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Veterán járművek és tulajdonosaik adtak egymásnak találkozót szombaton a kastélyban.

Eredményesen pályázott a múzeum, így megújulhat a cserkészkiállítás.

(4. oldal)

(6. oldal)

SZINTE EGÉSZ GÖDÖLLŐ OTT VOLT A
Két napon át tartott a hazai könynyűzenei élet csillagait is felvonultató forgatag az Alsóparkban. A
Belvárosi Napokon idén is együtt
kapcsolódott ki a gödöllőiek apraja és nagyja. Sportprogramok,
koncertek, különleges játékok,
kézműves vásár, Magyar Teátrum
Színházi Sátor, Civil Utca, Szakmák
délutánja, Folkterasz, Ebugatta
Piknik és rengeteg egyéb színes
program várta az érdeklőket, akik
reggeltől késő estéig találtak maguknak érdekes és tartalmas kikapcsolódást.
A kétnapos rendezvény szombaton
reggel hagyományosan a városi futóversennyel vette kezdetét, hogy azután vasárnap késő estig folyamatosan
több ezer embernek nyújtson tartalmas kikapcsolódást. A sportrajongók
épp úgy bővelkedtek a választékban,

mint a gyerekek, akiknek egész napra
szükségük volt, ha valamennyi játékot
szerették volna kipróbálni. A színházbarátokat a Magyar Teátrum Színházi
Sátor várta, ahol drámajátékok, kvíz
és a színház világához kapcsolódó

tében megrendezett városi futóversenyen.

SÓPARKBAN

Fotó: Tatár Attila

Belvárosi Napok

Közel 4000-en vettek részt a Belvárosi Napok kere-

koncertek váltották egymást valamennyi korosztály örömére.
Mindezek mellett, aki kilátogatott a
rendezvényre, válogathatott a kézművesek szebbnél szebb portékái között,
vagy kipróbálhatta saját ügyességét a

Szakmák délutánján a VSZC
Madách Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
diákjainak és tanárainak segítségével, vagy a Gödöllő
Táncegyüttes
Folkteraszán.
Klubkoncertek várták az érdeklődőket a NoVo Café teraszán, a nagyszínpadra délután spanyol testvérvárosunk
Valedmoro és a Gödöllő Táncegyüttes táncosai varázsoltak
fergeteges hangulatot, az esti
koncerteken pedig olyan sztárok zenéjére perdült táncra a
közönség, mint a The Biebers,
a Honeybeast, a Mystery Gang
és a Neoton. Ha az összes látogatót
számba vesszük, a kétnapos rendezvényen csaknem annyian fordultak meg,
mint Gödöllő lakossága.

(8. oldal)

Csaknem 70 program

GödöllŐsz

Verdi Requiem című gyászmiséje
csendült fel péntek este a Gödöllői
Királyi Kastély lovardájában. Ezzel
emlékezett Gödöllő városa Erzsébet
királyné halálának évfordulójára, de

(fotó-összeállításunk a 3. oldalon,

egyúttal ez a hangverseny nyitotta
meg a 2017. évi GödöllŐsz Fesztivált,
aminek során közel hetven kulturális
rendezvény, kiállítások, koncertek,
bemutatók kínálnak tartalmas és minőségi kikapcsolódást az itt élőknek
és a Gödöllőre látogatóknak.
Verdi remekművét a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar, a Nemzeti
Énekkar előadásában hallhatta a közönség.

kapcsolódó írásaink a 4., 7. és 8. oldalon)

(folytatás az 5. oldalon)
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M3-as - Dózsa györgy úti csoMópont tervek

Gödöllőn van, de nem a városé
Lámpás csomóponttal kívánja megelőzni a Dózsa György út
M3-as lehajtójánál a forgalmi dugók kialakulását a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bár az elképzelés csak távlati terv, máris jelentős kritikával illették a gépjárművel közlekedők.
Akik gyakran járnak a Dózsa György úton, jól tudják, az autópálya lehajtónál gyakran alakulnak ki hosszú sorok, balesetveszélyes helyzetek. A probléma megoldását sokan az önkormányzattól várták (várják), ám az ügyben – mint több a városunkon
áthaladó országos közút esetében – nincs illetékessége a város vezetésének.

születik meg a döntés, ahol – feltehetően szem előtt tartva a beruházás
pénzügyi vonzatait –, a több tízmillió forintos beruházással megvalósítható lámpás szabályozást részesítik
előnyben az akár több száz millió
forintba is kerülő körforgalommal
szemben.
Fel kell hívni a figyelmet arra is,
hogy mindennek a kialakítása jelenleg csak terv, az ügyben még semmilyen döntés nem született.
A lámpás csomópont vagy körforgalom megépítéséig is örömmel

Az M3-as Dózsa György úti lehajtója Gödöllő egyik neuralgikus csomópontja, ám mind az autópálya és
a hozzátartozó lehajtó, mind a Dózsa
György út, az állami Magyar Közút
Nonprofit Zrt. kezelésében van, karbantartásukról és a forgalomszervezési kérdésekről kizárólag ott születik döntés.
Mint megtudtuk, a Magyar Közút
Nzrt. szükségesnek tartja a Gödöllő
mellett Szada, Veresegyház és Erdőkertes autópálya összeköttetését is
szolgáló csomópont közlekedésének
biztonságosabbá tételét, amihez lámpás szabályozást kíván kialakítani –
ezt tartalmazza az önkormányzathoz
eljuttatott tájékoztatás is.
Bár a szakemberek és a lakosság is

szívesebben látná, ha a forgalmat
megállító lámpa helyett inkább körforgalom kerülne kialakításra, ebbe
nincs beleszólása az önkormányzatnak. Mind a tervekről, mind a kivitelezésről a Magyar Közút Nzrt-nél

vennék a Gödöllőn közlekedők, ha
a Dózsa Gy. úton meglévő lámpás
csomópontok összehangolás megtörténne, mivel az utóbbi időben csak
több megállással lehet végig haladni
az útszakaszon.
jk

TÖNKRETETT FÁK A BLAHÁNÉ ÚTON
Mind a lakosságot, mind a városüzemeltetési
szakembereket megdöbbentette az a
vandál pusztítás, amit a múlt
héten az elektromos vezetékek alatti fákkal végzett az
ELMÜ által megbízott cég a
Blaháné úton.
Az elektromos vezetékek védőtávolsága miatt végzett „gallyazásról” az
ELMÜ nem tájékoztatta a várost, így
a VÜSZI Nonprofit Kft. munkatársai
a lakossági bejelentésekből értesül-

tek a Blaháné úton lévő hárs, nyár,
akác és fűzfák tönkretételéről.
Az eset azért is rendkívül felháborító, mert a korábbi évek hasonló
eseteit elkerülendő, az önkormányzat néhány éve megállapodott az ELMÜ-vel, hogy a szolgáltatás biztonságosságát célzó
korona alakításokat a VÜSZI kertészeti szakembereivel egyeztetve végzik, lehetőleg a vegetációs
időszakon kívül. Ezzel elkerülhető volt, hogy olyankor metszenek,
amikor az jobban megterheli a növényeket, és az is,
hogy a városkép
szempontjából is
jelentős fasorokat
tönkretegyék.
Az önkormányzat
városüzemeltetési szakemberei
levélben hívták fel
az ELMÜ figyelmét,
hogy tartsa be, a ko-

Ha neM égnek a láMpák

Közvilágítási problémák
Az elmúlt időszakban városszerte megszaporodtak a közvilágítási panaszok. Többen is jelezték, hiába jelentik be problémát, sokszor hetek telnek el, mire intézkedés történik, ráadásul sok esetben a lakosság nem is tudja hová fordulhat.
A közvilágítási hibákat városunkban kizárólag az EL-MÜ SZOLG
KFT. elérhetőségein lehet bejelenteni, ők végzik ugyanis a közvilágítással kapcsolatos hiba elhárításokat, valamint ők jelzik a
szakaszhibákat az ELMÜ felé.
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A rendszer ugyanis megkülönbözteti az egyedi hibát, pl. ha egy lámpa nem világít, és a szakaszhibát
– amikor egy utcában több lámpa
nem működőképes.
A bejelentéseket az EL-MÜ
SZOLG KFT. vizsgálja, és intézke-

Munkák a HunyaDi utcában

Alakul a végleges arculat

Az aszfaltozás mellett folyamatban
van a padka- és járdaépítés, valamint a gépkocsi-beállók kialakítása,
s mindezek mellett zajlik a szenynyvízcsatorna gyökérmentesítése is.
Ez utóbbit speciális kamerázással

átkötést az ELMÜ várhatóan október
közepén végzi el, több kiegészítő
munkát – mint például a tereprendezést – csak ezt követően tudnak majd
elvégezni. A teljes befejezésre optimális esetben október végén lehet
számítani.
Az utca azonban lassan már kezdi
elnyerni arculatát, ami jelentősen eltér a korábbitól. Ennek oka, hogy az
úttest két oldalán nem a megszokott
kerékpáros nyomvonalat, hanem ki-

egybekötve végzik annak érdekében,
hogy a felújítás befejezésre után ne
kelljen egy esetleges szennyvízcső-törés miatt bontási munkákat végezni a területen.
Az útfelújítással egyidejűleg, más
beruházásban jelentős elektromos
munkák is zajlanak, az M3-as autópálya feletti nagyfeszültségű elektromos vezeték kiváltását végzik a
Hold utca és a Gerle utca közötti
szakaszon. Információink szerint az

emelt, szegéllyel ellátott sávot alakítottak ki az út víztelenítése és a biztonságos közlekedés érdekében.Az
úttest nem lett keskenyebb. Az autók
számára ugyanaz az útszélesség áll
rendelkezésre, mint korábban, csupán optikai csalódás, ha valaki úgy
érzékeli, hogy keskenyebb lett az úttest.
A munka végének közeledtét jelzi
az is, hogy a jövő héten sor kerül a
buszváró kihelyezésére.
jb

Folyamatos a munkavégzés a
Hunyadi János utcában, ahol
a felújításhoz kapcsolódva jelenleg több munkafolyamat is
zajlik.

bővítés a Fővárosi önkorMányzat
göDöllői iDősek ottHonában

rábbi megállapodást, és kizárólag
szakember felügyelete mellett végezzék a jövőben a szükséges bejb
avatkozásokat.
dik egyedi hiba esetén a javításról,
szakaszhiba esetén pedig továbbítja a bejelentést az ELMÜ-nek.
Ez utóbbi esetben ugyanis csak a
hálózat tulajdonos ELMÜ jogosult
intézkedni, a hálózathoz más nem
nyúlhat hozzá!
Közvilágítási hibát tehát kizárólag az alábbi módon lehet bejelenteni az EL-MÜ SZOLG KFTnek:
Telefonon az éjjel-nappal hívható
számon: 06-28-520-873
Fax:on: 06-28-520-879, valamint
e-mail:kozvilagitas@elmuszolg.hu

Átadták a Fővárosi Önkormányzat
Idősek Otthona új, 100 férőhelyes
részlegét, ahol a fokozott ápolást
igénylő (demens) időseknek biztosítanak elhelyezést és gondozást. A
800 millió forintos beruházás az intézmény Dózsa György úti épülete
mellett kapott helyet.
Az épületegyüttesben barátságos,
ugyanakkor korszerű szobák, közösségi terek és szépen kialakított
kert várja az időseket. A lelki
gondozást ökumenikus kápolna segíti.
Az új létesítmény az Ozory-ház
nevet kapta, tisztelgés képpen
dr. Ozory Aladár, a korábban
a kastély épületében működő
szociális otthon igazgatójának emléke előtt. Az épületet

30/2017.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra,
a fővárosi önkormányzat főpolgármester-helyettese adta át. Az eseményen Gémesi György városunk
polgármestere is köszöntőt mondott,
Kovácsné Blaskó Mariann, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona vezetője pedig elismeréssel szólt
Gödöllő vezetése és az intézmény
bj
közötti együttműködésről.
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Szinte egéSz gödöllő ott volt az alSóparkban

Belvárosi Napok

Óriási sikert aratott a Gödöllő Táncegyüttes, valamint spanyol testvérvárosunk, a valdemorói
Flamenco Táncegyüttes közös produkciója. A két együttes egyórás műsort adott elő, s olyan
kapcsolódási pontot kerestek, ami egyaránt megtalálható a magyar és a spanyol koreográfiákban. Ezt a ritmusban találták meg, s ehhez igazítva választották ki a zenéket. Gödöllői részről
a Nagy idő kereke című produkció „manele” táncára esett a választás, amibe a valdemoróiak
jól be tudtak kapcsolódni. Szintén jól illeszkedett a spanyol temperamentumhoz az erdélyi „rományos” is, amit a gödöllőiek párosai kezdtek el, és amibe szintén bekapcsolódtak a spanyol
vendégek. A valdemorói Flamenco Táncegyüttes műsorában andalúziai zene csendült fel. A
produkció egyik fénypontja a táncos „párharc” volt.

A hétvégén készült fotók megtalálhatók Gödöllő város
Facebook-oldalán: www.facebook.com/godollovaros
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Civil Utca – Ízelítő a gödöllői közösségek életéből
Ismét kiváló találkozási pont
volt a Belvárosi Napokon a Civil Utca, ahol a városunkban
működő alapítványok és egyesületek munkáját ismerhették
meg az érdeklődők. A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület
szervezésében a rendezvény
látogatói átfogó képet kaphattak arról a rendkívül színes palettáról, amit felölel a különböző szervezetek tevékenysége.

Hogy mi mindent kínált idén a népszerű Civil Utca? Nos, – a teljesség igénye nélkül – lehetőség volt
vérnyomás és vércukor mérésre a
Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete
jóvoltából, ötleteket kaphattak az érdeklődők az egészséges életmódhoz,
a Margita … standjánál kvízjáték segítségével megtudhatták, hogy menynyire ismerik Gödöllőt és környékét,
kalandra csábítottak a Vízenjárók
kenujai, a LISZI pedig rummikubozni hívta a vállalkozókedvűeket.

Veterán járművek a kastélyban

A gyerekeket
is több helyen
várták, például a Royal
Rangers
és
a Megújuló
Nemzedékért
Alapítvány
standján.
Az egész napos program
során persze

voltak, akik csak egy jóízű
beszélgetésre vágytak, a
Civil Utca erre is kiváló lehetőséget adott, mint ahogy
arra is, hogy városunk lakói
elmondják ötleteiket, javaslataikat az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat
kapcsán.
Akik végig sétáltak a gödöllői civilek sátrai előtt, képet kaphattak arról,
mekkora területet fed le működésük
a szociális feladatoktól, a turisztikán

és a helytörténeten keresztül a sportig. De ami talán ennél is fontosabb:
a gödöllői civilek egymást segítő,
erős közösségeket alkotnak.
jk

Szent Mihály-napi Waldorfos családünnep
A gödöllői Waldorf közösség 2012ben rendezte meg először Szent
Mihály-napi Családünnepét, amely
azóta már hagyománnyá és sokakat
vonzó, várva várt részévé vált az őszi
gödöllői kulturális programkínálatnak, egyúttal a GödöllŐsz Fesztiválnak is.
Ha egy ünnepet megfelelően akarunk
megünnepelni, akkor jelentését kell
először megértenünk, hogy kapcsolódni tudjunk hozzá értelmi, érzelmi, akarati szinten is. A Mihály-nap
a 18. századig – Szent László király
rendelete nyomán – kötelező ünnep
volt Magyarországon, s mostanában
kezdjük újrafelfedezni magunknak
jelentőségét, szerepét. A Waldorf intézményekben hagyományosan ez a
tanév első nagyobb ünnepe, amikor
kicsik és nagyok különböző – életkoruknak megfelelő – próbatételek
során megtapasztalhatják saját fizikai és lelki erejüket, kitartásukat. A
városi Szent Mihály-napi Családünnepen a gödöllői Waldorf közösség
értékeiből, szokásaiból ízelítőt adva
szeretne lehetőséget teremteni arra,
hogy mindannyian megélhessük a
közös ünneplés örömét, építő erejét.

2017. szeptember 12.

Civil

2017. szeptember 30-án szombaton,
14 órától szeretettel várunk mindenkit az évek óta jól bevált helyszínen,
a Zeneiskola és a Művészetek Háza
közötti füves területen, hagyományainkhoz kapcsolódó sokszínű, ugyancsak jól bevált programjainkkal!
A színpadon egész délután iskolai
gyerekcsoportok bemutatói váltják egymást, majd a CimbaliBand
együttes 16.30-kor kezdődő „Hangszersimogató” című műsora után
táncházzal zárjuk a programot. Az
ünnepre való ráhangolódást segíti a
Sárkányjáték, mely Szent Mihálynak
az ördöggel vívott küzdelmét eleveníti fel. Mindemellett Waldorf bábszínház, játszóház, zenés baba-mama
foglalkozás is várja majd a kicsiket, a
nagyobbaknak pedig sokféle – az ünnephez kapcsolódó – tevékenységet,
játékot kínálunk. A kézműves fog-

lalkozások között lesz többféle
sárkánykészítés, lehetőség lesz
hagyományos
tevékenységek
kipróbálására
(szőlőpréselés,
gabonaőrlés, „sárkánykenyérsütés”), a bátrabbak pedig ügyességi játékokban és kovácsolásban is kipróbálhatják erejüket.
A színes programon kívül most
is vár mindenkit az egészséges életmódot népszerűsítő reformbüfé és a
gyermekek, kézművesek portékáit
kínáló kirakodóvásár.
A rendezvény megvalósulása a Gödöllői Waldorf Óvoda és Iskola közösségének összefogása és önkéntes
ereje mellett nagyban köszönhető
idén is a Gödöllő Város Önkormányzata által nyújtott támogatásnak,
a fővédnökséget nagy örömünkre
most is vállalta Gémesi György polgármester. Szívből reméljük, hogy
az időjárás ez alkalommal is kegyes
lesz hozzánk és egy élményekben
gazdag, jó hangulatú délutánt tölthetünk együtt az ellátogató vendégekkel, érdeklődőkkel!
Bővebb információ hamarosan honlapunkon is olvasható lesz: www.
waldorf-godollo.hu. Fábián Zsuzsa

FELHÍVÁS
A Blaháért Társaság és Pecze Dániel, a Blahai városrész önkormányzati képviselője 2017. szeptember 16-án 14 órától 17 óráig Családi napot szervez az Úrréti tónál, ahová szeretettel hívja és
várja a Fővárosi Idősek Otthonának lakóit.
A kenukat és a szakszerű segítséget a Vízenjárók Gyermek és Ifjúsági Túra Egyesület tagjai biztosítják.
Szeretnénk a blahaiak segítségét kérni a délután során, szívesen fogadunk egy kis süteményt, pogácsát, üdítőt, de
szükség lesz fizikai támogatásra is.
A program során alkalom nyílik beszélgetésre, a Közösség építésére a helyi és a város más részeiben élők számára.
A családi délután jó lehetőséget ad az esélyegyenlőség és esélyteremtés gyakorlati megvalósítására, a fogyatékkal
élők és az egészségesek közti híd megépítésére.
Köszönettel: dr. Bucsy László elnök Pecze Dániel önkormányzati képviselő

Különleges járművekkel telt meg a Gödöllői Királyi Kastély díszudvara szombaton délután, ez volt ugyanis a célállomása a III. Veterán kerékpár túrának,
aminek a résztvevői a Vajdahunyad várból indultak útnak. A kerékpárosok
mellett veterán autók és motorok is érkeztek a találkozóra, aminek a résztvevőit dr. Pappné
Pintér Csilla alpolgármester köszöntötte. Az eseményre közel száz
veterán járművel
érkeztek tulajdonosaik, a kerékpárok között nem
egy több mint száz
esztendős volt, az
autók között egy
1911-es Opel volt a
rangidős.

Prózaíró kurzus indul
Mentsd meg a macskát! címmel
kreatív prózaíró kurzus indul
középiskolás diákok számára a
gödöllői városi könyvtárban 2017
októberében. A kurzus oktatója Istók Anna, az Irka vezetője,
maga is író, a Könyvmolyképző
Kiadó szerzője.
– Kiknek szól ez a kurzus, van-e
valami elvárás a fiatalok felé,
akik jelentkezni szeretnének?
– Igazából semmi elvárás nincs,
nem kell ötösnek lenni irodalomból,
nem kell kész regénynek lapulnia
az asztalfiókban. Olyan diákokat
várok, akik szeretnek írni. Akármit:
naplót, novellát, fanfictiont, slamet.
A kurzus elsősorban a prózaírás
szabályait tanítja meg, de rengeteg
kreatív írásfeladat van, ami akár
versírásnál is hasznos lehet.
– Ezek szerint tanítható a prózaírás és a kreativitás?
– Az írás tanítható, a kreativitás
pedig fejleszthető. Aki eljön a kurzusra, annak azt tudom ígérni, hogy
egyrészt nagyon jól fog szórakozni,
másrészt nagyon sokat fog írni, és
végül megtanulja más szemmel figyelni a világot. Egy írónak azt hiszem, a legfontosabb tulajdonsága
az, hogy képes legyen megfigyelni
a részleteket, hogy észrevegyen
olyan dolgokat, amit mások nem.
– És szeresse a macskákat? Mit
keres a macska egy írótanfolyamon?
– Igazából semmit. Lehet az kóbor
kutya, elveszett kisgyerek, hajléktalan. A lényeg, hogy megtanuljunk
olyan szereplőket megformázni,
akiket szeretni fognak majd az olvasók. És ennek az egyik lehetséges

módszere a húsz közül az, hogy segítsen a karakterünk az elesetteken.
– Mi lesz azokkal, akik elvégezték
a kurzust? Folytathatják a munkát nálatok az Irkában?
– Akár ott is, hiszen az Irka mindenki előtt nyitott. De például a tavalyi
diákkurzus résztvevői annyira nem
akarták abbahagyni a munkát, hogy
velük egy haladó csoport fog működni ősztől, ide is be lehet majd
csatlakozni. A diákjaimat ezen felül
arra buzdítom, hogy akár itt, akár
máshol folytassák a munkát. Mi
az Irka honlapján az irkave.gvkik.
hu oldalon lehetőséget adunk, hogy
publikáljanak. De aki komolyan
akar ezzel foglalkozni, az jöhet az
Irkába is: részt vehet a felolvasóesteken, táborokban, írásait kiadjuk
antológiában.
– Mik a feltételei a jelentkezésnek? Mennyibe kerül a kurzus?
– Életkori megkötés van, lehetőleg
15-20 éves diákokat várok, ennél
fiatalabbat azért nem, mert a feldolgozott szövegeknél építek a gyerekek eddigi olvasmányaira, tanulmányaira. A kurzus teljesen ingyenes,
és része annak a hosszútávú tervezésnek a könyvtárban, melynek kitüntetett célcsoportja a kamaszok.
– Hol lehet ezekre a foglalkozásokra és az írókurzusra jelentkezni?
– A kurzus jelentkezési határideje
szeptember 30. Bővebb információt
tőlem lehet kérni az istoka@gvkik.
hu címen, vagy a 70-67-44-199 telefonszámon. A foglalkozásokra és
klubokba a jelentkezés folyamatos
a gyerek vagy felnőtt könyvtárban:
az 515-534-es vagy az 515-535-ös
telefonszámon.
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35. Magyar Sajtófotó Kiállítás Gödöllőn
Szeptember 9-én nyitották
meg a Művészetek Házában a
35. Magyar Sajtófotó Kiállítás
anyagából összeállított tárlatot. A tavasszal a Capa Központban bemutatott kiállítás
anyaga az aulában tekinthető
meg ingyenesen október
8-ig.
A kiállítást – amit negyedszer fogad be városunk
– Gémesi György polgármester köszöntötte és Szigeti Tamás fotóriporter, a
kiállítás kurátora nyitotta
meg, aki többek között elmondta: Ez a kiállítás tükörként tárja elénk mindazt, ami az előző évben
velünk, körülöttünk történt. A hétköznapok valósága tükröződik a képeken.
Az idei tárlat nem a szenzációkról, hanem sorsokról, emberségről szól; a fotográfusok találtak olyan témákat, jelenségeket, amelyek mögé nézve igazi
szépséget, emberséget és hősiességet mutathattak meg az emberi kapcsolatokban. A Budapesten kiállított képekből Gödöllőn 250-et láthatnak az érdeklődők, melyek mindegyike díjnyertes alkotás

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

„És mi lebeg még a vízen?“
A fenti idézet a Gyalog Galopp című
legendás Monty Python-filmből származik, ahol többek között olyan elmés válaszok érkeznek a kérdésre,
mint alma, kenyér, szöcske, picike
szikla, hasasbankó, hulla. Ott a kacsa
volt a helyes válasz, könyvünk esetében azonban a holttest, méghozzá a
fürdőkádban. Nézzük tehát mivel is
van dolgunk...
Akinek elege van a sok izgalomból és
inkább valami könnyed kikapcsolódásra vágyik, annak íme egy humoros
detektívregény-sorozat első kötete,
melynek nemcsak szóban forgó első
részére, de a folytatásaira is sokan látatlanban vevők lesznek, ha elolvassák Rhys Bowen angol írónő művét.
„Ha Agatha Christie és P. G. Wodehouse együtt írna detektívregényt,
ilyen lenne.” – állítja a Publishers
Weekly magazin. Ezzel egy picit
vitatkoznék, mert a könyv sokkal
inkább a Wodehouse-könyvek igen
jellegzetes, zseniális humoros vonalához áll közel, mintsem a krimi
koronázatlan királynője stílusához,
annak ellenére, hogy itt is egy gyilkosság a fő motívum.
Időpont: 1932. Helyszín: London. A
trónöröklési sorrendben Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugenie
(azaz Georgie) az esélytelen harmincnegyedik helyen áll, és szegény,
mint a templom egere (a papa minden pénzétől és javától a kaszinók
világában szabadult meg). Georgie

besokall és úgy dönt, hogy gyökeresen változtat életén. Miután lelécel
a skóciai családi kastélyból, és ezzel
megússza, hogy férjhez kelljen mennie Siegfried herceghez, alias Halpofához, Londonba költözik. A fővárosban természetesen meglepő kalandok
várnak rá:
életében először saját magának kell
begyújtania egy kandallóba; belezúg
egy házasságra alkalmatlan, nagyon
vonzó ír nemesbe; inkognitóban házvezetőnői szolgálatot alapít, hogy
ne kopjon fel az álla; ráadásul a Királynő is felkéri, hogy kémkedjen a
szoknyapecér trónörökös fia után,
aki éppen egy amerikai, kétes hírű
nőszemélynek csapja a szelet (vagy
fordítva).
Élete akkor vesz igazán új fordulatot,
amikor holtan talál a fűtetlen fürdőszobájában egy férfit. Lady Georgiana pontosan tudja, ki az illető: ez a

A Cavaletta Erdélyben – Az összetartozás hangjai
Erdélyben koncertezett a nyáron a
Cavaletta Nőikar. Elsőként a Szent
László király által alapított Tordaszentlászlón lépett közönség elé a
Márton Danku István által vezetett
női kar. A Kalotaszegi Tájmúzeum
mellett álló református templom
adott helyet a koncertnek, majd a
különös atmoszférájú, formájában
jurtára emlékeztető, Makovecz Imre
által tervezett csíkszeredai Millenniumi templom következett, ahol a magyarul kitűnően beszélő román származású tiszteletes külön köszönetet
mondott a koncert után.
Felemelő élmény volt a csíksomlyói

fellépés is, ahol a kegytemplomban
két szólamban felcsendülő Ave Maria, sokkal nagyobb hatást gyakorol
a hallgatókra, mint egy átlagos koncerthelyszínen.

francia idegen nemrégiben megzsarolta a családját, és azzal fenyegetőzött, hogy megszerzi a
skóciai kastélyt.
Georgie egyetlen módon tisztázhatja a helyzetet: ha mielőbb kideríti,
ki volt a gyilkos. Ez azonban nem
is olyan egyszerű, mert a könyvben
felbukkanó, arisztokratikus szereplők
szinte mindegyikének van indítéka
arra, hogy elkövessen egy gyilkosságot.
Miért is jó a könyv? Az írónő remek
érzékkel teremtette meg a főszereplő
karakterét: okos, bájos és hihetetlenül
jó szövege van; az egyes szám első
személyben leírt mondatok, de még
a párbeszédek is zseniálisak. Georgie
egy „modern-kori“ Miss Marple, ha
lehet ezzel a képzavarral élni. Meg
aztán itt van a többi, ugyancsak elragadó, emlékezetes karakter, akik kidolgozottságuk révén igen szerethető
(vagy idegesítő) szerepet töltenek be.
Lényeg a lényeg, Georgie eddig angol nyelven 11 Rhys Bowen-könyvben bukkan fel, „konkurenciát”
teremtve Miss Marple-nek vagy
Hercule Poirot-nak, ha már Agatha
Christie-ről van szó. Mindenesetre
könyv formájában nem véletlenül lett
bestseller a Holttest a fürdőkádban;
jómagam simán el tudnék képzelni egy ebből készült tv-sorozatot. A
műfaj szerelmeseinek, meg azoknak,
akik egy kicsit jól akarnak szórakozni
az angol felsőosztály mindennapjain,
kötelező olvasmány (elvégre most
kezdődött meg az iskola).
(rk)
A kórus ezt követően Ditróban, a
több mint 100 éve felszentelt, neogótikus Jézus Szent Szíve katolikus
templomban lépett közönség elé. A
koncertekhelyszíneken, a szervezésben segítő helyi barátok meleg
szívvel mondtak köszönetet a magas
színvonalú előadásokért. A
Cavaletta Nőikar tagja, dr.
Pappné Pintér Csilla alpolgármester az énekkar és Gödöllő város nevében köszönte
meg a lehetőséget a fellépésre
és kifejezte annak reményét,
hogy hasonló alkalmak kialakításával az anyaországi és a
külhoni magyarság kapcsolatait, összetartozását tovább
lehet építeni, erősíteni.

verdivel kezdődött A gödöllősz Fesztivál

A Requiemmel emlékeztünk
Erzsébet királynéra
A hangversenyt megelőzően Gémesi György polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a harmadik
alkalommal jelentkező, két hónapon
át tartó GödöllŐsz Fesztivál közel
hetven rendezvényének jelentős ré-

lepülés nyer. Gödöllő erős versenytársakkal számolhat, azonban előnyt
jelenthet, hogy néhány évvel ezelőtt
a kastély adott otthon európai uniós
elnökségünk számos eseményének.
A polgármester arra kérte a megjelenteket, hogy támogassák szívvellélekkel ezt a kezdeményezést.

sze helyi kulturális műhelyekben
születik. A város művészeti csoportjai minden évben gazdagítják a
település életét, erre is alapozva pályázik Gödöllő 2023-ban az Európa
Kulturális Fővárosa címre, amire az
önkormányzat épp a fesztivál nyitónapján, szeptember 8-án adta be
a jelentkezését. Mint elmondta, az
ősz során készül el a pályázat és a
jövő év első felében születik európai
szintű döntés arról, hogy melyik te-

Verdi Requiem című remekműve
hatalmas sikert aratott, a Gödöllő
Szimfonikus Zenekart és a Somos
Csaba karigazgató által vezetett
Nemzeti Énekkart Horváth Gábor
vezényelte.
A szólókat Miksch Adrienn (szoprán), Schöck Atala (alt), Balczó
Péter (tenor), és Cser Krisztián
(basszus) énekelték, felemelő zenei
élményben részesítve a több száz
fős közönséget.

(Folytatás az 1. oldalról)
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Város-Kép

Újabb eredményes mÚzeumi pályázat

320 évvel ezelőtt győzték le a törököket

Átalakítják a cserkészkiállítást

A zentai csatára emlékeztek

A Gödöllői Városi Múzeum az elmúlt
két évhez hasonlóan idén is sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Kubinyi
Ágoston Programjára az állandó kiállítások további megújítására. Ez alkalommal is 15 millió forintot nyert el az
intézmény. Ennek köszönhetően hamarosan elkezdődhet az átalakítás III.
üteme, aminek során a cserkészet történetét bemutató kiállítás újulhat meg.
Mint azt Kerényiné Bakonyi Eszter, a múzeum igazgatója lapunknak
elmondta, a kiállítás október második felében kerül lebontásra és 2018
márciusában nyit újra. Az átalakítást
követően a területre új gipszkarton
falakat helyeznek el, korszerüsítik a
világítási rendszert, és modern installációkkal találkozhatnak majd a látogatók a nyitást követően. A tárlat nem
csak látványvilágában fog majd illeszkedni a helytörténeti kiállításhoz, hanem információs szolgáltatásaiban is,
mivel itt is elhelyezésre kerülnek majd
a különböző digitális eszközök, amik
színesebbé és tartalmasabbá teszik
majd a tárlatot.

Gödöllő vajdasági testvérvárosában, Zentán hétfőn rendezték meg
azt az ünnepséget, amivel a 320
évvel ezelőtti zentai csatára emlékeztek: 1697. szeptember 11-én az
európai seregek Savoyai Jenő vezetésével ezen a helyen arattak győzelmet a török hadak felett.
A csata Tisza-parti emlékművét
Áder János magyar és Aleksandar Vucic szerb elnök is megkoszorúzta. A zentai diadallal és az
ezt követő karlócai békekötéssel
végleg felszabadították a török uralom alól a Magyar Királyság legnagyobb részét.
Az ünnepségre a városba látogatott Gödöllő
város delegációja
is. Az önkormányzat képviseletében
dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester és dr.
Györfi Beáta önkormányzati képviselő helyezte el
a város koszorúját.

Mint megtudtuk, a III. ütem során
az intézmény szerette volna a felújítást
teljes egészében befejezni, de mivel az
eredetileg igényelt 30 millió forint helyett 15 milliót ítélt meg számukra a
kuratórium – amihez még hozzájön az
önkormányzat 3,9 millió forintos önrésze – így a Zsivajgó természet kiállítás átalakítására valószínűleg csak egy
negyedik ütemben kerülhet majd sor.
Jó hír azonban, hogy az igényekre
való tekintettel ismét látható lesz majd
az Ignácz Ferenc-gyűjtemény.

***
A múzeum „Élet a kastély vonzásában” című időszaki kiállítása szeptember 17-én bezár, s október 13-án nyit
az új tárlat, ami a 2012-2016 közötti
időszak gyűjteménygyarapodást mutatja be, felölelve több, az intézmény
tulajdonába került gyűjtemény darabjait. Az időszaki kiállítás és az állandó
kiállítás eddig felújított részei folyamatosan látogathatóak lesznek, azt
az októberben kezdődő munkák nem
(jk)
fogják akadályozni.

(lt)

kisboldogasszony nagybÚcsÚ

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI

Mária születésének ünnepe
Hazánk számos pontjáról és külföldről is érkeztek a hívek Máriabesnyőre,
a Kisboldogasszony nagybúcsúra. Vasárnap délelőtt nem csak a Nagyboldogasszony Bazilika udvara telt meg,
hanem a templom és az altemplom is.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa,
Gyulay Endre emeritus szeged-csanádi megyéspüspök volt, aki prédikációjában nemcsak Szűz Mária születéséről emlékezett meg, hanem életének
legfontosabb pontjairól is, valamint
emlékeztetett a személyéhez kapcsolódó csodákra is. Mint utalt rá, a hoz-

zá kapcsolódó zarándokhelyeken ha
a testi betegségek gyógyulása nem is
történik meg minden esetben, a lélek
sebeire – ami épp olyan fontos – gyógyírt találnak az oda látogatók.
Gyulay Endre püspök beszédében
kiemelte, Mária ma is
az egyik legfontosabb
közbenjárónk Jézusnál és az Úrnál, sokan
kérik segítségét, ma
épp úgy számítanak
rá a hívek, mint ahogy
Jézus idejében a tanítványok.
Szeptember
8. Kisboldogasszony ünnepe a
katolikus egyházban, ez
a nap Szűz Mária születésnapja.
A jeruzsálemi hagyomány a Bethesda fürdő
mellett tisztelte Mária
születésének helyét. Az

ARANYKOROK EMLÉKEZETE
500 ÉVES A REFORMÁCIÓ

2017.
SZEPTEMBER
16-17.

(szombat-vasárnap)

V. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek
felszentelési évfordulóján, szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. Az ünnepet valószínűleg I.
Sergius pápa vezette be a VII. század
végén.
(db)

Szekeres Erzsébet képzőművész,
textilművész hitvallása az ember, az
élet szeretete, amely nem csupán alkotásaiban fejeződik ki, hanem a művészi érték közvetítésén túl feladatának
tekinti azt is, hogy mélyen, sokrétűen
őrizze korának eseményeit, benső képességeivel rétegről rétegre, áthatóan
örökítse meg történelmünket, fogalmazza meg jelenségeit. Számos alkotásában megörökítette Egyházunk
szentjeit, többek között Szent László
király és Árpád-házi Szent Erzsébet
alakját. A közelmúltban jelentősebb
kollekciót adományozott a kalocsai
Astriceum Érseki Múzeumnak, amely

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY (GRASSALKOVICH-KASTÉLY)
Program:
1.

Szakvezetések az Utazik az Udvar című kiállításon. Mindkét napon:
11.00, 14.00, 15.00 és 16.00. A tárlatvezetések meghallgatása az
időszaki kiállításra megváltott jeggyel vehető igénybe.

2.

Ismeretterjesztő előadás:
Képgaléria, királydomb, koronázás – A gödöllői királydombi pavilon
történetéhez. Előadó: dr. Papházi János történész-főmuzeológus
Időpont: 2017. szeptember 16. (szombat) 12.00
Ingyenes előadás a kastély Barokk színházában.

3.

Tárlatvezetés gyerekeknek a kastély állandó kiállításában. Téma:
Éljen a királyi pár! – Ferenc József és Erzsébet királyné koronázása
Az állandó kiállításra érvényes belépő megváltásával lehet részt venni
a programon.
Időpontok: 2017. szeptember 16. (szombat) 11.15
2017. szeptember 17. (vasárnap) 11.30 és 1430

Ezeken kívül, mindkét napon 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthető meg
a kastély parkjában a Királydombi pavilon.
GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY ALKOTÓHÁZA (KÖRÖSFŐI U. 15-17.)

rangos egyházi elismerés
szekeres erzsébetnek

A püspöki konferencia elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amit munkássága során Szekeres Erzsébet a
keresztény kultúra továbbadásáért
végzett.

GÖDÖLLŐI HELYSZÍNEK, PROGRAMOK:

Program:
Az alkotóház kertje és műtermei vezetéssel, vagy önállóan látogathatók
mindkét napon 10 és 18 óra között.
Szeptember 16-án (szombaton), 16 órakor, a Kulturális Örökség Napok országos program keretben a Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállítótermében a
„Sirály-álom” címmel záróesemény látható.

alkotások ma is megtekinthetők a
gyűjteményben.
„Azt szeretném mindig elérni, hogy
a képeimet szemlélők végül is mosollyal a szívükben távozzanak kiállításomról. Még akkor is, ha – mint az
életben mindig – a szép mosolyba bánat is vegyül” – vallja munkásságáról
Szekeres Erzsébet.
Forrás: Magyar Kurír

Köszöntőt mond dr. Ujváry Tamás, a gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója. Bemutatásra kerül „a kék magasba szállok ...” című ünnepi zászlókiállítás katalógusa, Erzsébet királyné verseit elmondja Bálint Márta Kossuth-díjas
színművész. Megtekinthető még Papp Tibor hivatásos fotográfus, természetfotós vetített előadása. Az ünnepi zászlókiállítás a GIM-ház kiállítótermében
még azon a hétvégén látogatható.
500 ÉVES A REFORMÁCIÓ
Program: A reformáció 500. évfordulójának alkalmából, bemutatásra kerül
a gödöllői evangélikus és református templom szombat délután.
Gödöllői Evangélikus Templom és Parókia (Kossuth L. u. 2.)
Gyülekezés: a templom bejáratánál, szombaton 14.30-kor.
Református Templom (Szabadság tér 9.)
Gyülekezés: a templom főtér felőli bejáratánál, szombaton 15.30-kor.
Részletes program: www.oroksegnapok.hu
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Ebugatta piknik
Kiskutyák, nagykutyák, fajtatiszták
és keverékek, fiatalok, felnőttek és
idősek, gödöllőiek és máshonnan érkezők – közel 300 kedvenc uralta a
Belvárosi Napok vasárnap délelőttjét
és kora délutánját a Várkapitányi lak
és a kastély közötti füves placcon. Az
Ebugatta TV által ötödször rendezett
Ebugatta Kutyás Piknik ismét közönségsikert aratott. Petrus Krisztina, a
rendezvény főszervezője a gazdák
nagy részét régi ismerősként üdvözölte, köztük például Szekeres Pétert, aki tavaly a Harcsás Márta em-

lékdíjat – egy Gödöllő kristálytálat –,
az idén a fajtatiszta idős kutyák díját
vihette haza immár 8 éves dogjával.
A szervezők rengeteg programmal
készültek, kitelepült számos állatvédő szervezet, állatorvosi vizsgálatot
is igénybe lehetett venni, továbbá
válogatni a takarmánygyártók, a
pórázok, hámok és egyéb kutyafelszerelések bőséges kínálatából. A
Gödöllői Kutyasport Központ állatsimogatót is berendezett, amiben
baromfik, kecske és malac társaságában a gyerekek is jól szórakoztak.

A kutya szépségverseny első része
már délelőtt lezajlott. A Gödöllő
legszebb kutyája kategóriában Virág Franciska Bell nevű kutyája
győzött. A magyar fajták versenyét
Jánvári Kata Mira névre hallgató
vizslája nyerte. A fajtatiszta hobbi fiatal kutyák között Lenovics Gábor
Holly nevű kutyája lett az első. A fajtatiszta hobbi felnőtt kategóriát Molnár Bianka Sheldon nevű leonbergije nyerte. A fajtatiszta idős kutyák
között Szekeres Péter Kenzo nevű
dogja nyerte el a bírálók tetszését. A
keverék fiatal kutyák között Molnár
Viktória Picije lett az első. A keverék felnőtt mezőnyből Nagy Enikő
Diegója emelkedett ki. A keverék

idős kutyák között Arláth Krisztina
Lujzi kutyája állhatott a fotózásnál
középre.
A Harcsás Márta Emlékdíjban –
amit a Kutya újság négy éve elhunyt
főszerkesztőjéről, a MEOE aktivistájáról, az Ebugatta TV alapítójáról
neveztek el –, idén Kővári Andrea
részesült.
Délben kezdődött a PetBull behívó-evő verseny, melyen nem volt
más dolga a kutyusoknak, csak
sprinteli egy jót a nagyszínpad elé
rakott ízletes eledelekhez. A „verseny” sajátosságát az adta, hogy az
eredményt mérettől függetlenül állapították meg, így a kisebb testű
kutyák jobbára csak a gyorsaságban

tűntek ki. Délután az örökbefogadott
kutyák sorakoztak fel a bírálók előtt.
Ebben az örvendetesen nagyszámú
mezőnyben Balla Orsolya Silver
nevű kedvence lett a legszebb. Az
ivartalanított ebek mezőnyében Tóth
Laura Lupi kutyája lett az első.
Az Ebugatta piknik a Gödöllői Kutyasport Központ nagy tetszéssel kísért, a gyerekeket is bevonó bemutatójával ért véget. A közkedvelt kutya
koordinátor, Halász Árpád vezette
szervezet tagjai és azok kutyái arról
adtak számot, hogy hogyan lehet
kellő szorgalommal és kitartással a
kedvenceket sokféle mutatványra
megtanítani.

gyógyulás végéig elkülöníteni
a többiektől. Nem megoldás,
azonban, ha a sebesült állatok
kerülnek levágásra, hiszen akkor egy idő után csak a kannibál
hajlamokkal rendelkező tyúkok
maradnak az udvarunkban.
Amennyiben tápanyaghiány miatt
lép fel az agresszió, úgy érdemes
vitaminokkal, egyéb ásványi anyagokban gazdag táplálék kiegészítőkkel, esetleg tojás összetört héjával

megtoldani
állataink takarmányát. A
takarmánykiegészítők
alkalmazása
kúra szerűen,
évente többször is javasolt.
A túlzsúfoltság elkerülése
végett pedig
inkább telepítsünk kevesebb baromfit a kifutóba, és azt lássuk el megfelelő puha
alommal, tojófészkekkel, ahova
tyúkjaink elbújhatnak, ha szükségét érzik. A gyengébb megvilágítás
szintén nyugtatóan hat az állatokra.

Az unalom ellen pedig a legjobb
módszer, ha állandó csipegetnivalóval látjuk el a baromfiudvar lakóit.
Megoldást kínálhat azonban a csipkedést gátló szemüveg is, amely
nem gátolja tyúkjainkat a látásban,
viszont akadályozza őket a fókuszálásban, így nem tudják csipkedni
társaikat. Felhelyezése egyszerű és
teljesen fájdalommentes.
A csipkedésgátló szemüveget és az
ásványi anyagokban gazdag takarmánykiegészítőket keressék üzletünkben (2100 Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.) vagy webáruházunkban
(www.vetashop.hu).

Kannibalizmus a baromfiudvarban
A tyúkok közt kialakuló kannibalizmus, egymás tollának
való csipkedése égető probléma lehet a baromfitartók körében. Ez a rossz szokás a legtöbbször tápanyaghiányra, a
baromfi kifutók túlzsúfoltságára vagy éppen arra utalhat,
hogy az állatok unatkoznak
és pótcselekvésként elkezdik
terrorizálni társaikat.
Az utánzó ösztön miatt célszerű csírájában elfojtani
ezt a problémát, hiszen az lényegesen komolyabbra is fordulhat. Nem
példátlan, hogy az állomány a csipkedések miatt sebesült társuk kannibalisztikus vadászatába kezdett, s
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Élő-Világ

a kloákán keresztül kihúzták az élő
tyúk beleit. Láthatjuk tehát, hogy ez
a rossz szokás igen veszélyessé is
válhat, ha nem teszünk ellene.
A sebesült egyedeket érdemes a

EBRENDÉSZETI TELEP: GAZDÁT KERESŐ KUTYÁK 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig

lt

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ

Szeptember 16-án, 17-én

(Gödöllő, Szabadság út 21.
a HÉV-fordulónál)

9-11 óráig

ÁLLATPATIKA
Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet
9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

(szombaton, vasárnap)

NEGRÓ: 1,5 éves ivaros kan, kicsit
domináns, kanokkal szoktatható,
pórázon sétál, kanapéra vágyik

ZÉNÓ: 2 éves ivaros kan, középtermetű kutyákkal kijön, pórázon sétál,
kinti/benti eb.

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.
BUNDI: 1 éves, ivartalanított kan.
Szeret játszani, domináns, tanítható,
mérete ellenére nem nagy mozgásigényű, inkább kinti eb.

A gyepmesteri tevékenységhez kapcsolódó telefonszámok (Gödöllő közigazgatási határain belül):
Kóbor ebek bejelentése: 06-70-648-0200, naponta 8-18 óráig
Gyepmesteri telep: 06-70-648-0020, munkanapokon 7-16 óráig
Állattetem bejelentés: 06-30-303-3041, naponta 8-20 óráig

Rendel:
dr. Varga Ferenc
állatorvos
Telefonszám:
06/20-48-23-058
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belvárosi nApok – sportos szombAt délelőtt

Közel négyezren a Világfánál

Közel négyezer ember vett
részt a Belvárosi Napok rendezvénysorozat
alkalmával
megtartott városi futóversenyen, valamint a Világfa körül
megrendezett Sportág-választón és Sportszigeten.

lően nagy érdeklődés közepette
került megrendezésre, ezt jelzi,
hogy a városi iskolák közel 65
százaléka (3427 fő) részt vett a
szombat reggel közel kettő kilométeres futáson. Az iskolák
közötti mini versenyt a Petőfi
iskola nyerte, megelőzve a képzeletbeli dobogón a Montágh és a
Damjanich iskolát (az egyéni dobogósok nevét helyhiány miatt következő számunkban olvashatják majd).
Az első alkalommal megrendezett
Sportsziget és Sportág-választó is
nagy sikert aratott a gyerekek és szü-

A
futóverseny a
hagyományoknak
megfele-

AtlétikA – CsApAtbAjnokság döntőkön

Kiváló GEAC szereplés Székesfehérváron

Szeptember 9-én és 10-én rendezték a Székesfehérvári Atlétikai
Centrumban a Felnőtt és Serdülő
Magyar Csapatbajnokság döntőjét,
amelyen a Gödöllői EAC atlétái az
Ikarus BSE-vel közösen a felnőttek
között a negyedik helyen végzett, a
GEAC fiú serdülő csapata ezüstérmes lett, míg összetettben harmadik helyen zártak a serdülők.
A Serdülő CSB-n 32 csapat indult és a
GEAC fiatal atlétái szinte hihetetlen eredményt értek el. A fiú csapat mindössze kettő ponttal lemaradva a bajnok Miskolc mögött ezüstérmes lett, míg a lányok szoros
küzdelemben hetedikek lettek. Az együttes
összevetésben a Veszprém (VEDAC) és
a budapesti IKARUS BSE mögött bronzérmes lett. Kiemelkedően szerepeltek a
rúdugrók, a dobók és néhány ügyességi
számban indult versenyzőnk is. Az alábbi
sportolók érték el a legjobb eredményeket: Soos Levente, Dobránszky Laura,
Szőke-Kiss Jácint, Várkonyi Gábor,
Menyhárt Márk, Ajkler Ákos, Bánovics
József, Bánovics Károly, Orbán Andor,
Ladányi Viktor, Török Vilmos, Juhász
Nándor, Mihajlovic Alex, Schmutzer
Csilla, Simonváros Zille, Varga Evelin,
Németh Vera, Eszenyi Napsugár, Né-

„Felhívás!!!”

Indul a 2017/18 évi Amatőr
Asztalitenisz Bajnokság
a Gödöllői Városrészek
között! Kedves Sportbarátok, a hagyományos városrészek közötti amatőr
asztalitenisz
bajnokság
hamarosan indul.
Várjuk 5 fős csapatok nevezését,
2017. szeptember 18-ig, gyorfibea@invitel.hu e-mail címre vagy
a bajnokság Facebook oldalára. A
Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a
gödöllői asztalitenisz csapat közös
szervezésében megrendezésre kerülő bajnokságot korhatár nélkül
írjuk ki, és szerettel várunk mindenkit!

2017. Szeptember 12.

Sport

meth Nóra, Stefkó Eszter,
Novák Kíra, Hrapan Júlia,
Ferentzi Barnabás, Simonváros Csenge, Lajos Dóra,
Nemes Csenge.
A felnőtt CSB döntőn jelentős pénzdíjjal honorálták a résztvevőket,
ahová 12 csapat jutott be. A GEAC és az
IKARUS BSE évek óta közös csapattal
indul, ezúttal egy igencsak megfiatalított
keret vágott neki a kétnapos döntőnek. A
gödöllőiek részéről felnőtt versenyző nélkül a GEAC-Ikarus csapat mindössze négy
ponttal lemaradva a dobogóról, a kiváló
negyedik helyet szerezte meg. Simonváros
Csanád 505 cm-es új egyéni csúccsal lett
első rúdugrásban, ugyan itt Mihály Ádám
szintén egyéni csúcsát megjavítva, 475
cm-rel lett második. Bronzérmes
lett Renner Luca
magasugrásban,
valamint a 4x100as váltó (Csernyánszky Flóra,

lők körében egyaránt. A
gödöllői
egyesületek közül 17-en
mutatták
be sportágukat (vívás, kézilabda,
síelés, terepkerékpár, karate, dzsúdó,
akrobatikus torna, ritmikus gimnasztika, tánc, 7-es rögby, sakk, röplabda,

asztalitenisz, röplabda, terepíjászat
és kosárlabda), míg a sportszigeten hat sportágban (röplabda, asztalitenisz, streetball, Joga Bonito,
tollaslabda, frizbi) mérhették össze
tudásukat a rögtönzött csapatok. -tlRépási Petra, Pótha Johanna, Zsiga
Mónika), negyedik helyen végzett Répási
Petra 100 gáton, ötödik lett Kriszt Annamária és Szamosi András (rúdugrás), Répási Petra (200 m), míg a hatodik helyen
végzett Kriszt Katalin (magasugrás),
Kriszt Botond (110 m gát), Renner Luca
(távolugrás), 4x400 m női váltó (benne
Csenyánszky Sára és Horváth Dorottya)
és a 4x400 m férfi „A” váltó (benne Kriszt
Botond és Katona Ádám).
További helyezettek, 7. hely: Répási Petra
100 m, Kriszt Botond 400 m, Csernyánszky Sára 400 gát; 8. hely: Csernyánszky
Flóra 100 gát; 9. hely: 4x100 váltó (benne
Kriszt Botond); 10. hely: Bánovics Dorotytya rúd, 4x400 B váltó (benne Tamás Máté
és Mihály Ádám); 11.hely: Frei Dalma 400
gát, Horvát Dorottya rúd; 12. hely: Ajide
Dániel és Pótha Johanna 200 m.
-ll(képen a GEAC serdülő és felnőtt csapata)

TOBORZÓ - GYERMEK ATLÉTIKA – GEAC
A GEAC atlétika szakosztálya felvételt hirdet 2004-2009-es születésű gyors, ügyes és
erős alkatú gyerekeknek, akik szívesen sportolnának, versenyeznének. Jelentkezni lehet
szeptember végéig telefonon a 2007-2008-as születésűeknek Kovács Zoltán edzőnél a
30-6916286, a 2006-ban születetteknek Körmendy Katalin edzőnél a 30-3836789, a
2004-2005-ben születetteknek pedig Kovács Gábor edzőnél a 30-9480916 telefonszámon. A legkisebbek (2009) jelentkezését a 20-4166571 telefonszámon várjuk! Kérjük
továbbá, hogy akik Márton Anita vagy Pars Krisztián nyomdokaiba szeretnének lépni,
keressék Máté Alpár dobóedzőt a 20-5045889 számon. Ha szeretné, hogy gyermeke
játékosan sokoldalú fejlesztést kapjon, akkor várjuk a sportok királynője csapatába!
www.geac.hu

hArCművészet – tAekwon-do európA-bAjnokság

Nyolc gödöllői Eb-érem
Lengyelországban rendezték meg a
nyílt Taekwon-do Európa-bajnokságát, amelyen a gödöllői Taekwon-do
SE öt versenyzővel (a képen) képviseltette magát. Czeba Mihály VI.
danos mester tanítványai összesen
nyolc érmet, köztük két Eb-aranyat
hoztak haza.

két ezüstérmet szerzett, Som Róbert már
I. danos fekete övesként Európa bajnok
lett formagyakorlatban, illetve bronzérmes
küzdelemben, a csapat legfiatalabb tagja,
Kertész Viola a dobogó legalsó fokára állhatott remek formagyakorlatát követően,
míg a veteránok között Piblinger Tibor ért
el bronzérmet.
-li-

A lengyelországi kontinensviadalon 13
ország 454 versenyzője állt tatamira. A gödöllői különítmény közül Nagy Dorottya
élete első Európa-bajnokságán aranyérmes
lett formagyakorlatban, míg küzdelemben
is szerzett egy bronzérmet. Drobni Dániel

lAbdArúgás – háromból egy siker A hétvége termése

GSK: Távolodó bajnoki álmok
Távolodik a Gödöllői SK számára a megyei egyes bajnoki cím,
miután ismét kikapott a csapat,
ezúttal Taksonyban 2-1-re, így
a listavezető Pilis már 11 pont
távolságra került. Nyert első
megye kettes meccsén a GEAC
5-3-ra, míg a megye III-ban a GSK
II-Szada 2-0-ás vezetésről kapott
ki 3-2-re hazai pályán.
Pest megyei I., 5. forduló
Taksony SE – Gödöllői SK 2-1 (1-0)
Gól: Kaiser László.

PM II. Északi-csoport, 4. forduló: GEAC – Mogyoród FC 5-3 (1-1)
Gólszerzők: Kővári ˙Patrik (2), Beregszászi Béla, Simó Dániel, Ivanics Sándor.
PM III. Északkeleti-csoport, 3. forduló: GSK II-Szada – Püspökszilágy SE
2-3 (1-0) Gólszerzők: Szabó László,
Pataki László.
Következik: Szeptember 16., szombat
16 óra: Gödöllői SK – Viadukt SE-Biatorbágy (Táncsics M. úti Sportcentrum)
-lt-

FutsAl – 21-re már nem kell lAp

Két zakó az idényrajton
Elrajtolt az NB II-es teremlabdarúgó bajnokság, ahol a Keleti-csoportban küzdő Covritas-Futsal Gödöllő csapata az
első két fordulóban pont nélkül
maradt: Kecskeméten 15-1-re,
míg hazai pályán 6-2-re kapott ki
Baranyai Pál együttese.

jubileumi röplAbdA tornA
Junior röplabda Emléktornát
rendez szeptember 17-én a Penta-GRC a 70 éves jubileumát ünneplő hivatalos magyar bajnokság évfordulójának tiszteletére.
A házigazdák mellett az MTK, az
UTE és a Békéscsaba kapott meghívást.
1947-ben indult útjára az első hivatalos
magyar röplabda bajnokság! Ezt a bajnokságot a Ganz Torna Egylet csapata
nyerte meg. Érdekességként jegyezhető
meg, hogy a győztes csapat tagja volt az
a Markgráf Géza, aki néhány évvel később a Ganz Árammérőgyár Gödöllőre

Futsal NB II. Keleti-csoport, 1-2.
forduló: Scoregoal Kecskeméti FC –
Covrita-Futsal Gödöllő 15-1 (8-0) Gól:
Berta Balázs.
Covritas-Futsal Gödöllő – Rubeola FC
Csömör 2-6 (0-3) Gólszerzők: Dékány
József, Magyar Zsolt.
-lltelepítésekor Gödöllőn folytatta a röplabdázást.
Gödöllőn az országban elsők között
alakult meg a röplabdázás. 1949-ben a
Szlovákiából áttelepített pedagógusokkal
közösen szervezte meg Gödöllőn az első
röplabda csapatot Lencsés Rezső testnevelő tanár, mely csapatnak Rudnay Károly, Kungl Ferenc, Pál István, Brózik
Tibor lettek a tagjai, és csatlakozott hozzájuk a rendkívül sokoldalú atléta, Kirchhofer József.
E 70 éves jubileumi junior emléktora
szeptember 17-én, vasárnap 10 órai kezdettel kerül megrendezésre a Török Ignác
Gimnázium tornacsarnokában.
Mindenkit szeretettel várnak!

2017. Szeptember 12.
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Közérdek
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FELHÍVÁS!
Gödöllő és Wageningen idén ünnepli a testvérvárosi kapcsolatának 25. évfordulóját,
amiről ősszel egy kiállítással is megemlékezünk.
Ez idő alatt a két város lakói sok közös programon vettek részt, amit sokan megörökítettek.
Kérjük, aki az elmúlt 25 évből fotóval vagy videófelvétellel rendelkezik, juttassa el azokat
Kiss Zsuzsannának az alábbi e-mail címre: kisszsuzsanna.godollo@gmail.com,
vagy jelentkezzen a +36-20/546-1664-es mobiltelefonszámon!

BELVÁROSI JEGYIRODA INFORMÁCIÓ
A Belvárosi Jegyirodában (Gödöllő, Szabadság út 6.) jegyet válthat az ország az ország szinte
bármelyik színházi előadására, koncertjére, fesztiváljára, sporteseményére és kulturális rendezvényére.
Jegyvásárlási lehetőség lehetőség az Interticket, Ticketportal, TicketExpress, TicketPro és a
Jegymester rendszerein keresztül. Online jegyrendelés több száz jegyiroda több ezer rendezvényére
Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban.
A jegyirodában fizethet bankkártyával, SZÉP-kártyával,
Erzsébet-kártyával és Kultúrautalvánnyal is (Edenred, Erzsébet-utalvány).
BELVÁROSI JEGYIRODA ÉS SZERVEZÉS Jegyiroda: info@muza.hu .Tel.: +36-28-514130, +36-70-4527268

ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Szeptember 11-17-ig:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Szeptember 18-24-ig:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

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., Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16.
Tel: 06-28/410-653, 06/30-331-8822
M. Szabó és Társai Temetkezési Bt., 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

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosokat,
hogy dr. Gémesi György polgármester
szeptemberi fogadónapját szeptember 20-án,
szerdán tartja, 10-12 és 14-16 óráig.

Főzőverseny
a városi piacon

A gödöllői városi piacon megrendezett főzőversenyek évről-évre
egyre többeket mozgatnak meg,
a kondérok mögött ma már nem
csak városunk lakói, hanem a
környező településeken élők is
szívesen vállalkoznak a megmérettetésre.
2017. október 7-én (szombaton)
ismét rajtkőhöz állhatnak a civil
mesterszakácsok.
Várják olyan vállalkozó szelleműek jelentkezését, akik szívesen
megmutatnák főzési tudásukat és
úgy gondolják, hogy az általuk
készített ételt kizárólag ők tudják
a legízletesebben elkészíteni.
Jelentkezés: 06/30/5030777 telefonon, vagy személyesen Vilhelm
Ferencnél a piacon.

A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola
PORTÁS-UDVAROST KERES
heti 40 órás munkaidőben.
Érdeklődni, jelentkezni a
28/513-025 és a 06-30-782-8225 telefonszámon lehet.
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D’Elia
Szalon

www.delia.hu

Nőknek és férfiaknak
esküvői és alkalmi ruhák
készítése, kölcsönzése
és eladása.

2100 Gödöllő, Odray u. 8.
06-28/410-035
06-30/952-9987
info@delia.hu

„A kevesebb néha több”
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Hirdetés

+ Eladó Gödöllő királytelepi részén egy kisméretű lakóház, nyílászárócserével, gázfűtéssel 1094nm-es telken
30m-es utcafronttal. A telek ikerház építésére alkalmas.
I.á.: 17,9 M Ft. 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Családi ház Gödöllő máriabesnyői részén hosszútávra
kiadó (bútorozatlan). Tel: 06-20-217-6452

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

INGATLAN
+ Gödöllő blahai részén 1883nmes gazdálkodásra alkalmas telken tégla 60 nm-es házikó sürgősen eladó. Iár
11,8MFt. 20/772-2429
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn!
20/944-7025

+ Gödöllőn minőségi, új építésű csok képes ikerházak eladók, 4szoba+ nappalis, 123 nm hasznos, 400nm-es saját telekkel kulcsrakész, ár: 35MFt. 20/772-2429
+ Gödöllőn 3 szoba+ nappalis, új építésű 93 nm-es ikerház eladó 250 nm-es telken iár: 30,9 M Ft 20/772-2429
+ Gödöllőn Blahán 2szoba+ nappalis 72 nm-es új építésű önálló ház kulcsrakészen eladó, 760 nm-es telken. Ár
27,9MFt. 20/772-2429
+ Gödöllőn, kertváros felső részén 4szoba+ nappalis, szuterénes családi ház 545nmes telken sürgősen eladó. Iár:
29,8MFt. 20/772-2429
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft. 20/804-2102
+ Gödöllőn, központban n+3szobás jó állapotú családi
ház eladó. Iár:36.5MFT! 20/804-2102
+ Eladó 3szoba+ nappalis, újszerű ikerház 400 nm-es telekkel 30,9MFt-ért. 20/804-2102
+ Gödöllő kertvárosában, Csok képes ikerházi lakások eladók! Iár:43.5MFt. 20/539-1988
+ Gödöllőn, Kazinczy körúton, 4.em-i, erkélyes lakás eladó! Iár:16.2MFt! 20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! 20/539-1988
+ Antalhegy lábánál kifogástalan állapotú, 107m2-es családi ház eladó! 37.9MFt! Tel: 20/539-1988
+ Gödöllőn, 607m2-es, összközműves, természetközeli belterületi építési telek 20nmes téglaházzal eladó!
Iár:8,2MFt. 20/772-2429
+ Szadán, Gödöllőhöz közeli részen szép környezetben,
jó fekvésű, 1070 m2, gondozott, közműves építési telek
9,9M-ós irányáron sürgősen eladó! 20/772-2429
+ Eladó lakást keresek központban! Tel.:20/804-2102
+ Gödöllőn, Palotakerten 2 szobás, összkomfortos, felújított, 61 nm-es LAKÁS a központban, gyönyörű környezetben eladó. (Egyedi vízóra, központi fűtés, új nyílászárók;
HÉV, vasút, egyetem pár percre.) Iár: 17,5 M Ft. Érd: 0620-536-8191
+ Gödöllő Királytelepen felújítandó családi ház gyönyörű
panorámával, szép kerttel eladó. Tel: 06-20-432-9665

+ Domonyvölgy, Tulipán utcában
HÉTVÉGI HÁZ alpesi stílusban pincével, 914 nm kerttel eladó. A házban
víz, villany, a kertben fúrt kút, szőlő,
gyümölcsfák vannak. Iár: 7,5MFt.
Tel: 06-20-542-8437
+ Gödöllőn, Királytelepen 1136 nmes telken kertes családi ház eladó.
Komfortos, 3 szobás. Hasznos lakóterület 92 nm + 40 nm lakóépület
félkész állapotban. Pince, garázs,
ásott kút is van. Érdeklődni hétvégén: 20/2210-199
+ Kisorosziban, Fenyő út 58.sz. alatti 45nm-es, 2szobás ház konyhával,
fürdővel, pincével csendes környezetben eladó 900nm-en. 500 méterre
a halastó és a golfpálya. Érd: 06-70344-1307
+ Gödöllőn, Alma utcában 896 nm-es
ősfás telek eladó. Víz, gáz, villany a
telken belül. Csatornázás folyamatban. Ár: 19,9 M Ft. Érd: 06-30-953-4294
+ Domonyvölgyben 1264 nm-es vegyes beépítésű telek
rajta lévő faházzal eladó. Tel: 06-30-975-9604
+ Gödöllőn, Királytelepen eladó egy földszinti, 65 nm-es,
1+ 2 félszobás, erkélyes, téglaépítésű társasházi lakás
tulajdonostól. Iár: 19,8 M Ft. Tel: 06-20-442-7859
+ KERESÜNK Gödöllőn a Harasztban eladó házat magánszemélyként. Kérem hívjon: 06-20-9194-500, 06-203491-701
+ Eladó Gödöllőn a Szent István téren egy 2 szobás, felújított, loggiás, egyedi fűtéses társasházi öröklakás. I.á.:
17,9 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Mogyoródon a Szent Jakabi lakóparkban egy téglából épült, kifogástalan állapotú, nappali+ 3szobás, földszintes családi ház 140 össz. alapterületen, garázzsal,
téli kerttel, 1168nm-es telken melléképülettel. A telken
szaletli és épített grillező található. I.á.: 44 M Ft. 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Belvárosban egy nappali+ 3szobás
családi ház 750nm-es telken. Az ingatlan felújításra szorul, a tető teljesen új. I.á.: 25,5 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Bagon egy nappali+ 2szobás, földszintes üdülőház szuterénnel, cserépkályhával 1200nm-es, panorámás telken. I.á.: 2,5 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy 2,5 szobás családi
ház 4300nm-es telken. I.á.: 24 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy nappali+ 3szoba,
összkomfortos, 2 szintes, igényesen kialakított, 270nm
összterületű családi ház, melyben található egy kandalló,
szauna 1000nm-es, díszkertes telken elektromos kapubejáróval. I.á.: 57 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy
100nm-es, 2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, téglaépítésű lakás bramac cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő
egyik legjobb helyén. A ház előtt ingyen parkolási lehetőség. I.á.: 27,9 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő blahai részén 90nm-es, új építésű lakások külön kis telekrésszel, kulcsrakész állapotban 31 és
35 M Ft közötti eladási árért.0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a fenyves egyik csendes utcájában egy
2szintes, 2nappali+ 3szobás családi ház 2267nm-es telken garázzsal, zöldségtárolóval, szaletlival. I.á.: 43,9 M
Ft. 0620-919-4870

+ 75 éves vagyok. Egyszintes családi házamat életjáradékért, vagy a Szabadság téren jelenleg is cukrászdaként
működő üzletemet kiadom, ugyanitt 56 nm-es üzletet is.
06-30-735-0361, 06-28-533-958
+ Sürgősen eladó Gödöllőn, belvárosban egy 30nm-es,
fsz-i, cirkós üzlethelyiség. Iár:12.49M Ft. 20/804-2102
+ Gödöllőn a János u. 23. sz alatt lévő 6 x 4 m-es garázs
kiadó. Tel: 06-30-270-5828
+ Gödöllő belvárosában, frekventált helyen, 80 m2-es utcafronti összkomfortos üzlethelyiség (iroda, bemutató
terem, rendelő stb.) 2 bejárattal hosszú távra kiadó. Minimum 1 éves szerződés.(Biztonsági ajtórács, bútorozatlan, önálló mérőórák.) Tel: 06-20-944-3356
+ Raktár, garázs Gödöllőn kiadó. Tel: 20-9455-583

ÁLLÁS
+ Jogosítvánnyal rendelkező, férfi munkatársat keresünk
temetői munkára. Jelentkezés személyesen, fényképes
önéletrajzzal: Gödöllő, Dózsa Gy. út. 16. szám alatt. Tel:
06-30-478-3673
+ Kutató cég mikrobiológiai kutató munkára gödöllői laboratóriumába keres BIOTECHNOLÓGUST, BIOMÉRNÖKÖT,
BIOLÓGUST (MSc) és LABORATÓRIUMI ASSZISZTENST,
TECHNIKUST. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel a kutatolabor2@gmail.com címen.
+ Gödöllő területére szórólap-újság terjesztőt keresek. A
munka végezhető iskola, nyugdíj mellett is. Gödöllői lakosok jelentkezését várom! Tel: 20/495-2420
+ Gödöllői üzemanyagtöltő állomás shopjába keresünk
munkatársat azonnali kezdéssel, váltott munkarendben.
Pályakezdő is lehet, kereskedelmi végzettség előny. Érd:
28/513-115
+ VAGYONŐRÖKET keresünk Gödöllői telephely őrzésére!
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal vagy telefonon lehet
a következő címen: 0670-945-6079 vagy nortonganz@
gmail.com
+ A Csíkos ABC-be kiemelt fizetéssel BOLTI ELADÓT felveszünk. Tel: 06-70-772-7850 vagy személyesen a helyszínen!
+ Csíkos Pizzériába FUTÁRT felveszünk. Tel: 06-70-7727850
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+ Nemzeti Dohányboltba ELADÓT felveszünk!! Csíkos
ABC Gödöllő, Szőlő u. 10. Tel: 06-70-772-7850
+ Büfébe ügyes kezű munkatársat keresünk: 700,-/óra.
Jelentkezni: Csíkos Burger 06-70-772-7850 tel. számon
lehet.
+ A Szűcs Fogadója Szadán KÉZILÁNYT felvesz. Érdeklődni lehet: 06-20-943-0746
+ VIRÁGKÖTŐKET keresek gödöllői virágüzletbe. Tel:
20/330-7419
+ TAKARÍTÓ hölgyet keresek hosszútávra, heti 2 alkalomra családi házhoz. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal:
sziszkotimi1984@gmail.com
+ Gödöllői Yellow Pub étterem bővülő csapatába keresünk
végzettséggel és gyakorlattal rendelkező motivált SZAKÁCSOT. Fényképes önéletrajzzal a yellow@yellow-pub.
hu e-mail címen lehet jelentkezni. Érd: 06-30-860-8786
+ Belsőépítészeti kivitelezőként ASZTALOS BESZERELŐ
munkatársat keresünk műhely- és helyszíni munkákra.
Nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelkező kollégát várunk. Jelentkezni telefonon: 06-70-984-900

SZOLGÁLTATÁS
+ 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

Hirdetés

+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással,
automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti támrendszerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.
kertszabok.hu 20/571-3008
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. Tel:
20/9527-289, 28/476-229
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi permetezést vállalok: örökzöldek, gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mikroszkópos növénybetegségek felderítése. 06-20-922-4400
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+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+ KERTGONDOZÁS. Bízza most rám! Fakivágás, sövényvágás, bozótirtás, fűnyírás, fűkaszálás. Füvesítés,
gyepfelújítás, vegyszeres gyomirtás. Rotációs kapálás.
Gyepszellőztetés. Metszés, faültetés. Ágak, levelek elszállítása. Ereszcsatorna tisztítás. Kert takarítás. Gépi
permetezés. 06-30-747-6090
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+ KERTGONDOZÁS: metszés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb
kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka
rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620
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+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 20/367-4274
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSERE egész Pest megyében garanciával, megbízható szakembertől, szolid áron,
48 órán belül. 0670-418-3032
+ 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. 20/4915089
+ Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT, BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST és fűnyírást!
Tel: 06-70-361-9679
+ Műanyag párkányok kül- és beltérre (UV álló): 15cmes: 1.790Ft/fm; 21cm-es: 2.190Ft/fm; 25cm-es: 2.480Ft/
fm; 30cm-es: 2.800Ft/fm. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft.
Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30398-4815

+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási határidővel: -külső
hővédő rolók, -belső fényzáró rolók, -roletták, -energiarolók, -redőnyök. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró Kft. Gödöllő,
Kossuth L. u. 26. Tel.: 06-30-280-9375; 06-30-398-4815
+ SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ TAPÉTÁZÓ. Kisebb, nagyobb
szobafestést, mázolást és tapétázást vállalok, ill. kerítések, faházak lakkozását, kültéri festéseket. Hívjon bizalommal. Tel: 06-20-484-7182

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ BEMER TERÁPIA a REGENERÁLÓDÁSÉRT, TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉRT, akár az Ön otthonában. Működő mikrocirkuláció = egészségvédelem, GYORSABB GYÓGYULÁS,
JAVULÓ ÉLETMINŐSÉG. Bejelentkezés: Krániczné Ildikó:
06-20-516-5016 (Gödöllő és vonzáskörzetében.)
+ 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
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OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL,
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+ Alsó tagozatos tanuló korrepetálását, felkészítését vállalja tapasztalt pedagógus. 06-20-2810-295
+ MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői középiskolai
tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is! 20/380-2268 (du., este
hívható)
+ FEJLESZTŐPEDAGÓGUSI segítségemet ajánlom a tanulás megsegítésére; figyelem, emlékezet, szövegértés, diszlexia, logikus gondolkodási területeken. Iskola-előkészítéstől, érettségiig. dr. Kiss Katalin
06-20-388-4953
+ Alsó tagozaton tanító pedagógus 1-4. osztályos tanulók korrepetálását, felkészítését vállalja minden tantárgyból. Tehetséggondozás,
felvételi előkészítés a városközpontban. 06-30-688-9645

ADÁS-VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket,
magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412230
+ Almásy Katalin becsüs, vásárol legmagasabb áron, első vevőként,
bútorokat (romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, ékszereket, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel hétvégén is.
30/308-9148
+ FILLÉRES KIÁRUSÍTÁS, eladók: 4-7 éves korig fiú vegyes ruhák, 10
éves lányruhák, DVD-k gyerek és felnőtt, vegyes játékok. Árak: 100500-ig. G. Erkel u.4. 06-70-619-9079
+ Eladó: Electrolux fagyasztóláda, svájci kerti gömbgrill, biciklitartó
(kocsira), hólánc, fehér falburkoló lapok 7 x 16 cm, vezeték nélküli
billentyűzet, CanoScan 4200F scanner, ruhásszekrény. 06-30-4667503

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) 06-30/536-4300, 28/611-728
www.akkugodollo.hu

EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül
a termelőtől! Akác-, Hárs, Akác-hárs-, Repceméz. 720ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó
Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

Gödöllői telephelyű villanyszerelő
ipari cégünk, tanulni vágyó,
munkájára igényes

NAPELEM-SZERELŐ

munkatársat keres
hosszú távú munka végzésre,
azonnali belépéssel.
Bérezés megegyezés szerint!
ELVÁRÁSOK:
megbízhatóság, önállóság, pontos, precíz
munkavégzés, magasban végzett munka.
ELŐNY:
hasonló munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.
AMIT KÍNÁLUNK:
szakképesítés, folyamatos továbbképzés,
korrekt, versenyképes fizetés.
Teljes munkaidős, határozatlan
idejű jogviszony.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, kérjük, jelentkezzen
fényképes önéletrajzzal a
penzugy@elmuszolg.hu email címen
vagy a
06-28-430-562-es telefonszámon.

Gödöllői telephelyű villanyszerelő ipari
cégünk, önállóan dolgozni tudó, agilis,
szakmáját szerető – gyenge és/vagy
erősáramú hálózatok kivitelezési
munkáiban jártas

VILLANYSZERELŐ

vagy
VILLANYSZERELŐ BETANÍTOTT MUNKÁS
kollégát keres, hosszú távú munka
végzésre, azonnali belépéssel.
Bérezés megegyezés szerint!
ELVÁRÁSOK:
szakirányú végzettség, megbízhatóság,
önállóság, pontos, precíz munkavégzés.
ELŐNY:
hasonló munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.
AMIT KÍNÁLUNK:
korrekt, versenyképes fizetés. Teljes
munkaidős, határozatlan idejű jogviszony.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, kérjük, jelentkezzen
fényképes önéletrajzzal a
penzugy@elmuszolg.hu email címen
vagy a
06-28-430-562-es telefonszámon.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2017. SZEPTEMBER 19.
Megfejtés: Egy hagyományos őszi gödöllői rendezvény
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dobi Magdolna, Erzsébet királyné
krt. 10., Flórika Béláné, Kazinczy krt. 19.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Földi Károly Dózsa Gy. u. 65.,
Reményi Kornélia, Kotlán S. u. 2.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte: Riedlné Mészáros Ágnes, Fenyves köz 7.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Kollár Tímea, Szent János u. 17., Bácsi Éva, Szent István tér 3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gál Ildikó, Blaháné
u. 200., Sütő Lajos, Kaffka M. u. 7.

Felhívjuk tisztelt megfejtőink figyelmét, hogy a nyereménysorsoláson való részvételhez elengedhetetlen, hogy – akár postai úton, akár e-mailen küldik be a megfejtést – a nevük mellett a
pontos postai címüket is megadják! Köszönjük!

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

06-70/601-8618
Cím: Gödöllő, IsaszeGI út 60..
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