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Október 1-jét az UNESCO Yehudi Menuhin kezdeményezésére emelte a Zene Világnapja
rangjára 1975-ben. A jeles napot idén is kosztümös koncerttel
ünnepelték a Frédéric Chopin
Zenei AMI növendékei és tanárai. A Gödöllői Királyi Kastély
Lovardájában 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 teljessé.
A zene világnapja alkalmából immár hatodik 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; a házigazda szerepét Albertné Joób Emese és Pertis Szabolcs töltötte be.
(folytatás a 10. oldalon)
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Portré

Ezer hallgató 88 országból
Harmadszor tartott nemzetközi tanévnyitót a Szent István Egyetem, ahol
a 88 országból érkező külföldi hallgatók száma már meghaladja az ezret.
Arányuk az első évfolyamon belül eléri a célul kitűzött 10 százalékot, ös�szességében 8 százalék. Az intézmény a magyar hallgatók külföldi részképzéséhez elnyert támogatással is kiemelkedik a felsőoktatás hazai szereplői közül, tudtuk meg dr. Tarr Zsuzsanna nemzetközi és külkapcsolati
központvezetőtől, akivel a pénteki esemény apropójából beszélgettünk.
– Minek köszönhető, hogy a Szent István
Egyetem ilyen otthonosan mozog a nemzetközi felsőoktatási térben?
– Egyetemünk és helyi jogelődünk, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem mindig nagy
figyelmet fordított arra, hogy a külkapcsolataiban aktív szerepet vállaljon. Különösen
a rendszerváltástól kezdve, amikor számos
új lehetőség nyílt, dr. Kocsis Károly rektor
kezdeményezésére létrejött az Európai Tanulmányok Központja, és sokféleképpen
bővíthettük európai ismereteinket, nyithattunk a világ felé. Az Erasmus+ programhoz
magyarországi bevezetésének első évében
csatlakoztunk és 1998 óta több mint 400
kétoldalú megállapodás született európai,
később már az Európán kívüli partnerintézményeinkkel. Az Erasmus+ mobilitási projektjeink keretében az elmúlt öt évben több
mint 4,5 millió euró (majdnem 1,5 milliárd Ft)
támogatásból közel 1000 hallgatónk utazott
ki tanulmányokra vagy szakmai gyakorlatra,
több mint 200 oktatónk nyert külföldi oktatási tapasztalatot partnereinknél továbbá 404
kollégánk vett részt külföldön nyelvi vagy
szakmai képzésen.
– Az említett dátum óta húsz év telt el.
Úgy tudom, ez Önnek is évforduló.
– Igen, két évtizede dolgozom a külkapcsolati együttműködések szervezésében az
egyetemen. Jövőre lesz tíz éve, hogy vezetem az ezt koordináló szervezeti egységet,
amit tavaly Nemzetközi és Külkapcsolati
Központ rangra emelt a Szenátus, és aminek tevékenysége élvezi a mindenkori egyetemi vezetés támogatását.
– Az egyetemen korábban is sok külföldi diák tanult, különböző formában.
Hogyan készültek fel képzésük legújabb
felfuttatására?
– A kétezres évek elején az első feladat az
angol nyelvű kurzuskínálat kialakítása volt.
Megkerestük azokat az oktatókat, akik vállalták, hogy tárgyaikat idegen nyelven is előadják. Az ezekből összeállított katalógusunkat
felajánlottuk az európai partnereinknek. Emlékszem, hogy ez első évben 4 cserediákot
fogadtunk, akikkel óhatatlanul szoros, szinte
családias kapcsolat alakult ki.
Ma már két nagyságrenddel többen érkeznek hozzánk, egyetemünk is nagyobb lett,
jelenleg nyolc karral működünk, de a kollégá-

immal továbbra is arra törekszünk, hogy minden külföldi
hallgatóval személyes ismeretséget ápoljunk. A gödöllői,
a budai és az Ybl-kampusz
egyaránt fogad részképzéses és diplomát adó képzésekben tanuló nemzetközi
diákokat és külföldi doktoranduszaink is vannak. Angol
nyelvű tantárgyaink közel
100 százaléka valamelyik
alap- vagy mesterképzés tantervébe illeszkedik. Hazai és
európai uniós elvárás is, hogy
a magyarok és a külföldiek integrációja a tantermekben és
azon kívül is megvalósuljon.
A kollégiumban lehet jelezni,
ha valaki szobatársnak külföldi hallgatót szeretne, vagy
az angol nyelvű képzéseket
rendre meghirdetjük a ma-

dr. Tarr Zsuzsanna
Otthonosan a felsőoktatásban

gyar hallgatók számára is. Számos megfelelő
nyelvtudással rendelkező szakfordító szakos
diák vállalja, hogy angol nyelvű diplomát szerez a Szent István Egyetemen. Én is szakfordító hallgató voltam, majd dokorandusz
hallgatóként dr. Heltai György professzor,
akkori nemzetközi rektorhelyettes felkért rá,
hogy segítsem a munkáját.
– Miként bővült az angol nyelvű oktatásban részt vevő tanárok köre?
– Hazánk európai integrációjával párhuzamosan természetes elvárássá vált, hogy
azok a szakemberek, akik angolul kutatnak,
publikálnak, nemzetközi együttműködések
partnerei, az angol nyelvű képzésbe is bekapcsolódjanak, és ennek komoly gazdasági
jelentősége – forrásteremtő ereje – is van az
intézmény számára. A karainkon zajló angol
nyelvű képzések mára a SZIE teherbíró pilléreivé váltak.

– Mely programok támogatásával sikerült az ezres nagyságrendhez közelíteni a
hallgatók számát?
– Az elmúlt öt évben az Erasmus, az Erasmus Mundus, a Nemzetközi Kreditmobilitás,
a Ceepus, az EGT Alap, a Magyar Rektori
Konferencia koordinálásával megvalósult,
a brazil hallgatók képzését segítő Science without Borders valamint a Stipendium
Hungaricum ösztöndíjprogramok keretében
érkeztek teljes- és részképzéses diákok az
egyetemünkre. A legnagyobb létszámot és
egyúttal a legnagyobb forrást is a Stipendium
Hungaricum program biztosítja, azzal a célal,
hogy elősegítse felsőoktatásunk nemzetköziesítését, minőségfejlesztését és népszerűsítse a világban a versenyképes magyar
felsőoktatást. A program keretében 2013 óta
összesen több, mint 3 milliárd forint támogatást kaptunk, amit több, mint 700 nemzetkö-
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zi hallgató képzésére fordíthattunk alap-,
mester- és PhD szinten. Évek óta jelentős
kvótát kapunk az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és a Földművelésügyi Minisztérium által támogatott
ösztöndíjas program keretében is. Ebben a
tanévben 1088 külföldi hallgatónk van.
– Mik a főbb jellemzői a magyar hallgatók külföldi részképzésének?
– A legutóbbi idők tapasztalata az, hogy
növekszik hallgatóink kiutazási kedve,
elsősorban szakmai tapasztalatszerzés
céljából. A diploma átvétele után még 12
hónapig lehet uniós forrásból szakmai
gyakorlatra kiutazni, ami hatékonyan segíti
a későbbi elhelyezkedést is. Legambíciózusabb terveimben sem számítottam arra,
hogy nemcsak hallgatók, hanem munkatársak nagy létszámú külföldi képzésére
is lehetőségünk nyílik. Szintén Erasmus
forrásból tudtunk tavaly több mint 80 kollégát Írországba küldeni nyelvi képzésre,
egy évvel korábban pedig Izlandra jutott
el interkulturális érzékenyítési, modern oktatás-módszertani tréningekre közel 100
munkatársunk. Büszkék vagyunk arra,
hogy az Erasmus program mobilitási projekteredményeivel a Szent István Egyetem a magyarországi egyetemek közül
elsőként nyerte el 2004-ben az Európai
Minőségi Díjat. 2013-ban a Tempus Közalapítvány az Egész életen át tartó tanulás
program keretében Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíjjal, 2014-ben
a Felsőoktatás nemzetközi fejlesztéséért
pályázaton megosztott I. helyezéssel ismerte el intézményünk kiemelkedő színvonalú nemzetközi projekttevékenységét.
– A díjak a nemzetközi versenyben
való helytállást mutatják. Vajon hogyan
lehet ezt a jó pozíciót tartani a jövőben?
– Nemzetközi kapcsolataink fejlesztésével is elő lehet segíteni azt, hogy az
egyetem előbbre lépjen a nemzetközi
rangsorokban. A mérvadó brit QS egyetemi „világranglistán” az agráregyetemek
között a Szent István Egyetem a 251-300.
helyet foglalja el. Az első helyen a Wageningen University áll, amely éppen idén
száz éves és stratégiai partnerünk. E jubileum alkalmából holland testvérvárosunk
egyeteme a UniversiTrees program keretében a 100 legfontosabb partnerénél fát
ültet wageningeni alumnik jelenlétében.
Gödöllőn erre a botanikus kertben kerül
majd sor, terveink szerint novemberben.
Az amerikai Cornell Egyetem a szóban
forgó listán a 3. Ezzel az intézménnyel
együttműködve a közelmúltban nemzetközi forrást nyertünk hallgatók és oktatók
kölcsönös utazásaira. A 9. a rangsorban
az ugyancsak amerikai Purdue Egyetem,
ahol szeptemberben járt delegációnk dr.
Tőzsér János rektor vezetésével a több
évtizedes együttműködés megerősítése
céljából. Az azonos tudományterületeket
művelő egyetemek kooperációja lényeges
előrelépést eredményezhet ezen a ranglistán, ami újabb hallgatókat vonzhat a
Szent István Egyetemre.		
(elT)
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A Szent István Egyetem eddigi rektorának, dr. Tőzsér Jánosnak a megbízása
2018. október 31-én lejár, az új rektor november 1-jén lép hivatalába. Dr. Palkovics
László az Egyetem június 13-i szenátusi
ülésén szerzett szavazattöbbséget, ezt
követően a rektort a szenátusi javaslattétel
alapján, az emberi erőforrások miniszterének felterjesztésére nevezte ki a köztársasági elnök.
Palkovics László 1985-ben a Kertészeti
Egyetemen, kertészmérnöki, növényvédő
mérnöki diplomát szerzett. PhD (doktori fokozatát) a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen kapta meg. Az MTA doktora, egyetemi tanár, akadémiai díjas professzor, a

November 1-jétől
dr. Palkovics László a SZIE rektora
Áder János köztársasági elnök október
1-jén a Szent István Egyetem rektorává
nevezte ki dr. Palkovics László egyetemi
tanárt, a Budai Campus rektorhelyettesét
a Sándor-palota Tükörtermében.

Szent István Egyetem Kertészettudományi
Kar, Növénykórtani Tanszékének vezetője.
(u.)

Diplomaták köszöntötték
a külföldi hallgatókat
A Szent István Egyetemen péntek délelőtt
rendezték meg nemzetközi tanévnyitó ünnepséget, amin közel 200 külföldi hallgató
vett részt. Az eseményt megtisztelte jelenlétével több ország magyarországi diplomáciai testületének képviselője. Az eseményen
köszöntőt mondott Wening Esthyprbo, Indonéza nagykövete, Zaid Naffa, Jordánia
tiszteletbeli konzulja, Karima Kabbaj, Marokkó nagykövete és Manuel Hassassian,
Palesztina nagykövet-jelöltje.
A tanévnyitón a nemzetközi hallgatókat
az intézmény rektora és dr. Szabó István
nemzetközi és külkapcsolati rektorhelyettes
üdvözölték. Az egyetem Szenátusa Doctor
Honoris Causa kitüntetést adományozott
Bernhard Lehnertnek, a Gépészmérnöki
Kart tiszteletbeli professzora kitüntetésben
pedig Dirk Stephan Biener részesült.

Az ünnepségen közreműködtek Albertné
Joób Emese és Pertis Szabolcs, a gödöllői
Frédéric Chopin Zeneiskola és AMI tanárai,
valamint Albert Anna és Papp Csanád zeneiskolai növendékek, továbbá az egyetem
Forduló Néptáncegyüttese.
(tl)

Nem minden nyelvvizsga jó a diplomához
Már hosszú évek óta egy középfokú nyelvvizsga is a feltétele a diploma átvételének,
napjainkban mégis sokan ennek hiányában nem vehetik kézbe egyetemi végzettségük
eme igazolását.
Ám sokszor nem a nyelvtudás hiánya a gond, hanem az, hogy nem a megfelelő vizsgát, tették le a diákok, vagy nem az államilag elismert vizsgarendszereket működtető
vizsgaközpont a kiállító.
Nem mindegy tehát, hogy milyen nyelvvizsgát tesz le a diák, ugyanis nem minden
típust fogadnak el.
Az alapszakos diplomához egy középfokú (B2-es szintű), komplex, államilag elismert
általános nyelvvizsgára van szükség. Az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben ugyanakkor ennél szigorúbb feltételt – például általános helyett vagy mellett
szakmai nyelvvizsgát – is meghatározhatnak.			
(Forrás: eduline.hu)
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Wageningen-Gödöllő

Tisztelettel meghívjuk

az 1956-os forradalom és szabadságharc
62. évfordulójának tiszteletére rendezett
ünnepi megemlékezésre majd koszorúzásra
IDŐPONT:

62 fős delegációval képviseltette
magát Gödöllő holland testvérvárosunkban, Wageningenben
október 3. és 7. között.
Városunk 15 testvérvárossal
és 2 partnertelepüléssel ápol
kapcsolatot. Ezek közül – bátran kijelenthetjük – a hollandiai
Wageningennel a legszorosabb
és legintenzívebb az együttműködés. Szerencsére az együttműködés nemcsak városvezetői szinten szoros,
hanem a települések
különböző intézményei
és szervezetei között is
aktív kapcsolat van. Így
a delegáció tagjai között képviselték magukat a Damjanich János
Általános Iskola diákjai
és pedagógusai, a Gödöllő Táncegyüttes és

a Gödöllő Táncszínház, a Civil Kerekasztal tagjai közül a
Nagycsaládosok
Egyesülete,
a Nyugdíjasok Egyesülete, a
Kertbarátkör, a Gödöllői Ifjúsági
Önkormányzat vezetői, a szociális intézmények tagjai, a városi
rendőrség, az egyházi csoport, a
Városi Könyvtár és Információs
Központ munkatársai, valamint a
GEAC vívószakosztályának két
sportolója.

2018. október 23. (kedd) 15 óra
HELYSZÍN:

Gödöllő város főtere
AZ ÜNNEPSÉGET KÖVETŐEN
koszorúzásra kerül sor a Bezsilla-villánál (Szabadság út 9.),
az egykori Nemzetőrség épületénél, majd 1956 gödöllői hősi
halottai, Balázsovich András és Kiss Antal sírjánál
a Dózsa György úti temetőben.
PROGRAM:
Térzene: Gödöllői Városi Fúvószenekar, vezényel Ella Attila
A műsorban közreműködnek a Club Színház művészei,
művészeti vezető és rendező: Halász Tibor, Halász-Völgyi Csík Katalin

Felhívás koszorúzásra!

A szakmai találkozók alkalmával számos együttműködés született a jövőre nézve. A Gödöllői
Ifjúsági Önkormányzat vezetői
találkoztak a Wageningenben
már évek óta jól működő ifjúsági önkormányzat vezetőségével,
akik idén március óta Connect
Wageningen néven két fővel
képviselik az ifjúság érdekeit a
wageningeni
képviselő-testületben.
A
Gödöllői
Ifjúsági Önkormányzat
alapötlete is
holland testvérvárosunkból
ered, de attól
eltérő módon épül fel,
hiszen míg
ott előfeltétel
a 18. életév
betöltése, és

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából koszorúzást tartunk
2018. október 23-án, kedden, a 15 órakor kezdődő városi ünnepség
után a Bezsilla-villa (az egykori Nemzetőrség) udvarának bejáratánál.
(Gödöllő, Szabadság út 9.). A megemlékezésre tisztelettel várjuk Önt
és családtagjait.
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb
2018. október 19. (péntek) 15 óráig a Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a 06-70-338-1838-as telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál, hétköznap 9 és 15 óra között.
Egyben kérjük, hogy a koszorúzás előkészületeinek segítése érdekében szíveskedjenek a koszorúkat az ünnep napján legkésőbb 14
és 15 óra között a helyszínre (Bezsilla-villa) juttatni, megérkezésüket
munkatársainknak jelezni. 		
Megértésüket köszönjük!
inkább az egyetemistákra koncentrálnak, addig nálunk az általános és középiskolások is részt
vesznek az ifjúsági önkormányzat alakításában.
Természetesen most
sem maradhatott el a városi piacon megrendezett
ételkóstoló, valamint kulturális program, ahol a
Gödöllő Táncegyüttes, a
Gödöllő Táncszínház, valamint a Pantarijn iskola (a
Damjanich iskola partneriskolája) zenekara biztosították a jó hangulatot.
A búcsú
vacsorán
Geert van Rumund, Wageningen polgármestere
200 db különleges tulipánhagymát adott át Gémesi
György polgármester ré-

szére, amit majd a város főterén
fognak elültetni.
Jövőre holland testvérvárosunk delegációja utazik hozzánk.
(tsp)

2018. október 9.

Közélet

gödöllői Szolgálat 5

Podmaniczky utca:

újabb bontás és
lezárás

A Köztársaság úti felüljáró építéséhez kapcsolódó ú.n. északi
szervizút (Premontrei utca–Köztársaság út sarka) átadását és
forgalomba helyezését követően újabb komoly változások történtek a környéken.
A legfrissebb információnk szerint rövidesen lebontják a Podmaniczky utca 1. szám alatt található ikerházat, ami miatt nemcsak
a gépjármű-, hanem a gyalogosforgalmat is a Kiss Ernő–Nagy
László utca irányába terelik el.

A főbb forgalmirend-változások:

• Az Erdész közt a Köztársaság út felől a Fácán sor irányába egyirányúsították.
• A Podmaniczky utcát – a felüljáró építési munkálatai miatt – a Köztársaság út felőli végén lezárták, így átmenetileg 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 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.

Égetés, csak szabályosan!

Senkinek Nem kell az utcán élnie!

Miután a ZöldHíd bejelentette, hogy november 4-ig szünetelteti
Gödöllőn a zöldhulladék elszállítását, többen is félelmüknek adtak hangot, hogy a várost be fogja borítani a füst, mert a korábbinál többen fognak égetéssel megszabadulni a zöldhulladéktól.
Ám ha csak egy kicsit is
belegondolunk, a zöldhulladék szállításának szüneteltetése nem indokolja a
nagyobb mértékű égetést.
Egyrészt még a levélhullás
sem kezdődött meg, másrészt a ZöldHíd a felfüggesztés időtartama alatt a gödöllői lakosoknak lehetőséget
biztosít nyitvatartási idő alatt a Kerepes-ökörtelekvölgyi telephelyen háztartásonként maximum 1,5 m3 zöldhulladék (gyűjtőzsákban vagy anélkül) egyéni beszállítással történő, díjmentes
elhelyezésére.
A szolgáltatásra azon magánszemélyek jogosultak, akik szerepelnek a Zöld Híd ügyfélnyilvántartásában, valamint felmutatják lakcímkártyájukat, illetve egy évnél nem régebbi hulladékgazdálkodási díj befizetését igazoló dokumentumot. Azoknak,
akik inkább megvárják a szállítás újbóli beindítását azt javasolják, hogy az összegyűjtött zöldhulladékot a későbbi elszállításig
az ingatlan területén belül, szabad levegőn tárolják.
A közterületek és az egyes, közterületnek nem minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló önkormányzati rendelet szerint a közterületen, valamint ingatlanon
belül elszáradt növényi hulladékot pénteken 13-tól 18 óráig
lehet szabadtéren égetni, egyéb időpontokban szigorúan tilos.
A rendelet megsértése esetén a szabálysértő 5000-től 200.000
forintig terjedő bírsággal sújtható.
Nem árt szem előtt tartani:
1./ ÉGETNI, CSAK ÉS KIZÁRÓLAG ELSZÁRADT NÖVÉNYI
HULLADÉKOT LEHET! A frissen levágott ágak, és levelek nem
égnek, csak füstölnek, várjuk meg amíg elszáradnak!
2./ A rendelet a város teljes közigazgatási területére, tehát a belés a külterületre egyaránt vonatkozik.
(ny.f.)

Jelentős vitákat vált ki az a törvény, ami október 15-től lényegében megtiltja a hajléktalanoknak
az életvitelszerű történő közterületi tartózkodást. Aki megsérti a
szabályokat, kemény szankciókra
számíthat. A törvényt sokan bírálják, de vannak olyanok is, akik
örülnek a keményebb fellépésnek.
Lapunk szeptember 25-ei számában közölt interjút Forrayné
Murányi Judittal, amely pontos
képet adott arról, milyen segítséget kapnak a városunkban élő
rászorulók, többek között a hajléktalanok, és senki sem kényszerül arra, hogy fedél nélkül éljen.
Ennek ellenére az utóbbi időben
egyre többször okoztak problémát
a közterületeken életvitelszerűen
élők, a padokat és környéküket
fertőtleníteni kellett, és többször
előfordult, hogy a dolgukat is oda
végezték.
A jövő héttől az eddiginél hatékonyabb fellépésre lesz lehetőség.
A kormány 178/2018. (X.2.) rendelete révén, valamint a szabálysértési törvény módosításával lehetőség lesz rendőri intézkedésre
szabálysértők ellen.
A törvény azonban amellett,
hogy szigorít, segíti is a hajléktalanokat. Amennyiben ugyanis ők
hajlandók együttműködni, úgy az
intézkedő rendőr megkeresésére
a diszpécserközpont tájékoztatást
nyújt az elkövetés helye szerinti ellátási területen szabad férőhellyel

rendelkező hajléktalanellátó intézményekről, megkeresi az elkövetés helye szerint illetékes, utcai
szociális munkát biztosító szervezetet vagy a modellprogram keretében megszervezett hajléktalanellátó helyet, aminek munkatársa
segítséget nyújt az elkövetőnek,
hogy eljusson hajléktalanellátó intézménybe, ha a szabad férőhel�lyel rendelkező hajléktalanellátó
intézménybe állapotánál fogva önállóan nem képes eljutni.
Amennyiben a
szabálysértő
nem működik együtt a rendőrséggel, úgy lehetőség nyílik az elzárásra is. Ennek módját a törvény
szabályozza, és gondoskodik a
hajléktalanok holmijainak elhelyezéséről is. Amennyiben a tároláshoz szükséges feltételek a helyi
önkormányzat által biztosítottak,
úgy ezt az önkormányzat oldja
meg, ha erre nincs módja, az ideiglenesen tárolásba vett ingóságok
tárolásáról az előkészítő eljárást
folytató szerv gondoskodik.
A romló és fertőzésveszélyes
ingóságok megsemmisíthetők, de
az eljárás alá volt személy, azok
ideiglenes tárolásba vételekor
megállapított értékére igényt tarthat.
Bár a szabályozás jelentős szigorításokat tartalmaz, a szakemberek bíznak benne, hogy sokakat
sikerül így bevonni az ellátórendszerbe.
(kj)
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emlékezés az aradi vértanúkra

Az aradi vértanúkra emlékeztek a
gödöllőiek október 6-án délelőtt.
A hagyományosan Török Ignác
szobránál megtartott tisztelgésen a
Török Ignác Gimnázium tanulói irodalmi összeállítással idézték fel az
1849. október 6-án történteket.
Az eseményen adták át a Török
Ignác-emlékgyűrűket, amiket ez al-
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kalommal Takácsné
Balogh Boróka, az
iskola nyugalmazott
tanára és Törökné dr.
Bodzsár Mária pedagógus vehettek át.
A megemlékezés
végén került sor a koszorúzásra. A város
nevében dr. Pappné
Pintér Csilla alpolgármester helyezett el virágokat a gödöllői születésű 1848/49-es honvéd tábornok
szobránál, majd a különböző városi
egyesületek, intézmények, szervezetek rótták le tiszteletüket.

Képgaléria: szolgalat.com és facebook.com/godolloiszolgalat

Testvéróvodai látogatás a
Mesék Háza Óvodában
A Gödöllői Mesék
Háza Óvoda nevelőtestülete látta
vendégül a Csíkszentkirályi
Vitos
Mózes
Általános
Iskola és Méhecske Óvoda pedagógusait
2018.
szeptember utolsó
hétvégéjén. Szakmai együttműködés keretében már 2007 óta
testvérintézményi kapcsolatokat
ápolnak. Kétévente személyesen
is találkoznak és osztják
meg egymással „jó gyakorlataikat”.
A Játékkal Mesével
Nevelő Óvónők Szakmai fóruma, hospitálása, konzultációja, eszmecseréje az alapja az
együttgondolkodásnak.
Gémesi György polgármester fogadta a delegációt és invitálta Őket
a nyáron átadott városi közösségi
terek, játszóterek: Rönkvár, Főtér
kipróbálására. A vendég pedagógusok megtekintették Gödöllő
épített emlékeit: a Gödöllő Királyi
Kastélyt, a Máriabesnyői Bazilikát.
Megcsodálták Szekeres Erzsébet

kiállítását a könyvtárban. Ellátogattak a Veresegyházi Medveotthonhoz. Részt vettek az Óvodanyitogató Családi napon, ahol saját

készítésű erdélyi lekvárjaikkal ők
is „Aranyfakanalas lekvárfőző bajnokok” lettek. Kivették a részüket
a palacsintakóstolgatásból, a Palacsintás királyok díjazásából. Az
együttműködés Csíkszentkirályon
folytatódik 2020 nyarán.
(k.j.)
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Felhívás
város karácsonyfája
Az adventi ünnepi
programok
szervezői várják azoknak
a jelentkezését, akik
szívesen felajánlanák
kivágásra ítélt fenyőjüket a város karácsonyfájának!
A szervezők 10-14 m
magas, egyenes törzsű, körbejárva is szép,
bármilyen fajta, egészséges fenyőt keresnek
erre a célra. Fontos,
hogy a fa kiemelhető
legyen (például ne legyen körülötte villanyvezeték).
A felajánlott fákat november második felében a helyszínen megtekintik, és a kiválasztott
fenyőt november utolsó
napjaiban vágatják ki
és szállíttatják a főtérre.
Jelentkezni 8-16 óra
között lehet az alábbi
telefonszámon:
+36/28/528-178.
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Magyar Festészet Napja
A Magyar Festészet Napja Alapítvány október 18án idén is megrendezi a
Magyar Festészet Napját.
A civil kezdeményezésként – Bráda Tibor, Zsolnai Gábor, Bayer Ilona,
Szentgyörgyi
József,
Fabók Gyula elképzelése alapján – 2002-ben
létrejött ünnep célja, hogy
évről-évre a figyelem fókuszába állítsa a festészetet.
Az ötletgazdák Szent
Lukács, a festők védőszentjének napját jelölték ki, s az
indulás óta egyre több helyszín
csatlakozik a kezdeményezéshez.
A 2018-ban már egy héten át tartó
rendezvénysorozaton 400 művész
kétezernél is több képe lesz látható
országszerte és a határokon túli kiállítóhelyeken.
Városunkban a Levendula Galéria csatlakozik a rendezvénysorozathoz, idén Vázlatok címmel
csoportos kiállítással várják a képzőművészetet kedvelőket.
A tárlaton olyan alkotásokat állítunk ki, ahol szerepet kapnak a
vázlatok, előképek. Kiállítók: Bányai Gizella, Bujdosó Ernő, Gál
Lehel, Goschler Tamás, Fábián Dénes Zoltán, Incze Mózes,

Lőrincz Ferenc, Márvány Miklós,
Nagy Gábor, Nádas Alexandra,
Posztobányi Péter, Szinvai Pál,
Varga Melinda, Veress Enéh Erzsébet.
A megnyitóra október 18-án 18
órakor kerül sor. Az eseményhez
kapcsolódóan október 19-én 18
órakor Fuszenecker Ferenc és
Lőrincz Ferenc legújabb; a „Lét és
idő” – Pontos idő, Budapest 19692018 és a Szövődések című filmjeinek bemutatására kerül sor.
A Magyar Festészet Napja szervezői remélik, hogy egyszer az
egész országot átszövő, az országhatárt is átlépő, egész héten át tartó
művészeti fesztivál, a hazai kortárs
festészet méltó és átfogó seregszemléje lesz.

MEGHÍVÓ bűnmegelőzési fórumra
Gödöllő Város Önkormányzata településünk biztonságának
megőrzése érdekében az elkövetkezendő hetekben bűnmegelőzési fórumokat szervez.
A rendezvények során a Gödöllői Rendőrkapitányság kollégái
tartanak előadást áldozattá válás megelőzése témában, valamint bemutatkozik a Gödöllőn polgárőri feladatokat ellátó ÓzonPajzs Környezetvédő és Polgárőr Egyesület.
A rendezvénysorozat első alkalmára 2018. október 19-én
péntek 17 órai kezdettel kerül sor a Blahai Idősek Klubjában. A
további helyszíneken (Városi Könyvtár, Damjanich János Általános Iskola, Hajós Alfréd Általános Iskola) megrendezésre kerülő
fórumok időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.
A rendezvény célja: a rendőrség, az önkormányzat, a polgárőrség, a civil szervezetek és az állampolgárok együttműködésének kialakítása és összehangolása oly módon, hogy közös
tevékenység keretében hatékonyan járuljunk hozzá saját és
lakókörnyezetünk biztonságának megteremtéséhez és fenntartásához.
A helyszínen lehetőség nyílik a Polgárőrségbe, valamint a
Szomszédok Egymásért Mozgalomba történő belépésre, melyre ezúton is buzdítjuk a közösségért felelős hozzáállással bíró
minden kedves lakótársunkat.
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„Az ifjúság éve Gödöllőn” fotópályázat 2018
A Duflex Fotográfiai Stúdió - kapcsolódva „AZ IFJÚSÁG ÉVE GÖDÖLLŐN” elnevezésű 2018. évi városi programhoz - a fotózás népszerűsítése céljából ifjúsági- és diák fotópályázatot hirdet, az alábbi feltételekkel:
1. A pályázatra Gödöllőn lakó, 1999. január 1. után született, vagy Gödöllőn alap- illetve középfokú tanintézményekbe járó tanulóktól, fiataloktól várunk képeket digitális
formátumban.
2. A képek tematikája kötetlen. Színes és fekete-fehér képek egyaránt beküldhetők.
Egy pályázó maximum hat képpel nevezhet. Előnyben részesítjük az újszerű, egyéni
látásmódú képeket.
3. A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben, maximum 2MB/kép, hosszabbik oldaluk minimálisan 3000 pixel lehet.
4. A képek fájlneve: VezetéknévKeresztnév_Születési éve számmal_Kép_címe
Például: FotósJózsef_2005_Szép_kép.JPEG
5. A fényképeket elektronikus levél mellékleteként várjuk a duflex2018@gmail.com
e-mail címre.
6.Beküldési határidő: 2018. október 15.
A pályázatok beérkezéséről e-mailben adunk tájékoztatást.
7. A képek pályázatra való beküldésével a pályázó – és kiskorú pályázó esetén annak törvényes képviselője - tudomásul veszi, hogy a Duflex Fotográfiai Stúdió a beküldött képeket a szerző nevének feltüntetésével díjmentesen felhasználja közösségi
oldalán, az elektronikus médiában, illetve a sajtóban, kizárólag a pályázat népszerűsítése illetve az eredmények közlése céljából. A pályázat során, a tudomására jutott
személyes adatokat, kizárólag csak a pályázattal összefüggő célokra használja.
8. A zsűri két korcsoportban, külön értékeli a 2004. január 1. után született és a 1999.
január 1. és 2003. december 31. között született pályázók képeit.
9. A díjazás korcsoportonként történik. Az I., II. és III. helyezett képeket oklevél- és
archív fotóalbum jutalomban részesítjük. A zsűri fenntartja a jogot, hogy megfelelő
minőségű kép hiányában visszatarthasson díjat, vagy több érdemes kép esetén legfeljebb további három díjat, oklevelet adjon ki. A zsűri döntése végleges, fellebbezésre nincs lehetőség.
10. Zsűritagok: Danis János EFIAP/g, Sz. Opre Mária és Tóth Péter
11. A pályázat eredményéről minden pályázót e-mailben értesítünk, valamint a díjnyertes
képek szerzőinek a listáját a Duflex Fotográfiai Stúdió Facebook-oldalán is feltüntetjük.
12. A díjazott képeket a Duflex Fotográfiai Stúdió a saját költségén kinyomtattatja, és
a Gödöllői Civil Házban az év végi kiállításán bemutatja.
Eredményes fotózást és sikeres pályázást kívánunk!
Duflex Fotográfiai Stúdió, Gödöllő, 30/9227-265

2018. október 9.

2018. október 9.

ajánló

gödöllői Szolgálat 9

10 gödöllői Szolgálat

2018. október 9.

kultúra

A bagoly könyvesbolt ajánlata

Sosem felejtenek
Amos Dekker Quanticóba igyekszik, hogy
munkába álljon új munkahelyén, az FBI egy
olyan
csoportjában,
amelyben az ügynökök
különleges képességekkel rendelkező civilekkel dolgoznak, döglött aktákat vizsgálnak
át, hátha segítségükkel, egyéni látásmódjuknak köszönhetően
sikerül pontot tenni az ügyek végére. Csak egy percre kapcsolja
be a rádiót, így hallja meg a hírt:
A szülei megöléséért elítélt Melvin Mars az utolsó pillanatban
menekült meg a kivégzéstől,
miután egy másik halálraítélt beismerte a húsz évvel korábban
elkövetett gyilkosságot.
A két évtizeddel korábbi eset sok
hasonlóságot mutat azzal a tragédiával, amit Dekkernek is át
kellett élnie. Ráadásul rádöbben,
egykor, futballistaként játszott
Mars ellen, aki a legnagyobb
tehetségnek számított. Ez kelti fel az ügy iránti érdeklődését,
s szinte megszállottként igyekszik kideríteni az igazságot, mi
is történt húsz éve. Senki nem
számít rá, hogy Mars számára a

szabadulás nem a
szabadságot fogja jelenteni. Nem
csak az ő, hanem
a csapat tagjainak
az élete is hajszálon függ, s ahogy
egyre
mélyebbre ásnak a Mars
család múltjában,
annál nagyobb sötétség veszi körül
őket. Egyre kevesebb használható nyom, egyre több áldozat, és egyre több
a rejtély. Ahogy a csapat egyre
jobban összekovácsolódik, úgy
fogynak a kapaszkodók, míg végül Melvin Marsnak rá kell jönnie. Lényegében azt sem tudja,
kicsoda valójában.
Miközben a csapat igyekszik
egyik szálat a másik után felgöngyölíteni, rá kell döbbenniük,
valaki – vagy valakik – mindig
egy lépéssel megelőzi őket. Miközben lassan helyükre kerülnek
a kirakós apró darabjai, a szálak
sokkal szövevényesebbek és
sokkal messzebbre vezetnek,
mint azt valaha is gondolták volna.
(David Baldacci: Végső fázis)
(ny.f.)

Jubilál a hárfafesztivál
Október 5-én nyílt meg a királyi kastélyban a XX. Jubileumi Nemzetközi
Gödöllői Hárfafesztivál. Az eseményen dr. Ujváry Tamás, a kastély igazgatója köszöntötte Vigh Andrea Prima- és Liszt-díjas hárfaművésznőt,
a fesztivál alapítóját és művészeti vezetőjét. A koncerten a Junior Prima-díjas Razvaljajeva Anasztázia közreműködésével kéthárfás művek
is elhangoztak. A kilencnapos rendezvény során tizenegy koncertnek és
bemutatónak ad otthont a kastély, s a hangszer olyan kiváló művészeit
hallhatja a közönség, mint Ben Creighton Grifiths, Isabelle Moretti,
Sasha Boldacev és Jana Bousková. A koncertek mellett hagyományosan ismét lesz hárfakiállítás, ahol az érdeklődő felnőttek és gyerekek
megismerkedhetnek Anne-Marie és Gérard David (Svájc), valamint a
Salvi, a Lyon&Healy és a Camac hárfagyárak csodálatos hangszereivel, melyeket a hangversenyek előtt és után meg is szólaltathatnak az
érdeklődők.

Jegyek kaphatók: Művészetek Háza Belvárosi Jegyiroda. www.muza.hu

időutazás Gödöllő ifjú zenészeivel
(folytatás az 1. oldalról)
A közönség többek között Telemann,
Mozart, Brescianello, Bach, Bernard
Andres, Bach, Marcello, Caecassi,
Handel, Beethoven, Massenet, Grieg, Loeillet, Vivaldi műveit hallhatta. A
koncert része a GödöllŐsz Fesztivál
programjainak, valamint az „Ifjúság

Abigél, Kristóf Panna, Nyikos András,
Bernácz Eszter Cseperke, Földváry Magdolna, Szénási Kata, Nagy
Kamilla, Ferenc Emese, Juhász
Enikő, Nagy Balázs, Kőműves Júlia, Kőműves Mária, Kertész Mátyás
léptek fel. A növendékeket Vera Vartova, Barta Katalin, Kósáné Szabó

éve Gödöllőn” kulturális tematikus
év eseményeinek. A hangversenyen
Fiserova Katerina, Stránská Eliska,
Sustek Simon, Sinalova Dominika,
Kovács Áron, Mészáros Péter, Simon
Viktória, Zombor Emese, Nagy Zselyke, Szabó-Van der Voort Emma,
Lázár Eszter Margaréta, Zámbó
Dorottya, Zámbó Barbara, Hiripi

Beáta, Buka Enikő, Szkordiliszné dr.
Czitrovszky Ilona, Rásonyiné Brecz
Annamária, Telek Zsuzsa, Albertné
Joób Emese, Lázár Attila, Benyus
Hedvig, Z. Molnár Ildikó, Balogh Ágnes, Béres Ágota, Tóthné Pataki Anikó készítették fel. (A rendezvényről
még több fotó a szolgalat.com-on
és Facebook-oldalunkon.)
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Megkezdődött
a közönségszavazás
Mint arról már korábban beszámoltunk, Katona Szabó Erzsébet textilművész
az egyik jelöltje a Prima
Primissima díjnak, magyar
képzőművészet kategóriában. Minden kategóriában
három díjazott kap helyet,
az alapítvány Kuratóriumának tagjai és a VOSZ
kibővített elnöksége pedig
titkos szavazással közülük
választja ki a Primissimákat, összesen tízet.
A hagyományoknak megfelelően a Közönségdíjas jelölt személye idén is
SMS-szavazással dől el.
A közönségszavazás szeptember 30-án kezdődött
meg, a szavazatokat az
alábbi telefonszámra várják december 5-én, 24. óráig: +36 70 707 7000.
A szavazatokat ezen a számon kizárólag SMS-ben lehet leadni a
jelöltek SMS kódjának beütésével, egy SMS-ben maximum egy
szavazat küldhető el.
A Képzőművészet kategóriában jelölt Katona Szabó Erzsébet
SMS kódja: 7

Fotó: GVKIK

Egyszer volt máriabesnyői
gyermekkor

Az országos könyvtári napok keretében
egy gödöllői, pontosabban máriabesnyői
vonatkozású könyvet mutattak
be a Gödöllői Városi Könyvtárban. Szalai Attila: Máriabesnyő
- Hol voltam, hol nem voltam
című könyve a Kairosz kiadó
Féltett kishazák sorozatában jelent meg. Talán nem túlzás azt
mondani, hogy minden ember
élete egy regény, ami a könyvek
lapjaira kívánkozik. Szalai Attila

is egyfajta visszaemlékezést vetett
papírra, az egykori
Máriabesnyőn töltött gyermekkori napokat, amelyek segítségével megelevenednek az egykori búcsúk, a hajdani
település mindennapjai, valamint
Máriabesnyő szintén színes és
izgalmas történetébe is bepillanthat az olvasó. A könyvet a szerző,
valamint Mezei Károly szerkesztő mutatták be, beszélgetőrtársuk
Radnóti László volt.
(k.j.)
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Gödöllői csodák
Monzában

Bronzkori kincsek a múzeumban
Magyarország milánói főkonzulátusának
közbenjárásával és segítségével nyílt meg
Olaszországban, a monzai
királyi kastélyban a Gödöllői
Királyi Kastélyt és Erzsébet
királyné magyar vonatkozásait bemutató kiállítás október
1-jén. Az Erzsébet királyné halálának 120. évfordulója alkalmából készült összeállításnak
ez az első állomása, a tervek
szerint több európai kiállítóhelyen láthatja majd a nagyközönség. Az összeállítás segítségével a látogatók közelebbről
megismerhetik Gödöllőt, ami
mindig menedéket és kikapcsolódási lehetőséget biztosított
számára a legboldogtalanabb
éveiben is, és a magyar udvartartását, amelynek tagjaira minden helyzetben számíthatott.
A tárlat anyagában a királyné
személyes tárgyait, valamint
ruháinak Czédly Mónika és
Kralovánszky Mária által készített rekonstrukcióit is meg-

Október 13-án nyílik meg a
Gödöllői Városi Múzeum új
időszaki kiállítása, ami ezúttal
a korábbi tárlatoknál sokkal
messzebbre, a bronzkorba vezeti vissza az érdeklődőket.

csodálhatják az érdeklődők
épp úgy, mint a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által
máig gyártott Gödöllő-mintás
porcelánokat. A gyerekeket a
helyszínen mesekuckó várja játékokat rejtő utazóládával, óriás
mesekönyvvel és egy hatalmas,
erre az alkalomra készített meseszőnyeggel.
A kiállítást Csiszár Jenő milánói főkonzul, Piero Adis, a
monzai királyi villa igazgatója,
Dario Allevi, Monza város polgármestere és dr. Ujváry Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély
ügyvezető igazgatója nyitotta
meg.
(k.j.)

A szombaton délután megnyíló
kiállítás a debreceni Déri Múzeum vándorkiállítására épül, s
ezt az anyagot egészíti ki a Gödöllői Városi Múzeum saját, ebből a korból származó anyaga.
Az összeállítás két fő szálon
keresztül mutatja be a bronzkori emberek hétköznapi, mégis
kiemelkedő tevékenységét. Az
egyik a szövés-fonás, a másik
a fémművesség, azaz a bronzkovács munkája, de a kiállítás
a mezőgazdaság fejlődésébe is
bepillantást enged.
Az összeállítás tárgyi emlékeken alapszik, de látványos és
innovatív installációja számos
kiegészítő vizuális tartalmat
ígér. A terem két oldalán párhuzamosan fut a két kézműves tevékenység bemutatása: nagy-

méretű nyomtatott molinókon
és kisfilmeken keresztül ismertetik az érdeklődőkkel a szakmák fortélyait. A látogatók így
bepillantást nyernek a bronzkori életbe, megismerik a fent
említett szakmák sajátosságait,
valamint a korszak technikai
színvonalát.
A debreceni anyag bemutatása
kiváló lehetőség a Gödöllői Városi Múzeumnak, hogy kiegészítve a vendégkiállítást, saját
gyűjteményében ebből a korból
származó, gödöllői és Gödöllő
környékén folytatott ásatások
során előkerült bronzkori leleteit – főként cserepek és cseréptöredékek – is bemutassa a
nagyközönségnek.
A kiállítást 2019. március 24-ig
tekinthetik meg az érdeklődők,
akik számára testközelbe hozza
az egykor Gödöllő környékén
élt emberek életét, a gyerekek
számára pedig érthetőbbé és
kézzelfoghatóbbá teszi a történelemkönyvek lapjainak e korról nyújtott összefoglalóit.
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Gödöllőn is fesztiváloznak a múzeumok
Idén 64 hazai település közel
150 muzeális intézményében
kerül megrendezésre 2018.
október 1. és november 11.
között a Múzeumok Őszi
Fesztiválja, melynek kiemelt
célcsoportjába tartoznak a
pedagógusok és a diákok is.
Az idén immár 13. alkalommal
zajló országos kulturális rendezvénysorozat
változatos
programkínálattal szolgál az
oktatási intézmények számára. A fesztivál idei mottója:
„Szenzációs örökségünk”.
A fesztiválhoz országszerte
csatlakozó közel 150 muzeális
intézmény 622 féle programot,
több mint 1500 változatos prog-

rameseményt kínál.
Az eseménysorozatba a Gödöllői Városi Múzeum és a Gödöllői
Királyi Kastély is
bekapcsolódott.
A Gödöllői Városi
Múzeumban
óvodapedagógusoknak
szóló tájékoztatóval kezdődtek a
rendezvénynek, de a több mint
egy hónap alatt a családokat
bronzkori kalandozásra és kézműves foglalkozásokra várják
– kapcsolódva az intézmény új
időszaki kiállításához. Szintén
egyfajta időutazásra ad lehetőséget a „Kirándulás felfedezők-

nek” című túra október 21-én.
Ennek lényege, hogy az érdeklődők szakmai vezetővel rátaláljanak a külterületen lévő helytörténetileg érdekes helyekre,
mint például a környék egykor
volt földvárai, a babati templomrom, a szarmata halomsírok, a
szentjakabi emlékek, első- és
második világháborús emlékművek, síremlékek. Mindezek
mellett a régészet iránt
érdeklődők a „Keressük
együtt!” foglalkozás során
bepillantást nyerhetnek a
régészet izgalmas világába is.
A kastélyban is számtalan program várja az érdeklődőket a fesztiválhoz
kapcsolódóan. A különböző játékos tárlatvezetések
mellett többek között október 21-én retró családi napot tartanak, 27-én pedig
retró filmklub, este pedig
az 1960-as és 1970-es
évek hangulatát megidéző
buli várja a nosztalgiázni
vágyókat. Ezek a programok, már megidézik a
kastély novemberben nyíló új időszaki kiállítását.
A programokról bővebben a
www.godolloimuzeum.hu és a
www.kiralyikastely.hu oldalon
olvashatnak az érdeklődők.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A GIM-HÁZ 2018. október 1-jétől
október 20-áig ZÁRVA TART!
Következő kiállítási programunk:

KONTRASZTOK / PIXELEK
Pápai Lívia DLA Ferenczy Noémi-díjas, és Tápai Nóra textilművészek
kiállítása a GIM-Házban
Kiállítás megnyitó: 2018. október 20. szombat 17 óra
Megtekinthető 2019. január 31-ig, szombaton és vasárnap 14 órától 17
óráig
Cím: Gd. Körösfői u. 15-17., Tel./fax: 06-28/419-660, email: gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
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Sportlövészet – Országos bajnokság

Áttörő TIG-DSE egyéni és csapatsikerek
Hagyományosan az ősz elején rendezi a Magyar Sportlövők Szövetsége a szabadtéri
országos bajnokságokat, így
volt idén is az 50 méteres versenyszámokban. A TIG-DSE
évről-évre erősödő csapatnak
idén újra sikerült meglepnie
a hazai mezőnyt, amit egyéniben egy arany- és egy ezüstéremmel, míg csapatban két
arany-, két ezüst-, valamint egy
csapatbronzzal reprezentáltak
Szucsák Mátyás tanítványai.

Az ob első sikereként a felnőtt
nők nemzeti versenyszámában,
a kisöbű standardpuska, 30 fekvő számban ért el Farkas Ágnes, aki országos bajnok lett 287
körrel. Ezt követően került sor
az olimpiai számok megrendezésére. A nagyon fiatal gödöllői
csapat további két arany-, két
ezüst-, illetve egy bronzéremmel,
10 egyéni csúccsal, három junior
és felnőtt döntőssel, válogatottak
sorát utasította maga mögé.

A TIG-DSE lövőjét, Mészáros
Esztert, csak a világbajnokságon
részt vevő válogatottak tudták legyőzni. Eszti az ifi lányok között
ezüstérmes lett, míg a juniorok
között a negyedik helyet szerezte meg a legnehezebb olimpiai
számában, a sportpuska három
testhelyzetben. Eszter mellett
Lovász Dorina is nagy bravúrt
hajtott végre, hiszen, mind a juniorok, mind a felnőttek között
döntőt lőhetett a legjobb nyolc
magyar hölgy között.
A TIG csapatának erejét mi
sem mutatja jobban, mint hogy
fennállásának negyedik évében
az olimpiai számokban szereztek
érmeket. A legfiatalabbak között
a lány csapatok minden lehetséges aranyérmet hazahoztak, maguk mögé utasítva a legnagyobb
hazai klubokat, az UTE-t és a Vasast is.

Eredmények és csapattagok:
Ifjúsági lányok 60 fekvő csapat országos bajnok: TIG-DSE

Röplabda – Évadnyitó sajtótájékoztató

Penta-GRC vereség a bajnoki rajton

Sajtótájékoztatón nyitotta meg
hivatalosan az évet a Penta-Gödöllői Röplabda Club vezetősége, amit a Török Ignác
Gimnázium aulájában tartottak. Pánczél Ottó Péter klubelnök, egyben a Penta igazgatója, Grózer György vezetőedző,
valamint a felnőtt csapatot működtető kft. nemrég kinevezett
ügyvezetője, Laza Bálint is bízik abban, hogy szép éve lesz
a hölgyeknek az NB I. Ligában.
A rajt mindenesetre nem sikerült, ugyanis 3:0-ra kapott ki a
csapat az MTK Budapest otthonában.
A klubelnök a sajtótájékoztató
keretében adott át a Gimnázium
igazgatójának, Fábián Bertalannak egy újraélesztő készüléket,
amit a klub a társasági adóked-

vezmény
keretében,
pályázat útján nyert el,
és amelyet
az iskolában helyeznek majd
ki.
A hivatalos
megnyitót
követően az elnök, valamint Laza
Bálint arról tájékoztatták a megjelenteket, hogy a saját otthon
megálmodása jó úton jár, ugyanis nemrég írtak alá egy megállapodást az önkormányzattal a
területátadással kapcsolatban és
a tervek véglegesítése is jó ütemben zajlik. Ehhez kapcsolódóan
a kft. vezetője megköszönte dr.
Gémesi György, és az egész
polgármesteri hivatal segítségét.
A pozitív hírek után egy kis negatívumként szolgált, hogy a felnőtt
csapat működéséhez szükséges költségek még nem állnak a
sportvállalkozás rendelkezésre,
így az ez évi működés még nem
100 százalékosan biztosított. Ebben segítséget kért Laza Bálint
mindenkitől, aki fantáziát lát a
csapatban és a klubban.

1801.1 ponttal, csapattagok: Mészáros Eszter (egyéni 6. hely),
Szász Hanna Rebeka (7. hely,
egyéni csúccsal: 601.6 p), Lévai
Krisztina (10. hely, egyéni csúc�csal: 598.1 p.)
Ifjúsági lányok 3x20 (3 testhelyzet) csapat országos bajnok:
TIG-DSE 1681 p., csapattagok:
Mészáros Eszter (2. hely, egyéni csúcs: 575 p.), Lévai Krisztina
(8. hely, egyéni csúcs: 560 p.),
Szász
Hanna
Rebeka
(10.
hely, 546 p.) –
képen a csapat
tagjai a dobogó
tetején Junior lányok
60 fekvő csapat 3. hely: TIGDSE 1804.8 p.,
csapat
tagjai:
Lovász Dorina
(6. hely, egyéni
csúcs: 608.7 p.),
Mészáros Eszter
(8. hely, egyéni
Grózer György az előző bajnoki
év rövid értékelése után megköszönte Szalay Attila másodedző,
valamint az utánpótlás edzők
eddigi munkáját és örömmel
konstatálta, hogy több kecsegtető ajánlat ellenére a másodedző
továbbra is a klub kötelékében
marad. Az idei évet illetően nem
kívánkozott eredmény latolgatásba a vezetőedző, annyit mondott röviden: „Abban biztos lehet
mindenki, hogy minden meccsen
a maximumra törekszenek a lányok annak érdekében, hogy a
lehető legjobb helyen végezzenek az év végén”.
Szabados István utánpótás vezető a tavalyi korosztályos sikerekről beszélt és bemutatta az idei
év utánpótlásban dolgozó edzőit,
megismerhettük a fiú szakág vezetőjét, Wirnhardt Oszkárt, évet
értékelt Karádi Zoltán a strandröplabda szakosztály vezetője,
valamint a meghívottak között
volt Kiss Gergely olimpia bajnok
vízilabdázó, aki, mint megtudtuk,
a klub arca lesz a jövőben.
A Penta-GRC idei kerete: Bálintné Széles Petra (center),
Dégi Barbara (átló, csapatkapitány), Hackl Szilvia (center),
Halla Gréta (átló), Horváth
Petra (szélső ütő), Király Anna
Mária (center), Körtvélyessy
Réka (szélső ütő), Kovács Adél

2018. október 9.
csúcs: 605.6 p.), Lévai Krisztina
(14. hely, 590.5 p.).
Junior lányok 3x40 (3 testhelyzet) csapatban 2. hely: TIG-DSE
3395 p., csapat tagjai: Mészáros
Eszter (4. hely, ecs.:1148 p.), Lovász Dorina (7. hely, ecs.: 1136
p.), Lévai Krisztina (12. hely, ecs.:
1111 p.)
Felnőtt nők 60 fekvő 10. hely:
Lovász Dorina, 16. hely: Farkas
Ágnes.
Felnőtt nők 3x40 (3 testhelyzet), 7. hely: Lovász Dorina; 13.
hely: Farkas Ágnes (ecs.: 1090
p.).		
-li-

(liberó), Ludmán Réka (szélső
ütő), Nagy Kitti (feladó), Tettamanti Virág (center), Tóth-Bagi Réka (feladó), Vecsey Fanni
(szélső ütő), Grózer György
(vezetőedző), Szalay Attila (másodedző), Grózer Tímea (gyógytornász), Nagy Péter (technikai
vezető), ifjabb Árpás Géza (gyúró és sajtós). Fotók: Rácz Gábor, grcvolley.hu
Az elmúlt hétvégén elkezdődött
az NB I. Liga is, így már mindhárom felnőtt pontvadászatban már
túl vannak az évadnyitó meccseken a gödöllőiek. Az NB I. Ligában, az első játéknapon 3:0-ra
kapott ki a Penta-GRC, az NB IIben ismét nyertek a juniorok 3:0ra, míg a férfiaknál 3:1-re kapott
ki a Gödöllő hazai pályán.
Női NB I. Liga, alapszakasz, 1.
forduló: MTK Budapest – Penta-Gödöllői RC 3:0 (17, 11, 14)
Női NB II., 2. forduló: Penta-Gödöllői RC – Budaörsi DSE-Emericus SE 3:0, Férfi NB II., 2. forduló: Penta-GRC – Felsővárosi
Fésüs RAF 1:3.
-tt-
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Vívás – XX. GÉV-HUNiBER KUPA

Rekord létszám, magyar aranyérem

Jubileumi, XX. alkalommal rendezték meg Gödöllőn a GÉVHuniber kadet kard kupát, amelyen 28 ország 430 fiú és lány
vívója mérte össze tudását és
amelyen a hölgyeknél magyar
sikernek örülhettünk.
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Az ünnepélyes, jubileumi
megnyitót dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester
tartotta, a hivatalos részt
követően pedig a Talamba
Ütőegyüttes adott műsort.
A megnyitón tiszteletét tette a Magyar Vívószövetség
főtitkára, dr. Tamás Henrietta, aki üdvözölte a gödöllő
önkormányzat terveit, hogy vívócsarnokot építenek, és a megvalósítással kapcsolatban a szövetség támogatásáról biztosította
Gémesi Leventét, a GEAC vívószakosztályának vezetőjét.

A válogatás szempontjából
szezonnyitó nemzetközi, gödöllői
kadet európai körversenyen igen
erős mezőny jött össze. A férfiaknál 230-an, a hölgyeknél 200an neveztek, közte amerikaiak,
dél-koreaiak, oroszok, japánok,
olaszok és még sorolhatnánk.
A női mezőnyben a TFSE versenyzője, Battai Sugár Katinka
(a képen balról a második) nyerte az egyéni viadalt, a gödöllői
lányok közül Bevíz Dorottya
(jobb felső képen, fotó: fie.org),
második legjobb magyarként a
20. lett, Missurai Pálma a 60.
helyen végzett, míg Bata Édua
ezúttal nem jutott főtáblára a 200
fős mezőnyben. A fiúk között két
gödöllői indult a népes, 230 fős

mezőnyben, Grossó Márkó és
Szmodits Zétény, ők szintén
nem jutottak ezúttal főtáblára. A
csapatversenyt mind a fiúknál,
mind a lányoknál az amerikai csapat nyerte meg, itt a Bevíz Dorot�tyát is soraiban tudó női magyar
csapat a 18. (31 csapatból) lett,
míg a fiúk az 5. helyen végeztek
(41 csapat közül).
-li-

Hátország: GEAC ter Patrik, Vitárius Tamás, Széiksz, GSK kettő ti- kely Dániel, Bánki Edömér.
Pest megyei IV. osztályú bajzes
A GEAC 4-4-es nokság, Keleti-csoport, 6.
döntetlent játszott a Sülysáp el- forduló: Gödöllői SK II.-Szalen és jelenleg 8 ponttal a 11. he- da – Zsámboki SE 10-0 (4-0)
lyen áll a megyei III. osztályban Gólszerzők: Gulyás Dominik
csoportjában, míg a megyei IV- (3), Szabó László, Lukács János,
es GSK II.-Szada 10-0-ra verte Kovács Dániel, Pakuts Barna,
a Zsámbokot, ezzel 12 pontos a Dékány Balázs, Molnár Vilmos,
csapat és a negyedik helyen áll a Csakmag Martin.
-lttabellán.
PROGRAMAJÁNLÓ
Pest megyei III. osztályú bajnokság, KelePest megyei I. osztály, 9. forduló
ti-csoport, 8. forduló:
Október 14., vasárnap 15 óra
Gödöllői EAC-SZIE –
Gödöllői SK – Pilisi LK-Legenda Sport
Sülysápi SE 4-4 (3-3)
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Gödöllői gólszerzők: Pé-

Labdarúgás – Éllovas maradt a GSK Nagykőrösön

Pontot mentett a hazai csapat
Éllovasként érkezett és úgy is
távozott a Gödöllői SK csapata
a Nagykőrös otthonából, miután Nenad Pozder együttese
1-1-es döntetlent játszott a megyei I. osztály 8. játéknapján.
Az első félidőben többnyire csak
a fogást keresték egymáson a
felek, így nem forogtak sokszor
veszélyben a kapuk. A második
45 percet jól kezdte a GSK, ennek öt minutummal a játékrész
kezdése uták egy Musroch

Mendel-gól adott nyomatékot és
ugyan a folytatásban hősiesen
őrizte a GSK az előnyt, a házigazdák a 88. percben döntetlenre mentették a párharcot. A Gödöllői SK nyolc fordulót követően
19 ponttal a tabella élén áll.
Pest megyei I. osztályú bajnokság, 8. forduló: Nagykőrösi
Kinizsi FC – Gödöllői SK 1-1 (00) Gödöllői góllövő: Mudroch
Mendel.

Sakk – Alagútban a GSBE
Visszavágott az Alag DSK
csapata a Gödöllői Sakkbarátok második formációjának a

tavalyi vereségért, miután az
idei bajnokság 2. fordulójában
4-1-re verte a gödöllőieket.

Kézilabda – Véget ért a sorozat

15 meccs után kapott ki a GKC
A negyedik játéknapig tartott
a Gödöllői KC 15 meccsen át
tartó veretlensége, a csapat
sikeres szériáját a Budakalász
SC egy 29-26-os győzelemmel
szakította meg.

redett első félidő miatt.
A Gödöllői KC csapata 6 ponttal
a harmadik helyen áll a csoport
tabelláján.
NB II. Északi-csoport, 4. forduló: Budakalászi SC – Gödöllői KC 29-26 (17-12)
Utánpótlás eredmények, Ifjúságiak: Budakalászi SC – Gödöllői KC 33-30 (18-13)
Serdülők: Komárom VSE – Gödöllői KC 19-36 (8-19)
-ll-

Az NB II-es pontvadászatban
rangadóra utazott az Omszki
tó partjára a gödöllői alakulat
és abban a reményben lépett
pályára, hogy tovább nyújtják,
a tavalyi bajnokságot is beleértve 15 meccse tartó (14
PROGRAMAJÁNLÓ
győzelem, egy döntetlen) veretlen sorozatu- Férfi NB II. Északi-csoport, 5. forduló
Október 14., vasárnap 15 óra
kat. Sajnos nemhogy a
Gödöllői KC – TFSE
győzelem, a döntetlen
Ifjúsági mérkőzés: 17 órakor
sem jött össze, többek
(Hajós iskola tornacsarnoka)
között a gyengére sike-

Az egyetlen gödöllői győzelmet
az ifjúsági Pervai László aratta,
aki a Pest megyei Sakkszövetség elnökét, Solymosi Lászlót
verte meg hatalmas csatában.

Erdemény:
Pest megye I/A, 2. forduló
Alagi DSK – GSBE II. 4-1
-vb-

Karate – IV. Palóc Kupa

Öt gödöllői érem
A gödöllői Saino Karate-Do SE
karatésai ismét sikeresen szerepeltek a Magyar JKA Karate
Szövetség országos bajnokságán Salgótarjánban, ahonnan
a nyolc versenyzővel tatamira
álló gödöllőiek összesen öt
éremmel tértek haza.
Ács Tibor tanítványai közül Kelemen Csaba kumite (kötött küzdelem) és kumite
(szabad küzdelem) első
helyen végzett, Koncz
Bence kata (formagyakorlat) második, míg kumite (kötött küzdelem)
harmadik
helyezéssel
zárt, illetve Kelemen
András
formagyakor-

lat V. korcsoportban ezüstérmet
szerzett. Ugyan ő formagyakorlat
kadet korcsoportban 4. lett, míg
Kelemen Botond, szintén formagyakorlatban az 5-8. helyen
végzett.
A csapat tagjai voltak még: Lauber Zille, Szatlóczki Vidos, Berényi Tamás, Vezsenyi András,
edző: Ács Tibor.		
-li-
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A szobatiszta cica
Szerencsére a macskák jellemükből adódóan nagyon
tiszta állatok, így lehetséges,
hogy mire a kis kölyök megérkezik családunkba, már elleste
a macskaalom használatának
fortélyait. Eleinte elegendő
egy akkora tálca kihelyezése,
amelyben kényelmesen meg
tud fordulni, körbe tud járni.
Válasszunk bármilyen típusú
almot is, a kezdeti időkben csak
annyira töltsük fel vele a tálcát,
hogy az alját elfedje. A legpraktikusabb választás a csomósodó alompor, hiszen ebből alomlapát segítségével könnyedén
eltávolíthatók az elhasznált részek. Ha kedvencünk ódzkodik
a tálca használatától, kedvesen
mutassuk meg neki a helyét, tegyük bele őt és mancsát megfogva imitáljunk kaparó mozdulatokat. Ez előbb-utóbb kiváltja
belőle az ürítési ingert. Ezután
valószínűleg vissza fog ide járni, de fontos ügyelni arra, hogy
az alomtálca folyamatosan
rendben legyen tartva.
Cicánk mellékhelyiségét ér-

demes
tálkájától
és
fekvőhelyétől a lehető
legtávolabb,
lakásunk
egy csendesebb részén
elhelyezni. Később, mikor kedvencünk testmérete már megengedi, választhatunk egy zárható
macska wc-t is számára.
Ez nem csak cicánknak
jelent biztonságosabb el-

vonulási lehetőséget, hanem a
gazdi számára is esztétikusabb
látványt nyújt.
Amennyiben a kis bársonyos-

A nagy múltú rózsa
Legrégibb maradványai 30 millió évesek, legendák, történetek
sokasága fűződik hozzá.
Millió fajtájával találkozhatunk,
szerencsénkre még mindig bővül a paletta, színek, fajták,
igények szerint.
Ezen a héten róluk kaphatunk most pár érdekes
tanácsot, főleg, hogy megjelentek az őszi szezon
kezdetével már a hipermarketekben is.
Elsőként a vásárlással
kapcsolatban. Vannak a
rózsáknak szabadgyökerű fajtái, nagyon sok helyen találkozhatunk velük.
Nagyon fontos, hogy ha
kibontottuk a csomagolásból, akkor nem szabad
rögtön elültetni, mert a
gyökereik
visszaszáradnak és nagyon nehezen
erednek csak meg. Ajánlott
egy éjszakára vödörbe állítani
őket, majd ültetés előtt a száraz
gyökereket addig visszacsípni,
amíg duzzadó, nedves részekhez nem érünk. Amikor elültetjük, nagyon ügyeljünk arra, hogy

a gyökerek ne hajoljanak vissza
és a szemzés helye kicsivel a talaj alá kerüljön. Ezt úgy találhatjuk meg, hogy a növény gyökere
és szára közötti duzzadt terüle-

tet megkeressük.
Be tudjuk vezetni a rózsák virágzását azzal, ha tavaszi hagymás
növényeket ültetünk közéjük,
így már kora tavasszal is virágos
lesz az ágyásunk. Erre megfele-

talpú mégis az
almon
kívülre
végzi a dolgát,
úgy vizsgáljuk meg, hogy
minden rendben van e illemhelye környékén. Elég
tiszta az alom? Át lett
helyezve a megszokott
helyéről? Nem zavarja
őt valaki vagy valami (pl.
másik háziállat) az elvonulásban? Ezek mind-mind
befolyásolhatják
kedvencünk wc használati
szokásait. Ha több cicát is tartunk, mindenképp érdemes két
alomdoboz beszerzése.
Ha mégis megtörtént a baleset

lőek a nárciszok, fürtös
gyöngyikék.
Amikor jövőre majd virágba borulnak a rózsáink,
érdemes meglepő növényeket közéjük ültetni és
nem az általánosan választott levendulát ültetni
közéjük. A lágyabb körvonalú gólyaorr, fátyolvirág
és rozmaring nagyon szép
kontrasztot alkot majd.
Fontos kérdés a víz. A
száraz időszakokat ugyan
nagyon jól átvészelik ezek
a növények, ám bőséges
virágzást csak rendszeres öntözéstől várhatunk.
A virágokat lehetőleg ne
érje víz, különben bebarnulnak.
Fontos a tápanyagellátásuk is, így március-áprilisban
ajánlatos tápoldatot adni, majd
utána júliusban is, ám van egy
igen hatékony trágya, amit a természetből nyerhetünk és csodát
tesz nem „működő” rózsáinkkal.
Szedjünk csalánt és 3-4 hétre
áztassuk vízbe, majd ezzel locsoljuk meg a töveket, hamarosan virágba fognak borulni.
Növényvédelem szempontjából,
biztos sokan észrevették, hogy
vadhajtások fejlődnek, amik már

és kismacskánk a kijelölt helyen kívül végezte el a dolgát,
kizárólag csak mosogatószeres
vízzel takarítsunk fel, hiszen a
klórt és ammóniát tartalmazó
tisztítószerek csak tovább ösztönzik kedvencünket arra, hogy
a rossz helyen végezze el a dolgát. A macskatartáshoz szükséges eszközöket és felszereléseket keresse üzletünkben (2100
Gödöllő, Kenyérgyári u. 2.) és
webáruházunkban (www.vetashop.hu).

szemmel is máshogy néznek ki.
Ezeket jó erősen csavarjuk meg
a talajszint alatt és törjük le a tövüknél, különben a rászemzett
nemes rózsa legyengül és el is
pusztulhat.
Számtalan hasznos tanáccsal
és érdekességgel tudunk még
szolgálni Önöknek akár rózsa,
akár más növény esetében is,
ha ellátogatnak hozzánk.
www.bujtaskert.iwk.hu
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V. Hivatalos Tacskó Találkozó
Az országban ötödször, Gödöllőn
először rendezték meg szombaton a Hivatalos Tacskó Találkozót. Az Alsóparkban, a kastéllyal
szembeni füves területen megjelenteket dr. Lantai Csaba alpolgármester és Paluska Péter főszervező köszöntötték.
A nap során beszélgetések, bemutatók, ügyességi verseny, állatorvosi tanácsok és tacskó szépségverseny szolgálták a kutyák és
gazdáik, továbbá az érdeklődők
szórakozását.
A 2006-ban alakult Futrinka Egyesület magyar vizsla, német dog,

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

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

tacskó fajtamentő és egy
hátrányos helyzetű keverék kutyákon segítő csoporttal működik. Az egyes
csoportok az egyesület
tagjaként – annak támogatásával és védőernyője
alatt – végzik önálló szakmai munkájukat. Lengyel
Mónika a tacskó fajtamentő
csoport vezetője a találkozón elmondta,
hogy évente
körülbelül 150
fajtatiszta és
típusos tacskókeverék kerül
hozzájuk
más civil szervezetektől, az
utcáról és gazdáktól, majd
kétharmaduk
talál új gazdára. A mentett kutyák orvosi
vizsgálaton, oltási programon
esnek át. A szívférgeseket
kezelik, a sérülteket műtik, és
csak ivartalanított ebet adnak
örökbe. Jelenleg 47 tacskóval
foglalkoznak.

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

Ha
valaki
örökbe kíván
tőlük fogadni
kutyát, akkor
bemutatkozó
levelet kell írnia, amiben
közli, milyen
körülmények
közé kerülne
az állat. Fajtamentéses
tacskók csak
házban tartással adhatók át.
Az egyesület
sem árul zsákbamacskát,
minden szükséges ismeretet átadnak az adott jószágról.
A találkozón arról is ismereteket
szerezhettek az érdeklődők, hogy
a tacskók szálkás szőrűek, de három szőrváltozattal rendelkeznek,
vagyis szálkás, hosszú és rövid
szőrűek lehetnek. Még a rövid
szőrűek is igénylik a havonkénti
fürdetést. A 9 tacskófajta 3 méret-

egy 11 hetes kölyökkutya, a nap
veteránja, egy 14 és fél éves tacskó volt. Az előbbi a fáradtságtól
elszunyókált a füvön, az utóbbi,
amikor meghallotta, hogy díjazták,
hanyatt vágta magát.
(l.t.)

Hétvégén is nyitva tartó

állatorvosi rendelő
Október 5-én és 6-án

(szombaton, vasárnap)
9-11 óráig
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

ből áll össze, a 8-12 kilós standard
fajtától a 2-3 kilós nyulásztacskókig.
A találkozón a kutyások minden
korosztálya képviseltette magát
és ugyanez volt elmondható a
négylábúakról is. A legfiatalabb

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.

Rendel:
dr. Varga Ferenc
állatorvos
Telefonszám:
06/20-48-23-058

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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jegyzői fogadóóra
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
dr. Kiss Árpád jegyző
októberi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
2018. október 10-én, 9-12 óráig

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.

Orvosi ügyelet

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

Gyógyszertári ügyelet

Október 8-14.:
Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
Október 15-21.:
Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.

temetkezési ügyeletek

FELHÍVÁS
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A munkavégzés helye: Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Képesítési előírás: közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. B kategóriás jogosítvány előírás.
A munkakörhöz tartozó feladatok:
- a város közterületi rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályokban
foglalt előírások végrehajtásának ellenőrzése, figyelemmel kísérése,
- a város közterületi rendjét és tisztaságát védő jogszabályokba ütköző
cselekmények elkövetésének megelőzése,
- intézkedések megtétele a közterület rendjének fenntartása érdekében.
Jelentkezés: szakmai önéletrajz és képzettséget igazoló okiratok benyújtása személyesen, postai úton, vagy elektronikusan dr. Kiss Árpád jegyző
részére. (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.) e-mail cím: pmh@godollo.hu
Benyújtási határidő: 2018. 11.15.
A munkakörrel kapcsolatosan Zimányi Norbert Közterület-felügyeleti
csoport vezetője (28/529-169) ad felvilágosítást.
Gödöllő, 2018. 10. 08.
Dr. Kiss Árpád sk. jegyző

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
Közterület-felügyelet: 06 28/529-169

A Gödöllői Királyi Kastély tájékoztatója
Kedves gödöllői Lakosok!
2018. szeptember 19. és november 5. között a kastélypark felső
részein (Királydombi Pavilon és Pálmaház közti területen a Tessedik
Sámuel út irányában) forgatások zajlanak. Ebben az időszakban a
területen kordonokkal irányítjuk látogatóinkat, így a Martinovics utcai,
Erzsébet parki és a Tessedik úti kapuk közötti közlekedés csak a
megszokottól eltérő, hosszabb utakon lehetséges.
Kérjük, hogy közlekedésük megtervezésénél számítsanak az esetleges többlet időkre, és tisztelettel kérjük, hogy a helyszínen jelzett
területekre ne lépjenek be!
Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!
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INGATLAN
+ Bontandó házat vagy építési telket vennék Gödöllőn! Tel:20/9447025
+ Gödöllőn gyönyörű belterületi építési telek, Egyetem mögött 450nmes, összközműves,
17m széles, 15mós i.áron eladó.
Tel.:20/772-2429
+ Gödöllőn új építésű, csok képes
ikerház eladó Blahán: tárolóval ös�szeérő, kétszintes, bruttó 110m2es, n+3 szobás! Irányár: 38,5MFt.
Tel:20/772-2429
+ Szadán, központban, n+3 szobás, egyszintes, Csok-képes ikerházfél 400m2-es telekkel eladó!
Irányár: 36,9MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllőn Fenyvesben 1130nmes, összközműves, két utcára nyíló építési telek 130nm körüli bontandó házzal sürgősen eladó. Iár:
15,5MFt. Tel:20/772-2429
+ Gödöllő panorámás részén, fedett kocsibeállóval összekötött, új
építésű, Csok-ra 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
+ Gödöllő központjában 43m2-es,
egyszobás, erkélyes, első emeleti cirkós lakás eladó! Iár:19.9MFt.
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn, királytelepi részen,
330m2-es telken 86m2-es újszerű ikerház eladó! Iár:43.8MFt!
Tel:20/539-1988
+ Gödöllőn 3.emeleti 69m2-es,
konvektoros lakás eladó! 23.7MFt!
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Tel:20/539-1988
+ Gödöllő központjában 70m2-es,
jó állapotú lakás két kocsibeállóval SÜRGŐSEN eladó! Irányár:
30.99MFt. Tel:20/539-1988 www.
godolloilakas.hu
+ Eladó lakást keresek központban! Tel:20/944-7025
+ Poroszlón, a Tisza tóhoz legközelebb eső részen, belterületi, falusias környezetben lévő, önálló
nyaraló vagy családi ház építésére
alkalmas 550 m2-es telek eladó. A
telken gáz és csatorna bekötés található, a teljes közmű az utcában
van. Irányár: 3.450.000.- Tel: 0620-9-604-298
+ Isazseg Ilkamajor részén, 3200
m2-es szántó és legelő terület eladó, amely méreténél fogva bekeríthető, művelésre, állattartásra
alkalmas lehet. Irányár: 1.650.000.Tel: 06-20-9-604-298
+ Gödöllő zöldövezeti részén,
kulcsrakész 107nm-es új építésű
CSOK képes ikerház eladó, 3 szoba+ nappali, teljesen különválasztható 650nm-es telekrésszel, tetőtér
beépíthetőséggel. Érd: 06-30-5885889
+ Gödöllőn, Blahán eladó 1973-ban
épült tetőtér beépítéses, 120nmes, 3szobás, korszerűsített családi
ház 811nm-es telken dupla garáz�zsal. A tetőtér 1996-ban 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 a Mikszáth Kálmán utcában egy 350 nm-es telken 9 x 9,5
méteres 70-es években épült kockaház. Ár: 26 millió Ft. Információ:
www.mk44.hu
+ Eladó a Mikszáth Kálmán utcában egy 950 nm-es telken 9 x 9,5
méteres 70-es években épült kockaház. Ár: 35 millió Ft. Információ:
www.mk44.hu
+ Gödöllőn (Boncsok) eladó egy
725 nm-es gyümölcsöskert faházzal. Villany, víz az udvarban. Iár: 6
M Ft. Tel: 06-70-509-9289
+ ELADÓ TELKEK! Bag „rózsadombján” a Lázár Vilmos utcában, Aszód
város közvetlen szomszédságában,
kiemelten igényes környezetben 2db
építési telek eladó! Iár: 7,9 millió Ft/
db. Tel: 06-30-296-1716
+ Elcserélném gödöllői, 2szoba
összkomfortos, 2.emeleti, téglaépítésű, egyedi fűtésű (gázkonvektor),
felújított (ajtó, ablak stb.csere) lakásom külön zárható pincerésszel
gödöllői, 3szobás, jobb állapotú
kertes házra értékegyeztetéssel.
06-70-410-2061 egész nap.
+ Eladó Bp. közelében, Gödöllő
központjában az Erzsébet parknál
igényesen megépített 2 szintes
családi ház két bejárattal, szép
kerttel, kifogástalan állapotban,
minden extrával (pl. be van kamerázva) akár orvosi rendelőnek, iro-

dának is (minden célra megfelelő).
06-30-9585-018
+ Eladó Gödöllőn egy földszinti,
2szobás, téglából épült, erkélyes,
új nyílászárós, egyedi fűtéses öröklakás. I.á.: 22MFt. 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.:
25,9MFt. 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Alvégben egy
3szobás, 100nm-es családi ház
600nm-es telken. I.á.: 35,5MFt.
0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn az Egyetem téren
egy 65nm-es, 2,5szobás, étkezős,
téglából épült, erkélyes öröklakás.
I.á.: 28,8MFt. 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 Gödöllő királytelepi részén
egy 2szintes, 2generációs, 4szobás, 2konyhás, 2fürdőszobás családi ház felújítva, új tetővel, melléképületekkel 773nm-es telken. I.á.:
44MFt. 0620-919-4870

Gödöllőn további építési
telkek eladók

a nagy érdeklődésre való tekintettel

Családok részére ideális helyen, Gödöllő Fenyves városrészén
építési telkek eladók. A telkek természet közeli környezetben (a
Szent István Egyetem mögött), csendes helyen találhatók. Helyi
járatú buszmegálló a közelben van. Jól felszerelt élelmiszerbolt,
óvoda, iskola, gyógyszertár, posta szintén néhány percre található.
Teljesen új lakókörnyezet kerül kialakításra ezeken a könnyen
megközelíthető, a Budapest-Hatvan vasútvonalszakasz korszerűsítése során felújítandó Gödöllő-Máriabesnyő vasútállomástól
2 percre található ingatlanokon.
Az ár a következőket tartalmazza: gázbekötés, villamos áram
(1x32 A) bekötés (kivitelezés folyamatban), ivóvíz- és, szennyvízbekötés. A szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás megfizetése
a vevő feladata.
Jelenleg stabilizált, szórt köves burkolaton közelíthetők meg a
telkek. A végleges útburkolat 2 éven belül elkészül. A telkek kertvárosias lakóterületi besorolásúak, szabadon álló épületek építhetők, a beépíthetőség 25%.
Érdeklődni az EMVA Mérnöki Iroda Kft-nél a +36-70-7703445
telefonszámon munkaidőben lehet.
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+ Eladó Gödöllőn a Hunyadi utcában egy 100nm-es 2,5 szobás,
téglából épült, összkomfortos, felújított családi ház 496nm-es telken
parkettával, járólappal, konvektoros fűtéssel. Az ingatlanhoz tartozik egy pince és egy garázs. I.á.:
36mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Hős utcában
egy most épülő, 2lakásos, nappali+
5szobás, 2fürdőszobás, földszint+
tetőteres családi ház. I.á.: 47,9 és
48,9 mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Szent János utcában egy 60nm-es, 2szobás öröklakás. I.á.: 18,9mFt 0620-919-4870
+ Eladó Gödöllőn a Köztársaság
úton egy 87nm-es, 3szobás, összkomfortos öröklakás kertkapcsolattal, garázzsal. Az ingatlan eladási
ára 28,5mFt 0620-919-4870

ALBÉRLET KIADÓ
+ Gödöllőn, Szt. János utcában
teljesen felújított (ajtó, ablak csere, IKEA konyha, laminált padló, új
konvektorok, fürdőszoba) 1.emeleti, 74nm-es lakás hosszútávra
kiadó. Tel: 06-30-982-5239, képek:
www.goldiroda.hu/lakas
+ ALBÉRLET az egyetem mögötti
részen most 10 % kedvezménnyel
igényesnek kiadó. Azonnal elfoglalható. Tel: 06-30-569-8137
+ Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában felújított, 2,5 szobás, bútorozatlan, 1.em. lakás hosszútávra,
kedvező áron kiadó családnak/
házaspárnak. Tel: 06-20-477-3063
+ Gödöllőn 1,5 szobás tégla lakás egyedi fűtéssel a központnál
100.000 Ft/hó + rezsiért 250.000
Ft kaucióval kiadó. Érd: 06-20-5806043
+ Kertes családi háznál szoba-konyha
fürdőszobás,
gázkonvektoros kis ház kiadó külön
bejárattal és külön mérőórákkal.
06-30-502-4148
GARÁZS
+ GARÁZS eladó Gödöllő belvárosában újszerű állapotban, villan�nyal. Érd: 06-30-201-7329
ÁLLÁS
+ Webshopos hobbimunka, nemzetközi karrier lehetőség! 18-30
közötti fiatalokat keresünk! 06-20777-1122
+ 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!
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+ Munkaidő pótlékkal több, ill. egy
műszakos munkarendbe műanyagfeldolgozó gödöllői kft felvesz
NAPPALI BIZTONSÁGI ŐRT, BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT (tel:
06-70-325-8729),
RAKTÁROST,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐT:
06-70334-3936, www.plastexpress.hu
+ SZAKKÉPZETT BETEGÁPOLÓT keresünk Kerepesen nappali
munkára (reggel 8 órától este kb
19 óráig) heti több alkalomra, hos�szabb távon. Érd: 06-30-577-9661
+ A FORM+ART belsőépítész stúdió helyszíni és műhelymunkára
gödöllői telephelyen keres kollégákat, asztalosipari tudással, jogosítvány előny lehet, minden másra
szívesen megtanítunk, ez nem
csak egy munka ez egy életstílus...
www.formart.hu. Érdeklődni 06-709849000
+ Cégünk felvételre keres
FESTŐ és DRYVITOZÓ
szakembereket
azonnali
kezdéssel, kiemelt bérezéssel. 06-70-397-4089
+ ASZTALOS szakmunkást,
FESTŐT keres kis létszámú
faipari cég. Tel: 06-30-2745447, 06-30-944-9976
+ Kiemelt bérezéssel keresünk felvételre PULTOST,
FELSZOLGÁLÓT, MOSOGATÓT,
SZAKÁCSOT. Szada – A Szűcs
Fogadója. Érd: 06-20-9430-746
+ A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola takarító hölgyeket keres
azonnal munkakezdéssel, heti 20
órás (napi 4 óra) délutáni 16.3o-től
2o.3o-ig tartó munkaidőben. Érdeklődni, jelentkezni a 28/513-025 telefonszámon lehet.
+ Élelmiszerboltba Gödöllőn SZAKKÉPZETT ELADÓT és ÁRUFELTÖLTŐT felveszünk. 06-30-3121257
+ SZOBAFESTÉSBEN és HŐSZIGETELÉSBEN jártas szakmunkásokat azonnali kezdéssel fel-

veszek. Bérezés megállapodás
szerint. Tel: 20/4359-650, tamaszoltan@invitel.hu
+ A szadai Meseház Waldorf Óvoda keres délutános óvodapedagógust azonnali kezdéssel! Részletekért keresse fel honlapunkat,
FB oldalunkat vagy érdeklődjön az
alábbi telefonszámon és emailcímen 06-20-399-8110, mesehazkuratorium@gmail.com. (www.szadaimesehazovi-waldorf.hu, https://
www.facebook.com/MesehazWaldorfOvoda/
+ Újság, szórólap terjesztésére
keresek, munkájára igényes személyt. A munka
végezhető iskola, nyugdíj, illetve
munka
mellett
is. Jelentkezés:
06/20 495-2420
+ Cégünk keres
CO-HEGESZTŐKET, LAKATOSOKAT gödöllői,
illetve jászberényi munkahelyre.
Kiemelt bérezés:
1500-1700,-Ft
nettó/ óra. Szállás és utazás
biztosított. Érd:
0670/2062621,
0670/5087683
+ Gödöllői műhelyünkbe szakképzetlen
férfi
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munkaerőt keresünk betanított
munkára. Bérezés megegyezés
szerint. Jelentkezni: 06-30-4666930, papandi80@gmail.com
+ KERTÉSZETI MUNKA. Kertépítő
keres heti 2-4 alkalomra fiatal segítőt. Érd: 06-20-428-4545
+ Könnyűszerkezetes ház gyártó-építő cég, munkatársakat keres:
- Ács, -Fa és Kőműves munkához
értő szakembert. Érdeklődni: 0620-474-5761, 06-30-619-9399
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+ Gödöllői élelmiszerboltba PÉNZTÁROST és ÁRUFELTÖLTŐT keresünk. Tel: 06-70-608-1801. Önéletrajzot az alábbi e-mail címre
kérjük: toncso75@gmail.com
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
+ PERMETEZÉS. Kézi és gépi
permetezést vállalok: örökzöldek,
gyümölcsfák, gyomirtás, stb. Mikroszkópos növénybetegségek felderítése. 06-20-922-4400
Kerítésfestés. 06-30-747-6090
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Irodák: Gödöllő, Szada. Tel: 06-30592-1856, 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, 06-28-476-229
+ 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. + SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.

2018. október 9.

Számítógép szerelés, rendszer és
programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 06-30-3339201
+ DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS
NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-70-5025620
+ 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 06-70-648-7660
+ REDŐNYJAVÍTÁS, GURTNI CSERE egész Pest megyében garanciával, megbízható szakembertől, szolid
áron, 48 órán belül. Ingyenes kiszállással. 0670-418-3032
+ 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
+ BETEG TAXI 0-24 Fizetős, minőségi, egyedi igényeket és időpontokat figyelembe véve vállalunk
személyre szabott betegszállítást a
nap 24 órájában. Hétvégén is. Tel:
06-70-7702-338
+ TAPÉTÁZÁST, FESTÉS-MÁZOLÁST vállalok szakmai tapasztalattal, ingyenes felméréssel. 20/3254944
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+ VÍZSZIVÁRGÁS-CSŐREPEDÉS
MŰSZERES KERESÉSE, JAVÍTÁSA. Csőfagyasztás, víz-csatorna
javítás ásással is. 06-30-914-3588
+ PARKETTÁS. Minden, ami parketta! 06-70-505-1177
+ VÍZBEKÖTÉS - SZENNYVÍZBEKÖTÉS - LOCSOLÓMÉRŐ
tervezése, ügyintézése rövid határidővel Gödöllőn és környékén 205259163
+ NYÍLÁSZÁRÓK szakszerű beépítését, ajtók, ablakok, garázskapuk stb., akár bontással, kőműves
javítással is vállaljuk Pest megye
és Budapest területén. Ingyenes
felméréssel. E-mail: einbauinvest@gmail.com. Tel: 06-70-9405945, 06-20-591-6601
EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talpmasszázs. Óvakodjon a
feketén dolgozó házaló kontároktól! 30 év szakmai háttér. Bárándi
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József 06-20-532-7275
+ FOGYASZTÓ MASSZÁZS fájdalommentesen. Depresszió csökkentés, energiatöltés. Érd: 06-30294-1945,
premiumkilo@gmail.
com
OKTATÁS
+ ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILMSZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és korrepetálás területén jártas FIATAL,
tapasztalt nyelvtanár. Tel: 06-70559-3918
+ MATEMATIKA – korrepetálást
(2.általánostól), emelt- és középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői középiskolai
tanár. Főiskolások, egyetemisták
segítése is! 06-20-380-2268 (du.,
este hívható)
+ Kineziológia minitanfolyam: Vedd
kezedbe az életed! 2018. október
27. 9-17h Gödöllőn. Előzetes jelentkezés: Barna Krisztina 06-20323-1856
+ MATEMATIKA korrepetálást, központi felvételire,
érettségi vizsgára felkészítést
vállal gyakorlattal rendelkező
tanárnő.
Érd:
06-70-408-5253
+ NÉMET és
ANGOL – diákok felkészítése
német és angol
érettségikre,
nyelvvizsgákra
–
06-20-5720298.
+
MATEMATIKÁBÓL
középszintű érettségire, valamint
felső tagozatosok középiskolai
felvételire való
felkészítését
vállalom nagy
tapasztalattal
rendelkező középiskolai tanárként. Tel: 06-30620-1230
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, por-

celánokat, szobrokat,
könyveket, csillárt, ékszereket, hangszert,
kitüntetést, régi pénzt,
csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot,
mindenféle régi tárgyat díjtalan kiszállással, értékbecsléssel
hétvégén is. 06-30308-9148
+ 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
+ Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órákat, stb. Teljes hagyatékot első vevőként legmagasabb
áron. Kiszállás díjtalan. Üzlet: Bp.
IX. ker. Ráday u. 6. Érd: 06-20-2800151, herendi77@gmail.com
+ AJÁNDÉK, TÁSKA, BIZSU üzlet
nyílt a Gödöllői Piacon! Folyamatosan megújuló árukészlettel és kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat! Fülbevalók és karkötők már
280 forinttól. Folyamatos akciók.
K-P: 8-16, Szo: 8-12.
+ ALMAVÁSÁR! Ismét kapható
CSÁNYI ALMA: Idared, Zöld és
KR-11-es (Jonatán, Starking keveréke). 150-250 Ft/kg-ig. Ugyanitt lé
és cefre alma: 60-100 Ft/kg-ig. Tel:

06-28-411-298, 06-20-4359-650
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben
vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új akciók. Gödöllő,
Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30-536-4300, 28/611-728
www.akkugodollo.hu
EGYÉB
+ MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-,
Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Lépesméz, Propolisz, Virágpor, DIÓBÉL kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk.06-30-9891-721
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-,
Akác-hárs-, Repceméz. 720ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913
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hirdetés

Beküldési határidő: 2018. október 16.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Pozsonyi Judit, Molnár Eszter
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: dr. Tóth Imréné, Kovács Lizett
A Happy Box (Petőfi-udvar) 2000 Ft-os utalványát nyerte:
Babarczi Bianka
A Városi Múzeum ajándékát nyerte: Tóbiás Ágnes, Hlavács
Károlyné
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Imre Teodóra, Szilasi Józsefné
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!

2018. október 9.

