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• TerjeszTői ára: 75 fT

Ismét bekerült a legjobb 100 középiskola közé a
Török , a Premontrei és a Líceum.
(3. oldal)

www.szolgalat.com

lokálpaTrióTa heTilap • alapíTva: 1992

Az 1956-os eseményekről osztotta meg emlékeit
Ferdinandy György a városi könyvtárban rende(5. oldal)
zett találkozón.

Gémesi Csanád (GEAC–SZIE) kardvívója nyerte
az UTE csarnokában rendezett válogatóversenyt.
(8. oldal)

MINDEN IGÉNYNEK MEGFELEL AZ ÚJ SZÍNHÁZTEREM
Napokon belül befejeződik a Művészetek Háza felújításának II.
üteme, s mind a közönség, mind
a fellépők és az intézmény dolgozói, egy szolgáltatásaiban és látványvilágában a kor elvárásainak
megfelelő színháztermet vehetnek
birtokba. A fejlesztésre saját forrásból mintegy 245 millió forintot
fordított az önkormányzat.

Lapzártánk idején az utolsó simításokat végzik a Művészetek Háza
felújított színháztermében, hogy november 4-én felgördülhessen a függöny, és megkezdődhessen az első
előadás.
A nagyszabású munkák öt hónapot vettek igénybe, ez idő alatt a
régi színpadot átalakították, s úgy
alakították át, hogy zenekari ároknak is helyet tudjon adni, vagy ha

Fotó: Reményi Krisztián

Finisben a Művészetek Háza felújítása

szükséges, első részének elbontásával bővíthető lesz a nézőtér. Az átalakításnak köszönhetően az átadást
követően lehetőség nyílik élőzenével
kísért színházi produkciók, operett és
opera előadások megtartására is.

Megtörtént a több évtizedes színpadtechnika cseréje is. Kovács Balázs, a Művészetek Háza igazgatója
lapunk megkeresésére elmondta,
több színház műszaki hátterének áttekintése és számos szakemberrel

történt konzultáció után született
meg a döntés, hogy milyen berendezések kerüljenek beszerelésre.
Most egy olyan színpadot sikerült
kialakítaniuk, amit eredetileg is elképzeltek. A berendezések kiválasztásánál a biztonság, a látvány és az
ár-érték arány egyaránt fontos volt.
Azt nézték, mi az, ami szükséges.
Felújították az épülettel egyidős
elektromos hálózatot is. És ami
szintén nagyon fontos lépés volt: új
hangterelők, illetve az új belsőhöz
igazodó, nagyobb teljesítményű,
korszerűbb klímarendszert szereltek be.
Ami azonban a közönség számára különösen fontos, a korábbinál
korszerűbb, ergonómiailag is kiváló
ülések várják a koncertek, színházi
előadások látogatóit.
(folytatás a 3. oldalon)

Megújuló utak

Átadás

Befejezéshez közelednek a városi
közterületi fejlesztések, bár a belvárosban, a Petőfi tér csapadékvíz-elvezetési munkálatai és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcai járda

rendbetétele még zajlik. Az egyik
jelentős felújítás, a Széchenyi utca,
valamint a Dózsa György út Széchenyi utca Körösfői utca közötti közös
járda és kerékpárút rekonstrukciója
azonban már teljesen befejeződött.
A közel 90 milliós fejlesztés átadásra október 26-án került sor szalag és
kerékpárabroncs belső átvágásával.
(folytatás a 2. oldalon)
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kerékpárosoknak, gyalogosoknak, gépjárműveknek

megújuló utak
(Folytatás az 1. oldalról)

A közel 90 milliós fejlesztés során
teljes egészében megújult a Széchenyi utca ahol az útburkolat javítás
mellett a csapadékvíz elvezetés és a
járda is felújításra került, valamint elvégezték a Dózsa György út Széche-

nyi utca Körösfői utca közötti közös
járda és kerékpárút rekonstrukcióját.
Ez utóbbi a „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város! program részeként
készült el.
Tóth Tibor, volt alpolgármester, a
kerékpáros munkacsoport vezetője
az átadáson elmondta: még 2013ban végeztek egy lakossági
felmérést, hogy a gödöllőiek kerékpáros szempontból
mely területek fejlesztését
tartják a legfontosabbnak.
Ennek alapján került sor a
most átadott szakasz felújítására.
Az eseményen Gémesi
György úgy tájékoztatott,
ez az első lépése a várost
Vác-Isaszeg irányban átszelő kerékpáros vonal kialakításának, amit szintén lakossági igény alapján tűzött ki

célként az önkormányzat.
Az átadáson Tóth Tibor és Füle
Sándor, a Magyar Kerékpáros Klub
gödöllői szervezetének vezetője –
ahogy az a biciklis fejlesztések során
szokás – nem csak szalagot vágtak át,
jk
hanem egy kerékpárbelsőt is.

közegészségügyileg is jelentős a több éves program

Idén a szokásosnál jóval nagyobb
volt a patkány populáció, ami jelentős feladatot adott a mentesítéssel
foglalkozó szakembereknek és nyár
végén meglehetős riadalmat
okozott városunk lakói körében. A rágcsálók elszaporodása nem helyi jelenség, hanem
országos probléma, ami két
dologra vezethető vissza.
Az elmúlt év rendkívül enyhe telének eredményeként a
szokásosnál eggyel több alom
született, ráadásul az állatok a nagy
mennyiségű csapadékvíz miatt kialakult magas talajvízszint miatt
a felszínhez közelebb, telepedtek
meg. Városunkban az önkormányzat a városi közterületeken és az
önkormányzat által fenntartott intézményekben rendszeresen elvégezteti az ütemezett patkányirtást,
valamint, ha szükséges, soron kívül
is beavatkoznak a szakemberek,
mint ahogy ezt nyáron is tették. Tekintettel azonban arra, hogy az irtás
csak átmenetileg jelenti a probléma
megoldását, a szakemberek megkezdték egy nagyszabású, rágcsálómentesítési program előkészítését.
A mentesítés három éves program,
aminek első lépése a fészkek felderítése, majd a szennyvíz- és a csapadékvíz- elvezető csatornák mentesítése. Le kell szögezni, ez nem
az állatok teljes eltűnését jelenti,
hanem azt, hogy létszámuk nem
haladja meg a lakosság lélekszá-

mának két százalékát. Ezt követi az
utolsó fázis, ami ennek az aránynak
a három éven át történő fenntartása.
Mindez persze csak a lakosság, az
intézmények és a városban működő
szolgáltatók együttműködésével lehetséges.
A DMRV köteles elvégezni a szenynyvíz hálózat és a szennyvíz telep
mentesítését, részvételük elengedhetetlen lesz a programban.
A lakosság részéről nagy hangsúlyt kell helyezni a lakókörnyezet

rendben tartására, és ami rendkívül
fontos, és elengedhetetlen, hogy
megszűnjön az a sok háztartásban
ma is élő gyakorlat, hogy az ételmaradékoktól a szennyvíz-elvezető
rendszeren keresztül szabadulnak
meg, ami azután a csatornában kiváló tápanyagul szolgál a különböző rágcsálóknak. Szintén jelentős
probléma a kóbor állatok etetése. A
gazdátlan cicák és kutyák számára
kitett és közterületen hagyott táplálékok ugyanis a nem kívánatos patkányok számára is vonzó célponttá
teszik a területet. Ugyanez vonatkozik az utcai hulladékgyűjtőkbe nem
megfelelő módon (azaz nem zárt
csomagolásban) kitett élelmiszer
maradékokra is.
A program előkészítése már megkezdődött, ennek során felmérik a
város területén a rágcsálófészkeket.
Ez belvárosban a nyár folyamán már
megtörtént, s az akkori irtást ennek
ismeretében végezték el. A munká-

a belügyminisztérium szemei lesznek a kamerák

Minden apró részletre kíváncsiak

Csak együttműködéssel Csökkenthető a rágCsálók száma

Megkezdődött a rágcsálómentesítési program előkészítése. A közegészségügyi
szempontból rendkívül fontos beavatkozást a Roxin-Alfa
Kft-vel közösen valósítja meg
az önkormányzat. A szükséges előkészületek már folyamatban vannak.
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ba most a VÜSZI is bekapcsolódik.
Egyrészt a kertészeti részleg munkatársai segítenek a fészkek felderítésében, másrészt a megkezdik a
növényzet cseréjét. A főtéren és a
belvárosban az összes olyan bokrot
eltávolítják, amelyek ágai közvetlenül a talaj felett terülnek szét, ezek
ugyanis kiváló búvó és lakóhelyet
jelentenek a kártevőknek. Az eltávolított növények helyére felfelé
növő bokrok, fű, mulcs, valamint
virágágyások kerülnek.
A mentesítést valamennyi területen
– felszínen és a csatorna hálózatban – egyszerre végzik
majd el. Az akció során elsődleges a mérgezett csalétek
alkalmazása, aminek fogyását
rendszeres időközönként ellenőrzik, és ahol szükséges,
pótolják. A csalétkek zárt,
biztonságos műanyag dobozokban kerülnek kihelyezésre. A
dobozok felirattal vannak ellátva,
hogy nem szabad illetékteleneknek
hozzányúlni, s úgy vannak kialakítva, hogy más kisállatoknak gyakorlatilag lehetetlen a benne lévő
irtószerhez hozzáférni a dobozok
összetörése nélkül. A rágcsáló-irtószerek úgynevezett BITREX védelemmel vannak ellátva, ami keserű
ízt kölcsönöz nekik, így más állatok
számára nem vonzóak.
• Nagyon fontos, hogy a kihelyezett csalétkekhez ne nyúljanak,
ne helyezzék át! A rágcsálómentesítéshez a szakemberek mindenkinek megadják a szükséges
segítséget.
• Szintén nagyon fontos, hogy az
élő patkányokat ne próbálják
megfogni, hanem értesítsék az
önkormányzat városüzemeltetési
irodáját, ahol megteszik a szükséges intézkedéseket.
bj

A Belügyminisztérium megbízásából készül a „kamerák,
kamerarendszerek országos
felmérése”. A levél és a kérdőív a napokban jut el minden vállalkozáshoz és vállalkozóhoz, akiknek adatot kell
szolgáltatniuk a náluk lévő
(biztonsági) kamerákról – tájékoztatott a HVG.

ket. A kérdőívben a kamerákat a nem
csak utca/házszám szintű, hanem
GPS-koordinátára pontos elhelyezkedésük mellett egészen apró technikai részletekbe menően felmérik.
Meg kell adni például, hogy analóg
vagy digitális eszközről van-e szó,
fix vagy dome (félgömb alakú kupolában mozgó), belső vagy külső,
milyen a kamera képének maximális

Az „elmúlt időszak
eseményeit” emlegeti az a felhívás, amit
a napokban a megyei
kereskedelmi és iparkamarák
küldenek
szét a területükhöz
tartozó vállalkozók,
vállalkozások számára. A levél szerzője – első körben a
Belügyminisztérium
informatikai
helyettes államtitkársága, másrészt
pedig a helyi kamara – rögtön meg is
magyarázza, hogy az elmúlt időszak
eseményei alatt konkrétan a terrorfenyegetettséget érti.
Ennek apropóján kérik a vállalkozásokat és az egyéni vállalkozókat is,
hogy a levélhez mellékelt táblázatban jelentsék le az általuk üzemeltetett kamerákat és kamerarendszere-

felbontása, van-e rajta éjszakai mód,
képes-e éjszaka színes felvételre.
Az adatok alapján a Belügyminisztérium egy, „a kor követelményeinek
megfelelő kamerarendszer létrehozását” tervezi, olvasható a levélben
– írja a HVG.
Mint megtudtuk, a Belügyminisztérium nem csak a vállalkozásokat,
hanem az önkormányzatokat is megkereste, a közterület felügyelettől is
bekérték a már említett adatokat. jb

Menteni kellett a mentőst
A Magyar Mentőmotor Alapítvány gödöllői mentőmotorosa
szenvedett balesetet néhány napja. A térségben dolgozó szakember a megkülönböztető fény- és hangjelzéseit használva
előzte a feltorlódott kocsisort, amikor egy figyelmetlen autós
miatt megtörtént a baj.

Az egyik gépkocsi sofőrje a visszapillantó tükör használata nélkül fordult
balra, s az ütközés elkerülésére sajnos nem volt ideje és lehetősége a motort
vezető mentősnek, átrepült az autó motorháztetője felett, majd az aszfaltra
érkezve tovább csúszott, de szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta az esetet. A biztonság kedvéért további vizsgálatokra kórházba szállították, de néhány nap múlva már ismét munkába állt. A balesetben a motorban is jelentős
károk keletkeztek.
A mentőmotorosok munkáját Gödöllő is támogatja és figyelemmel kíséri,
2014-ben a 2. Erzsébet bál bevételét, másfél millió forintot a Magyar Mentőmotor Alapítvány támogatására ajánlották fel.

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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minden igénynek megfelel az új színHázterem

Finisben a Művészetek Háza felújítása
(folytatás az 1. oldalról)

A nézőtér egyébként kibővült, a korábbi háromszáz
hetvenhét főt helyett közel négyszázötven férőhellyel
várják a közönséget.
Kovács Balázs elmondta, a munkálatok megkezdése
után derült ki igazából, milyen nagy szükség volt már
a felújításra. A vezetékek, a légcserélők állapota sokkal
rosszabb volt, mint amire számítottak – mindez a burkolatok alatt korábban nem látszott.
Kérdésünkre, mely szerint a gödöllőiek hogyan viselték az intézmény öthónapos szünetetét, az igazgató úgy
válaszolt: ez jól lemérhető azon, hogy amint meghirdették az első színházi előadást („Férfiagy, avagy nincs itt
valami ellentmondás?” Csányi Sándor főszereplésével),
egy héten belül 1200 jegyigény volt, ami három előadásnak megfelelő! Ez is alátámasztja, jó döntés volt a felújítás és a bővítés.
(k.j.)

új elnököt választott a Hallgatói önkormányzat

Középiskolai vezetők az egyetemen
Bár még csak a gólyabáli belépőket
árusítják a Szent István Egyetemen
(SZIE) és az elsősök első vizsgaidőszaka is a messszi távolban ködlik,
az intézmény szakemberei már javában készülnek a következő felvételi
jelentkezési időszakra. A múlt héten
Gödöllőre és a Budai Campusra hívták a környék középiskolai vezetőit.
Az eszmecseréken kiderült, a közös
gondolkodás kölcsönös előnyöket
ígér mindkét félnek. A középiskolák
jól „felkészülve” az egyetemekből,
elősegíthetik, hogy végzős diákjaik
számukra a leginkább megfelelő felsőoktatási intézménybe jelentkezzenek. Az egyetem pedig célirányosabban tudja megszólítani az érettségi
előtt álló fiatalokat.
Gödöllőn dr. Tóth Tamás oktatási
rektorhelyettes, dr. Káposzta József,
a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK), dr. Kátai László, a
Gépészmérnöki Kar (GÉK) és dr.
Posta Katalin, a Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar (MKK)
dékánja, valamint Balogh Barbara,
Fehér Balázs és Bidló Zoltán hallgatók hívták fel a vendégek figyelmét a
képzés jellemzőire. Mint elhangzott,
a szakkínálat rendkívül sokszínű –
csak a GTK-n 70 féle képzésből lehet
választani, és még olyan új szakok
indítása is várható az MKK-n, mint
például biológus vagy mezőgazdasá-

egyetemi Karrier Iroda és az évente
megrendezett SZIE Állásbörze segíti. A mezőgazdász hallgatók heti gyakorlatukat kétkezi munkával töltik,
fejni is megtanulnak. S ami szintén
jellegzetessége a gödöllői kampusznak: a hallgatók itt nem „neptunkódok”, hanem nevükről ismerik őket a
tanárok és a tanulmányi hivatal munkatársai.
Egy gödöllői számára nem újdonság, hogy az egyetemi város a település önálló negyede, kollégiumaiban
számos olyan szolgáltatást igénybe
lehet venni, ami nemcsak a kollégistáknak áll jogában.

gi vízgazdálkodási mérnök. A gépészhallgatók java az utolsó félévben a hét
négy napját már valamelyik nemzetközi vállalatnál tölti.
Magyarországon kevés olyan település van, ahol egy fiatal a felsőfokú
oktatás minden szintjét megtalálja.
Gödöllő ezek közé tartozik. Lehet
jelentkezni felsőoktatási képzésekre, alap- és mesterszakokra. Doktori
fokozatot hét doktori iskolában lehet

Az egyetem budai kampuszán
az élelmiszeripari mérnökképzés a
teljes ipari struktúrát lefedi. Ennek
megfelelően pédául sört főzni is
megtanulnak a hallgatók. A leendő
kertészmérnökök alapos gyakorlati
ismeretek birtokában szerezhetnek
diplomát. Nem is elég számukra a
Budai Arborétum, Soroksáron botanikus kert és tanüzem együtt áll rendelkezésükre. A tájépítész hallgatók

szerezni. Az utóbbiig persze hosszú
út vezet, de aki időben ébred, színvonalas tudományos diákköri dolgozattal alap. és mesterképzéseken is előre
letudhatja a szakdolgozat készítésének fáradalmát. Az elhelyezkedést az

magyarországi települések felkérésére is kipróbálhatják tervezői fantáziájukat. Talán nem mindenki tudja, de
a Tájépítészeti és Településtervezési
Kar vezető szerepet vállalt a Királyi
Kastély felsőparkjának rekonstruk-

Október 27-én Gödöllőre látogatott Juraj Chmiel, a Cseh Köztársaság
nagykövete és Lukáš Kaucký külügyminiszter-helyettes, akikkel Gémesi György polgármester folytatott megbeszélést. A találkozón többek
között szóba került a budapesti olimpiai pályázat és az önkormányzati
szövetség működése.

A LEGJOBBAK KÖZÖTT

A PREMONTREI, A TÖRÖK ÉS A LÍCEUM
Változatlanul az ország legjobb száz középfokú oktatási intézménye között van a gödöllői Török Ignác Gimnázium, a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium és a Református Líceum.
A három iskola már hosszú évek óta tagja az „elit csapatnak”.
A HVG által készített felmérés szerint a Premontrei a 37., a Török Ignác a 46., a Líceum pedig az 57. az összesített rangsorban.
Az összeállítást a matematika és a szövegértés kompetencia mérés,
a magyar, a matematika és a történelem érettségi, valamint a felvételi
eredmények alapján készítették.
E szerint a Premontrei a legjobb eredményt a matematika érettségin
érte el, ott országosan a 21. lett.
A Török a nyelvi vizsgán jeleskedett, a 24. helyet szerezte meg.
A Líceumnak a történelem érettségi hozta a legnagyobb sikert, azon a
22. helyre kerültek.

ciójában. Az egyetem Thököly úton
működő Ybl Miklós Építéstudományi Karán pedig a legkorszerűbb
tervező szoftvereket oktatják, de a
képzés elmaradhatatlan része a szabadkézi rajz is.
A középiskolai vendégek kérdéseiből, hozzászólásaiból kiderült, szívesen fogadják az iskolába látogató
egyetemi tanárokat és hallgatókat.
Számos intézmény rendez börzéket
a továbbtanulók számára. Ezeken is
érdemes megjelenni az egyetem toborzóinak.
*
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat október 27-i küldöttgyűlésén új elnököt választott Balogh
Barbara (felső képünkön) személyében, aki közgazdász végzettségének
megszerzése után most agrárképzési
területen tanul, s legutóbb a GTK
hallgatói önkormányzatát vezette.
Az eddigi elnöknek, az először
2011-ben megválasztott Nagy Dánielnek az egyetem vezetése nevében
dr. Tőzsér János rektor mondott köszönetet. Nagy Dániel a 2017. január
1-je és 2018. december 31-e közötti
ciklusban elnökségi tagként segíti
majd a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciájának tevékenységété. Az október 15-i tisztújító közgyűlésén, Szegeden elnökké
választott Gulyás Tibor 9 személyt
kért fel a következő ciklus elnökségébe, köztük az eddigi gödöllői
(l.t.)
EHÖK vezetőt.

A legtöbb szülő és diák számára a középfokú oktatási intézmény választásnál fontos szempont, hogy milyen arányban kerültek be az intézmény diákjai felsőoktatásb.
Ennek alapján a Premontrei a 49., a Török és a Líceum pedig a 63. helyen végzett.
(ny.f.)

Hepatitis a: Higiéniával megelőzHető

Nem tudni, honnan jött
Több hepatitis „A” típusú megbetegedés fordult elő az elmúlt napokban
Gödöllőn és térségében.
Dr. Vörös József, a Pest Megyei
Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya járási tisztifőorvosának tájékoztatása
szerint október 18-án jelezte a Fővárosi László Kórház az első megbetegedéseket, s azóta a gödöllői és az
aszódi járásban még nem szűnt meg
a betegség halmozódása, aminek
okát és forrását jelenleg is vizsgálják.
Bár a sajtóban és a közösségi oldalakon rendszeresen megemlítésre
kerül egy bizonyos gödöllői vendéglátó egység, az eddigi vizsgálatok nem támasztják alá, hogy onnan
indult volna ki a fertőzés. A betegek
egy része még a környékén sem járt
soha az adott vendéglátóhelynek, annak zárva tartásáról nem ők döntöttek, az
ugyanis nem volt indokolt.
A betegek jelentős részét
már kikérdezték, a kapcsolatok felderítése folyamatban van. Az érintett intézményekben és családokban
járványügyi intézkedéseket

rendeltek el (fertőtlenítést, stb.), a
kontaktokat védőoltásban részesítették.
Gödöllőn lapzártánkig húsz megbetegedést regisztráltak. Öt iskolában, összesen nyolc gyermek kapta
meg a fertőzést, közülük hat gödöllői. A betegek állapota kielégítő.
Dr. Vörös József elmondta, a fertőző májgyulladás széklet útján terjed,
alapos kézmosással, normál személyi higéniával megelőzhető. Az „A”
típusos fertőzés egyébként enyhe lefolyású, szövődmény nélkül gyógyul
és egész életre szóló immunitást ad.
A lappangási idő tizenöttől ötven napig tart. A hazai lakosság idősebb részének jelentős százaléka már átesett
ilyen fertőzésen akár anélkül is, hogy
(k.j.)
erről egyáltalán tudna.
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Pálmaház Karácsony - A Nagy Nyitány november 5-én Karácsonyház
izgalmas ünnepi mesevilág
November 5-én indul útjára a tavaly
is nagy sikert aratott karácsonyi vásár a Pálmaházban. Ez alkalomból
szombaton színes programokkal készül a Pálmaház csapata: a Nagy Nyitányra. Idén még magasabbra emelik
a lécet, az idei karácsony az Érzékek
Karácsonya lesz, ahol nem csak a
színek és formák kapnak helyet, hanem egyedülálló módón az illatok
és ízek is megjelennek a dekorációs
ötletek és a színes programok között.

A Pálmaház fő hajójába belépve Sissi karácsonyfája elevenedik meg. A
feldíszített fenyőfa a korabeli idők
hangulatát idézi. A Herbáriumban a
különböző stílusban és színben feldíszített fenyőfák uralják a teret. Az
illatok is szóhoz jutnak, mert lesznek
olyan karácsonyfák, amelyeken tea,
kávé, fűszerkeverékek fognak meg-

bújni a színes gömbdíszek között.
Ha már a szemünk és orrunk jól lakott az Érzékek Karácsonyán, akkor
egy újabb érzékszervünket
kényeztethetjük kávé, teakeverékek és forró csokoládé
kóstolása során.
November 5-én a Nagy Nyitány programját színesíti
majd 16 órától a Stardust,
énekel Potvorszky Anita, gitáron kíséri Pusztai Gábor,
majd ezt követően kerül megrendezésre 17 órai kezdettel Nagy Eszter
mandalafestő műveiből válogatott
kiállítás megnyitója. A művésznő
képeinek hangulata és színvilága jól
kiegészítik egymást a karácsonyi dekoráció sokszínűségével.
A gyerekekről sem feledkezik meg
a Pálmaház, ezért idén is lesz kéz-

Szemléletformáló kirándulások
Ötödik alkalommal vehettek részt a
Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola hetedikes diákjai az EMET által
támogatott Határtalanul! pályázat keretében háromnapos kiránduláson. A
pályázaton elnyert 1.215.000 forint 45

’56-osok elismerése
A “Magyar Vidék Országos 56-os
Szervezete“ az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a Veszprémi Megyeházán 2016.
október 8-án tartott országos megemlékezésén számos elismerést adott át. A
Történelmi Vitézi Rend több kitüntetett
vezetője és tagja között Dr. vitéz Bucsy
László a “Hűséggel a Hazához Érdemkeresztet“ vehette át.

tanuló számára
tette lehetővé,
hogy megismerkedjen egy erdélyi út
során Kalotaszeg vidékével és az ott
élő emberekkel. Az útra való felkészülés lényegében már évekkel ezelőtt
elkezdődött, hiszen az előző utazásokról beszámoló témanapok az egész
iskolával
megismertették ezeknek
a különleges
kirándulásoknak
a
varázsát. Október 12 és
14 között a

A Művészetek Háza melletti műemlék épület ad helyet a hagyományos
Karácsonyház különleges hangulatú mesevilágának. A több, mint 300
négyzetméter alapterületű épület
9 helyiségén végigsétálva különböző korok, korszakok és stílusok
karácsonyi hangulatai elevenednek
meg, egyedülálló módon. Az október 30-án megnyílt Karácsonyház
különlegessége abból is ered, hogy
az azt megálmodók szinte egész évben folyamatosan erre a két hóna-

műves foglalkozás a kicsik számára
illetve csinta kóstolással kedveskednek a programon résztvevőknek; ez
a szuper egészséges nassolni való
100%-os aszalt gyümölcsből készül.
A Pálmaház Karácsonyra a novenber 5-ei nyitó rendezvényt követően
a tavalyi évhez hasonlóan interaktív
és az egész család számára érdekes
programokkal várják az érdeklődőket egészen december 24-ig.
diákok megtekinthették Nagyvárad,
Bánffyhunyad, Nagyszalonta történelmi emlékeit, és számos természeti csodát, köztük a kiskohi medvebarlangot.
A szállásadó Kalotaszegen megtapasztalhatták az élő értékeket is, a helyi fiataloktól néptánclépéseket tanultak, és
a gyönyörű viseletet fel is ölthették. Az
iskolában népdalokkal ismerkedhettek, majd közös sportprogramon vettek részt. Ezeket az élményeket nem
pótolhatja más, a személyes tapasztalat életre szólóan tudatosítja a résztevőkben a határoktól független nemzeti
összetartozást, és a szomszéd népekkel
való jó viszony fontosságát.
ghi

pos időszakra készülnek. Év közben
nemzetközi és hazai karácsonyi kiállításokon ismerkednek a legújabb
trendekkel, aktuális divat színekkel
és különleges dekorációs megoldásokkal, valamint az áruválasztékot is
számtalan ország gyártóinak és forgalmazóinak kínálatából válogatják
össze. A több, mint 15 éves hagyományokkal rendelkező Karácsonyház az utóbbi években turisztikai
attrakcióvá nőtte ki magát.
Idén többféle meglepetéssel készülnek a gyereknek és a felnőttek
számára. A szobák közül az első a
manók birodalma lett, vagyis a Manó-lak, ami olyan, mintha a Mikulás

házában járkálnánk és bepillantanánk az ő munkáját segítő manók
életébe és otthonába. A másik igazi
különlegesség a LEGO téli-város,
ami tulajdonképpen egy
téli tematikájú terepasztal, kizárólag LEGO
elemekből összeállítva.
Ezek mellett természetesen a tradicionális
karácsonyi dekoráció is
megjelenik, valamint az
extrém hangulatok szerelmeseinek is sokféle
ötletet és inspirációt ad
az idei Karácsonyház. Családi és
gyermekprogramok, valamint kézműves foglalkozások is várják majd

a látogatókat az adventi időszakban.
A belépés ingyenes, bővebb információ:
www.facebook.com/Karacsonyhaz

MEGHÍVÓ
A Sisi Baráti Kör tagjai tisztelettel és szeretettel hívják és várják az érdeklődőket 2016. november 20-án, vasárnap, 13.15-kor tartandó megemlékezésre a hagyományos Erzsébet-napi
koszorúzásra, az Erzsébet parkba, a királyné szobrához.
1916. november 21-én meghalt az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodója, Ferenc József. Halálának 100. évfordulójára emlékezünk az Erzsébet
parkban tartott koszorúzás után, 14 órakor. Program: a kastély Ferenc
József előkertjében virágok elhelyezése, majd Kaján Marianna muzeológus vezetésével a királyi lakosztály megtekintése.
Bányai Júlia titkár, Szabó Margit elnök
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A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Egy nemkapkodós költő vallomásai
szerzett társaik sem. Elképzelte már
kedves olvasó, hogyan szedte volna rímbe Villon, Shakespeare vagy
Appolinaire a Boci, boci tarka kezdetű örökzöldet? No, ha nem, most
majd megtudja!
Szóval, akad itt érdekesség bőven.
Csak bírják a rekeszizmok!

Jól emlékszem Varró Danival
való első találkozásomra. Régen történt, messze innen,
túl a Maszat-hegyen. Meghökkentő találkozás volt, ami
tömény... – hát nem írhatom
úgy, hogy nevetésbe – szóval
röhögésbe fulladt. Az akkor
már első kötetével nevet(ést)
szerzett húszas éveinek elején járó költő egyéni stílusa és
meglepő irodalmi műveltsége
kész tények elé állította az olvasóközönséget: Varró Daniért rajongani kell és kész.
A helyzet azóta némileg változott, s
időközben megkóstolhattuk „Szívdesszert” falaktáit, és megismerkedhettünk többek között azzal, „Akinek
a foga kijött” és „Akinek a kedve dacos” (Ha valaki nem jönne rá, jelentem: Varró Dani időközben Dániellé érett és háromszoros apa lett.), a
versek szereplőiben pedig leginkább
a családtagjaira ismerhetünk rá.
Persze, lehet, hogy a különös művek
nem mindenkit hódítanak meg, se-

baj! Nem lehet mindenkinek a kedvére tenni.
Bizonyára így lesz ez a szerző legújabb kötetével is, ami ismét különleges csemegéket tartogat a
versbarátoknak, s egyben irodalmi
kalandozást is nyújt, Petőfi Sándor,
Kosztolányi Dezső, József Attila,
Tóth Árpád köszön ránk – többek
között – a sorok közül, hol egyértelműen, hol az olvasó irodalmi ismereteire bízva a felismerést. De nem
maradhatnak ki külhonban nevet
lálkozóján, az jól
tudja, a beszélgetés során hamar
összefonódnak
és szétválaszthatatlanná válnak a
papírra vetett és a szóban elhangzó
történetek, mint ahogyan a kötetekben is. A novellák ugyanis hiába
önálló írások, egymás után olvasva
szinte kisregénnyé olvadnak
össze.
A könyvtári beszélgetésből
észrevétlenül lett rendhagyó
történelem és irodalom óra,
amelyen a résztvevők megismerhették a forradalomnak
azokat a részleteit is, amelyek a tankönyvekből kimaradnak, például a forradalom
humorát – ami a legnehezebb időkben, a szétlőtt házak között sem
hagyta el az embereket. Szóba került Márai Sándor és Füst Milán, de
nem maradtak ki a beszélgetésből
az egykori gödöllőiek, akikre ma is

tAlálkozás FerdinAndy györggyel

A forradalom emlékei
Ismét Gödöllőn köszönthettük Ferdinandy György írót, akinek legújabb kötetét a városi könyvtárban
mutatták be október 25-én.
A Fekete karácsony címmel az
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára megjelent
novella füzér az akkor eseményeket
dolgozza fel a szemtanú tapasztalatai alapján.
Ahogy a szerző fogalmazott, van
olyan novellája, aminek még a párbeszéde is szó szerint igaz.
Többek között ebből is hallhattunk
részletet a beszélgetést vezető Varga Zoltán Zsoltnak köszönhetően,
aki a forradalomról és az azt követő
hat hétről faggatta az írót, aki 1956
decemberében hagyta el az országot. Aki már részt vett Ferdinandy
György valamelyik író-olvasó ta-

A papírra került rímekből pedig öszszeállt az újabb kötet, ami tartalmát
tekintve – ahogy a fülszövegben is
olvasható: „...nem kertbarát, nem
e-mail és telefonbarát, ellenben gyerek- és családbarát”, s kiderül, mit jelent a szerző számára a költői szerep.
Olvasható itt kérem óda, virtuális
trubadúrdal és szabadvers.
Az irodalmi kalandtúra során pedig
elgondolkodhatunk, hogy mennyit
változott a világ!
A sorok a kávéházi szegleten már
nem papírra kerülnek, hanem laptopra, s ki gondolta volna néhány évtizede, hogy rímet kíván magának a
céklás-répás krumpli?!
(Varró Dániel: Mi lett hova?)
ny.f.

szeretettel emlékezik vissza az író.
Kiszel Éva, az első, plátói szerelem, Csosza bácsi, azaz Kirchhofer
József és Bajszi, vagyis Gémesi József, a két tanár akikre ma is mint
példaképekre tekint fel Ferdinandy
György.
De ahogy a találkozó is több volt
egyszerű beszélgetésnél, úgy a Fe-

kete karácsony is több, mint egy novellás kötet. Visszatekintés, kordokumentum, ami azt is megmutatja,
milyenek voltak a bizalommal teli,
a túlélni akaró hétköznapi emberek
1956 őszén.
jk

könyvBemutAtók, érdekességek Az irodAlom házA tájáról

A gödöllői városi könyvtár őszi-téli kínálAtA
Vannak, akik azt állítják, hogy
az olvasás unalmas. Nos, hogy
mennyire tévednek, annak ismét ékes bizonyítékát adja a
városi könyvtár a következő
hetekben, minden korosztály
számára szóló programjaival.
400 éve halt meg a világ legnagyobb
hullagyártója. A legelső terror-szakértő nem más, mint a valaha élt legnagyobb drámaíró, William Shakespeare, aki előszeretettel végzi ki a
jegyszedőn kívül az összes színpadi
szereplőjét. Shakespeare titkába sokan próbáltak már belelátni: hogy
tudott egyetlen ember ennyi remekművet alkotni, hogy tudott világhírű
lenni úgy, hogy ki sem tette a lábát
szűkebb hazájából, honnan vette a
még ma is aktuális témáit, története-

it? A kérdésekre a legfrissebb kutatási
eredmények alapján Radnóti László,
újságíró, egyetemi oktató adja meg
a választ november 14-én hétfőn, 9
órakor, egy rendhagyó irodalmi óra
keretében, melyre nem csak középiskolásoknak ajánlott eljönni.
Érdemes-e kinyomtatni az internetet? A Népiblog szerkesztői úgy gondolták, igen, hiszen könyvet jelentettek meg az elmúlt évek legjobb,
gondolatébresztői írásaiból, melyek
a népi mozgalom eszméjét szeretnék közelebb vinni a mai emberhez.
Ennek érdekében az írásokat tematikailag csoportosította a történészekből álló szerkesztőhármas: Bartha
Ákos–Paár Ádám–Péterfi Gábor,
és így jelent meg a l’Harmattan kiadó gondozásában a kötet Népiblog
címmel. A vegyes műfajú, szocio-

gráfiát, publicisztikát, interjút, de
még középiskolai dolgozatot is tartalmazó kötet célja a hagyományok
felélesztésén túl az, hogy beszéljünk
a múltról, a modernség és hagyomány viszonyáról, és hogy melyek
azok az értékek, melyek megőrzendők és nem csak a történészek számára érdekesek. Péterfi Gábor, a
kötet egyik szerzője régi olvasója a
könyvtárunknak, a gödöllői vonatkozású kötet bemutatója november
22-én kedden 18 órakor lesz a Gödöllői Városi Könyvtárban.
„Meghalt apánk. Árvák lettünk.
Na, most mi lesz. Hiány, magány,
hó, halál. Hányszor elképzeltem
ezt a pillanatot. Aztán, amikor eljött – Szekszárdon mentem át a
Béla téren, hat óra múlt, épp betört
a hidegfront – kiderült, hogy hiába

gödöllő táncegyüttes: újABB siker

Hat táncos, nyolc díj
A Gödöllő Táncegyüttes rendre
megméretteti magát a hazai versenyeken, ahol az elmúlt évtizedekben már komoly hírnévre tettek
szert. A sikersorozat októberben
tovább folytatódott.

A Gödöllő Táncegyüttes hat szólótáncosa ezúttal a Közép-magyarországi Folklórszövetség által megrendezett IV. Gyermek- és Ifjúsági
Szólótáncversenyen adott számot tuminden felkészülés. Villámcsapás
van. Megrendülés. Lüktetve remegő
torok. Azt a magyar irodalmat, azt
a magyar nyelvet, azt a magyar tudatot, amiben élünk, ő alkotta meg.
Az ő keze munkája. Egy egész világ.
Egy egész univerzum. Mit csináljon
a teremtmény, ha meghal a teremtő?
Isten halott. „
A Budai György Emlékalapítvány
támogatásával Esterházy Péter emlékestet tartanak a könyvtárban november 29-én kedden, este 18 órakor. A
magyar posztmodern irodalom egyik
legjelentősebb alakjának tartott,
Kossuth-díjas íróra egykori pályatársa, Péterfy Gergely emlékezik. Az
esten ajándék Esterházy köteteket
sorsolunk ki.
Az a fránya evolúció! Biztos, hogy
az ember származik az állattól, és
nem fordítva? A kérdés bonyolult.
Elállatiasodott emberek, emberi tulajdonságokat hordozó állatok. Fej-

dásáról. A Budapesten lezajlott eseményen a hat ifjú táncos nyolc díjat
érdemelt ki.
Mindannyian a legjobbaknak járó
Arany Keszkenő és Arany Paszomány elismerést kapták a három tagú
szakmai zsűritől,
valamint az 1. korcsoportban indult
Sápi Tóth Sarolta
és Wágner Szilárd különdíjban
is részesültek.
A 3. korcsoportban Bazán Enikő,
Hidy Gábor, Tóth
Roland és Wágner Levente kapta
meg az Arany Keszkenőt és az Arany
Paszományt.
A nyolc díj megszerzésével a verseny
legeredményesebb csapata a Gödöllő
kj
Táncegyüttes lett.
tetőre állt világ. A gödöllői írókör,
az Irka ötödik kötetében Noé bárkája
második útjára indul. Együtt utaznak
nők, férfiak, állatok. Az út hosszú,
a kényszerű bezártság alatt vajon ki
mivé változik? A nő nő marad? A
férfiból farkas lesz vagy papucsállatkává zsugorodik? Ember tud maradni az ember, vagy felülkerekednek
az állati ösztönök? Vajon az állatok
tanulnak az embertől vagy ők mutatnak jó példát az embernek?
Vörös Eszter Anna képeivel illusztrált, versekbe öntött könnyed történetek, nehéz, magvas gondolatok, és
a mai kor társas problémáit feszegető
írások kísérik az olvasót az utazás
alatt. A Darwin parázik című kötet
bemutatója december 1-jén, csütörtökön 18 órakor lesz. Az est moderátora L. Péterfi Csaba, Gödöllő város
kommunikációs igazgatója lesz, aki
maga is régóta lelkes híve az állatoknak.
vk
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Kettős tisztelgés a teleKi téren

50 éve történt

Emlékezés

Gróf Teleki Pálra emlékeztek a gödöllőiek születésének 137. évfordulója alkalmából.

Az egykori miniszterelnök, főcserkész szobránál Fábri Mihály, a Teleki Pál Egyesület elnöke mondott

beszédet, majd a résztvevők közös
imájára és koszorúzásra került sor.
Gödöllő város önkormányzata nevében dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester helyezte el az emlékezés
virágait. Tárogatón közreműködött
Bartek Zsolt.

A megemlékezést követően került
sor a Teleki téren álló kereszt megáldására. A tér oldalában sokáig a növényzet által eltakart alkotást Varga
Zoltán Zsolt újította fel. Ebből az
alkalomból a kereszt környezetét is
rendezték.
(k.j.)

Megújul a harangadoMányozó nyughelye

Helyreállítás összefogással
Halottak napjára megújul a Dózsa
György úti temető legkülönlegesebb
építménye. Civil kezdeményezésre,
a VÜSZI Kft. támogatásával megszépült, méltó állapotba került a Szentessy-Danielisz kripta, a városi temető
egyetlen felépítményes kriptája.
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete hosszú ideje folytatott
kutatómunkát a kriptáról, valamint az
abban nyugvó Szentessy Ferencről és
Danielisz Elláról. Igyekezett rendben
tartani, az építményt és annak környezetét, s néhány éve megpróbálkoztak a
felújítással is, de az meghaladta anyagi lehetőségeiket.
Az épület rendkívül rossz állapotba került, az elmúlt években többször
is feldúlták. Varga Árpád kőfaragó

néhány éve elvégezte a tetőn a
legfontosabb javításokat, az egyesület tagjai Szlávik Jánosné és
Kassai Lajosné pedig rendbe tették az előteret.
Az egyesület számára nagy
öröm volt, hogy a nemrég civil kezdeményezésre megtartott
temető takarításhoz kapcsolódva a
VÜSZI felajánlotta, méltó állapotba
hozzák a kriptát. Ennek során Berki
Attila a bádogborítást állította helyre,
a VÜSZI lakatos brigádja pedig a kovácsoltvas kaput és a sírkamrát lezáró
vasajtót.
Az épületet bevakolták, s tavasszal,
amint az időjárás kedvez a munkálatoknak, a színezésre is sor kerül.
A környezeti rendezés során meg-

A REMSEYEK EMLÉKEZETE
A Remsey család négy generációját
bemutató öt helyszínes kiállítás kapcsán nem azok a művészek kerülnek
a figyelem középpontjába, akiknek a
munkáival most találkozhat a nagyközönség, hanem a család többi tagjai is. Így a megnyitó óta sok szó
esett - többek között a Levendula
Galériában rendezett beszélgetésen Remsey Gáborról is.
A szerény, sokak által nagy szeretettel emlegetett művészről Dr.
Duffek Mihály zongoraművész jutatott el lapunkhoz emlékező sorokat.

Élethatározó…
Ez a fogalom nekem olyan valakit jelöl, aki a megfelelő pillanatban
életre szóló, meghatározó szerepet
tölt be egy másik ember életében.
Az én élethatározóim egyikét Remsey Gábornak hívták, aki édesapám
barátjaként 1963-ban elvállalta, hogy
zongora tanulmányaim első, bevezető lépéseit nagy türelemmel, nyugalommal és derűvel megtegye. Bár
ebben semmi különleges nincs, a heti
két, gyalogos délutáni zarándoklat a
Remsey család otthonába azt jelentette, hogy olyan világba léphetek be,
amely máshol sosem látott érdekességekkel jutalmazott meg.
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Város-Kép

Azzal kezdődött, hogy olykor már
a kapuban Csibész, a mosolygós
német juhászkutya fogadott, majd
elkísért az ajtóig. Belépve a házba
minden megváltozott: alkotásokat
láttam, kész, vagy félkész szobrot,
festményt, gobelint, és egy olyan
műtermet, amelyben ott készült Jenő
bácsi új, nagy festménye, amely különleges világba vitt fénysugaraival,
érdekes figuráival, arcaival. aki, ha
találkoztunk, mindig kedves nagypapaként simogatta meg a fejem, vagy
magyarázott el valami érdekeset.
A szobában, ahol a kissé már sokat
szolgált zongora állt, olyan légkör
fogadott, amitől nem lehetett szabadulni: kották, könyvek, rajz vázlatok,
különféle jegyzetlapok, kisplasztika
kezdemények hevertek szerte-szét,
és ez mégsem tűnt rendetlenségnek.

tisztították az épület környékét és elkészült a kripta körüli járda is.
A helyreállítási munkákat minden
résztvevő társadalmi munkában végezte, a VÜSZI a szükséges anyagokat
felajánlásként biztosította. Szentessy
Ferenc nevét a gödöllői evangélikusok ma is nagy tisztelettel emlegetik,
a templom harangját ugyanis ő és felesége, Danielisz Ella adományozták a
(bd)
gyülekezetnek.
A zongora mellett egy másik széken
ült Gábor bácsi, aki nagyszakállú,
nekem télapóhoz hasonló, jóakaratú,
élénk tekintetű ember volt. A zongorázásról csodákat mesélt, a zenéről
sosem szűnt meg nagy lelkesedéssel
beszélni, aztán sor került a zongorázásra is. Türelmes, jó pedagógiai
érzékkel megáldott kitartással magyarázta a ritmus, a kottaírás, a zongora billentyűzet összefüggéseit, és
folyamatosan figyelte a gyermeki,
töredező ujjakat, amelyeket még korántsem jól, de már mozogni látott,
közben olykor énekelve fejezte ki azt
az érzelmet, amit a kis zongoradarab
magában őrzött.
Ott minden azt sugallta, hogy
művésznek lenni több, mint zongoristának lenni, béke volt ott, minden
emberi alkotásra fogékony és kreatív
környezet. Aztán egyszer Gábor bácsi komolyan elmondta édesapámnak, hogy ez a kisfiú tehetséges,
olyan zongoratanár kell neki, aki ezt
a tehetséget nálánál jobban tudja fejleszteni… Saját életem tapasztaltabb
korszakát elérve, látom, hogy ez a
tanári önzetlenség nem sokak sajátja, de nekem példaként égett be az
emlékezetembe. Hát így volt ő az én
élethatározóm! Minden gyermeknek
ilyen Embert kívánok élete fontos
Dr. Duffek Mihály
pillanatában.
zongoraművész, egyetemi tanár

Fél évszázaddal
ezelőtt
nyilvánították
várossá Gödöllőt. Lapunk azz
év folyamán a
Pest Megyei Hír-el
lap segítségével
eleveníti fel az eseményeket:
Szokatlanul meleg idővel örvendeztette meg a gödöllőieket 1966
ősze. Az, hogy a kastélyparkban
kinyílt a százszorszép, annyira
nem meglepő, az azonban igen, hogy
a KÁTKI-hoz vezető úton pipacsmező fogadta az arra járókat.
Az új városban azonban nem csak
az enyhe időjárásnak örülhetett
a lakosság. November elején egy
újabb jelentős beruházást adtak
át, mégpedig a HUMÁN Oltóanyag
Intézet gödöllői gyárát. A létesítmény a Pest Megyei Hírlap beszámolója szerint öt év tervező
és építő munkájával készült el,
s mind a gazdaság, mind az egészségügy szempontjából kiemelkedő
jelentőséggel bírt.

A gyárat Szabó Zoltán egészségügyi
miniszter adta át, aki kiemelte:
„Az itt gyártott oltóanyagok, diagnosztikai, valamint Gamma-globulin, infúziós készítmények széles skálájának előállítása, nem
csak a hazai szükségletek kielégítését, hanem a megnövekedett
export igényeket is szolgálja.”
A miniszter november 7. alkalmából több kitüntetést is átadott.
Az „egészségügy kiváló dolgozója
címet vehetett át a kivitelező
25. sz Állami Építőipari Vállalat
művezetője, Bánki Horváth Ferenc,
és a megvalósítás során végzett
munkáért a Humán- intézet dolgozói közül Kiss Irén, dr. Richter
Péter, Gömöri István, dr. Sikos
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István, Molnár József, Horváth
Klára és Szigeti Ferenc. A Szocialista Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatával tüntették
ki dr. Veres Gábort, az intézet
igazgatóját és dr. Vető Ivánt, a
gödöllői gyáregység igazgatóját.
Munkatársaik közül többen miniszteri dicséretben részesültek.
Gödöllő folyamatosan fejlődött,
a várossá válás azonban számtalan olyan problémát is felvetett,
amivel nem tudott megbirkózni a
helyi tanács. A Pest Megyei Tanács
VB ülésén dr. Gyetvai József, a
Gödöllői Városi Tanács VB elnöke tartott beszámolót, amelyben
többek között a város kommunális
fejlesztésének szükségességéről,
a művelődési igé-

nyekről és közigazgatási kérdésekről is szó esett. A megyei
tanács elismerte a városvezetés
munkáját, és megállapodtak abban, év végéig áttekintik miben
tudnának segíteni a településnek,
valamint, hogy a következő esztendő márciusáig rendezési tervet
kérnek a vezetéstől, hogy meghatározhassák a fejlesztések sorrendjét.
A vita során azonban egy dologban
egyetértettek: „Gödöllőnek minden
feltétele megvan arra, hogy a megye egyik legszebb, legjelentősebb városává nője ki magát.”
Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét

GÖDÖLLŐ TÁNCSZÍNHÁZ: 56
A forradalom hősei előtt tiszteleg a Gödöllő Táncszínház november 4-én
bemutatásra kerülő előadásával. Művészetek Háza felújított színháztermében különleges, új technika segítségével elevenednek meg az 1956-os
események.
A Gödöllő Táncszínház előadásában kilenc táncos személyesíti meg az
egykori fiatalokat, akik nem akartak hőssé válni, a történelem, az események amelyekbe belesodródtak, mégis azzá tette őket. A következmények
pedig egy életre szóltak…
A közönség már megszokhatta a Gödöllő Táncszínház előadásainak különleges látványvilágát. Ezen az estén egy új, eddig Gödöllőn még nem
alkalmazott technikával 3D-s vetítéssel teszik még élethűbbé az előadást,
ami egy szerelmi történet köré építve állít emléket a forradalom fiataljainak. A produkció során többek között Bartók Béla zenéjének feldolgozása,
és ‚56 egyik legismertebb irodalmi alkotása, Márai Sándor Mennyből az
angyal című verse is elhangzik.
*
Lapzártánk után, hagyományosan a Gödöllői Királyi Kastélyban került
átadásra a Körösfői-díj, amiben minden esztendőben évente egy, Gödöllőn
élő 14-24 év közötti tehetséges fiatal, vagy a tehetséges fiatalok oktatását
hosszabb ideje kiemelkedően végző személy részesül. Az alapítvány kuratóriuma a díjjal idén Vajda Gyöngyvér táncpedagógus és koreográfus, a
Gödöllő Táncszínház vezetője munkáját ismerte el. Az eseményről lapunk
jövő heti számában olvashatnak bővebb összefoglalót.
(ny.f.)

2016. november 2.

gödöllői Szolgálat 7

Élő-Világ

Madárbarát levélgereblyézés – amikor a kevesebb több
A Madárbarát kert program egyik
előnye, hogy olykor mentesít minket
a munkától – azaz akkor segítünk az
állatokon, ha kevesebbet dolgozunk
a kertben, az utcán, a parkban. Az
egyik ilyen alkalom az elkövetkező
hetekben, lombhulláskor adódik.
Telelő magevő és rovarevő madaraink táplálékának jóval több, mint
99,999%-át a természetes táplálékbá-

zisok: a fák és bokrok, a borostyán és
a vadszőlő termése, a hómentes gyepek és gazosok magkínálata, a kéregés egyéb repedésekben telelő rovarok, lárvák és bábok képezik. Enyhe,
hómentes teleken az etetők alacsonyabb madárforgalmának egyik oka
éppen az, hogy ezek a természetes
táplálékforrások szabadon hozzáférhetőek, ezért a madarak kevésbé
koncentrálódnak a lakott területekre
(illetve a kontinens északi területeiről

és a magas hegyek térségéből kevesebb érkezik a délebbi régiókba) és az
etetőkre.

Madárbarát gereblyézés
Míg az általunk működtetett madáretetők, a téli madáretetés elsősorban az
emberek szórakoztatását szolgálják,
bár természetesen meg is könnyítik
az ide járó madarak
életét, a hullott lomb
és a gyep madárbarát kezelésével jóval
több állat életét tudjuk befolyásolni.
A lakott területek
kertjeinek, parkjainak gondozásakor
természetesen fontos
szempont a drága
pénzen telepített és
fenntartott, az embereket gyönyörködtető fűszőnyeg
megóvása. Ezzel kapcsolatban az
egyik legfontosabb őszi feladat egy
utolsó nyírás és a hullott lomb öszszegyűjtése. A legjobb megoldás az,
hogy ha a nyílt gyepen össze is gereblyézzük a hullott faleveleket, a
bokrok között és alatt, ahol amúgy
sincs gyep, meghagyjuk vagy akár a
gereblyézett levelekből vastagítjuk is
ezt a szőnyeget.
További megoldás, ha a kert kevésbé

zavart részén egy-két nagyobb levélkupacot alakítunk ki (és a szélhordás
ellen nagyobb ágakkal lefedünk) a telelő sünök és békák számára.

Madárbarát fűnyírás
A fűnyírás kapcsán is érdemes ezt a
kettős kezelést alkalmazni (tavasszal
és nyáron is), és legalább a bokrok
között, illetve ezek tövénél meghagyni olyan nyíratlan foltokat, hol a füvek és a gyep egyéb lágyszárú fajai,
téli táplálékbázist képezve, magot
tudnak érlelni és szórni. Ezek a hullott levelek védelmében, takarásában
egészen tavaszig természetes táplálékot jelentenek az áttelelő madaraknak.
mme.hu

Iskolai tananyag készült arról, hogy kell normálisan bánni az állatokkal
Hivatalos segédanyag készült a tanároknak arról, mi a felelős állattartás. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány
állította össze, a pedagógusok egy regisztráció után, a neten érhetik el az anyagokat, hogy aztán azokat beépítsék
az óráikba.
„Lehet önálló osztályfőnöki óra, vagy egy helyettesítő óra témája, de a biológia, természettudományos órákon,
foglalkozásokon is felhasználható” – mondta az Indexnek Schreiter Katalin projektvezető.
Az állatvédelmi törvényben hét éve szerepel önálló fejezetként az állatvédelmi oktatás, és az áll benne, hogy az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az iskolai általános
képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe be kell építeni. Ebből azonban sajnos nem sok minden valósult
meg, mondja Schreiter Katalin, az állatvédő szervezeteknek pedig nincs kapacitásuk arra, hogy minden intézményben megtalálják a tanárokat, akik nyitottak a témára, vagy hogy minden évben minden óvodát, iskolát legalább
index.hu
egyszer meglátogassanak, ezért döntöttek a segédanyagok elkészítése mellett.

Ragadozók a sasok étlapján
A vadgazdálkodók szemében a ragadozómadarak elsősorban, mint a
„hasznos” apróvadfajok kártékony
pusztítói jelennek meg. Nem is
gondolnánk, hogy a tápláléklánc
csúcsán lévő ragadozómadarak – hazai viszonylatban főleg
a parlagi és a rétisas – gyakran a
vadászható dúvadfajok, leginkább
a varjúfélék, időnként pedig az
emlős ragadozók egyedeinek a
leghatékonyabb természetes vámszedői.
Az idei táplálékelemzések előzetes
eredménye azonban még a szakértőket is meglepte. Az elsőként meg-

határozott 535 zsákmányállat között
a korábban fő tápláléknak számító
hörcsög mindössze négy (0,75%),

az ürge pedig egyetlen (0,19%) példányban került elő! A riasztóan alacsony számok mögött természetesen

nem a sasok ízlésének változása,
hanem ezen fajok drasztikus állománycsökkenése áll. Ezzel szemben
a dolmányos varjú és a szarka aránya
összesen meghaladta a 20%-ot, utolérve ezzel az első helyen szereplő mezei nyulat.
De voltak extrém példák is a ragadozófogyasztásra. A Jászságban egyetlen parlagisas-fészek
alatt legalább hat barna rétihéja
maradványát találták meg. Hasonló volt a tapasztalat Oroszországban, ahol a hazai szakemberek parlagi és pusztai sasok
jeladózása során sok hamvas rétihéja
mellett például molnár görényt is találtak a fészkekben.
mme.hu

DÖNTSÜK LE A BÁLVÁNYOKAT

ben a szemétlerakás mellett az egyik
legnagyobb veszélyt az idegenhonos
bálványfa gyors terjedése jelenti. Az
inváziós fajok jellemzője, hogy könynyen kiszoríthatnak őshonos fajokat
és azok így kihalhatnak. A bálványfa
– mint Közép-Európa legveszélyesebb invazív fafaja – rendkívül gyorsan nő, magról és sarjakról is nagyon
könnyen újul, a fagy sem zavarja.
A bálványfa visszaszorításában az
önkormányzatok, a magánerdő-gazdálkodók és a civil kerttulajdonosok

tudatosságára és bevonására is nagy
szükség van, hiszen a fa nemcsak erdészeti és környezetvédelmi, hanem
társadalmi probléma.
Védekezni ellene permetezéssel, sorozatos sarjkenéssel, fainjektálással
lehet.
A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara
nemrégiben a bálványfa terjedésével
kapcsolatban elkészített egy kérdőívet, amit számtalan önkormányzathoz is eljuttatott.

A Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgazdálkodási tevékenysége során a mesterséges és főleg a természetes úton
történő erdősítések, erdőfelújítások,
fakitermelések mellett kiemelt feladatként kezeli a kirándulóhelyek, letelepedők, turistautak, szálláshelyek,
stb. tisztán tartását, fejlesztését, fenntartását, mivel a közeli erdőket igen
nagyszámban keresik fel a kirándulni
vágyók. A települések környezeté-

KUTYÁK AJÁNDÉKBA
Tündéri 2 hónapos kutyusok szerető gazdit keresnek. Keverék, rövid szőrű
kutyák beoltva, féregtelenítve, oltási könyvvel ingyen elvihetőek.
Tel.: 30/966-2035.

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

ELVESZETT CICA
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!

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

Turul
Állatkórház és Patika

November 5-én és 6-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

AKCIÓ!

10 ezer Ft. feletti vásárlás
06-70/601-8618
esetén 10 % kedvezmény
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.
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röplabda – Hátrányból állt Fel a grc

Az első a legnehezebb
Azt szokták mondani, hogy mindig az első a legnehezebb. Ezt
bizonyította most a Gödöllői RC
Budaörsön, ahol az első szettet
elveszítve állt fel a padlóról és fordította a maga javára a párharcot

és nyerte végül 3-1-re a mérkőzést a Női NB I. második játéknapjának párosításán.
Borkovits Zoltán együttese akár az
első szettet is abaszolválhatta volna,

KézIlabda – maKulátlan junIoroK

Gödöllői skalp Hevesen
Az előző szezon ezüstérmesénél, a Hevesnél vizitált a Gödöllői KC. Bartos Gábor tanítványai nagy skalpot szerezve
kiváló játékkal 24-20-ra nyerni
tudtak.

A gödöllőiek az első 30 perc után, kiváló
védekezésüknek hála két góllal vezettek, majd a folytatásban a támadójáték
is összeállt, ennek köszönhetően nyert
a csapat és hat fordulót követően nyolc
ponttal a harmadik helyen áll a tabellán.

labdarúgás – pontoKat veszített a geac-szIe

Menetel a Gödöllői SK
Az elmúlt hétvégén a Százhalombatta együttesét fogadta a
Gödöllői SK és a papírformának
megfelelően nyert, méghozzá
régen látott nagy arányban, 6-1re.
Szász Ferenc együttese már az első
szűk 30 percben tudatosította ellenfelében, hogy innen nem térhet haza

pontokkal, ugyanis a 25. minutumra
már 3-0-ra vezetett a GSK. A folytatásra sem állt le a csapat és ugyan a
szünet előtt szépített a vendég gárda, a
második 45 percre is marad három gödöllői gól, ami végül magabiztos hazai
győzelmet eredményezett.
A Gödöllői SK 12 játéknapot követően
25 ponttal a második helyen áll a megyei I. osztályú pontvadászatban.

Futsal – berettyóújFalun sem volt pontos a mag-log team

Harmadik vereség sorozatban
Az elmúlt héten pótolta a MAGLOG Team CFT Gödöllő a Mezei-Vill Berettyóújfalu második
csapata elleni elmaradt mérkőzését, amelyen 3-2-re nyertek a
házigazdák, ezzel elszenvedte
sorozatban a harmadik vereségét Baranyai Pál együttese.

A találkozó első gólja a gödöllőieké volt
már a második percben és ugyan egalizált még a szünet előtt az MVFC, de a
második félidő elején ismét városunk
futsalosainál volt az előny. Már csak hat
perc volt hátra amikor a hazaiak ismét
egyenlítettek, majd két minutumra rá a
a győztes találatot is megszerezték, ez-

erőemelő és FeKvenyomó vIlágbajnoKság

Gödöllői tűzoltó a dobogó tetején
Különleges és egyben kiváló
sporteredményről
számolhatunk be a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatásának köszönhetően. A
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója, Kovács Krisztián tűzoltó főtörzsőrmester aranyérmet szerzett
az október 5-9-e között a németországi Herzberg városában, a
WUAP (World United Amateur
Powerlifting) világszervezet által
megrendezett erőemelő és fekvenyomó világbajnokságán.

FELHÍVÁS!
„A Bike-Zone Gödöllő Kerékpáros
Egyesület utánpótlás csapatába olyan 1014 éves lányokat keres, akik érdeklődnek a
kerékpársport iránt.” Érdeklődni lehet:
e-mail: bikezonemtb@gmail.com
mobil: 20-9277-848
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Sport

A húsz ország ötszáz versenyzőjével
megrendezett vb-n Kovács Krisztián (a képen), aki 2008 óta szolgál
a gödöllői tűzoltó parancsnokságon,
a fekvenyomók 110 kilogrammos
súlycsoportjában három jó gyakorlat
bemutatásával szerezte meg az első
helyezést, és hozta el az ezzel járó
aranyérmet. A németországi verseny
előtt Pusztaszabolcson rendezték
meg a XXIX. Hagyományos Országos Pusztaszabolcsi Fekvenyomó
Kupát, ahol ruhás (EQ) fekvenyomó kategóriában a 120 kilogrammos
súlycsoportban szintén az első helye-

de 23-20-ról ezt még elbukta, viszont a folytatásban beigazolódott a
papírforma, nyert a jobbik csapat, ez
pedig a Gödöllő volt. A GRC három
ponttal az ötödik helyen áll jelenleg
a tabellán.
NB I. alapszakasz, 2. forduló
Budaörsi DSE – Gödöllői RC 1-3
(23, -15, -14, -16)
-ttMácsár Gyula junior csapata a vártnál
szorosabban, de esélyeshez méltó módon
nyertek, ezzel továbbra is őrzik hibátlan
mutatójukat a szezonban és 12 ponttal
holtversenyben az élen állnak.
NB II. Északi-csoport, 6. forduló
Heves SE – Gödöllői KC 20-24 (7-9)
Juniorok: Heves – Gödöllő 28-29
-ltPest megyei I., 12. forduló
Gödöllői SK – Százhalombatta LK 6-1
(3-1) Gól: Koziorowszki Richárd (3),
Pap Tamás, Nagy Tamás, Méhes Pál
Tamás.
-il-

A hétvége programja:
Pest megyei III., 10. forduló
November 6., 13.30 óra
GEAC-SZIE - Dány KSK
(Egyetemi sportpálya)
Gödöllői SK II-Szada – Mogyoród
FC II.
(Szada sportpálya)
zel otthon tartva mindhárom pontot. A
MAG-LOG Team CFT Gödöllő öt mérkőzést követően hat ponttal a nyolcadik
helyen áll csoportjában.
A gödöllőiek a következő fordulóban a
listavezető Csenger vendégei lesznek.
NB II. Keleti-csoport, 2. forduló
MVFC Berettyóújfalu – MAG-LOG
Team CFT Gödöllő 3-2 (1-1) Gól: Magyar Zsolt, Szilágyi Károly.
-ll-

zést sikerült megszereznie.

-lt-

Küzdősport – II. Karate-do palóc Kupa

Hét Saino érem

A gödöllői Saino Karate-Do Se karatésai október 22-én ismét sikeresen szerepeltek a Magyar JKA
Karate Szövetség országos versenyén Salgótarjánban, melyre
31 klub részéről összesen 229 fő
445 nevezése érkezett be. A gödöllőiek összesen hét éremmel
térhettek haza.

A rendkívül erős, válogatottakat felsorakoztató mezőnyben a Saino SE versenyzőinél több esetben is csak egy hajszálon
múlott, hogy nem jutottak be a legjobb
8 közé, vagy a 4-es döntőbe. Következő

megmérettetés az Ippon Shobu Magyar
Bajnokság lesz Pakson, majd december
10-én Gödöllőn a Hajós Alfréd Általános
Iskolában rendezendő I. Saino Kupa.
Eredmények: Ács Julianna Kumite
(kötött küzdelem) 3. hely, Kumite (szabad küzdelem) 2. hely; Ács Dorottya
kötött küzdelem és szabad küzdelem
3. hely, Kata (formagyakorlat) 4. hely;
Lauber Zille, Lajber Borbála, Berényi
Tamás: mindhárman küzdelemben 3.
hely; Rátonyi Gellért formagyakorlat 4.
hely, küzdelem 5-8. hely; Lovász Nóra
formagyakorlat 4. hely; Kelemen Csaba
formagyakorlat 4. hely; Kelemen András formagyakorlat 5-8. hely; Kelemen
Botond küzdelem 5-8. hely; Szatlóczki
Vidos formagyakorlat 5-8. hely.
A csapat tagjai voltak még: Ács Gergely,
Csighy Dániel, Lengyel László, Juhász
Tamás, Juhász Anna, Hegyi Janka,
Bárdos Triszten, edző: Ács Tibor.
-acs-

vívás – Kard Felnőtt válogató

Gémesi Csanád mögött a mezőny
Felnőtt kard-válogató versenyt
rendeztek október 22-én az UTE
vívótermében. Az 56 fős mezőnyben a gödöllői Gémesi Csanád (a képen éremátvételkor)
verhetetlennek bizonyult, így ő
állhatott f
el a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára.

döntőben szintén egy Vasasost, Szatmári Andrást verte a gödöllői vívó 1514-re.
Városunk válogatott kerettag vívójának következő versenye november
első hétvégéjén Dakarban lesz, ahol a
2016/2017-es Világkupa-sorozat első
állomását rendezik majd meg.
-li-

A GEAC-SZIE kardvívója tábla
egyesként erőnyerő volt, így a legjobb
16 közé jutásért ált pástra először, itt
Hamar Balázst (BVSC) verte 15-8ra, majd a legjobb nyolc közé jutásért
Rabb Krisztiánt (Vasas) múlta felül 156-ra. A négyért Ravasz Etelét (Vasas)
győzte le Gémesi Csanád 15-13-ra,
majd az elődöntőben Iliász Nikolászt
(Vasas) 15-8-ra múlta felül Csanád. A
FodIsz - HallássérülteK országos labdarúgó dIáKolImpIa döntője,

Fővárosi győzelem Gödöllőn
Öt év után újra megrendezésre került a hallássérültek labdarúgó diákolimpia országos
döntője. A rendezvénynek
a gödöllői Táncsics Mihály
Sportcentrum volt a házigazdája.
Az országos focikupa döntőjére öt
intézmény kvalifikálta magát, a csapatok az országos bajnoki cím sorsát
körmérkőzéssel döntötték el. Toponáry Gábor (Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetségének elnöke), Kapás Róbert
(FODISZ versenyigazgató) Borna
Gábor (38 szoros hallássérült futsal
válogatott) nyitóbeszédeit követően
elindultak két pályán a küzdelmes
mérkőzések. Az első és harmadik

hely sorsát a gólkülönbség döntötte
el, ami jól jelzi a kiegyensúlyozott
versenyt.
Hallássérültek Diákolimpia országos döntő végeredménye: 1. Budapest Nagyothallok, 2. Debrecen, 3.
Budapest Siketek, 4. Szeged , 5. Vác
Gólkirály: Cser Dávid (Budapest
Nagyothallok); Legjobb Kapus:
Reich János (Debrecen); Legfiatalabb Játékos: Seres Roland (Buda-llpest Nagyothallok)
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
November 10., csütörtök, 17.00:
Fodor László (klarinét) növendékeinek hangversenye
November 15., kedd, 17.30:
Kicsinyek hangversenye – A vonós
tanszak rendezvénye
November 17., csütörtök, 17.00:
Szonda Gabriella (fuvola) növendékeinek hangversenye
November 18., péntek, 17.00:
Várnai Miklósné (fagott, furulya)
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
Gödöllő Város Önkormányzata
bérbe adja a Gödöllő, Palotakert
4. szám (5891/5/A/38 hrsz.) alatt
található, tulajdonát képező nem
lakás célú helyiséget.
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Közérdek
Az ajánlattétel módja, helye:
• Az ajánlat benyújtásának módja:
zárt borítékban, személyesen vagy
képviselő útján átadni Nagy Noémi
bérleménygazdálkodási ügyintézőnek a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben (hétfő: 8-18, szerda:
8-16.30),
• Helye: 2100 Gödöllő, Petőfi tér
4-6.
• A helyiség megtekintésére a (28)
529-153-as telefonszámon Nagy Noémi bérleménygazdálkodási ügyintézővel időpont egyeztethető.

TÁJÉKOZTATÁS – PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM
A gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Kollégium a 2017/18-as tanévben az alábbi képzési formákat ajánlja az érdeklődő szülők és tanulók figyelmébe:
Gimnáziumi képzés: • nyolcévfolyamos gimnáziumi osztályok (2 osztály), első idegen nyelv angol/német
• négyévfolyamos általános tantervű osztály (1 osztály), első idegen nyelv angol/német
csoport, biológia-kémia specializáció csoport
Szakgimnáziumi képzés: • négyévfolyamos egyházzenei szakgimnázium
Országos beiskolázású intézményként kollégiumi elhelyezésre is lehetőség van. Ha szeretne betekinteni iskolánk
mindennapjaiba szeretettel várjuk tájékoztató szülői értekezleteinkre és a nyílt napokra.
További információk: http://iskola.premontrei.hu Telefonszám: 28/514-995.
Takácsné Elek Borbála igazgató

POLGÁRMESTERI
FOGADÓNAP

ÜGYELETEK

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

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ELMÜ központi hibabejelentő:
06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS:
tel.: 06-40-980-030 (munkaidőben)
fax.: 06-29-530-101
e-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu
web: www.eurovill.hu
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

ORVOSI ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 31-november 6-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251
Október 7-13-ig:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968
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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 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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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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik HAJDÚ LAJOSNÉ szül. DUDÁS MÁRIA (élt. 89 évet) temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak, tőle virággal búcsúztak. A
gyászoló család
KÖZLEMÉNY
+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák
INGATLAN
+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
+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

+AKCIÓ! UTOLSÓ LAKÁS! Gödöllőn, új építésű, CSOK-képes,
energiatakarékos, 75m2-es 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.
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 30 nm-es, fsz-i,
cirkós üzlethelyiség. Iár: 9.9 M Ft+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 30m2-es
kis házzal eladó! Iár:11.5MFt! 20539-1988
+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, Királytelepen 452m2-es,
összközműves saroktelek ikerház
építésére vonatkozó kész háztervvel
eladó! Iár:9,8MFt 20/772-2429
+Bontandó házat vagy építési telket
vennék Gödöllőn! 20-944-7025

+Gödöllőn, központ közelében, azonnal költözhető, 45m2-es,
jó állapotú galériás lakás eladó!! I.ár:10,6MFt 20/772-2429

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

+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 2szintes, 160 m2-es
családi ház 600m2 telekkel eladó! Iár: 28 MFt 20-218-8591

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

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

+Eladó Gödöllőn egy Kazinczy lakótelepi 68nm-es +loggia, jó
állapotú, 3szobás öröklakás. I.á.: 15,3 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.: 8,2 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 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 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

+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 blahai részen egy földszintes, nappali+3szobás, most épülő ikerház mindkét fele. I.á.: 30,5 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 Gödöllőn az alvégben egy 180nm alapterületű, 4,5
szobás parasztház, teljesen új tetőszerkezettel, összközművel,
472nm-es telken. I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllő királytelepi részén egy 110nm alapterületű, 2,5
szobás családi ház 550nm-es telken. Az ingatlan összközműves,
alatta 2x10nm-es pince található. I.á.: 20mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a blahai dombon 554nm-es telken egy 2szintes, 2fürdőszobás családi ház, mely áll 4 szobából, étkező-konyhából. A szobákhoz terasz illetve erkélyek kapcsolódnak, melyek
biztosítják a kertkapcsolatot. A ház alatt szuterén van kialakítva,
mely garázsbeállásra is alkalmas. I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870
+Eladó 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 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

+Eladó Aszódon egy 2szintes ikerház, melyben a tetőtéri lakrész befejezetlen, beköltözhető részben egy nagyméretű nappali, konyha, fürdőszoba, alatta teljes szuterén található. I.á.:
15 mFt 20-919-4870
+Gödöllőn a belvárosban a Kampis téren 5 éve épült társasházi, 1.em. 65 nm-es, erkélyes lakás eladó. 30/365-2039
+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).
Ár:13,7MFt. 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
+CSERE. Isaszegi összkomfortos, kertes családi ház főúthoz,
tömegközlekedéshez közel elcserélhető gödöllői, lakótelepi, garázsos lakásra. Tel: 20/402-3124 (este 6-8-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, Haraszt keresett részén, zöldövezet mellett, 436
nm-es összközműves, ősfás, építési telekrész eladó. 10,5MFt.
Tel: 30/709-1097
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a központ közelében 1025 nm-es, 17 m széles építési telek (25%
beépíthető) eladó. Iá:18,7 mFt.
+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 belvárosában hosszú távra kiadó 80 m2-es, utcafronti, kirakatos,többcélú hasznosításra a lkalmas (iroda, studió,
rendelő, ügyfélszolgálat) üzlethelyiség. Tel.: 20/9443-356

+Gödöllőn a Munkácsy utcában tégla építésű társasházban
földszinti, 59 nm-es, 2 szobás, konvektoros, felújítandó lakás
tárolóval magánszemélytől eladó. Iár:13,5MFt. 30/544-5596,
30/209-3361

ÁLLÁS

+25 éve bevezetett AUTÓSZERVIZ ÜZLETHELYISÉGGEL,
lakóházzal frekventált helyen, 30-as főút mentén eladó. Tel:
20/9888-997
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllő belvárosában 50 nm-es új lakás alacsony rezsivel,
zárt gépkocsi parkolóval kiadó. Konyhabútor, hűtőszekrény,
mosógép a lakásban. Érd: 30/250-4696
+Gödöllőn, teljesen különálló, 1 szoba összkomfortos, 50 nmes lakás kiadó. Érd: 30/664-3093
+Gödöllőn önálló, 70 nm-es, felújított családi ház 1-2 személy
részére hosszútávra kiadó. 30/9343-424
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn 30 nm-es ÜZLETHELYISÉG kiadó. Tel: 70/281-5126
+GARÁZS (22 nm) eladó Gödöllőn a Szent János utcában. Tel.:
06-20/779-2179.
+A 30-as főút mellett 110 nm-es üzlethelyiség bérbeadó kiépített parkolóval hosszútávra, bármilyen tevékenységre. Tel:
20/9888-997
+A Kampis téren PARKOLÓ HELYEK eladók, bérelhetők.
70/633-2832, kampisudvar@gmail.com
+Gödöllőn a Kazinczy úton GARÁZS hosszútávra kiadó. Tel:
30/9285-272
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

+Fiatal ambiciózus kollégát keresünk Gödöllő központjában található üzletünkbe, betanított munkára. Ha akarsz tanulni,fejlődni és dolgozni akkor nálunk a helyed! Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: godolloallas4@gmail.com-on
+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.
+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: 0630/3367392
+Építőipari cég keres ASZTALOST, FESTŐT, ÁCSOT és SEGÉDMUNKÁST. Érd: 30/369-4823
+SZOBAFESTŐ szakmunkásokat azonnali kezdéssel felveszek. Bérezés megállapodás szerint. Tel: 20/4359-650

+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.
+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

*Az Antal- hegy lábánál 1469 nm-es, 29 m széles,
építési telek (25% beépíthető) eladó. Iá:16,2mFt.
*Szadán, a Margitán 1351 nm-es, 21 m széles,
csatornázott építési telek (30% beépíthető) eladó. Iá:11 mFt.
*Nagytarcsán, Füzesligetben 1200 nm-es, 34m széles építési telek (30% beépíthető) eladó. Iá:14 mFt.
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Október a látás hónapja

-kiemelt akcióink meghosszabbítva
novemberre is!
Évről-évre extra kedvezményekkel várjuk
kedves Vásárlóinkat októberben. Az idén is
érdemes volt októberben csináltatni szemüveget! Jó hír, hogy nem maradt le kedvezményeinkről! Akcióinkat, a nagy sikerük
miatt, meghosszabbítottuk novemberre is!
Szemvizsgálat szemüvegre ingyenes!
Felső kategóriájú multifokális szemüveglencsék 25% 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 szemvizsgálat során a gyors, tizedmilliméter
pontossággal történő mérést. Ahhoz, hogy
a legnagyobb viselési kényelmet érjük el
szemüvegében, pontos szemvizsgálatra és a
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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.

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

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.
Videocetírozó 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

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

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

+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

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

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

+Házvezetőnőt, takarítónőt, kert karbantartót keresünk Gödöllő belvárosában élő családhoz. Email: kovatseva71@gmail.com

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

+Spanyol, német, angol óraadó nyelvtanárokat keresünk hoszszútávú szakmai projektekhez. I.L.I. Nyelviskola, info@ili.hu, ili.
godollo@gmail.com

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

+ADATKEZELŐ munkatársat keresünk angol nyelvtudással.
Diploma és német nyelvtudás előnyt jelent. 20/9225-115

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

+Gödöllői bevezetett szépségszalonba megbízható, munkájára
és környezetére igényes MŰKÖRMÖS MANIKŰRÖST keresek.
Vendégkör van! Érd: 30/9893-652 (Tűztorony szépségszalon)

+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati problémák
oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu
oldalon. Időpont egyeztetés: 20/367-4274

+Gödöllői Mini ABC-be nemdohányzó dolgozót keresünk KASZSZÁS – ÁRUFELTÖLTŐI munkakörbe. Érd: 70/608-1801

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

+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.
SZOLGÁLTATÁS
+Antik bútor felújítás. Thonet szék nádazás. Tel.:30/490-1617

+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
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30/851-8763
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+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai
háttér. Bárándi József 20/532-7275
OKTATÁS

ADÁS~VÉTEL
+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK.
Tel: 28/412-230
+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

+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
+Gyűjtő vásárolna jó minőségű régiséget, antik tárgyakat. Tel:
20/9166-400
+TEXTIMA ipari gyors varrógép eladó Gödöllőn. Tel: 30/9461-807
+Eladó egy felújított, átfolyós GÁZ-VÍZMELEGÍTŐ (fürdőszobai) 30 ezer Ft-ért. Tel: 28/791-630, 20/3141-706
+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, 50,70mm-es
szélességben. Gödöllőn belül INGYENES kiszállítással. Érd.: Kor-Mon
Nyílászáró Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.:06-30-398-48-15.
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó. 0,75liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763
+Gödöllőn 200 literes fagyasztóláda méltányos áron eladó.
Tel.: 30/2242-653.
+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.

+Alsó tagozatos gyermek korrepetálását, felkészítését vállalja
tapasztalt pedagógus. 20/2810-295
+NYUGDÍJASOK számára NÉMET nyelvtanfolyam indul kis
csoportban, kezdő/ haladó szinten a városközpontban. Folyamatos jelentkezés. Érd: 30/328-5625
+Gödöllőről, heti 3-4 alkalomra, napközbeni időpontokra a ngoltanárnőt keresünk. Érd.: 06/30-693-1838

+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
+BÉRAUTÓK B kategóriás jogosítvánnyal. Vezethető autóink: 3-5-7-9 fős személygépkocsik, valamint 3,5 tonna alatti
tehergépkocsik 3.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig. 30/500-6941
EGYÉB
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből!
Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Selyemfű-,
Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-, Hárs-, Repceméz. 720mles csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz
szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
+ALMAVÁSÁR! Ismét kapható CSÁNYI ALMA. (Idared, KR11, Zöld alma.) Ár: 60-200 Ft/kg. Tel: 20/4359-650
+Tündéri 2 hónapos kutyusok szerető gazdit keresnek.
Keverék, rövid szőrű kutyák beoltva, féregtelenítve, oltási
könyvvel ingyen elvihetőek. 30/966-2035
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. NOVEMBER 8.
Megfejtés: 25 éves fennállását ünneplő gödöllői művészeti csoport
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tamás Imréné, Szent István tér 6.,
Mikó Gyuláné, Bethlen G. u. 65.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Banga Zsolt, Puskás Tivadar u. 9.,
Pintér Andrásné, Kikerics u. 15.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Szili Tiborné, Csanak u. 18.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Illés József, Szent János u. 34., Som
Jánosné, Rózsa u. 33.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szokob Edit,
Öreghegyi. u. 3/A, dr. Márai Gézáné, Esze Tamás u. 9.

Utazz velünk!

Bécset látni kell!

Idén nyáron kétszer volt szerencsénk Bécs felfedezésére indulni.
Mindkét alkalommal egy-egy koncert látogatása határozta meg az időpontot és eköré építettük a többi programot.
Júniusban csak egy fél napunk maradt a „városnézésre”, ezért leginkább csak az üzletek gazdag
kínálatát csodáltuk. El kell ismerni, hogy az egykori monarchia fővárosában napjainkban is sokkal nagyobb a választék és olyan kedvelt márkák
is jelen vannak, amelyeket itthon nem tudunk
beszerezni, pl. Forever21, Brandy Melville.
De ne csak a divatra gondoljunk! A lakberendezés szerelmesei sem fognak csalódottan hazaindulni, ha végigsétálnak a híres Mariahilfer
Strassén.
Nézzünk be például a Butlers-be, ami igaz itthon is megtalálható, de a választék valahogy
mégis örjítőbb odakint. A Butlers az apróságok
üzlete. A ház minden helyiségébe – a kerttől a
konyháig, a hálótól a fürdőszobán át a gyerekszobáig – mindenhova kínál elegáns vagy jópofa kiegészítőt. De fel lehet itt készülni egy vidám gyerekzsúrra, vagy egy ünnepi ebédre is.
A legjobb az egészben, hogy mire végigbóklászunk Bécs híres bevásárló utcáján, már el is
érkeztünk a kihagyhatatlan nevezetességekig.
Erre azonban csak a második látogatásunk alkalmával jutott időnk, akkor viszont igyekeztünk a legfontosabb helyszíneket végigjárni.
A Mária Terézia szobornál kezdtük, aztán tovább sétáltunk az osztrák főváros egyik legpompásabb terén a Hősök terén (Heldenplatz),
amelyet a Hofburg épületei valamint a Természettörténeti Múzeum és Művészettörténeti
Múzeum vesznek körül. Végül meglátogattuk
a Szent István-székesegyházat.
Ki-ki ideje és ízlése szerint tölthet időt ezekben
a gyönyörű épületekben.
Mi a Természettudományi Múzeumot választottuk és egyáltalán nem bántuk meg. Az 1889ben elkészült épületben két szinten összesen 39
teremben várják az érdeklődőket a világ egyik
legnagyobb természettörténeti gyűjteményével.
A varázslatos kristályokban és féldrágakövekben legalább egy órán át lehet gyönyörködni,
felfedezni a világ összes tájáról származó kincseket. A leletekből álló kiállítást még I. Ferenc

császár 1750-ben alapította, amely napjainkra
már körülbelül 30 millió kiállítási darabból áll.
Leghíresebb talán a Willendorfi Vénusz szobrocska, mely a becslések szerint 22-24 ezer éves
művészeti alkotás, az őskövületek, dinoszauruszok kitömött állatok pedig rendkívül jól szemléltetik a természet kialakulását és gazdagságát.
Mindez 19 éves kor alatt ingyenesen, míg a felnőtteknek 10 euróért látogatható.
Bécs érdekességei közé sorolhatjuk a festő és
építész Friedensreich Hundertwasser (19282000) által megvásárolt egykori Thonet bútorgyárat, amit teljesen az ő újszerű, színes és
rendhagyó stílusában épített át, majd 1991-ben
megnyitotta a Kunst Haus-t, vagyis a Művészházat, amelyben két emeleten az ő művei vannak kiállítva, másik kettőn pedig időszakos
kiállításokat rendeznek. Innen mindössze 10
perces sétára található a híres Hundertwasser-ház, Bécs legfurább lakóháza.
A nevezetességek tárháza még óriási és természetesen idén november közepén ismét megnyílik Bécs legszebb terein a mesebeli hangulatot idéző adventi vásár, melyre szeretettel
várjuk régi és leendő ügyfeleinket december
17-én induló „bevásárló” túránkra és december
11-re szervezett kulturális Adventi egynapos
kirándulásunkra, melyek Gödöllőről indulnak.
Részletes információval várjuk irodánkban!

