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Szombat délután hivatalosan is átadták a teljesen
felújított Széchenyi István utcát.

Rangos szakmai elismerést kapott Barakonyi
Margit gödöllői védőnő.

A Huniber-kupáért kiírt nemzetközi vívóversenyen

(2. oldal)

(3. oldal)

(8. oldal)

23 ország 367 vívója lépett pástra Gödöllőn.

ÜNNEP ZENÉVEL, TÁNCCAL ÉS SÁRKÁNYOKKAL
Szent Mihály napja hagyományait
elevenítették fel a Gödöllői Waldorf Általános Iskola tanárai és
diákjai szombat délután az Alsóparkban, ahol színes kulturális
programok várták az érdeklődőket. A színpadon folyamatosan
egymást váltották a produkciók; a
Gödöllői Waldorf Általános Iskola
és AMI diák csoportjai, valamint
az Erkel Ferenc Általános Iskola
énekkara szólaltatták meg a többségében Szent Mihály napjához
és a szürethez kapcsolódó dalokat és elevenítették fel az ehhez
az időszakhoz kötődő táncokat.
A Mihály-nap a XVIII. századig
– Szent László király rendelete
nyomán – kötelező ünnep volt Magyarországon. A hagyomány szerint
Szent Mihály arkangyal, a mennyei
hadak nagy vezére és győztes harco-

Fotó: Korondi Judit

Szent Mihály napjának hagyománya

sa az Isten ellen fellázadt sátánt eltiporta, kardjával átszúrta, majd letaszította a Földre. Az ő küzdelmüket
elevenítte fel a Sárkányjáték, amihez
kapcsolódóan számtalan bátorság- és

ügyességi „próbán” vehettek részt a
vállalkozó kedvűek.
A rendezvényen Lantai Csaba
alpolgármester mondott köszöntőt,
aki felelevenítette a naphoz kapcso-

lódó népszokásokat. Kitért
arra is, hogy Szent Mihály
ünnepe egyben pásztorünnep
is, hiszen ekkor hajtják be a
legelőről az állatot a faluba,
régen ilyenkor léptek szolgálatba az új pásztorok. Lantai Csaba örömét fejezte ki,
hogy a Waldorf iskola segít
ezeknek a hagyományoknak
minél szélesebb körű megismertetésében.
Az események középpontjában természetesen a sárkány állt. A hagyományos
sárkányjáték mellett volt papírkenyér- és gesztenyesárkány készítés, de kovácsolás
és mustkészítés is várta a gyerekeket.
A rendezvény „nagykoncertjét”
zúttal a Cimbaliband adta, aminek
tagjai rengeteg játékkal színesítették
(folytatás a 4. oldalon)
előadásukat.

A Zene
VilágnApjA

Október 1-jét az UNESCO Yehudi
Menuhin kezdeményezésére emelte
a Zene Világnapja rangjára 1975ben. A jeles napot idén is kosztümös

koncerttel ünnepelték a Frédéric
Chopin Zenei AMI növendékei és
tanárai. A Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában vasárnap este a
helyszínhez illő zenei produkciókat
szólaltattak meg. Az est nemcsak a
közönségnek, hanem a fellépőknek
is különleges élmény volt, amit ez
alkalommal a Gödöllő Táncszínház
művészeinek közreműködése tett
(folytatás az 5. oldalon)
teljessé.
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ÁTADTÁK A SZÉCHENYI UTCA FELÚJÍTOTT SZAKASZÁT

MÉG MINDIG ZAJLANAK A FEJLESZTÉSEK

Szombat délután hivatalosan is átadták a forgalomnak a Széchenyi
István utca Kandó Kálmán utca és
a Táncsics Mihály út közötti szakaszát, amivel befejeződött az utca
múlt évben megkezdett önkormányzati rekonstrukciója.
Mint azt Gémesi György polgármester az ünnepélyes átadáson elmondta, a város, saját forrásból összesen
közel kétszáz millió forintot költött
a korábban rossz állapotban lévő út
felújítására. Az érintett szakaszon a
burkolati munkák mellett a kétoldali

Míg egyes városrészekben a
végéhez közelednek a felújítások, máshol most kezdik a
munkákat. A szakemberek folyamatosan dolgoznak annak
érdekében, hogy a városi utakon a közlekedés és a parkolás biztonságosabb legyen.
Változatlanul folyik a munka a Hunyadi János utcában, ahol a héten
is aszfaltoznak. A burkolati munkát
most a Hunyadi János utca-Mátyás

szegélyek cseréjére, valamint
burkolt csapadékvíz-elvezető
árok és járda
felújításra
is
sor került. Mint
elhangzott, az
önkormányzati büdzséből

Lajos utcai csomópontban. Gödöllő
Város Önkormányzata a Petőfi téren
végzett vízelvezetési és aszfaltozási
munkálatokhoz kapcsolódóan a korábbinál komfortosabb parkolóhelyeket létesít.
A munkálatok a Kossuth Lajos utca
páros oldalának Petőfi téri szakaszán
zajlanak. Ezek során a meglévő kapubejárók között hét gépkocsi részére készül aszfaltozott várakozóhely
az utcában korábban létrehozott parkolósorhoz hasonló kivitelben.

évente közel ötszázmillió forintot
költenek a városi utak felújítására.
A ünnepélyes keretek között megtartott szalagátvágást Gémesi György
polgármester és dr. Jeney László,
a körzet önkormányzati képviselője végezte el. A városrész lakói az
eseményt szabadtéri közösségi programmal ünnepelték.
jk

Nyolc év utáN megépül a zajvédő fal

A napokban kezdődik a kivitelezés
Úgy tűnik, lassan véget érhet az a
nyolc éves küzdelem, amit a Blaháért Társaság folytatott az M3-as autópálya zajvédő fal építésével kapcsolatban. Mint arról Pecze Dániel,
a blahai városrész önkormányzati
képviselője (Gödöllői Lokálpatrióta
Klub) tájékoztatta lapunkat, megkezdődik a zajvédő fal építése.
Mint arról korábban is beszámoltunk, 2010 nyarán
épült meg az M3-M31
csomópont kísérő beruházásaként a 6 méter magas
zajvédő fal az autópálya
város felöli oldalán, a blahai oldalon azonban erre
nem került sor. A városrész
lakossága ekkor érzékelte
először a zajterhelés megemelkedését. A Blaháért Társaság,
Pecze Dániel vezetésével aláírásgyűjtést kezdeményezett a fal blahai
oldalon történő megemelése és a
város felőli oldalon hiányzó szakasz
megépítése érdekében, ám az Állami Autópálya Kezelő Zrt. szerint az
elvégzett zajmérés eredménye nem,
vagy csak minimálisan haladta meg
a megengedett határértéket, ezért el-

zárkóztak a feladat elől. Mivel a Blaháért Társaság és a helyi lakosság ezt
nem fogadta el, ezért 2011-ben az akreditált KÖR-KER Környezetvédelmi Kft-vel végeztetett három ponton
zajmérést, mely önkormányzati támogatásból valósult meg. A mérési
eredményekmindhárompontonjócskán meghaladták a határértéket. Ez-

zel kapcsolatban 2011. februárjában
Gémesi György polgármester levélben fordult az ÁAK Zrt üzemeltetési
igazgatójához, melyben a zajvédő
létesítésével kapcsolatos tárgyalást
kezdeményezett. Hosszú folyamat
indult el, a lakók pertársaságot alakítottak és az önkormányzattal közösen igyekeztek érdekeiket érvényesíteni. 2013-ban, egy évvel az

országgyűlési választások előtt az
ÁAK Zrt egy 2013. májusi levélben
adott tájékoztatást, hogy 2014-ben
sor kerülhet a kivitelezésre.
A parlamenti választás kapujában
azután Vécsey László országgyűlési
képviselő, és Völner Pál akkori infrastruktúráért felelős államtitkár sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a
zajvédő fal 2015-ben megépül.
Mindez azonban csak ígéret maradt, Pecze Dániel és a Blaháért
Társaság többször is demonstrációt szerveztek az autópálya
feletti gyalogos hídon. Azóta
már több mint két esztendő is
eltelt, mígnem az újabb parlamenti választások közeledtével
úgy tűnik, valóban megkapják a
zajvédő falat a blahai lakók.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. először a múlt hónap elején tájékoztatta az érintetteket, hogy rövidesen
megkezdik a kivitelezést, szeptember 27-én pedig hivatalossá vált,
hogy szeptember 28-án a munkaterület átadása után a kivitelezőnek
száznyolcvan nap áll rendelkezésére
a zajvédő fal megépítésére.
bj

ÚJ NÖVÉNYEK ÉS ÚJ ÁGYÁSOK DÍSZÍTIK A VÁROST

A VÜSZI kertészeti részlegének
munkatársai folyamatosan dolgoznak
a dísznövények cseréjén. A főtéren
már egyes helyekre bekerültek az új
növények. Az árvácskák mellett a
díszkáposzták adják majd a téli nö-

vénydíszítést. Nemcsak új virágok, hanem új
ágyások is szépítik a közterületeket.
A kertészek a Dózsa György úti temető előtt és a Szabadság úton a Testőrlaktanya mellett alakítottak ki új vi-

rágos területeket, de ha befejeződnek
a Petőfi téren zajló munkák, akkor a
Kossuth Lajos utca-Gábor Áron utca
csomópontba is virágok kerülnek a
tér közepén lévő területre.
bj

király utcai csomópontban végzik,
ahol a Mátyás király utca elején az
ivóvízvezeték javítási munkái miatt
eddig erre nem kerülhetett sor.
Megváltozott a forgalmi rend a Petőfi téren és környékén, mivel újabb
munkálatok kezdődtek a Kossuth

A szeptember 29-én megkezdett kivitelezés várhatóan október 30-ig
tart. A munkavégzés során a Kossuth
Lajos utca érintett szakasza munkaidőben időszakosan lezárásra kerülhet oly módon, hogy az lehetőség
szerint minél kisebb mértékben zajk
varja a közlekedést.

Tisztelt Lakók, Kedves Gödöllőiek!
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub, a gödöllői városrészi egyesületek és gödöllői civil szervezetek a közelgő Mindenszentek ünnepére és Halottak
napjára készülve Gödöllő Város Önkormányzata, valamint a VÜSZI Kft.
együttműködésével a 2017. esztendőben is önkéntes társadalmi munkát
szerveznek a Dózsa György úti temetőben.
IDŐPONT: 2017. OKTÓBER 13., PÉNTEK
A munkavégzés jellege: gyommentesítés, nagytakarítás. Mivel a szükséges eszközök korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért kérjük,
hogy szerszámokat, védőeszközöket (pl. metszőolló, kapa, ásó, gereblye,
kesztyű, stb.) lehetőség szerint mindenki hozzon magával.
Kérjük továbbá, hogy az előkészületek megkönnyítése érdekében részvételi szándékát a mindenszentek@vuszikft.hu központi e-mail címen, vagy
munkaidőben a +36/28-410-295-ös telefonszámon jelezni szíveskedjen
(különös tekintettel a tervezett érkezésre, valamint a részvétel várható
időtartamára).
Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere
Domonkos Ernő, a VÜSZI Kft. ügyvezető igazgatója
Pelyhe József, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub elnöke
Gödöllői civil szervezetek elnökei, Gödöllői városrészi egyesületek vezetői

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. TÁJÉKOZTATJA
A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY
ELÉRHETŐSÉGE MEGVÁLTOZOTT!
Minden eddigi helyi telefonszámukat a 06-28 körzet
megadásával lehet a jövőben hívni.
Az eddig hívható számok mellett továbbiakban a Palota-kerti
fűtőmű a 06-70/642-3141-es, a Kossuth Lajos utcai fűtőmű
a 06-70/642-3140-es, az ügyfélszolgálat a 06-70/668-0285-ös
számon is hívható.
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negyed századot ünnepel gödöllő és Wageningen

Közös programok a 25. évfordulón
Huszonöt esztendő rendkívül hosszú idő két
település életében. Ennyi idő alatt felnőtt egy
generáció, barátságok, szerelmek szövődtek,
a két város intézményei között gyümölcsöző
kapcsolatok jöttek létre. Ezeket elevenítik fel
október 6-án, amikor a Gödöllő és Wageningen
közötti testvérvárosi kapcsolat létrejöttének 25.
évfordulóját ünnepeljük.
A Művészetek Házában délután fotókiállítás nyílik, ami az elmúlt két és fél évtized eseményeit eleveníti fel. A rendezvényt Gémesi
György, Gödöllő és Geert van Rumund, Wageningen polgármestere nyitja meg.
Ezt követően konferencia kezdődik azoknak
a részvételével, akik a kapcsolatok építésében
és fejlesztésében részt vettek: az intézmények,
a művészeti csoportok, a civil szervezetek képviselői, akik a különböző rendezvényeken barátokat, ismerősöket szereztek.
A rendezvények persze nemcsak a visszatekintésre adnak lehetőséget, hanem arra is, hogy
a résztvevők átgondolják a kapcsolatok fejlesztésének további irányát.
A pénteki program zárásaként 18 órától a
Művészetek Háza színháztermében a Marlies Claasen vezette trió és a Budapest Saxophone Quartet ad közös koncertet. Az énekesnő

MEGHÍVÓ
Gödöllő és Wageningen
testvérvárosi kapcsolatának

25. évfordulója
alkalmából

Gödöllő Város Önkormányzata
G
konferenciát és kiállítást rendez.
Időpont: 2017. október 6., 16 óra
Helyszín: Művészetek Háza, rendezvény és kiállítóterem
és együttese, illetve a magyar
zenészek egy hollandiai koncerten találkoztak először. Az
elhangzott híres és népszerű
zeneművek alapján kezdett
el megfogalmazódni egy
esetleges közös, érdekes és
teljesen egyedi projekt ötlete.
2013 nyarán elkészült az első
közös lemezük „Silent Words” címmel, majd 2014-ben
lemezbemutató koncertturnéra indultak Hollandiában.

A rendezvényre Gödöllő Város Önkormányzata szeretettel vár
mindenkit, aki az elmúlt huszonöt esztendőben részt vett
a wageningeni kapcsolatépítésében és ápolásában.

Marlies
Claasen

A részvételi szándékokat kérjük, jelezzék Kiss Zsuzsannának az
alábbi e-mail címen és telefonszámon:
kisszsuzsanna.godollo@gmail.com, Tel.: 06-28/529-213
Az egyedülálló produkció
sikerét jelzi, hogy 2015
őszén a 4 fellépésből álló
magyarországi turnéjukon
mindenhol telt ház előtt léptek színpadra, hangos sikert
aratva. Most a gödöllői kö-

zönség előtt mutatkoznak be. A koncertre a belépés díjtalan. A wageningeni delegáció tagjai
mindezek mellett október 6-án részt vesznek
az aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezésen, szombaton pedig a városi főzőversenyen nemzeti specialitásukat készítik el.
(ny.f.)

90 év az egészségvédelem szolgálatában

a jövő tudósait várták az egyetemen

AMagyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)
és a Magyar Védőnők Egyesülete szervezésében
a Gödöllői Királyi Kastélyban tartották meg azt
az emlékülést és jubileumi védőnői konferenciát, amivel a 90 éve alakult Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálatra emlékeztek, valamint
korunk szakmai kihívásairól és az aktuális feladatokról cseréltek eszmét a szakma képviselői.
A rendezvényen dr. Gémesi György polgármester, a MÖSZ elnöke is köszöntötte a résztvevőket és megemlékezett az 1927-ben létrehozott Gödöllői Mintajárásról, aminek része volt
az egykori védőnői hálózat is.
Az emlékülésen az Emberi Erőforrások
Minisztériuma részéről dr. Betlehem József
helyettes államtitkár, dr. Beneda Attila kormánybiztos és Odor Andrea országos vezető
védőnő, valamint a Fővárosi Kormányhivatal
részéről Gulyásné Kedves Magdolna vezető védőnő, dr. Nagy Árpád, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ igazgatója, a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamarától Hirdi

A Szent István
Egyetem kampuszai közel százötven
programmal
csatlakoztak az Európai Unió egyik
legnagyobb tudománynépszerűsítő
programjához,
a
Kutatók Éjszakája
idei rendezvénysorozatához, aminek
célja a tudományos
életpálya népszerűsítése minél fiatalabbak számára.
Szeptember 29-én, 14 órától késő estig érdekes és ingyenes programok sokasága vár-

Védőnői jubileum

Kutatók Éjszakája

Henriett és a MAVE képviseletében Csordás
Ágnes mondott köszöntőt.
A jubileumi program keretében aranygyűrű elismerést vehetett át Barakonyi Margit,
a Tormay Károly Egészségügyi Központ területi védőnője, a gödöllői családok egészségének megőrzése és kimagasló karitatív munkája
elismeréséül; valamint Kahlichné dr. Simon
Márta, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Családgondozási Módszertani Tanszék nyugalmazott főiskolai tanára, a
védőnőképzésben végzett kiemelkedő
munkájáért. A díjakat Gémesi György
adta át.
A tanácskozáson a visszaemlékezések mellett olyan témákban cserélték
ki tapasztalataikat a résztvevők, mint
a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének idei tapasztalatai és a védőnői feladatok új szemléletei a nővédelemben és a várandósgondozásban.
(bd)

FELHÍVÁS!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc,
valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából koszorúzást tartunk

2017. október 23-án, 15.00 órakor
a Bezsilla-villa (az egykori Nemzetőrség) udvarának bejáratánál. (Gödöllő, Szabadság út 9.)
Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait.
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb 2017. október 20-ig
(péntek) 15 óráig a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán
a +36/70 338-1838-as telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál, hétköznap 9-15 óra között.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat a megemlékezés napján
13 és 14 óra között a helyszínre eljuttatni.
Megértésüket köszönjük.

ta a látogatókat Gödöllőn is. A Szent István
Egyetem aulájában a mobilrobotok vonzották
a gyerekeket, az Állattenyésztési Tanüzemben borjúetetési és fejési bemutatót tartottak,
a Babatvölgyi Tanüzemben pedig a magyar

szürkemarha és a magyar házibivaly tartásával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A
Gödöllői Botanikus Kertben a talaj élőlényeit
tanulmányozhatták a látogatók és
drónok mutatták
be, hogy mi látható a magasból. A
földszinti rektori
díszteremben
a
Faluszeminárium
bagi kutatásainak
első eredményeivel ismerkedhettek
az érdeklődők, a
Halgazdálkodási Tanszéken pedig a vízibolhákat vehették szemügyre a kutakodni vágyók.
A rendezvényt idén is nagy érdeklődés kí(ny-)
sérte.
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Európa Kulturális Fővárosa 2023
Szeptember 27-én került
megrendezésre a „Verseny
az Európa Kulturális fővárosa címért” elnevezésű konferencia, amit a City Hungary szervezett. Az esemény
kerekasztal-beszélgetés formájában zajlott, amit Takács
Júlia, a City Hungary és CSR
Hungary ügyvezető igazgatója vezetett.
A pályázó városok képviseletében
Koczka Tibor, Szombathely Megyei Jogú Városának alpolgármestere, dr. Csite András, a HÉTFA
Kutatóintézet és Elemző Központ
igazgatója Veszprémből, Tóthné dr. Kardos Krisztina, a Győri
Művészeti és Fesztiválközpont
igazgatója, dr. Süli András, EKF
2023 Debrecen Programiroda kreatív tanácsadója, valamint Gödöllő
képviseletében L. Péterfi Csaba,
az önkormányzat kommunikációs
igazgatója vett részt a beszélgetésben.
Az eseményen szó esett a városok
kultúrájáról, miért érdemes indulni
az elismerésért, illetve arról, hogy
a pályázathoz köthető befektetések
után mennyire lesz fenntartható az
adott város.
A jelenlevők egyetértettek abban,
hogy ebben a projektben a lakosságnak is partnernek kell lennie,
bele kell vonni őket a folyamatokba
és egy élhető várost kell teremteni;

bármelyik város is nyeri el a címet,
az Magyarországot és a magyar
kultúrát fogja képviselni.

Tudj meg mindent Európa
Kulturális Fővárosáról!

lis életét, kulturális
örökségét Európa-szerte.
Az Európa Kulturális Városa programot 1985-ben
indította
útjára
az Európai Unió
Tanácsa
Melina
Mercouri görög kulturális miniszter
javaslatára. A kezdeményezés egyre sikeresebbé vált, ezért 1999-ben
átkeresztelték a programot Európa
Kulturális Fővárosa névre, így ezt
a címet az írországi Cork városa
viselhette először. 2007-től kezd-

Az Európa Kulturális Fővárosa
címet az Európai Unió ítéli oda
egy évre. Ez alatt az idő alatt
az adott város lehetőséget kap
bemutatni, hogyan járul hozzá
a kulturális és művészeti koncepció, programok és pezsgés
a város átalakulásához, fejlődéséhez. Számos európai város
használta fel ezt a címet arra, hogy
megújuljon, alkalmazkodjon a kihívásokhoz és ismertté tegye kulturá-

Szent Mihály napjának hagyománya
(Folytatás az 1. oldalról)
Aki megéhezett a sötétedésig
tartó programon, a reformbüfében olthatta éhét és szomját. Mindezek mellett pedig
sokakat csábított a kézművesek kirakodóvására is, ahol
egyedi, különleges holmik ta-

lálhattak gazdára. A korábbi iskolai
rendezvény az elmúlt években nagy
népszerűségre tett szert, azt azonban kevesen tudják, hogy az ünnep
a waldorfosok számára 29-én korán reggel kezdődik. Az iskolában
ugyanis hagyomány, hogy Szent Mihály ünnepén a tanárok és a diákok
(és aki teheti a szülők közül) együtt
ve évente két város osztozik a címen, 2023-ban egy magyar és egy
nagy-britanniai város élhet ezzel a
lehetőséggel.
(B. L.)

13 éve nyitotta meg kapuját az Arany Virágcserép
kézműves bolt és alkotóműhely

– Tizenhárom év hosszú idő. Men�n�it változott ez idő alatt a kínálat?
– Amikor megnyitottam, leginkább
a kézműves késztermékeket találták
meg az üzletben az érdeklődők, de
egy év alatt, szinte teljesen kicserélődött az árukészlet, Gödöllőn ugyanis
elsősorban a hobbi alapanyagokra,
szakkönyvekre, valamint a műhelyprogramokra van igény. Ennek oka,
hogy sokan nem ismerik a különböző
technikákat, de szeretnék őket elsajátítani.
– Mi a legkedveltebb program és
mire van leginkább igén�?
– Az iskolai szünetekben kézműves-,
gasztro-, és életmódtáborokat, hétvégente műhelyünkben születésnapi
partikat, a Tűztorony Kávézóban vasárnaponként kézműves programo-

ünnep zenével, tánccal és sárkányokkal

Az elmúlt hetekben egyre többször kerül szóba, milyen lehetőségeket és milyen feladatokkal
jár az Európa Kulturális Fővárosa megtisztelő cím. Nemrég
megjelent az a kiadvány, amiből mindent megtudhatnak az
érdeklődők arról is, mit jelenthet mindez a városnak.

Bővülő szolgáltatással és szülinapi partival ünnepeltek

A Petőfi Udvarban található üzlet tulajdonosa Simányi Katalin, aki akkor elnyerte az Életpálya Alapítvány
által az „Év Legígéretesebb Fiatal
Vállalkozója” fődíját, cseppet sem
babonás, hiszen az évfordulót 2017.
szeptember 30-án különleges születésnapi partival ünnepelte, amelyen
az érdeklődők ingyenes workshop
keretében ismerkedhettek meg a
legújabb alapanyagokkal és technikákkal, a vendégeket finomságok és
ajándékutalvány sorsolás, arcfestés
várta, ráadásul ezen a napon minden
terméküket 13 százalékos kedvezménnyel lehetett megvásárolni.
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Civil

kat tartunk, melyek közül a legnépszerűbbek a karácsonyi és a húsvéti
előkészületek. A díszcsomagolástól
az asztaldíszítésig, a porcelán- és
díszítőfestéstől a korongozásig mindent el lehet sajátítani a foglalkozásokon és ilyenkor erre a legtöbb
családban szakítanak is időt. Nálunk
nemcsak a tradicionális megjelenésekkel, hanem a legújabb trendekkel
is megismerkedhetnek az érdeklő-

dők. Most épp az őszi dekorációra, a
halloweenre, valamint a karácsonyra
fókuszálunk.
– Jól tudom, hog� az évforduló
több újdonságot is hoz a vásárlóitoknak?
– Eddig két helyen tartottunk foglalkozásokat, táborokat a már említett

Tűztorony Kávézóban és az Erdőszél utcai székhelyünkön, októbertől
azonban már az üzletben, hétközben,
egyéni igények alapján, és meghirdetett programok keretében is lesz
lehetőség, erre is nagy az igény, amit
mi mindig figyelemmel kísértünk.
Így indítottuk el néhány éve a kézműves táborokat, születésnapi partikat, valamint a nagyobb vállalatok
számára csapatépítő, családi és ünnepi programjainkat. Büszke vagyok
rá, hogy ügyfeleink többek között
a Celebi Hungary, vagy – hogy egy
gödöllői céget mondjak – a Human
Bioplazma. De az óvodák és az iskolák számára is szerveztünk már sok
ingyenes programot, aminek a középpontjában az újrahasznosítás állt.
– Most a sport is bekerül a kínálatotokba. Hog� illeszkedik ez hozzátok?
– A nagyobb céges rendezvényeken
egyre többször jelent meg az igény a
kézműves foglalkozásokon túl, hogy
legyenek életmód- és sportprogramok
is. Másfél éve elkezdtem aktívan sportolni, így találkoztam Kuzma Ádám
személyi edzővel, akivel közösen
csapatépítő programok, családi- és
sportnapok, bajnokságok, életmód táborok szervezését, lebonyolítását tervezzük. A részletekről honlapunkon
(aranyviragcserep.hu) és Facebook
oldalunkon (Arany Virágcserép Alkotóműhely Gödöllő) folyamatosan
(x)
tájékoztatjuk az érdeklődőket.

kísérik figyelemmel az arkangyal
győzelmét jelentő napfelkeltét, s ezután gyönyörűen előkészített közös
reggelivel, majd ügyességi és bátorságpróbákkal folytatják a napot.
Az iskolai programot az intézmény
azzal a céllal bővítette a városnak
szánt rendezvénnyé, hogy minél többekkel megismertesse a jeles naphoz kapcsolódó hagyományokat. Az
esemény ma már része a GödöllŐsz
Fesztiválnak.
(K.J.)

Izsó Bogi az X faktorban!
A gödöllői gyerekek rendre megmutatják oroszlánkörmüket a különböző
területeken. A napokban Izsó Boglárka hívta fel magára ismét a figyelmet.
A fiatal tehetség, aki
korábban az Ének iskolájában mutatta meg tehetségét, most bejutott
az X faktor táborába!
Bogi az RTL Klub tehetségkutatójában Simon & Garfunkel The
Sound of Silence című
dalával érdemelte ki a
továbbjutást.
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Táncra hívó dallamok

Az elmúlt huszonöt esztendőben
előadott tánczenei darabokból
szólaltatott meg jó néhányat az
Arpeggio Gitárzenekar a Művészetek Házában megtartott
szombati koncertjén.
Az est folyamán többek között
Bach és Haydn zenéje is felcsendült a pásztortáncok és a nép-

szerű latin dallamok mellett. A
rendezvény a GödöllŐsz Fesztivál programját színesítette.
A Kósáné Szabó Beáta által vezetett Arpeggio Gitárzenekar az
év folyamán még egy nagy koncerttel várja majd a közönséget,
december 17-én az Adventi Kastélynapok keretében lépnek majd
színpadra.
(B.J.)

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

Szeretni kell, ennyi az egész
Vannak témák, amikhez mindenki
ért. Ilyen a foci, a politika és ilyen a
gyermeknevelés. Igen, ez utóbbi is
azon dolgok egyike, amit mindenki
tudja, hogyan kell(ene) jól csinálni –
ha valaki a mindennapi tapasztalatai
alapján úgy véli, hogy ez eddig nem
igazán jött össze… nos, ehhez csak
annyit tehetünk hozzá: mindenkinek joga van a saját véleményhez. A
téma „szakértőinek” azonban annyit
elmondhatunk, a legnevesebb pszichológusok sincsenek mindig azonos
állásponton, ha színt kell vallaniuk
ebben a témakörben. Hogy ez menynyire igaz, azt jól példázza a Nyitott Akadémia egyik legnépszerűbb,
most átszerkesztett és kibővített kiadványa.
A szülők és a gyermek kapcsolata
rendkívül bonyolult dolog. Már az
is érdekes kérdés, hogy mikor kezdődik: a fogantatás pillanatában, a
születéskor, később, vagy sokkal, de
sokkal korábban?
Bizony, ha csak a múlt (XX.) szá-

zadot nézzük, akkor is sokféle vélekedéssel találkozunk. A most újra
megjelentetett kiadványban dr.
Ranschburg Jenő, dr. Vekerdy Tamás, dr. Popper Péter, Orvos-Tóth
Noémi és F. Várkonyi Zsuzsa osztja
meg gondolatait és tapasztalatait az
olvasókkal arról, hogyan segítsünk
gyermekünknek, hogy a társadalmi
hatások, a sokszor rossz irányt mutató trendek ellenére minél egészsé-

gesebb lelkületű felnőtté válhasson.
A szakemberek szerencsére nem
csak a gyerekekre gondolnak, hanem
ránk, szülőkre is. Jó néhány elképzelést írnak le és ütköztetnek a tapasztalatok tükrében arról, hogyan
éljük túl a bizony sok esetben nem
könnyű gyermeknevelést.
Ám a könyv nem csak valamennyi
szülőnek ajánlott olvasmány, hanem
a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek is! Átolvasva a leírtakat,
ugyanis talán jobban megértenék
egymást és azt is könnyebben el
tudnák dönteni, kinek mi a dolga a
rábízott gyermekkel!
Hogy az említett pszichológusok
hogyan vélekednek, azt olvassák
el! Azt azonban elárulhatjuk, abban
egyetértenek: a gyereknek legyen
gyerekkora! Nem kell már az anya
hasában fejleszteni, a születés után
pedig azonnal versenybe állítani
kortársaival. Odafigyelés és szeretet
– erre van a legnagyobb szükség.
(Nyitott Akadémia:Sorsdöntő találkozások- Szülők és gyerekek) nyf

kosztümös zeneiskolás koncert

A Zene Világnapja
(Folytatás az 1. oldalról)

A jeles nap alkalmából immár ötödik alkalommal megrendezett, Buka
Enikő igazgató által életre hívott
kosztümös koncert egyfajta időutazás is volt, hiszen az egyes zenei
korok kiváló alkotásait korabeli ruhákban szólaltatták meg az ifjú tehetségek. Az estet Gémesi György polgármester nyitotta meg, a házigazda

szerepét
Buka
Enikő és Fodor
László töltötte be.
A közönség Phalése, Attaignant,
Susato, Rameau,
Bach, Dowland,
Händel, Mozart,
Telemann, Caporale, Dias, Doyle,
Bizet műveit hallhatta.
A GödöllŐsz Fesztivál programjai

közé tartozó koncerten idén Juhász
Enikő, Farkas Lizett, Mánya Balázs, Csikós Gellért, Szabó Ben-

ce, Martin Luca, Simon Viktória,
Kőműves Márton, Szabó-Van Der
Voort Emma, Braun Áron, Bekő
Pál, Boechat Dániel, Zombor
Bercel, Kristóf Panna, Kiss Zita,
Csuja Dániel, Albert Anna, Szécsényi-Nagy Rudolf, Pirkó Emma,
Szabó Anna, Pertis Botond, Nagy

Balázs, Kertész Mátyás, Berkó Domonkos, Kristóf Kata, Csuja Gellért, Hiripi Abigél, Takács Luca,
Bernácz Ábel, Kovács Márton,
Lázár Levente léptek fel. A növendékeket Braun Julianna, Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona, Szitha Miklós, Kósáné Szabó Beáta,
T. Pataki Anikó,
D. Ella Beatrix,
Z. Molnár Ildikó,
Juniki Spartakus,
Zomborné Virágh
Eszter, Balogh Ágnes, Fodor László,
Buka Enikő készítették fel, zongorán
közreműködött Ferenczy Beáta.
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Város-Kép

Ízek a szerzeTesek és nagyanyáink konyhájából

MEGHÍVÓ

Őszi színekben
A nemrég a Premontrei Auditóriumban nyílt kiállítás Saly Noémi a
„Szerzetesek asztalánál” című könyvéhez kapcsolódóan, a múlt héten a
Gödöllői Városi Könyvtárban pedig

receptje alapján készült lekkvárból! Örömmel tapasztalja,
hogy a könyv nem csupán
nosztalgiázás az ízek biro-dalmában, hanem valóbann

AG
GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM
M
TISZTELETTEL MEGHÍVJA GÖDÖLLŐ VÁROS LAKOSSÁGÁT

OKTÓBER 6-ÁN (PÉNTEK) 9.30 ÓRÁRA

A GIMNÁZIUM MELLETTI TÖRÖK IGNÁC-SZOBORNÁL AZ ARADI
VÉRTANÚK ELŐTT TISZTELGŐ VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSRE.
A KOSZORÚZÁSRA A GIMNÁZIUM PORTÁJÁN
LEHET JELENTKEZNI OKTÓBER 5-ÉN 15 ÓRÁIG.
TEL.: 06-28/420-380

TiszTelgés a vérTanúk előTT

Gödöllői emlékek

már magát a kiadványt is megismerhették az érdeklődők. A bemutatóra
szeptember 26-án került sor, a szerzővel Balogh Péter Pius O. Praem
perjel beszélgetett. A már említett
könyv mellett ekkor került bemutatásra Saly Noémi „Spájz” című műve
is. Mint kiderült, sok humorral fűszerezett különleges szakácskönyv ez,
aminek segítségével a déd- és nagyanyáink által főzött ízeket varázsolhatjuk az asztalra.
Saly Noémi elmondta, már ajándékba is kapott a könyvében szereplő

kedvet csinál a különböző
receptek kipróbálására. Az
édesanyák a gyerekeket is
bevonhatják a lekvárkészítésbe, akik így megtanulják
tisztelni az ételkészítő embert és még a gyümölcsökhöz is más lesz a viszonyuk.
A lekvár az embereket is
össze tudja ragasztani, családokat köthet, tarthat össze.
A könyvével ehhez való hozzájárulását tartja élete legnaD
gyobb eredményének.

KEZDŐDNEK A BOLDOGASSZONY ÉV PROGRAMJAI
Augusztus 13-án, a Máriabesnyői
Nagyboldogasszony Bazilika kétnapos főbúcsújának keretében Ternyák
Csaba egri érsek, dr. Stella Leontin
kanonok, c. prépost, a bazilika plébánosa kezdeményezésére a máriabesnyői szűzanya tisztelői számára
meghirdette a „Boldogasszony évét“.
Ehhez kapcsolódóan októberben
több program is várja az érdeklődőket.

A héten indul Stella Leontin kanonok,
plébános
atya
előadássorozata,
melyben első alkalmára október
4-én, 19 órakor kerül sor a Máriabesnyői Szent Ferenc Közösségiházban.
Az előadás témája a testi erő-lelki
erő lesz.

Október 8-án – szintén a Boldogasszony éve keretében – 19 órai
kezdettel Szentgály-Tóth Áron orgonahangversenyére várják az érdeklődőket a bazilikába. Az est folyamán többek között Liszt Ferenc
és J.S. Bach műveit hallhatja majd
a közönség. A belépés ingyenes, adományokat azonban az orgona fenntartására elfogadnak.

Október 6-án országszerte „az aradi
tizenháromra” emlékezünk szerte a
magyarok lakta területeken, határokon innen és túl. Nincs ez másként
Gödöllőn sem, ahol nagy hangsúlyt
kap a vértanúk előtti főhajtás, hiszen
városunk neve kettőével is összekacsolódik: Itt, a kastélyhoz tartozó,
a mai Martinovics utcában álló kis
épületben született Török Ignác tábornok, Damjanich János özvegye
pedig itt élt egy ideig.
Az 1848/49-es szabadságharc leverését
követően a császári haditörvényszék
ítélete alapján október 6-án, Aradon
kivégezték a magyar
honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét: Aulich Lajost,
Damjanich Jánost,
Dessewffy Arisztidet, Kiss Ernőt,
Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt,
Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet,

(k)

HAMAROSAN!

Itt van az ősz, így tehát hamarosan a
postaládákba kerül a Gödöllői Magazin legújabb száma is. Hogy mit tartogat az olvasóknak? Nos, ez legyen
meglepetés, annyit azonban elárulunk, hogy egy ősszel igencsak aktuális témát jártak körül a szerkesztők.
Olvashatnak mesterekről és tanítványokról, tisztelgünk azok előtt, akik
generációknak adták át tudásukat,
megtudhatjuk mi köze van a pénzváltó asztalnak a közétkeztetéshez, de kiderül többek között az is, mi minden
érdekelte mestereinket még amellett,
(j.)
amiben végül sikeresek lettek.

Pöltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt, illetve Pesten gróf Batthyány
Lajost, hazánk első miniszterelnökét.
Török Ignác 1795. június 23-án
született Gödöllőn, kisbirtokos nemesi családban. Apja a Grassalkovich-uradalom gazdatisztjeként dolgozott. Török Ignác Bécsben végezte el a hadmérnöki akadémiát, majd
rövid ideig a magyar nemesi testőrségnél volt oktató. Az 1848/49-es
szabadságharc kitörésekor őrnagyi
rangban Károlyváros erődítési igazgatója volt. A hadmérnöki karban
szerzett alezredesi rangot. 1848
szeptemberében Komárom erődítési
igazgatójává nevezték ki, majd 1849
januárjában tábornoki rangot kapott.
Júniusban a visszafoglalt budai vár
erődítéseinek bontását irányította,

majd júliustól a szegedi munkálatokat vezette. A világosi fegyverletételnél elfogták és október 6-án, Aradon
kivégezték. Csontjait gátépítési munkálatoknál, 1932-ben találták meg,
maradványai az aradi emlékoszlop
kriptájában nyugszanak. Török Ignác
nevét utca, gimnázium és két szobor
őrzi szülővárosában.
Az első emlékművet 1949-ben
állították fel, a mellszobor Csikász

László alkotása. Akkor az anyagi körülmények kis méretű mellszoborra
adtak lehetőséget, de a kegyeletet és
az itt élők tiszteletét méltón kifejezi.
A szobor a vértanú nevét viselő utcánál található.
A másik, nagyobb méretű bronz
mellszobrot 1995-ben avatták fel. A
belvárosban kapott helyet a tábornok
nevét viselő gimnázium előtt. Azóta
minden esztendőben itt tartja megemlékezését a város. A Tóth Béla által készített alkotást közadakozásból
állították fel.
Damjanich János nevét Gödöllőn
iskola és utca őrzi, az itt élők pedig
azt is megőrizték emlékezetükben,
hogy az egyik, már lebontott házban élt egy ideig özv. Damjanich
Jánosné, alig néhány száz méterre a
kastélytól, ahol egyébként gyakran
tartózkodott Ferenc József. Damjanich özvegye – Györe Zoltán közlése
szerint – azt a házat vásárolta meg,
amiben az isaszegi csata előtt lakott
(j.)
a férje.
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Duci a kutyám? Az elhízás, betegség!

A gyep őszi ápolása, gondozása, és karbantartása

Európában egyre többen vannak a túlsúlyos és elhízott kutyák. A probléma előfordulási
gyakorisága az utóbbi években drámai mértékben nőtt.
Cselekednünk kell, amelyben
segítségünkre lehet a testsúlykontroll program!
Felismerték, hogy az elhízás betegség, amely drámai mértékben – akár
több évvel is – csökkenti a kutya
élettartamát és rontja annak életminőségét, emellett növeli a valószínűségét annak, hogy az állatnál más
súlyos betegségek is kialakuljanak.
Egy vizsgálatban, melynek során két
kutyacsoport közül az egyik csoport
állatai 25%-kal kevesebb táplálékot
kaptak, összehasonlították a két csoport élettartamát. A korlátozott menynyiségű táplálékkal etetett kutyák átlagos élettartama több mint 15%-kal

hosszabb volt, mint a kontroll ebeké.
Emellett a korlátozott mennyiségű
táplálékot kapott kutyákban az idült
betegségek tünetei sokkal idősebb
korban jelentkeztek.
A kezelések többsége diétából és a
testmozgás növeléséből áll. A kutyatulajdonosok számára azonban
nehézséget okoz ennek a betartása,
elsősorban a kutya viselkedése, az
életmóddal kapcsolatos tényezők,
valamint azon hiedelem miatt, hogy
az etetés a házikedvenc és gazdája
közötti kötődés fontos eleme.
A kövérség egészségügyi kockázatai
Csökkent fizikai aktivitás
A kutyák életminőségét a túlsúly a
mozgékonyság és az aktivitási szint
csökkentése révén ronthatja, ami tovább nehezíti a súlyfelesleg leadását.
A súlyfelesleg által a kutyára rótt
plusz igénybevétel a következőket
eredményezheti:
– A szív és a légzőszervrendszer nagyobb igénybevétele

TURUL

– A tüdőfunkció romlása - a zsírtöbblet korlátozza a tüdő kapacitását, és
nagyobb munkára készteti a rekeszizmot
– Csökkent hőtűrés. Ez kellemetlen közérzethez vezet, és csökkentheti az állat
fizikai aktivitásra való hajlandóságát
A túlsúly az izületek fokozott terhelése következtében nagy mértékben
növeli az osteoarthritis (ízületi gyulladás) kialakulásának veszélyét.
Vizsgálatok bizonyítják, hogy
már egy mérsékelt
fokú
súlycsökkenés
is enyhítette a
csípőízületi osteoarthritisben
szenvedő kutyák
hátulsó végtagi sántaságának
mértékét. A túl nagy testsúlyt hordozó kutyák esetében ténylegesen a
testsúly csökkentését tekintik az első
számú kezelési lehetőségnek.
Cukorbetegség
Az elvégzett vizsgálatok eredményei
szerint a cukorbetegségben szenvedő
kutyák többsége elhízott. Kimutatták
azt is, hogy elhízott cukorbeteg kutyákban nehéz elérni és fenntartani a
megfelelő vércukorszintet.
Egyéb kockázatok
Kutyákban az elhízást a következő
betegségekkel és állapotokkal is öszszefüggésbe hozták: osteoarthritis,
szív- és légzőszervi betegségek, cukorbetegség, valamint fokozott műtéti és altatási kockázat.
Az elhízás okai
Az elhízás okai meglehetősen összetettek. Leggyakoribb oka az energia
túlzott mennyiségben való felvétele
vagy nem megfelelő felhasználása,
ami energiafelesleget (pozitív energiamérleget) eredményez.

Az elhízás kialakulásához hozzájáruló tényezők:
– A kutyatulajdonos etetési szokásai:
asztali ételmaradékok, jutalomfalatok, olcsó kutyaeledelek, az étkezések száma, a családtagoktól kapott
plusz táplálék.
– A túlsúlyos kutyák gazdái sokszor
maguk is túlsúlyosak.
– Érzelmi tényezők: a kutyatulajdonosok gyakran úgy gondolják, hogy
„a táplálék szeretet”, vagy bűntudatból etetik a kutyát. A túletetés gyakran a tulajdonos saját helyzetének az
állatra történő kivetítése.
Az elhízás egyéb okai:
– Fajta (genetikai tényezők): elhízás
leggyakrabban a következő kutyafajtákban fordul elő: Retriever, Beagle,
Basset Hound, Cocker spániel, tacskó, skót juhászkutya, német juhász
és terrierek.
– Ivartalanított kutyákban nagyobb
valószínűséggel alakul ki elhízás.
– A háttérben meghúzódó betegségek: endokrinológiai rendellenességek és olyan állapotok, melyek
esetén csökken az állat fizikai aktivitása, például osteoarthritis (ízületi
gyulladás), légzőszervi betegségek,
szív- és érrendszeri betegségek.
– Egyes gyógyszerek: progeszteronok, kortikoszteroidok, görcsellenes
szerek.
A súlycsökkenés előnyei
– Az optimális testsúlyú kutyák hoszszabb ideig élnek, mint elhízott társaik.
– Az ízületgyulladás, valamint a légzőszervi és szívbetegségek esetén a
testsúly csökkentése az elsőként választandó kezelési lehetőség.
– Már 11%-os testsúlycsökkenés
esetén enyhültek az ízületgyulladás
klinikai tünetei.
– Már 10%-os testsúlycsökkenés esetén is nő a kutyák aktivitási szintje.
haziallat.hu

A fűnyírás szezonja
nagy általánosságban
késő tavasztól kora
őszig terjed, tehát a
főszezon mondhatni a nyár, ellenben
tévedés azt gondolni, hogy a szép gyep
ápolására más időszakban, főként őszszel nincsen szükség. Kevesen tudják, de akárcsak a kert többi részén,
a fű tekintetében is ilyenkor kell
elvégeznünk a legfontosabb előkészületeket ahhoz, hogy tavasszal
és jövő nyáron ismét sűrű, és szép
zöld gyep díszíthesse udvarunkat.
Érdekesség, hogy az őszi szezon a
legideálisabb arra, hogy pázsitot telepítsünk, hiszen általában ilyenkor
a legtöbb a csapadék, a nagy nedvességtartalom pedig segít abban,
hogy a magok megcsírázzanak
és megerősödjenek. Amennyiben
azonban már telepített gyepről beszélünk, az alábbi gondozási munkákra lesz szükségünk még a tél
előtt!
Karbantartás: nyírás és szellőztetés
Hogy meddig kell nyírni a füvet,
az minden évben változó! Vannak
évek, amikor már szeptember végén abba lehet hagyni, mert leesett
az első hó és rendszeresek a talaj
menti fagyok, míg máskor még
november közepén is úgy nő a fű,
hogy legalább egyszer érdemes lenyírni. Elegendő egy-két melegebb
nap, és a gyep igencsak hamar
megnőhet.
Ne felejtsük el, hogy ősszel általában mindig mélyebbre állítsuk a
fűnyíró mélységét, ami nemcsak
lecsökkentheti a két nyírás közötti
időtartamot, hanem ezen túlmenően a fűnek is segíti a hó alatti telelést, így akár tartós hótakaró esetén
sem kell károktól tartanunk. Ha
nyáron néha marad is, ősszel már
egyáltalán ne hagyjunk levágott
füvet a gyepen, az ugyanis minden
esetben rothasztja az egészséges
pázsitot.
Egy gyönyörű gyep esetében elengedhetetlen a szellőztetés, amit
sokan hajlamosak elfelejteni, azonban a megfelelő eredmény érdekében érdemes vagy megfelelő gépet
bérelni, vagy nagyobb terület esetén vásárolni is egy a munkára alkalmas szerkezetet. Ha nincs pénzünk, természetesen választhatunk

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

9.00–19.00
Tel: 06-30-943-9898

HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTÓ

Október 7-én
szombaton
9-11 óráig.

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

Hétvégén is nyitva tartó
ügyelet

Irtsuk a gyomot és a kártevőket!
Az őszi gyep ápolásához nemcsak
a nyírás és a szellőztetés tartozik
hozzá, nagyon fontos ugyanis például az, hogy még a tél előtt kiirtsuk belőle az oda nem illő gyomokat. Az év folyamán ugyanis a szép
zöld gyep látványát könnyedén elronthatják különféle felnövő, vagy
nem odaillő növények, amelyeket
még ősszel megfelelően ki kell irtani, nehogy továbbterjedjenek.
Ezt azért érdemes ősszel elvégezni,
mert általában a munkálatok utána
kellemetlen foltokat hagynak az
összefüggő pázsiton, amit nagyon
fontos lesz újra bevetni. Ezt ősszel
a legszerencsésebb elvégezni, hiszen egyrészt ilyenkor kelnek ki a
legkönnyebben a magok, másrészt
pedig tavasszal már az első, legfeljebb a második nyírás után nyoma
sem lesz a beavatkozásnak, csak a
szép, összefüggő gyepet láthatjuk
majd.
A gyep őszi ápolásának tekintetében kiemelten fontos a kártevők
elleni harc is. Noha a hangyák és
a tücskök is komoly bosszúságot
okozhatnak, ha óriási bolyokat
készítenek, vagy nagy lyukakat
ásnak, ellenben összességében a
lótetvek például sokkal károsabbak, méghozzá az apró, gyakran
észrevehetetlen rovarok mellett,
amelyek lárváikkal vagy étvágyukkal komolyabb területen is képesek
ártani a fűnek. Nem szabad megfeledkezni továbbá a vakondokról
sem, amelyeket irtani nem szabad
– védett állat –, de ha pár kilométert utaztatjuk őket, azt semmilyen
törvény sem tiltja.

ÁLLATORVOSI RENDELŐ

GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ
ÁLLATPATIKA

alternatívákat is! Ilyen például, ha
egy élesebb gereblyével vagy vasvillával alaposabban is megböködjük a talajt, de egy szegekkel kivert
deszka is megfelelő lehet erre a
célra. Ezzel ugyanis friss levegőt
juttatunk a talajba, esőzéskor pedig biztosak lehetünk abban, hogy
mindig elegendő vízmennyiség jut
az összes fűszálhoz.

PAN: Három hónapos keverék kan kölyök és testvérével, Stannal van együtt. Nagyon eleven, két roszcsont.

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

BIZSU: Egy éves lablador
keverék, nagyon játékos,
tanítható, gyerebarát kutya.

GEBI: Három hónapos
keverék kan kutyus. Bújós, egy szeretbomba.

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

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk
állatorvos
Telefonszám:
06/20-3855-726
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Győzelemre váró GEAC és GSK II.

míg a második számú GSK-s alakulat
a Kartal otthonában maradt alul 4-3
arányban úgy, hogy 0-2-ről fordítottak
a mieink és vezettek sokáig 3-2-re, de
végül mégis a házigazdák örülhettek.
A GEAC 7 fordulót követően 6 ponttal
a 12. helyen áll a 16 csapatos csoportjában, míg a GSK kettő hat játéknap
elteltével, három ponttal a tarsolyában
a 10. helyet foglalja el a 13 csapatos
mezőnyben.
Pest megyei II. Északi-csoport, 7.
forduló: Kisnémedi MSE – GEAC 5-0
(2-0)
Pest megyei III. Északkeleti-csoport,
6. forduló: Kartal SE–Gödöllői SK
II-Szada 4-3 (1-0) Gólszerzők: Pakuts
Barna (2), Tóth Bence.
-ll-

Továbbra sem érzi a győzelem ízét az
elmúlt hetekben a megyei II. osztály
Északi-csoportjában szereplő GEAC
és a megye hármas GSK II-Szada. Az
„egyetemisták” ezúttal a Kisnémedi
otthonában kaptak egy ötöst, ami most
nem a jó vizsgaeredményt jelentette,

Programajánló
Október 8., vasárnap 15 óra
Gödöllői SK II-Szada – Galgahévíz SK
(Táncsics M. Sportcentrum)
Október 8., vasárnap 17 óra
Gödöllői EAC – Verőce SE
(Egyetemi sportpálya)

Gyógyírt jelentő három pont

Végre nyert a Gödöllői SK a megyei I. osztályú pontvadászatban, a mieink a Százhalombattát verték 3-0-ra. A GEAC és a
GSK II-Szada továbbra sem találja a győzelemhez vezető utat:
előbbi 5-0-ra, míg utóbbi 4-3-ra
kapott ki idegenben.
A gödör, amit saját magának ásott a
Gödöllői SK csapata, talán már nem
mélyül tovább, miután magabiztosan
tudott nyerni Szász Ferenc együttese
a Százhalombatta ellen. Az első félidőben még nem mutatkozott meg gólokban a mezőnyfölény, de a folytatásban

hamar megszerezte a megnyugtató gólt a csapat, ami az elmúlt
hetek bajnoki sikertelensége után
görcsoldó is volt egyúttal. Koziorowski Richárdék (a képen
jobbra fehér mezben: a második
gól pillanata) végül 3-0-ra nyertek, ezzel nyolcpontos a GSK és
jelenleg a 11. helyen áll a tabellán.
Pest megyei I. osztály, 8. forduló
Gödöllői SK–Százhalombattai LK 3-0
(0-0) Gólszerzők: Rakonczay András,
Koziorowski Richárd, Pancsuska Tamás.

atlétiKa – fiataloK a Küzdőtéren

Mozgalmas hétvége 15 éremmel
Mozgalmas hétvégén vannak
túl a GEAC fiatal atlétái, akik
öt hazai, illetve nemzetközi
versenyen vettek részt az elmúlt hétvégén. Az éremtermés: öt arany-, nyolc ezüst- és
két bronzérem.
Első helyre kívánkozik a hagyományos U16-os válogatott viadal, amelyet ebben az évben a horvátországi
Varazsdon rendeztek meg horvát,
szlovén, szlovák, cseh és a magyar
atléták részvételével. Nemzeti együttesünk fej-fej melletti küzdelemben,
minimális különbséggel a cseh csapat előtt megnyerte a versenyt, Gödöllőt Mihajlovic Alex és Eszenyi
Napsugár képviselte a magyar válogatottban. Alex gerelyhajításban harmadik lett (54,80 m), míg Napsugár
diszkoszvetésben az ötödik helyen
végzett (34,51). Edző: Máté Alpár.
Szeptember 29-én a XIV. Sződi
Mezei Futófesztiválon a GEAC fiatal
hosszútávfutó lányai közül négyen
vettek részt a III. korcsoportosok
versenyén. A táv hossza 1500 méter
volt. Ebben a mezőnyben összesen
140, 2005-06-os születésű kislány
indult. A mieink közül, akik mindannyian a fiatalabb évjáratot képviselték, Szűcs Anna a második, míg
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Sport

Halászy Tamara a negyedik helyen
ért célba. Edző: Gadanecz György.
Szeptember utolsó napján Miskolcon került sor az MVSI-kupa országos gyermek atlétikaversenyre,
ahol a GEAC-ot négy fiatal atléta
képviselte. A 2006-os korosztályban
kiválóan szerepelt Kriszt Sarolta,
aki két arany (magas, 60 m) és egy
ezüstérmet (kislabda) nyert. Kiemelkedik 146 cm-es magasugrása,
amellyel az országos ranglistán is az
első helyre ugrott. Szintén 3-3 érmet
hozott haza a 2007-es Szabó Levente (600 m arany, 60 m ezüst, magasugrás bronz) és a 2006-os Grünwald
Tamás (600 m arany, távolugrás és
kislabda ezüst). Edző: Körmendy
Katalin.
Október 1-jén Budapesten, Mátyásföldön rendezte a GEAC és
az IKARUS BSE a SPORT XXI.
Alapprogram Közép-magyarországi
és Észak-magyarországi
Régiós csapatversenyét,
összesen közel 400 atléta palánta részvételével.
A GEAC-os gyerekek
nagy sikereket értek el: az
U11-es (Szabó Levente,
Menyhárt Olivér, Fazekas Soma, Bogdán Ger-

gő, Ferencz Ágoston, Lőkös Laura,
Nemescsói Ágoston, Molnár Mira),
és a képen látható U13-as korosztályban (Viha Borbála, Belényesi Hanna, Takács Bálint, Fekete Csanád,
Roska Dániel, Grünwald Tamás,
Benke Alexandra, Kriszt Sarolta) is
a második helyen végzett az GEAC
„A” csapata. Edzők: Kovács Gábor,
Kovács Zoltán, Körmendy Katalin.

vívás – huniber-Kupa

Egy gödöllői a négy között
23 ország, 367 versenyzője vett
részt az elmúlt hétvégén Gödöllőn megrendezett, U17-es korosztálynak kiírt Huniber-kupa
nemzetközi kardvívó versenyen.
A magyar
versezők
összesen
h á r o m
éremet
szereztek.

Kézilabda – strandépítőK Kipipálva

Meggyőző GKSE-siker
A szezon első hazai mérkőzésén
lépett pályára a Gödöllői KSE csapata az NB II-es férfi kézilabda bajnokságban és meggyőző fölénynyel, 33-19-es sikerrel abszolválta
a Salgótarjáni Strandépítők elleni
párharcot.
Bartos Gábor együttese már az első
félidőt követően nyomatékosította a
Nógrád megyei alakulatban, hogy nincs
esélyük a pontszerzésre és a folytatásra
sem eresztették a gyeplőt a gödöllőiek,

aminek a vége egy magabiztos, 14 gól
különbségű győzelem lett. A Gödöllői
KSE csapata két ponttal a negyedik helyen áll a csoport tabelláján.
NB II. Északi-csoport, 2. forduló
Gödöllői KSE–Salgótarjáni Strandépítők 33-19 (16-7)
Utánpótlás eredmények:
Ifjúságiak: Gödöllői KSE–Salgótarján
31-37 (15-21) Serdülők: Gödöllői KSE
– Váci KSE 26-19 (12-8) • Budapest
Honvéd SE–Főnix ISE 27-5 (12-2)
-tt-

dzsúdó – siKeres gyereKverseny

Tokodaltárói éremeső

Szintén vasárnap, Vácon került lebonyolításra a XIII. Németh Miklós
gerelyhajító verseny, amelyen az öszszes korosztályban az ország legjobb
gerelyesei mérik össze tudásukat,
sokszor a nemzeti bajnokságoknál
„sűrűbb” mezőnyben. A serdülők között, az előző nap még Horvátországban, a válogatott színekben remeklő
Mihajlovic Alex és Eszenyi Napsugár folytatta kiváló szereplését, előbbi nem talált legyőzőre, utóbbi ezüstérmes lett, Canea Zoltán, pedig a
negyedik helyen végzett az ifjúságiak között. Edzőjük: Máté Alpár.

Tokodaltáróra kaptak meghívást
egy gyerekversenyre a Szádvári
Zoltán vezette gödöllői dzsúdósok, akik összesen 15 éremmel
tértek haza a viadalról.

-kb-

Két mérkőzésen van túl az elmúlt
heti fordulókat követően a Covritas Futsal Team Gödöllő csapata.
Az NB II. Keleti-csoportjában szereplő gödöllőiek az Újpestet idegenben verték 4-2-re, majd hazai
pályán a Kazincbarcika ellen kikaptak a mieink 4-1-re.

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 telefonon a 2007-2008-as születésűeknek Kovács Zoltán edzőnél a 06-30-691-6286, a
2006-ban születetteknek Körmendy Katalin edzőnél a 06-30-383-6789, a 2004-2005-ben születetteknek pedig Kovács Gábor edzőnél a 06-30-948-0916 telefonszámon. A legkisebbek (2009) jelentkezését a 06-20-416-6571 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

A gödöllői különítményt a lányoknál
Bevíz Dorottya (képünkön) és Bata
Édua, míg a fiúknál Tresó Mátyás,
Papp Máté és Grosso Márk alkotta.
A gödöllői fiataloknak se egyéniben,
se csapatban nem termett babér. Egydül Bevíz Dorottya ért el komolyabb
eredményt. Ő a második számú magyar csapat tagjaként a negyedik helyen végzett.
A lányoknál egyéniben született
magyar aranyérem, míg a fiúk csapatarannyal és egyéni bronzzal zárták a
versenyt.
-li-

A Gödöllői Judo Egyesület képviseletében a tokodaltárói megmérettetés sok
dzsúdós palántának az első igazi versenye
volt, ennek fényében még nagyobb értéke van a 15 éremnek. A fiatal gödöllőiek

közül Püspök Zsombor, Nagy Bálint,
Krakóczki Bence, Steinmetz Flórián,
Vilisics Márk, Majercsik Márk, Ozvári
Sándor, Pocsai Levente, Bobos Ádám
a képzeletbeli dobogó legfelső fokára
állhatott fel és lett aranyérmes, Dubis
Márton, Juhász Máté, Privlev Levente
ezüst-, míg Baráth Gergő, Mitru Szabolcs és Kiss Botond bronzéremmel gazdagodtak.
-ll-

futsal – úJpesten győzeleM, hazai pályán vereség

Megvannak az első pontok

Megvan a szezonbeli első győzelme
Baranyai Pál együttesének, akik az
Újpest FC otthonában tudtak nyerni
4-2-re. Sajnos a folytatás már nem volt
ilyen sikeres hazai környezetben, mi-

után a Kazincbarcikai Ördögök 4-1-re
nyerni tudtak az egyetemi csarnokban.
A Covritas Futsal Team Gödöllő 5 fordulót követően 3 ponttal az utolsó előtti, 11. helyen áll csoportjában.
Futsal NB II. Keleti-csoport 4-5.
forduló: Újpest FC-220 Volt – Covritas Futsal Team Gödöllő 2-4 (1-0)
Gólszerzők: Magyar Zsolt, Varsányi
Botond, Berta Balázs, Molnár Márton.
Covritas Futsal Team Gödöllő – Kazincbarcikai Ördögök SE 1-4 (0-1)
Gól: Varsányi Botond.
-lt-

23. Kirchhofer József Mini Maraton
Időpont: 2017. október 8., vasárnap 10 óra!
Helyszín: Szent István Egyetem főbejárata előtti aszfaltos út (központ: SZIE
Sportcsarnok parkoló) Nevezés a helyszínen 8.30 órától!

Rendező: Kirchhofer SE, Erkel Ferenc Általános Iskola, GEAC.

2017. október 3.

A GIM-Ház
szeptember 18-ától október 14-éig
zárva tart!

Ajánló
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Közérdek

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

A Tormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet
SZEMÉSZ SZAKORVOSI MUNKAKÖR betöltésére
A jogviszony időtartama és formája: A munkakör határozatlan
idejű teljesidős (heti 30 óra) közalkalmazotti-, vagy szabadfoglalkozású megbízásos-, illetve személyes közreműködői jogviszony
formájában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok:
a szakfeladat kötelezően ellátandó
területéhez tatozó lakosság általános szemészeti járóbeteg szakellátása.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor
utca 1-3.

Illetmény és juttatások: Illetményre és egyéb juttatásokra közalkalmazotti jogviszony esetében
az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadóak. Egyéb
szerződéses jogviszony esetén bérezés megegyezés szerint.
Pályázati alap feltételek:
• szakirányú egyetemi végzettség,
• szemészeti szakvizsga,
• legalább 3 éves szakorvosi szakmai gyakorlat,
• legalább 1 év járóbeteg szakrendelésen, vagy kórházi szakambulancián szerzett szakmai tapasztalat,

• érvényes működési kártya,
• büntetlen előélet,
• orvosi alkalmasság igazolása.
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként
– a szakmai önéletrajzzal együtt –
nyújtandók be!
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2017. november 1-től
tölthető be.
Pályázat benyújtható:
• Postai úton, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ címére történő megküldéssel.
• Személyesen: Igazgatósági titkárságon (2100 Gödöllő, Petőfi utca
1-3. 1. emelet).

A Tormay Károly Egészségügyi Központ
(2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet
RADIOLÓGIAI SZAKASSZISZTENS MUNKAKÖR betöltésére
A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony
formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok:
szakképzettségének megfelelő radiológiai (röntgen) asszisztensi
feladatok ellátása, adminisztrálása
az intézet központi radiológiai osztályán.
Illetményre és egyéb juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv”
(KJT) rendelkezései az irányadók.
Munkavégzés helye: Gödöllő,
Petőfi Sándor utca 1-3. (I. számú
Szakrendelő).

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi
végzettség,
• röntgen szakasszisztensi oklevél,
• legalább 1 éves szakmai gyakorlat,
• érvényes működési kártya,
• MESZK tagság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvételhez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor),
• gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret, egészségügyi
szoftverhasználatban jártasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a gödöllői lakóhely.

A fentieket igazoló dokumentumok
a pályázati anyag részeként – a
szakmai önéletrajzzal együtt – folyamatosan nyújtandók be.
A munkakör a pályázat elbírálását
követően 2017. november 1-től
tölthető be.
A munkakörrel kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető dr. Palotai Andrea főorvostól, a radiológiai
szakrendelés vezetőjétől.
Pályázat benyújtható: postai úton,
vagy személyesen, zárt borítékban
a fenti címre.

ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Október 2-8-ig:
Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.: 419-749.
Október 9-15-ig:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 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

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM
a 2018/19-es tanévre jelentkező hatodik
osztályos diákok részére

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁST INDÍT
OKTÓBER 7-ÉN, 9–11.20 KÖZÖTT
matematika és anyanyelv tantárgyakból.
Előzetes jelentkezés nem szükséges.
Ugyanebben az időpontban a református templomban a
négy- és hat osztályos képzésre jelentkező diákok szülei
részére tájékoztató értekezletet is tartunk a
Líceumba történő felvételi rendjéről.

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.

2017. október 3.

Mozaik
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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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INGATLAN
+ Gödöllő blahai részén 1883nmes gazdálkodásra alkalmas telken, tégla, 60nmes 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, 123nm hasznos, 400nm-es saját
telekkel. Kulcsrakész ár: 35MFt. 20/772-2429
+ Gödöllőn 3 szoba+ nappalis, új építésű 93nm-es ikerház
eladó 250nm-es telken, iár: 30,9M Ft. 20/772-2429
+ Gödöllőn Blahán 2szoba+ nappalis 72nmes új építésű önálló ház kulcsrakészen eladó, 760nmes 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:15.8MFt! 20/539-1988
+ Gödöllőn, új építésű ikerházak eladók! 20/539-1988
+ Antalhegy lábánál kifogástalan állapotú, 107m2-es csa-

Hirdetés

ládi ház eladó! 36MFt! 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, 1070m2, gondozott, közműves építési
telek 9,9M-ós irányáron
sürgősen eladó! 20/7722429
+ 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: 06-20-5368191
+ Gödöllő Királytelepen felújítandó családi ház gyönyörű
panorámával, szép kerttel eladó. Tel: 06-20-432-9665
+ KERESÜNK Gödöllőn a Harasztban eladó házat magánszemélyként. Kérem hívjon: 06-20-9194-500, 06-203491-701
+ Gödöllőn 2 szobás, erkélyes, légkondis, riasztóval felszerelt, jó állapotú, 3. emeleti lakás berendezéssel eladó.
Iár: 17,9 M Ft. Tel: 06-70-945-6473

2017. október 3.
+ Magánházak takarítására gyakorlott, megbízható, lelkiismeretes munkatársakat keresek. Munkaidő általában
hétköznaponként 4-6 óra. Jelentkezni: 06-20-9232-159
+ Palotakerten négyemeletes házban első emeleti, 67
nm-es, 2 szobás, felújított lakás azonnal költözhetően eladó. 18 M Ft. Érd: 06-30-2100-490
+ Eladó 1295 nm-es telek bekerítve kis házzal Máriabesnyőn a Fenyvesben, aszfaltos utcában 40 méteres utcafronttal. Villany, víz csatorna bevezetve, gáz az utcában.
Buszmegálló, élelmiszerbolt 1 percre, vonatállomás 5
percre. Ár: 32 M Ft. Tel: 06-30-812-0889
+ Eladó a Sőtér Kálmán utcában egy családi ház: három
szint, 3 x 110 nm, ipari áram van. Három családra bővíthető. 06-20-413-9785
+ Eladó Gödöllőn a Boncsok dűlőben egy 1050 nm-es, pihenésre, gazdálkodásra alkalmas kert. Ipari áram, ásott
kút, szőlő, gyümölcsfák, télen is lakható házzal. 06-20413-9785
+ Eladó Gödöllő Belvárosában két emeletes tégla ház
első emeletén egy két szoba összkomfortos lakás. 17.9
M Ft. Tel: 06-70-291-2122

+ Gödöllő központjában 1.em. teljesen felújított lakásomat elcserélném értékegyeztetéssel kisebb családi házra
vagy telekre. Haraszt, Kertváros és Alvég érdekelne. Érd:
06-20-4989-485 (de.)
+ Eladó Gödöllő Komáromi utcában 750nm-es, panorámás telken 3szobás, 70nm-es családi ház központi cirkóval, vegyes tüzelésű kazánnal, 25nm pince+ 2 férőhelyes
garázzsal. Iár:32MFt. 06-20-9956-997

2017. október 3.
+ 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 Kerepes Szilasligeti részén egy 706nm-es építési
telek kerítve, villany, gáz, csatorna a telken belül. I.á.: 11,9
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 Gödöllőn a Lomb utcában egy nappali, konyha,
fürdőszoba +1 tetőtéri szobás ingatlan fűtött szuterénnal. I.á.: 19,8 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Fenyves egyik csendes utcájában egy
2szintes, 2nappali+ 3szobás családi ház 2267nm-es telken garázzsal, zöldségtárolóval, szaletlivel. I.á.: 43,9 M
Ft. 0620-919-4870
+ 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
+ ALBÉRLET GÖDÖLLŐN! Gödöllő központhoz közeli
(kertvárosi) részén, jó állapotú 1,5 szobás házrész KIADÓ! 06-20-281-3830
+ Gödöllőn az Erzsébet parknál 62 nm-es 2 + félszobás
lakás kiadó. Érd: 06-20-386-5089
+ Vácszentlászló központjában kiadó egy felújított, két
szobás parasztház. Bútorozott, teljesen felszerelt, fa és
villany fűtésű, gáz palackkal lehet főzni. A házhoz nagy
romantikus kert kapcsolódik. Ár: 50 ezer Ft+rezsi. Két
havi kaució szükséges. Érdeklődni a 0630-2468391es
számon lehet
+ Gödöllő belvárosában a Szent István téren egy 2szobás,
1. emeleti lakás tulajdonosa mellé társbérlőt keresek, lehetőleg férfit, egy személyt. Érd.: 0620-919-4870

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő belvárosában a postánál MÉLYGARÁZS bérleti
joga kiadó. Érd: 06-20-943-0746
+ Gödöllőn a János utcai garázssoron (rönkvárnál) sarki
garázs eladó. Érd: 06-30-384-1187 (18 óra után)
+ Gödöllő központjában, több helyiségből álló, 140 nm
alapterületű sportlétesítmény raktár, iroda, sport vagy
rendelő céljából kiadó. 06-30-2275-082

ÁLLÁS
+ Szadán a Szűcs Fogadója KÉZILÁNYT keres. Érd: 0620-943-0746

+ Belsőépítészeti kivitelezőként ASZTALOS BESZERELŐ
munkatársat keresünk műhely- és helyszíni munkákra.
Nemdohányzó, jogosítvánnyal rendelkező kollégát várunk. Jelentkezni telefonon: 06-70-984-900
+ KILENC SZEMÉLYES KISBUSSZAL hosszútávra munkát
vállalnék. Tel: 06-20-9232-167
+ 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
+ Nemzeti Dohányboltba ELADÓT felveszünk!! Csíkos
ABC Gödöllő, Szőlő u. 10. Tel: 06-70-772-7850
+ Büfébe ügyes kezű munkatársat keresünk. Jelentkezni:
Csíkos Burger 06-70-772-7850 tel. számon lehet.
+ Angol, német, francia tanárokat keresünk multinacionális cégnél folyó képzésekhez Gödöllőn és Kistarcsán
a HÉV mellett, tömbösítve, napi átlag 4 órában. Fizetés
akár havi 250.000 Ft. Jelentkezés: info@ili.hu, julianna.
dudas@gmail.com
+ Jogosítvánnyal rendelkező, férfi munkatársat keresünk

Hirdetés
temetői munkára. Jelentkezés személyesen, fényképes önéletrajzzal: Gödöllő, Dózsa Gy. út. 16. szám
alatt. Tel: 06-30-478-3673
+ Gödöllő városi piacon található zöldség-gyümölcs
boltba ELADÓT keresünk
novemberi munkakezdéssel. Munkavégzés napi 6
órában. Bérezés megegyezés szerint. Ugyanitt RAKODÓ kisegítő férfi munkatársat is keresünk 6 órás
munkaidővel. Érd: 06-30384-1187 (18 óra után)
+ ASZTALOS munkatársat
keresek gödöllői lapszabászatba. Tel: 06-20-5421889
+ ASZÓDI Cukrászdánkba AZONNALI kezdéssel,
jó kereseti lehetőséggel
CUKRÁSZT keresünk. Jelentkezni lehet: 06-20-9292919
+ Függöny karnis szereléshez lakásokban, intézményekben eseti munkavállalót keresek gépkocsi
vezetői engedéllyel Gödöllőre. 06-30-946-1907
+ Egyedülálló idős úr, hölgy
gondozását vállalja nyugdíjas ÁPOLÓNŐ. Tel: 06-301926-466
+ Több éves gyakorlattal
rendelkező ÁPOLÓ idős
emberek gondozását vállalná, illetve/ vagy takarítást
heti 2-3 alkalommal. 06-30754-7080

SZOLGÁLTATÁS
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 50 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes
árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 06-20-543-1775,
e-mail: info@ili.hu, ili.godollo@gmail.com
+ LOCSOLÓ, MÉRŐK tervezése, beépítése, átadása.
Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. Tel: 06-209527-289, 06-28-476-229
+ 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
+ KERTSZABÓK KFT KERTÉPÍTÉSSEL, kertgondozással, automata öntözőrendszerek kiépítésével, kerti
támrendszerek és burkolatok kialakításával foglalkozik: www.kertszabok.hu 0620-571-3008
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13.
Tel: 06-30-592-1856, 0630-508-1380, 06-28-784752
+ 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
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalom
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mal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 30/333-9201
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tű érettségire való felkészítést vállal gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is! 20/3802268 (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
+ 3 in 1 komplex felkészítés NÉMET – nyelvvizsgákra
(B2, C1,), - érettségire (B1, B2,), - osztályozó vizsgára, +
beszédcentrikus tanfolyamok. Scherzinger Mária
06-30-223-6715

+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn termelőtől. Több mint 1.000 közül választhat 30-40 %-os áron.
Szállításba besegítek. Tel: 30/569-8137
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM! Érett marhatrágya 60 l-es
kiszerelésben 800 Ft/zsák. Szállítás megoldható. Rendelhető: 20/469-9295

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

TÁRSKERESŐ
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás
06-70-502-5620
+ Betegségeket kiváltó lelki okok oldása Gödöllőn. További információ a www.thetagodollo.hu oldalon. Időpont
egyeztetés: 20/367-4274
+ KÁRPITOS munkákat vállalunk. Bútoráthúzás olcsón,
gyorsan, garanciával. Minőségi szövetek. Ingyenes felmérés. Egyedi franciaágy, ülőgarnitúra elkészítése a kívánt méretben, kivitelben, garanciával. Tel: 20/943-2828

+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. Vécék tartályok csapok szifonok
cseréje. Csatorna kamerázás. VÍZSZERELÉS. 20/4915089
+ LOCSOLÓMÉRŐ tervezése, kivitelezése garanciával, rövid határidővel. Tel: 06-20-661-7442

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Hagyományos kínai orvoslás, Lélekmasszázs, Joalis terápia – információs
méregtelenítés.
Felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt
alkalmazható betegségek kezelésében, egészségmegőrzésre. Tel: 0630-564-5133
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a
feketén dolgozó házaló kontároktól!
30 év szakmai háttér. Bárándi József
20/532-7275

OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást
vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70-559-3918
+ MATEMATIKA – korrepetálást
(2.általánostól), emelt- és középszin-

+ 72 éves özvegy, nemdohányzó hölgy keresi társát.
Szexmániások kíméljenek.
06-20-613-0748

ADÁS-VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket, magyar és
külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat,
festményeket, ezüstöket,
porcelánokat, bronzokat,
antik órákat, stb. Teljes hagyatékot első vevőként legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. Érd: 06-20-280-0151, kerendi77@gmail.com
+ Sürgősen, alkalmi áron eladó 1db antik, neobarokk
szekrény és hozzá való neobarokk stílusú garnitúra (kanapéágy, fotel, székek, könyvespolc). Ugyanitt ingyen
elszállítható modern szekrény (2db), konyhaszekrények,
üveges könyvszekrény. Tel: 06-30-283-7172
+ Fenyőfa konyhabútor mosogatóval, alig használt, beépíthető mosogatógép, állólámpa, fapolcok, tükrök, 30,
50 literes üvegballonok eladók. Cserével vagy vásárlással érdekelne jól működő palackos gáztűzhely. 06-28747-588 (20h körül), 06-30-915-3897
+ Eladó 100-200-300 Ft-tól
szőnyegek, vegyes méretűek, tiszták; kisfiú hosszú és
rövid ujjú pólók, farmernadrágok, dzsekik, mese CD-k.
G. Erkel u.4. 06-70-6199079, 06-30-418-7206

EGYÉB
+ 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
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721
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2017. október 3.
Beküldési határidő:
2017. október 10.

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 címűket is megadják! Köszönjük!

A Bagoly könyvesbolt 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Pusztaszeri Tiborné, Dózsa
Gy. út 14., Plihal Gréta, Turul
u. 15.
A Dűlő Borkereskedés 1000
Ft-os vásárlási utalványát
nyerte:
Dombrádi János, Blaháné út
25., Kiss Kata Kitti, Csanak u.
12.
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Pistai Gergő, Erzsébet királyné krt. 1.
A Városi Múzeum ajándékát
nyerte:
Gáspár Éva, Röges u. 39., Fejéregyházi Lászlóné, Palotakert 2.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte:
Nagy István, Sajó u. 3., Őry
Kinga, Hársfa u. 14.

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 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

NYITVA:

H–Szo 800–1700
Tel.:
06-70/601-8608
06-70/601-8618
Cím:
2100 Gödöllő,
ISaSzegI úT 60.
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