió forint.

Kérdés az uszodáról
Tóth Tibor képviselő (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) az Egyebekben
emlékeztetett rá, két és fél éve jelentették be, hogy a kormány kiemelt
projektként versenyuszodát épít az
Alsó-parkban. Elmondta, többen érdeklődtek nála, mint a városfejlesztési bizottság elnökénél, hogy miként
áll ez a beruházás, ugyanis senki nem
tud róla semmi újat. Az információhiány megszüntetésért a polgármesterhez fordult.
Gémesi György elmondta, ő sem
kapott tájékoztatást a versenyuszodáról, annak ellenére sem, hogy a
2014-es választások után Vécsey
László fideszes országgyűlési képviselő együttműködést ígért az önkormányzattal. Ő továbbra is nyitott ez
ügyben is. Javasolta, hogy a városfejlesztési bizottság hívja meg egy
bizottsági ülésre az országgyűlési
képviselőt és a beruházás menedzselésével megbízott szakembert, hiszen
Gödöllő számára lényegbevágó, milyen tervek alapján kezdődik majd az
építkezés. Hozzátette: erre az ülésre
ő nem megy el, a látszatát is elkerülendő, hogy az országgyűlési képviselőt úgymond számon kérné.
Az ülésen a polgármester arról is
szólt, hogy az egyetem a Bezsilla-villa ingatlant átadta az államnak.
A tervek szerint az önkormányzat
az 56-os kopjafát áthelyezteti a Művészetek Háza melletti területre, s a
jövőben ott rendezik majd a városi
megemlékezéseket. Az 1992-ben
ültetett emlékfenyőt már nem lehet
áthelyezni, reméljük, hogy kivágni
nem fogják.
Végül arról esett szó, hogy a képviselő-testület november 8-én tart közmeghallgatást a városi könyvtárban
a testületi felhatalmazások alapján
tervezett fejlesztések témakörében.

közmeghallgatás
Gödöllő Város képviselő-testülete

Módosította a képviselő-testület a
szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló önkormányzati rendeletet.
Erre azért volt szükség, mert a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú
Kft. elektronikus programot vezetett
be a gyermekétkeztetés területén és
pontosan meghatározta a fizetési mó-

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!

36

lt

2016. október 25.

Gödöllői SzolGálat 3

Közélet

A mAgyAr történelem egyik legtisztább forrAdAlmA

Tisztelgés 1956 hősei előtt
(folytatás az 1. oldalról)

Az október 23-i megemlékezésen
dr. Gémesi György, Gödöllő város
polgármestere mondott beszédet:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik
évfordulója alkalmából.
Köszönöm, hogy eljöttek együtt
emlékezni 56 hőseire.
Nem provokációtól sem mentes utcai zavargásokkal, nem rendőri túlkapásokkal, de nem is síppal és dobbal,
hanem őszinte érzésekkel, tisztelettel
és méltósággal jöttünk emlékezni.
Emlékezni a bátrakra, akik egzisztenciájukat nem féltve, kockára téve
saját és családjuk biztonságát, kimondták: ELÉG VOLT!!!
„Szavakba öntötték az elégedetlenséget, kimondták a kimondhatatlant.
Kimondták: elég volt a hazugságok
kényszeréből, elég volt a légvárakra
épített gazdaságból, a kiszolgáltatott
társadalomból, a fenntarthatatlan termelésből, az örökös hiányból, a mindenhová beszivárgó zsarnokságból.”
– fogalmazta meg Áder János köztársasági elnök néhány nappal ezelőtt,
a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 1956. október 16-i
megalakulása alkalmából rendezett
emlékezésen elmondott beszédében,
Szegeden.
Eljöttünk emlékezni a forradalom
és a megtorlás ismert és ismeretlen áldozataira, a börtönbe zártakra, a megkínzottakra, a meghurcoltakra és a
kivégzettekre. Emlékezni a kegyetlen
fájdalomra és a még ma sem teljesen
begyógyult sebekre, a hatalom által
kiváltott, emberi érzéseket is elfojtó
félelemre.
Az elmúlt közel három évtizedben
nyilvánosságra került tények alapján
lassan megismerhetjük a magyar történelem egyik legtisztább forradalmának, annak leverésének, majd véres

megtorlásának és az azt követő idők
történetét; de a teljes, átfogó tisztázás
igazán még ma sem történt meg, és
sajnos azt gondolom, bizonyos okok
miatt nem is fog.
Egyre több dokumentumot megismerve, hallgatva az érintettek viszszaemlékezéseit, a forradalommal
egyidősként, akkor élő, de az eseményeket nem átélőként is átérzem azok
csalódottságát és szomorúságát, akik
vártak egyfajta elégtételt. Nem boszszúvágyból táplálkozó számonkérést,
hanem a megnyugvás és megbocsájtás feltételét jelentő bocsánatkérést.
Az emlékezés mellett mit üzen
nekünk, ma élőknek 56 forradalma?
Mennyire valósultak meg az akkori
célok? Lehet-e párhuzamot vonni 56
és a jelen Magyarországa között?
„Nem merném azt mondani, hogy
igaz világban élünk, nagyon sok okból hazugságok vesznek körül bennünket. Ezek, gyakran anyagi érdekből, és gyakran esetleg rövidlátó
politikai haszonszerzésből születnek,
vagy néha egyszerűen csak a bulvár
által teremtett szép, új világ vesz bennünket körül. Manapság ugyan töltött
fegyverek nincsenek az utcán, bár e
tekintetben már nem vagyok annyira
bátor, hogy ez így van, de az biztos,
hogy a problémáink most is megvannak; ezeket az 56-os forradalom

receptjével lehetne megközelíteni. A
tettrekészséggel, az igazságkereséssel, felelősséggel a vezetők részéről,
és összefogással” – mondta Szabó
Gábor rektor a szegedi emlékezésen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rektor úr gondolai, melyekkel teljes
mértékben egyetértek, erősítenek
meg abban, hogy a mai „problémák”
megoldása nem fegyverrel vívott forradalom formájában, hanem egy, a
Józan Ész alapján megalkotott, egyre
szélesedő, össznemzeti összefogáson
alapuló, nemzeti minimummal lehetséges.
Egy olyan valódi Új Kezdet szükséges, ahol szilárd jogalapokon nyugvó,
mindenkire egyformán vonatkozó,
szakmai egyeztetések után elfogadott,
tisztességes szándékból született új
törvények kerülnek megalkotásra.
Ahol a korrupció és a gazdasági
visszaélések elfogadhatatlanok, és
azok elkövetői nem dicséretben, hanem valós büntetésben részesülnek.
Olyan új kezdetre, ahol elfogulatlan
a bírói hatalom és az igazságszolgáltatás, ahol szakmai alapokon működő
állami szervezetek és nyomozóhatóságok működnek.
Ahol valóban működik a független
magyar sajtó, és a sajtó szabadsága
nem csak álomkép.
Olyan új kezdetre, ahol az államtól

elkülönülő, függőségmentesen élő és
szolgáló egyházak vannak.
Ahol az életre felkészítő, politikai
befolyástól mentes nevelő-oktató, felnőttképző intézmények léteznek.
Ahol mindenki számára elérhető,
biztonságos egészségügy működik, s
ahol az abban dolgozók tisztességes
megélhetése biztosított.
Olyan Új Kezdet szükséges, ahol
érvényesül a valódi önkormányzatiság, esélyegyenlőség és a vállalkozás
szabadsága.
Olyan Új Kezdet, ahol az élet munkáját maguk mögött tudó, idős, beteg,
magárahagyatottak esetében valódi
szociális igazságosság érvényesül,
ahol a fiatalok helyben maradását,
önálló életvitelét elősegítő, a megélhetést, a családalapítást valóban támogató gazdasági és szociálpolitika
valósul meg. Egy olyan új kezdetre,
ami olyan országot teremt, ahol jól érzik magukat és ahonnan nem akarnak

elmenni a fiatalok, hazájukat és családjukat hátrahagyva.
Olyan Új Kezdet szükséges, ahol
a közhatalomban felhatalmazással
lévőknek minden cselekedetükkel el
kell számolniuk.
És végül, de nem utolsó sorban egy
békeszerető, jogkövető, nemzetünk
bűneiért és mulasztásaiért is bocsánatot kérni tudó, a történelemből tanulni
kész Új Kezdet szükséges.
Ehhez az ÚJ Kezdethez elengedhetetlen a meglévő értékekre épülő
átfogó társadalmi megújulás, mely

magába foglalja a széleskörű polgári, civil társadalmi és önkéntességben
megnyilvánuló aktivitást, a közéleti
stílusváltást, az együttműködő párbeszédet, a cselekvő lokálpatriotizmust,
a kreativitást, a szakértelmet, a természeti és épített környezetünk hathatós
védelmét.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tudom, hogy egyre többen fogalmazzák
meg 1956-hoz hasonlóan, hogy elég
volt!!!
Én is ezekhez tartozom.
Nem a gyűlöletben, a fegyverben
vagy az erőszakban hiszek, hanem a
Józan Ész alapján megalkotott alternatívában.
Hiszek abban, hogy lehet valódi
értékek alapján, tisztességesen és becsületesen egy nemzet sorsát irányítani. Ehhez igazi hazaszeretetre, hitre,
bátorságra és természetesen összefogásra van szükség, csakúgy, mint 60
évvel ezelőtt.
1956 forradalmárjainak hite, bátorsága és hazaszeretete adjon erőt ahhoz, hogy letegyük azokat az alapokat, ami nélkül nem lesz se erkölcsi,
se gazdasági felemelkedés, ami elengedhetetlen feltétele stabilitásunknak,
versenyképességünknek Európában
és a világban.
Isten áldja Önöket! Isten áldja Gödöllőt! Isten áldja Magyarországot!”
(bd)

megújult A református templom
Már csak egy-két befejező munka
van hátra, és külsőleg teljesen megújult a főtéren álló református templom.
A legfontosabb talán, hogy betonozással megerősítették az épület
alapját. Erre azért volt nagy szükség,
mert az elmúlt évek során a templomon komoly, veszélyes repedések
jelentek meg. A tornyon lévő stukkó
darabjai a térre estek. A stukkókat
helyreállították, kicsit meg is változtatták. A felújítás során a vakolat
is más árnyalatot kapott, ami sokkal
közelebb áll az eredetihez.

Felújították a mészkő lábazatot is,
és az alap megerősítéséhez kapcsolódóan természetesen elvégezték a
szigetelést. A torony ablakai is megszépültek.
A munkákból még hátra van a
templom fakapujának kicserélése.
A mostani felújításhoz egyházközségi, Gödöllő városa által biztosított
és minisztériumi forrásokat használtak fel. A tervek között szerepel – természetesen ha minden rendelkezésre
áll – a templombelső felújítása és modernizálása is.
(A)

TUDNIVALÓK HALOTTAK NAPJÁRA KÉSZÜLVE
A halottak napjához közeledve az átlagosnál is többen látogatnak ki a temetőkbe.
A Dózsa György úti városi temetőt karbantartó VÜSZI Kft. már felkészült a szokásosnál több látogatóra és az ilyenkor keletkező nagyobb mennyiségű zöldhulladék
fogadására.
A VÜSZI nagy gondot fordít a létesítmény rendbentartására, arról azonban nem
szabad megfeledkezni, hogy a sírokról és azok közvetlen környezetéről a nyughelyek tulajdonosai, illetve hozzátartozói kötelesek gondoskodni.
A temetőben 10 db 1 m3-es és 5 db nagyméretű konténer áll a sírokat rendbe tenni szándékozó hozzátartozók rendelkezésére. A VÜSZI kéri, hogy az összegyűjtött
ágakat, lombot és az elszáradt csokrokat ezekbe tegyék!
A VÜSZI tájékoztatása szerint a 2016. október 28. és november 2. közötti időszakban a temető kiskapui a nap 24 órájában, tehát mindig nyitva lesznek, a főkaput pedig 7 órától 22 óráig használhatják a látogatók.
Ez időszakban a temető területén a közterület felügyelet a rendőrség és a polgárőrség munkatársai megerősített járőrözést tartanak.
(ny.f.)
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Jótékonysági koncert Berze Zsófia emlékére
művész lánya, Jennifer,
Lencsés Balázs énekes,
gitáros, Szakcsi Lakatos
Béla zongoraművész és
az ELTE Bartók Béla Kórusa. A karmester Kovács
László volt.
Berze Zsófia, aki a Turay
Ida Színház munkatársa

A tragikus körülmények között elhunyt Berze Zsófia családjának megsegítésére adott
jótékonysági koncertet neves
művészekkel október 28-án
este Gödöllőn, a Szentháromság templomban Mága Zoltán.

A családot és a mintegy hatszáz fő
befogadására alkalmas templomot
megtöltő közönséget Petróczki Károly, az egyházközség elnöke és Gémesi György polgármester köszöntötte. Mága Zoltán elmondta, hogy

2016. október 25.

Civil

Zsófia szülei és Borbély Zoltán kérte
fel az előadásra. A felkérést azért fogadta el, hogy ezen az estén az Isten
házában vigasztalást és megnyugvást
hozzanak a szülőknek, a barátoknak,
az ismerősöknek, mindazoknak, akik
szívükben és lelkükben fájdalmat,
bánatot éreznek.
A Prima Primissima-díjas hegedűművész az est teljes bevételét a
24 évesen elhunyt lány családjának
ajánlotta fel, ezen felül egymillió forinttal járul hozzá Zsófia emléksírhelyének felállításához.
Az esten fellépett Komlósi Ildikó
és Meláth Andrea operaénekesnő, a

volt, július végén halt meg, amikor
megpróbálta megakadályozni, hogy
ellopják az autóját. A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a lány
megállt az autójával a házuk előtt,
majd kiszállt a kocsiból, hogy a kaput kinyissa. Ekkor egy férfi beült
az autóba és megpróbált elhajtani a
helyszínről, a lány ezt meg akarta
akadályozni. Az autó az út melletti
árokba sodródott, maga alá temetve a
lányt, aki olyan súlyosan megsérült,
hogy a helyszínen életét vesztette. A
gyanú szerint a férfi ezt követőn kiszállt az autóból, majd elmenekült a
lt
helyszínről.

megnyílt a felújított Civil ház
Fotókiállítással nyitották meg
a felújított Civil Házat. A gödöllői civil szervezetek október
21-én délután tartott „házavatójára” abból az alkalomból
került sor, hogy több hónapos
munkát követően megújulva,
megszépülve, a korábbinál
korszerűbb körülmények közé
költözhetett vissza az épületet
használó több mint húsz szervezet.
Mint azt Six Edit, a Gödöllői Civil Kerekasztal vezetője elmondta, közel 15 millió forintot fordított az önkormányzat az épület és
környezete felújítására.
Ennek során elvégezték többek
között az elektromos hálózat
cseréjét, a fűtési rendszer rendbetételét, a szociális helyiségek
igényeknek megfelelő átalakítását,
az akadálymentesítést, a nyílászárók
egy részének cseréjét és a megmaradók festését, a belső burkolatok

„azért vannak a jó barátok…”

Meglepetéslakodalom Alvég-módra
Nem mindennapi lakodalmat tartottak szeptember végén az Alvégben.
16 év után kelt egybe az ifjú pár,
akiknek álma egy igazi hagyományos, sátoros lagzi volt. A józan ész
azonban felülírta az álmokat, nem

verték magukat adósságba, inkább
szép csendben, szűk körben összeházasodtak, csak néhány közeli barát
tudott a nagy eseményről, no meg
az álmokról…Ők pedig elhatározták, valóra váltják őket. Megkezdődött a készülődés:
sátrat és zenekart
szereztek, girlandokat hajtogattak,
sütöttek, főztek, s
egyszer csak, bekopogtak az épp
a kerti munkával
foglalatoskodó házaspárhoz,
hogy

cseréjét, valamint a tető javítását,
megoldották a vízelvezetési problémákat, kijavították a kerítést és az
épület homlokzatát.

A rendezvényen Gémesi György
polgármester mondott köszöntőt, aki
elismeréssel szólt a gödöllői civil
életről, s kiemelte, örömteli, hogy a

különböző szervezetek egyre több
városi rendezvénybe kapcsolódnak
be.
A ház átadó része volt a „Civil 50
év fotókon” című
kiállítás megnyitója,
amit Gödöllő várossá nyilvánításának
50-ik évfordulója alkalmából készítettek.
A városi egyesületek tablóin az elmúlt
évek fontosabb civil
eseményeit örökítették meg. A kiállítást Szabó Csaba,
a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok
Egyesületének elnöke nyitotta meg.
jk

KEDVES TAGOK, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK!

lenne egy kis segíteni való az egyik
szomszédban…
Volt is tennivaló! Táncolni kellett, elfogyasztani a finomságokat, koccintani a barátokkal, akik feledhetetlen
meglepetést szereztek a Juhász házaspárnak, s akinek munkatársaink is
sok boldogságot kívánnak!

ÓRAÁTÁLLÍTÁS OKTÓBER 30-ÁN
A téli időszámításra érdemes felkészülni. Néhány napon belül, október 30-án vasárnap hajnalban kell ugyanis egyeztetni óráinkat saját, mára talán kissé kifacsartnak tűnő, de koránt sem egyedi elgondolásunkkal, mely szerint tavasszal és ősszel
mindenképpen szükségeltetik elvégeznünk azt a bizonyos mozdulatot időmérő
eszközeinken (ezek nagy része egyébként már magától átáll).
Azaz 3:00-kor 2:00-ra kell visszatekernünk a mutatókat vagy digitális számokat.
A téli időszámítás 2016 hűvös, utolsó októberi vasárnapján veszi tehát kezdetét. Sok hazai vélemény szerint fel kellene
hagyni ezzel a vitatott szokással, hiszen a téli időszámítás és a nyári időszámítás megkülönböztetésének relevanciája
aligha nevezhető korszerűnek; ugyanakkor rengeteg kalamajkát okozhat.
A téli időszámítás tehát október utolsó vasárnapján kezdődik, és március utolsó vasárnapjáig tart. Ennek megfelelően
minden évben más dátumra esik, de az átállítás napja mindig vasárnap.

MEGHÍVÓ – TELEKI KOSZORÚZÁS
Teleki Pál születésének 137. évfordulója alkalmából
2016. október 28-án (pénteken), 11 órakor koszorúzó megemlékezést tartunk szobránál, a gróf 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

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület
Gödöllői területi csoportjának októberi fogadóórája elmarad, legközelebb a hónap első szerdáján, 2016. november 2-án, szerdán 1617 óra között tartjuk!
Helyszín: Civil Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
E-mail: mkmore.godollo@gmail.com
Telefon: 06-30-2952456
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Ne dolgozzunk mások helyett, avagy a jó vezető titka
Főnöknek lenni jó – gondolják sokan. Hogy ezzel azok is
egyetértenek-e, akik vezető
beosztásban dolgoznak és a
nap 24 órájában igyekeznek
helyt állni, sokszor hétvégén
is, sosem kapcsolják ki a mobiltelefont, a nyaralás alatt is
e-maileket böngésznek, ellenőriznek... Nos, lehet, hogy
árnyaltabban fogalmaznának.
De biztos, hogy egy vezetőnek
éjjel-nappal dolgozni kell, és
sosem kapcsolhat ki? J.Keith
Murnighan szerint nem így
van.
A Ne dolgozzunk mások helyett címmel a HVG gondozásában megjelent
könyv elsősorban azoknak szól, akik
magas beosztásban dolgoznak, és
sokadmagukkal beleestek a túlmenedzselés csapdájába, azaz mindent
a saját kezükben akarnak tartani és
nem képesek kiszakadni a munka hálójából, de ajánlott olvasmány mindazoknak, akik – még ha pályakezdőként is – úgy gondolják, szeretnének
előrehaladni a ranglétrán, és sikeresen teljesíteni a munkában.
Mi kell mindehhez a tudáson kívül?
Nos, ha Murnighan szabályait nézzük, nem is sok. Röviden talán úgy
lehetne összefoglalni: hagyja dolgozni az emberit.
Egy jól kiválasztott emberekből álló
csapat ugyanis akkor is képes a fel-

adatait ellátni, és a váratlan nehézségekkel is megküzdeni, ha a vezető
távol van – vagy egyáltalán nincs…
Mint például az egyik neves fotós
cégnél, ahol az egyik részleg főnök
nélkül maradt, és a felsővezetés teljesen meg is feledkezett róla, csak
akkor eszméltek fel, amikor egy
elégedett ügyfél megköszönte a csapat munkáját. Pedig az ott dolgozók
semmi mást nem csináltak, mint azt,
ami a dolguk volt.
Szintén nagyon fontos a bizalom, a
pozitív hozzáállás és ösztönzés, valamint, hogy vezetőként tisztában
legyen munkatársai képességeivel.
A szerző mindezt számtalan példán
keresztül mutatja meg, a Lakers kosárlabda csapatától az amerikai haditengerészeten át a Honda autógyárig.

A vezetéselméleti
professzor a sikeres, hatékony vezetőt egy karmesterhez hasonlítja, aki nem akarja az
összes hangszeren egymaga megszólaltatni a művet, hanem okos vezényléssel szép összhangot teremt. Igaz,
erre nem mindenki képes. A szerző
arra is felhívja a figyelmet, hogy
nem mindenki alkalmas vezetőnek,
s nem is mindenki szeretne az lenni.
Ez utóbbiról különösen fontos tájékozódni, mielőtt kinevezünk valakit.
És máris bejön a képbe a jó vezető
következő ismérve, a tájékozottság –
ami nem csak a szakmai ismeretekre,
hanem a kollégák képességeire, irányultságára is vonatkozik.
Nos, nem vállalkozhatunk arra, hogy
valamennyi pozitív és negatív vezetői tulajdonságot felsoroljuk, ő sem
ezt teszi, inkább kiemeli azokat,
amik elengedhetetlenek a sikerhez,
és felhívja a figyelmet a leggyakrabb
hibákra, amiket a vezető beosztásban
dolgozók a legtöbbször elkövetnek,
de amikből tanulhatnak is, és elérhetik, hogy ne szuperrobotként éljék
mindennapjaikat, hanem olyan irányítóként, akik anélkül tudnak rendkívül hatékonyan dolgozni, hogy
folyamatosan nyakig merülnek a tennivalókba.
(J. Keith Murnighan: Ne dolgozzunk
mások helyett
kj

emlékezés konferenciávAl és koncertekkel

Tizenötödik Liszt Fesztivál a Kastélyban
Tizenötödik alkalommal rendeztek
Liszt Fesztivált a Gödöllői Királyi
Kastélyban. A rangos zenei esemény
minden esztendőben a zeneóriás
születésnapához, október 22-hez
kötődik. A rendezvénysorozatot október 21-én egyházzene-pedagógiai
konferencia nyitotta meg, aminek

középpontjában idén a
liturgikus játékok álltak. A fesztivál ez alkalommal a Lengyel-Magyar Szolidaritás Éve
eseményeinek sorába
is kapcsolódott, így a
fellépők között lengyel
művészeket is hallhatott a közönség.
A háromnapos rendezvényen Liliana Zalesinska (szoprán) és Maciej
Grzybowski, a Virtuózok (képünkön) fiatal versenygyőztes tehetségei: Szűcs Apor és Váradi Gyula,
valamint Balázs János és Szilasi
Alex adott koncertet.
jk

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.

Gödöllő a messziről jött művész szemével
Október 23-án nyílt meg az Erzsébet Királyné Szálloda báltermében az a kiállítás, amivel Kiss Adél tiszteleg az ötven esztendővel ezelőtt várossá vált Gödöllő előtt.
A gyulai születésű alkotó városok ihlette képeinek sorát gazdagítják a Gödöllőhöz kapcsolódó alkotások.
S, hogy mit látott meg Gödöllőből?
Mi szólítja meg a távoli városban élő
művészt? Nos, mindaz, ami az itt élők
számára már megszokott: a kastély, az
egykori művésztelep, a GÖMB alkotócsoport, a kerékpárosbarát város, hogy csak néhányat emeljünk ki mindabból, ami kedves, vidám formában köszön ránk a kiállításon.

Megújulva, meglepetésekkel lép
színpadra a Cimbaliband
Underground címmel nagyszabású koncertre készül a Cimbaliband november
11-én a MUZA nagyszínpadán, mely nemcsak a magyar underground művészeti mozgalomhoz kapcsolódik - hiszen beazonosíthatatlan, elemezhetetlen,
kívülálló, megfoghatatlan, úgy nevezett nemhivatalos, privátművészet. Ezen
az estén egyfajta megújulásnak lehet tanúja a közönség, hiszen a csapat új
felállásában most ad először nagykoncertet Gödöllőn. Nemcsak a régi-új tagok el- és feltűnésének lehetnek szem- és fültanúi ezen a frenetikus hangulatú
koncerten, de számtalan művészbarát is támogatja tehetségével a megújult zenekar munkáját. Így kerül vissza újra a csodálatos, hatalmas utat bejárt Fricska Táncegyüttes a Cimbaliband színpadára, de Moussa Ahmed országosan
is elismert ifjú táncosai is megcsillantják tehetségüket a másfél órás koncert
alatt. És ha már a jövő művészeiről beszélünk, itt lesz egy fergeteges cimbalom duó erejéig, Unger Balázs tanítványa, Horváth Áron is, aki a Fölszállott
a páva című tehetségkutató verseny döntőjébe kerülve a képernyőn is bizonyít
nemsokára egy egész ország előtt. A legnagyobb csemegét a végére hagyva a
szervezők remélik, sikerül még nagyobb kedvet csinálni a koncerthez a nagy
bejelentéssel: Danics Dóra énekesnő a Cimbaliband tájékán már nem csupán
egy meglepetésvendég! Ezt a tökéletes egymásra találást és összefonódást pedig már ezen az estén is bebizonyítja mindenkinek. A koncerthez rendhagyó
módon most előzenekar is jár. A Frédéric Chopin Zeneiskola növendékeiből
összeállt Besnyő Banda húzza a ráhangoló dallamokat.
kj
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elismerés a szép környezetet teremtőknek

50 éve történt

Tiszta Udvar–Rendes Ház 2016
A Művészetek Háza konferencia termében rendezték meg október 20-án a
„Tiszta Udvar–Rendes Ház” idei pályázatának díjátadóját. A megmérettetésen
több mint 50-en vehettek át elismerést.
A már hagyományos pályázat célja a
többlakásos és a családi házak portáján,
a környezetükben, a köztereiken a gondozottság és a tisztaság kialakítása, városunk szépítése, kulturált, hosszútávon
fenntartható környezet létrehozása.
A pályázat fődíját idén
2 kategóriában 6 pályázó
nyerte el, elismerve az épület és környezete, valamint
a kapcsolódó közterület
gondozottságát, környezettudatos kialakítását.
A rendezvényen Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, majd Dolányi Sándor, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői
Egyesületének elnöke összegezte az idei
tapasztalatokat.
A családi házas kategóriában „Tiszta
Udvar–Rendes Ház” címben részesült
és „Tiszta Udvar–Rendes Ház” feliratú
tűzzománc táblát vehetett át Pálvölgyi
Istvánné (Antalhegyi u. 66.), Magura
György (Hős u. 8.), Tóthné Megyeri
Ildikó és Tóth József (Rigó u. 39.), Leirer Linda (Százszorszép u. 53.), Meleg
Marcell (Szilhát u. 45.), Bankó József
(Testvérvárosok útja 5.) és Bujtás Anikó
(Vörösmarty u. 14.)
„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címet és
Kertbarát különdíjat kapott Gábor Margit (Major utca 4.) és Molnár Sándorné
(Major u. 6.)
„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címben
és a Gödöllői Városvédő Egyesület különdíjában részesült dr. Gáspár Zoltán
(Major u. 10.)
„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címet és
Gyermekbarát porta különdíjat kapott dr.
Németh András (Fácán sor 13.)
„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címben
és a Kertvárosi Egyesület különdíjában
részesült Tari Dezsőné (Panoráma u. 28.)
„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címet érdemelt és a Gödöllői Lokálpatrióta Klub különdíját kapta Szívós Mária (Ibolya u. 25.)
„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címet és
„az elmúlt év eredményei” különdíjat
vehetett át Takács Zsolt (Erdőszél u. 35.)
A családi házas kategória fődíjasai
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Mácsár Józsefné (Klapka György út
46.), Cziglányi Béla (Király u. 26.) és
Kutseráné Veres Rózsa (Major u. 5.)
Többlakásos kategóriában a társasházak pályázói közül oklevelet vehettek át
a Kossuth Lajos utca 39-41., 49., 51-53.
és 58-60. képviselői.
„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címben

részesültek és „Tiszta Udvar–Rendes
Ház” feliratú tűzzománc táblát kaptak az
alábbi társasházak: Erzsébet királyné krt.
7-8., Erzsébet k.né körút 9-10. és 22.; a
Kazinczy krt. 21-23-25., a Munkácsy M.
u. 7., a Paál L. köz 1., 2-4-6., 5. és 7., a
Palotakert 4., 6/B., 9., 14., és 16.; a Szabadka u. 6., a Szabadság út 19., a Szent
Imre u. 6-8-10., a Szent István tér 1-2., a
Szent János u. 4., 13., 14., 16. és 30.
„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címben
és Madárbarát különdíjban részesült a
Szabadság tér 14., „Tiszta Udvar–Rendes Ház” címet érdemelt és Kertbarát
különdíjat kapott a Kazinczy krt. 14-16.
„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címben
és különdíjban részesült az egy éves fejlődése eredményeként a Palotakert 15.
„Tiszta Udvar–Rendes Ház” címet és
a Gödöllői Lokálpatrióta Klub különdíját kapta a Szabadság tér 15. 2/6.
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub oklevelében részesült a Szabadság tér 16.
A Gödöllői Városvédő Egyesület oklevelében részesült a Kazinczy krt. 23.
A Lakásszövetkezetek és Társasházak
Gödöllői Egyesületének különdíját a Magyar K. köz 1-3., a Szent István tér 1-2. és
a 16., az Erzsébet k.né krt. 9-10.; a Szabadka u. 6. és a Szent János u. 13. kapta.
A Lakásszövetkezetek és Társasházak
Gödöllői Egyesülete oklevéllel köszönte
meg a Tiszta Udvar–Rendes Ház – Gödöllő 2016. pályázatban végzett példamutató munkáját: Bárdy Tibornak,
Bese Bélánénak, Mátyás Lászlónak,
Nagy Dánielnének, Tamási Lászlóné-

nak és Vásári Mihálynak, valamint a
pályázat szervezésében végzett példamutató munkáját Berze Tiborné, Dobrovitz
Mária és Himer Marianna közös képviselőnek.
A többlakásos kategóriában három társasház vehetett át fődíjat: a Semmelweis
utca 31. a Magyar K. köz 1-3. , és a Paál
L. köz 2-4-6.
A pályázatok elbírásában
a civil szervezetek közül a
Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, a Gödöllői Kertbarát Kör,
a Gödöllői Városvédő Egyesület, a Kertvárosi Egyesület, a Magyar Madártani
Egyesület Gödöllői Helyi
Csoportja, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesület, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub és Kecskés Judit civil
referens vett részt.
A díjakat Gödöllő Város Önkormányzata, a VÜSZI Nonprofit Kft., a Zöld Híd
Régió Kft., a Kedrion BioPharma Kft., a
Gödöllői Üzleti Park Zrt., az Erzsébet Királyné Szálloda, a Gödöllő COOP Zrt., és
a bírálatban résztvevő civil szervezetek
ajánlották fel. Az elismeréseket Gémesi
György polgármester, dr. Pappné Pintér

Fél évszázaddal
ezelőtt
nyilvánították
várossá Gödöllőt. Lapunk azz
év folyamán a
Pest Megyei Hír-el
lap segítségével
eleveníti fel az eseményeket:
Városunkban ma is sokan vállalják, hogy önként dolgoznak a köz,
a város szépítése érdekében. Nem
volt ez másként 50 évvel ezelőtt
sem. A Pest Megyei Hírlap egyik
októberi számában Mayer Béla számolt be arról, hogy Máriabesnyőn
több héten át szombaton és vasárnaponként mintegy százötven fő
végzett társadalmi munkát annak
érdekében, hogy javítsanak a közutak és a gyalogutak állapotán.
A szorgos lakosok, a MÁV által
rendelkezésre bocsátott, kiselejtezett kavicsot terítették le,
és vállalták, hogy a salakozást
is elvégzik. Fontosnak tartották,
hogy a még a nagyobb esők beköszönte előtt elkészüljenek, mert
a földutakon a csapadékosabb idő-

járás során veszélybe került az
élelmiszer és a tüzelőanyag szállítás, az orvosi ellátás és a mentőautó közlekedése is.
A lakosság már akkor is nagy figyelmet szentel a közutak állapotának, ez jól látszik az olvasói
levelekből is. Kiss Sándorné például a Gödöllő és Valkó közötti
útszakasz állapotát tette szóvá
a lapban. „Itt az út szélét mély
árok szegélyezi, az út hepehupás,
a kanyarban bármikor bekövetkezhet valami baleset, különösen a
sáros őszi és csúszós téli időben.”
Polgár Istvánné szintén egy közCsilla alpolgármester, Gyenes Szilárd
alpolgármester, valamint a bíráló civil
szervezetek képviseletében dr. Heltai
Miklós (MME), Sebő Györgyné (Kertbarát Kör), Kulcsár Marica (Kertvárosi
Egyesület), és Dolányi Sándor (LOSZ),
valamint a támogatók részéről Lantai
Csaba (VÜSZI Kft. igazgató), Farkas
Balázs (Zöld Híd Régió Kft. igazgató,
Tóth Ákos (Kedrion BioPharma Kft.
igazgató), Udud Zsolt (Gödöllői Üzleti
Park vezérigazgató), Laurán Csaba (Er-

zsébet Királyné Szálloda igazgató) és
Borsi Lászlóné (Gödöllő COOP Zrt.)
adták át. Az ünnepi műsorban Géczi
András és Tömpe Gábor közreműködött.
Az ünnepségről és a díjazottakról
még részletesebben a városi honlapon
(www.godollo.hu) és Gödöllő város
hivatalos Facebook-oldalán (www.facebook.com/godollovaros) olvashatnak.

Új kiadvány: remsey iván-katalógus

Egy „besorolhatatlan művész” életműve

Különleges, „A világ felett” című kiállítással tiszteleg a várossá nyilvánításának 50. évfordulóját ünneplő Gödöllő a település művészeti és kulturális
életét meghatározó Remsey család előtt, aminek
tagjait nem csak jól ismerték és ismerik ma is a
helybéliek, hanem elismeréssel és szeretettel emlegetik nevüket, bárhol, bármi kapcsán kerülnek
szóba.
A Remsey Jenő György, Remsey Iván, Remsey Flóra és Remsey Dávid munkáit bemutató
öthelyszínes kiállításhoz kapcsolódóan két kiadvány is megjelent, az egyik – amelyről már korábban beszámoltunk – a tárlat anyagait mutatja be,
a másik pedig Remsey Iván életművét ismerteti. A
katalógus azonban nem az a hagyományos, életrajzot, adatok tömkelegét szép rendben felsoroló
összeállítás. Inkább egyfajta áttekintés, ami egy

rendkívül sokoldalú, a művészet számos területét
mesterfokon űző alkotó életébe, gondolkodásába
enged bepillantást, felidézve többek között azt a
Remsey Iván 85. születésnapja alkalmából 2006ban rendezett kiállítást, aminek a Művészetek Háza
adott otthont.
Az összeállítás pontosan illusztrálja Wehner Tibor művészettörténész szavait, aki a most megnyitott, „A világ felett” című tárlat megnyitóján a művészcsalád tagjait – köztük Remsey Ivánt – „több
alkotóterületen dolgozó, rendkívül sokirányú és
sokszínű, összetett tevékenységet kifejtő, valójában a tradicionális kategóriák szerint besorolhatatlan művésznek” nevezete. A kiadványban is ő vall
Remsey Ivánról, valamint Deim Pál festőművésznek, a már említett 2006-os kiállításon elhangzott
beszédét olvashatják az érdeklődők.

A magyar és angol nyelvű kiadvány Remsey Iván 1930-as években készült gyermekkori rajzaitól az 1990-es évekig mutatja be
grafikáit, festményeit és bábjait és bábterveit,
valamint fotók segítségével ismerteti meg
az olvasót a természetet, a zenét és a játékot
kedvelő örökifjú művésszel és családjával.
A katalógus azonban egyfajta útikalauz
is. Segítségével az öt helyszínes kiállításon
látható tárgyak, műalkotások más értelmet
nyernek, személyessé válnak és egy különleges, képzeletbeli utazásra invitálnak. A Remsey Iván életművét összefoglaló kiadvány a
kiállítási helyszíneken, a Gödöllői Városi
Múzeum boltjában, valamint a Gödöllői Városi Könyvtárban, a GIM-házban és a Levendula Galériában is megvásárolható.
(k.j.)

(k.j.)

llekedési
k dé i problémát,
blé át pontosabban
t bb
rendszeres szabálytalankodást vetett fel. Mint arról beszámolt,
sokan nem tartják tiszteletben a
leengedett vasúti sorompót, ami
igaz elég sokáig – sok esetben még
tíz percig is – le van engedve a
nagy vonatforgalom miatt. Tegyük
hozzá, nem véletlenül. „A KRESZ
előírásai ellen vétők rendszerint
olyanok közül kerülnek ki, akik
nem ismerik a közlekedési előírásokat” Éppen ezért javasolnám,
hogy minél több esti tanfolyamot,
előadást tartanának a KRESZ-ből…”
Ebben a hónapban egy jelentősnek számító politikai eseményre
is sor került. Október 22-én első
alkalommal választottak pártbizottságot a városban. No, persze
a pártbizottság korábban is volt,
de városi szervezetként ekkor volt
az első választás. Az eseményre
dr. Puja Frigyes,
az MSZMP Központi
Bizottságának tagja
is Gödöllőre látogatott.
„E
pártértekezlet
központi magva az
a magas színvonalon megfogalmazott tétel volt:
miképpen nyújt útbaigazítást a
marxizmus-leninizmus a mai élet
viszonyai között? Elmondták, hogy
pártunk politikáját a néptömegek
támogatják, s alapjában sikeresnek mondható a társadalmi élet
fejlődése.”
A rendezvényen 43 fős pártbizottságot, fegyelmi bizottságot és
17 küldöttet választottak, akik
a megyei pártértekezleten képviselték gödöllői elvtársaikat. A
pártbizottság titkára ismét Nemes
István lett.
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét

2016. október 25.

gödöllői Szolgálat 7

Élő-Világ

Díjazták a „Gödöllő Fája 2016” pályázat győzteseit

HÁRSFA • SZILÁGYI E. U. (MAGÁNTERÜLET)

A „Gödöllő Fája
2016” pályázat esetén a fő cél az volt,
hogy felhívják a
lakosság figyelmét
környezetük szépségének megtalálására,
a zöldfelület, köztük
a fák szerepének
fontosságára mindennapjainkban.
Pályázni két kategóriában:
köz- illetve, magánterületen álló fákra lehetett. A bíráló bizottság és a lakosság
szavazatai alapján a magánterületi fák közül a Szilágyi
Erzsébet utcában magasodó
„Paula” hársfa, a közterületi pályázatok közül pedig a
főtéri gesztenyefa kapta meg a „Gödöllő Fája 2016” elismerő címet. Az

GESZTENYEFA• FŐTÉR (KÖZTERÜLET)

Év Fája 2017 versenyre az utóbbit
nevezik be.
A fákat jelölő Szabó Tamás és Zámbó Viktória oklevelet, valamint Ági
néni Kertészetének felajánlásából
egy-egy díszfacsemete utalványt is
átvehettek.

A legfontosabb kerti munka novemberben
1. Lehullott levelek összegyűjtése
(különösen a gyep és a kerti tó körül)
A gyümölcsfák, bokrok károsítóinak
jelentős része a lehullott, fertőzött
leveleken telel át. De a fagyérzékeny
fajokat takarjuk lombbal és gallyak-

kal. Több lehetőségünk van a levelekkel kapcsolatban: a lehullott, fertőzött leveleket beforgatjuk, beássuk
a talajba; az összegyűjtött leveleket
elégetjük; lepermetezzük őket.
2. Az év utolsó fűnyírása
Ilyenkor ne nyírjuk a füvet 4-5 cmnél rövidebbre, mert a hosszabb fű
jobban tudja hasznosítani a napfényt.
A gyep így a gyomok és a moha támadásának is jobban ellenáll. Őszi
gyeptrágya alkalmazása is javasolt.
Az őszi trágyákra jellemző az alacsony nitrogéntartalom és a magas
káliumtartalom.
3. Évelők, bokrok, cserjék és a sövény visszametszése
Ha a cserjék sárgulásnak indulnak, lehajlanak az ágaik, vagy öregedni kezdenek, akkor ideje visszavágni őket.
A növény ugyanis ilyenkor visszaszívja nedveit a gyökereibe. Ha nem
vágjuk vissza, elhalhat. A lombjukat
vesztett ribiszke- és köszmétebokrok
vagy a birsbokrok ritkítómetszését
is ilyenkor érdemes megtenni. A sövényeket utoljára ősszel kell vissza-

vágni, hogy megelőzzük a korhadást
a nedvesség felgyülemlése esetén. A
lehullott faleveleket is el kell távolítani a sövényről azért, hogy elegendő
friss levegőhöz és napfényhez jusson
télen is, különben korhadásnak indulhat.
4. Ültessük el a
gyümölcsfákat és
cserjéket még a komoly fagyok előtt
Ültetés után ne öntözzük be őket, de
kupacoljuk fel a talajt a tövüknél, hogy
megvédjük a gyökeret a fagytól. Örökzöldeket már ne
ültessünk, fagyérzékenységük miatt.
5. Virághagymák ültetése
Ősszel elültethetjük a hagymákat is,
hogy tavasszal örömünket leljük ragyogó színű virágaikban.
A tavasz hírnökeit a megfelelő helyre kell ültetni
ahhoz, hogy jól fejlődjenek
és virágozzanak. Tavasszal
a legjobb a friss, nedves
talaj, míg nyáron, az alvó
időszakban a száraz és
porózus talaj is megfelel.
A hagymákat magasságuk
két-háromszorosának megfelelő mélységbe kell ültetni.
6. Virágos növények felszedése,
cserepesek beköltöztetése
Fokozatosan szedjük fel azokat a
virágos növényeket - dáliát, kánnát,
gladióluszt, gumós begóniát, stb. - ,
amik nem bírják a fagyot. A gumókat,
hagymákat télire raktározzuk el, például egy jól levegőző ládában a pincébe.
7. Szobanövények beköltöztetése
A nyáron kint tartott cserepes növényeket vigyük be még a fagyok

előtt, vagy tegyük őket védett helyre.A fűtött lakások száraz klímája
nem kedvező az eredetileg trópusi,
párás, félárnyékos, mérsékelten meleg környezetben élő szobanövények
számára. Ezért aztán vagy sokat kell
öntözgetni, permetezni, és a fűtést
szabályozni növényeink számára,
vagy, ha ez nem lehetséges, sárgulnak, foltosodnak, hullajtják leveleiket. Érdemes szobanövényeink
számára a lakásban ablakszekrényt,
klímaszekrényt építeni, ahol úgy szabályozhatjuk a hőmérsékletet és a páratartalmat, ahogy az a legkedvezőbb.
8. A téli kis és nagy araszolóhernyók
elpusztítására rakjuk fel a fák törzsére a hernyóenyves öveket.
9. Ősszel nyugodt lelkiismerettel
ültethetünk új növényeket is.
A tél beköszönte előtt ez az utolsó
lehetőségünk arra, hogy némi színt
csempésszünk a kertbe. A rózsák szá-

ELVESZETT!
2016. október 2-án elveszett Csíkos
névre hallgató cicánk. Kérem, hogy
aki bármit tud róla, keressen ezen a telefonszámon: 06 30/237-4400! Három
gyermek várja haza kedvencét!
Köszönjük!!

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Turul
Állatkórház és Patika
mára például az ősz az ideális ültetési
idő, még az első talaj menti fagyok
előtt.
10. Gondoskodjunk a téli énekesmadarakról!
A énekesmadarak számára rakjunk ki
mesterséges fészekodúkat, és készítsünk minél több madáretetőt.Adjunk
inkább olajos magvakat (legjobb a
napraforgó), szalonnabőrkét, faggyút, nyershús cafatot nekik. Ma már
előre elkészített madáreleség is kapható.

CICA AJÁNDÉKBA

ELVESZETT CICA

Túlnyomó részben fehér szőrű, nagyon játékos kiscicát ajándékba
adunk.
Tel: 28/418-560.

Szeptember 6-án elveszett egy 7 éves teknőc tarka (sötétbarna alapon világos barna foltok) nőstény cica Gödöllő, Blahai városrészből. Ha valaki látta vagy megtalálta,
kérem, hogy hívjon: 20-359-0094. Várom jelentkezését
akkor is, ha gazdaként befogadta, hogy tudjuk, jó helyre
került. Nagyon szépen köszönöm a segítségét!

Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898
November 1-én 9-12 óráig
leszünk nyitva

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

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Október 29-én és 30-án,
szombaton és vasárnap,
9-11 óráig:
dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád út 32.
Tel.: 06/30-535-55-23

Szeptemberi

AKCIÓ!

10 ezer Ft. feletti vásárlás
06-70/601-8618
esetén 10 % kedvezmény
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.
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küzdőSPORt – itF tAEkwON-dO VilÁGkuPA

Benedek Dániel bronzérmes
fővel indultak neki a hétnek, közöttük 6 fő képviselte országunkat és
Gödöllő városát, a egyben Gödöllői
Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület színeiben.

Minden idők legnagyobb ITF Taekwon-do versenye került megrendezésre október 12-16 között
Budapesten a Syma csarnokban. A
rangos eseményre 60 ország 1852
versenyzője nevezett a világ minden földrészéről. A magyarok 111

A rendezvény lehetőséget adott gyerek,
ifjúsági, felnőtt és veterán életkorúaknak,
hogy kellőképpen mérjék le tudásukat
formagyakorlat, küzdelem, tradicionális
küzdelem és törés versenyszámokban. A
sportolók nehéz helyzetben küzdöttek,
ugyanis az egyes kategóriák és súlycsoportok 90-100 főt számláltak, egy ilyen népes mezőnyből eredményesnek lenni nem

lABdARúGÁS – PONtOkAt VESzítEtt A GEAC-SziE

Menetel a Gödöllői SK
Az elmúlt hétvégén a gödöllői
csapatok közül csak a Gödöllői SK és a GEAC lépett pályára. A GSK ismét nyert és már a
negyedik helyen áll a megyei I.
osztályú pontvadászatban, míg
az „egyetemisták” meglepetésre pontokat veszítettek.
A Gödöllői SK Nagykátára látogatott a
11. fordulóban. A párharc első félidejében a gödöllőiek akarata érvényesült
és nem okozott meglepetést, hogy a
mieink szereztek vezetést. A második
félidő elején fejben még a pihenőt élvezhették a gödöllői fiatalok, ugyanis
két perccel a második félidő kezdése
után már egyenlítettek a házigazdák,
de Kiss Szilárd találata újra előnyhöz

juttatta a GSK-t, amit már nem engedett ki a kezéből a csapat. A Gödöllő 11
játéknapot követően a negyedik helyen
áll a tabellán 22 ponttal és mindösszesen egyszer kapott ki a csapat, még az
első fordulóban. Még egy adat annak
szemléltetésére, hogy Szász Ferenc
kiválóan dolgozik a csapattal. A GSK
a harmadik legtöbb gólt rúgta, eddig
25-öt, míg a második legkevesebbet
kapta, mindössze kilencet.
A következő fordulóban tovább gyűjtögetheti pontjait a csapat, ugyanis a
14. helyezett Százhalombattát fogadja
városunk csapata.
Pest megyei I., 11. forduló
Nagykáta SE – Gödöllői SK 1-2 (0-1)
Gól: Nagy Tamás, Kiss Szilárd.

AtlétikA –2016. éVi GYERMEk BAJNOkSÁG

Hét GEAC érem zárásként
A Margitszigeten rendezték
október közepén az évad utolsó országos gyermek (U11 és
U13) atlétika megmérettetését. A versenyen a GEAC atlétái összesen hét érmet szereztek.
A GEAC színeiben összesen 30 gyermek indult, 2-2 egyéni számban, illetve az U13-asok 4x200m-es váltóban
is futottak. Szenzációsan szerepeltek
az U11-es korosztályban a Körmendy Katalin edzette 2006-os születésű gyermekek, akik összesen hét érmet hoztak a konyhára! Kiemelkedő
eredményt ért el az U11-es fiúknál
Lippai Csaba (2006), aki megnyerte
a 60 m-es síkfutást 9.29 másodperes,

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 25.

Sport

elektromosan mért idővel a több,
mint félszáz induló között. A lányoknál pedig Kriszt Sarolta (2006) nyert
két aranyérmet, magasugrásban (130
cm) és távolugrásban (389 cm). Szintén távolban Tóth-Sz. Szófia 382
cm-el lett a vidékiek között második,
abszolútban ötödik és értékes döntőt
futott 60 m-en (5. hely) is, ebben a
számban Benke Alexandra a hatodik lett. Ugyanebben a korosztályban
a Kovács Zoltán edzette 2007-2008as születésűek ugyan érmet nem
nyertek, de tisztességesen helytálltak
a „nagyok” között. A csoportból említést érdemel Fazekas Soma (2007),
aki 600 m-en futott kiválóan, Menyhárt Olivér (2008) 60 m-en szerepelt
jól a 2006-2007-es korosztályban és

mindennapi tett. A 12-14 évesek között
Bordács Sára és Lovász Hanna, felnőtt
kategóriában pedig Könczöl Alexandra,
Péter-Horváth Norbert és Benedek Dániel Tibor (a képen balra) tette próbára
tudását Kókai Zsolt 4. Danos mester irányításával.
Többen jó néhány fordulót nyerve bekerültek a legjobb 16 és 8 közé, ami fantasztikus
teljesítmény. A legsikeresebb gödöllőinek
Benedek Dániel Tibor bizonyult, aki összeszedett, technikás küzdelmeket bemutatva
sorra utasította maga mögé ellenfeleit és az
előkelő bronzéremig jutott a felnőtt férfiak -63kg-os mezőnyében. Összesítettben
Magyarország az éremtáblázat 5. helyén
végzett Argentína, Írország, Oroszország
és Lengyelország után.
-kaMegyei III. osztály – Papírforma helyett pontvesztés

Az elmúlt hétvégén a Közép A-csoportot vezető GEAC-SZIE az első
fordulóból elmaradt meccsét pótolta
a Galgahévíz ellen. A papírformának
ellent mondva értékes pontokat hullajtott el a párharcon a gödöllői alakulat, akik 3-3-as döntetlent játszottak a
Galga-menti tizeneggyel. A GEAC 19
ponttal továbbra is az első helyen áll
csoportjában.
Pest megyei III. Közép A-csoport, 1.
forduló: GEAC-SZIE – Galgahévíz SE
3-3 (1-2) Gól: Müller Péter (2), Angyal
Zoltán.
-liA hétvége programja:
Pest megyei I., 12. forduló
Október 29., 14 óra
Gödöllői SK – Százhalombatta LK
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Lökös Laura (2008) 600 m és 60
m-en bizonyította, hogy ott volt a helye az idősebbek közt.
A Kovács Gábor által vezetett U13as versenyzők kilenc fővel képviselték a GEAC-ot a 2004-2005-ben
születettek igen erős mezőnyében, és
főként a futószámokban, 60 és 600
méteren indultak. A lányoknál említésre méltó Lippai Tünde 60 méteres
futása (14. hely), valamint Viha Borbála (14. hely) és Ferenc Emese (18.
hely) 600 méteren való szereplése.
A fiúknál Roska Dániel 60 méteren
(17. hely), illetve Schwarcz Benedek 600 méteren (14. hely) való szereplése vívta ki edzőjük elismerését.
A részletes eredmények megtekinthetők: https://atletika.hu/hu/eredmenyek és a http://www.bpatletika.hu/
eredmenyek/ honlapokon.
-kb-

SPORtlöVéSzEt – diÁkOliMPiA PESt MEGYEi döNtő

14-en jutottak az országos döntőbe
Ez év október 15-én álltak lőállásba a gödöllői diákok a Pest megyei Diákolimpián. A versenyen
kiderült, hogy Gödöllő két év alatt
a megye meghatározó ereje lett
sportlövészetben. Röviden öszszefoglalni az elért eredményeket nem is könnyű, de mindenképpen érdemes kiemelni, hogy
a gödöllői diákok a 36 megszerezhető Pest megyei továbbjutó
helyből 14-et nyertek el.
Talán sokan nem is tudják, hogy két éve
újra létezik olimpiai sportlövészet Gödöllőn. Nagy múltú sportágunkat a Török Ignác Gimnázium Diáksport Egyesülete és a HM Armcom Zrt. karolta fel,
utóbbi ad otthont az egyesület légfegyveres lőterének. Mára már a város öt különböző általános- és középiskolájából
járnak diákok az edzésekre, versenyekre,
ahol egyre nagyobb sikereket érnek el.
Talán az említett rövid siker sztorinak is
köszönhető, hogy november 12-én városunkban rendezi a Magyar Sportlövők
Szövetsége a sportág Diákolimpiájának
országos döntőjét. A rangos verseny
helyszíne a Hajós Alfréd Általános Iskola csarnoka lesz.
Az érmesek felsorolása:
Győztesek: Mészáros Eszter, légpuska
20 lövés ált.isk. lányok; Brenn Dóra,

légpuska 20 lövés középiskolás lányok;
Bertalan Csongor, légpuska 20 lövés középiskolás fiúk, légpisztoly 20 lövés középiskolás fiúk; Lovász Dorina, légpuska
40 lövés középiskolás lányok
Csapatban: Török Ignác Gimnázium
középiskolás fiú csapata (Bertalan Cs.,
Bócz B., Nagy Zs.); Török Ignác Gimnázium középiskolás lány csapata (Brenn
D., Farkas Á., Varga V.) és a 40 lövéses
versenyszámában Török Ignác Gimnázium lány csapata (Lévai K., Lovász D.,
Peressényi K.).
Ezüstérmesek: Csernák Gergő légpuska 20 lövés ált.isk. fiúk; Farkas Ágnes
légpuska 20 lövés középiskolás lányok;
Bócz Bendegúz légpuska 20 lövés középiskolás fiúk; Várnai Dávid légpisztoly 20 lövés középiskolás fiúk (Gödöllői Református Líceum); Peressényi
Klaudia légpuska 40 lövés középiskolás
lányok; Klenczner Márton légpuska 40
lövés középiskolás fiúk
Csapatban: A Gödöllői Református Líceum középiskolás fiú csapata légpuska
20 lövésben (Jakab K., Hűvösvölgyi A.,
Szász A.)
Bronzérmesek: Varga Virág, légpuska 20 lövés középiskolás lányok; Nagy
Zsombor, légpuska 20 lövés középiskolás fiúk; Lévai Krisztina, légpuska 40
lövés középiskolás lányok.
-ll-

RöPlABdA – ElRAJtOlt A BAJNOkSÁG

Tanulópénz Jászberényben
Elrajtolt a 2016/2017-es női röplabda bajnokság, a melyen a Gödöllői
RC csapata az első játéknapon Jászberényben vizitált és kapott ki 3-1re.

Borkovits Zoltán igen fiatalnak mondható
együttesének, az erőviszonyokat nézve az
idei célja a legjobb nyolc közé jutás lehet.
Ha ennél tovább szeretne jutni a Gödöllő,
ahhoz már a szerencsefaktornak is működnie kell. A bajnok és ezúttal is toronymagas esélyes Békéscsaba, az Újpesti TE, az
MTK, a Nyíregyháza, a Vasas és a Jászbe-

rény mindenképpen a gödöllőiek előtt van
jelenleg játéktudásban, míg a mieink előre
láthatőlag a Kaposvár, a Budaörs, a TFSE és
a Palota RSC ellen küzdhetnek majd a 7-11.
helyekért az idei szezonban.
Ékes példa volt erre az első játéknap,
ahol megfizette a tanulópénzt a GRC.
Az egykori gödöllői edző, Deme Gábor csapata az első két szettben mármár állva hagyta a Gödöllőt, de Széles
Petráék időben magukhoz tértek és
előbb megszorongatták a Jászberényt,
majd el is vettek egy szettet tőlük. Ez
végül csak fellángolás volt, ugyanis a
negyedik játékot és a párharcot is a hazaiak
nyerték. A Gödöllői RC (képen az idei keret
- fotó: hunvolley.hu) október 29-én javíthat
a Budaörsi DSE otthonában.
NB I. alapszakasz, 1. forduló
Jászberényi RK – Gödöllői RC 3-1 (19, 14,
-20, 21)
Juniorok: Jászberény – GRC 3:2
-il-

FutSAl – BERAGAdt A MAG-lOG tEAM

Három meccs, három gödöllői zakó
Nem sikerült valami fényesen az
elmúlt hét a gödöllői futsalosoknál. A MAG-LOG Team CFT Gödöllő kétszer, míg a Főnix ISE egyszer kapott ki.
Baranyai Pál csapata, a MAG-LOG
előbb Debrecenbe látogatott és kapott ki
9-7-re meglepetésre a papíron gyengébb
debreceni „egyetemistáktól”, majd a
bajnoki érmekért zajló párharcban hazai
pályán maradt alul a tápiószentmártoni Kincsem Lovaspark SE ellen 5-4-re,
ezzel lépéshátrányba került riválisaival
szemben. A gödöllői alakulat hat ponttal
jelenleg a hatodik helyen áll csoportjában.
A Főnix ISE sem zárt jó hetet keleten.

A SZIE csapata Kazincbarcikán kapott
ki 6-2-re és továbbra is pont nélküli a
bajnokságban, ezzel sereghajtók a Keleti-csoportban.
NB II., Keleti-csoport, 5. forduló
Debreceni Sportcentrum SI – MAGLOG Team CFT Gödöllő 9-7 (1-3) Gól:
Marczis Richárd (2), Molnár Márton,
Varsányi Botond, Gruber Bálint, Farkas
Péter, öngól.
Kazincbarcikai Ördögök SE – Főnix
ISE-SZIE 6-2 (4-1) Gól: Szemes Sándor,
Unszorg Ákos.
NB II., Keleti-csoport, 6. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Kincsem Lovaspark SE 4-5 (1-1) Gól: Varsányi Botond (3), Gruber Bálint.
-tt-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
Október 26., szerda, 17.00:
A fafúvós tanszak kiemelt hangversenye
Október 27., csütörtök, 16.00:
A fúvós tanszak közös órája – Mozart: Esz-dúr Sinfonia Concertante a
Börzsönyi család előadásában
Október 27., csütörtök, 17.30:
Chopin-Chopin-Chopin–Mikulík
Márton János zongoraestje
Október 28., péntek, 17.00:
Deákné Ella Beatrix (fuvola) növendékeinek hangversenye

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.
Október 31-én (hétfőn) és november 1-jén
(kedden) 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
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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 24-30-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Október 31-november 6-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

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 28-án (pénteken) 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

A VÁROSI PIAC
ÜNNEPI
NYITVATARTÁSA:
Október 31.
(hétfő):
Szombati munkarend
szerint 7.00–13.00
November 1. (kedd):
Csak virág- és koszorúárusítás 7.00–13.00

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
Az Erzsébet Királyné Szállodában

29 m²-es üzlethelyiség

novembertől kiadó

a Dózsa Gy. út felöli oldalon.
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa
György út 2.
Érdeklődni:
+36-20-3928303 vagy
admin@ekhotel.hu

Mob.: +36/30-952-9987
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e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

+2016. szeptember 6-án elveszett egy 7 éves
teknőc tarka (sötétbarna alapon világos barna
foltok) nőstény cica Gödöllő, Blahai városrészből. Ha valaki látta vagy megtalálta, kérem, hogy
jelentkezzen az alábbi telefonszámon: 20/35900-94 Várom jelentkezését akkor is, ha gazdaként befogadta, hogy tudjuk, jó helyre került. Nagyon szépen köszönöm a segítségét!

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

+Túlnyomó részben fehér szőrű, nagyon játékos
KISCICÁT ajándékba adunk. Tel: 28/418-560

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94

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

INGATLAN
+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 40 m2-es
FELÚJÍTANDÓ LAKÁST KERESEK. Ajánlatot
várok 28/400-522 telefonszámon, munkanapokon 8-16-ig.
+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
+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, 2 szobás, 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. 20772- 2429
+Gödöllőn, Királytelepen 1070nm-es építési
telek 14,5m utcafronttal, szép környezetben sürgősen eladó. I.ár: 9,9MFt. 20-772-2429

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk,
mert ezt biztos elolvassák.
+ELVESZETT! 2016.10.02-án elveszett Csíkos
névre hallgató cicánk. Kérem, hogy aki bármit
tud róla, keressen ezen a telefonszámon: 06
30/237-4400! Három gyermek várja haza kedvencét! Köszönjük!! (Képek a 7. oldalon.)

+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
30 nm-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. 20539-1988
+Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es ÉPÍTÉSI TELEK bontandó, 30m2-es tégla kis házzal eladó! Iár:11.5MFt! 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 20-772-2429 www.godolloi.hu
+Eladó kétszobás, újszerű állapotú lakás a központban, kocsibeállóval és terasszal. Iár: 19.9
MFt 20/804-2102

+Gödöllőn a Kazinczy krt.-on, 4.em.-i erkélyes, 58
m2-es lakás eladó! Iár:15.9MFt! 20-539-1988
+Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, 12m utcafrontú összközműves 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
(20)804-2102

keresek

központban!

+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.: 8,2
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 a Kossuth Lajos utcában egy
viszonylag új építésű, nappali+1szobás, cirkófűtéses, nettó 38nm, bruttó 58nm-es tetőtéri lakás
a belváros szívében. I.á.: 16,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a c
semetekertben 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 Gödöllőn a blahai dombon 554nm-es
telken egy 2szintes, 2fürdőszobás családi ház,
mely áll 4 szobából, étkező-konyhából. A szobákhoz terasz illetve erkélyek kapcsolódnak, melyek
biztosítják a kertkapcsolatot. A ház alatt szuterén
van kialakítva, mely garázsbeállásra is alkalmas.
I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 110nm
alapterületű, 2,5 szobás családi ház 550nm-es
telken. Az ingatlan összközműves, alatta 2x10nmes pince található. I.á.: 20mFt 20-919-4870
+Eladó Tóalmáson, fürdőtől 100m-re 400nm-es
telek. A telken kis faház, lakókocsi és örökzöldek
találhatóak. Víz, villany bevezetve. I.á.: 1,9 mFt
20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a Kazinczy körúton egy 2szobás, házközponti fűtésű társasházi öröklakás. I.á.:
13,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben
egy 100nm-es, 2szintes, duplakomfortos lakás,
mely funkcióját tekintve akár üzlet, iroda, rendelő, egyéb vállalkozásra és ott élésre is alkalmas.
A ház előtt ingyen parkolási lehetőség. I.á.: 28,9
mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy új építésű, kifogástalan állapotú, önálló 400nm-es telekrészű, nappali+3szobás társasházi lakás garázszsal. I.á.: 29 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn az újfenyvesi részen egy nappali+5szobás, 20 -ban épült családi ház 500nmes telken. Az ingatlanban padlófűtés van kialakítva, garázs elektromos kapu beszerelve. A tetőtéri
szobából egy nagyméretű terasz van kialakítva.
I.á.: 40,5 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllő máriabesnyői részén egy 4szobás, régebbi építésű lakóház 733nm-es telken.
I.á.: 16,9 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn egy Kazinczy lakótelepi 68nmes +loggia, jó állapotú, 3szobás öröklakás. I.á.:
15,3 mFt 20-919-4870
+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
+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
+Eladó Gödöllőn a Lomb utcában egy 500nm-es,
örökpanorámás építési telek, örökzöldekkel, gyümölcsfákkal telepítve, teljes közművel ellátva, melyen egy 20nm-es pince található, amire egy 3helységes faház van építve. I.á.: 10,9 mFt 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
+Gödöllői 250 nöl-es, összközműves építési telek eladó. Tel: 20/517-4474
+Gödöllőn a Stop Shop és a Röges utca között
14db építési telekből már csak 2db eladó. Érd:
30/9467-702
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+Gödöllőn, Erzsébet királyné körúton eladó
4.em. 63 nm-es, erkélyes, jó állapotú lakás. Ára:
14,5 MFt. 20/553-6638

+Gödöllőn az Erzsébet parkhoz közel 3 szobás
lakás 1 szobája kiadó teljesen berendezve (bútorok, hűtő, mosógép, Wi-Fi, UPC). 70/296-9590

+Kismaros - Börzsönyligetben 1170 nm-es telek
eladó. Áram a telek előtt. Iár: 945.000 Ft. Tel:
20/521-4059

+Gödöllőn, Szt. János utcában hosszú távra kiadó 2 szobás, 1.em. erkélyes lakás. Bérleti díj:
70eFt/hó. Érd: 30/409-0892

+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

+Gödöllő – Máriabesnyőn családi ház 2 szoba hallos felső része külön feljárattal, 2 terasszal (kizárólag úriember részére) kiadó. Tel: 30/569-8137

+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 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), 46nmes, klimatizált, tehermentes lakás alacsony rezsivel (távfűtés egyedi mérővel), épületben 2lifttel.
30/2212-742 (hétköznap 17h után).
+Gödöllőn központ közeli, felújított, másfél szobás, 2.em. lakás tulajdonostól eladó 13,5MFt-os
irányáron! Tel: 20/939-4931

+Kazinczy körúton napfényes, 60 nm-es lakás eladó. Amerikai konyha + 1,5 szoba, kondenzációs
kazánfűtéssel. Ir.ár: 15,5 mFt. Tel.: 70/770-74-81

+SZOBAFESTŐ szakmunkásokat azonnali kezdéssel felveszek. Bérezés megállapodás szerint.
Tel: 20/4359-650

+Gödöllőn 30 nm-es ÜZLETHELYISÉG kiadó.
Tel: 70/281-5126

+Gazdasági és pénzügyi ügyintéző kollégát keresünk. Piacképes fizetés, ingyenes nyelvtanulási lehetőség, cafeteria. Elvárások: felhasználó
szintű excel és word tudás. Jelentkezés: e-mailben motivációs levél és önéletrajz beküldésével:
ili.godollo@gmail.com és info@ili.hu

+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).

+Gödöllőn eladó az egyetemi városrészben egy
társasházi, nagyon jó állapotú, 82 nm-es, 3 szobás lakás. A társasház parkos, nyugodt környezetben található. Iár: 24,9MFt. 30/564-5133

+Gödöllőn, Szt. János utcában 17 nm-es ÜZLETHELYISÉG hosszú távra kiadó. Konyharész,
mosdó, fűtési lehetőség adott. Bérleti díj 50eFt/
hó. Érd: 30/409-0892

+Gödöllőn, Haraszt keresett részén, zöldövezet
mellett, 436 nm-es összközműves, ősfás, építési
telekrész eladó. 10,5MFt. Tel: 30/709-1097

+GARÁZS (22 nm) eladó Gödöllőn a Szent János utcában. Tel.: 06-20/779-2179.

ALBÉRLET KIADÓ
+Kiadó Gödöllő belvárosában egy 3szobás 98nmes összkomfortos családi ház felújított állapotban
kertkapcsolatos terasszal, kazánházzal, pincével
150eFt +2havi kaució + rezsiért. 20-919-4870
+Kiadó Gödöllőn a Fácán soron újszerű, lakóparki,
120nm-es, nappali+3szobás, gardróbszobás, étkező-konyhás, kertkapcsolatos terasszal öröklakás
150.000 Ft/hó +2havi kaucióért. 20-919-4870

+Építőipari cég keres ASZTALOST, FESTŐT, ÁCSOT és SEGÉDMUNKÁST. Érd:
30/369-4823

+Gödöllő belvárosában hosszú távra kiadó 80
m2-es, utcafronti, kirakatos, többcélú hasznosításra alkalmas (iroda, studió, rendelő, ügyfélszolgálat) üzlethelyiség. Tel.: 06-20-9443-356

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

+A 30-as főút mellett 110 nm-es üzlethelyiség
bérbeadó kiépített parkolóval hosszútávra, bármilyen tevékenységre. Tel: 20/9888-997

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

+A Szadai Szűcs Fogadója étterem KONYHAI KISEGÍTŐT és FELSZOLGÁLÓT keres.
Érd: 20/943-0746

+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

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+CSERE. Isaszegi összkomfortos, kertes családi ház főúthoz, tömegközlekedéshez közel elcserélhető gödöllői, lakótelepi, garázsos lakásra. Tel:
20/402-3124 (este 6-8-ig).

+Gödöllőn 570 nm-es építési telek eladó a Tábornok utcában, csendes helyen. Ikerház építésére alkalmas. Iár: 9,5MFt. 70/633-2832,
kampisudvar@gmail.com

+Gödöllő területére szórólap-újság terjesztőt
keresek. A munka végezhető iskola, nyugdíj
mellett is. Gödöllői lakosok jelentkezését várom! Tel: 20/495-2420

+A Kampis téren PARKOLÓ HELYEK eladók, bérelhetők. 70/633-2832, kampisudvar@gmail.com
ÁLLÁS
+Ha érdekel az Olasz vagy a Japán konyha világa és szívesen dolgoznál egy fiatalos, pörgős
helyen mint sushi/pizza szakács akkor keress
meg minket, dolgozz velünk, a betanítást mi
vállaljuk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
foodbrother.info@gmail.com-on lehet.
+Melegkonyhás étterem gyakorlott kézilányt keres, hosszú távra! Lendületes, szorgalmas munkatársak jelentkezését várjuk az alábbi e-mail címen: info@vidamjuhasz.hu. Munkavégzés helye:
Kistarcsa, Auchan liget.
+Gödöllői ételkiszállítással foglalkozó cég saját
autóval rendelkező futár kollégát keres. Érdeklődni: 0630/336-7392

+Gödöllői műanyag üzem három műszakba
felvesz GÉPKEZELŐKET, és egy műszakba
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT. 70/3655-010
+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

KÍNÁLATUNKBÓL: * A Kertvárosban N+2
szobás, 110 nm-es, felújított családi ház 720
nm-es telken eladó. Iá.: 29,9 m Ft.
*Az Alvégben,50 nm-es, egyszobás, felújítandó téglaház 540 nm-es telken eladó. Iá:11,5mFt.
*A Királytelepen 2007-ben épült, N+6 szobás,
kétgenerációs családi ház eladó. Iá.: 39 m Ft.
*Máriabesnyőn, N+2 szobás, kiváló állapotú,104 nm-es családi ház szép kertben eladó. Iá:24,9 mFt.
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SZOLGÁLTATÁS
+Telekkel rendelkező tulajdonosoknak generál
kivitelezésben, referencia háttérrel kínálunk új
építésű lakóházak kivitelezését 153.000 Ft/nm
áron. 20-919-4870

+Erdőkertesre családi házhoz, alkalmi jelleggel munkást keresünk fahasogatásra. Érd: 20/256-1566

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal!
Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775,
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű
mentesítés, parkfenntartás. Tel.: 30/622-7421
+KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás,
kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes,
alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth
utca 13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-5081380, 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

+TARGONCASZERELŐT, mezőgazdasági gépszerelőt, autószerelőt keresünk szakmai tapasztalattal gödöllői targonca szervizbe, targoncák
javítására, önálló munkavégzésre. Stabil, hosszú
távú munkahely, kiemelt bérezés, utazási hozzájárulás. 20/233-0174

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!

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

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

+KERTFENNTARTÁS, Kerttakarítás, metszés,
permetezés, ültetés. Rotációs kapálás, gyepszellőztetés. Füvesítés. Fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, sövénynyírás. Ágak, levelek elszállítása.
30/747-6090
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád
20/311-7470

+Gödöllői MOL (EX-AGIP) töltőállomásra
(Dózsa Gy. út) keresünk SHOP ELADÓ és
KÚTKEZELŐ munkakörbe alapfokú számítógépes ismerettel rendelkező, nem csak fiatal,
munkatársakat. Fényképes önéletrajzokat az
emuller0910@gmail.com címre várjuk.

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

EGYÉB

+DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás.
VÍZSZERELÉS. 20/491-5089
+Antik bútor felújítás. Thonet szék nádazás.
Tel.:30/490-1617

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 0,75liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

+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

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

+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

OKTATÁS
+Gödöllőről, heti 3-4 alkalomra, napközbeni
időpontokra angoltanárnőt keresünk. Érd.:
06/30-693-1838

+Ablak áron alul eladó! Építkezésből kimaradt,
teljesen új ablak eladó, adatok: Kétsz. tokosztott
bny/bny ablak 205x143cm (84mm-es profil,
3 rétegű üveg+meleg perem, Ug=0,5W/m2K.
Eredeti ára 125.000Ft; AKCIÓS ára: 70.000Ft.
Érd.: 06-30-398-48-15.
+Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerékpár
26colos, agydinamós, 3 sebességes marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár,
kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.:
60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyegygyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb
áron bútorokat (romosat is), festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket,
csillárt, szőrmebundát, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot,
mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is. 30/308-9148
+ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI ALMA.
(Idared, KR-11, Zöld alma.) Ár: 60-200 Ft/kg.
Tel: 20/4359-650

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

TÁRSKERESŐ
+73 éves, jól szituált, egyedülálló, rendezett körülmények között, családi házban élő úr, enyhe
látáscsökkenéssel társat keres ottlakással Gödöllőre. 20/482-5047

+Gyűjtő vásárolna jó minőségű régiséget, antik
tárgyakat. Tel: 20/9166-400
+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772
+Eladó egy teljesen új elektromos táskavarrógép, sokfiókos előszobaszekrény, masszázságy,
fodrász búra, kozmetikai állványos gőzölő, MAGNAPRESS MX gyógyító mágnes /teljesen új/.
70/7753-255

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

+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn termelőtől. Több mint
1.000 közül választhat 30-40
%-os áron. Tel: 30/569-8137

ADÁS~VÉTEL

+TEXTIMA ipari gyors varrógép eladó Gödöllőn. Tel:
30/9461-807

+Műanyag párkányok kül- és beltérre (UV álló):
15cm-es: 1.790Ft/fm; 21cm-es: 2.190Ft/fm;
25cm-es: 2.480Ft/fm; 30cm-es: 2.800Ft/fm. Takarólécek RAKTÁRRÓL azonnal 30, 50,70mmes szélességben. Gödöllőn belül INGYENES kiszállítással. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.:06-30-398-48-15.

+Eladó egy Whirlpool A Class
HŰTŐGÉP: 160 liter + 60 liter
mélyhűtő. Érd: 70/223-7154
+Eladó egy felújított, átfolyós
GÁZ-VÍZMELEGÍTŐ
(fürdőszobai) 30 ezer Ft-ért. Tel:
28/791-630, 20/3141-706
+Eladó antik bronz bevonatú
Carol-II. fali gáz FŰTŐKÉSZÜLÉK, asztali MOSOGATÓGÉP,
3 lapos VILLANYTŰZHELY,
keverőtárcsás
MOSÓGÉP,
mindegyik nagyon kedvező
áron. 70/316-5381

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

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-, Akác-Hárs-,
Hárs-, Repceméz.
720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás.
Szabó
Méhészet
Gödöllő, Lovas u.3.
28/417-913
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a
Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-,
Hárs-, Gesztenye-,
Repce krém-, Selyemfű-, Lépesméz,
Propolisz, Virágpor
kapható. 3kg fölött
házhoz
szállítjuk.
30/9891-721
+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK
kaphatók Gödöllőn termelőtől. Több mint
1.000 közül választhat 30-40 %-os áron.
Tel: 30/569-8137
+Túlnyomó részben
fehér szőrű, nagyon
játékos KISCICÁT
ajándékba adunk.
Tel: 28/418-560
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Beküldési határidő:
2016. november 2.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Hlavács Károlyné, Szabadság út 15.,
Havay Ildikó, Remsey krt. 7.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ftos vásárlási utalványát nyerte:
Dr. Tiborfai Zsuzsa, Mikes K. u. 17.,
Fürjes Kálmán, Kaffka M. u. 3.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Spányik Anna,
Szőlő u. 28.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Horváth Károlyné, Szent István tér 6., Rétfalvi Jenőné, Turul u. 15.

A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Berta Nándor, Balassi
B. u. 5., Mihályi János, Erkel F. u.
2/A.

