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Nyitott képeskönyvként tárul a képzőművészetek kedvelői elé Szekeres
Erzsébet nagyszabású kiállítása Gödöllő három pontján. Zavarba ejtőn
bőséges a kínálat, de hát gazdag az
életmű is. A „Tekints az égre, és lásd
meg!” című időszaki kiállítás szombati
megnyitóján a Gödöllői Városi Könyvtárban az alkotó következő tervére is
fény derült.
A Magyar Örökség és Pro Cultura
Christiana-díjas textilművész, Gödöllő
város díszpolgára műveiből a Levendula Galériában is látható egy tárlat, a kiállításhoz kapcsolt harmadik helyszínen,
a Szentháromság-templomban már
évek óta segítenek meghittebbé tenni
a szertartásokat az Árpád-házi szenteket és boldogokat ábrázoló falikárpitjai.
A kiállításnak az Ars Sacra ünnepi hét
idei jelmondata, „Tekints az égre és
lásd meg!” adott címet. A programsorozat küldetése a kezdetektől ugyanaz:
a művészetek erejével visszatéríteni a
hitehagyott keresztényeket gyökereikhez.
(folytatás a 10. oldalon)
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Portré

Megkezdődött a tanév, ami a pedagógusok és a családok mellett a közétkeztetésben dolgozóknak is
jelentős feladatokat ad. Az elmúlt időszak eseményeiről beszélgettünk Hatolkai Mátéval, a Kalória
Nonprofit Kft. igazgatójával.
– A tanévkezdés az Önök számára
is mindig új kihívás. Melyek azok a
problémák, amelyekkel leggyakrabban szembe találják magukat?
– Minden évben gondot okoz, hogy
hiába kommunikáltuk több fronton,
hogy az étkezési nyilatkozatok leadási
határideje július 30., erről nagyon sokan megfeledkeznek. Kb. két-háromszázra tehető azoknak a szülőknek a
száma, akik erről nem gondoskodnak,
és csak szeptemberben eszmélnek,
hogy nem rendeltek a gyermeknek
étkezést. Ilyenkor elözönlenek minket, ami jelentős túlterhelést jelent az
ügyfélszolgálatunknak, ráadásul ilyen
mennyiségben az új igénylések feldolgozása igencsak időigényes.
A másik – szintén visszatérő probléma – hogy még mindig sokan vannak, akik elmulasztják a befizetési
határidőt. Mint arra bizonyára sokan
emlékeznek, a múlt évben bevezettük
az előre fizetés rendszerét, aminek
értelmében augusztus 15-ig kiküldtük
a szeptemberi számlákat. A befizetési
határidő augusztus 27. volt, de, hogy
ebből ne legyen probléma – hiszen
tudjuk, hogy az iskolakezdés megterheli a családokat – ezt a határidőt
szeptember 15-ig meghosszabbítottuk. Ettől a héttől azonban visszaáll
az eredeti rend, tehát, akinek a befizetése
nem érkezett meg, annak nem fogunk tudni
étkezést biztosítani.
– Eltekintve az év elejei nehézségektől, az előre fizetési kötelezettség hozott
változást a fizetési morálban?
– Igen, bár továbbra is vannak, akik rendszeresen késve utalnak. Sikerült a korábbi jelentős kintlévőséget is lecsökkenteni.
Míg 2017. szeptemberében ez az összeg
4,5 millió Ft volt, most kétmillió. Ezek már
nagyrészt behajtás alatt lévő ügyek. Hadd
mondjam el, csak a legvégső esetben folyamodunk ehhez az eljárásához. Amíg egy
ügy ide eljut, az nagyon hosszú folyamat.
Akik tartoznak, először természetesen felszólítást kapnak tőlünk, s ha ezt nem rendezik, utána jön az ügyvédi felszólítás. Ha
erre sincs reakció, a közjegyzői fizetési
meghagyás következik, és ha ez is eredménytelen, akkor kerül az ügy bírósági
szakaszba és csak ezután jöhet a behajtó.
A procedúra minden szintjének megvan a
díja, ami rárakódik az eredeti tartozásra.
Így azután egy 5-10 ezer forintos tartozásból könnyen 70-80 ezres összeg lesz.

– Mi az oka, hogy
ezeket a számlákat
nem fizették be?
Pénzhiány? Vagy
az oda nem figyelés?

Kb. 25 éve volt a mi üzemeltetésünkben.
Most azonban a fenntartó úgy döntött, hogy
ott egy tankonyhát létesít. Júliusban kellett
kiköltöznünk, és elég rövid idő állt rendelkezésünkre, hogy egy új helyen működőképes
rendszert alakítsunk ki. A Sony-gyár régi
épületében lévő egykori konyhát béreltük ki
és fejlesztettük a mi igényeinknek megfelelően. Viszont, ha már előállt ez a helyzet,
akkor megragadtuk a lehetőséget a racionalizálásra is. Ennek eredményeként sikerült a korábbi hat konyha helyett négy, gazdaságosabban működtethetőt kialakítani.
Lényegében jól jöttünk ki ebből a helyzetből. Az új létesítmény háromezer adag étel
elkészítésére alkalmas, felkészülve arra,
hogy a környező településekről egyre több
felkérést kapunk. Normál esetben ez legalább egy fél éves munka, de sikerült augusztus végére elkészülni vele. Az üzembe
helyezés viszont két hetet csúszott, mert
a vízminta vizsgálatnál kiderült, hogy a
nyolc éve álló rendszerben a fertőtlenítés
ellenére baktériumok maradtak. Ezért nem
tudtunk szeptember elsejével megnyitni, de
az újabb fertőtlenítés és speciális vízszűrők
elhelyezése után szeptember 17-én meg-

Hatolkai Máté

Tanévkezdés és
fejlesztések a Kalóriánál
– Mivel nem látok bele a családok életébe, nem tisztem és nem is akarom megítélni, hogy miért nem fizetnek. De sok
esetben látjuk a nemtörődömséget. Az
óvodásoknál olyat is tapasztaltunk, hogy
annyit kellett volna tenni a szülőnek, hogy
bemegy a közigazgatási és szociális irodára és megigényli a megfelelő támogatást.
Attól kezdve, a gyerek ingyen kapott volna
enni. Ennyit se tett meg, sajnos! Bármelyik
családban előfordulhatnak átmeneti problémák, ilyenkor, ha jelzi ezt nekünk, akkor segítünk áthidalni azt az időszakot, amíg csúszik a befizetés. Az előrehozott fizetésnek
azonban van még egy pozitív hozadéka: a
szülők jobban odafigyelnek arra, hogy ha a
gyerek nem megy iskolába, akkor lemondják az étkezést.
– Az idei évkezdetet egy most lezárult átalakítás is nehezítette. Igaz, ennek
eredménye egy hatalmas, új konyha,
ami a héten kezdte meg a működését.
– Nehéz hetek állnak mögöttünk, mivel
nyáron értesítettek, hogy ki kell költöznünk
a Madách iskola konyhájából, ahol korábban 1200 adag óvodás menüt készítettünk.

kezdte a működését. Ezzel visszaáll az A
és B menüs rendszer az iskolákban.
– Mennyi volt ennek a költsége, és hogyan sikerült a forrását előteremteni?
– Ilyenkor az ember előre és hátra is tekint: megnézi hogyan gazdálkodott az év
folyamán, valamint, hogy milyen megtakarításokat tud elérni a beruházással az év
hátralévő részében. Ennek nyomán teljes
egészében saját forrásból valósítottuk meg
és mindössze 15 millió forintot fordítottunk
rá. A meglévő gépeinkkel be tudtuk rendezni. Persze voltak eszközök, amiket vásárolni kellett és volt amit a helyi konyhából fel
tudtunk használni. Az eredetileg 300 m2-es
területet megtoldottuk még kétszázzal, amit
a korábbi étteremből vettünk el. Így kialakítottunk egy különálló diétás konyhát, egy
hidegkonyhát és a főzőkonyha területét ki
tudtuk bővíteni. A helyiséget tíz évre béreljük.
– Túl vannak a közétkeztetési reformon. Hogy látja, mi lehet a következő kihívás, amivel szembe kell majd nézniük?
– Van egy dolog, amiről nem nagyon
beszélnek, hogy az oktatási intézmények-
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ben nő a gyereklétszám, és így az étkezők
száma is. Az ebédlők mérete azonban nem
változik. Így sok iskolában nagyon komoly
problémákkal küzdenek, van, ahol sorban
állással együtt 15 perce van a gyereknek,
hogy megebédeljen! Emellett kitolódnak az
ebédeltetési idők is, fél 12-kor kezdünk és
15 órakor még jönnek a gyerekek. Erre hamarosan meg kell találnunk a megoldást!
Mindezek mellett egyre nőnek a fogyasztói
igények, és ezeknek úgy kell megfelelnünk,
hogy közben be kell tartanunk a ránk vonatkozó rendkívül szigorú szabályokat.
Hadd mondjak egy példát! Előfordul,
hogy a gyerekek az otthonról hozott ételt
szeretnék elfogyasztani az óvodában vagy
az iskolában. A szendviccsel nincs gond,
de mi a helyzet, ha azt az ételt melegíteni
kellene?! Az ugyanis törvényi előírás, hogy
azokba a helyiségekbe, amik közétkeztetési célt szolgálnak – beleértve az intézmény
ebédlőjét is –, olyan élelmiszer, ami nem
a közétkeztetést végző cég nevére szóló
szállítólevélen érkezik, nincs róla számla
és innentől nem nyomon követhető az eredete, valamint a szavatossága, élelmiszer
biztonsági okok miatt nem kerülhet be. Ez
tehát törvényi előírás!
És ha már a higiéniáról esik szó: sokszor
fordulok meg az iskolákban, figyelemmel
szoktam kísérni az ebédeltetést. Nagyon
negatív a tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy az éttermi kézmosók mellett a
gyerekek úgy suhannak el, mint ha ott sem
lennének. Arra szeretném kérni a szülőket,

Közélet
pedagógusokat, hogy próbáljuk a gyerekekkel megértetni a
kézmosás fontosságát, hiszen
a korlátról, kilincsről, esetleg
a tömegközlekedési eszköz
kapaszkodójáról rengeteg fertőzést össze lehet szedni! Ne
hurcoljuk be ezeket az iskolába, s ne vigyük haza sem! Ez
mindenkinek érdeke.
– Aki ismeri a Kalóriát, azt
látja, hogy ez egy igazi csapat. A munkatársak jelentős
része talán már a kezdetektől
fogva itt dolgozik, alig van
fluktuáció…
– Sajnos van! De ez nem
a cégnek tudható be, hanem
pont annak, hogy sok kollégánk, aki a kezdetektől fogva
itt dolgozik, elérte a nyugdíjas kort. Emiatt nem vagyunk
könnyű helyzetben, hiszen
tudjuk és tapasztaljuk, hogy a
magyar munkaerőpiacról több
százezer ember hiányzik. De
ahogy mindent megteszünk
azokért, akik a szolgáltatásainkat igénybe veszik, úgy
igyekszünk a lehetőségeinkhez mért legtöbbet megadni a
kollégáinkért is, néha csak egy jó szóval,
kis odafigyeléssel, amiért bár kenyeret nem
adnak, azt gondolom ritka és őrizendő érték a mai világban. Hiszem és tapasztalom,

Nyelvvizsga nélkül
nincs felvételi
Szinte nincs olyan tanév, ami ne hozna változást. A felsőoktatási felvételiről
szóló rendelet, újabb kihívás elé állítja a
diákokat. 2020-tól ugyanis szigorítanak
a felvételi szabályain: aki nem szerez
legalább egy középfokú nyelvvizsgát és
egy emelt szintű érettségit, nem juthat be
egyetemre, főiskolára.
Alapképzésre, osztatlan képzésre (…)
az a jelentkező vehető fel, aki legalább
B2 szintű, általános nyelvi, komplex
nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű
okirattal rendelkezik ÉS legalább egy
emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy
felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel
rendelkezik” – ez áll a felsőoktatási felvételiről szóló rendelet 2020-tól hatályos
változatában.
Ez azt jelenti, hogy 2020-tól csak az
juthat be egyetemre vagy főiskolára, aki
legalább egy tárgyból emelt szintű érettségit tesz, emellett pedig legalább középfokú tudása van egy idegen nyelvből és
ezt egy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy
emelt szintű nyelvi érettségivel bizonyítani is tudja. Aki ezt a feltételt nem teljesíti,

az sem államilag támogatott,
sem önköltséges képzésre
nem kerülhet
be, sem állami,
sem magánintézményben
nem kezdheti el
tanulmányait.
A felsőoktatási felvételiről szóló rendelet 2020-tól hatályos változata a változó
pontszámítási szabályokat is tartalmazza. A jogszabályból kiderül, hogy az első
emelt szintű érettségiért és nyelvvizsgáért – értelemszerűen – nem jár majd
többletpont, de ha valaki egy második
tárgyból emelt szintű érettségit tesz, 50
pluszpontot kap majd. Ugyanez a helyzet
a nyelvtudással. Ha egy második nyelvből is B2-es vagy C1-es (vagyis középvagy felsőfokú) nyelvvizsgát szerez egy
felvételiző, akkor megkapja a 28 (középfok) vagy 40 (felsőfok) többletpontot.
Azoknak a jelentkezőknek nem kell aggódniuk, akiknek már van diplomájuk, ám
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hogy a „Kalóriás tudatnak” a nehéz időkben
is megtartó ereje van.		
(kj)
(Az interjú teljes terjedelmében
a szolgalat.com oldalon olvasható.)
egy újabb alap- vagy osztatlan szakot végeznének el – a nyelvvizsga-kötelezettség rájuk is vonatkozik.
A felsőoktatási felvételiről szóló rendeletből egyelőre nem derül ki, hogy jár-e

többletpont azoknak a jelentkezőknek,
akik az alapfeltételként meghatározott
középfokú nyelvvizsga helyett C1-es,
vagyis felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt szereznek – erre azonban nem
találtunk választ a jogszabályban. „Mindegy, milyen tárgyból szerzem. Bár a jogszabály nem tér ki arra, hogy pontosan
milyen tantárgyakból fogadják el a felvételi alapfeltételként meghatározott emelt
szintű érettségit, valószínűleg csak az
adott szakon kötelező vagy választható
tárgyakból érdemes emelt szinten vizsgázni.
Forrás: eduline
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A turisztika és sport területén erősítene kína
elsősorban a királyi kastélyt. A
Kínából érkező turisták száma
következő években pedig jelentősen nőni fog szerte a világban,
köszönhetően a jelentős gazdasági növekedésnek. Szecsuán
tartomány több szempontból is
érdekes lehet turisztikailag. Csak
kevesen tudják, hogy itt található
Kína legnagyobb pandarezervátuma és tenyésztési központja.
Deregán Gábor MNK Sportgazdasági osztályvezető, Kristály
Szecsuán mellett a
Anna, a Kínai Kulturális Alapítvány alapítvány elnöke, Gao Min
másik úticél Peking volt,
Lan, a Kínai Kulturális Alapítvány létrehozója
hol a delegáció a sportkapcsolatokról tárgyalt.
Szecsuán Tartomány és
Deregán Gábor, a Maa Magyar–Kínai Kulturális
gyar Nemzeti KereskeAlapítvány személyes megdőház, Sportgazdasági
hívására egy négy fős deosztályának
vezetője
legáció tagjaként egy hetes
egy jövőre megrendetanulmányúton vett részt L.
ző U14-es nemzetközi
Péterfi Csaba polgármesteri
focitorna kapcsán folykabinetvezető.
tatott tárgyalásokat. A
A meghívás apropóját a
Magyar Kínai Kulturális
Szecsuán Tartomány által
Alapítvány segíti ennek
megrendezett V. Nemzetközi
bonyolítását Kína és
Turisztikai Kiállítás és Vásár
Üzbég, cseh, olasz és norvég munkatársakkal az V.
Magyarország között,
adta, amelyre közel ötven orNemzetközi Turisztikai Konferencia és Kiállításon
továbbá több száz fős
szágot hívtak meg.
A kiállításon elsősorban a tar- számára, ne csak Peking vagy kulturális csoporttal is érkeznétomány mutatkozott be az Euró- Sanghaj. Idén Bécs városával nek, akik az ország több pontján,
pából, Ázsiából és Ausztráliából kötöttek együttműködési szer- így köztük Gödöllőn is fellépnéérkezett szervezeteknek. L. Pé- ződést, amit szeretnének más nek. Szintén jó esély van arra,
terfi Csaba személyesen talál- városokkal, megyékkel kibővíte- hogy az alapítvány közreműkozott Tianyi Xu Leshan polgár- ni Európa szerte, így természe- ködésével a gödöllői asztalitenisz-edzéseken különórát adjon
mesterével, aki elmondta, céljuk tesen Magyarországgal is.
az, hogy Szecsuán tartomány
Kínából évente több ezer fő Kína egyik élsportolója.
A kiutazás, valamint a teljes
is jobban köztudatban legyen a érkezik hazánkba, és többséMagyarországról érkező turisták gük mind meglátogatja Gödöllőt, kinttartózkodás költségét Sze-

Tianyi Xu,
Leshan polgármestere

csuán tartomány és a Magyar–
Kínai Kulturális Alapítvány finanszírozta.
(pts)

Vasárnapi boltzár:
Ismét terítéken

Bevonás alatt

Már csak néhány hétig fizethetünk a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel, ezeket ugyanis
2018. október 31-gyel a Magyar Nemzeti Bank kivonja
a forgalomból.
Mindez azt jelenti, hogy 2018. november 1-jétől már
csak az idén márciusban megjelent, megújított 1000
forintos bankjegyekkel lehet fizetni. Fontos tudni, hogy
az október 31-ig be nem váltott, régi bankjegyek sem
veszítik el értéküket a bevonási határnapot követően.
Minden bank- és postafiókban három évig, az MNB lakossági pénztárában pedig húsz évig, azaz 2038. október 31-ig, válthatók át díjmentesen – azonos címletű
– törvényes fizetőeszközre.
(ny.f.)

Bár a kormány folyamatosan cáfolja, szeptemberben ismét felreppent a vasárnapi boltzár kérdése.
Ezúttal a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete vetette fel a kérdést munkaerőhiányra hivatkozva. Véleményük szerint
legalább tízezer fő hiányzik a szakmából és a kereskedelmi dolgozók
90 százaléka támogatja a vasárnapi boltzárhoz való visszatérést.
A vasárnapi boltzárt támogatná az Országos Kereskedelmi Szövetség
is, amely szerint a boltok többsége ma is zárva van vasárnap, és állítják
nem éri meg a hét utolsó napján is nyitva tartani.
Úgy tűnik, a boltzár mellett kardoskodó lobbi most a kereskedelemben
dolgozókat akarja felsorakoztatni, annak ellenére, hogy a boltzár idején
a dolgozók többségének jelentős érvágást jelentett a boltzár miatt kieső
pénz. Mindemellett a felmérések szerint a magyar társadalom túlnyomó
többsége, pontosabban 70 százaléka igényli a vásárlás lehetőségét.
(kj)
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Podmaniczky utca: lezárás!
A Köztársaság úti felüljáró építéséhez kapcsolódó északi
szervizút (Premontrei utca–Köztársaság út sarka) átadása
lapzártánk idején már folyamatban volt, amit a Köztársaság
út–Nagy László utcai, valamint a Premontrei utcai csomópontok közötti szakaszon félpályás lezárásokkal oldottak meg. Az
északi szervizút forgalomba helyezését követően újabb komoly változás vált szükségessé a környéken:

A főbb forgalmirend-változások:

• Az Erdész közt a Köztársaság út felől a Fácán sor irányába
egyirányúsítják.
• A Podmaniczky utcát – a felüljáró építési munkálatai miatt
– a Köztársaság út felőli végén lezárják, így átmenetlieg zsákutca lesz. Helyette a Kiss Ernő – Nagy László utca útvonalon
lehet megközelíteni a Köztársaság utat.
• Előreláthatólag a Köztársaság úti felüljáró forgalomba helyezéséig (várhatóan 2019. július 31.) ez a forgalmi rend marad
érvényben.
A vasútfejlesztéshez kapcsolódó munkákkal érintett utcák az elmúlt hetekben munkaterületté váltak, ami jelentős kerülőre kényszerítette a közlekedőket. Bár ezt a kivitelező előre jelezte, a gyakorlatban a vártnál jelentősebb problémákat okozott a korlátozás. Az
önkormányzat emiatt több tárgyalást is folytatott a kivitelezővel, hogy s végül abban sikerült megállapodni, hogy az érintett utcákban a
lehetőségek szerint kijelölt útvonalon biztosítják a gyalogosok közelekedését.
A jelenlegi vasúti menetrend november 15-ig érvényes, ez idő alatt Rákos – Isaszeg, valamint Isaszeg – Gödöllő állomások között kell
egyes vonatok esetében pótlóbuszokra átszállni. Hogy az átszállásban az adott napokon mely vonatok érintettek, a www.mavcsoport.
hu oldalon, valamint a www.godollo.hu oldalon találnak részletes tájékoztatást az érdeklődők.

Lassíts!

Blaháné utca:
Októberben kész

Sebességmérő kijelző tábla figyelmezteti az autósokat a megfelelő tempó megválasztására és tartására a Röges utcában.
A táblát a múlt héten helyezték ki és üzemelték be. A korábban
csendes utcában az elmúlt években amellett, hogy jelentősen
megnőtt a forgalom, megszaporodott a gyorshajtások száma is.
A tapasztalatok az igazolják, hogy az ilyen figyelmeztető táblák
pozitívan hatnak a közlekedési morálra.			
(ny.f.)

Folytatódik a buszmegállófejlesztési program
Megkezdte a további új buszvárók kialakításának munkálatait a VÜSZI Nonprofit Kft.
A következő időszakban több
megálló is megújul, peront, valamint utasvárót alakítanak ki.
A fejlesztésről még tavasszal
döntött a képviselő-testület.
Az alépítmények kialakítása a
napokban kezdődik, s a kész
várók a tervek szerint szeptember végére készülnek el.

A következő hetekben a Hegedűs Gyula utcai (Grassalkovich u.), a Blaha Lujza-fürdő, a
Fenyves ABC, a Rigó utcai a
Tél utcai, a Klapka utcai elágazó megállóhelyen – mindegyiknél a befelé vezető oldalon –
alakítják ki a létesítményeket,
amik az elmúlt hónapokban
már elnyerték a gödöllőiek tetszését. A munkálatok közel 10
millió forintba kerülnek.
(j.)

A tervezettnél később, várhatóan október végén készül el a Blaháné
utca Hunyadi János utcától a Rét utcai csomópontig tartó szakaszának rekonstrukciója. A kivitelezéssel igazodni kell a területen lévő
ivóvízvezeték építési munkáihoz.
A 177 millió forintos beruházás eredményeként a teljesen városi
kezelésben lévő útszakaszon megújul az útburkolat, a csapadékvíz-elvezető rendszer és a járda. Sor kerül az útpadka megfelelő
teherbírású burkolattal történő ellátására és szegélyezésére és az
útpálya kétrétegű burkolat-megerősítésére 642 méter hosszan. Az
érintett útszakaszon négy buszmegálló-öböl és -peron kiépítését is
elvégzik.
(bd)
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A Lipóti Pékség üzletpolitikája a
„Mindent a vevőkért” jelmondatban
foglalható össze. Jelene és jövője
a múlt értékeire épül. Vallja, hogy a
tradicionális receptúrák alkalmazása olyan minőséget biztosít termékeik számára, amellyel minden nap
bátran állhatnak vásárlóik elé. Gödöllőn, a Kossuth Lajos utcai üzletben beszélgettünk az üzletvezetőkkel, Héthy Bálinttal és feleségével,
Héthy-Szommer Gabriellával a
pékség „titkairól”.
– Mi az első, ami eszükbe jut a
Lipóti szóról?
– Minőségi termékek és a magas
szolgáltatási színvonal; a vevőnek
mindig elégedetten kell távoznia.
– Ha valaki betér önökhöz, milyen étel- és ital palettával találkozik?
– Kapható közel húszféle kenyér,
rengeteg péksütemény, tej- és
cukrásztermék, szendvicsek és
sorolhatnám. A termékek összetevőire nagyon odafigyel a pékség, a

civil

szlogen sem véletlenül az, ami: élő
hagyomány, vagyis szeret a Lipóti
visszanyúlni elődeink jól bevált receptjeihez.
– Kávé nincs?
– Hogyne lenne! A kávénk nagyon
népszerű, a Julius Meinl legfinomabb, legjobb minőségű termékeit
kóstolhatják meg nálunk: kérhetik
növényi- és laktózmentes tejjel
vagy barna cukorral, valamint koffeinmentes változatot is készítünk.
– Térjünk vissza a pékárura. Mik
a slágertermékek?
– Nagyon sok van. Ilyen a nosztalgiakifli (visszaadja a régi emlékeket,
ízre egy nagyon eltalált termék), a

három kilós parasztkenyér (ami napokig eláll, minőségromlás nélkül),
az erdélyi pityókás kenyér, a hajdinás kenyér, a pur pur kenyér (modern étel ősi gabonából), a fitness
szilvalekváros croissant, a füstölt
sajtos croissant vagy a sajtos pogácsa, amit helyben sütünk. Nagyon
népszerűek a glutén- szénhidrátvagy éppen élesztőmentes és a teljes kiőrlésű áruk is. Az édesszájúak
sem maradnak hoppon, ha a Lipótit
választják: a hagyományos mellett
paleo és diabetikus süteményekkel
is találkozhatnak. Még egy szó a
nosztalgiakifliről: aki egyszer megkóstolja, az általában visszatérő

2018. szeptember 18.
vásárlóvá válik. Jelenleg 8001000 darabot adunk el naponta csak ebből a termékből.
– Az emberek döntő többségénél kiveri a biztosítékot,
ha az áru nem friss…
– Nálunk ez nem fordulhat
elő! Az ok roppant egyszerű:
ami a nap végére megmarad
a pékárúból, azt elszállítják.
Mivel a minőség kiemelkedően fontos, nálunk nincs másnapos termék. Minden árunk
friss, aznapi.
– Ha jól tudjuk, akkor a megmaradt ételt jótékony célra
ajánlják fel, sőt a pékség
az augusztus 20-ai gödöllői
ünnepséget is támogatta…
– Igen, odaadjuk a Gödöllői
Gyepmesteri Telepnek, akik a kutyák étkezését egészítik ki a tőlünk
elszállított termékekkel (már amit
persze egy kutya elfogyaszthat).
Államalapításunk ünnepén pedig
az ott megszentelt kenyeret biztosította a pékség; ezt a hat kilós
kenyeret külön erre az alkalomra
készítette a Lipóti.
– Telefonon lehet rendelni?
– Ha valaki nem akar lemaradni
kedvenc árujáról, az felhív minket
és félrerakjuk neki, vagy bármely
napra előzetesen megrendelheti.
Ezzel is vevőink elégedettségét kívánjuk növelni.
(x)
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Madách Iskola
Szakmák délutánja

Már hagyomány, hogy a VSZC
Madách Imre Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma részt vesz a Belvárosi napokon Szakmák délutánja elnevezésű programjával, amely célja,
hogy bemutassuk iskolánkat, és
szakmáinkat a nagyközönségnek.
Szombat délután nagyon sok
érdeklődő tekinthette meg és
próbálhatta ki a szappan és deo
készítés rejtelmeit, saját maga
varrhatott levendulazsákocskát,
asztalos kollégánk segítségével készíthetett fa kulcstartókat,
próbálhatta ki a hegesztést szimulátoron, bepillanthatott az

autóhiba keresés fortélyaiba,
az elektromosság világába, és
fodrászaink ügyes kezei által tovább csinosodhatott. Az érdeklődőket szakácsaink által készített finom falatokkal vendégeltük
meg, a legnépszerűbb idén is a
faszénen sült kürtős kalács volt.
A kicsiket kézműves sátorral
vártuk, ahol újrahasznosított
alapanyagokból készültek karkötők és virágok.
Folytatás következik november
23-án iskolánkban a Nyílt napon, valamint 2019. április 12-én
a Szakmák éjszakáján, ahova
mindenkit várunk szeretettel.
(Madách iskola)

szendrő péter 80 éves
Nyolcvanadik
születésnapja
alkalmából köszöntötték dr.
Szendrő Péter rector
emeritust, a Szent István Egyetem alapító
rektorát szeptember
12-én az egyetem
dísztermében. A professzor tevékenységének középpontjában a
hallgatók állnak ma is,
de nincs az akadémiai
életnek olyan területe,
ahol ne tette volna le
a névjegyét. Segítő,
munkára ösztönző, a
teljesítményt elismerő
és elismertető tanár,
aki nyitottan fogadta és támogatta az új
kezdeményezéseket,
a tehetséggondozástól a távoktatásig.

gödöllői Szolgálat 7

8 gödöllői Szolgálat

civil

Bödőcs Tibor a könyvtárban

Óriási érdeklődés mellett
zajlott le a Gödöllői Városi
Könyvtárban Bödőcs Tibor:
Addig se iszik című könyvének bemutatója.
A népszerű humorista találkozójára szinte percek alatt elfogytak
a jegyek. Nem csoda, hiszen
személye egyet jelent a humorral, most megjelent könyvét pe-

dig Karinthy írásaihoz hasonlítják. A sok humorral fűszerezett
előadást a késő estébe nyúló
dedikálás zárta.
		
(Fotó: GVKIK)

A Körösfői Alapítvány
felhívása
A Körösfői-Kriesch Aladár
Művészeti Alapítvány ismét
várja a javaslatokat a neves
művét nevét viselő díjra.
Az 1997-ben létrejött alapítvány alapító okiratban megfogalmazott célja és feladata
Körösfői-Kriesch Aladár emlékének ápolása. A gazdag szellemi és művészeti hagyaték
méltó megőrzése céljából az
Alapítvány támogatja a művészet bármely ágában tehetséges gödöllői fiatalok fejlődését, tehetségük
kibontakozását.
Ugyancsak célul
tűzte ki a gödöllői fiatalok művészeti oktatását kiemelkedő
színvonalon végző pedagógusok
erkölcsi és anyagi
elismerését.” A fentiek szellemében évente egy,
Gödöllőn élő 14-24 év közötti
tehetséges fiatal, vagy a tehetséges fiatalok oktatását
hosszabb ideje kiemelkedően
végző személy díjazására kerül sor.
Az Alapítvány Kuratóriuma
által díjazásra legméltóbbnak
tartott személy elnyeri a Körösfői-Kriesch Aladár Emlékplakettet és az azzal járó – a

kuratórium döntése szerinti
– pénzjutalmat. A Kuratórium
döntésének kihirdetésére, az
emlékplakett és a vele járó
pénzjutalom átadására 2018.
október 29-én (hétfőn) 18
órakor,
KÖRÖSFŐI-KRIESCH ALADÁR SZÜLETÉSÉNEK
ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
ünnepélyes
keretek között kerül sor a Gödöllői Királyi Kastély Dísztermében. A díj elnyerésére
érdemes személyre megfelelő
indokkal bárki javaslatot tehet.
A javaslatnak
tartalmaznia
kell a javaslattevő nevét
és címét, valamint a díjra
javasolt
személy nevét, életkorát, lakcímét, foglalkozását, munkahelyét,
iskoláját, valamint művészeti,
illetve pedagógiai tevékenységének, eredményeinek bemutatását.
A javaslatokat 2018. szeptember 30-ig kell az alapítvány címére eljuttatni:
Körösfői-Kriesch
Aladár
Művészeti Alapítvány 2100
Gödöllő, Kiss József utca 7.
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A bagoly könyvesbolt ajánlata

Mesés Budapest

Mennyi kalandot rejt
ez a város! Mi felnőttek
nem is gondolnánk. Talán
gyermekszemmel
kellene néznünk? Na
jó! Nézzük akkor Brúnó
szemével! Hogy kicsoda
Brúnó? Nos, ő egy kisfiú,
aki a fővárosban lakik
családjával, és nem először indul felfedezőútra
a fővárosban. Ez alkalommal a belváros nevezetességeit ismeri meg.
A kaland akkor kezdődik meg a
számára, amikor év elején barátja
néhány napot náluk tölt. Először ők
ketten, később persze Brúnó más
ismerőseivel is tesz „kirándulásokat” a fővárosban. Koncertekre, a
gyerekeknek szóló kirándulásokra
látogatnak, és felfedezik azokat a
csodálatos épületeket, amelyek
mellett mi felnőttek – valljuk be
őszintén – sokszor anélkül megyünk el, hogy egyetlen pillantást
is vetnénk rájuk.
Bartos Erika ismét egy olyan mesekönyvet ad olvasói kezébe, amely
egyfajta budapesti útikalauz is.
Mert a gyerekekkel igenis érdemes
elindulni a fővárosban, és felfedezni a szépségeit. Óriási tévedés azt
gondolni, hogy a gyerekeket nem
nyűgözi le az Országház épülete,
vagy a kilátás a Szent István Ba-

zilika tornyából. A
számtalan séta során Brúnó és barátai megtudják, hogy
a kiskörút Pest
régi városfalának
helyén húzódik, a
nagykörút vonalán
pedig a Duna mellékága folyt egykor.
A gyerekek rácsodálkoznak a Duna-korzó szobraira,
örömmel segítenek a vásárlásban
a Fővám téri nagycsarnokban, és
metróznak, villamosoznak… kalandként élik meg még a mindennapi dolgokat is.
Brúnó történetének segítségével
a gyerekek nem csak Budapest
nevezetességeit ismerhetik meg,
hanem megismerhetnek jónéhány
izgalmas programot is. Brúnót elkísérve mi is bebarangolhatjuk és
megismerhetjük a belváros nevezetességeit. A könyv a hat részesre
tervezett Brúnó Budapesten sorozat harmadik kötete, ami a felnőtteknek és a gyerekeknek egyaránt
számtalan érdekességgel szolgál.
Mivel az egyes oldalakon kevés
szöveg található, ezért az olvasást
még csak most elsajátító gyerekek
számára is sikerélményt nyújhat.
(Bartos Erika: Brúnó Budapesten/
Pest szíve)
(ny.f.)

„Tekints az égre, és lásd meg!” – Szekeres Erzsébet kiállításai
(Folytatás az 1. oldalról)
A könyvtár egybenyitott rendezvénytermében és folyóirat olvasójában megjelenteket – érdeklődőket és pályatársakat – Gémesi
György polgármester üdvözölte,
majd Kovács Gergelyné kultúrtörténész és dr. Lábadi Károly
néprajzkutató méltatta a művész
munkásságát. Közreműködött
Maczkó Mária Magyar Örökségés Príma-díjas népdalénekes és
szintén énekkel Barna Jucika.
Az Ars Sacra jelmondatról – „Tekints az égre, és lásd meg!” – elnevezett alkotást két virágangyal

és a pávák
társaságában
láthatjuk. Látszólag lehetne
a mi földi világunk is, ám
mégis
Isten
országát mutatja be. Úgy
ahogyan Reményik Sándor
szép versében
megörökítette:

,,A világ Isten-szőtte szőnyeg,
/ Mi csak visszáját látjuk itt, / És
néha - legszebb perceinkben – /
A színéből is – valamit.”
Szekeres Erzsébet tudatosan vállalta
a néphagyom á n y o k
és
azokat
a
nemzeti
kultúrában
tovább éltető
gödöllői
művésztelep
örökségét.
Ezekben az

örökségekben azonban nem
csak az idő múlása, de a történelmi kényszerek, mint a múlt
értékeinek megtagadása hatalmas pusztítást végzett.
Erzsébetnek
erős hitével
volt bátorsága az újjáélesztésre.
És most újra
van egy nagy
terve. Szeretne egy kiállításnyi anyagot készíteni

Kallós Zoltán tiszteletére, osztotta
meg információját a közönséggel
Kovács Gergelyné. A közelmúltban elhunyt Kossuth-nagydíjas
néprajzkutató balladagyűjtései
vezették ugyanis a kezét először
a ballada illusztrációkhoz. Ahogy
a kultúrtörténész fogalmazott:
Kallós Zoltán és Szekeres Erzsébet egész életükben Isten hűséges gyermekei voltak. Munkásságuk mindig ikercsillagként fog
világítani minden magyarra, aki
az égre tekint és lát!
Bővebben: szolgalat.com és
facebook.com/godolloiszolgalat

2018. szeptember 18.

gödöllői Szolgálat 11

kultúra

GÖFME 20: születésnapi gálaműsor

Születésnapi gálaműsorral ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját
a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete. A Művészetek Háza színpadán az elmúlt 20 év emlékezetes
előadásaiból láthatott összeállítást
a közönség. A jubiláló közösséget
Gémesi György polgármester köszöntötte, majd a különleges ös�szeállításban a régi előadásokat
filmfelvételeken idézték meg, miközben a színpadon élőben szólaltak meg a két évtized alatt bemutatott művek népszerű dalai.
Az ünnepi műsorban átadásra kerültek az „Örökös tag” elismerések.
Horváth Zoltántól, az egyesület

elnökétől ezt Herczenik Anna,
Miklós Krisztina, Géczi András
és Lencsés Balázs vehette át.
Az esten sor került a „Göfme-Oscar-díj” átadására is, amelyben két
fiatal tehetség, Békefi László és
Monori Dominik részesült. A fellépők a népszerű előadás részletek
mellett számtalan érdekes történet, kulisszatitkokat osztottak meg

a közönséggel, s valamennyien hangsúlyozták,
a GÖFME nem csupán
egy művészeti közösség, hanem egy család,
amelynek tagjait a színház szeretete mellett a
barátság, a szeretet és az
egymás iránti tisztelet is
összefűzi. Legyenek bárhol a világon, ide
mindig örömmel
térnek vissza. Az
est folyamán részletek hangzottak
el többek között a
Hamlet, a Cabaret, a Valahol Európában, A padlás, A dzsungel könyve, az
Olivér, a Hair, az Anconai
szerelmesek, a Helka és
Kelén, a Képzelt riport…,
a Csárdáskirálynő, a Made

in Hungária, a Keménykalap és
krumpliorr, a Légy jó mindhalálig és
a Szerető című előadásokból.
(k.j.)
A rendezvényről még több fotó:

szolgalat.com és facebook.com/
godolloiszolgalat

Két szék között
Szeptember
23-án, 16 órakor új interaktív beszélgetős
műsor
indul
útjára a Királyi
Váróban. A két
széken a két
házigazda Mészáros Beáta
és L. Péterfi
Csaba faggatja
a két szék közé
kerülő vendéget, aki első alkalommal egy
rendkívül sokoldalú gödöllői
előadóművész
lesz. Ő nem
más, mint a kiváló énekes és
szaxofonos, zenekarvezető, tanár, és saját megfogalmazása
szerint a legszebb jazz klubjának házigazdája, azaz, Csányi
István. Rá nem csak beszélgetés vár, hanem különleges, a
műsorvezetők és a közönség

által adott
feladatok
is,
ráadásul
bőséges
meglepetésről is
gondoskodnak
számára
a
házigazdák.
Mindezeket természetesen
zenével
fűszerezve kapja
majd a közönség, S
aki azt gondolja, a városunkban
élő közkedvelt előadóművészt
jól ismeri, az hatalmasat téved!
Minden kiderül szeptember 23án!
A „Két szék között” a tervek
szerint kéthavonta várja az érdeklődőket.

Két szék között
2018. szeptember 23., 16.00, királyi váró
Új, interaktív, beszélgetős műsor

művészekkel, művészetről, az életről és saját életükről.
Komolyan, de mégis szórakoztatóan!

Vendég: Csányi István zenész
és egy meglepetésvendég, akinek a személye a műsor alatt derül ki.
Műsorvezetők:

Mészáros Beáta és L. Péterfi Csaba
Belépőjegyek a Művészetek Háza jegyirodájában
kaphatók 2000 Ft-os áron.
E-mail: info@muza.hu
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Requiem a kastélykápolnában
Szeptember 10-én, hétfőn egyedi alkalommal újra megnyitotta
kapuját a hét évvel ezelőtt bezárt
gödöllői kastélykápolna. Erzsébet királyné halálának emlékére
premontrei rendi asszisztenciával, a Premontrei Kántorátus, a
Gödöllői Premontrei Gimnázium
Szent Norbert kórusa valamint a
Premi Cantores énekével Requiem, azaz gyászmise volt a ba-

rokk falak között. Az énekek latin
és magyar nyelven csendültek
fel. A művészeti vezető Kocsis
Csaba volt.
Balogh Péter Piusz kormányzó
perjel, gödöllői plébános, egyházzenész-tanár a mise kezdete
előtt a megjelentek számára elmondta, hogy 120 évvel ezelőtt,
ezen a napon halt meg Erzsébet királyné. A mostani alkalom

illeszkedik a kastély által hos�szabb ideje szervezett megemlékezések sorába. Hét éve is a
kápolna adott helyet a szentmisének, aminek a karzatáról életében nyilván többször hallgatta
a liturgiát a királyné is.
A kastélykápolna, amit az állam megvásárolt az egyháztól,
hét év óta egyházi használaton
kívül volt. Erre a napra nagy
erőfeszítéssel
takarították ki
és tették alkalmassá többek
segítségével
a gyászmise
méltó bemutatására. Nehéz
sorsa volt az
építménynek,
de
bizakodhatunk
benne, hogy szebb lesz a jövője,
mondta el Piusz atya. Reméli,
tette hozzá, hogy egyházzenei
hangversenyek és liturgiák helyszínévé válik, s talán visszanyeri
eredeti szépségét, mint a kastély
többi helyisége is.
A gyászmisét a római szertartás
rendkívüli formájában mutatták
be, úgy, ahogyan azt 1970 előtt
1500 éven át végezték.
(l.t.)

RETRÓ TÁBOR A KASTÉLYBAN
Először készül időszaki kiállítás
a gödöllői kastély „retró” időszakáról: azokról az évtizedekről,
amikor az épület egyszerre volt

szovjet laktanya és idősek otthona. A kastély szakmai irányításával nyár elején kezdte meg
a munkát egy csapat diák, akik
vállalták, hogy felkutatják ennek
a 40 évnek a még fellelhető emlékeit és a korosztályuk számára
is befogadható kiállítást rendeznek belőle.
A diákok a nyár folyamán jellemzően hetente egyszer találkoztak: megismerkedtek a

kastély épületével, kirándultak
Szentendrére, ahol retró kiállításokat elemeztek. Jártak restaurátor műhelyben, részt vettek
Hídi Szilveszter videós
képzésén, kutattak a
Hadtörténeti
Levéltárban, néztek kastélyban
forgatott filmeket. Ellátogattak Mácsár Máté magángyűjteményébe és
dolgoztak a Retró Piknik
& Romtúra lebonyolításában. Itt találkoztak a
Skylark együttes tagjaival, akik interjú formájában meséltek nekik a szovjet
laktanyában történt fellépésükről.
Augusztus közepén, a háromnapos táborban még intenzívebb munkára volt lehetőségük.
Mihalkov György és Kemény
Gyula egész napos workshopot
tartott a kiállítás-rendezés menetéről, módszereiről.
(b.j.)
Bővebben: szolgalat.com és facebook.com/godolloiszolgalat

2018. szeptember 18.

Kulturális Örökségünk
Ismét nagy érdeklődés övezte a
Kulturális Örökség
Napjai rendezvényeit, amit szombaton és vasárnap
tartottak.

Idén a Gödöllői Városi Múzeum, a Gödöllői Királyi
Kastély és a Várkapitányi
lak várta az érdeklődőket.
A városi múzeumban rendhagyó tárlatvezetések fogadták az érdeklődőket, a
kastélyban pedig ingyenesen lehetett megtekinteni a
Királydombi pavilont, a Terítéken a fehér arany című
időszaki kiállításhoz kapcsolódva pedig Szentgáli-Varga Szilárd tartott porcelánfestő bemutatót.
Erre az alkalomra megnyitotta kapuját a Várkapitányi
lak is, amelynek emeleti részén
Mészáros Judit főépítész és
Láng József festőrestaurátor
vezetésével lehetett megtekin-

teni a XVIII – XIX. századi falképek és díszítőfestések restaurálási munkáit.
(k.j.)

2018. szeptember 18.
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Jazz és swing a Királyi Váróban
Fotó: Nemzeti Színház
Fotó: Jamese produkció
történetek szeretetét.
Vidéki lányként sokat
kellett segíteni a földeken, kertben és ez idő
alatt, mint régen a fonóban tanár édesanyja mesélte egyik törElső alkalommal szeptember 20-án ténetet a másik után.
csütörtökön este 20 órai kezdetettel Ezek az élmények
a JaMese zenekar lép a közön- adják az inspirációt a
ség elé. Az együttes énekesnője dalaihoz is, és teremtik meg a Ja- lálkozhat a közönség. A Makovics
Molnár Emese, aki már gyermek- Mese sajátos világát.
Dénes nevét viselő sextett vezeOktóber
25-én
is
igazi
különlegeskorában magába szívta a mesék,
tője a Zeneművészeti egyetem
ség vár a jazz-tanszakán végzett szaxofoKirályi Váró nosként, és szinte minden jelentős
közönségé- magyar jazz zenésszel dolgozott
re. Itt mutat- már. A Makovics Dénes Sextettet
ja be ugyan- november 22-én hallhatja a gödöllői
is új albumát közönség.
és egyben Az idei évet a Bágyi Balázs New
új zeneka- Quartet Feat. Pocsai Kriszta forrát Fodor máció zárja „A Tribute to Ella” című
László.
A Leslie
Fodor
Swing
U n i t
Fotó: Bágyi Balázs
egy teljesen új formáció,
amit a Hot Jazz Band
klarinétosa, valamint az
Amadinda Ütőegyüttes
vibrafonosa, Holló Aurél
alapított. Zenéjük az
1930-as, 1940-es évek
Amerikájába repíti a közönséget. Jegyek már
kaphatók a Művészetek
Házában, a Bevárosi Jegy- albumuk dalaival, december 13-án
irodában.
este. A zenekar Ella Fitzgerald, a
Novemberben szintén a „Jazz Nagyasszonya” előtti tiszteműfaj kiváló művelőivel ta- leg az összeállítással, amelyen a
díva kiváló szerzőktől származó
kedvenc dalai szólalnak meg.
(k.j.)

Már csak néhányat kell aludni, és
beköszönt az újabb jazzkorszak,
a Királyi Váróban ugyanis ismét
megkezdődnek a Csányi István
által vezetett, nagysikerű jazz estek.

Fotó: Makovics Produkció

Bővebben: szolgalat.com és
facebook.com/godolloiszolgalat

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
TRANSZPARENS TEREK

2018. június 30 - szeptember 31.
A vizuális művészetek különböző területein alkotó
művészek a kiállítás alkalmából csoportokat alkottak
és közös koncepció kidolgozása után hozták létre a metamorfózis gondolatkörére reflektáló projektjeiket.
A helyspecifikus művek az átváltozás folyamatát jelenítik meg kint és bent,
valóság és képzelet, tér és idő, anyag és forma viszonylatában. Helyszínek:
Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállítóterme és kertje, Remsey-ház kertje,
Kálvária belső tere
A kiállítás Gödöllő tematikus évéhez, az Ifjúság évéhez kapcsolódik.
Támogató: Gödöllő Város Önkormányzata, Nemzeti Kulturális Alap
Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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ATLÉTIKA – Váltó OB és Sport XXI program

Magyar bajnok a 4x200-as női és a 4x800-as serdülő váltó

Magyar bajnoki címnek örülhetett a GEAC női 4x200-as (a
képen, fotó: Kriszt Balázs) és
a serdülők 4x800-as váltója, ez
mellett még egy-egy ezüst- és
bronzéremmel gazdagodott a
gödöllői klub az elmúlt hétvégén, Szekszárdon megrendezett Országos Váltófutó bajnokságon.
Összesen nyolc gödöllői váltó állt
rajthoz a hazai ob-n és elmond-

ható, hogy
a GEAC különítmény
igen eredményesen
szerepelt,
ugyanis a
képzeletbeli éremtáblázat
negyedik
h e l y é n
végzett.
Az
eredmények
sorában
élre kívánkozik a 4x200 m-es
női váltó sikere, akik az idei évben 4x400 m-en és 4x100 m-en
elért kiváló eredményeik után, a
Répási Petra, Pótha Johanna,
Zsíros Zsanett, Nádházy Evelin
összeállításban, szoros küzdelemben országos bajnokok lettek
(1:39,37). Szintén aranyéremmel
tért haza a serdülő 4x800 m-es
váltó, a csapatot Soos Levente,
Szőke-Kiss Jácint, Bákai Péter,

Sportlövészet – Dél-koreai világbajnokság

A gödöllői Ozsvárt Donát vb ötödik lett
Ötödik helyen végzett a gödöllői Ozsvárt Donát a sportlövők
dél-koreai
világbajnokságán
junior korcsoportban a friss
versenyszámnak számító Target sprintben.
Ozsvárt Donát (a képen, fotó:
vasassc.hu) a Török Ignác Gimnázium tanulója, jelenleg a Vasas SC versenyzőjeként érte el
az igen előkelő 5. helyet a 17
éves lövő. A gödöllői sportlövő a
dél-koreai világbajnokság junior
versenyei során az úgynevezett
target sprint versenyszámban

állt rajthoz. A sportág szabályai
értelmében a versenyzők először
400 métert futnak, majd 5 lövést
adnak le bukócélra, 10 méterről.
Ismét 400 méter és 5 lövés következik, majd a végén még 400
méter futás. Összesen 15 lövést
adhatnak le egy periódusban a
versenyzők, ezzel kell gazdálkodni – fontos követelmény, hogy
egyesével kell tárazni a puskákat
a lövéseknél.
A 17 éves sportoló – akinek a
klubhoz kerülésében Szucsák
Mátyás segédkezett – a felkészülés alatt az egyik atlétacsoportnál

Judo – XVIII. Tóth Péter Emlékverseny

Hét gödöllői judo érem
Hét éremmel gazdagodtak a
Gödöllői Judo Klub versenyzői,
akik az Egerben, XVIII. alkalommal megrendezett Tóth Péter
Emlékversenyen és országos
rangsorversenyen vettek részt.

A 49 klubból, 350 résztevővel
megtartott versenyen Szádvári
Zoltán tanítványai közül aranyérmes lett Makádi Liliána, Püspök
Zsombor és Krakóczki Máté,

ezüstérmet szerzett Ozvári Sándor és Makádi Liliána (a képen
jobbra), bronzéremnek örülhetett
Vilisics Márk és Makádi Lizett (a
képen balra), míg az ötödik helyen
végzett Bálint Márk.
-li-

Molnár András alkotta. A klub
ezüstérmét a két rúdugróval felálló 4x100 m-es junior kvartettünk
szerezte (Tóth Gábor, Szamosi
András, Mihály Ádám és Ajide
Dániel), míg bronzérmes lett a
Németh Nóra, Békési Lea, Ludmán Eszter és Katona Dalma
alkotta váltó 4x800 m-en a juniorok között. Edzők: Körmendy
Katalin, Gadanecz György,
Kovács Zoltán, Kovács Gábor,
Karakas Józsefné, Farkas Roland, Szörényi István
További helyezések, 4. hely:
4x100 ifjúsági váltó (Menyhárt
Márk, Norman Márton, Kaposi
Márton, Soos Levente); 6. hely:
4x600 újonc váltó (Viha Borbála, Farkas Kinga, Herman Dalma, Belényesi Hanna); 7. hely:
4x400 junior váltó (Tóth Gábor,
Szamosi András, Normann
Márton, Jenei Botond).
Sport XXI Program – Egy ezüst,
egy bronzérem
edzett a nyáron Apáthy Sophie
és Jenkei András, a klub atlétika szakosztályának szakemberei
segítségével, míg lövészetben
a Vasas SC síszakosztályának
szakmai igazgatója, Holló Miklós vette szárnyai alá.
Ozsvát Donát értékelte saját
eredményét: – Az ötödik hely reálisnak mondható, megelőztem jó
pár nagy nemzet képviselőjét, így
a hollandokat, a koreaiakat. A selejtező nem sikerült a legjobban,
de így is továbbjutottam. A döntőben kicsit fáradt voltam, és az
ebédre is nagyon oda kell majd
figyelnem a jövőben a két futam
között, hogy a versenyen ne legyek rosszul. Remélem, hogy a
közeljövőben az edzésekkel sike-

2018. szeptember 18.
Szeptember 16-án a GEAC és
az IKARUS közös rendezésében
került lebonyolításra az első őszi
Sport XXI csapat pályaverseny, a
Közép- és az Észak-Magyarországi Régió U13 és U11 gyermek
korosztályai számára. A GEAC
legfiatalabb atlétái a budapesti BHSE pályáján megrendezett
versenyen az U13-as korcsoportban az „A” csapat ezüstérmes lett (tagjai: Kriszt Sarolta,
Tóth Sztavridisz Szófia, Benke Alexandra, Vécsey Emese,
Grünwald Tamás, Fodor Péter,
Szabó Levente, Kuti Donát) míg
a „B” formáció (Halászy Tamara,
Lukács Gabriella, Nagy Bori,
Stumpf Dorka, Szűcs Anna,
Foris Máté, Fazakas Soma,
Szécsényi-Nagy Rudolf) a negyedik helyen végzett. Az U11es korcsoportban a GEAC csapata bronzéremnek örülhetett.
Csapattagok voltak: Nemescsói
Johanna, Lőkös Laura, Nagy
Zsuzsanna, Mészáros Flóra,
Vertse László, Ferenc Ágoston,
Menyhárt Oliver, Stampf Samu.
Edzők: Gadanecz György, Kovács Gábor, Kovács Zoltán,
Körmendy Katalin.
-kbrül majd még jobb eredményt elérni. Sokat köszönhetek a felkészítőimnek! (forrás: vasassc.hu)

2018. szeptember 18.
Labdarúgás – Hibátlan hétvége a hátországban

Maglódi stop a Gödöllőnek
A Maglód ellen szakadt meg
a Gödöllői SK remek bajnoki szezonkezdete, miután az
eddig hibátlan gödöllőiek
2-0-ra kaptak ki hazai pályán
a látogatóktól.

is vitték a három pontot a GSK
otthonából. Pozder Nenad
legényeinek sem kell azért
szégyenkezniük, főleg az első
négy forduló eredményességének ismeretében. A Gödöllő
12 ponttal az ötödik helyen áll
a megyei I. osztályú bajnokságban öt játéknapot követően.

A mérkőzés összképe alapján
röviden úgy lehetne összefoglalni a párharcot, hogy a rutin
ezúttal legyőzte a fiatalságot.
Ennél azért eseménydúsabb
volt a találkozó, amelyen a
maglódiak akarata érvényesült és ennek megfelelően el

Pest megyei I. osztály, 5. forduló: Gödöllői SK – Maglódi
TC 0-2 (0-1)

Röplabda – XIX. Ádám László Emléktorna méltatlan megnyitóval

Második helyen a Penta-GRC
Az elmúlt hétvégén rendezték
meg, immáron XIX. alkalommal a gödöllői röplabdázás
hajdani népszerű játékosának,
majd sportvezetőjének, Ádám
Lászlónak a tiszteletére életre
hívott emléktornát, amelyen a
Penta-Gödöllői RC (fotó: grcvolley.hu) csapata a második
helyet szerezte meg.
Az emléktorna megnyitóját Kőrösfői László gondolatai tették
méltóvá, míg a klub alelnökének
minősíthetetlen hangneme, amelyet az eseményen megjelenő Dr.
Gémesi György polgármesterrel
szemben engedett meg magá-
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nak, tette méltatlanná.
A tornán öt csapat: a házigazdák
mellett az MTK Budapest, a Budaörsi DSE, a Szent-Benedek
Balatonfüred és a Diósgyőri VTK
vettek részt. A körmérkőzéses
rendszerben lebonyolításra kerülő kétnapos rendezvényen minden szettgyőzelem egy pontot
ért, így alakult ki a végső sorrend.
A minden mérkőzését megnyerő
MTK kimagaslott a mezőnyből,
mindössze egy szettet veszített
(éppen a gödöllőiekkel szemben), így nem érdemtelenül vitte
el a vándorserleget, a két győzelemmel és két vereséggel záró
Penta-GRC csapata lett a má-

Megyei III., Keleti-csoport, 5.
Hátország – Hibátlan hétvégi
forduló: GEAC-SZIE – Tápiómérleg
szőlős KSE 4-3 (2-2) Gödöllői
Az alacsonyabb osztályban
gólszerzők: Kapdebo Lóránd,
szereplő gödöllői alakulatok
Székely Dániel, László Viktor.
ezúttal nem hibáztak: A GEAC
4-3-ra verte a Tápiószőlős
Megyei IV., Keleti-csoport,
csapatát a megye háromban,
3. forduló: Kóka KSK – GSK
míg a GSK II.-Szada Kókán
II.-Szada 0-4 (0-2) Gödöllői
tudott nyerni 4-0 arányban a
gólszerzők:
Kerecsényi-F.
negyedosztályú pontvadászat
Norbert, Várszegi Gábor, Dolharmadik fordulójában. Az
hai Gergő, Szabó László. -ll„egyetemisták” három ponttal
a 13. (három meccs
PROGRAMAJÁNLÓ
után), míg a második
Pest megyei IV., 4. forduló
számú GSK-s alakulat
Szeptember 23., vasárnap 16 óra
hat ponttal a 4. helyen
áll (két meccset köve- Gödöllői SK II.-Szada – Mogyoród FC II.
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
tően) saját csoportjában.
sodik, míg a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára a balatonfürediek állhattak fel. A csapat különdíjasa Vecsey Fanni lett.
A Penta-GRC eredményei: Penta-Gödöllői RC – Budaörs 1:2,
Penta-Gödöllői RC – Balatonfüred 3:0,
Penta-Gödöllői RC – MTK
Budapest
1:2,
Penta-Gödöllői
RC – DVTK
2-1.
A XIX. Ádám
László Emléktorna
végeredménye: 1. MTK
Budapest 11

Kézilabda – Elrajtolt a bajnokság

Győzelemmel kezdett a GKC
Elkezdődött a kézilabda szezon
is, az első mérkőzésén a Gödöllői
KC csapata hazai pályán fogadta
és verte 27-22-re a Rákosmenti
KSK együttesét a férfi NB II. Északi-csoportjában.
Az már ismert volt a nyári szünetben, hogy az előző idényben bajnoki aranyat ünneplő Bartos Gábor
edzette csapat nem vált osztályt,
így az idei pontvadászatban is az
NB II-ben szoríthatunk majd értük.

XXIV. Kirchhofer József
Mini Maraton
futóverseny
2018. szeptember 30.,
10 óra
Rajt:
SZIE Sportcsarnok
elől

A rajt jól sikerült és bízunk abban,
hogy az idei kiírás is rengeteg sikert
hoz majd a csapat háza táján, örömet szerezve ezzel a gödöllői kézilabda szerelmeseinek is.
NB II. Északi-csoport, 1. forduló
Gödöllői KC – Rákosmenti KSK 2722 (14-11)
Utánpótlás eredmények, ifjúságiak: Gödöllői KC – RKSK 26-26;
serdülők: Gödöllői KC – Mikolik
Handball School 58-7.
-lt-

pont (11:1-es szettarány), 2. Gödöllő 7 pont (7:5), 3. Balatonfüred
6 pont (6:6), 4. Budaörs 5 pont
(5:7), 5. Diósgyőri VTK
1 pont (1:11)
-tt-
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XI. Vadásznap a királyi kastélyban
Szeptember 16-án, vasárnap a XI. Vadásznap eseményei zajlottak a Királyi Kastélyban. A kilátogatók „célkeresztjébe“ számtalan program került, így mindenki „levadászhatta“ a számára legmegfelelőbbet.
Ahogy azt megszoktuk, kezdésként a vadászkürtök hangja nyitotta ki a kastély kapuit, ahol Erzsébet királyné köszöntötte a látogatókat,
majd a Vadászkamara Kürtegyüttes műsora következett. Ezután szabad volt a terep mindenki számára. A tárlatvezetéssel, kiállításokkal, állatbemutatókkal, gyerekprogramokkal, vásárral tűzdelt esemény sokakat vonzott. A legnépszerűbbnek az agarászat, a vadászkutya-bemutató, a honfoglaló magyarok lovas vadászata és a solymász-bemutató bizonyult. Emellett itt adták át az Év Magyar Íja-díjat
is, amit Foglár Gábor vehetett át (az érdekesség kedvéért fontos megemlíteni, hogy egy ilyen íj körülbelül kilenc hónap alatt készül el).
Bővebben: szolgalat.com és facebook.com/godolloiszolgalat

Immár negyedik alkalommal rendezte meg Gödöllőn az Alsóparkban az Angol Ausztrál Pásztorkutya Klub speciál kiállítását.
A közel száz kutya közül Gödöllő különdíjasa a Veterán Best
in Show győztes
Born to be Madamme
Bonaparte „Josephine” welsh corgi
pembroke
lett,
akit Korózs Bálint választott ki.
A díjat a klub elnöke Muzslai Péter adta át.
Josephine-ről elmondható, hogy
igazi királyi kutya,
hiszen a Pesti
Színház Audiencia előadásán is
állandó szereplő.

2018. szeptember 18.

Szeressük a füveket!
Amikor kertet tervezünk, általában a
szép gyep, a virágok, fák, sziklakertek, esetleg tavak jutnak eszünkbe.
Ám mindezek nélkül is lehet impozáns és főleg egyedi kerteket építeni.
Sok országban, éghajlatuk miatt
másra nem is futja, ám mi vagyunk
olyan szerencsések, hogy kertünk
egy-egy részletét vagy az egészet
különböző díszfüvekkel díszíthetjük.
Előnyeik közé sorolhatjuk, hogy a
mi klímánkat nagyon jól tűrik, jó a
gyomelnyomó képességük, hosszú
életűek, sőt egy részük bármilyen
meglepő, de örökzöld is, vagy legalábbis nagyon sokáig díszítő.
A díszfüvek sokszínűségét az is
bizonyítja, hogy szinte „jolly joker”,
mert minden növénnyel jól társíthatóak.
Nem nagyon támadják meg kártevők és meglepő, de kórokozók is
csak akkor találják meg őket, ha túlöntözzük.
Nagyon érdekes, de vannak köztük

TURUL
GÖDÖLLŐI
ÁLLATKÓRHÁZ
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hidegben és melegben növő fajták
is. Köztük az egyik legszebb fajta
a Japán alangfű (Imperata cylindrica ’Red Baron’), melynek harsány,
vöröslő levelei szinte bármilyen virág mellett is megállják a helyüket,
vagy csoportban, esetleg bejárat előtti dézsában is kiemelkedőt mutat magából, akkor is,
ha beköszönt a borús, esős idő
is. Igazi kedélyjavító! Másik nagyon szép és városunkban sok

helyen is látható az évelő tollborzfű (
Pennisetum alopecuroides) , amely
a keleti kerttől, a mediterrán jellegűig, bárhová elhelyezhető és hónapokon keresztül virágzik. Akár
csoportosan, akár egyedül, légies
megjelenésével és virágaival bármely kert éke lehet.
Ám lehet kertet, vagy akár sövényt, rézsűket is kialakítani és
beültetni különböző füvekkel,
mert ha helyesen vannak elrendezve, igazi exkluzív benyomást
is tudunk velük elérni. Elég, ha a
mindenki által ismert és csodált
pampafüvekre gondolunk.
Amennyiben unjuk a hagyományos szegélyeket, elterülő füvekkel különleges szegélyt hozhatunk létre például a virágágyások
vagy kerti utak mentén is.
Nagy előnyük továbbá a fűkerteknek, füveknek, hogy különösebben nem nehéz őket ápolni, nagyobb szaktudást sem igényelnek.
Számtalan formájú, színű és habitusú közül válogathatunk, ma már
a hazai kertészetekben is hatalmas
palettából válogathatunk.
Amennyiben felkeltettük az érdeklődését vagy további információt,
tanácsot szeretne kérni ezen különleges növényekről, kertkialakítási
lehetőségről, keressen minket és
szívesen segítünk!
www.bujtaskert.iwk.hu

Hétvégén is nyitva tartó

állatorvosi rendelő
Szeptember 22-én
szombaton
10-12 óráig
Isaszegi
Kisállatrendelő
Isaszeg,
Ady Endre u. 1.
Rendel:
dr. Michalik László
állatorvos
Telefonszám:
06/20-981-3100

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

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

öcsi: Másfél éves kan kutyus.
Rendkívül tanulékony, a gyerekkel
és más kutyákkal is nagyon barátságos.

peti: 4 éves, ivaros kan. Jó házőrző, két hét intenzív foglalkozás
után elfogadja új gazdáját. Olyan
gazdajelöltek jöhetnek szóba, akik
kitartóan tudnak foglalkozni vele,
amíg örökbe adható lesz.

kagi: Ivaros, 3 éves kan.
Nagy termetű, kiváló házőrző
típus. Okos, emberbarát.

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
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Orvosi ügyelet

18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 06-70/3703-104

Gyógyszertári ügyelet

Szeptember 17-23.:
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Szeptember 24-30.:
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

temetkezési ügyeletek

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35.
Tel: 06-28/430-856, 06-30/634-3723
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160.
Tel.: 06-28/525-212, 06-70/550-3377
SZIGÜ Temetkezés Kft., 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
Tájékoztatom a kedves betegeimet,
hogy a Gödöllő, Szabadság út 167. szám alatti 7. számú
háziorvosi körzet rendelési ideje
2018. szeptember 15-től az alábbiakra módosul:
Hétfő 14.00-19.00
Kedd 8.00-12.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 14.00-18.00
Péntek 8.00-11.00
Megértésüket köszönöm!
Tisztelettel: Dr.Kövesi Margit háziorvos sk.
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ÁLLÁSHIRDETÉS – Művészetek Háza
Recepciós pozícióra

Elvárások:
Érettségi bizonyítvány, önálló munkavégzés, kreatív problémamegoldó készség, jó kommunikációs képesség; Munkaidőkeret
és rugalmas munkaidő vállalása (rendezvényekhez igazodóan
hétvégenként is); Office programok felhasználó szintű kezelése;
Jó fizikai állóképesség, alapfokú angol nyelvtudás.
Amit kínálunk:
Fiatalos, összetartó, profi csapat, szakmai támogatás;
Állás, munka területe(i):
Délutáni recepciós feladatok ellátása, általában hétköznap
14:00–22:00 között, vagy a rendezvényeinkhez
igazodva, munkaidőkeretben.
Munkavégzés helye: Gödöllő
Előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány,
Jelentkezés módja: Magyar nyelven fényképes önéletrajz és
motivációs levél küldése, bérigény megadásával
a hr@muza.hu e-mail címre.
Jelentkezési határidő:
Munkába lépés tervezett időpontja: 2018. december 1.
Jelentkezési határidő: 2018. október 15.
A 17 éve sikeresen működő domonyvölgyi Lázár Lovaspark azonnali belépéssel munkatársakat keres a következő területekre:
• karbantartó • konyhai kisegítő • takarító
Versenyképes fizetés, kiváló csapat, gyönyörű környezet.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal
a lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu e-mail címre
vagy a 2182 Domonyvölgy, Fenyő u. 47. postacímre vagy
a +36 30 683 5341-es telefonszámra várjuk az információkat.
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+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! Tel:20/9447025
+ Gödöllőn természetközeli részen, 630nmes, összközműves
belterületi építési telek 12,5mós
i.áron eladó. Tel.:20/772-2429
+ Gödöllőn tárolóval elválasztott,
kétszintes, bruttó 145m2-es, n+3
szobás, Csok-képes ikerház eladó! Irányár: 38,5MFt Tel:20/7722429
+ Szadán, központhoz közel, n+3
szobás, egyszintes, Csok-képes
ikerházfél 400m2-es telekkel eladó! Irányár: 36,9MFt Tel:20/7722429
+ Szadán 3szoba+ nappalis, mosókonyhás, bruttó 121nm-es új
építésű, 1 szintes, kulcsrakész
állapotú, 2 utcára nyíló energiatakarékos ikerházak eladók 370nmes saját telekkel, iár: 36, illetve
38MFt. 15cm dryvit, 3 rétegű ablakok, stb. Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn Fenyvesben 1130nmes, összközműves, két utcára
nyíló építési telek, 130nm körüli

2018. szeptember 18.

hirdetés
bontandó/
felújítandó házzal
sürgősen eladó.
Iár:
15,5MFt.
Tel:20/772-2429
+ Gödöllő panorámás
részén,
fedett kocsibeállóval összekötött,
új építésű, Csokra alkalmas kétszintes ikerház
n+4
szobával,
saját lekerített telekrésszel eladó!
Irányár: 44,9MFt Tel:20/772-2429
+ Gödöllő belvárosában, nagyon keresett részen, n+4szobás jó állapotú családi ház eladó.
Iár:39,2MFT! Tel:20/804-2102
+
Gödöllőn,
Királytelepen,
1220m2-es telken felújítandó,
150m2-es, két generációnak is
alkalmas ház SÜRGŐSEN eladó!
Iár:27.9MFt. Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, királytelepi részen
330m2-es telken 86m2-es újszerű ikerház eladó! Iár:43.8MFt!
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, ikerház építésére is
alkalmas 1046m2-es telek, 20méteres utcafronttal sürgősen eladó!
22.5MFt! Tel:20/539-1988
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/944-7025
+ Gödöllő egyik legjobb részén
1093 nm-es telken 120 nm-es lakható ház eladó. Érd: 06-20-4172837 (du. 17-20 h.)
+ SÜRGŐS! BELVÁROSI LAKÁST, AKÁR TÖBBET IS, KERESEK
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL!

Tel: 06-70-377-3353
+ Gödöllőn, Irtványban 1500 nmes bekerített telek 12 nm-es faházzal, termő gyümölcsfákkal eladó.
Tel: 06-30-858-6229, 06-30-3622270
+ Gödöllő zöldövezeti részén,
kulcsrakész 107nm-es új építésű CSOK képes ikerház eladó, 3
szoba+ nappali, teljesen különválasztható 650nm-es telekrésszel,
tetőtér beépíthetőséggel. Érd: 0630-588-5889
+ Eladó 2017-ben felújított, Gödöllő központi részén, bekerített
udvaron álló, téglából épült, 1.em.
erkélyes, 54nm-es társasházi lakás. A felújítás alkalmával cserére kerültek a nyílászárók, redőny,
szúnyogháló, villamos- és vízhálózat, teljes burkolat, beépített konyhabútor. Gázkonvektoros fűtés, a
pincében saját tároló. Parkolási
lehetőség az udvarban. Iár: 23,9
MFt. Érd: 06-20-554-2774
+ Elcserélném gödöllői, 2szobás,
összkomfortos, 2.emeleti, téglaépítésű, egyedi fűtésű (konvektor),
felújított lakásom min. 3szobás,
jobb állapotú kertes házra értékegyeztetéssel. 06-70-410-2061
egész nap.
+ Gödöllőn, Blahán eladó 1973ban épült tetőtér beépítéses,
120nm-es, 3szobás, korszerűsített családi ház 811nm-es telken
dupla garázzsal. A tetőtér 1996ban épült. Fűtése gáz (cirkó).
Iár:35.9MFt. Tel: 06-30-272-3602
+ 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 2,5 szobás
családi ház közepes
méretű kerttel. Palotakerti lakáscsere is
érdekel. Iár: 27,5 MFt.
Tel: 06-30-606-5989
+ Eladó Gödöllőn
Erzsébet
Parkkal

szemben 100nm-es,
2nappali, 2fürdőszobás, 2szintes, téglaépítésű lakás bramac
cseréppel, egyéb helyiségekkel Gödöllő
egyik legjobb helyén,
előtte ingyen parkolási
lehetőséggel.
I.á.:25,9MFt. 0620919-4870
+ Eladó Gödöllőn
kertvárosban
2generációs,
280nm
összalapterületű,
saroktelki
családi
ház 8szobával, 2fürdőszobával, egyéb
helyiségekkel, nagy
panorámás terasszal
681nm-es
telken.
Kiválóan
alkalmas
bármilyen
üzleti,
egészségügyi, szol-

gáltatási, stb. tevékenységre. I.á.:
49MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Kerepes Szilasligeti részén egy 2szobás, 100nm alapterületű családi ház 720nm-es telken. I.á.: 17,2 MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn Egyetem téren
65nm-es, 2,5szobás, étkezős,
téglából épült, erkélyes öröklakás.
I.á.: 28,8 M Ft. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő legfrekventáltabb
helyén a kastély mellett egy 2
szintes, nappali-étkező-konyhás,
3szobás, 2fürdőszobás, téglából
épült családi ház 35nm-es pincével, garázzsal 560nm-es telken.
I.á.: 58,5MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn, Alvégben vegyes építésű (vert fal, tégla)
133nm-es, 4szobás, 3előszobás,
2fürdőszobás, 2konyhás, 2wcs parasztház 565nm-es telken.
Fűtése cirkó és vegyestüzeléses
kazánról. Burkolatok hajópadló
és hidegburkolat. Az ingatlanhoz
tartozik egy kisméretű téglából
boltívesen kirakott borospince és
egy garázs. BESZÁMÍTÁSI LEHETŐSÉG 2 szobás, földszinti
vagy 1. emeleti, gödöllői lakásra.
I.á.:29MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllő királytelepi részén
2szintes, 2generációs, 4szobás,
2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva, új tetővel, melléképületekkel 773nm-es telken.
I.á.:44MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Hunyadi utcában egy 100nm-es 2,5 szobás,
téglából épült, összkomfortos, felújított családi ház 496nm-es telken
parkettával, járólappal, konvektoros fűtéssel, pincével, garázzsal.
I.á.:36MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn, Blahán nappali+ 5szobás, téglából épült, 200nm
összalapterületű, teljesen felújított, 3szintes családi ház szobákhoz erkélyekkel, 120nm pincével,
benne kocsibeállási lehetőséggel.
Szigetelt, fűtése gáz-, vegyestüzeléses kazánról. Fúrt kúttal,
gyümölcsfákkal,
örökzöldekkel.
I.á.:47,5MFt. 0620-919-4870
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utcában 1 szoba+ hálószobás téglából épült nyaraló. I.á.: 4,7MFt.
0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ

+ Eladó Gödöllőn Hős utcában
most épülő, 2lakásos, nappali+
5szobás, 2fürdőszobás, földszint+
tetőteres családi ház. I.á.: 47,9 és
48,9MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János
utcában egy 1,5 szobás, erkélyes,
1. emeleti öröklakás. I.á.: 15,6
MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János
utcában egy 60nm-es, 2szobás
öröklakás. I.á.: 18,9 mFt 0620919-487
+ Eladó Gödöllőn a Köztársaság
úton 87nm-es, 3szobás, összkomfortos öröklakás kertkapcsolattal,
garázzsal. Az ingatlan eladási ára
28,5 MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Hévízgyörkön téglából
épült családi ház szuterénnel,
osztható telekkel. I.á.: 19,5MFt.
0620-919-4870
+ Eladó Jászapátiban, a Rezeda

+ Családi ház bútorozva hos�szútávra kiadó október 1-től. 3 és
fél szobás, kastélyhoz közel. Iár:
130.000 Ft/hó. Kaució szükséges.
Érd: 06-70-3637-554
+ Gödöllőn, kertes házban külön
bejárattal kétszobás, összkomfortos, 70nm-es, téglaépítésű, szigetelt lakás (45-s falakkal), külön
gázórával október 1-től bútorozva
vagy anélkül 2 személy részére
kiadó. 140.000 Ft+ 1 havi kaució.
Tel: 06-30-581-3827, 06-70-3351788
+ Gázkonvektoros, szoba-konyha
fürdőszobás garzon kiadó külön
bejárattal, külön mérőórákkal kertes háznál október 1-től. 06-30502-4148
+ ALBÉRLET az egyetem mögötti
részen kiadó. Azonnal elfoglalható. Tel: 06-30-569-8137
+ Gödöllőn, kertes házban külön
bejárattal szoba-konyha, fürdő október 1-től kiadó 1, 2 személy részére. Gázfűtéses, külön óra, csak
hosszútávra. 80.000 Ft+ rezsi+
1havi kaució. Tel: 06-30-581-3827,
06-70-335-1788

ÁLLÁS

+
Webshopos
hobbimunka, nemzetközi karrier lehetőség!
18-30
közötti
fiatalokat
keresünk! 06-20777-1122
+ Munkaidő pótlékkal, több műszakos munkarendbe
műanyagfeldolgozó gödöllői kft felvesz
betanított

munkásokat (tel: 0670-325-8729), raktárost, szerszámkészítőt: 06-70-334-3936,
www.plastexpress.hu
+ Gödöllőn a Csíkos
Pizzériába
kiemelt
fizetéssel
PULTOS
LÁNYT, PIZZA SZAKÁCSOT, ill. a Csíkos
ABC-be BOLTI ELADÓT felveszünk. Tel:
06-70-772-7850 vagy
személyesen a helyszínen!
+ SZAKKÉPZETT BETEGÁPOLÓT
keresünk Kerepesen nappali munkára (reggel 8
órától este kb 19 óráig) heti több alkalomra,
hosszabb távon. Érd:
06-30-577-9661
+ Kiemelt bérezéssel
keresünk
felvételre
PULTOST, FELSZOLGÁLÓT,
MOSOGATÓT,
SZAKÁCSOT.
Szada – A Szűcs Fogadója. Érd: 06-209430-746
+ Gipszkartonszerelőt
keresek külföldre. Érd:
06-70-432-7832
+ Gödöllői munkahelyre telepi dolgozó
munkatársat keresünk
teljes munkaidős foglalkoztatással. Feladatok: fűnyírás, telepen
felmerülő karbantartási munkák elvégzése. Elvárások:
Hatósági erkölcsi bizonyítvány,
egészségügyi alkalmassági igazolás. Jelentkezés önéletrajzzal az
s.imre@omtrt.hu e-mail címen.
+ FAIPARI munkákhoz, elsősorban férfiakat ALKALMI MUNKÁKHOZ munkatársat keresek. Egyetemistákat vagy váltott műszakban
dolgozókat is várok. Szakmai
tapasztalat nem feltétel, de munkájára igényes kollégát várok. Keményfa fűrészáruval foglalkozunk,
így a jó fizikum előny. Ha kérdése
van, hívjon vagy írjon! Tel.: +36203335-336,
szadawood@gmail.
com
+ Gödöllői telephelyű cég 1 fő
MUNKATÁRSAT keres IRODAI
és részben RAKTÁROSI munkára. Elvárások: angol nyelvtudás,
excel használat, „B” kategóriás
jogosítvány előny. Önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre várjuk: fbettina81@gmail.com
+ Gödöllői benzinkútra keresünk
SHOPOS - KÚTKEZELŐ munkakörbe nyitott, kommunikatív kollégákat. Az ideális jelölt barátságos,
szeret emberekkel foglalkozni,
középfokú végzettsége van, igényes önmagára és környezetére.
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Amit kínálunk: rugalmas munkaidő
(nincs éjszaka), extra juttatások,
rendezett munkajogi feltételek.
Szakképzettség előnyt jelent. Ha
felkeltettük az érdeklődésedet, jelentkezésedet a gasoline2003bt@
gmail.com e-mail címre küldheted.

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
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EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
benőtt gombás köröm kezelése,
ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 06-20-532-7275
+ FOGYASZTÓ MASSZÁZS fájdalommentesen.
Depresszió
csökkentés, energiatöltés. Érd:
06-30-294-1945, premiumkilo@
gmail.com

OKTATÁS

+ 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. Kerítésfestés. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 0630-592-1856, 06-28-784-752
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
fürdőszobák,
régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása. CIRKÓK, GÁZKÉSZÜLÉKEK, KONVEKTOROK
karbantartása felújítása, javítása.
Tel: 06-20-9527-289, 06-28-476229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája
van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés,
rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is!
Tel: 06-30-333-9201
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi
permetezést vállalok: örökzöldek,
gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mikroszkópos növénybetegségek felderítése. 06-20-922-4400
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 06-204359-650
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70502-5620
+ BETEGSÉGEKET KIVÁLTÓ
LELKI OKOK OLDÁSA Gödöllőn
ThetaHealing technikával. Élj kevesebb stresszel hosszabb ideig
- elégedettségi garanciával! Kérj

időpontot most: 06-20-367-4274
+ LAKÁSOK, IRODÁK KÖLTÖZTETÉSE, lomtalanítás. Pianínó-,
páncélszekrény szállítás. Hétvégén is. NEER TEHER 06-70-6487660
+ DUGULÁS ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések
megszüntetése. Vécék tartályok
csapok szifonok cseréje. Csatorna
kamerázás. VÍZSZERELÉS. 0620-491-5089
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNICSERE akár 2 órán belül! Új redőny azonnal megrendelhető! Péter úr, 06-20-3685-888
+ Velux árnyékolók 1 hetes szállítási határidővel: -külső hővédő
rolók, -belső fényzáró rolók, -roletták, -stb. Érd.: Kor-Mon Nyílászáró
Kft. Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.:
06-30-280-9375; 06-30-398-4815
+
VÍZSZIVÁRGÁS-CSŐREPEDÉS
MŰSZERES
KERESÉSE, JAVÍTÁSA. Csőfagyasztás,
víz-csatorna javítás ásással is. 0630-914-3588
+ PARKETTÁS. Minden, ami parketta! 06-70-505-1177
+ TETŐFEDÉS Régi és új tetők
javítása, tetőszerkezeti munkák,
tetőfedés, ácsmunka, bádogos
munka, ereszcsatorna, Lindab tetőfedés, lécezés, fóliázás, ereszdeszkák, madárdeszkák festése,
palajavítások, kúpcserép lekenése, leszögelése. Bármilyen kisebb
javításokat is vállalok. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Érdeklődni: 06-30-526-8532
+ VÍZBEKÖTÉS - SZENNYVÍZBEKÖTÉS - LOCSOLÓMÉRŐ
tervezése, ügyintézése rövid határidővel Gödöllőn és környékén
20-5259163

+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON,
könyvfordítás, vizsgaelőkészítés
és korrepetálás területén jártas
FIATAL, tapasztalt nyelvtanár. Tel:
06-70-559-3918
+ MATEMATIKA korrepetálást,
központi felvételire, érettségire
való felkészítést vállal gyakorlattal
rendelkező tanárnő. Érd: 06-70408-5253
+ ANGOL! Gyerekeknek játékosan, kamaszoknak, nyelvvizsgára
készülőknek szigorúbban, szintfenntartás. Kérésre Gödöllőn belül
házhoz megyek. Tel: 06-20-4413136
+ MATEMATIKA
– korrepetálást
(2.általánostól),
emelt- és középszintű érettségire való felkészítést vállal
gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése
is!
06-20-3802268 (du., este
hívható)
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kaphatók Gödöllőn termelőtől.
Több mint 1.000 közül választhat 30-40 %-os áron. Szállításba
besegítek. Tel: 30/569-8137
+ Eladó 3személyes nyitható kanapé 2db nagy fotellal újszerű
állapotban; 120 l-es villanybojler;
érintésre működő, beépíthető villanytűzhely sütővel; elektromos
emelőgép GX125PN 560W; 1x1m
fenyő dohányzóasztal vastag asztallappal, 100x200m-es fenyő ágykeret; 2000W-s elektromos láncfűrész. Tel: 06-20-213-9189
+ KERTÉSZKEDŐK FIGYELEM!
Érett marhatrágya 60 l-es kiszerelésben 1000 Ft/zsák. Szállítás
megoldható. Rendelhető: 20/4699295

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

ADÁS-VÉTEL

+ KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papírrégiségeket,
magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket VÁSÁROLOK. Tel:
28/412-230
+ 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. 0630-308-9148
+ RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket,
órákat, mindenféle szobrokat,
vitrin dísztárgyakat, ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi
pénzeket, könyveket, bizsukat és
ékszereket, borostyánt, mindenféle régiséget és HAGYATÉKOT.
Legmagasabb áron vásárolunk
első vevőként! Tel: 70/942-0806,
20/465-1961
+ GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK

EGYÉB

+ FELES BÉRTARTÓ TÁRSAT
KERESEK jól idomított, rutinos,
temperamentumos ugrólovamhoz
Gödöllőn. Kezdőknek nem alkalmas. Kizárólag komoly érdeklődőknek! Tel.: 06-20-365-9791
+ 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, DIÓBÉL kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
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Beküldési határidő: 2018. szeptember 25.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Seidel Tímea, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 21-25., Stenczel Ferenc,
Szent János u. 12/B.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte:
Hetényi Károly, Úrréti u. 4., Kalászi Miklós, Mandula u. 12.
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Bódai Brigitta, Kazinczy F. krt. 12.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: Banka Lajos, 2113 Erdőkertes
Kolozsvári u. 30., Pécsi Rezső Sándorné, 1165 Bp. Töltény u. 25/A.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Pápai Józsefné, Táncsics M. út 34., Bagyinka
Pálné, Jókai M. u. 6.
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 adják meg!

GÖDÖLLŐI VIRÁGÜZLET
októberi kezdéssel

szakképzett virágkötőt felvesz!
Érdeklődni a 06-30-6174724 telefonszámon,
vagy önéletrajzot az agivirag@gmail.com
email címre várunk!

