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Egyre többen csatlakoznak a Társadalmi Felzárkóztatási Kerekasztal által szervezett karácsonyi ado(4. oldal)
mánygyűjtő akcióhoz.
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Életműdíjjal ismerték el Kresz Albert fotóművész
munkásságát.
(5. oldal)

Lauber Zille aranyérmes lett Pakson, az Ippon
Shobu Karate-do magyar bajnokságon küzde(8. oldal)
lemben.
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Két koncertet adott a hét végén a
királyi kastélyban a fennállásának
negyedszázados jubileumát ünneplő Gödöllői Városi Fúvószenekar.
A zsúfolásig megtelt lovardában
szombaton és vasárnap is lelkes közönség fogadta az együttest. A kétrészes hangversenyen felcsendülő
fúvószenekari művek és átiratok
egyaránt számot adtak a zenekar
kimagasló tudásáról, és arról, hogy
milyen színes a repertoárjukat képező zenei paletta.

Az első napon a hangversenyt megelőzően Gémesi György polgármester gratulált a jubileumhoz és méltatta
az együttes szerepét Gödöllő kulturális életében.
A koncert első részében két nyitány
is felcsendült. Julius Fucik Attila nyitánya után az operarajongók körében

Fotó: Balázs Gusztáv

Több koncertes fúvós jubileum

is kedvelt Rossini-mű, A tolvaj szarka
című opera dallamai varázsolták el a
közönséget. A továbbiakban Hidas
Frigyes, Balázs Árpád és Jacob de
Haan műveit játszotta a zenekar.
Az est további részében zenei kavalkádnak lehetett tanúja a közönség,
amikor is rövid szólókra is sor került.

Felcsendült többek között Lehár
Ferenc Arany és ezüst keringője majd
fúvósaink a jazz világába kalauzolták
el a közönséget egy fantasztikus Ray
Charles-egyveleggel és Joe Zawinul muzsikájával, Ahogy azt már a
Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertjeinek látogatói megszokhatták,

most sem maradt ki a programból a
filmzene. Ez alkalommal a Stallonefilmekhez kötődő népszerű dallamok
szólaltak meg, majd kiderült, hogyan
hangzanak Jon Bon Jovi slágerei fúvószenekari változatban.
A hatalmas közönségsikerű előadás
három ráadást követelt ki, ami önállóan tekintve is hatalmas élményt adott
a hallgatóságnak. A közönség akár a
bécsi szimfonikusok újévi koncertjén
érezhette magát, valamint az is kiderült: a zenekar kétórás „fúvás” után is
bizonyította, kórusként is megállja a
helyét.
A hétvégi koncerttel azonban nem
értek véget az ünneplések, a zenekar
hagyományos tavaszváró koncertjét
is a jubileum jegyében rendezik meg
– árulta el lapunknak Ella Attila, a zenekar vezetője.
(folytatás az 5. oldalon)

Közmeghallgatás

Bővülő főtér
A főtér közösségi és kulturális szerepkörét bővítő terveket mutattak be
a városi könyvtárban november 8-án
tartott közmeghallgatáson. A képviselő-testület áprilisban döntött arról,
hogy a Szabadság tér 7. szám alatti,
rendkívül rossz állapotban lévő korábbi városházát nem újíttatja fel. Ezt
követően a lakossági és építészeti ötletpályázatot hirdettek a terület hasznosítására. A beérkezett több mint 400
lakossági javaslat feldolgozásakor
kiderült, hogy a válaszadók 80 százaléka a főtér tovább bővítését támogatja, s ötöde vélte úgy, hogy a jelenleg
használaton kívüli épületet újítsák fel,
vagy új épület kerüljön a helyére. Befektetői ajánlat nem érkezett. A közmeghallgatáson Mészáros Judit főépítész ismertette a főtér fejlesztésére
a Mesteriskola hallgatói által javasolt
terveket. A 15 fiatal építész 5 csapatban, 2-2 mester irányítása alatt dolgo(folytatás a 2. oldalon)
zott.
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tájékoztatást a kutyaharapások
esetén követendő teendőkről,
javasolták egyes utak forgalomtechnikai felülvizsgálatát, újabb
parkolók létesítését. Javaslat
hangzott el nyilvános illemhely
kialakítására a HÉV aluljáróban.

Bővülő főtér
(Folytatás az 1. oldalról)

A Mesteriskola a Magyar Építész
Kamara és a Magyar Építőművészek
Szövetsége által támogatott képzési
forma, ahol tehetséges, fiatal építészeknek nyújtanak lehetőséget a
Mester Egylet építész mestereivel
való együtt dolgozásra, a generációk
közötti gondolatcserére. A Mesteriskola hallgatói 2016 őszén a gödöllői
főtér közösségi és kulturális funkcióinak fejlesztését kapták tervezési
feladatnak, a jelenleg még a teret
uraló, de esztétikailag, szerkezetileg
és funkcionálisan is elavult, bontásra
javasolt Városháza helyén.
A csapatmunka során számos értékes
javaslat körvonalazódott. Így például
az, hogy a városháza bontását követően a tér építészeti lezárását új épület
nélkül, a szabadtér-építészet eszközeivel - fellépcsőző térrésszel, további
fásítással és növénytelepítéssel, esetleg oszlopos, fedett, de oldalról nyitott építménnyel - is meg lehet oldani.
Az új, Szabadság tér 6. szám alatti városháza épületét a térszerkezet
kisebb átalakításával, tágasabb teresedéssel lehet hangsúlyosabbá tenni,
megoldva a szemből történő, burkolt
felületen való bejutást. A meglévő
fasorok összekötésével, kipótlásával
újabb tengelyek kirajzolására is született javaslat a főtéren.
Az építészek a főtér rendezvény-funkciójának erősítését is
szorgalmazzák. Itt ma is gyakorlat
mobil színpadok felállítása városi
események, ünnepségek, szezonális
jellegű, például karácsonyi vásárok
alkalmával. Ezeknek a kiszolgáló
létesítményei azonban jelenleg hiányoznak. A kialakuló új térrészen,
központi helyen, de megjelenésében
rejtetten célszerű ezeket pótolni. A
közösségi illemhely, és a kulturális eseményeket kiszolgáló öltözők,
mosdók, technikai helyiség, raktárak elhelyezésére jól kihasználható a
szintkülönbség a főtér és a városházi
parkoló felől.
További igény mutatkozik a főtéren
teraszos, kiülős vendéglátóhelyekre.
E célra felhasználható az új Városháza épületének árkádja is.
A tervezők további kreatív utcai játékok elhelyezését is javasolták a
megnyíló új térrészen gyerekek,
gyermekes családok szabadidejének
eltöltésére.
A városházi parkoló utcaképi látványa fedett-nyitott, oszlopos, paszszázsszerű, zöldfelülettel kombinált
építményekkel javítható a Petőfi
Sándor utcában.
Az építészek az új városháza bővítésére is javaslatokat tettek. Ezek közé
tartoznak további tetőtér-beépítések
a meglévő épületben, a mozi felé eső
„foghíj” beépítése és új rendezvényterem létesítése a belső udvarban,
intenzív belső zöldfelület kialakításával. A 635 négyzetméternyi új épületrésszel együtt mintegy 2000 négyzetméteres lehet az új hivatal.
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A fórumon dr. Gémesi György polgármester ismertette a jövő évi tervezett fejlesztéseket, melyek alapjául
az önkormányzat 2014-2019. évekre
szóló ciklusprogramja szolgál. Ezt a
programot széleskörű társadalmi és
szakmai egyeztetés során kialakított
Integrált Településfejlesztési Stratégia alapozta meg.
Folytatódik az út, járda és vízelvezetési, továbbá a kerékpárút-építési
program, amelyekre évente mintegy
250 millió forintot különít el a városi költségvetés. Az idén bevezetett
kommunális adó ezt a forrást várhatóan 200 millió forinttal egészíti ki.
A célok között szerepel a kerékpárút
kialakítása a város „váci” és isaszegi
széle között, egészen a Gépgyárig.
Tavasszal kezdődhet a sportcsarnok
építése a volt Szabadság úti teniszpálya helyén, amit a városi uszoda
beruházás felfüggesztése után határozott el a képviselő-testület. A szükséges egymilliárd forint forrás rendelkezésre áll. Az építkezést a városi
sportélet mellett az Erkel és a Szent
Imre iskola mindennapos testnevelés
oktatási igényei is indokolják.
A polgármester megjegyezte, a város
nem adja át könnyű szívvel az iskoláit az államnak, az ezzel kapcsolatos
szerződés aláírását személy szerint
nem is fogja támogatni, mert hatalmas vagyont szakítanak el a településtől, amit jórészt az önkormányzat
hozott létre. Ráadásul 200 millió forintra tehető üzemeltetési költséget is
elvisznek szolidaritási adó formájában a várostól.
Gémesi György a továbbiakban
megemlítette, hogy a Művészetek
Háza felújításának második üteme
közel 300 millió forintba került és
pályázati forrásból vagy saját erőből
megvalósítják a harmadik ütemet is
még ebben a ciklusban.
Folytatódik a Testőrlaktanya/Várkapitányi Lak felújítása. A külső homlokzat tatarozása majd a belső kialakítás a források függvényében zajlik.
Befektető érdeklődik a volt Kastélykert Étterem ingatlan hasznosítására.
E célból pályázat kiírását tervezik.
Elkezdődik a Hattyús tó tervezése.
Mivel a 2010 után létrejött járási
hivatal a városháza jelentős részét
elfoglalta, jelezte a kormányhivatalnak, célszerű lenne a költségeket
megosztva együttesen felújítani az

épületet. Ettől a legmagasabb szinten
is elzárkóztak. Az ingyenes átadásra
is ajánlatot tett, aminek révén a kormányhivatal minden egysége egy
helyre költözhetett volna, de ezt sem
fogadták el, hanem a Kotlán Sándor
utcában alakították ki jelentős beruházással a kormányablakot – ahová
a város saját forrásából autóbuszjáratot indított. Arra viszont igényt tartott volna a kormányhivatal, hogy ha
felújítják a városházát, visszajöhessenek az épületbe.
A több mint másfél milliárd forintos
felújítás fedezete nem állt és most
sem áll a város rendelkezésére. Ezért
döntöttek az új, kisebb területen történő elhelyezés mellett, amit az is
indokol, hogy az önkormányzatoktól
számos funkció az államhoz került.
Várhatóan ez lesz a sorsa az építéshatóságnak is. Arra törekednek, hogy
az új városházán, egy helyben legyen
elérhető az összes önkormányzati
feladat.
A fejlesztés eredményeként költséghatékonyan lesz üzemeltethető
az épület. A főteret a régi városháza
lebontása után igyekeznek a még formálódó elképzelések szerint, a lakosság véleményét folyamatosan figyelembe véve elsősorban szabadidős,
közösségi és kulturális szerepkörrel,
a zöldterületet tovább növelve fejleszteni.
***
A hozzászólások, kérdések jórészt
arra vonatkoztak, hogy miért kellett kiköltözni a régi városházáról, s
miért döntöttek a lebontása mellett.
Az adósságkonszolidációt is érintették, arra utalva, hogy azzal mintegy
kifizették az államosításra kerülő iskolákat. Kérték a Táncsics Mihály út
és a Szőlő utca tehermentesítését a
nagy forgalom alól. Fekvőrendőrök
elhelyezését javasolták a Rét és a
Táncsics utcában, játszótérfejlesztést
az Erzsébet királyné körúti lakótelepen. Szükség lenne az Erzsébet parki
kereszteződés gyalogos átkelőhelyeinek javítására megkönnyítendő a
mozgáskorlátozottak és a babakocsisok közlekedését. A valkói úton egy
külterületi autóbusz megállóhelyhez
közvilágítás kiépítését és zebra felfestését kérték. A Lázár Vilmos utcában a szilárd burkolat kiépítése az
igény. Szóba került késő éjszakáig
nyitva tartó söröző ügye is. Érdeklődtek, terveznek-e Gödöllőn jégpályát építeni, s hogy mikor épül meg
a Köztársaság úti vasúti felüljáró.
A hozzászólók kérték a megfelelő

Politikai színezetű és a közmeghallgatáshoz
méltatlan
hozzászólások is elhangoztak,
előfordult, hogy a résztvevők
felzúdulással fejezték ki nemtetszésüket a stílusért, s az is
elhangzott: „Elég volt!”, illetve:
„A közmeghallgatás nem politikai fórum, nem lehet elrabolni az
időt a témától.”
A kérdésekre adott válaszaiban a
polgármester elmondta, hogy minden döntést számításokkal alapoznak
meg és minden döntés nyilvános,
bárki bármely anyaghoz hozzáférhet.
A városháza összes építészeti-műszaki problémáját jól ismeri a kieső ablaktól a beázás veszélyes elektromos
vezetékekig. Bár az elmúlt ciklusokban az volt az alapelv, hogy „magunkra ne költsünk”, hangsúlyozta
a város vezetője, az önkormányzat
már 2007-ben kereste a lehetőséget,
a forrást az épület felújítására, pályázott is rá, de nem nyert.
Gémesi György arról is szólt, hogy
az adósságkonszolidációval az a baj,
hogy időközben elolvadt: az állami
forrásokból visszavettek, s ahol jó
az önkormányzatok adóerő-képessége, ott a saját bevételekre terhelik a
kötelező állami feladatok költségeit.
Gödöllő 7 milliárdos költségvetéséhez az állam már csak 900 millió forinttal járul hozzá. Az iskolák elvétele pedig közügy. Az önkormányzat
egy kivételével az összest felújította
saját forrásaiból. Amikor az önkormányzatokat bántják, amikor a bevételeinket mások költik el, azt nem
hagyom szó nélkül, jelentette ki a
város vezetője.
A település önerőből nem tudja megépíteni az elkerülő utat (aminek az
állami forrása már háromszor megvolt, de minden nadrágszíjszorításánál eltűnt), ám az érintett vállalatokkal együtt már megpróbáltak állami
forrást szerezni legalább egy szaka-

szának a megvalósítására az M-3-as
csomópont mellett. Legutóbb pénz
hiányában utasították el a kérést.
Újra le fognak ülni, hogyan lehetne
mégis megoldani. Az országgyűlési
képviselőtől ehhez nem tud segítséget kérni.
Tárgyalások zajlanak a Magyar
Közút Zrt-vel az M3-as lehajtó és a
Dózsa György út kereszteződésében
lámpás vagy körforgalmú csomópont
kialakításáról. Autóbusz közlekedéssel érintett utakon viszont nem lehet
fekvőrendőrt telepíteni.
A tehermentesítő, más elnevezéssel
menekülő utakkal az a baj, hogy az
érintett területeken élők nem szeretnének ilyen fejlesztéseket. Ilyen
helyzetben el kell fogadni olyan
ésszerű indokokat, amik miatt ezek a
beruházások nem kerülnek a sorrend
elejére.
Az önkormányzat jelenleg állítja
össze a ciklusban megvalósítható
játszótér-fejlesztéseket.
Jégpályát
egyelőre nem terveznek építeni, a
sportcsarnok élvez elsőbbséget. Futópálya az Alsóparkban van, az Erzsébet-parkba ilyet nem lehet építeni. A város nemcsak a focit, hanem
a röplabdát, kosárlabdát, vívást is
támogatja. Alapelv, hogy oda teszik
a forrást, ahol gyerekek sportolnak.
Az észak-déli kerékpárúttal szemben
a főváros felé vezető út kialakítása
sokkal nehezebb feladatnak tűnik.
Jövőre állami beruházásban, európai
uniós forrásból várhatóan megkezdődik a Budapest–Hatvan vasútvonal felújítása és ehhez kapcsolódóan
a Köztársaság úti felüljáró építése. A
nyilvános illemhelyet a főtér továbbfejlesztése során építik ki. A hatóság
az aluljáróban semmilyen hasonló
létesítmény kialakítását nem engedélyezi.
A Lázár Vilmos utca szilárd burkolatának kiépítése már elsősorban
nem pénzkérdés, hanem azon múlik,
hogy a területen élők készek-e megállapodni az útépítéshez szükséges
területek átadásáról. Hasonlóképpen
a lakosok aktivitásától függ a Fenyvesi főút kiépítése is, jelenleg csak az
érintettek 57 százaléka vállalja a 30
százalékos hozzájárulást.
lt

A régi városháza helyének hasznosítására levélben, e-mailben, facebookon és szóban is érkeztek javaslatok. Több mint ötszáz, de volt
olyan személy, aki egymaga 30 javaslatot küldött és ebben szerepelt
a Városháza megmaradása és lebontása is, illetve további ötletek, tájékoztatta lapunkat L. Péterfi Csaba, a gödöllői önkormányzat kommunikációs igazgatója. Olyan is volt, hogy egy email-címről több név alatt
írtak. Összességében közel 400 javaslat volt az, ami valóban érdemlegesnek tekinthető. Ennek kevesebb mint 20 százaléka javasolta a Városháza megmaradását, a többség a terület főtérhez való csatolását
és közösségi térré való átépítését szeretné. Persze, itt is több verzió
szerepelt: játszótér, szabadtéri színpad (ez kifejezetten a kulturális
csoportok javaslata volt), több zöld felület, park. Mivel ezek szerepeltek az első három helyen, ezekre készülnek el a tervek. Természetesen,
a jövőben lesz még lakossági fórum és a tervekhez hozzá lehet majd
szólni, mint az korábban, a főtér-projektnél is történt.
Érkeztek olyan „humoros” javaslatok is, mint, például: lovas szobor Orbán Viktornak, aki letekint népére, vagy folyton körbe menő kisvasút, ami
nem tudni honnan indul és hova tart, illetve a golfpálya ötlete is felmerült.
Ez utóbbiak nem igazán komoly javaslatok, de attól még javaslatok.
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a mÁV-hoz kerülhet a Volt BkV-S Ágazat

könnyeBB a közlekedéS

Bejegyezték a BHÉV Zrt-t
Egy évvel ezelőtt még reális veszély volt a HÉV-járatok leállítása,
a napokban viszont megalakult az a
fővárosi tulajdonú HÉV-cég, amely
később MÁV-leányvállalatként működik majd – számolt be a hírről a
Világgazdaság.

Tarlós István főpolgármester
azonban bő egy éve megelégelte,
hogy Budapest egy fillért sem kap
az agglomeráció kiszolgálására, ami
évente mintegy 16 milliárdba került,
négyszer annyiba, mint amennyi bevételt jelentett.

Hosszú csatározás után nyugvópontra került a fővárosi HÉV ügye,
a cégbíróságon ugyanis a napokban bejegyezték a BHÉV Zrt-t. A
HÉV-járatokat sokáig a Budapesti
Közlekedési (BKV) Zrt. üzemeltette, az agglomerációs buszjáratokat
pedig a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tenderének győztese, a
Volánbusz.

A múlt év végén a főpolgármester
bejelentette, hogy a főváros nem finanszírozza tovább az agglomerációs közlekedést, s ultimátumot adott:
ha a főváros nem kapja meg a neki
járó pénzt, akkor leállítja a városhatárban a HÉV-vonalakat, és felmondja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött megállapodást, illetve
a Volánbusszal kötött szerződést az

agglomerációs buszjáratok működtetéséről.
Ezt követően januárban döntött
a kormány: átveszi a fővárostól a
HÉV-ek üzemeltetését, és amíg ez
nem történik meg – vagyis gyakorlatilag 2016 során –, addig az állam
meghatározott összeget fizet előlegként a fővárosnak az agglomerációs
járatok után.
Azzal, hogy a BKV Zrt-ből kiválva megalakult a BHÉV Zrt.,
megtörtént az első lépés abba az
irányba, hogy az állam, pontosabban a MÁV égisze alá kerüljenek
a HÉV-vonalak. Az új cég alaptőkéje 11 milliárd forint, tulajdonosa
egyelőre a fővárosi önkormányzat,
de később MÁV-leányvállalatként
üzemeltetik majd. A cégbírósági bejegyzések szerint a társaság
képviseletére Feldmann Márton
jogosult, aki jelenleg a MÁV-Start
értékesítési vezérigazgató-helyettese, és szakmai körök szerint ő lehet
a cég vezetője, miután a MÁV-hoz
kerül a társaság. A BHÉV-nek ügydöntő felügyelőbizottsága van, a
tagok között van Dabóczi Kálmán,
a BKK és Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója is.
(Forrás: vg.hu)
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Kezdődik a faápolási program
Új zöld sávval gazdagodott városunk. A Testvérvárosok útja felújítását követően a múlt héten elkészült az
út melletti fasor is, amit nagy örömmel fogadtak a városrész lakói. Több
mint 50 gömbkőris szépíti az utcát. A
fákat úgy választották ki, hogy azok
a légvezeték alatt is elférnek, magasságuk miatt a későbbiekben nem lesz
szükség erőteljesebb visszavágásra,
csonkolásra.
Miután téliesre fordult az idő,
megkezdődnek a faápolási munkák.
A program november 21-vel indul,
elsőként a Major utcában a teljes
hársfasor átesik a szükséges beavatkozásokon.
Ennek során koronaalakítást, fagyöngymentesítést végeznek a szakemberek, eltávolítják a száraz ágakat
és a gondoskodnak arról is, hogy az
ágak kellő távolságba kerüljenek a
vezetékektől.
A Major utcában közel 40 fát vetnek alá kezelésnek.
A szakemberek jól tudják, a be-

avatkozás után a fák rendkívül szomorú látványt nyújtanak. Az elmúlt
évek tapasztalatai azonban igazolták
– többek között az Ady sétányon, a
Dózsa György úton és az Alsóparkban –, hogy a növények meghálálják
a szakszerűen végzett drasztikus beavatkozást.
A másik jelentős munka a Paál
László közben vár a VÜSZI kertészeti részlegének munkatársaira,

Jól haladnak a Lumniczer Sándor
utcai és a Petőfi téri munkák. A belvárosban gépkocsival közlekedők
örömmel tapasztalták, hogy megszűnt a lámpás forgalom irányítás.
A területen a korábbi forgalmi rend
érvényes, ami szerint a lezárt a Lumniczer Sándor utca kivételével minden irányba szabad a közlekedés.

sen adni a forgalomnak az érintett
utcákat, továbbá a burkolatépítési
munkák nyáron jobb körülmények
közt végezhetők
Átereszek cseréjét kezdte meg a
VÜSZI a múlt héten. Az idén hét helyen kerülnek a fém átereszek helyére speciális beton elemek. Ezek több
szempontból is jobban megfelelnek

A Lumniczer utcában még dolgoznak, de a tervek szerint hamarosan
itt is elkészülnek a burkolati munkák is, s ezzel lezárul a fejlesztés I.
üteme. A II. ütemre 2017 nyarán, az
iskolai szünetben kerül sor, ekkor a
Petőfi téren és a Lumniczer utcában
teljes burkolat rekonstrukció történik
majd. A szakemberek többek között
azért döntöttek a két ütemben történő
munkavégzés mellett, hogy a tanítási
időben minél hamarabb vissza lehes-

az elvárásoknak, egyrészt hosszabb
élettartamúak, másrészt pedig nem
zörögnek, így egy-egy áthajtás során
nem zavarják a lakókat. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a beton elemek súlyuk miatt nem eltávolíthatóak, és nem jelentenek vonzerőt
a fém tolvajoknak sem.
Jelenleg a Hegy utca – Sőtér Kálmán utca és a Toldi Miklós – Semmelweis Ignác utca csomópontjában
(db)
kezdték meg a cserét.

hoSSzú hétVégék 2017

ahol a Munkácsy Mihály utcai nyárfák cseréjére kerül sor.
Itt sajnos már nincs mód a fák
megmentésére. Az elmúlt hónapokban több vizsgálatot is végeztek az
elöregedett és rossz állapotban lévő
fákon, s ezek mindegyike azt támasztotta alá, a kezelésekkel már nem lehet javítani állapotukon. A kivágott
fák helyére újakat ültetnek.

Ezek lesznek azok a napok és hoszszú hétvégék, amelyeket munka nélkül tölthetünk 2017-ben! Jövőre – az
ideihez képest – kicsit kevesebb a
hosszú hétvégék száma: egész pontosan öt.
2017. január 1., Újév vasárnapra esik, így ezzel nem nyerünk napot, mint ahogy március 15-tel sem,
ami szerda lesz. Ünnep lesz viszont
nagypéntek, így április 14-től tölthetjük otthon a húsvétot április 17.,
húsvét hétfőig. Május 1., hétfő, munka ünnepe hosszú hétvége lesz, mint

ahogy június 5., pünkösd hétfő is lehetőséget ad a pihenésre.
Augusztus 20 jövőre vasárnapra
esik, október 23. azonban hétfőre,
az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe tehát megnyújtja a hétvégénket.
November 1., szerda, Mindenszentek szerdán egy napot jelent majd,
a karácsony viszont plusz napokat
„hoz” majd, december 24., szenteste
vasárnapra esik, így az ünnep 25-26val keddig tart majd.
(dz)

UGRÁS A HALÁLBA
Tragédia történt szombaton Gödöllőn. Egy férfi az egyik tízemeletes lakóház nyolcadik emeletéről a mélybe vetette magát és a helyszínen életét vesztette. A rendőrségi eljárás alapján kizárható az idegenkezűség.
Az áldozat nem első alkalommal készült véget vetni életének, nyáron
egy egész éjszakát töltött egy négyemeletes ház tetején, de akkor a rendőröknek és a tűzoltóknak sikerült leszedni. Most erre nem volt lehetőség.
(J)

(kj)

BértÁmogatÁS: moSt érdemeS pÁlyakezdőket foglalkoztatni!
A pályakezdők elhelyezkedése Európa-szerte nehézségekbe ütközik,
sok fiatal számára a pályakezdés a
munkanélküliség hosszabb-rövidebb
időszakával indul. A több éve fennálló probléma orvoslása szerencsére
elkezdődött, és jelenleg már Gödöllőn is több program elérhető, amely a
foglalkoztatókon keresztül bértámogatással, ingyenes szolgáltatásokkal
segíti a fiatalok munkába állását.
Bértámogatás az Ifjúsági Garancia Rendszer programjában:

számos munkaadó élt már ezzel a
támogatási lehetőséggel, így az Erzsébet Királyné Szálloda csapata is
két fiatallal bővült a közelmúltban.
Laurán Csaba igazgató elmondta,
hogy kezdetben voltak kétségei, elsősorban a bértámogatás dokumentációs kötelezettségei miatt, azonban nagyon sok segítséget kapott az
ügyintézőktől, valóban ügyfélbarát
szolgáltatásban volt része. „Fontos
azzal is tisztában lennünk,” – hangsúlyozta Laurán Csaba – „hogy álta-

lában még nem teljes értékű munkavállalót kapunk, mi például szakmai
végzettséggel nem rendelkező fiatalokat vettünk fel, így a betanítás
feladata ránk várt, a másik oldalon
viszont jelentős bérköltség megtakarítást jelentett a támogatás a cégnek.” A szállodaigazgató arra bíztatja a többi munkaadót, hogy bátran
vegyék igénybe ezt a lehetőséget,
mert valóban megéri.
A bér- és járuléktámogatást a 25 év
alatti álláskereső fiatalokat alkalma-

zó munkaadók számára az Ifjúsági
Garancia Rendszer programja nyújtja. Ez a lehetőség a Gödöllői Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
(korábban munkaügyi kirendeltség)
keresztül elérhető (godollo.foglalkoztatas@pest.gov.hu).
Az Incorpora Program térítésmentes munkaközvetítéssel és tanácsadással segíti a pályakezdő
fiatalok és a munkáltatók sikeres
egymásra találását. A nemzetközi támogatással működő program

idén kezdődött. Csapó Beatrix, a
program gödöllői felelőse szerint a
pályakezdők ugyan segítséget igényelnek a beilleszkedéshez, azonban nyitottságuk, rugalmasságuk és
kreativitásuk előnyös lehet a munkaadó számára.
A programban a pályakezdő fiatalok és a munkaadók jelentkezését folyamatosan várják a 06-30-3490299
telefonszámon vagy a diverzitas@
gak.hu email címen.
(ny.f.)
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Mindenkinek legyen szép az ünnep

Segítség és szeretet
A Társadalmi Felzárkóztatási
Program keretében szervezik
meg idén is azt a nagyszabású akciót, aminek célja, hogy
minden rászoruló családban
szebbé varázsolja az ünnepet,
és segítse, hogy az adományok a megfelelő helyekre
jussanak el. A gyűjtés lebonyolításáról a héten egyeztettek a gyűjtésben résztvevők.
Az önkormányzat munkatársai,
a civil szervezetek és a szociális
intézmények mellé idén az egyházak képviselői is csatlakoznak.
Az elmúlt évek gyakorlata igazolta, megfelelő összefogással és
szervezéssel a korábbinál nagyobb
hatékonysággal végezhetők a karácsonyt megelőző különböző gyűjtési
akciók, és szélesebb körű, igazságosabb lehet az elosztás is. A szervezők
bíznak benne, hogy a magánszemé-
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Civil

lyek mellett a városi cégek is kapcsolódnak a kezdeményezéshez. Az
adománygyűjtés egyik része idén is
a korábbi években már jól bevált „cipősdoboz” akció. Aki ebbe szeretne
bekapcsolódni, attól elsősorban gye-

rekeknek szóló könyveket, játékokat
várnak, ezek a csomagok ugyanis nekik készülnek.
Kérik, hogy a dobozokba csak olyan
jó állapotú tárgyak kerüljenek, amiket saját gyerekeiknek is szívesen
odaadnának! Ezeket a dobozokat,

becsomagolva adhatják le, s fontos,
hogy ráírják, hogy fiúnak, vagy lánynak való, valamint azt, hogy hány
évesnek szóló ajándékot tartalmaz.
A Társadalmi Felzárkóztatási kerekasztal a hét folyamán egyeztet arról,
hol és mikor lesz lehetőség a csomagok leadására. A helyszínek listáját
és az időpontokat lapunk jövő heti
számában közöljük.
A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokak karácsonyát szépíthetik meg
az összefogással. Ehhez
azonban arra is szükség
van, hogy tudjanak arról,
ha valaki segítségre szorul. A program résztvevői
összehangolják a gyűjtést
és az adományok szétosztását, de csak azokhoz jutnak el,
akikről információval rendelkeznek.
Épp ezért kérik, hogy ha valaki úgy
véli, környezetében olyan személy,
család él, akinek szüksége lenne a segítségre, jelezze az illetékesek felé.
bj

Egy gödöllői hölgy, aki nem csak a gasztronómiai
zsűrit, hanem az országot is elbűvölte
Nem túlzás ezt állítani Jilly
Krisztináról, vagy ahogyan a
legtöbben emlegetik: Krisztiről. A fiatal gödöllői hölgy a
döntő kapujában esett ki a
legnézettebb kereskedelmi tévécsatornán futott főzős vetélkedőben, a Konyhafőnökben.
Az elismert szakmai zsűri,
köztük egy Michelin-csillagos
séf, elismerően nyilakozott a
teljesítményéről, esztétikai érzékéről.
„Azt hiszem, bátran mondhatom,
hogy én igazán mindent beleadtam!
Nem vagyok szakács, nem dolgozom a gasztronómiában. Egy egyszerű nő vagyok, aki vacsorát készít
esténként és szenvedélyesen szeret
álmodozni a konyhában. Büszke
vagyok arra, hogy idáig eljutottam
és végtelenül hálás vagyok a rengeteg támogatásért” – fogalmazott
Facebook-oldalán Jilly Krisztina,
miután elbúcsúzott a vetélkedőtől. A
Konyhafőnöknek ez volt a 4. évada,
amire több ezren jelentkeztek.
– Nagyon nehéz volt bekerülni, az
én sorszámom 3600 fölötti volt –

mesélte lapunk érdeklődésére Kriszti,
aki a SOTE-n végzett
rekreációszervezés
és egészségfejlesztés
szakon. – Először három kör próbafőzés
volt, majd vinni kellett saját ételt, végül
a kamerák előtt is volt
próbafőzés mielőtt kiválogattak bennünket.
Én soha nem tanultam ezt a szakmát,
ezért is volt óriási élmény. Különösen az, hogy a Gundelben főzhettem
Gundel-tokányt
szalaggombóccal
igazi vendégeknek.
– A kamerák előtt, láthatóan, otthonosan mozogtál...
– A premontrei gimnáziumba jártam
még, amikor többször is szerepeltem a Művészetek Háza színpadán;
a Valahol Európában című darabban.
Később médiaakadémiára is jártam,
talán ezért. Jól jött, hogy ehhez is
van érzékem, mert mindenki, aki bekerült a műsorba, tanult szakács volt,
de akadt olyan is, akinek saját étterme van már vagy éppen Forma-1-es
pilótáknak szokott főzni.

November közepétől a természettudományok, illetve a tagozatos képzés iránt érdeklődő 8. évfolyamos
diákok részére ingyenes kedvcsináló, előkészítő szakkört hirdetünk.
Hat foglalkozáson a hetedikes és
nyolcadikos tananyaghoz kapcsolódó érdekes kémiai és biológiai
gyakorlatokat, kísérleteket végzünk
el tanulói kísérletek formájában. Az

és diákok közösen vettek részt az
előadáson. A rendkívül jól sikerült alkalmon a kiváló muzsikusok
az iskola minden diákját éneklésre
bírták.
jk

BeszáMoló est a Wageningeni útról
A közelmúltban városunk
különböző
intézményeinek
és
civil szervezeteinek
képviselői
látogattak el a hollandiai
testvérvárosunkba,
Wageningenbe. A látogatás során szerzett
tapasztalatokat, látottakat, élményeket
szeretnénk megosztani széles körben, ezért november 23-án, szerdán 17
órakor vetítéssel egybekötött beszámolót szervezünk a Civil Házban,
melyre nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület nevében:
e-mail: kecskesj.civil@gmail.com Tel.: +36-20/508-3802

MEGHÍVÓ

– Hogyan zajlottak a forgatások?
– Szabadságot kellett kivennem a
munkahelyemen, mert napokon át
reggel 7-től hajnali 1-ig készültek a
felvételek és az ételek. Egyáltalán
nem kíméltek bennünket, fizikailag
és lelkileg is jól kellett bírni.
– Most hogyan tovább? Mégis a
gasztronómia felé veszed az irányt?
– Nem tudom még. Nagyon sok
helyről kerestek már meg, rengeteg
étteremtől kaptam munkaajánlatot;
Budapestről, vidékről, még külföldről is. Egyelőre mindenkinek nemet
mondtam. Nagyon jól esik, hogy az
utcán felismernek és ismeretlenek is
gratulálnak. De meglátjuk, ki tudja...
Tatár Attila

a természettudományi tagozat iránt érdeklődők számára
utolsó két alkalommal pedig a szóbeli felvételi tételeivel kapcsolatos
tájékoztatót tartunk.
A nyolc foglalkozásból álló sorozatot péntek délutánonként tartjuk,
az első alkalom november 18-án
lesz, 16 – 17 óra között a Premontrei Gimnázium kémiatermében.
További alkalmak: november 25.,
dec. 2., 9., 16., január 13., 20., 27.
Érdeklődni és a szakkörre írásban jelentkezni Kerényi Zoltán biológiatanárnál a vanittsutnivalo@gmail.
com e-mail címen és a honlapunkon
(iskola.premontrei.hu) feltüntetett
linken lehet. A szakkörre 28 diák je-

Rendhagyó
énekórán
vehetettek részt a Gödöllői Református Líceum
diákjai október 28-án.
A Muzsikás együttes a
MOL által támogatott
„Rendhagyó énekóra”
program keretében látogatott el az intézménybe, hogy egy különleges
előadással ajándékozzák meg a diákokat.
Az esemény helyszíne a református templom volt, ahol a tanárok

Kecskés Judit, civil referens

Előkészítő, kedvcsináló szakkör a Premontrei Gimnáziumban
A gödöllői Premontrei Gimnázium a 2014/2015-ös tanévben indította be új képzési formáját, az
emelt biológia és kémia óraszámú
természettudományi tagozatot.

Muzsikált a Muzsikás

lentkezését
tudjuk elfogadni.
A szakkörök
időpontjában szeretettel várjuk a diákok felkészítő tanárait is, akik betársulhatnak diákjaik munkájába.
Ezek az alkalmak egyben kiváló
lehetőséget adhatnak az iskolánk
természettudományokat tanító kollégáival történő kötetlen beszélgetésre is.
Minden érdeklődő diákot és biológiát, kémiát tanító kollégát szeretettel várunk.

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

2016. november 15.

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Nyelvtanulás görcsök nélkül
Kétféle ember van: az egyik,
akinek a nyelvtanulás mumus, a másik pedig,
akinek
szórakozás.
Maklári Zoltán legújabb
kiadványaival arra törekszik, hogy az első csoport
tagjait a másodikba csalogassa át, s bebizonyítsa számukra, a nyelvtanulás lényegében olyan, mint egy jópofa
játék.
Nyelvet tanulni jó, főleg akkor, ha
nem rettent a tanári szigor, és a felelések és dolgozatok rémsége helyett
sikerélményeket tehetünk zsebre.
Hogy milyeneket? Nos, például az
aktuális adventi bécsi kirándulás alkalmával sikeresen német nyelven
vesszük meg a múzeumi belépőket,
vagy kérjük a forralt bort a szemet
kápráztató vásárban.
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Kultúra

Igen, így kezdődik,
és úgy folytatódik, hogy
nem törünk ki örömmámorban,
amikor a pincér a magyar nyelvű étlapot teszi elénk, hanem szépen kiböngésszük az eredeti.
Mi kell mindehhez? Nos, először is
természetesen tanulás, a szavak ismerete, no meg bátorság, hogy ne
kezdjünk görcsölni, hogy „Jaj, mi
lesz, ha nem jól mondom!”.
Jó, most lehet azt mondani, hogy:
ahhoz sokat kell beszélni, meg ol-

NOVEMBERI AKCIÓ!
Ajándékkönyv a tízezer Ft. felett fizetőknek, a készlet erejéig!

vasni… Így igaz.
Maklári Tamás
legújabb, Vidám
történetek németül
című könyvei ehhez nyújtanak segítséget. A rövid, humoros, sok esetben
viccnek is beillő történetek nem csupán egyszerű olvasmányként szórakoztatják a német nyelvet elsajátítani
vágyókat, hanem kiváló gyakorlási
lehetőséget is nyújtanak, külön szószedettel, keresztrejtvényekkel, hogy
tényleg játék legyen a tanulás.
A rövid, szórakoztató olvasmányok
a német alap- és középfokra készülőknek éppúgy jó fejlesztési lehetőséget kínálnak, mint a szórakozásra
vágyóknak vagy azoknak, akik tudásukat szeretnék szinten tartani.
A nevettető, a mindennapi életben
használatos szavakat felvonultató
történetek jó példái a játszva, szórakozva tanulásra. A vicces történetek
a közkedvelt Lazán németül nyelvkönyvsorozat humoros kiegészítéseként is olvashatók.
A kiadó minden évben egy új kötet
megjelentetését tervezi a Szintentartó német könyvecskék sorozatban.
(Vidám történetek németül I-II) kj

születésnAp műfAj kAvAlkáddAl és vAstApssAl

Több koncertes fúvós jubileum
(Folytatás az 1. oldalról)

A Gödöllői Városi Fúvószenekar az
elmúlt negyed évszázadban számtalan rendezvényen, fesztiválon adott

számot tudásáról. Itthon és külföldön egyaránt számos fellépésen
öregbítette városunk jó hírnevét, az
általuk életre hívott Gödöllői Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál pe-

dig nem csak a közönség számára
vonzó esemény, hanem a hazai és a
külhoni – többek között a testvérvárosi – fúvószenekarok számára is.
lt

Újabb albumán dolgozik Kresz Albert

Tehetségek koncertjei a Királyi Váróban

Arany kazetta életműdíjjal ismerte el
Kresz Albert, Balogh Rudolf-díjas fotóművész munkásságát a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének fotó tagozata.

Fiatal tehetséges művészek mutatkoznak be a Művészetek Háza és a Zeneakadémia Karrieriroda közös rendezésében
megvalósuló koncerteken, amelyek a Királyi Váró kulturális repertoárját bővítik.

A rangos szakmai díjat november 4-én, az Eötvös
10 Közösségi Színtérben, a Variációk egy fekete
zongorára című kiállítás megnyitójához kapcsolódó ünnepségen adták át.
Kresz Albert elmondta: bensőséges hangulatú
rendezvény volt a díjátadó, ami egy rendkívül
színvonalas kiállítás részeként tartották meg. A
70x100-as képek olyan témát járnak körül, ami az
ő számára is fontos és meghatározó.
A zongora fotósként különös szerepet töltött be
életében, nemcsak azért, mert első felesége, Tormay Gabriella zongoraművész, hanem ennek köszönhetően fűzte szoros barátság a néhány napja
elhunyt Kocsis Zoltánhoz is, akiről többek között

2011-ben megjelent 99 kép a
muzsikusokról című könyvében is több felvétel látható. Kresz Albert elárulta,
jelenleg negyedik albumán dolgozik. Az életművét összefoglaló kiadvány hatalmas munka, közel
egymillió képkockát néz át. A könyv valamennyi
bj
korszakába bepillantást enged majd.

A „Királyi Akadémia – komolyzene magasfokon”
című hangversenysorozatát októberben Demeniv
Mihály harmonikaestje nyitotta meg, december
7-én pedig Karasszon Eszter (képünkön) és muzsikustársai, Szűcs Péter (klarinét) és Dani Imre
(zongora) mutatkoznak be a gödöllői közönségnek.
A programsorozat célja, hogy lehetőséget adjon a
Zeneakadémia azon végzőseinek vagy nemrégiben végzett fiatal tehetségeinek, akik
várhatóan a jövő neves szóló zenészei lesznek. Az előadásokban olyan művek csendülnek fel, amelyekben az ifjú művészek bemutathatják képességeiket, s amelyek az
aktuális zenei eseményekhez, évfordulókhoz, vagy éppen ünnepeinkhez kapcsolódnak.
A rendezvénysorozat keretében 2017 első félévében két koncertre kerül sor, februárban és áprilisban.
jb
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50 éve történt
Fél évszázaddal ezelőtt nyilvánították várossá Gödöllőt. Lapunk az év folyamán a Pest Megyei Hírlap
segítségével eleveníti fel az eseményeket:
Gödöllő várossá nyilvánítása ünnepi pillanat volt,
a tényleges várossá válás azonban hosszú és problémákkal teli folyamat. Ez jól lemérhető a Pest Megyei
Hírlapban megjelent írásokból is, amelyek bizony sok
esetben festettek rózsásnak éppen nem nevezhető képet a fejlődés menetéről.
1966-ban nagy erőkkel folyt a városi lakótelepek építése. Legalábbis az eredeti szándék szerint. De mint
tudjuk, a tervek és a valóság nem mindig találkoznak. Így volt ez ebben
az esetben is.
A Munkácsy Mihály utcai lakótelep lakásainak 1967-ben el kellett
volna készülnie, ám
1966 végén már 1968-at
határozták meg az átadás évének. Nos, tévedés azt gondolni, ez
még nem akkora tragédia, előfordul ez ilyen
nagyszabású építkezések
esetén, ugyanis a Munkácsy utcai lakótelep
megvalósulásának elhúzódása, 169 másik lakás
megépítésének szabott
gátat.
„A 169 lakás építésére kijelölt területet addig nem
tudjuk szanálni, amíg az ott lakókat az 54 lakás egy
részében nem helyezzük el” – nyilatkozott a lapnak
Müller Endre, a Pest megyei Beruházási Iroda vezetője, aki elmondta, a munkával megbízott ÉM 25-ös Építőipari Vállalat a folyamatos súlyos munkaerőhiánynyal indokolta a csúszást, amire – mint az a cikkből
kiderült – több esetben is hivatkoztak.
De nemcsak az építkezésekkel voltak gondok, hanem
például az ivóvíz-ellátással is.
„A fiatal városban ugyanis a még szükséges 75 kilométer hosszúságú vezetékhálózatból 38 kilométer épült
meg, de ebből egyelőre csak 25 kilométer üzemel.” Ez
a tény igencsak aggodalomra adott okot annak tük-

rében, hogy folyamatosan épültek a gyárak és bár
csúszással, de a lakótelepek is. A további kiépítés
mellett víztározók építésére és hat-nyolc kút fúrására lett volna szükség, amire azonban nem volt pénz.
A megoldást Gödöllő vezetése Váccal összefogva találta meg. Eszerint Vác városi tanácsa „…a Dunából
táplálkozó vízművüktől kiépítik a vezetékhálózatot
a váci járáshoz
tartozó
Veresegyházig.
Mivel
ez a község 8-10
kilométerre fekszik Gödöllőtől, a
nyomóvezeték meghhosszabbításával
eellátnák vízzel a
fifiatal város 20.000
llakóját is” – írta
a lap a fejleszttésről.
NNehezen
lehettett volna találni
oolyan
területet,
aami ne szorult volnna jelentős fejllesztésre. Dolgozttak a HÉV vonalán
is, az ebben az időszakban forgalomba helyezett új
szerelvényekkel ugyanis szükségessé vált a pályatest
cseréje. Jól jött a városnak, hogy ekkor tartották
az MSZMP, azaz a Magyar Szocialista Munkás Párt IX.
pártkongresszusát, amire a különböző vállalatoknak
illett „felajánlást tenni”. A Betonútépítő Vállalat dolgozói azt ajánlották fel, hogy az év végéig
előirányzott 2,5 km helyett 3 km hosszan cserélik ki
a pályatestet. A felajánlás valószínűleg nem csak a
pártnak, hanem a városnak is tetszett.

A Petőfi iskolában
A Petőfi Sándor Általános Iskolában hagyomány, hogy az intézmény
udvarán műsorral emlékeznek, majd
a gyerekek lámpásaikkal a város
főterére vonulnak. Idén azonban a
szépen elkészített lámpások sajnos
csak az iskolában világítottak, az
esős időben, sajnos, elmaradt a látványos séta. A résztvevők azonban így
is megelevenítették az egykori római katonából lett püspök történetét,
megismertetve a legendát a legkisebbekkel. A gyerekek a jelmezeket és
a – most csak díszletként szolgáló –
lámpásokat maguk készítették.

A Waldorf közösségben
Idén is a hagyományokat szem
előtt tartva emlékezett meg Szent
Márton napjáról a Gödöllői Waldorf

iskola és óvoda közössége. A gyermekek már hetek óta készítették bámulatos kreativitással az évről-évre
újabb formában pompázó lámpásaikat, melyek elkészítése során a kisdiákoknak a legnagyobbak nyújtottak
segítséget. Nagy gonddal és féltéssel
ők kísérték őket aztán végig a sötétben, a lámpásokkal kirakott hosszú
úton, együtthaladva
az egész iskolai közösséggel. Idén az
ünnepet
szervező
szülők az út kezdetén Szent Márton
életének főbb mozzanatait felelevenítő
árnyjátékkal, majd ezen előrehaladva
élőképpel segítették a ráhangolódást.
A lámpásokkal, mesterien megfaragott tökökkel díszített út most is a

hatalmas máglyához vezette az iskola népes raját, ahol közös éneklés
mellett, finom teát elfogyasztva mindenki megosztotta pogácsáját társaival – sokan az utolsó morzsáig is –,
éppúgy mint Szent Márton köpenyét
a koldussal. Sok régi diák, olykor ré-

Helyreállították a máriabesnyői temető kapucinus sírjait. A nyughelyek vörösmárvány fejköveit még a tavasszal rongálták meg ismeretlenek. Nyolcat
ledöntöttek, amik közül három összetört, kettő pedig súlyosan megrongálódott.

Köszönjük a Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ segítségét

Márton-napi hagyoMányok
Szent Márton ünnepéről évről-évre
megemlékeznek a Gödöllői Petőfi
Sándor Általános Iskola és a Gödöllői Waldorf Általános Iskola és
Óvóda közösségében. Nem volt ez
másként idén sem. November 11-én
mind a két intézményben megelevenedett Szent Márton legendája.

kaMerák vigyázzák a
Máriabesnyői teMetőt

gen elballagott szülő is visszalátogat
erre a meghitt, varázslatos ünnepre.
Szent Márton napjának előestéjén
ünneplésre gyűltek egybe szüleikkel
együtt az óvodások is. A Márton-napi mese meghallgatása után kis, maguk készítette lámpásaikkal a kezükben járták végig az óvoda udvarán
a kövekből, termésekből megépített
manóvárakkal, lámpásokkal kirakott
utat, amely itt is a nagy tűzhöz vezetett, ahol pogácsájukat megosztahatták szeretteikkel.
A lámpások fénye, az udvart beragyogó tűz segít mindnyájunkat
abban, hogy az év egyre sötétebb
időszakában lelkünkben is megszülethessen a belső fény, felkészülve az
Advent várakozzással teli időszakára.
*
A hagyományokhoz híven hamarosan újabb családi programra készül a gödöllői
waldorf közösség: november 19-én, szombaton 14-19
óráig rendezik meg az Adventi Bazárt az iskolában,
melyre színes programokkal
– többek között bábszínházzal, Kristályerdővel, kézműves foglalkozásokkal és
kirakodóvásárral, Csokizdával, Teaházzal – szeretettel várnak minden
kedves barátot, ismerőst, érdeklődőt!
Ekkorra jelentetik meg míves Családi naptárukat is, amit nagy örömükre
már sokan várnak.
www.waldorf-godollo.hu

Miután a rendőrségi vizsgálat ismeretlen tettes(ek) ellen folytatott vizsgálata eredmény nélkül lezárult, megtörtént a helyreállítás. Varga Árpád kőfaragó mester nem csak a megrongált síremlékeket, hanem a további négy
fejkövet is felújította.
A temetőben a sírok védelmére a napokban kamerás megfigyelőrendszert
helyeztek üzembe annak érdekében, hogy megelőzzék a további kegyeletsértéseket.
(ny.f.)
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Előzzük mEg a fagyállós gyilkost!
állat gyorsan bólogatna, a szemgolyó
gyors, rövid oldalirányú mozgása –
mintha egy ide-oda szálló teniszlabdát figyelne – fokozott szomjúság,
sok víz ivása, gyakori és nagy menynyiségű vizelet ürítés, csuklás.
A mérgezés egyik csapdája, hogy

regben fekélyes sebek, fokozott nyálzás, lihegés jellemzi ezt az állapotot,
s végül az állat kiszárad.
A késői tünetekért már az etilén-glikol mérgező lebomlási termékei felelősek. Ez az anyag ugyanis bekapcsolódik a szervezet anyagcseréjébe,
így különböző enzimek hatására az
etilén-glikolnál sokkal mérgezőbb
vegyületek keletkeznek belőle, ame-

ezek a korai tünetek 4-6 óra alatt maguktól megszűnnek, s úgy tűnhet, az
állat meggyógyult. Ha a gazdi dolgozik, lehet, hogy nem is észleli őket!
A második fázisban, a mérgezés után
körülbelül 36-72 órával újabb tünetek
alakulnak ki: fokozódó bágyadtság,
kóma szerű állapot, az állat a szólításra nem, vagy alig reagál, elfekszik,
teljes étvágytalanság, az állat folyadékot sem vesz magához. A fokozott
vizeletürítés egy ideig megmarad,
majd végül a vizelet mennyisége is
drasztikusan lecsökken a kialakuló veseelégtelenség miatt. Emellett
csökkent testhőmérséklet, kisebb-nagyobb görcsrohamok, a végtagok és
a fej rángatózása, hányás, hasmenés,
erős, kellemetlen szájszag, a szájü-

lyek gyakorlatilag leállítják a vesék
működését.
Az első és legfontosabb tudnivaló:
amennyiben kedvencünknél a fagyálló mérgezés gyanúja felmerül, haladéktalanul vigyük állatorvoshoz!
Dr. Bodó Szilárd elmondta, ma már
van megoldás arra, hogy – ha valakit
zavar – távol lehessen tartani a szomszéd macskáját. A kereskedelemben
beszerezhetők olyan mozgásérzékelővel ellátott készülék, mely folyamatosan érzékeli az állatok mozgását,
s arra elindít egy tört, folyamatosan
változó ultrahang frekvenciát, ami
zavarólag hat a cicákra. Így anélkül
tartja távol a nemkívánatos macskákat, hogy azok egészségében kárt tenne.
jk

Amit a tünetekről tudni kell
Az elmúlt hetekben megszaporodtak városunkban a
fagyállóval történő mérgezések, aminek már több cica
és kutya vált az áldozatává.
A kisállat tulajdonosok jelentős része úgy véli, nem véletlen balesetekről van szó, hanem egy sorozatgyilkos szedi
négylábú áldozatait, akinek
megállítására
megtesznek
minden lépést, amire az állatvédelmi törvény lehetőséget
ad.
A fagyállóval történő mérgezés a
legtöbb állat számára halálos kimenetelű, a túlélésre csak gyors orvosi
beavatkozással van lehetőség – sajnos akkor sem mindig. Ezért nagyon
fontos, hogy a gazdi minél hamarabb
felismerje a tüneteket.
A fagyálló, a benne lévő etilén-glikol miatt rendkívül veszélyes, egy
átlagos súlyú felnőtt macska számára
már 6 ml, egy kistestű kutya számára pedig 40 ml etilén-glikol a halálos
adag (5 ml folyadék fér egy átlagos
méretű teáskanálba).
Mint azt lapunk megkeresésére dr.
Bodó Szilárd állatorvos is megerősítette, az első tünetek a méreganyag
felvétele után szinte azonnal, általában fél-egy órán belül jelentkeznek,
a gazdi számára úgy tűnik, mintha az
állat részeg lenne. Ezután jelentkezhet hányinger, hányás, bágyadtság,
koordinálatlan mozgás, dülöngélés,
botladozás, szédelgés, izomremegés,
a fej remegése – ami olyan, mintha az

Leragadtak a magyar gólyák a Szaharában
a sáskabőség miatt
Sáskajárás alakulhat ki az afrikai
Száhel-övezetben, a táplálékbőség
pedig megállította vándorútjukon a
fehér gólyákat – tájékoztatta a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) programkordinátora az MTI-t.

alakuló táplálékbőség állította meg
őket is vándorútjukon, hiszen más
években ez idő tájt már délebbre húzódtak” – mondta a szakember.
Papp Ferenc hozzátette: a Nílus-völgyben, viszonylag közel a

gólya viszont már a negyedik hazai
telelésére készül, a hideg hónapokat
most is az Ipoly-völgyben, Szécsény
környékén tölti, megfigyelését már
novemberben is többen jelezték az
MME-nek.

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

ELVESZETT, KERESSÜK, ÉS HAZAVÁRJUK!
November 9-én, szerda délután Gödöllőn, az egyetemi
erdőből tűnt el Pitypang nevű
kutyánk, családunk tagja.
Ekkor egy fehér-piros csíkos
hám volt rajta. 10 éves, ivartalanított kan, 7 kilós, nem túl
kicsi, de nem is középtermetű, chipje van. Kicsit streszszes, a guruló bőröndöket,
bevásárlótáskákat, kiszámíthatatlan mozgású embereket, nála nagyobb
kan kutyákat nem nagyon szereti, de szelíden hamar elnyerhető a bizalma.
Itthon pici gyerekek veszik körül, velük is és szuka vagy kölyök kutyákkal
nagyon barátságos. Vadászösztön működik benne, terrier keverék. Kérem,
aki látja vagy esetleg befogadta, hívjon a 06/30-4697-837-es számon. Nagyon várjuk haza!

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Papp Ferenc elmondta,
hogy az ENSZ mezőgazdasági szervezetének november eleji előrejelzése szerint Szudán
északi és Mauritánia
nyugati, Szaharával határos részein várható az
egyiptomi vándorsáskák legnagyobb mértékű inváziója.
A
mezőgazdaságra
nézve
katasztrofális
sáskajárás a madárvonulást is megállította. A nagyrészt Észak-Magyarországon GSM-jeladóval ellátott fehér
gólyák közül több is a Szahara déli
sávjában húzódó Száhel-övezetében
tartózkodik ez idő tájt. „A telelő fehér gólyák Afrikában gyakran táplálkoznak sáskafajokkal, ezért számos
vidéken még a nevük is sáskamadár.
A jeladóval ellátott madarak közül
Eszténa, Jergus, Bátony, Gyöngyvirág és Veca Csád és Szudán határvidékén kóborol.
Valószínűleg a sáskajárás miatt ki-
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Turul
Állatkórház és Patika
Nyitva tartás:
Szombat, vasárnap:
9-19-ig
Gödöllő, Szabadság út 21.
(a HÉV-fordulónál)
Tel.: 06-30/943-9898

Száhel-övezethez tartózkodik az
Emília nevű fehér gólya is, pedig a
madarat súlyos sérülésekkel szállították tavaly a Fővárosi Állat- és
Növénykertbe, 2015-16 telét is itt
töltötte. Ez év tavaszán megtalálási
helyén, a Nógrád megyei Dejtáron
engedték szabadon, el is vonult, jelenleg Szudánban van.
A madarak közül a Hajdú nevű gólyáról nincs adat már augusztus óta.
Nem tudni, hol van, utoljára a Nílus-völgyéből érkezett róla helymeghatározó adat. A Január nevű fehér

A madár a leghidegebb időszakokban is tud táplálkozni, a korábbi évek
tapasztalatai szerint havas időben
egy marhakarám környékén vadászik a jószág által felzavart egerekre
és pockokra. Szükség esetén a szakemberek készen állnak arra is, hogy
etessék az áttelelő példányt. A jeladóval ellátott madarak – a fehér gólyák mellett parlagi sasok, vándor és
kerecsen sólymok, szalakóták – ezen
linken követhetők nyomon:
www.satellitetracking.eu/inds/
showtable
index.hu

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

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
November 19-én, szombaton
9-11 óráig:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 06/20-38-55-726

AKCIÓ!

10 ezer Ft. feletti vásárlás
06-70/601-8618
esetén 10 % kedvezmény
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60.
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labDarúgás – gsK Kettő siKer a geaC ellen

Ismét előzött a GSK
Hazai pályán nyert 2-1-re a Tököl
ellen a Gödöllői SK, és miután
nagy riválisa, a Tura VSK csak
döntetlent játszott Tápiószecsőn,
a harmadik helyre lépett fel a tabellán Szász Ferenc együttese a
megyei I. osztályú pontvadászatban. A GEAC a megye háromban
örülhet, ugyanis továbbra is az
élen áll, míg a GSK II. két rangadón négy pontot szerzett.

A Gödöllő az idén hazai pályán is roppant
erős és a fiatalos lendület ezúttal is eredményre vezetett, ugyanis a tököliek nem
tudtak mit kezdeni a stabil gödöllői védekezéssel és az ellentámadásokkal. A végeredmény ellenére magabiztosan nyertek
Nagy Tamásék, ennek köszönhetően és
a Tura tápiószecsői döntetlenjének hála,
28 ponttal, jobb gólkülönbséggel fellépett a harmadik helyre a csapat.

Pest megyei I. osztály, 14. forduló
Gödöllői SK – Tököl VSK 2-1 (2-0)
Gólok: Varga Bence, Koziorowski Richárd.

Megyei III. – Élen a GEAC,
nyolcadik a GSK II.
Továbbra is élen a GEAC, miután magabiztosan, 4-0-ra verte a Vácszentlászlót idegenben. Az, hogy nem veretlenül
vezeti a tabellát, arról a másik gödöllői
alakulat, a GSK II-Szada tehet, akik az
elmúlt hét közepén újrajátszott gödöllői
párharcból győztesen jöttek ki. Kerecsényi F. Norbert együttese a hétvégén
is folytatta a bravúrpontok gyűjtését,
ugyanis a forduló előtt második helyen
álló Kistarcsa VSC otthonából távozott
pontosan.
A GEAC 11 fordulót követően 26 pontos
és áll az első helyen a megyei III. Kö-

Karate – ippon shobu Karate- Do Magyar bajnoKság

Az országos bajnokságon 5 tradicionális stílusszövetség, mintegy 47 egyesületének 270
versenyzője mérte össze tudását. A gödöllői
karatékák nagyon szép eredményeket értek

Kistarcsai VSC – Gödöllői SK II.-Szada
1-1 (0-0) Gól: Nagy Péter.
Pest megyei III. osztály, Közép A-csoport, 3. forduló: GEAC-SZIE – Gödöllői SK II.-Szada 0-2 (0-1) Gólok:
Mudroch Mendel, Sztriskó Zoltán. -tt-

A hétvége programja:
Pest megyei I., 14. forduló
November 20., 13 óra
Gödöllői SK - Pilisszentiván SE
(Táncsics M. Sportcentrum)
Pest megyei III., 12. forduló
November 20., 13 óra
GEAC-SZIE - Kóka KSK
(Egyetemi sportpálya)

el. A legeredményesebb versenyző Lauber
Zille lett (a képen középen), aki küzdelemben (kumite) magyar bajnokí címet szerzett,
míg formagyakorlatban (kata) a második
helyen végzett. Formagyakorlatban (kata)
Kelemen András remek szerepléssel bejutott a legjobb négy közé és bronzérmes pozícióban végzett, míg Kelemen Botond az
5-8. helyig jutott.
A Saino SE versenyzői voltak még: Ács
Julianna, Ács Dorottya, Lengyel László,
Lajber Borbála, Havelda Marcell, Lovász

sportlövészet – DiáKoliMpia országos Döntő

Peressényi Klaudia a dobogón
Gödöllőn, a Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokában
rendezték meg a sportlövő diákolimpia országos döntőjét, ahol
a gödöllői kvalifikáltak közül légpuska 40 lövéses kategóriában a
harmadik helyig jutó Peressényi
Klaudia szerepelt a legjobban.

KüzDősport – DiáK Magyar bajnoKság

Megvannak az első pontok
Százhalombattán rendezték meg a
diák „C” Magyar bajnokságot a judósoknál, ahol a Gödöllői Judo Klub
versenyzői derekasan helyt álltak és
megszerezték a klub első bajnoki
pontjait.

zép-A csoportjában, míg a GSK II-Szada
formáció 16 ponttal jelenleg a nyolcadik
helyet foglalja el.
Pest megyei III. osztály, Közép A-csoport, 11. forduló: Vácszentlászló SE –
GEAC-SZIE 0-4 (0-3) Gólok: Müller
Péter, Kohlmann Ferenc, Angyal Zoltán,
Somogyi Levente.

Nóra, Kelemen Csaba, edző: Ács Tibor.
Mindannyian remekül helytálltak a rendkívül erős mezőnyben.
-át-

Lauber Zille magyar bajnok
Az elmúlt hétvégén rendezték meg
Pakson az Ippon Shobu Karate- do
Magyar Bajnokságot, melyen a gödöllői Saino SE shotokan karatésai
ismét sikeresen szerepeltek, mi
több: Lauber Zille magyar bajnoki
címet nyert küzdelem kategóriában.

2016. november 15.

Sport

röplabDa – Fél lábbal a nyolC Között a Kupában

Szoros gödöllői vereség
Az elmúlt héten a Vasast, ezúttal
pedig a Nyíregyházát szorongatta
meg a Gödöllői RC az NB I-es pontvadászat alapszakaszában. Borkovits Zoltán csapata 3-1-re kapott ki
hazai pályán.
A hatodik játéknapig kellett várni az első
hazai GRC meccsre, de megérte, ugyanis
egy igazán izgalmas és a végletekig kiélezett küzdelmet láthattak a kilátogató nézők.
Széles Petráék az első szettben meglepték
a Nyíregyházát és elcsenték a játékot. A
folytatásban sajnos a kiélezett helyzetekben rendre a vendégek döntöttek jobban,
és ha csak minimális különbséggel is, de a
maguk javára fordították a következő három szettet és ezzel megnyerték a párharcot. A nyíregyháziak kispadján az a Horváth Zoltán ült, akit az elmúlt szezon vége
előtt menesztettek Gödöllőről.
A Gödöllői RC 9 ponttal jelenleg az ötödik
helyen áll a bajnokság alapszakaszában.
Női NB I. alapszakasz, 6. forduló

KeréKpársport – 2017-es CyCloCross ob

Bukovácz Anna ezüstérmes
Október végén, Várgesztesen rendezték meg az utánpótlás korosztályok számára a 2017. évi Cyclocross
országos bajnokságot.
Bukovácz Anna (a képen jobbra), a Hajós
iskola diákja a Cube-Csömör klub színeiben
legfiatalabb versenyzőként a korcsoportjában a második helyet szerezte meg.
-tt-

FELHÍVÁS
“A téliesre forduló időjárás, valamint a korai sötétedés miatt a gödöllői skate
park nyitva tartása 2016. november 14-től megváltozik. A létesítmény a hétvégi
napokon várja a sportolni vágyókat, de kizárólag abban az esetben, amennyiben
a balesetmentes használathoz a körülmények adottak (száraz, fagymentes időjárás)
Gödöllői Sport Közalapítvány

hetően 10 pontos és jelenleg a harmadik
helyen áll az NB II. Északi-csoportjában,
míg Mácsár Gyula junior csapata továbbra is hibátlan mutatóval, 14 ponttal
csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a tabella 3. helyére.
NB II. Északi-csoport, 7. forduló
Gödöllői KC – TFSE 31-20 (18-9)
Juniorok: Gödöllő – TFSE-KSI 25-22
-li-

Margita Kupa – Dupla DíjátaDás

Díjazták a résztvevőket és a szervezőt
A “Margita 344,2” Turisztikai
és Sport Egyesület minden évben három gyalogos teljesítménytúrát, négy kerékpáros
teljesítménytúrát és egy városismereti túrát szervez. Az,
aki a nyolc rendezvényből
legalább öt alkalommal részt
vett, az kupát vehetett át az év
végi díjkiosztón.

-li-

A versenyre 270-en neveztek, Gödöllőről
Pocsai Levente és Makádi Liliána (a képen) állt tatamira. Előbbi a 33 kg-os súlycsoportban derekasan helytállt, míg Liliána
40 kg-ban szépen dolgozva az 5. helyezést
érte el, ezzel a helyezéssel megszerezte az

Magabiztosan, 3-0-ra verte a TFSE csapatát idegenben a Magyar Kupa odavágóján a
Gödöllői RC, ezzel már fél lábbal a nyolc
között érezheti magát a csapat. A visszavágót november 24-én rendezik majd a Szent
István Egyetem sportcsarnokában. A GRC
továbbjutása esetén a Jászberény – Palota
meccs győztesével játszik majd a negyeddöntőben.
Magyar Kupa nyolcaddöntő, 1. mérkőzés: TFSE – Gödöllői RC 0-3 (-23, -22,
-17)
-lt-

A TFSE is kipipálva

Bartos Gábor együttese győzelmének
és az ezzel járó kettő pontnak köszön-

első magyar bajnoki pontjait.

Magyar Kupa – Lenullázott TFSE

KézilabDa – tart a junioroK lenDülete

Hazai pályán tudott nyerni a GKC,
akik a TFSE csapatát verték magabiztosan, 31-20-ra. A juniorok
lendülete is tovább tart, ezt most
a forduló elött még veretlen TFSEKSI bánta, akiket 25-22-re vert a
Gödöllő.

Az országos megmérettetésre közel 350
diák kvalifikálta magát, megyénként a selejtezőket követően az első három helyezett,
míg Budapestről az első hat lövő vett részt a
gödöllői versenyen.
Peressényi Klaudia a légpuska 40 leány kategóriában szerepelt és lőtt kitűnően, ennek
jutalma az országos harmadik helyezés lett.
A sikert még jobban előtérbe helyezi az a
tény, hogy többek között ebben a kategóriában junior Európa-bajnok lövő is indult.
-dd-

Gödöllői RC – Fatum-Nyíregyháza 1-3
(24, -25, -22, -23)

Nem volt ez másképpen az idei díjátadó ünnepségen sem, amelyen többek között Pappné Pintér Csilla (a
lenti képen jobbra) alpolgármester
asszony is jelen volt és megköszönte
a szervezők munkáját, valamint segédkezett a díjak átadásában. Az öt
alkalommal részt vevők egy kicsi-,
a hat rendezvényt sikeresen teljesítők a közepes méretű-, míg, aki minimum hét rendezvényen megjelent
és teljesítette a kitűzött célt az nagy
kupát vehetett át. Ebben az évben a
183 jelentkezőből 137-en teljesítet-

ték a feltételeket. 36-an a kicsi, 26-an
a közepes és 75-en a nagy “Margita
Kupát” vehették át.
Pálffy Tibor, az egyesület elnöke
beszélt a túra céljairól: – Az volt a
cél, hogy ne csak egy-egy alkalommal vegyenek részt a túráinkon a nevezők, hanem rendszeresen mozogjanak a jó levegőn, jó társaságban
a Gödöllő környéki szép erdőkben.
Ezzel ösztönözzük a jelentkezőket.
2003-óta minden évben meghirdetjük ezt a kupasorozatot és nagy örömünkre szolgált, hogy az ötletet a
Magyar Szabadidősport Szövetség is
díjazta, ugyanis az ötletért megkapta
egyesületünk a “Lakosság Sportjá-llért” kitüntetést.

saKK – FeleMás gsbe hétvége

Egy győzelem, egy vereség
A Gödöllői Sakkbarátoknak
felemásra sikeredett a hétvégi csapatbajnoki forduló.
A megyében kikapott a csapat, míg az NB II-ben nyerni
tudott.
A megyei bajnokságban szereplő
második formáció nagyarányú vereséget szenvedett a minden táblán

erősebb játékossal leülő Alag csapatától, ellenben az NB II-es bajnokságban sikerült visszavágni a tavalyi vereségért a Pestszentlőrincnek.
A nagyarányú győzelemmel a Sakkbarátok feljöttek a 9. helyre.
NB II Erkel csoport
Pestszentlőrinc SK-GSBE 3,5-8,5
Pest megye I/A osztály
Alagi DSK-GSBE II 5-0
-vb-
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Frédéric Chopin Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola
November 19., szombat, 10.30:
Horváth Judit (zongora) növendékeinek hangversenye
November 22., kedd, 17.00:
Braun Julianna (gitár) növendékeinek hangversenye
November 23., szerda, 17.30:
A zongora tanszak kiemelt hangversenye
November 24., csütörtök, 17.00:
Kósáné Szabó Beáta (gitár) növendékeinek hangversenye
November 25., péntek, 17.00:
Tóthné Pataki Anikó (gordonka) 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.
GIM-Ház
(Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28-419-660
gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata
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Közérdek

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.

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.

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ

Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete - a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről - értelmében 2017-ben is szeretnénk átadni a MAGYAR KULTÚRA Napja alkalmából a kimagasló
teljesítmény vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában
és meghonosításában.
„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy
legfeljebb két személy részesíthető”. Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő
munkáját. A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (postai cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre megküldeni.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2016. november 25. (péntek)
Szűcs Józsefné sk., a Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság elnöke

FELHÍVÁS – köLtSégVEtéSi ügyintéző munkakör
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal államháztartási számvitelben,
gazdálkodásban jártas, szakirányú
végzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársat keres költségvetési ügyintéző munkakörre,
a Költségvetési Irodára.
Képesítési előírás:
I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki,
jogi, szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
gazdaságtudományi, statisztikai,
informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes
könyvelő szakképesítés
II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség, vagy

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/370-3104
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középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki
ügyintézői, informatikai, műszaki,
logisztikai, menedzserasszisztens
szakképesítés
Államháztartási szakon szerzett
mérlegképes könyvelői végzettség,
szakmai tapasztalat előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény alapján.
A jelentkezéseket az önéletrajz
megküldésével személyesen vagy
postai úton kell benyújtani Gödöllő város jegyzőjének címezve (Dr.
Nánási Éva címzetes főjegyző,
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
Jelentkezési határidő:
2016. november 30.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a
Gödöllői Fenyőliget Óvoda alapítványa, mely a „Gödöllői VI.
számú Óvoda Gyermekeiért” alapítvány néven ismert, a személyi jövedelemadó 1 százalékából
felajánlott összege a 2015. évben
221.778 forint volt.
Az alapítvány a 2014. évi felajánlásból 46.630 forintot tartalékolt a
2015. évre. Így a 2015. évi felajánlással együtt az alapítvány 268.408
forinttal rendelkezett. Ebből az
összegből 213.995 forintért négy
csoport részére „játékkonyhát”,
49.833 forintért pedig fejlesztőjátékot vásároltunk. A megmaradt
4.580 forintot a következő évben
fogjuk felhasználni. Köszönjük
felajánlásaikat és további támogatásukat.

Dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

Lajos Mihályné, az Alapítvány képviselője

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 14-20-ig:
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551
November 21-27-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
06-30/621-2968
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Mozaik

Gödöllői

Üzletbérlési
lehetőség!

Az udvaron lévő 170.
sz. pavilon és az ahhoz
kötődő 170/a terület,
zöldség–gyümölcs
árusításra
2017. január 1-jétől
bérelhető.
Érdeklődni: a helyszínen, vagy
a 06-30-5030777-es számon.

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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+Gödöllő központjában 3.emeleti, 37m2-es lakás,
jó állapotban eladó! Iár: 12.9MFt. 20-539-1988

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:

+Gödöllő Alvég városrészben, 540m2-es ÉPÍTÉSI
TELEK 30m2-es kis házzal eladó! Iár:11.5MFt! 20539-1988

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.

+Gödöllőn felújított, negyedik emeleti 60m2-es lakás erkéllyel, új ablakokkal, szép állapotban eladó!
Iár:15.8 MFt! 20-539-1988

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

+DEC.31.-ig AKCIÓ!! 33MFt helyett 29,99MFt!
Gödöllő központjában 95m2-es, n+3 szobás, szerkezetkész családi ház 837m2-es telekkel eladó!!
Iár: 29,99MFt. 20/944-7025

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

+Eladó kétszobás, újszerű állapotú lakás a központban, kocsibeállóval és terasszal. Iár: 18.9MFt
20/804-2102

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
+Díszítsük házunkat karácsonyi fénybe! Tisztelt
Gödöllő! VERSENYT HIRDETÜNK, hogy „Kié a
legszebben fénybe díszített ház?” Amennyiben Ön
is karácsonyi fényekbe öltözteti lakóhelyét, és erről
fotót küld a karacsony@proc.hu címre, így részt
vehet versenyünkön. Részletek a www.ha5kfz.hu
honlapunkon. Ganz Rádióklub

+Magánszemélytől eladó ház Vácszentlászló központi részén 1570m2-es telken! 3 szoba, konyha,
fürdőszoba, műhely, szerelőaknás garázs, borospince. Közmű ellátás: gáz, áram, víz, szennyvíz csatorna,
ásott kút. A ház vegyes falazatú (vert fal/tégla), felújításra szorul. Ár: 6,4mFt. További részeltek: ingatlan.
com/22391261, Érdeklődni: 0630/925-2027
+AKCIÓ! UTOLSÓ LAKÁS! Gödöllőn, új építésű,
CSOK-képes, A+os energiatakarékos, 75m2-es,
2 és félszoba+ nappalis sorházi lakások, terasszal,
kis kerttel kulcsrakészen eladók! Iár: 25,9MFt,
Terv.átadás: 2016.nov. 20-772-2429
+Gödöllő központhoz közeli részén, 50m2-es,
2szobás, felújított, mfszt.-i lakás eladó!I.ár:14,3MFt
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: 10,9MFt 20-772-2429

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

+Szadán igényes környezetben, jó fekvésű,
1600m2, gondozott, közműves építési telek,
9,5M-ós i.áron sürgősen eladó 20-772-2429

INGATLAN

+AKCIÓ! Új építésű ikerház kulcsrakészen Gödöllőn eladó 3szoba+ nappalis, 83nm-es. Iár:
26,5MFt-tól. 20-772-2429

+Budapest VI. kerületében, a Hősök tere közvetlen közelében, a Szondi utcában 60 m2-es, 2 szoba összkomfortos 3. emeleti lakás eladó. Tel.: 0630-684-4020
+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

+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

+Eladó Gödöllőn a Lázár Vilmos utcában egy felújításra szoruló családi ház örökpanorámás, 30m széles, 1888nm-es telken. Még található a telken egy
szoba-konyhás épület. I.á.: 19 mFt 20-919-4870
+Eladó Gödöllőn a blahai dombon 554nm-es telken egy 2szintes, 2fürdőszobás családi ház, mely
áll 4 szobából, étkező-konyhából. A szobákhoz terasz illetve erkélyek kapcsolódnak, melyek biztosítják a kertkapcsolatot. A ház alatt szuterén van kialakítva, mely garázsbeállásra is alkalmas. I.á.: 26,9
mFt 20-919-4870
+Eladó Domonyvölgyben egy amerikai konyhás
nappali, fürdőszobás, tetőtérben egy térben lévő
helység, erkéllyel terasszal, garázzsal. I.á.: 7,9 mFt
20-919-4870

+Gödöllőn, Királytelepen 452m2-es, összközműves saroktelek ikerház építésére vonatkozó kész
háztervvel eladó! Iár:9,8MFt 20/772-2429

+Eladó Gödöllőn az alvégben egy 180nm alapterületű, 4szobás, felújítandó parasztház teljesen új
tetőszerkezettel 485nm-es telken. I.á.: 19,9 mFt
20-919-4870

+Gödöllőn, Isaszegi úton, azonnal költözhető,
47m2-es, jó állapotú galériás 2 és félszoba+
nappalis cirkós polgári lakás eladó!! I.ár:9,9MFt.
20/772-2429

+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

+Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! 20-944-7025

+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.: 39,5
mFt 20-919-4870

+Veresegyházán újszerű ikerház eladó a ligetekben, i.á: 32.5MFt. Tel.: 20/218-8591
+Kiadó telephelyek (50 m2-től 1000 m2-ig), irodák, Erdőkertes központi részén. 24 órás portaszolgálat, nyerges vontató beállási lehetőség. Tel.:
20/218-8591
+Eladó lakást keresek központban! (20)804-2102

+Eladó Gödöllő máriabesnyői részén egy 4szobás,
régebbi építésű lakóház 733nm-es telken. I.á.:
16,9 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 egy Kazinczy lakótelepi 68nm-es
+loggia, jó állapotú, 3szobás öröklakás. I.á.: 15,3
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 20919-4870

+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 Kartalon egy 2szobás, összkomfortos, felújított, kifogástalan állapotú családi ház központi fűtéssel, alternatív fűtéssel, garázzsal, kúttal, telepített
gyümölcsfákkal, áron alul. I.á.: 14 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 Kazinczy körúton egy 2szobás,
házközponti fűtésű társasházi öröklakás. I.á.: 13,5
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 a Lomb utcában egy 599nm-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 blahai részen egy földszintes,
nappali+3szobás, most épülő ikerház mindkét fele.
I.á.: 30,5 mFt 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 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
+CSERE. Isaszegi összkomfortos, kertes családi
ház főúthoz, tömegközlekedéshez közel elcserélhető gödöllői, lakótelepi, garázsos lakásra. Tel:
20/402-3124 (este 6-8-ig).
+25 éve bevezetett AUTÓSZERVIZ ÜZLETHELYISÉGGEL, lakóházzal frekventált helyen, 30-as
főút mentén eladó. Tel: 20/9888-997
+Gödöllőn a Kör utcában első emeleti, konvektoros, erkélyes, 37 nm-es, egy szobás lakás tulajdonostól eladó. Iár: 13,7MFt. Tel: 30/346-5408
+Eladó a kertvárosban egy felújítandó 80 nm-es,
összkomfortos családi ház melléképülettel 730
nm-es telken. Iár: 18,5 MFt. Érd: 70/410-2061
+Eladó közművesített IPARI TELEK a gödöllői ipari parkban. 3447 nm. Érd: 30/455-1199
+Eladó Gödöllőn Haraszt városrészben, zöldövezet
mellett házépítésre alkalmas telek (a telek végén
garázs) 10,5MFt. Érd: 30/7091-097
+Gödöllőn a Boncsok dűlő/ Völgy utcában eladó
egy építési telek, 896 nm-es, festőien panorámás
környezetben. 20/371-1332
+Csere. 2 isaszegi összkomfortos kertes családi
ház, főúthoz, tömegközlekedéshez közel elcserélhető gödöllői családi házra, vagy 2 lakásra értékegyeztetéssel. Érd: este 6-8-ig 20/402-3124
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllő központjában (Ambrus közben) 1,5szobás, 50nm-es, bútorozatlan, központi fűtéses, vízórás, balkonos, előkertes, földszinti lakás hosszútávra kiadó. Közlekedés, iskola, boltok közel. Bérleti
díj: 70.000,-Ft+ rezsi, 2havi kaució. 30/2100-125
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KÍNÁLATUNKBÓL: *Gödöllőn, a központ
közelében 1025 nm-es, 17 m széles építési
telek (25% beépíthető) eladó. Iá:18,7 mFt.

+Kiadó Gödöllőn, Palotakerten teljesen berendezett 2.em. 1 szobás lakás. Tel: 30/854-2818

+A tulajdonostársak egy csoportja, a Gödöllő Palota kert 10. Társasház részére, társasház kezelői tevékenységet is ellátó KÖZÖS KÉPVISELŐT keres.
Feltételek: üzletszerűen végzett társasház-kezelői
tevékenység folytatására való jogosultság, gödöllői
lakhely, illetve székhely. Az ajánlatoknak postai kézbesítéssel, 2016. XI. 26-ig kell megérkezni, Marton
László Gödöllő, Palota-kert 10. X/2. címre. A határidőn túl és nem postai úton beérkezett ajánlat
érvénytelen, nem vesszük figyelembe.

+Kiadó Gödöllőn a Klapka utcában családi ház tetőtere! 2 kis szoba, amerikai konyha+ nappali, fürdőszoba+ kamra külön mérőórákkal, légkondival. Bútorozott. 80.000Ft+ 1havi kaució. 70/7010-958

+Gödöllőn mosodai munka végzésre keresünk
munkatársat: mosás, szárítás, hajtogatás, csomagolás. Munkaidő: 16-24-ig. Jelentkezni: 70/6091102 (8-18-ig), mopcsinorbi@gmail.com

+Gödöllő belvárosában 50 nm-es új lakás alacsony
rezsivel, zárt gépkocsi parkolóval kiadó. Konyhabútor, hűtőszekrény, mosógép a lakásban. Érd:
30/250-4696
+Gödöllőn kertes ház kiadó: 2,5 szoba, konyha,
spájz, fürdőszoba, WC, előtér, terasz, zárt parkoló.
90.000 Ft+ rezsi, 2 havi kaució. 20/3594-223

+Gödöllő – Máriabesnyőn családi ház 2 szoba hallos felső része külön feljárattal, 2 terasszal (kizárólag úriember részére) kiadó. Tel: 30/569-8137
+Gödöllőn Fenyvesben különleges adottságú családi ház (150 nm lakótér+ 85 nm pince) 4000 nmes ősfás kertes környezetben 2017. februártól kiadó. Tömegközlekedéshez közel. Prémium kínálat
igényes bérlőknek. Bérleti díj: 220.000,-Ft/hó+ 2
havi kaució. Érd: 20/967-7009, 20/925-2924
+130 nm lakás önálló kerttel és fedett kocsibeállóval bútorozatlanul kiadó egy kétlakásos társasházban: 4 és fél szoba+ 2 fürdőszoba+ konyhaétkező,
Gödöllőn az Erzsébet park közelében. Ár: 150eFt.
Fotók itt: http://hirdetes.netmives.hu/ Kapcsolat:
20/2488-682
+Gödöllőn 1 szoba összkomfortos kertes házrész kiadó külön mérővel, gépkocsibeállóval. Ár:
50.000/hó, 2 havi kaució. Tel: 20/469-9295
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllő belvárosában hosszú távra kiadó 80 m2es, utcafronti, kirakatos, többcélú hasznosításra
alkalmas (iroda, studió, rendelő, ügyfélszolgálat)
üzlethelyiség. Tel.: 06-20-9443-356
+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).
+Gödöllő belvárosában egy 38 nm-es ÜZLETHELYISÉG kiadó! Irodának és fodrászatnak is alkalmas. Jó parkolási lehetőséggel. Tel: 30/231-7508
+A 30-as főút mellett 110 nm-es üzlethelyiség bérbeadó kiépített parkolóval hosszútávra, bármilyen
tevékenységre. Tel: 20/9888-997
+Kiadó telephelyek (50 m2-től 1000 m2-ig), irodák, Erdőkertes központi részén. 24 órás portaszolgálat, nyerges vontató beállási lehetőség. Tel.:
20/218-8591
+A Remsey krt-i mélygarázsban gépkocsi beálló
kiadó. Tel: 20/312-2552
ÁLLÁS
+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.
+ÓVODAPEDAGÓGUST KERESÜNK! A szadai
Meseház Waldorf Óvoda keres délutános óvodapedagógust azonnali kezdéssel! Részletekért keresse
fel honlapunkat (www.szadaimesehazovi-waldorf.
hu) Facebook oldalunkat (https://www.facebook.
com/MesehazWaldorfOvoda) vagy érdeklődjön az
alábbi telefonszámon: 06 20 399 8110!
+Vendéglátós tapasztalattal rendelkező kollégát
keresünk, fiatalos, lendületes csapatunkba. Érdeklődni és jelentkezni a godolloallas4@gmail.com-on
lehet fényképes önéletrajz csatolásával.
+Gyakorlattal és szakképzettséggel rendelkező
ÉLELMEZÉSVEZETŐT keresünk Ócsára, azonnali kezdéssel. Fényképes önéletrajzát az allas@
tsgastro.hu e-mail címre várjuk.

+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: 20/9547-647
+Gödöllői telephelyünkre ADMINISZTRATÍV munkatársat keresünk. Érdeklődni: 30/375-8420
+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.

*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 szé-les 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.

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

+ADATKEZELŐ munkatársat keresünk angol
nyelvtudással. Diploma és német nyelvtudás előnyt
jelent. 20/9225-115
+Házvezetőnőt, takarítónőt, kert karbantartót keresünk Gödöllő belvárosában élő családhoz. Email:
kovatseva71@gmail.com
+Spanyol, német, angol óraadó nyelvtanárokat
keresünk hosszútávú szakmai projektekhez. I.L.I.
Nyelviskola, info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+Gödöllői élelmiszerraktárunkba keresünk C kategóriás SOFŐR kollégát és RAKTÁROS kollégát
azonnali kezdéssel. Érd: 30/375-8420

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS, metszés, permetezés, fűnyírás, bozótirtás, sövénynyírás, rotációs kapálás. Ereszcsatorna tisztítás,
fakivágás, ágak elszállítása. Levél összegyűjtése.
30/747-6090
+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: 20/4359-650
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Csomagoló anyagok árusítása. Minden, ami a
költöztetéshez kell. Hadnagy Árpád 20/311-7470
+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL.
Tóth Tamás 06-70-502-5620

+TAKARÍTÓT keresek irodaház takarítására hétfőtől péntekig, napi 4 órában, esti időszakban Gödöllőre. Tel: 20/9232-167

+Betegségeket kiváltó lelki okok, párkapcsolati
problémák oldása Gödöllőn. További információ a
www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont egyeztetés:
20/367-4274
+KÖLTÖZTETÉS! BÁRMIT, BÁRHOL, BÁRMIKOR! Igény esetén RAKTÁROZÁST, LOMTALANÍTÁST is vállalunk. Tel: 70/621-6291

+TS Gastro Kft. péceli telephelyére keresünk -ADMINISZTRÁTORT (6 órás)- középfokú végzettség,
gyakorlat, -SZAKÁCSOT- szakirányú végzettség,
min.1-3 év tapasztalat, -ÉTELKISZÁLLÍTÓT- B
kat. jogosítvány. Fényképes önéletrajzát az allas@
tsgastro.hu e-mail címre várjuk.

+DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/491-5089

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

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS, SPORT

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

+Fáj alába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul
a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és
szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+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
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca
13. Tel: 06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 0628-784-752

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

+Amatőr tollaslabdaklub várja a sportág iránt
érdeklődőket csütörtökönként 18.00-kor a Líceum tornatermében. Érd: zuju001@gmail.com
70/2569-954, http://tollaslabda.uw.hu/
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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

+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

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és
korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt
nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
ADÁS~VÉTEL
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség
eladó. 0,75liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

+Taichi oktatás Gödöllőn! Csikung, Yang stílusú
formák gyakorlása, felső korhatár nélkül. Érdeklődni: 20/544-8021

OKTATÁS

+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.
+Eladó KERÉKPÁR! Női trekking kerékpár 26colos, agydinamós, 3 sebességes marokváltós agyváltó, elöl- hátul csomagtartókosár, kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.: 60.000Ft. Érd.:
+36-30-280-1313
+Új, 70 literes, 3 fiókos fagyasztószekrény eladó.
Tel.: 30/2242-653.
+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: 120-200 Ft/kg.
Tel: 20/4359-650
+Gyűjtő vásárolna jó minőségű régiséget, antik tárgyakat. Tel: 20/9166-400
+Eladó 1db jó állapotban lévő 140 x 200-as szivacsos franciaágy. Érd: 30/426-6170

+Gödöllőről, heti 3-4 alkalomra, napközbeni időpontokra angoltanárnőt keresünk. Érd.: 06/30693-1838

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
+Eladó 4db használt 175x65xR15 téli gumi szerelten- (R.Clio II.), ill. 1db Kenwood KMM-BT 35
digitális médialejátszó (Bluetooth-ra 2telefon csatlakoztatható). Érd: 20/413-9210

+Tündéri 2 hónapos
kutyusok szerető gazdit
keresnek. Keverék, rövid
szőrű kutyák beoltva, féregtelenítve, oltási könyvvel ingyen elvihetőek.
30/966-2035
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. NOVEMBER 22.
Megfejtés: Csanádi Imre egyik versének kezdő sorai
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szabadi Jánosné, Asbóth u. 21., Asztalos Erzsébet, Országalma u. 8.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lauber Tardos, Fácán sor 101., Petráki
Adrián, Deák F. tér 3/3.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Samu Lászlóné, Szőlő u. 12.
A Városi Múzeum 1000 Ft értékű ajándékutalványát nyerte: Kende Klári, Fenyves köz 36.,
dr. Csikós Tamás, Isaszegi út, 124/B.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kovács Györgyné, Duna u. 8/B., Szűcs József, Kandó K. u. 41.
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