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Különleges vasútmodellek és terepasztalok
kaptak helyet a Művészetek Házában, hogy
egy héten át felnőttek és gyerekek egyaránt
megcsodálhassák.
(4. old.)
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Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Bogányi Gergely koncertjével zárult a X.
Jubileumi Liszt-fesztivál. A hangversenysorozaton hazánk legkiválóbb művészeit
hallhatta a közönség.
(5. old.)

Az idei asztalitenisz Európa-bajnokságon
városunk díszpolgára, Tóth Krisztina csapatban és párosban is bronzérmes lett.
(8. old.)

Hit, együttműködés és alázat kell a sikeres Magyarországhoz

Fejlesztés

56 hősei ma is példát mutatnak

Az ünnepség szónoka, dr. Gémesi
György Bocskai T. József, az Igazolt
Magyar Szabadságharcosok Szövetsége elnökének egy korábbi rendezvényen elhangzott gondolatát választotta
beszéde mottójául: „Szeretném, ha tovább vinnétek a zászlót, és gondolnátok azokra az igazi hősökre, akik meghaltak azért, hogy mi ma itt lehessünk.”
Gémesi György felidézte, hogy itt, a
volt rendőrség udvarában érte hátulról
a gyilkos golyó a 17 éves Balázsovich
Andrást. Emlékére Pesti Rudolf javaslatára 1992-ben fenyőfát ültettek. A fa
azóta gyönyörűen megnőtt, kimagaslik
az udvarból. 1956 hőseinek tiszteletére
kopjafát is állítottak ugyanitt.
„Itt, ahol mindig közösen ünnepelünk, együtt koszorúzunk hovatartozástól, pártállástól függetlenül. Így van
ez jól. Az ’56-os forradalmat nem lehet
kisajátítani, az nem egyik, vagy másik,

ilyen
vagy
olyan szervezeté, hanem a miénk, magyaroké, és a mi felelősségünk a
méltó ünneplés.
Márpedig méltóak akkor leszünk az ’56-os
hősökhöz, ha
mindig emlékeztetünk az akkori összefogásra,
együttes cselekvésre, összekapaszkodásra. Ez ‘56 egyik legnagyobb
öröksége.
Ma már az előkerült dokumentumok
és személyes visszaemlékezések alapján pontosan ismerhetjük az események sorát. Az előkerült képek és filmrészletek mély, fájdalmas érzelmi húrokat pendítenek meg mindannyiunk-

Fotó: Balázs Gusztáv

Az 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtek városunk lakói
az elmúlt hét végén. Szombaton a Corvin közben az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség és külföldi társszervei rendezvényén mondott beszédet Gémesi György polgármester, vasárnap pedig – a hagyományokhoz híven – a Szent István Egyetem volt Tanárképző Intézetének parkjában, a régi Nemzetőrség udvarában gyűlt össze a tömeg, hogy
együtt emlékezzen. Az eseményre a Gödöllői
Városi Fúvószenekar által játszott zeneművek
hangjaira gyülekeztek az emberek.

ban, ugyanakkor nagyszerű érzések is
borzonganak bennünk.
Fantasztikus jó érzés újra és újra látni, hogyan tudott akkor Budapesten és
vidéken egyszerre, oly elementáris erővel feltörni a szabadság utáni vágy, hogyan találtak egymásra az emberek, és
hogyan tudtak pillanatok alatt egy közös nyelven beszélni, cselekedni. Nem
voltak számítógépek, nem voltak mo-

B+R és P+R parkoló

Újabb nagyszabású fejlesztés vette
kezdetét a gödöllői vasútállomáson.
A létesítményhez tartozó egykori rakodó területén130 millió forintos
összköltséggel, korszerű P+R és B+R
(gépkocsi és kerékpár tárolására is alkalmas) parkolót alakítanak ki. A beruházás Gödöllő Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. közötti együttműködésnek, valamint az Európai Unió
költségtámogatásának köszönhetően,
a Közép-magyarországi Operatív
Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósulhat meg.

biltelefonok, profi logisztikusok, és
mégis, mindenki tudta a dolgát. Nem
volt fontos, hogy kinek mi a végzettsége, kinek milyen a vallása, gazdag-e
vagy szegény, hogy öreg vagy fiatal:
mindenkinek egyként dobogott a szíve.
Úgy történt minden, spontán, mintha
hosszú évekig készítették volna elő a
forgatókönyvet.

Gödöllő parkolói már évek óta teljes kihasználtsággal működnek, mivel nem csak a város, hanem a térség
lakói is használják azokat. Sokan
ugyanis innen folytatják utazásukat a
fővárosba HÉV-vel, vagy vonattal. A
parkolási gondokat jelentősen enyhíteni fogja a most megkezdett beruházás – jelentette ki Gémesi György,
Gödöllő polgármestere az október 19én délelőtt megtartott sajtótájékoztatón.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)

Egymilliárd forint a szennyvíztisztító telep felújítására

Fejlesztések uniós forrásból és hitelből
A főtér megújításához képest
kevésbé látványos, de hasonlóan fontos beruházásokhoz
szükséges döntéseket is hozott
a képviselő-testület október 20-i
ülésén. Több éves munka után
eredménnyel járt az önkormányzat törekvése a szennyvíz
tisztító telep felújítására. Gödöllő európai uniós forrásból több
mint egymilliárd forint támogatást nyert a Környezet és
Energia Operatív Program második fordulós pályázatán. A testület a beszerzési célokmány elfogadásával elindította a tervezési, kivitelezési és próbaüzemi
munkák közbeszerzési eljárását.

tett infrastruktúra fejlesztések között a
második projekt.
A testület ülésén vita alakult ki a lokálpatrióta, a fideszes és a szocialista
képviselők között a mélygarázshoz
kapcsolódó hitelfelvételről, de nagy
többséggel megszületett a támogató
döntés, az önkormányzat közbeszerzési eljárást indított 552 millió forint hitel
felvételére a kedvezményes, állami kamattámogatású „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében.
Vörös István (Fidesz) az előterjesztéshez kapcsolódó könyvvizsgáló vélemény azon részére hívta fel a figyelmet, mi szerint a tervezett hitel felvétele az önkormányzat rövid távú műkö-

Gémesi György reagálásában elmondta, nem kell első számú közellenségnek tekinteni a hitelt, csupán azért,
mert voltak, akik felelőtlenül gazdálkodtak azzal. A gödöllői önkormányzat
minden hitelét vissza tudja fizetni. Jelenleg évi 350 millió forint a visszafizetési kötelezettség a közel 10 milliárd
forintos városi költségvetés mellett. A
valutaárfolyam változása sem okoz
problémát. A város vagyona szükség
esetén kellő fedezetet nyújt. Ráadásul
az új önkormányzati törvény tervezete
kötelező feladatként jelöli a parkolás
üzemeltetését. A szóban forgó fejlesztések a város vagyonát növelik, az általuk elért megtakarítás (a tisztítótelepen) illetve bevétel a (mélygarázsban)
meghaladja a törlesztő részletek nagyságát. Elfogadta azt a javaslatot, hogy a
két fejlesztési célról külön szavazzon a
testület, de a hitelek közbeszerzési eljárását egyben hirdetik meg, hiszen így
jobb pozíciókat tud elérni az önkormányzat.

Támogatás játszótér
fejlesztésre

A fejlesztés célja az, hogy a gödöllői
szennyvíztisztító telep megfeleljen a
hatósági előírásoknak, ezért korszerűsítik a szennyvízkezelési folyamatot,
beleértve az iszapkezelést is. A felújítás
végére a telep minden meglévő és létesítendő műtárgya azonos műszaki állapotba kerül és minimum 30 évig
problémamentesen üzemelnie kell.
Mindennek révén a tisztítótelep üzemeltetése mentesülni fog az évi 100
millió forintra tehető környezetvédelmi bírság alól. A hatékonyabb tisztítás
elősegítheti az Isaszegi úti tórendszer
idegenforgalmának fellendítését.
A képviselő-testület tavaly még 800
millió forint összegű saját erő biztosításáról döntött a korszerűsítés érdekében.
Az elnyert pályázati támogatás révén
az önerő igény 189 millió forintra mérséklődött. Ehhez adódik a saját forrásból megvalósítandó, nem támogatott
114 millió forintos ráfordítás. A szükséges, összesen 303 millió forintot az
önkormányzat hitelből kívánja finanszírozni, csakúgy, mint azt a 250 millió
forintot, amiért megvásárolja a Rézgombos Szolgáltatóház alatt építendő
mélygarázst. Ez az írásunk elején emlí-
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désében nehézséget nem okozhat, de a
2027-ig tartó gazdálkodásában fokozott figyelmet és a további feladatvállalásoknál visszafogottságot indokol.
Futás Levente (Fidesz) és Kovács
Barnabás (MSZP) is vélelmezte, hogy
a mélygarázs vásárlását célzó hitel felvétele után az új önkormányzati törvény megnehezítheti újabb, esetleg
fontosabb hitelek felvételét.
Szűcs Józsefné (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) a szennyvíztisztító telep
kapcsán a fejlesztés környezetvédelmi
értékét emelte ki, a mélyparkoló mellett pedig azzal érvelt, hogy az enyhít a
városközpont gondjain és lakossági
igényt elégít ki. Halász Levente
(GLK) felidézte a hajdani vitát, hogy
legyen-e vagy sem mélygarázs a városi
piac alatt. Az igenlő döntést helyeselte
az élet, hiszen a föld alatti parkoló az
egyik legjövedelmezőbb ágazata és
fontos logisztikai pontja a piacnak.
Hozzátette: fontos, hogy ne autókkal
töltsük meg a városközpontot, hanem
vigyük azokat a föld alá. Pelyhe József
(GLK) is a mélygarázs mellett érvelt,
mondván, nem célszerű lakótelepi övezetre terelni a parkolókat.

ILYEN VOLT… ILYEN LETT

A képviselő-testület 1.246.000 forint támogatást nyújt az általános célú
tartalék terhére a Dózsa György út
38-50. számú Zöld társasház játszótér fejlesztési tervének megvalósításához.
A társasház az elavult játszótér átalakítására sikeresen pályázott az OTP
Bank támogatására; országos szinten I.
helyezést ért el, amihez 1,2 millió forint támogatást kapott. Az elnyert öszszeg a jelenleg meglévő régi hinta és
homokozó felújítását, szabványosítását
teszi lehetővé.
Az önkormányzattól kért és kapott
támogatásból a játszótér egy őrtoronynyal, egy kültéri paddal és egy szemetessel bővül.

az Itron Kft. ügyvezető igazgatója, Almási Ildikó, a Tesco gödöllői áruházának biztonsági vezetője és Horváth
Ferenc, a Multi Alarm Zrt. képviselője
lettek.

A közösségi közlekedésért
A képviselő-testület csatlakozott ahhoz a közösségi kezdeményezéshez,
aminek célja korszerűbb motorvonatok
beszerzése Budapest elővárosi közlekedésében. A határozat szerint a testület egyetért a MÁV-Start Zrt. motorvonat beszerzési terveivel és támogatja
a kezdeményezés továbbítását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogató
nyilatkozatának megnyerése érdekében.

Környezeti értékelés
A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi törvény a
helyi önkormányzatok környezetvédelmi előírásaként elrendelte, hogy elemezniük és értékelniük kell a környezet állapotát az illetékességi területükön és erről szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatniuk
kell a lakosságot. A törvényi előírásnak
megfelelően, a 2009. évi környezetvédelmi programban szereplő adatokból
kiindulva az Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési
Kft. elvégezte az értékelő munkát.
Az
értékelés
elolvasható
a
www.godollo.hu honlapon.

Módosított alapító okiratok
A Gödöllői Városi Múzeum alapító
okiratát 2009-ben hagyta jóvá a képviselő-testület Időközben a múzeum a
Királyi Váró tagintézménnyel bővült,
amely a továbbiakban fiókmúzeumként működik. Emiatt módosítani kellett az intézmény alapító okiratát, amiből törvényi változásokat figyelembe
véve törölték a kiegészítő és kisegítő
tevékenység meghatározást. Ugyancsak módosította a testület a közoktatási intézmények alapító okiratait is.

Támogatás Vörös Istvánnak
Megújul a közbiztonsági
közalapítvány
Új kuratóriumot és felügyelő bizottságot választott a Gödöllő és Környéke
Közbiztonságáért Közalapítvány működéséhez a képviselő-testület. A közalapítvány megújítását a nemrégiben
üzembe helyezett térfelügyeleti rendszer is időszerűvé teszi.
A kuratórium elnökének Rétfalvi
Antalt, a TEVA Magyarország Zrt.
nyugalmazott biztonsági vezetőjét,
tagjainak Szalai Szilárdot, a K&H
Bank gödöllői fiókvezetőjét, Pintér
Zoltán alpolgármestert, Kis Antal
közbiztonsági tanácsnokot, Tóth Tibor és Kovács Barnabás önkormányzati képviselőket választották meg. A
felügyelő bizottság tagjai Bíró István,

Az egyebek napirendi pontban Halász Levente (GLK) elmondta: ingerült
lakók keresték meg az egyetemi lakótelepről, akik elpanaszolták neki, hogy
évek óta tarthatatlan az állami tulajdonban, az egyetem kezelésében lévő utak
állapota.
Arról is szóltak, hogy Vörös István
(Fidesz) képviselő aláírásgyűjtést indított ez ügyben. Halász Levente azt javasolta a lakosoknak, forduljanak Vörös Istvánhoz, érje el, hogy Vécsey
László
országgyűlési
képviselő
(Fidesz) címzett támogatást szerezzen
az egyetemnek az utak felújításához. E
javaslat mellé állt Gémesi György is.
(l.t.)

Rendkívüli szünet

Leállt a fűtés
A múlt héten 18 megyei fenntartású intézményben, köztük a gödöllői Madách
Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban is szünetelt a tanítás, mivel a
gázszolgáltató a hátralékok miatt nem tette lehetővé a fűtés beindítását.
A diákok egyhetes kényszerpihenőt, a
pedagógusok otthon végezhető munkát
kaptak, de az iskolavezetők ez idő alatt is
dolgoztak annak érdekében, hogy október
24-én zavartalanul folytatódhasson az oktató munka – tudtuk meg Kocsi Tamástól,
az intézmény igazgatójától, aki elmondta:
a szolgáltató már a múlt hét végén visszakötötte a gázt, azonban a fűtés beindításához, a tervezett élettartamát már többszörösen túlélt rendszer műszaki előkészítéséhez több napra volt szükség.
Kocsi Tamás sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, mint mondta, már folyamatban volt a rendezés, ráadásul néhány nappal azelőtt a Pest Megyei Önkormányzat a
Madách iskola tartozásának jelentős részét már kifizette: „Tekintettel arra, hogy
ez a döntés diákokat, kollégistákat érintett,
lehetett volna türelmesebb a szolgáltató,
sajnálom, hogy az állami garancia kezdetben kevésnek bizonyult és a Belügyminisztériumnak kellett beavatkozni, hogy a
szolgáltató észrevegye, kissé túllőtt a célon. Szerencsésnek tartanám, ha – hasonlóan ahhoz, ahogyan az állami gondozottak esetén – általában véve a közfeladatellátásban részt vevő intézmények (óvodák, iskolák, kórházak, szociális intézmények) vétlen és kiszolgáltatott helyzetben
lévő állami ellátottaira vonatkozóan is
születne egy olyan kormányrendelet, hogy
ne lehessen tartozás esetén sem megszakítani a közüzemi szolgáltatásokat. Ráadásul a múlt héten kezdődtek meg az őszi
érettségi írásbeli vizsgái. Kitartunk erőnkön felül is, a gázszünet alatt olajradiátorokkal biztosítottuk a vizsgatermekben a
megfelelő hőmérsékletet, így az érettségi
zavartalanul folyt.”
A Pest Megyei Önkormányzat azonban
nem csak a gázszolgáltatónál halmozott
fel jelentős tartozást, hanem a városunk
közétkeztetését végző Kalória Gödöllői
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit
Közhasznú Kft-nél is. Mint azt Hatolkai
Szaniszlótól, a Kalória vezetőjétől megtudtuk, augusztusban még 6,9 milliós
adóssága volt feléjük Pest megyének, s ebből eddig mindössze 1,5 milliót törlesztettek. Az igazgató úgy fogalmazott, bízik
abban, hogy az állam ezeket a tartozásokat
is rendezi, de aggodalmának is hangot
adott, hogy a jelenlegi kintlévőség tovább
nőhet: „Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy mi gyerekeknek szolgáltatunk.
De nem várható el az sem, hogy végletekig kompenzáljunk, hiszen felelősek vagyunk a városi intézményekbe járó gyermekek ellátásáért is.”
(ny.f.)

Gödöllő főtere európai uniós források bevonásával újult és szépült meg.
Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!
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’56 hősei ma is példát mutatnak
(Folytatás az 1. oldalról)
És azután megismerve a következő napok harcait, elkeseredett küzdelmeit,
majd a véres megtorlást, nehezen tudjuk
visszafojtani könnyeinket, és megszakad a szívünk. Néhány óra leforgása
alatt hihetetlen magasságok meghódítása, azután néhány nap leforgása után a
poklok kínja következik, miközben hősök ezrei bizonyítják hazafiságukat, s

nem kímélve életüket sem, írják be magukat a magyar történelem nagybetűs,
nagyrészt ismeretlen hősei sorába.
És hála Istennek itt vannak köztünk –
ha egyre kevesebben is – élő hősei a történelmi napoknak. Bármely részén a világnak hatalmas ünneplés lenne ilyen
évforduló kapcsán. Öröm és boldogság
sugározna az emberek arcán, hirdetnék
a világnak, hogy bizony, még egy ilyen,
szovjet csapatok által képviselt túlerővel
is szembe mertek nézni szabadságuk
érdekében.
És mi magyarok? Hogyan ünnepeltünk a mögöttünk lévő két évtizedben?
Megtaláltuk-e az elmúlt időszak emlékezései során az ünnep örömét? Megtaláltuk-e 56 mindig aktuális üzenetét?
Tudtunk-e példát venni, az akkori egymásba kapaszkodásból? Merünk, és tudunk-e őszintén büszkék lenni a hősökre? Át tudtuk-e adni a következő
generációnak, a mai fiataloknak ’56
szellemiségét? Meg tudtuk-e teremteni
a nyugalmat és a békességet a lelkekben
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és a szívekben? Vagy kezdetben óvatosan, bizalmatlanul, egymás szemébe
való nézés nélkül, azután nosztalgiával,
külsőségekkel, majd féltékenységgel,
néha haraggal vagy gyűlölködéssel,
provokációkkal vagy politikai felhangokkal mutattuk meg, hogy „bizony,
csak mi tudunk hitelesen ünnepelni és
emlékezni.” Sajnos, a sokszor érthető,
de sokszor érthetetlen ellentétek is beárnyékolták az ünneplést. Pedig van mire büszkének lenni, mert
tényleg megmutattuk a
világnak, hogy mi magyarok a szabadságunkért képesek vagyunk a
túlerővel szemben is önfeláldozással küzdeni.
Büszkék lehetünk a több
ezer névtelen, és ismert
hősre, hihetetlen erőt
meríthetünk a példájukból a mai nehézségek
könnyítésére. És ha 1956
kapcsán megtaláljuk az ünnep közös
felületeit, nem a különbség, hanem a
közös lesz a fontos, akkor
a rendszerváltoztatás óta
felnőtt generációban is kialakul az emlékezés természetes érzése.
Mindannyian tudjuk,
hogy nincs könnyű helyzetben az ország. Miközben súlyos pénzügyi, gazdasági nehézségekkel kell
megküzdenünk, a nemzetközi pénzvilág szorító fogságában vagyunk. A társadalom nem kis részét nyomasztja az
adósság. Nem csökken a munkanélküliség, és egyre inkább növekszik a létminimumon élők száma. Nap mint nap
újabb és újabb kihívások elé állít bennünket az élet. Vészesen fogy a magyar,
és egyre több a konfliktus, amely terheli
mindennapi életünket. Egyre kevesebb
erőnk marad a mindennapi küzdelmekben. Ez az a helyzet, amikor sokat se-

gíthetnek az elődök, így az ’56-os hősök, ma is szívet melegítő tettei. Nem
féltek, és nem számítgatták, miként járnak jobban, hanem tették a dolgukat.
Igazi bátorságról és hazafiságról tettek
tanúságot. Hittek abban, hogy hőstetteikkel szolgálják a hazájukat és az
egyetemes magyarságot. És hittek abban, hogy a tetteik igazi példaként szolgálnak az utódoknak. Hogy lehet, és kell
küzdeni a diktatúra és az idegen hatalom
ellen – ha időnként még oly reménytelen is. Ma nem kell szuronyokkal szemben állni, nincsenek idegen, megszálló
csapatok, de tornyosulnak előttünk a
megoldásra váró feladatok. Ezekhez valóban, újra elszántságra, szakértelemre,
kegyetlen sok munkára, szövetségesekre és hitre van szükség, de nélkülözhetetlen az együttműködés és az
alázat is. A túl nagy magabiztosság
könnyen kudarchoz vezethet. az ’56-os
hősök példája mutasson irányt a döntéshozóinknak is az önfeláldozásból, az
önzetlenségből, együttműködésből és
az összefogásból. Csak így lehet sikeres

a jövő. Márpedig mindannyian a sikeres
Magyarországban vagyunk érdekeltek,
mint az akkor harcolók is, annak idején.
Ők akkor, ott, önzetlenül megtettek
mindent a sikerért. Bízom abban, hogy a
mai fülke forradalmároknak is jó példát
mutattak!”– mondta Gémesi György.
Az ünnepségen a Garabonciás Színtársulat irodalmi összeállítását követően

Uniós támogatással épül a P+R és B+R parkoló
130 milliós fejlesztés a gödöllői vasútállomáson
(Folytatás az 1. oldalról)
Mint elmondta, már korábban is történt
kezdeményezés, hogy a területen P+R parkoló működjön, mivel azonban az nem
volt elég korszerű, és gépkocsi tulajdonosok nem érezték elég biztonságosnak, nem

használták. Most azonban a MÁV és az
önkormányzat közös pályázatának eredményeként olyan rendszert alakítanak ki,
ami mind a gépkocsik, mind a kerékpárok
biztonságos tárolását lehetővé teszi.
A MÁV arra törekszik, hogy visszaállítsa a MÁV és a közösségi közlekedés becsületét, és az utasok számára kényelmessé tegye szolgáltatásait. Ilyen a P+R parkolók kialakítása is, ami egyrészt enyhít a
helyi parkolási problémákon, másrészt pedig hozzájárul a főváros és környéke légszennyezettség szintjének csökkentéséhez
– mondta köszöntőjében Monszpart
Zsolt, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója. Mint tájékoztatójában elhangzott, a Budapest–Hatvan vonalon a múlt évben
mintegy 3 millióan utaztak vasúton, és a
korábbihoz képest jelentős, mintegy félmilliós utasforgalom növekedést regisztráltak. A vezérigazgató szerint a vasút
népszerűségét növelte az új Flirt vonatok
forgalomba állítása is. Egyúttal bejelentet-

te, hogy a MÁV nem csak fejlesztési, hanem idegenforgalmi szempontból is kiemelt célpontnak tekinti Gödöllőt: ennek
jegyében született meg az a megállapodás,
ami szerint a 100 km-nél távolabbról ide
érkezők menetjegyükkel kedvezményes
belépőt válthatnak a kastélyba. Monszpart
Zsolt a gödöllői fejlesztéseket példaértékűnek nevezte.
A projektet Szarka László, a
MÁV Zrt. kommunikációs igazgatója ismertette, aki kijelentette: a
vasút vonzóbbá tételéhez elengedhetetlen az állomási szolgáltatások
fejlesztése, amihez a P+R és B+R
parkolók is hozzátartoznak. A gödöllői P+R parkoló 3770 négyzetméteren 109 személygépkocsi befogadására lesz alkalmas, ebből 4 hely
akadálymentesített lesz. A létesítmény teljes területén térvilágítási rendszert építenek ki, a biztonságot a 24 órás őrzés-védelem és egységes térfigyelési rendszer
biztosítja majd. A 104, ebből hat akadálymentesített férőhelyes, 243 négyzetméteres
alapterületű B+R parkolót egy régi, használaton kívüli, felújított és részben átépített raktárépületből alakítják ki. A kerékpár tárolóban 12 speciális igények kielégítésére is alkalmas például gyerek utánfutós, tandem
hely kerül kiépítésre. A területet 1800 m2
zöldterület szépíti majd. A rendezvényt követően Gémesi György, Monszpart Zsolt és
Szarka László jelképesen elvégezték „az első
kapavágást”, és megtekintették a megújuló
területet. A projekt összköltsége 130 millió
forint, amelynek 90 százalékát az Európai
Unió biztosította. A projekt beruházási feladatait a MÁV Zrt. végzi, a parkolók 10 éves
kötelező fenntartását és üzemeltetését az önjb
kormányzat vállalta.

megkoszorúzták a forradalom emlékét
őrző kopjafát, majd a Dózsa György úti
temetőben a forradalom gödöllői hősi
halottainak, Balázsovich Andrásnak és
Kiss Antalnak a sírjánál rótták le kegyeletüket az emlékezők. Az ünnepi

program részeként a Művészetek Házában Fuszenecker Ferenc és Szabadi
Attila Gödöllő 1956 - ötvenhat percben
című filmjét tekinthették meg az érdeklődők.
jk

Gödöllőiek a Corvin közben
Gödöllőiek is részt vettek azon az ünnepségen, amit az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség és külföldi társszervei rendeztek a Corvin közben október 22-én délelőtt, hogy megemlékezzenek az 1956-os forradalom
és szabadságharc 55. évfordulójáról. A rendezvényen dr. Gémesi György,
Gödöllő polgármestere mondott ünnepi beszédet, melyben kiemelte, bár ma
nem kell szembenéznünk
szuronyokkal, és tankokkal, ma is ugyanolyan kötelességünk
kiállni hazánk mellett, mint tették azt
’56 őszén azok, akik
életüket áldozták a
magyar szabadságért.
A rendezvényen dr.
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának fővédnöke külön szólt a
megjelent fiatalokhoz, akiknek – mint mondta – feladatuk, hogy tovább
vigyék 1956 szellemiségét és megőrizzék annak emlékét. Felhívta a figyelmet arra, hogy a forradalom idején is sok fiatal állt az események élére,
vállalva a harcot és a hősi halált.
Az ünnepségen többen vehettek át elismerést, többek között az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékének ápolásáért több fiatal, diák is
emléklapot kapott: köztük a Török
Ignác Gimnáziumból Csitári Péter,
Földi Gergely, Kovács Borbála,
Német Noémi, Siklósi Bálint, Skultéti Tímea, Kóti Zsófia, Le Kim
Evelin, Török Tímea és Sándor Attila. Az elismerést Fábián Bertalan,
a Török Ignác Gimnázium igazgatója
vette át.
Az emlékhelyen felavatták Bessenyei Ferenc, Darvas Iván, Mensáros
László és Sinkovits Imre Kossuthdíjas, érdemes és kiváló művészek emléktábláját (képünkön), amit– hasonlóan a többi emléktáblához – a Varga Árpád kőfaragó mester vezette, gödöllői Varga és fiai Kft. készített.
Az ünnepi programban közreműködött Sándor Attila, a Török Ignác Gimnázium tanulója, Bokor János énekművész, valamint a Gödöllői Városi Fúvószenekar, Ella Attila vezetésével.

Már csak néhány napig tart a népszámlálás

Ha nincs válasz, bírságolnak
Végéhez közeledik a 2011. évi népszámlálás. Már csak néhány nap van hátra, hogy minden állampolgár megválaszolja a hozzá eljuttatott kérdőíveket. A kérdezőbiztosok városunkban is folyamatosan keresik fel azokat az ingatlanokat, ahonnan még nem kapták meg a válaszokat.
A kérdőívek megválaszolására és leadására október 31-ig van lehetőség. Mivel az internetes kitöltés határideje már
október 17-én lejárt, a válaszadás a kérdezőbiztosok által folytatott személyes interjú alapján lehetséges. A kérdőíveket tartalmazó csomagokat már mindenhová eljuttatták, ahonnan még nem érkezett vissza a válasz, oda ismét
ellátogatnak a kérdezőbiztosok. Amennyiben nem sikerül az adott címen élőkkel felvenni a kapcsolatot, értesítést
hagynak. Az ezen feltüntetett telefonszámon az ingatlan használója köteles felvenni velük a kapcsolatot. A felszólítást érdemes komolyan venni, hiszen az anonim válaszadásra törvény kötelezi az állampolgárokat, s aki ennek
nem tesz eleget, az 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Aki esetleg mégsem kapott kérdőívet, az a Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati és okmányirodáján kaphat
segítséget. Telefonon a 28/529-187-es és a 28/529-215-ös telefonszámon, vagy személyesen Hajdú Évánál és
Mészáros Magdolnánál érdeklődhetnek október 25-27. között 8-16.30-ig, október 28-án 8-14 óráig. A fenti telefonszámokon a népszámlálással kapcsolatos bármely kérdésre választ kaphatnak az érdeklődők.

Önkormányzati szövetségek az önkormányzati törvénytervezetről
A jelenlegi verzió elfogadhatatlan
„A készülő önkormányzati törvényt jelenlegi formájában nem tudjuk támogatni” – mondta Gémesi György,
a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elnöke
október 21-én, Budapesten, az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fórumának (ÖNEF) szünetében
tartott sajtótájékoztatón, ahol Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
(TÖOSZ) elnöke is ismertette szövetsége kritikai észrevételeit a Belügyminisztérium által készített tervezettel
kapcsolatban.
Gémesi György szerint a tervezetben nem minden
egyértelmű, és az számos olyan elképzelést tartalmaz,
amivel az önkormányzatok nem tudnak egyetérteni. A
közoktatás szakmai ellenőrzése, a szigorú tanfelügyeleti
rendszer kiépítése támogatható, de a szövetség nem ért
egyet a közoktatási intézmények államosításával.
Támogathatónak tartja a kórházak, fekvőbeteg-ellátó
intézmények állami kézbe vételét, a járóbeteg-ellátás
ügyében azonban még számos részlet kidolgozásra vár,
hiszen önkormányzati beruházások is történtek. Indokolt az önkormányzati gazdálkodás szigorúbb ellenőrzése, az azonban nem, hogy az Állami Számvevőszék
mellett más hatóságok is vizsgálódjanak.

Elfogadják, hogy a kormányzat egy helyen, járási hivatalokban kívánja koncentrálni az államigazgatási feladatokat, azonban úgy vélik, nagyon korai és indokolatlan az átállásra kitűzött 2013. január 1-jei
határidő.
A tervezet rendelkezései közül legkevésbé érthetőnek, a 3000 főnél kisebb lélekszámú települések hivatalainak megszüntetését tartják. A szövetség számításai szerint még egymilliárd forintot sem lehet megtakarítani e lépéssel.
Gémesi György sajnálatosnak tartja a jegyzők bérének drasztikus csökkentését is, mert az az egész apparátus bérének csökkentését is magával vonja. A törvény nem teszi kötelezővé a kormány számára az önkormányzati szövetségekkel való érdekegyeztetést sem –
összegezte észrevételeit Gémesi György, majd hozzátette: a MÖSZ letette módosító javaslatát a BM asztalára.
Az elhangzottakkal egyetértett Schmidt Jenő, a
TÖOSZ elnöke is, aki elmondta, nem értenek egyet az
önkormányzati hivatalok engedélyezésének, és területszervezési ügyeknek a lélekszámhoz kapcsolásával
it
sem.

Az örök szerelemmel Gödöllőn

Beszélgetés Szulák Andreával
Ínyenceknek szóló zenei csemegére
hívogat a Művészetek Háza. November
5-én 19 órától a Budapest Jazz
Orchestra játszik Gödöllőn, sztárvendégük Szulák Andrea lesz, aki ezúttal
azzal örvendezteti meg a közönséget,
amit eredetileg tanult. A jazz zenei világnyelvének egyik legkedveltebb
„nyelvjárásán” énekel, swing örökzöldeket idéz fel saját stílusára hangolva, a
17 tagú big band kíséretével.
– A műfajt az iskolapadból hoztam
magammal. A jazz és annak is a klasszikus válfaja volt zenei tanulmányaim indító impulzusa. Erre épült rá az a sok
minden – pop, funky, musical… – amivel foglalkoztam, de az örök szerelem
ez maradt – nyilatkozta lapunknak Szulák Andrea.
– Életútja során különböző művészeti ágakban arat sikereket, de
dzsesszes vénája végigkíséri karrierjét. Sok-sok elkanyarodás, kitérő, újra egymásra találás után most ismét
egybefonódnak pályáik. Végül nem
csak Ön lett sikeres, hanem a jazz is
teret hódított Magyarországon.
– Sosem gondoltam volna, hogy ennek a műfajnak ekkora piaca lesz itthon.
Ilyen nagy közönsége és olyan fantasztikus tehetségei nevelődnek ki, mint például a mai fiatalok között Harcsa Veronika vagy Fábián Juli, akik nagyon
erős színek a palettán.
– Mivel magyarázható ez az áttörés?
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– Előbb-utóbb minden divatba jön.
Ami értékes, míves és igényes az megtalálja a közönségét. A jazz nem volt divatban évtizedeken keresztül, mert más
volt a kultúrpolitika, mást támogattak,
de ahogy az a kurzus véget ért, ellenállhatatlan igény jelentkezett a műfaj és az
alkotásaiban kifejezett életérzés megélése iránt.
– Még egy olyan kisváros is, mint
Gödöllő, évente több jazzkoncertet
fogad.
– Városuk mindig is a nyitottságáról
volt híres. Én hosszú-hosszú évek, sőt
évtizedek óta szerepelek Gödöllőn különféle rendezvényeken. Volt popkoncertem és léptem fel szabadság napi passiójátékban is.
– Az azért mégis elvarázsolja a
vájtfülűeket, hogy a „királyi városban” a múlt század 30-as, 40-es, 50-es
éveinek észak-amerikai világát megtestesítő big band szerepel. Mit fogunk Öntől Gödöllőn hallani?

– Örökzöldeket, olyan autentikus
jazzt, amit nagyon szeretünk, de egy picikét felfrissítjük, hiszen az improvizáció ebben a műfajban amúgy is kötelező. A Budapest Jazz Orchestrával már
sokszor léptem fel. A legeslegszívesebben egy a Művészetek Palotájában
tartott koncertünkre emlékszem, ami
pompás hangulatú, nagyon sok szeretettel és tudással átitatott est volt. Mindig
szívesen veszek részt velük ilyen zenei
lubickolásban.
– Ezek szerint nem is lehet Önnek
nehéz beilleszkedni egy-egy estére a
nagyzenekar világába...
– Egyáltalán nem! Szeretem az
örömzenét, az improvizációt, a rögtönzést, az egész hangulatát – ettől működik jól ezt a fajta társulás.
– Gondol-e azoknak a világhírességeknek a sorára, akiknek a dalait tolmácsolja?
– Persze! Valamennyien nagyon komoly lenyomatot hagynak az ember lelkén, és ebből fakadóan olyanokkal is
szoktam „beszélgetni”, akik már sajnos
nincsenek közöttünk. És mindig kapok
tőlük valami üzenetet és egy kis erőt.
– Előttünk áll tehát a gödöllői koncert. De mi lesz azután? Milyen nagy
dobásra készül Szulák Andrea?
– Maradok a jazz mellett, de egy új
formációval. A hazai jazz élet két emblematikus figurájával, ifjabb Szakcsi
Lakatos Bélával és Balázs Elemérrel
közösen szerveztünk egy zenekart, csupa hihetetlenül tehetséges muzsikussal
és olyan albumot készítünk, melyen
autentikus nagy magyar slágereket ültetünk át jazzbe. Bízom benne, hogy ezzel
it
is eljutunk Gödöllőre.

Királyi körülmények, hétköznapi árak

Jövő héten nyit a Monarchia kávézó
November másodikán a Királyi
Váróban megnyílik a Monarchia
Kávézó. A név bizonyára ismerősen cseng azok számára, akik
gyakran megfordulnak a belvárosban. Ez nem véletlen, hiszen a
kávézót a Hamvay kúria épületében lévő Monarchia Rétesház tulajdonos-vezetője, Köntös Sándor üzemeltetheti a képviselőtestület döntése eredményeként. Nem könnyű a feladat, hiszen a különleges helyszín más
szolgáltatást követel, mint az a
vasútállomásokon megszokott.
– Nem tart attól, hogy ez a patinás
környezet, amit nap mint nap megcsodálnak az utazók, a vendéglátás
szempontjából inkább távol tartja
majd a helyi vendégeket?
– Ez új kihívás számunkra, de igyekszünk megfelelni mind a helyszín által
meghatározott
követelményeknek,
mind az utazóközönség elvárásainak.
Nemcsak a turistákat és a múzeumlátogatókat várjuk, sőt, kifejezetten az
utazók igényeihez és pénztárcájához
igazodó kínálattal készülünk, csak éppen a korábbinál sokkal igényesebb,
színvonalasabb környezetben – tájékoz-

tatta lapunkat Köntös Sándor. – Ez a
hely mást kíván, mint amit a hagyományos vasúti vendéglátó nyújt. Az a
célunk, hogy mindenki örömmel térjen
be hozzánk: ha valaki reggel rohan, bátran vásárolhat itt egy szendvicset, péksüteményt, teát, kávét. Semmivel sem

kerülnek majd többe az itt kapható termékek, mint a Rétesházban. Aki ismer
bennünket, az tudja, ott sem lett semmi
sem drágább attól, hogy megváltozott,
szebb lett a környezet.
– Ezek szerint másfajta árukínálattal
várják majd a vendégeket?
– Lesznek új termékeink is, december
31-ig igyekszünk felmérni, mik az igények. Egyaránt lesz lehetőség helyben
fogyasztásra, és arra, hogy – ha nincs
idő leülni – elvigyék a kávét, a forró
csokit. Emellett tervezzük többek kö-

zött diabetikus termékek bevezetését is,
ezekre ugyanis egyre nagyobb az igény.
– Aki esetleg bepillantott már az ablakon, az egy nagyon elegáns, úgynevezett bécsi kávézót lát…
– Igyekeztünk az épület stílusához, műemléki voltához illeszkedő belsőt kialakítani. Azt hiszem, meleg, hangulatos vendégteret
hoztunk létre, ahol a dió, az
óarany és a fa harmonizál a
falak barna színével. Most
csak a belső tér üzemel,
tavasztól őszig azonban az
árkád alatti részre rattan bútorok kerülnek majd.
– A nyitva tartás mennyire
igazodik majd a vasútállomáson lévő forgalomhoz?
– Erről majd később a tapasztalatok
alapján fogunk dönteni. Terveink szerint az első hónapokban, hét közben
reggel 6-tól este 6-ig, hétvégén pedig
10-től 18 óráig tartunk nyitva.
Később majd meglátjuk, ebben is a
vendégek igényeihez szeretnénk igazodni. Bízunk benne, hogy az utazóközönség örömmel fogadja majd az itt korábban megszokottnál magasabb színvonalú szolgáltatást.
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Tizenhárom hátrányos helyzetű munkavállaló már munkába állt
Megkezdődött a foglalkoztatása annak a
tizenhárom munkavállalónak, akik a
GAK Nonprofit Közhasznú Kft. által
indított, uniós támogatással megvalósuló „Befogadó Munkahely Programban”
vesznek részt. A cél e hátrányos helyzetű munkavállalók tartós integrálása a
munkaerőpiacra.
Tartós munkanélküliek, 50 év felettiek,
GYES-ről, GYET-ről visszatérő kismamák, alacsony iskolai végzettségűek és
pályakezdők kezdték meg a munkát az
Európai Uniós támogatásával megvalósuló „Partnerségben a munkahelyi
esélyegyenlőségért – befogadó szerve-

zeti kultúra elterjesztése a Gödöllői kistérségben” elnevezésű program foglalkoztatási szakaszában. A munkavállalók
a Gak Nonprofit Kft. konzorciumi partnereinél – Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit
Közhasznú
Kft.,
a
PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a
VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. – kezdhették el a munkát. A
programban résztvevő munkaadó partnerek irodai asszisztens, recepciós, műszaki technikus, fénytechnikus, grafikai
asszisztens, programozó asszisztens és
webszerkesztő munkakörökre kerestek
a program keretében munkatársakat. A programba beválasztott
munkavállalók az első szakaszban felkészítő képzésen vettek

részt, mely során számítástechnikai alapokat, speciális szakmai ismereteket
sajátíthattak el, továbbá személyiségfejlesztő és kommunikációs tréninggel
illetve egyéni tanácsadásokkal segítették munkahelyi felkészítésüket a szervezők.
A munkavállalókkal egyéves határozott
idejű szerződést kötöttek a konzorciumi
partnerek, azonban mind a munkáltatók,
mind a munkavállalók bíznak abban,
hogy a projekt lezárultával is sikerül
együttműködniük, munkahelyükön maradniuk vagy máshol elhelyezkedniük.

Vasútmodell kiállítás

Megvalósult álmok
Naponta több száz gyerek és felnőtt
nézte meg a Művészetek Házának
aulájában október 20-án megnyílt és
sajnos csak egy héten át nyitva tartott
vasúti modellkiállítást. Egy fedél alatt
ennyi profi terepasztalt Magyaror-

A kiállítás nem csak a modellek iránt
érdeklődő szülők és gyerekek érdeklődésére alapoz, hanem arra a figyelemre, is, amit Gödöllő iránt keltett az európai uniós elnökségi helyszín és a felújított, múzeummá alakított Királyi Váró átadása.
A terepasztalokon különböző korok
mozdonyai, teher- és személyvagonjai közlekedtek, hazai és külföldi állomások, vasútvonalak élete eleve-

szágon először mutattak be, tudtuk
meg Kovács Balázstól, az intézmény
igazgatójától.
A legfőbb látványosság, egy 15 méter
hosszú digitális terepasztal még soha
nem volt nyilvánosan megtekinthető.
Megnyitójában Pintér Zoltán alpolgármester kiemelte, ez az első közös
rendezvénye a Művészetek Házának
és a Gödöllői Lokálpatrióta Klubnak.

nedett meg. A gyerekek maketteket
építhettek, játékterepasztalt használhattak, s a szerencsésebbek a profi terepasztalokon zajló forgalom irányításában is részt vehettek.
it
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Apák és fiúk
Kepes Andrást sokfajta tévéműsorban láthattuk. Volt kellemes
csevegő műsorok vezetője, volt
érdekes eseteket, tanulságos
sorsokat felkutató riporter.
Ami jellemezte: a türelem és a megértés. Mindent jó szívvel fogadott be,
fogadott el. Hát a legkülönbözőbb emberek nyíltak meg előtte, avatták be a
titkaikba.
A titkokból most regény született, a
XX. századi Magyarországot, annak
jellegzetes történéseit ábrázoló regény.
Három család egymást követő nemzedékei állnak a középpontban.
Valamikor, az 1930-as években öszszebarátkozott egy földműves, a zsidó
boltos és a közeli kastélyban lakó báró
fia. A parasztfiút a sport, a foci emelte ki
a hozzá hasonló származásúak közül.
Nemcsak barátokra tett szert a tehetsége
következtében, hanem sikerült értelmiségivé válnia, egy felső középosztálybeli családba beházasodnia is.
A fiúk körüli világot egyre inkább
megosztja a politika, a háborús készülődés. Ki így, ki úgy kap lehetőségeket
vagy pofonokat. Mi történt a szüleikkel,
mi velük, mi a gyermekeikkel a 10-es,
20-as évektől a század végéig többször

is gyökeresen megváltozó körülmények
között – erről értesülhetünk a lebilincselően érdekes könyvben.
A szerző beleélő képessége folytán
az olvasó többször is úgy érezheti, önéletrajzi motívumokkal találkozik, de
aztán következik egy-egy mozzanat,
amiből rájöhet, hogy ez kizárt.
Kepes András nem önéletrajzot írt,
nem a saját családját mutatja be. Ő begyűjtötte, s mintegy magáévá tette mások életét. Köszönetet is mond érte, így
ajánlva bevezetőben a regényt: „Azoknak, akik gyanútlanul elmesélték nekem
a történeteiket.”
Az emlékeket tárgyak is segítik a felszínre hozni. Tárgyak indítják el a képzeletet. Egy tulipános láda, mely körül
kibontakozik a parasztcsalád élete. A
koronás ezüstkanál a báróék kastélyának hangulatát idézi fel. A hanukkai
gyertyatartó által betekinthetünk a hagyományőrző zsidó család mindennapjaiba.
A fejezetek címeit a tárgyak adják. A
továbbiak: A plakát, A párizsi anzix, A
verses füzet, A filmhíradó, A szivargyűrű, A munkaszolgálatos behívó, A
távirat, A kitelepítési határozat…
Valóban felvonul itt az egész XX.
század. A cigány nyelvkönyv című fe-

Gödöllői lemezbemutató koncert

Rekviem a szerelemért
A tavalyi ősbemutató sikere után a
Cavaletta Művészeti Egyesület közreműködésével jelenik meg Gémesi
Gergely: Rekviem a szerelemért című oratóriumának CD lemeze. A
szerzőt a Művészetek Háza színháztermében tartandó lemezbemutató
koncert részleteiről kérdeztük.
– Október 29-én este 19 órakor lesz
a koncert; akkor már a kezünkben
tarthatjuk a CD lemezt?
– Igen, az előadás napján már hozzá lehet jutni. Hosszú és kemény
munka eredménye mindez, amiben
nagyon sokan segítettek. Köszönet

mindenkinek, aki részt vett benne.
Örömteli volt megtapasztalni: a lehetőségeinkhez mérten mindenki azon
fáradozott, hogy a lehető legtöbbet

Jubileumi fesztivállal ünnepelt Gödöllő

Liszt bicentenárium
Az idei esztendő igazi különlegesség volt a gödöllői Liszt
Fesztiválok sorában. A tízedik
alkalommal
megrendezett
koncertsorozat ez alkalommal
a World Liszt Day részévé vált
október 22-én, Liszt Ferenc
születésének 200. évfordulóján, amikor nem csak hazánkban, hanem a világ számos
hangversenytermében csendültek fel a magyar zeneóriás
művei.
Október 20. és 23. között Ránki Dezső, Ránki Fülöp, Klukon Edit,
Szilasi Alex, a Gödöllői Szimfonikus
Zenekar és Bogányi Gergely tolmácsolásában csendültek fel a kastély

lovardájában azok a dallamok, amikkel Liszt Ferenc zenetörténelmet írt.
A fesztivál első napján Ránki Dezső, Ránki Fülöp és Klukon Edit interpretálásában többek között a Les

Préludes és a Via Crucis hangzott el,
igazi különlegességként négykezes
változatban.
Október 21-én Szilasi Alex zongoraművész adott nagysikerű
hangversenyt. Az esten többek között elhangzott a XI.
Magyar rapszódia és a
Csárdás
Obstiné, a
koncert végén pedig –
mintegy
megidézve
Liszt Ferenc
fellépéseit – a kiváló
zongoraművész rögtönzésekkel kápráztatta el a közönséget.
Október 22-én az idén 30 éves
fennállását ünneplő Gödöllői Szimfonikus Zenekar a Tasso című szim-

jezetben cigánytelepre is ellátogatunk –
a volt báróék egyetemista fia tagja a cigánykutató munkacsoportnak –, de járhatunk Erdélyben is a Trabant használati utasítás című fejezeten belül.
Végül megérkezünk a rendszerváltást követő évtizedbe. S az íróval együtt
feltehetjük magunknak a kérdést: „Képesek leszünk valaha elmesélni a közös
történelmünket, úgy, hogy mindenki
megtalálja benne a maga helyét? Vagy
hajtogatjuk tovább a magunkét, mutogatunk egymásra, és forog tovább a történelmünk körbe-körbe, ész nélkül,
ahogy a bolondok szoktak.”
(Kepes András: Tövispuszta)
-nád-

hozza ki magából. A végeredményre
büszkék lehetünk.
– Lesz-e újdonság a koncerten a tavalyi bemutatóhoz képest?
– Mindenképpen, hiszen a zenekar kiegészül az Arnold
Fritscher vezette Aichachi Kamarezenekar vonósaival. Testvérvárosunk zenészei folyamatosan készülnek, akik eljönnek
az előadásra, azoknak igazi
nagyzenekari élményben lesz
részük. Fellép még az idén 20
éves jubileumát ünneplő Cavaletta Nőikar és az egyesület
meghívott művészei. A művet
szeretett egykori tanárom, Márton Danku István vezényli, aki példaértékűen fogja össze a lelkes csapatot.
Az oratórium zenei felvétele a helyszínen megvásárolható.
jb
fonikus költeményt szólaltatta meg,
majd a Haláltánc és az A-dúr, valamint az Esz-dúr zongoraverseny
csendült fel Király Csaba és Hauser
Adrienn közreműködésével.
A fesztivál záró koncertjén Bogányi Gergely ült a zongorához.
Az előadás előtt Gémesi György polgármester
Gödöllőért
ezüstérmet adott át a
Liszt-díjas és Kossuthdíjas zongoraművésznek, megköszönve a
fesztiválért végzett áldozatos munkáját. Bogányi Gergely
előadásában többek között a Funérailles, az Erlkönig és a h-moll szonáta hangzott el.
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Gödöllőre hozzák Európai fényeit

Transzcendens térképek
Transzcendens térképek – A Magyar Kárpitművészek Egyesületének tizenöt éve címmel nyílt kiállítás október 20-án az Iparművészeti Múzeumban Budapesten.
A november 20-ig látogatható
tárlaton a Magyar Kárpitművészek
Egyesületének
munkáit, a Kárpit határok nélkül, a Szent István és műve, a
Corvin kárpitok triptichon és
az Európa fényei című nagyméretű alkotásokat, valamint
az ezekhez készült egyes terveket tekintheti meg a közönség. Az alkotások elkészítésében a Gödöllői Iparművészeti
Műhely tagjai közül Katona-Szabó Erzsébet és Remsey Flóra vett részt. A 10
négyzetméteres Európa fényeit az Európai Unió soros magyar elnökségének
tiszteletére, több mint egy éves kitartó munkával készítette el a tagság; ezt a terjk
vek szerint decemberben a GIM-házban is láthatja majd a közönség.

6 Gödöllői Szolgálat

MŰALKOTÁSOK GÖDÖLLŐN
Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, amelyek között megtalálhatók az elmúlt
századokból reánk maradt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tudhatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket
már csak a festmények, fényképek őriztek meg számunkra.

A gödöllői Világfa
A gödöllői Világfa hazánk egyik legismertebb alkotásává vált, miután
évente háttérként szolgál a Magyar Szabadság Napja ünnepi rendezvényeihez. Sokak számára volt fájdalmas, amikor néhány éve az eredetileg felállított mű egy vihart követően olyan súlyosan megrongálódott, hogy már nem lehetett helyreállítani.
2010 júniusában azonban ismét Világfát avattak az Alsóparkban.
Az eredeti gödöllői Világfa 1992-ben készült a Magyar Szabadság
Napja ünnepi műsorának díszleteként Tolcsvay Béla előadásához.
Velekei József Lajos szentendrei szobrászművész alkotását egy Kecskeméthez közeli tanyán, Nagy Kristóf műhelyében készítettek el.
A tölgyfából kifaragott alkotás akkor a világon a harmadik, Európában viszont az első, köztéren felállított
világfája volt. A 9,3
méter magas műalkotás egy, a térszinttől
két méterre kiemelkedő dombon állt. Két nagy főrészből tevődött öszsze, a spirális törzsből, valamint a szárnyrészből, amelynek a szélessége 5,8 méter volt.
A szobor 2008 nyarán, néhány héttel a Magyar Szabadság Napja után
több darabra hullott szét. A város szerette volna helyreállíttatni, a
szakértői vizsgálatok alapján azonban erre nem volt lehetőség.
A Norvég Alap támogatásának köszönhetően kerülhetett új Világfa a
régi dombra. A szintén Velekei József Lajos által készített alkotást
2010 június utolsó hétvégéjén avatták fel.
Az eredeti Világfa szellemiségét hordozó új mű egy felszálló madár
képét igyekszik feleleveníteni; 2 méter magas, hasáb alakú talapzaton
kapott helyet, maga az alkotás 7 méter magas, körülbelül 7 méter széles szárnyfesztávokkal.
(k.j.)

Károly és Zita – 100 éve volt a királyi esküvő (2. rész)
1918-ban már négy éve tartott a háború. Itthon is egyre elkeseredettebbek
voltak az emberek, de Magyarország
még mindig biztonságosabbnak tűnt,
mint a bécsi császári udvar.
És a történelem ismételte önmagát:
úgy, mint a porosz-osztrák háború idején Erzsébet a gyermekeivel, Károly és
családja elhagyta Bécset. Budapestre
indultak, kísérőik közül csak kevesen
tudták, hogy ugyanúgy, mint 1866-ban
magukkal hozták a családi ékszereket
is. Az európai uralkodót sokkolta a cári
család, a Romanovok néhány héttel korábbi kivégzése. Hivatalos indoklásként a debreceni egyetem avatására érkeztek, majd onnan Gödöllőre indultak, hogy ott néhány napot pihenjenek.
A kilátások nem voltak biztatóak: lemondott a magyar miniszterelnök, Budapesten egymást érték az elégedetlenség miatti tüntetések.
A békés, családi együttlét helyett a
háború, a forradalom szele Gödöllőre
ért. 1918. október 23-án este a gyerekek lefektetése után a várható eseményeket találgatta Zita és férje. A legfontosabb hírt, Károlyi Mihály személyesen hozta Gödöllőre: megalakult a Magyar Nemzeti Tanács. A beszámoló hírére a király bejelentette, nem vesz
részt a magyarországi események operatív irányításában, és jelezte: Károlyit
kívánja kinevezni miniszterelnöknek.
Az uralkodó pár és a kijelölt kormányfő október 26-án éjszaka Gödöllőről együtt utazott Bécsbe. Ott a király
külügyminiszteri teendők ellátásával
ifj. Andrássy Gyulát bízta meg, akinek
gyakorlatilag Károlyi Mihály a veje
volt, ugyanis az ő nevelt lányát, Katinkát vette feleségül… A császárvárosban az uralkodó először Hadikot bízta
meg kormányfői teendők ellátásával,
Károlyi megsértődött és hazautazott.
Újabb fordulatként aztán mégis Károlyi kapta meg a kinevezést, tekintettel a
rendkívüli helyzetre – valószínű először a magyar történelemben – telefonon tette le miniszterelnöki esküjét.
A királyi gyerekek Gödöllőn maradtak, a máriabesnyői kapucinus rend
Historia Domusa szerint szívesen voltak a templomban: „Ottó trónörökössel
együtt letérdepelnek a főoltárra helye-
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szolgáljon a magyar nemzet szabad fejlődésének, mely iránt változatlan szeretettel vagyok áthatva. Ennél fogva minden részvételről az államügyek vitelében lemondok, és már eleve elismerem
azt a döntést mellyel Magyarország új
államformáját megállapítja…
Károly”
1918. november 16-án, Budapesten
kikiáltották a köztársaságot.
Az utolsó magyar király és királyné
ezután megkezdte a vándorlást. Közben kétszer próbálták meg visszaszerezni a hatalmat, sikertelenül. Ugyanaz
az adjutáns, aki annak idején Károly kifejezett közben járására volt ott a Zitával tartott esküvőjükön: 1921-ben nemet mondott királyának, akire annak
idején ő is felesküdött. Az illetőt Horthy Miklósnak hívták.
Aztán az európai nagyhatalmak
visszafordíthatatlan döntést hoztak:
Károlyt és Zitát száműzték, Bajánál,
hajóval hagyták el az országot.
Néhány hónappal később Madiera
szigetén meghalt Károly. Az özvegy
másnap meghajolt a Habsburg-ház új
feje, Ottó előtt. A temetés után jött világra a királyi pár nyolcadik gyermeke,
Erzsébetnek keresztelték…
Évtizedekkel később, nyolcvanéves
korában Zita így beszélt az 1916-os koronázásról Csonka Emilnek:
„Megrázó és csodálatos volt az
egész. Ezeket a napokat soha, soha nem
homályosította el semmi csalódás,
semmi csapás, semmi tragédia. S most
is, annyi év után, bár sokat felejtettem
magyar tudásomból, mégis ma is tudom a Budán elmondott magyar szavakat: „Áldom az isteni gondviselést,
hogy e magasztos percet megérnem engedte!”

zett Szent Szűz kegyszobra előtt, és
mély áhítattal imádkozzák el a Miatyánkot, Üdvözlégyet, Hiszekegyet
magyarul… És másnap menekülniük
kellett, veszélyben volt az életük.”
A szülők a schönbrunni kastélyban
várták a gödöllői híreket: sikerül-e az
előre megtervezett menekülő úton kimenteni a gyerekeket, vagy megtalálják őket a Budapestről elrablásukra indult „forradalmárok”.
A Zita királyné öccse által vezetett
akció sikerrel zárult, az aggódó szülők
boldogan ölelték magukhoz a gyerekeket. De Bécsben, a schönbrunni kastélyban sem voltak már biztonságban: a
lázadók meg akarták győzni az uralkodót mondjon le, hogy vége legyen a
vérontásnak. Zita határozottabb volt,
mint férje: „Egy uralkodó nem mondhat le soha!” Végül azonban sikerült
meggyőzni a királynét, hogy az aláírásra váró okmány „nem igazi” lemondás.
A menekülés következő állomása, az
előző trónörökös, néhai Ferenc FerSzabó Margit
dinánd vadászkastélya, Eckartsauban.
1918 november közepén
magyar küldöttség érkezett IV. Károlyt 2004-ben avatta boldoggá II. János Pál
oda a két éve megkoroná- pápa, eredeti nevén Karol Wojtyla, aki azért kapta
zott királyhoz. Arra kérték a Karol keresztnevet, mert édesapja nagy tisztelője
Károlyt, mondjon le. Több volt IV. Károlynak. A Zita királyné Boldoggáavaórás tanácskozás után, mi- tásért Egyesület, Párizsban, az Árpádházi Szent
vel nem volt sem toll, sem Erzsébet-templomban szervezett összejövetelt. A
tinta, ceruzával rögzítették rendezvényt a Párizsi Magyar Katolikus Misszió
papírra: „Nem akarom, korábbi vezetője, aki éveken át a Máriabesnyői
hogy személyem akadályul bazilikában szolgált – Gáspár István vezette.

Vendégségben a Budapesti Városvédő Egyesületnél

Gödöllő kincsei kiállítás
A Gödöllői Városvédő Egyesület és a Budapesti Városvédő
Egyesület közös szervezésében Gödöllőt és történetét bemutató fotókiállítás nyílt a fővárosban, a Budapesti Városvédő Egyesület Kossuth Lajos utcai központjában.
Az érdeklődők megismerhetik, milyen különleges történelmi emlékek
újultak meg a 2011 első félévében az
uniós elnökségnek helyet adó Gödöllőn. Az összeállítás a város nevezetességei, többek között a kastély, a királyi váró, az Erzsébet park történetét,
valamint az elmúlt időszakban végrehajtott fejlesztéseket mutatja be.
A kiállítást Gémesi György, Gödöllő polgármestere, Ráday Mihály,

a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke és Pintér Zoltán Gödöllő alpolgármestere nyitotta meg. A rendezvényen a Gödöllői Városvédő Egyesületet Dolányi Sándor képviselte.
A Gödöllő kincsei című tárlat egy
hónapon át látható.
(b.z.)

Pintér Zoltán, Gémesi György és Ráday Mihály

Halottak Napi megemlékezés
Gödöllő Város Önkormányzata 2011. november 2-án, 17 órakor
Halottak Napi megemlékezést tart a Szabadság téri I. és II.
világháborús emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással
tisztelgünk a két világháborúban elesett áldozatok emlékének.
18 órától a Dózsa György úti temetőben folytatódik a megemlékezés a
feszületnél, majd a temető új kerítésének felszentelése következik a
történelmi egyházak képviselői által.

A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének
emlékezni gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.
Kérjük koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni
legkésőbb október 26-ig a Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft. titkárságán a 06-70/376-6544-es telefonszámon,
Tábikné Surman Szilviánál hétköznap 9-16 óráig.

100 éves a gödöllői HÉV

Az idei esztendő jeles évforduló Gödöllő közlekedéstörténetében, 100 esztendeje ugyanis annak, hogy Gödöllőig kiépült a HÉV vonala.
A jubileumhoz kapcsolódóan szerkesztőségünk kéri, hogy akinek HÉV-vel
kapcsolatos régi fotók, emléktárgyak, dokumentumok (pl. régi jegy, menetrend, bérlet stb.) vannak a birtokában, juttassa el azt részünkre. Természetesen az archiválást követően visszajuttatjuk a tulajdonosnak.
A fotók és egyéb dokumentumok leadására a Gödöllői Szolgálat Művészetek Házában lévő ügyfélszolgálatán van lehetőség, illetve postai úton a
2101 Gödöllő Pf. 385. címre, valamint e-mailen az info@szolgalat.com címre
juttathatják el azokat.
(b.z.)

2011. október 26.
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Ismerjük meg és segítsük az etetők asztalközösségét

Nem csak kertészeknek...

Kezdődik az etetési szezon

Az őszi munkák örömei

Az etetőre járó madarak egymástól markánsan eltérő módon táplálkozhatnak: vannak akkurátus magtörők, melyek gyakran csapatosan üldögélnek a maghalom közepén, a cinegék viszont egyesével viszik el és forgácsolják szét a “szotyit”. Ez a stílusbeli változatosság nemcsak érdekes, de az áttelelő, magtörésre alkalmatlan csőrű rovarevők számára létfontosságú táplálékbázist is
létrehoz. Ezért az etetési szezon indulásakor érdemes megismerni ezt a jelenséget, melynek elősegítésével etetőinket még
madárbarátabbá tehetjük!
Milyen madáreleségeket és hogyan
A tél közeledtével a madárvédők már kínáljunk fel?
alig várják az első fagyok bekö-szönMinőségi kritika és idegeskedés
tét, amikor végre ismét elő lehet ven- helyett örüljünk annak, ha a vásárolt
ni és fel lehet tölteni az etetőket. napraforgóban sok a törmelék, mert
Ilyentájt nagyon sok kérdés merül fel ezt a gyengébb csőrű rovarevők is fel
az alkalmazható eszközökről és elesé- tudják csipegetni. Ezt azzal is elő tudgekről, ezért rengeteg új tartalommal juk segíteni, ha a napraforgómag egy
bővültek a teljesen megújult madár- részét kalapáccsal, téglával egy kicsit
etetési oldalak .
megzúzva törmelékesítjük.
A napraforgó közé keverjünk apró
Mi is az az asztalközösség?
szemű magokat, például az állatkereskedésekben kapható pinty magkeAz egymás mellett élő különböző veréket, ezeket a kisebb testű rovarélőlények akarva-akaratlanul hatnak evők egészben is le tudják nyelni.
egymásra, melynek számos formája
Különösen a kistestű rovarevők
létezik. Mindenki hallott már az élős- kedvelik a rendkívül magas energiaködésről, ami az egyik fél (például a tartalmú diót, melynek héját elegen-

A mi kertészeti övezetünkben két időszak van, amikor sok munka van a
kertben: a tavasz és az ősz. Nem mintha
a másik két évszakban nem volna tennivaló! Ez inkább a siker és az erőfeszítés
hatékony felhasználásának a kérdése.

kullancs) számára előnyös, a másik
fél (a példát folytatva a kullancs által
“megtámadott” ember) számára negatív, tehát +,- kölcsönhatást jelent. A
szimbiózis kölcsönösen előnyös
(+,+), az asztalközösség (kommenzalizmus) pedig az egyik fél számára
semleges, a másik számára pozitív
viszonyt (0,+) ír le. Azért is fontos,
hogy az etetőkön többféle módszerrel
kínáljuk fel a változatos összetételű
eleséget, hogy a lehető legtöbb, akaratlanul is egymást segítő madárfajt
csalogassunk oda.

dő néhány erőteljes kalapácsütéssel
megtörni, majd az ujjaink között szétmorzsolni.
A magvakat, magkeveréket a talajszint feletti etetők mellet lehetőleg
a talajon is kínáljuk fel, mert az egyes
madárcsoportok képviselői más-más
táplálkozóhelyet részesítenek előnyben.
Mindig legyen az etetőn néhány
szem alma, melynek oldaláról vékony
szeletet levágva nyissunk ablakot az
erős héjon. Az almát lehetőleg a talajon és a bokrok, fák ágaira szúrva

kínáljuk fel. Harmadik nagy eleségtípusként tegyünk ki az etetőre állati
zsiradékot is, alapvetően cinkegolyót,
de ha ez nem áll rendelkezésre, a vaj
és egyéb alternatívák is megfelelőek.
Az etetők közelébe helyezzünk ki
madárodúkat is, mert néhány faj ezek
védett mikrokörnyezetében szeret
éjszakázni
Az etetők nélkülözhetetlen kiegészítője az itató. Fagymentes téli napokon alkalmazható madár higiéniás
eszköz az etetőknél a tálcás porfürdő.
Etetni ablakpárkányon, emeletes
házban is lehet.
A többszintű etetők alkalmazása és
a felkínált eleségek változatossága
létfontosságú a vonulás helyett az áttelelést választó madarak segítése
szempontjából is
A csapatosan járó verebek is magbontók, az eközben képződő magtör-

Mi a teendőnk ősszel a kertben?
A mi forró nyaraink, a fülledt időjárás, a
száraz talaj és a szikkasztó szél próbára
teszi úgy a növényeket, mint a kertészt.
És a mérsékelt övi éghajlaton mindenki
ismeri a telet és annak kihívásait.
Úgy tűnik, nálunk kevesebb az eső,
főleg nyár végén. De, alapvetően ugyan
azok a szabályok vannak érvényben: az
ültetésre legalkalmasabb időszakok
márciustól május közepéig, illetve szeptember közepétől október végéig tartanak. Ha a kertész hajlandó némi erőfeszítésre, szerencsét próbálhat nyáron és
a tél elején is.

Ősszel nagyon sok munka van: virághagymák ültetése, komposztkészítés, az
évelők szétültetése, és (ha okosak vagyunk) új ágyások ásása és szántás,
hogy előkészítsük a földet az új évszakra. A növények átültetését el kell végeznünk október előtt. Főként azért, mert
megbízható hótakaró nélkül a növények
gyökerei az októberi kedvező időjárási
viszonyok között tudnak jól megtelepedni. Augusztus végén és szeptember
elején nagyon kevés a csapadék (már ha
nem árvíztől szenvedünk), és ez korlátozza a sikert, kivéve, ha szorgalmasan
öntözzük a növényeket, hogy tudjanak
fejlődni. A frissen ültetett és fejlődésnek
induló növények esetén a legfontosabb

liliomot, szétültethetjük az íriszeket, átültethetjük a pünkösdi rózsákat. A zöldségek betakarítása is munkát ad ilyenkor, ha későn érő fajtákat termesztünk.
Az időjárás biztos halált jelent minden
olyan gyomnak, amit sikerült megzavarni vagy elgyengíteni. Ezt kapjátok ki,
hitvány gyomok!
A szeptember vége és az október alkalmas az évelő-ágyások átdolgozására, a
gyönyörű virágok hagymáinak elültetésére, a bokrok és a fák telepítésére. A
városban van esély a rózsák telepítésére
is, de vidéken mindenki inkább tavaszra
hagyja. A fáktól és kertekből kikerülő
nagy mennyiségű növényi anyag jó kiegészítője a komposzt halomnak. Elég,
ha ásunk egy árkot a kertben, megtöltjük a növényi anyaggal, hozzáadunk némi trágyát, majd befedjük földdel. Szinte hihetetlen, mennyire feljavítja a talajt
egy idő után.
Ha a leveleket felaprítjuk, azzal gyorsítjuk a lebomlást, a trágya pedig segíti a
hasznos baktériumok munkáját. Szerves
anyag, a szó valódi értelmében. Ha virágágyásainkon javítani szeretnénk, ez
az ideális időszak ehhez a munkához,
ahogyan a többi kertépítési munkához
is. A talaj jól megmunkálható, az időjárás kellemes és tiszta, sokkal jobb ilyenkor elvégezni ezeket a munkákat, mint a
sáros tavaszi körülmények között. Gondoljuk át, hogy minden készen áll-e a tavaszi veteményezéshez: a tavasz ablaka
nyitva áll a veteményezéshez, és a föld
mindig készen áll, ha ősszel elég gondosan dolgoztunk.
Az őszi ültetés szabálya alól van néhány
kivétel. Néhány fafajtát, például a magnóliát, tavasszal kell elültetni. A szabadgyökerű rózsákat szintén kora tavasszal kell telepíteni. Bármit is ültettünk, talajtakaróval, vagy más védelemmel kell ellátnunk a növényeket a szárító szél és a fagyhullámok ellen.
A komposzt – fekete arany
A levelek gereblyézése egy tipikus feladat, amely komposztált avart eredmé-

melék fontos részét képezi az etetők
asztalközösségének, ezért ne üldözzük, etessük a verebeket.
Tartós hóesés esetén a fedetlen etetőkről takarítsuk el a havat, amely elzárja az eleséget a madarak elő. mme

A téli madárvédelemre készülve
takarítsuk ki a mesterséges madárodúkat
Az ágak között fészket építő madarak
számára a bokrok és a fák szinte végtelen számú fészkelőhelyet kínálnak, ezzel szemben az odúk zárt terét a fészekanyag már egy nyáron is annyira kitöltheti, hogy alkalmatlanná válnak a téli éjszakázásra. Ezért is nagyon fontos, hogy
legkésőbb ősszel kitakarítsuk a mesterséges odúinkat.
Egyes fajok (például a harkályok és a
seregély) “kirámolják” a zavaró, régi
fészkeket az odúkból, de vannak olyan
anyagok, amikkel a legerősebb csőrű és
legelszántabb harkályokon kívül a kisebb és gyengébb énekesmadarak nem
tudnak mit kezdeni. Ezek között elsősorban a méhek és lódarazsak lépeit kell
megemlíteni, melyek a madarak számára teljesen használhatatlanná teszik
az odúkat.
Miért van szükség az odúkra télen?
A fagyos hónapokban a túlélés “receptje” végtelenül leegyszerűsödik a szabadban: a madárnak annyi táplálékot
kell a nappal rövid óráiban összegyűjtenie (ezt segítjük a téli etetéssel), amivel nagy biztonsággal kibírja az akár -25
Hófehér kiscica ingyen elvihető!
Tel: 20/340‐4861

fokos hideget másnap reggelig, amikor
ismét ehet (ezért nem szabad a megkezdett etetést egyik napról a másikra
abbahagyni). Ebben a túlélésben van
nagy szerepe az odúknak, ahol több
egyed is összebújhat éjszakára. A madarak testétől felmelegedő szélvédett
belső térben a hőérzet akár több tíz (!)
fokkal is magasabb lehet, mint a szeles,
fagyos ágak között, ami jelentősen növeli a túlélés esélyét.
Mit kell tennünk?
A mindennapi madárvédelmi munka
gyakorlata szerint az elhasználódott fészekanyagot a költési periódusok végén

el kell távolítani (az első takarítás ideje
május-júniusra, a második július-augusztusra esik). Ha ezt nyáron nem tudjuk elvégezni, ősszel a téli felkészülés
részeként mindenképpen érdemes időt
szánni az odúk kitakarításra. Egyszerűen akasszuk le az odút a helyéről,
majd a tetejét felnyitva (aminek éppen
emiatt kell ilyen kialakításúnak lennie)
kézzel szedjük ki vagy bottal kaparjuk
ki a fészekanyagot. Eközben fokozottan
ügyeljünk a higiéniás szabályok betartására: több odú és odútelep takarításakor használjunk munkavédelmi
vagy gumikesztyűt és porálarcot, utána pedig alaposan mossunk kezet.
Az emlős vendégekkel mi legyen?
Különösen az erdei odútelepeken
gyakori “albérlők” a védett pelék és
denevérek, ezeket az állatokat természetesen ne telepítsük ki, hagyjuk
őket az odúban!
Még ilyenkor is lehetnek aktív fészkek!
A tavalyi év is bizonyította, hogy
egyes odúköltő fajok fiókanevelési
időszaka a megszokott augusztus
helyett akár novemberig is kitolódhat.
pts

általános szabály azok vízellátásának
biztosítása. Szinte bármikor bármit vethetünk, ha hajlandóak vagyunk mindig
nedvesen tartani a talajt. Ez eléggé
bonyolult azok számára, akik egyszerre
több vasat tartanak a tűzben: gyakran,
minden jó szándékunk ellenére elfeledjük, hogy ezek a különleges kis növénykék hirtelen, mintegy varázsütésre elszáradnak a száraz időszakban. Garantált csalódás, még akkor is, ha újraélednek.
Az augusztus vége és a szeptember az
az időszak, amikor elültethetjük a fehér

nyez. A komposztkészítés egyszerű és
sokmindenre megoldást jelent.
Minden kertben van hulladék: levágott
fű, hulló levelek. És minden kertnek jót
tesz a humusz. A komposzthalom mindkettőre megoldás.
Akár saját készítésű komposztot használunk, akár megvásároljuk, néhány
hasznos tényt meg kell jegyeznünk:
használjunk egészséges növényi anyagokat, réteges talajt, puhább és nagyobb
növényeket és trágyát. Ha rendszeresen
forgatjuk és nedvesen tartjuk a komposztot, felgyorsítjuk a bomlási folya-

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Október 29‐30‐án
9‐11 óráig:
Dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535‐5523.
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FELHÍVÁS
A „Margita 344,2” Turisztikai és Sport Egyesület sok szeretettel
meghívja az érintetteket a Margita Kupák ünnepélyes átadására!
A díjátadó ünnepség időpontja és helyszíne:
2011 november 8., kedd 18 óra, Városháza, földszinti nagyterem.

Futsal NB I. – Hétfőn ismét meccs

A sereghajtó jön Gödöllőre
Október utolsó péntekjén és
hétfőjén folytatódik a futsal NB
I-es bajnokság. A magyar teremlabdarúgó válogatott brazíliai szereplése miatt két hétig
szünetelő küzdelemsorozatban a Gödöllői Bikák csapata
munkával töltötte az időt, ami
remélhetőleg az eredményekben is megmutatkozik majd.
A Baranyai Pál, Szente Tamás páros
által dirigált gödöllői csapat október
31-én, hazai pályán fogadja a Nagykáta együttesét. Az előző szezonban
mindkét alakulat a másodosztály keleti csoportjában küzdött egymással,
így mondhatni, régi ismerősként te-

kintenek egymásra. A mérleg nyelve
egyelőre a mieinknek kedvez, hiszen
mindkét egymás elleni találkozójukból a Bikák jöttek ki jobban (7–4-es
és 7–1-es győzelem). Az első osztályban eddig lejátszott öt, illetve hat találkozóból – a Gödöllő egyel kevesebbet játszott –, a tabella 9. helyén
álló mieink kétszer tudtak nyerni, míg
a sereghajtó, 12. helyen álló Nagykáta egy győzelemmel és egy döntetlennel áll jelenleg.
-ll-

Futsal NB I., 7. forduló
Október 31., hétfő 19:30:
Gödöllői Bikák – Nagykáta SE
SZIE Sportcsarnok

Kézilabda – Hibátlan hétvége

Makulátlan férfiak
Tartja, a saját maga diktált tempót a Gödöllői KC férfi felnőtt
csapata, akik ezúttal az Albertirsa együttesét küldték haza
pont nélkül az NB II. keleti csoportjának 6. játéknapján, ezzel
továbbra is 100 %-os mérleggel
vezetik csoportjukat.
A juniorok is nyerni tudtak, valamint
a Pest megyei női bajnokság B csoportjában vitézkedő gödöllői hölgyek

– kiköszörülve az elmúlt héten szeplőtlen mutatójukon esett csorbát – is
begyűjtötték mindkét bajnoki pontot,
ezzel hibátlan hétvégén vannak túl
kéziseink.
NB II. keleti csoport, 6. forduló
Gödöllői KC – Albertirsa TKSC
36:26 (19:12) Juniorok: Gödöllői
KC Albertirsa TKSC 37:24
Pest megyei B csoport nők, 7. forduló: Gödöllői KSC – Verőce SE
25:21 (12:8)
-lt-

Röplabda – Ismét dobogón a TEVA-GRC

Kettős siker a hétvégén
Egy magabiztos, valamint egy
bizonytalanul induló, de végül
könnyed győzelmet eredményező meccsen van túl a TEVAGödöllői RC csapata az elmúlt
hétvégi, dupla fordulót követően. Kettős sikerével visszakapaszkodott a csapat a tabella
3. helyére.
Előbb Kaposváron vendégszerepelt a
TEVA-GRC és ugyan az első szettben
még jól tartották magukat a hazai
egyetemisták, a folytatásra már az
eredményben is kiütközött a tudásbeli
különbség, ami végül magabiztos sikert hozott a konyhára.
A dupla hétvégi fordulóban a vasárnapi ellenfél a Magyar Kupa küzdelmeiben is a TEVA útjába kerülő Budai XI SE volt. A papíron simának
ígérkező találkozón a lányok játéka
egy kicsit zötyögött, ami az első szett
elvesztésében meg is mutatkozott.
Ludvig Zsolt ekkor merész, de hatásos lépésre szánta el magát, lecserélve a kezdősort, a tartalékoknak szavazott bizalmat, ami be is jött. Ugyan
a végjátékban kellett Csengeri Petra
visszatérése a pályára, de végül magabiztosan nyerte a TEVA-GRC a találkozót.
Kilenc fordulót követően a TEVAGödöllői RC csapata 21 ponttal, az

alapszakasz harmadik helyén áll.
A bajnokságban négyhetes szünet
következik a nemzeti válogatott olimpiai előselejtező tornája miatt. A gödöllői hölgykoszorú legközelebb november 20-án lép pályára, amikor a
Szolnok csapatát fogadja hazai környezetben.
NB I. Liga, alapszakasz 8. forduló
BITT-KNRC-Kaposvári Egyetem –
TEVA-Gödöllői 0:3 (-20,-14,-15)
Juniorok: Kaposvár – Gödöllő 3:0
(17, 13, 13)
NB I. Liga, alapszakasz 9. forduló
Budai XI SE – TEVA-Gödöllői RC
1:3 (21, -9, -18, -23)
Juniorok: Budai XI SE – Gödöllő 3:0
(16, 16, 19)
-tl-

Csengeri Petra itt még a tavalyi kupabronzzal a nyakában. Az idei cél a mégfényesebb érem

Focizz velünk és csatlakozz a Bikákhoz!
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás labdarúgó-szakosztálya várja 5-17 éves
kor közötti, focizni vágyó fiúk jelentkezését korosztályos labdarúgó csapataiba. Gyere, focizz velünk és légy
részese az élménynek! Érdeklődni a:
+36/20-958-04-14-es telefonszámon.
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Sport

Lányok figyelem!
Szeptemberben indult leány csapatba
várjuk14-18 év közötti focizni szerető
lányok jelentkezését. Edzések helye és
ideje: Szerda 16-17 óráig a Hajós iskola tornatermében. Érdeklődni a:
+36/30-580-86-18-as telefonszámon.

Asztalitenisz – Megvan a 25. Európa-bajnoki érem

Tóth Kriszta: Két bronz az idei Eb-n
Két bronzéremmel zárta az idei
asztalitenisz Európa-bajnokságot Tóth Kriszta, aki ráadásként
egyéniben a legjobb nyolcig jutott.
A magyar asztalitenisz sportág ikonja,
Póta Georginával párosban, míg a Lovas Petra, Póta Georgina kettős oldalán
csapatban szerezte meg a bronzérmet a
lengyelországi Gdanskban megrendezett kontinens-viadalon.
Városunk Díszpolgára a klubsikerek
mellett, válogatott mezben is remek pályafutást vallhat magáénak. Tóth
Kriszta, a mostani két bronzérmével

immáron 25. érmét szerezte a felnőttek
között az Európa-bajnokságokon.
„A verseny előtt nem számítottam két
éremre, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy másodszor is a
dobogóra állhatok – nyilatkozta az MTI-nek a 37 éves,
Németországban légióskodó, világranglista-42. Tóth
Kriszta. – Egy kicsit keserű a
szám íze, hiszen a páros elődöntőt is döntő szettben veszítettük el és egyéniben is
nagyon közel álltam az elődöntőbe jutáshoz. Az az
igazság, hogy a nyolcadik

napon már nagyon nehéz fizikailag harminchét évesen a legjobbat nyújtani. A
mezőny nagyon kiegyenlített, minden
mérkőzés nehéz. Így, hogy a csapat, az
egyéni és a páros is egyidőben van, túl
sok. Az egész női csapat kitett magáért,
remélem, ezek az eredmények pár gyereket inspirálnak az asztalitenisz meg-liszeretésére”.
A nyerő páros: elől Tóth Kriszta

Labdarúgás – Pontért jöttek, elvitték

vízgyörk II. 2–0 (2–0)
Gól: Tury Viktor, Pakuts Barna

Beásta magát az Örkény

Utánpótlás – Kilencből mind

A megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokság 10. játéknapján a Gödöllői SK első csapata az Örkényt
fogadta és ért el gól nélküli döntetlent egy igencsak langyos találkozón. Az U19-es gárda egy tucat góllal terhelte ellenfele kapuját.
Képtelen volt feltörni, a láthatóan egy
pontocskáért érkező Örkény kapuját a
GSK csapata az elmúlt hétvégén, hazai
pályán. Lovrencsics László tanítványai
mindössze meddő mezőnyfölényt tudtak csak kialakítani, a kapuja elé berendezkedő vendégek ellen, így egy igencsak eseménytelen meccset láthattak a
kilátogató nézők. Mindkét kapu elvétve
forgott csak veszélyben, így nem meglepő, hogy végül egyik oldalon sem született gól.
Az U19-es csapat ellenben parádézott.
Sztriskó István legényei 12 góllal ter-

helték az örkényi fiatalok kapuját, Bercze Tamás hatszor volt eredményes.
A felnőttek 10 fordulót követően 12
ponttal a 9., míg az U19-es együttes 18
ponttal a 4. helyen áll a bajnoki tabellán.
Pest megyei I. osztály, 10. forduló
Gödöllői SK – Örkény 0–0
Pest megyei I. osztály U19, 10. forduló
Gödöllői SK – Örkény 12–0 (6–0)
Gól: Bercze Tamás (6), Sipeki Attila (2),
Koczeth Zsolt, Nagy Barnabás (2),
Voina Erik
Megyei III. osztály – Robognak a
Morvai legények
Az elmúlt hétvégén is magabiztosan
nyert a Gödöllői SK második csapata,
akik ezúttal a Hévízgyörk kettőt verték.
Sorozatban aratott ötödik győzelmével a
csapat már az 5. a tabellán 15 ponttal.
Pest megyei III. osztály, közép csoport, 8. forduló: Gödöllői SK II. – Hé-

Tenisz – Bravúros szezon a Kiskastály SE-nél

Éremeső a teniszpályán
Igazán sikeres szezont mondhat
magáénak a Kiskastély SE, ugyanis az egyesület versenyzői minden versenyszámban arany, illetve ezüstérmet szereztek az idén.
Mint arról már korábban beszámoltunk, Balázs Attila sorozatban negyedszer nyerte meg a Felnőtt magyar bajnokságot egyéniben, valamint párosban
is győzedelmeskedett testvérével, Balázs György-gyel az oldalán.

A Női országos bajnokság
másod osztályában szintén a
legfényesebb érmet szerezte
meg a KSE, lehetőséghez jutva ezzel az OB I-be kerülésre.
A szereplés tekintetében a
két “legfiatalabb” csapatnak
számító, megyei bajnokságban idén először induló fiú és
lány csapat is remelkül teljesített, mindkét csapat bronzérmes lett. A lányok jövőre is

Barlangász ruhában nyert Kiss Péter

A Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztálya felvételt hirdet 6-14 év közöt-

maradnak ebben a csoportban, a fiúk
azonban eggyel magasabb szinten, a
megye II-ben próbálnak szerencsét a
következő idényben.
-ll-

versenyt. Jutalma, hogy kiutazhat és
részt vehet a 2012-es Prága maraton, vagy félmaraton versenyen. -tt-

is a kreativitásának köszönhetően.
A futó azon a felhíváson vett részt,
amelyet a szervezők hirdettek meg,
azaz a “hétköznapi” futók mellett,
díjazták a legjobb jelmezben rajthoz álló futókat is. Kiss Péter barlangász öltözéke elnyerte a szavazók elismerését. Az összesen 622
szavazó közül 220-an tették a voksukat a gödöllői sportoló öltözékére, ezzel meg is nyerte ezt a fajta

VELÜNK HASZNOSAN
ÜTHETED EL AZ IDŐT!
Kedves Szülők és Gyermekek!

-ll-

Az Ob I-be feljutó hölgyek

Maraton futás – Jelmezben az első

A gödöllői Kiss Péter, mondhatni extrém eredményt vallhat magáénak. A fiatalember
az októberben, immáron 26.
alkalommal
megrendezett
SPAR Nemzetközi Maratonon indult, ami még önmagában nem nagy szenzáció, de
ha hozzátesszük, hogy barlangász öltözékbnen teljesítette a távot, akkor már megilleti az extrém jelző a teljesítményét. Ráadásul, még nyert

A kilencedik meccsét is megnyerte, ezúttal a forduló előtt második Rákosmente ellen a Gödöllői SK U16-os, maglódi
kerete, ezzel továbbra is pontveszteség
nélkül vezeti csoportját Tóth László
együttese, míg a turai keret ikszelt. Az
elmúlt fordulóban botlott az eddig remeklő U15-ös gárda, ellenben az U13as csapat nyerni tudott a Cegléd ellen.
NB II. U17, közép-kelet, 10. forduló:
Rákosmente – Gödöllői SK-Maglód
0–4 (0–2) Gól: Husz Attila, Vizi Richárd, Zubik Attila
NB II. U17, közép-kelet, 10. forduló:
Gödöllői SK-Tura – Üllő SE 1–1 (1–1)
Gól: László János
NB II. U15, közép-kelet, 10. forduló:
Gödöllői SK – Ceglédi VSE 2–4 (2–1)
Gól: Balogh Róbert, Petényi Krisztián
NB II. U13, közép-kelet, 10. forduló:
Gödöllői SK – Ceglédi VSE 2–1 (0–0)
Gól: Molnár Karsa, Horváth Ferenc

ti lányok és fiúk részére.
Mindenkit sok szeretettel
várunk edzéseink alkalmával a Damjanich János
Általános Iskola tornater-

mében 16:30-tól, két órán
keresztül.
Cím: 2100 Gödöllő, Damjanich János Általános Iskola tornaterme
Edzések:
Kedden és csütörtökön 16:30-18:30
Tagdíj: 4 500 Ft / hó
Jelentkezés: Személyesen a helyszínen, vagy telefonon:
Monostori Péter: +36/70-3705905
Kajári Balázs: +36/70-2212172
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Megnyílt az
ÚJ SZERZEMÉNYEK A
GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUMBAN
2007-2011
című kiállítás
A 2011-es évben is
megrendezésre került a
Gödöllői Városi Múzeum
gyűjteményét gazdagító

műtárgyak bemutatása
időszaki kiállítás keretében.
Négy év gyűjtőmunkájának
az eredményét mutatjuk be
egy reprezentatív
válogatásban.

A helytörténeti gyűjtemény
sok érdekes, a polgári és
paraszti világhoz is köthető
tárggyal gazdagodott a
gödöllőiek ajándékozásai
révén.
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Magyar Kárpitművészek Egyesülete és a
Gödöllői Új Művészet Közalapítvány szerve‐
zésében:

ÉVEK ÉS SZÍNEK
című kiállítás
Kiállítóművészek: Balogh Edit, Baranyi Ju‐
dit, Benedek Noémi, Bocz Beáta, Bódis Er‐
zsébet, Csókás Emese, Farkas Éva, Fóris Ka‐
talin, Harmati Zsófia, Katona Szabó Erzsé‐
bet, Kiss Katalin, Kneisz Eszter, Kovács Péter, Lencsés Ida, Pázmány Judit, Remsey Flóra, Szabó
Verona, Tápai Nóra, Vajda Mária

GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.
Nyitva: szombat‐vasárnap 14‐18 óra között, a kiállítás megtekinthető 2012. február 28‐ig,
Illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
Telefon: 06/28‐419‐660

e‐mail: gimhaz@invitel.hu
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BURSA HUNGARICA – „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa táGödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás mogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőokMinisztériummal együttműködve ezennel kiírja a tatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi
2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor- képzésben részt vevő hallgatói; a középiskolai akmányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallga- kreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
tók számára a 2011/2012. tanév második és a részt vevő tanulók; doktori (PhD) képzésben részt2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan
vevők, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőok- Művelődési és Sport Irodáján kell benyújtani a
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre pályázó által aláírt pályázati űrlapon egy példányvonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali ta- ban.
gozatos) alapfokozatot és szakképzetséget ered- A részletes pályázati kiírás és pályázati űrlap megményező alapképzésben, mesterfokozatot és szak- található a www. godollo.hu weboldalon és beszeképzettséget eredményező mesterképzésben, egy- rezhető a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
séges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szak- Irodáján és a Közoktatási, Művelődési és Sport
képzésben folytatják tanulmányaikat. Akiknél a ve- Irodáján.
lük egy háztartásban élő személyek jövedelme
alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövede- A pályázat benyújtásának határideje: 2011. nolem nem haladja meg a 40.000 forintot.
vember 14.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti
Jogviszony-igazolás a 2011/2012. tanév első félévéről.
2. Igazolás (-ok) a pályázó és a vele egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okirat.

BURSA HUNGARICA – „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS nyező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt
Gödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás venni;
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a c) az akinél az egy főre eső nettó jövedelem a
2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor- 40.000 Ft-ot nem haladja meg.
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulA pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztönmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
díjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felA pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel sőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok je- 2012/2013. tanév első félévében ténylegesen
megkezdik.
lentkezhetnek, akik:

szerezhető a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodáján és a Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztartásban élők havi (nettó) jövedelmét igazoló okiratokat.
Tanulói jogviszony igazolást.

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
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Közérdek

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 14.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Művelődési és Sport Irodáján kell benyújtani a pályázó által aláírt pályázati űrlapon egy példányban.
A részletes pályázati kiírás és pályázati űrlap megtalálható a www. godollo.hu weboldalon és be-

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a
határidőre beérkezett pályázatokat, a határidőn túl
benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján (06-28/529-192-es telefonszámon).

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a
határidőre beérkezett pályázatokat, a határidőn túl
benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodáján (06-28/529-192-es telefonszámon).

Szelektív hulladékgyűjtési rendszer
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kertes lakóövezetekben 2011. november 1-jétől Gödöllőn
bevezetésre kerül a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszer. Így a lakosságnak lehetősége nyílik arra, hogy a háztartásában keletkező, hasznosítható csomagolási hulladékait otthon, elkülönítve gyűjtse, majd átadja hasznosításra.
A házhoz menő gyűjtés az alábbi újra feldolgozható csomagolóanyagokat érinti:
Műanyag: (PET ásványvizes és üdítőitalos palackok, tisztítószeres flakonok laposra taposva, különböző csomagolófóliák, zacskók),
Fém dobozok: (sörös, üdítős és konzerves), Papír: (újság és kartonpapír), Társított italos karton: (Tetra Pack tejes és gyümölcsleves dobozok)
Kérjük, hogy a fentebb és a zsákokon felsorolt hulladékokat kizárólag az erre a célra általunk biztosított, átlátszó, logóval ellátott műanyag gyűjtőzsákban
gyűjtsék, majd a mellékletben megadott gyűjtési napokon reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.
A zsákokat díjmentesen átvehetik az ügyfélszolgálati irodákban ügyfélfogadási napokon valamint az alábbi helyeken:
– Mezőgazdasági Bolt, Gödöllő, Szabadság út 28/B,
– Gazdabolt, Gödöllő, Dózsa GY. út 51.,
– Mezőgazdasági Szakáruház, Gödöllő, Szabadság út 60.
A gyűjtési rendről az utcalistából tájékozódhatnak. A társasházi lakóövezetekben a szigetes szelektív hulladék gyűjtés továbbra is megmarad!
Fontos kiemelnünk, hogy 2011. évben a házhoz menő zsákos szelektív hulladék gyűjtés bevezetése díjváltozást nem eredményez, valamint 2011. évben a
zöldhulladék gyűjtés rendje is változatlan marad.
Amennyiben a gyűjtés során megállapítható, hogy az átlátszó műanyag zsákban a fenti felsorolásban nem szereplő idegen anyagot helyeztek el, a
gyűjtőjárat munkatársai a zsákokat az ingatlanok előtt hagyják.
Reméljük, javaslataink megkönnyítik a hulladékok szelektív gyűjtését és Ön is partnerünk lesz a program sikerében.
UTCALISTA A HÁZHOZ MENŐ ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSHEZ GÖDÖLLŐN
HÉTFŐ

Ádám u., Fecske u., Komáromi u., Sas u., Agyagos u., Fillér u., Korona u., Sőtér K. u., Akácfa u., Fiume u., Kossuth L. u., Surin I. u., Arany J. u., Forint u.,
Kölcsey F. u., Szabadka u., Árpád u., Füves u., Kör u., Szabadság út, Attila u., Fűzfa u., Lázár V. u., Szent János u., Avar u., Gábor Á. U, Ligeti J. u., Szilágyi E.
u., Babati u., Galagonya u., Lumniczer u., Szilhát u., Bajcsy Zs. u., Galamb u., Mányás kir. u., Szív u., Bartók B. u., Gerle u., Március 15. u., Szőlő u., Bástya
u., Gida u., Mátyás kir. u., Tátra u., Báthory u., Gomba u., Munkácsy M. u., Testvérvárosok útja, Béke u., Grassalkovich u., Nagyvárad u., Tompa M. u., Bem
J. u., Hajó u., Nap u., Tölgyfa u., Bercsényi u., Hársfa u., Nyárfa u., Úrréti u., Berente u., Hegedűs Gy. u., Nyárkút u., Vasvári u., Bethlen G. u., Hegy u., Odray
u., Vincellér u., Blaháné út, Hold u., Október 6. u., Vőfély köz, Bocskai u., Holló u., Országalma u., Vörösmarty u., Bodza köz, Hunyadi u., Öreghegyi u., Zengő
u., Brassó u., Jogar u., Paál L. köz, Zrínyi u., Buzogány u., Jókai Mór u., Palást u., Zombor u., Csalogány u, József A. u., Patak tér, Antalhegyi lejtő, Címer u.,
Kaffka M. u., Perczel Mór u., Árvácska u., Csanak u., Kápolna u., Petőfi S. u., Avar u., Cserjés köz, Kard u., Petőfi S. tér, Bodza köz, Csillag u., Kazinczy ltp.,
Présház u., Bojtorján u., Csokonai u. Kazinczy u., Radnóti M. u., Borbolya u., Dembinszky J. u., Kecskés dűlő, Rákóczi u., Csillagfürt u., Diófa u., Kelemen L.
u, Remény u., Diófa u., Dózsa Gy. út, Kereszt u.,Rét u., Erdőszél u., Eperjes u., Kisfaludy u.,Rigó u., Garó Emília u., Érsek u., Kiss J. u., Ripka F. u., Hóvirág u.,
Észak u, Knézits u., Rózsa u., Ifjúság köz, Éva u., Kodály Z. u., Röges u., Ilona u., Iskola köz, Kökény u., Marikatelep, Szárítópuszta, Ivánka I. u., Lomb u.,
Panoráma u., Zarándok u., Kerengő u., Mályva u., Perczel Mór u., Zsálya u., Klebelsberg Kuno u., Mária u., Pitypang u.
SZERDA
Ady E. sétány, Gébics u., Magtár köz, Százszorszép u., Alkony u., Gróf Teleki Pál tér, Magyar K. köz, Széchenyi I. u., Alkotmány u., Gyöngyvirág u., Malomtó
u., Szedres u., Állomás u., Hajnal u., Mandula u., Székely B. u., Alma u., Hajnóczy J. u., Major u., Szt. Gellért u., Alsótó u., Haraszti köz, Mályva u., Szt. István
tér, Alvég u. Harmat u., Martinovics I. u., Szt. Imre u., Ambrus Z. köz, Havas u., Méhész köz, Szivárvány u., Antalhegyi út, Hétház u., Mihály D. köz, Sztelek
Dénes u., Antalhegyi lejtő, Homoki N. I. u., Mikes K. u., Tábornok u., Árvácska u., Honvéd u., Mikszáth K. u., Tájkép u., Asbóth S. u., Hóvirág u., Mohács u.,
Táncsics M. u., Aulich Lajos u., Hős u., Mókus u., Tanító köz , Balassi Bálint u. , Ibolya u. , Móra F. u., Tavasz u., Balaton u. , Ifjúság köz, Móricz Zs. U.,
Tavaszmező u., Bánki D. u., Ipolyság u., Nádas u.,Tél u., Barackos út, Isaszegi út, Nagy L. u., Telep u., Batsányi J. u, Iskola köz, Nagy S. köz, Tessedik S. u.,
Batthyány L. u., Iskola u., Napsugár u., Thököly I. u., Béri B. Á. u., Ivánka u., Nefelejts u., Tisza u., Besnyő u., Jászóvar u., Német L. u., Toboz u., Bessenyei
Gy. U., Jázmin u., Nyár u., Toldy M. u., Bihari J. u., Juhar u., Orgona köz, Török I. u., Birs u., Kandó K. u., Ottlik G. u., Túrócz u., Boglárka u., Kankalin u.,
Őrház u., Turul u., Bojtorján u., Kassa u., Ősz u., Virág köz, Boróka u., Katona J. u. , Őz u., Vadász u., Búzavirág u., Kenyérgyári út, Pacsirta u., Vak Bottyán
u., Csipke u., Kerengő u. , Palota kert, Váradhegyfok u., Dalmady Gy. U., Kert u., Panoráma út, Városmajor u., Damjanich J. u., Kertész köz, Peres u., Veres
P. u., Dankó Pista u., Kétház u., Pipacs u., Villanytelep u., Dárda u., Kikerics u., Podmaniczky F. u., Virág u., Déryné u., Kilátó u., Premontrei u., Zápor u.,
Dessewfffy A. u., Kinizsi Pál u., Puskás T. u., Zarándok u., Dobó K. u., Király u., Rekettye u., Zászló u., Domboldal u., Kiss Ernő u., Remsey J. krt., Zúzmara
u., Duna u. , Klapka Gy. út, Repkény u., Zsálya u., Erdélyi F. u., Kotlán S. u.,Repülőtéri út, Erdész köz, Kökény u., Rómer F. u., Erdőszél u., Kőrösfői Kriesch A.
u., Rónay Gy. u., Erkel F. u., Kőrösi Cs. S. u., Rozsnyó u., Erzsébet királyné u., Köztársaság út, Sajó u., Esze T. u., Légszesz u., Semmelweis I. u., Faiskola u.,
Lelesz u., Sík S. u., Fácán sor, Levendula u., Simon I. u., Faiskola tér, Liget u., Sport köz, Fenyves köz, Liszt Ferenc u., Szabadság tér, Fenyvesi nagyút,
Lomb u., Szabó Pál u., Fenyvesi főút, Lovarda u., Sió u., Fürdő u., Lovas u., Szántó K. J. u., Gárdonyi G. u., Madách I. u., Szarvas u.

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 24-31-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. 2. Tel.: 545-585.
Október 31-nov 7-ig:Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420243.

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

Közlemény
Munkarend változás

TEMETŐ
NYITVA TARTÁS

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Gödöllő Városi Polgármesteri
Hivatalban a 7/2010. (XII.4.) NGM.
rendelet 2. §. b.) pontja értelmében a
november 1. ünnep körüli munkarend az
alábbiak szerint alakul:
2011. október 31. (hétfő):
pihenőnap
2011. november 4. (péntek):
munkanap: 8.00-16,30 óráig, általános
ügyfélfogadást tart a Hivatal.
2011. november 5. (szombat):
munkanap, pénteki munkarend szerint
Ügyfélfogadás nincs!

A VÜSZI Kft. tájékoztatja temetőlátogatókat, hogy Halottak Napjára való tekintettel a
Dózsa György úti temető október 29-30-31-én és november 1-jén 8-20 óra között látogatható. A főbejáraton ez
idő alatt a mozgáskorlátozottak gépkocsival is behajthatnak.
***
Október 29-30-31-én és november 1-jén a Máriabesnyői
temető a szokott nyitva tartás
szerint látogatható.

dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

Pályázati hirdetmény
A Gödöllői Piac Kft. (2100 Gödöllő, Szabadság út 3.) pályázatot
hirdet a piaci csarnok (296 hrsz.) galériájában lévő büfé-falatozó 10 éves időtartamra szóló bérleti jogának megszerzésére
2011. december 1-jétől.
A pályázaton a teljesen felújított konyha, raktár, mosdó, vendégtér, szociális
helyiségeket is magába foglaló, mindösszesen 445 m2 alapterületű
helyiségcsoport bérleti joga szerezhető meg, kizárólag büfé-falatozó, éttermi vendéglátás céljára történő működtetéssel.
A bérlemény megtekinthető a piac nyitvatartási ideje alatt (7-18 óráig, szo.:
7-13 óráig).
Bővebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a piac ügyvezetője szolgál a
helyszínen, illetve a 06/30/503-0777 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 10. (csütörtök), 12
óráig.
Eredményhirdetés, szerződéskötés: 2011. november 11. (péntek), 10 óra
Piac Kft.

Alpolgármesteri fogadónap változás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Pintér Zoltán alpolgármester
fogadónapja munkaszüneti nap miatt
október 31. helyett november 7-én lesz.

2011. október 26.

Mozaik

Gödöllői Szolgálat 11
Kóstolja meg Ön is a Mária Terézia‐
és a Grassalkovich‐tortákat a Solier Caféban!

Minden hétvégén (szombat, vasárnap)
12.00-től 15.00-ig büfé jellegű (svédasztal)
ebéd az étteremben.
A menü ára: 2990 Ft/fő
Az ár tartalmazza a korlátlan étel- és italfogyasztást:
kétféle leves, négyféle főétel, desszertek, üdítő,
soproni csapolt sör, folyóbor, kávé.
Kávéházunkban hétvégenként
gyermeksarok várja a családos vendégeinket.
NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22
Kávéház: 7–22
Asztalfoglalás: 28/816-819, szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu
Elfogadjuk Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!

12 Gödöllői Szolgálat
H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

N yitva : K : 11 – 1 6 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A lapban
megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget
nem vállalunk.

INGATLAN
* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes
közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889
* Sürgősen eladó Gödöllő, Palotakerten 61 nm-es, kétszobás, erkélyes, teljesen felújított lakás. Tel.: 06/20212-6315.
* Sürgősen eladó igényesen felújított, nagyon jó
beosztású, egyedi fűtésmérős-szabályzós lakás
Palotakerten, másfélszobás, konyha-étkezős, külön
fürdő, wc-s, 45nm-es. Iár: 8,9MFt 20-772-2429
* Gödöllő központjában 4 emeletes házban jó állapotú 2
szobás 60 nm-es erkélyes téglalakás eladó. Iár: 11,7MFt
20 7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* AKCIÓ! Most -1MFt, Új építésű, minőségi kivitelezésű, 1
szintes 2 szoba +nappalis ikerház 350nm-es telekkel,
tárolóval érintkezve, kulcsrakész ár 18,9 MFt 20-772-2429
* Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős,
tégla, betongerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár:
17,9MFt 20-772-2429
* Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nappalis, 62nm-es lakás leköthető I.ár:15,5MFt 20-772-2429
* Gödöllőn felújított, 1,5 szobás galériázott alacsony
rezsijű lakás, kocsi beállóval AKCIÓS IRÁNYÁRON
8,9MFt 20-804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új
építésű nappali+ 1szobás, konyha-étkezős nettó 45nmes, cirkófűtéses lakás eladó. Választható burkolatok,
színek. Iár 11,9MFt 20-772-2429
* Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és
14MFt 20-9447025
* Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek
eladó. Iár 12,9MFt 20-772-2429

A Gödöllői
Szolgálat
városunk
kizárólagos
z
hetilapja, a
egyetlen,
l
amely hétrő
hétre garan
táltan eljut
minden
lakásba.

Hirdessen
benne,
hogy
13.000
háztartás
leljen
Önre!

2011. október 26.
* Gödöllőn, központhoz gyalog is közel, Új építésű, 4
szoba +nappalis, duplakomfortos, amerikai konyhás,
garázsos önálló ház 450 nm-es telekkel eladó. Iár: 32
MFt 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati
fekvésű lakás Iár 7,8MFt 20-804-2102
* AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba
nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját
telekkel kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 20-772-2429
* Központban 75 nm-es három szobás, két erkélyes
lakás 12 MFt Iáron eladó 20-804-2102
* Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9
MFt 20-804-2102
* Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali +1 hálószobás 55nm-es, felújított, jó beosztású lakás eladó Iár
9,5MFt 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Veres Péter u.-ban újszerű 114nm-es, garázsos családi ház szép 725nm-es sarok telken eladó! 20-944-7025
* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel,
autóbeállóval, nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20804-2102
* Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú
2szobás, 53nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár 9,3 MFt 208042102
* Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi
lakás 9.6MFt 20-804-2102
* Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás
Gödöllő központjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2 alatt 209447025 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház
építésére alkalmas 800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó! Minden közmű a telken! 20-5391988
* Téglaépítésű házban, műanyag nyílászárós, erkélyes 2
szobás konvektoros lakás eladó. Iár 10,9 MFt 20-7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2 szobás
téglalakásokat! 20-804-2102
* Központban, 76m2-es cirkós lakás, garázzsal eladó!
23.6MFt 20/539-1988
* Szabadka u-ban 3.em-i erkélyes, felújítandó lakás
eladó! Iár 9,5MFt ! 20-539-1988
* Sürgősen eladó Harasztban kiváló állapotú 4 szoba
+nappalis, alápincézett, 2 garázsos, jó beosztású családi
ház 500 nm-es telekkel Iár 29,9MFt 20-772-2429
* Gödöllőn, Új fenyvesben 110m2-es különálló családi
ház sürgősen eladó! 20-539-1988
* Gödöllőn Kastély mögött az alvégben, 1100m2-es
telken felújított, bővíthető ikerházi lakás eladó! Iár
22.9MFt! 20-539-1988
* Veresegyház örökpanorámás részén építési telkek
eladók! 12Mft! 20-539-1988
* Gödöllői építési telkeket keresek készpénzes
ügyfeleim részére! 20-539-1988
* Gödöllő Alvégben, 8 lakásos társasházban eladó fiatalos, duplán galériázott 37 nm-es lakás eladó. Gödöllőn,
téglából készült, jó állapotú nyolc lakásos társasház földszinti lakása eladó. Gépkocsival udvari beállási lehetőség
van. Ea. Ár: 8,9 mFt. Érd.: 3530, FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Csendes, nyugodt környezetben, Gödöllő legkedveltebb helyén kétszintes, 100+70 nm-es kitűnő állapotú
családi ház eladó. Kiváló ár-érték arány! I.ár: 32,9 mFt.
Érd.: 3529, FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
* Szadán, 1500 nm-es telken 94 nm-es emelt szinten
szerkezetkész, nappali+3 szobás ház eladó. Ea. Ár: 21
mFt. 3531, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn, Blahai részen, újépítésű, kétkéményes,
cirkófűtéssel, valamint kandallóval is fűthető 90 nm-es
kétszintes, alápincézett, garázzsal rendelkező ház eladó.
A telken van egy ásott kút is. I. ár: 28 mFt. Érd.: 3527,
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Bagon eladó 2 szoba+nappali, étkezővel, konyhával,
fürdőszobával, wc-vel felszerelt ház. Ea.ár: 10,9
mFt.Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn SŰRGŐSEN eladó a Kazinczi lakótelepen egy
I. emeleti, 2 szobás, loggia-s, felújított, egyedi fűtéses
igényes lakás ALKALMI ÁRON Eladási ár: 11 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó Gödöllőn újonnan felújított ház I. emeletén, 64
nm-es 3 szobás, tégla építésű, egyedi fűtésű öröklakás.
Eladási ár: 13,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Kossuth L. u.-ban két db, egy 61 és egy 63 nm-es, 2
szobás, I. emeleti öröklakás eladó. Mindkét lakás igényesen
felújított. Irányár: 13,2 és 13,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Eladó gödöllői lakóparkban csendes, természetvédelmi
környezetben 66 nm-es, harmadik emeleti, új társasházi,
2 szobás öröklakás alkalmi áron! A lakáshoz tartozik egy
zárt kocsibeálló és egy tárolóhelyiség. Eladási ár: 14,5
mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető,
kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó.
Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllő Belvárosában 2011. decemberi átadással épülő
18 lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából
(30 m2) álló társasházban lakások, iroda és üzletek
eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280 eFt/m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 14.,
Tel.: 20/9194-870; 28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Fenyvesben nappali + 4 szobás, két
fürdőszobás társasházi öröklakás saját kertrésszel, kocsibeállóval és pincetárolóval. Összes beépített terület:
130 nm. Iá: 28 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó a Királytelepen 2 + félszobás, tégla
építésű kis családi ház, 600 nm-es telken Iá: 12,5 mFt
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn eladó, az Erzsébet park mögötti parcellázott
területen 1000 nm-es kerített, művelt, örökzöldekkel
beültetett zártkert kis felépítménnyel. Iá.: 3,2 mFt Érd:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Földalatti végállomásánál a Mexikói útnál teremgarázsban gépkocsibeálló kiadó. 15 ezer Ft/hó.
www.lipcsey.com 30-6336-110
* Sátortetős 2 szobás családi ház 745 m2 telken Bagon
eladó. 7 M Ft www.lipcsey.com 30.6336-110
* Antalhegyen panorámás 1209m2 telken 1120 m2-es
nappali + 3 szobás családi ház eladó 21,6 M Ft
www.lipcsey.com 30-6336-110
* Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul
Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes.
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz
tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm)
2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van.
Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
* Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyhanappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos
terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt,
dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403,
20-420-6243 (egész nap).
* Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes fejújított lakás. Egyedi borovi fenyőből készült beépített
bútorok, fa belső nyílászárók, új korszerű hőszigetelt külső
nyílászárók. Nagy teljesítményű konyhai berendezéseknek
megfelelően kialakított elektromos hálózat. Bútorozott
konyha, egyedi fűtés, alacsony rezsi, csendes környék. Azonnal költözhető. Ár: 13.900.000 Tel.: 30/860-6087; 30/4114698.Ingatlanközvetítő ne keressen
* Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2.
emeleti, erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi
gázfűtéses, pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá: 10.8
mFt. Tel.: 70/3350-379.
* Sürgősen eladó hitellel nem terhelt, Munkácsy M.utcai
téglaépítésű 2 emeleti, 57 m2-es, kétszobás, teljesen
felújított beköltözhető lakás, újthermoplán ablakokkal, új
gázfűtési rendszerrel, újkonyhabútorral, újparkettával,
újfestéssel, egyedi mérőórákkal, nagyon alacsony rezsivel iÁr:11,3 MFt Major Zoltán +3670-7733222 -Több
száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Szent Imre utcai nagyon csendes és világos(déli fekvésű)
központhoz közeli, minőségi új építésű társasházban,parkettás, háromszobás (nappali és kétszobás)
erkélyes,amerikai konyhás, külön wc-s, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses, azonnal beköltözhető lakás, teremgarázs
beállóval is eladó iÁr:18,7 MFt Major Zoltán +36707733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* TEREMGARÁZS a SPAR mellett Kossuth L. utcában.
1,9 MFt. Major Zoltán +3670-7733222 Gödöllő, Kossuth
L. u. 34. -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* Kossuth L. u. első emeleti, minőségi építésű újszerű
társasházban, modern hangulatos, bruttó 54 m2-es parkettás, kétszobás (nappali és hálószobás) franciaerkélyes, amerikai konyhás, fürdőszobás, egyedi gázfűtéses,
saját tárolós azonnal beköltözhető lakás, udvari
autóbeállóval eladó iÁr:16,7 MFt Major Zoltán +36707733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Semmelweis u.-ban az Erzsébet parkhoz közeli részen,
téglaépítésű, világos, csendes, nagy konyha, étkező, kamra,
fürdőszoba, két szobás bruttó 85 m2-es, gázfűtéses, parkettás, széles telekkel 958 m2 rendelkező garázsos, hitellel
nem terhelt,azonnal beköltözhető családi ház eladó iÁr:21
MFt Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu
* Petőfi téren 2002-es téglaépítésű, nagyon világos,
csendes, három szobás bruttó 90 m2-es, 1 emeleti,
egyedi-mérőórás, gázfűtésű(cirkó), klímás, parkettás
nagyon hangulatos lakás eladó. Udvari saját autóbeállóval iÁr:19,77 MFt Major Zoltán +3670-7733222 -Több
száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Új építésű ÜZLET nagyon olcsón eladó a Postánál
legjobb helyen iÁr:300e/m2+ÁFA Major Zoltán +36707733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ MEDITERÁN kertvárosban! 740 m2-es
telken, 135m2-es, 4szobás, garázsos, minőségi kivitelezésű
ikerház beköltözhető. Modern konyhabútor, beépített
gardróbok, klíma, központi porszívó, automata-öntözőrendszer, parkosítás. iÁr:47MFt Major Zoltán +3670-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Gödöllő központjában eladó tégla, konvektoros, 1.em.
58nm-es, 2 szobás, erkélyes, NY fekvésű, napfényes, jó
elosztású lakás tárolóval. Iár:10,5MFt. 30/491-5020
* Palotakerten eladó négyemeletes házban, 66 nm-es,
2szobás, II.emeleti, ERKÉLYES, tágas, világos, egyedi
szabályzóval, mérővel ellátott, AZONNAL KÖLTÖZHETŐ
lakás. Az ingatlan! Iá:8.99MFt 30/491-5020
* Gödöllőn, Kazinczy körúton eladó egy I. EMELETI,
nagy erkélyes, 60nm-es, 2 szobás, tágas, világos konyhával rendelkező barátságos, jó állapotú lakás.
Iá:11.2MFt Érd:30/491-5020
* János utca környékén eladó 59nm-es,
MAGASFÖLDSZINTI, igényesen felújított, világos, KONVEKTOROS, jó beosztású, nagy ERKÉLYES, parkra néző öröklakás, 5nm-es tárolóval. Iá:12.9MFt Érd:30/491-5020
* Gödöllőn, központ közeli, 69 nm-es, 1+2 félszobás, III.
emeleti, nagy ERKÉLYES, világos terekkel rendelkező,
KONVEKTOROS, jó állapotú lakás beépített konyhával
eladó. Iá:12.7MFt Érd:30/491-5020
* Aszód központjában, csendes helyen eladó egy 36nmes egyedi mérőórás, alacsony rezsijű, pár éve felújított
földszinti lakás. Érd: 17 után 70/3844-813
* Gödöllőn, az Egyetemen a standdal szemben eladó
felújított 59nm-es, egyedi fűtésű 2szobás lakás, nagy
tárolóval. Közelben posta, ABC, gyógyszertár, orvosi rendelők. Csendes, parkos-erdős területen. Iár: 13,4MFt.
30/422-7603, 30/385-7372
* SZADÁN iker családi ház eladó. Bruttó 112nm, 2+2
félszobás, kulcsrakész, ár: 22,9MFt, 2011.dec-i befejezéssel. Részletes információk: www.gemini-invest.hu
70/430-7979
* Veresegyházon úszómedencés nyugdíjas otthonban eladó
46 nm-es újonnan bútorozott I.em. liftnélküli apartman. Iár:
5 MFt. Teljes ellátás havi: 100.000,-Ft. 06-20-910-2616
* 1147 m2 -es zártkert eladó a Csiperke utcában (TV
torony mögött). Örök panoráma. Villany az utcában, víz
az utca végén. Ár 3000 Ft/m2. Tel: 20/3404861
* Gödöllőn a Szt. János utcában 30nm-es, konvektoros
garzonlakás sok extrával (klíma, mosogatógép, stb.) jó
állapotban 7,7 MFt-ért eladó. 20/9182-179
* Gödöllőn a Gerle utcában 600 nm-es építési telek
érvényes építési engedéllyel 6,2 MFt-ért eladó.
20/9182-179
* Eladó Gödöllőn a központban egy 75 nm-es három
szobás lakás. Fedett erkély, konvektoros fűtés. Érd:
20/562-3568, 28/411-078
* Palotakerten egy 1,5 szobás 62 nm-es szépen felújított lakás ÁRON ALUL eladó. Azonnal költözhető, alacsony rezsi. Tel: 70/217-0500
* Kastély mögötti részen eladó 130nm-es családi ház.
3szoba, konyha, ebédlő, nagy nappali. Ősfás, szép
810nm-es telek. Iár: 34,8MFt. Kisebb értékű ingatlant
ráfizetéssel beszámítunk. 30/383-5689
* Gödöllő központjában eladó 4.em. 64nm-es 2,5 szobás
téglalakás. Gázkonvektor, parketta, redőny, új
faablakok, erkély, külön tároló. Igény esetén garázs.
Csendes, nyugodt helyen. Iár:11,9MFt. 20/358-4621

2011. október 26.
* Családi ház rendezett állapotban telekáron (12 MFt)
eladó tulajdonjoggal. Megbeszélés: 06-28-816-442
* Gödöllő Szt. János utcában 30 nm-es 1 szobás,
téglaépítésű, felújított GARZONLAKÁSOK ÁRON ALUL
eladók. Alacsony rezsi. Tel: 70/217-0500
* Gödöllő belvárosában 9 lakásos, kertes társasházban,
89nm-es átalakított 3 szobás +nappalis, részben felújított, tehermentes lakás családi okok miatt sürgősen
eladó. Iár:18MFt. 20/497-8070
* Ház sürgősen eladó! Áron alul Mogyoródon 990 nm-es
két utcára nyíló telken 48nm-es ház teljes közművel. Ár:
7,9MFt. Tel: 20/475-9326
* Devizahitel végtörlesztés miatt sürgősen tulajdonostól
eladó Gödöllő Kossuth utcában 4emeletes házban 3.em.
nagyon szép 55nm-es 2 szobás lakás. Iár:9,2MFt.
30/5797-489
* Négyemeletes házban Palotakerten 3.em. felújított,
légkondis, 2 szobás, étkezős, fiatalos, azonnal
költözhető 62nm-es lakás tulajdonostól eladó. Iár:
10,9MFt. Tel: 30/2318-177
* Gödöllőn Rét utcában dupla telek (710+790 nm)
eladó. Tel: 30/9 617-621

* Gödöllőn, Kossuth L. utcában 60 nm-es lakás kiadó.
1+2 félszoba kocsibeállóval új építésű társasházban. Ár:
75.000,-Ft +rezsi. Érd: 70/415-3847
* Kiadó az Erzsébet park közelében 2,5 szobás, konvektoros, egyedi vízórás, bútorozatlan, első emeleti lakás.
Érd: 30/9753-597
* Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre
lévő 3 szobás földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat keresünk. Érd: 20/224-6598, 30/250-4696
* Kiadó lakrész Gödöllőn a Batthyány utcában. 35.000,Ft +1 havi kaució. Tel: 30/728-7947
* Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes
családi házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es
összkomfortos, bútorozott lakás /kábeltévé, internet/
50.000.- Ft + rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 20/538-9543.
* Gödöllőn a Munkácsy utcában 2 emeletes téglaházban
2 szoba összkomfortos lakás teljesen felújítva, berendezve hosszútávra kiadó. 60e Ft/hó +rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel:70/409-1057
* Ambrus Zoltán közben 1,5 szobás, erkélyes,
bútorozatlan lakás kiadó. 50.000,-Ft +rezsi, 1 havi kaució szükséges. Érd: 30/500-7028
* Színvonalas kivitelezésű iker családi házban, parkosított kerttel, kiadó 64 nm-es BÚTOROZOTT LAKÁS (nappali +szoba) és 74 nm-es BÚTOROZATLAN lakás.
30/683-2459
* Keresek novembertől kiadó első vagy második emeleti
lakást 45.000,-Ft-ig/hó Palotakert, János utca
környéke előnyben. Tel: 20/597-3609
* Gödöllőn, fiatal férfi vagy nő részére bútorozott albérlet reális áron kiadó. Kaució nincs! Érd: 20/221-6172
* Bp. XV. kerületben 1 szoba-konyhás, fürdőszobás,
+közlekedő, földszintes, bútorozott, konvektoros fűtésű
lakás kiadó. 1 havi kaució szükséges. Tel: 20/367-6670
* Gödöllő központjához közel, kertes CSALÁDI HÁZBAN
1,5 szobás LAKÁS külön bejárattal kiadó. Tel:20/2647661
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllőn eladó két db 30-30 nm-es üzlethelyiség raktárhelyiségekkel. Darabonként: 16-16 mFt irányáron.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda
stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411086; 20/919-4870
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca
elején. Tel.: 70/281-5126.
* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari
30 nm-es üzlethelyiség! Irodának is alkalmas! Tel.: 30346-5408.
* Kiadó: garázs vagy raktár az Erzsébet királyné körúton. Tel: 20/591-9050
* Kazinczy körúti garázssoron GARÁZS hosszútávra
kiadó, 6. sz. háztömb mellett. Érd: 30/445-7870
* KAZINCZY KÖRÚTON 16 nm-es betonozott GARÁZS
eladó. Iár: 1 M FT. Tel: 70/217-0500
* VÁLLALATI BÜFÉ berendezéssel együtt átadó! (Eladó.)
Érd: 20/393-0350
* KIADÓ IRODA: 58 nm-es, belvárosi, utcai bejáratú,
konvektoros. 70.000,- +rezsi + 2 havi kaució. (Lakásnak
is.) Tel: 30/9 617-621

* Gödöllői vállalkozás, asszisztensi munkakörre keres
irodai gyakorlattal, számítógépes ismeretekkel rendelkező kolleganőt. Kulcs-soft program ismerete előnyt
jelent. Fényképes önéletrajzaikat a munkalehetoseg2100@gmail.com email címre várjuk.
* Gödöllői személy és teherautó szerviz, gyakorlattal
rendelkező, számítógépes diagnosztikában jártas,
autóvillamossági szerelőt keres. Fényképes önéletrajzaikat a munkalehetoseg2100@gmail.com email címre
várjuk.
* Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal.
Tel.: 20/9455-583.
* Magyarország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata
– a Duna House – gödöllői irodájába vállalkozó szemléletű ingatlan értékesítő munkatársakat keres. Érd:
30/280-0450, palosi.erika@dh.hu
* Szépségszalon műkörmös – pedikűröst keres. Érd:
70/7753-255
* Budapest környéki munkahelyre keresünk PF
minősítésű hegesztőket, kárpitosokat, asztalosokat, villanyszerelőket, fényezőket, szerkezetlakatosokat.
(Feltétel: szakmai végzettség, szakmai önéletrajz.) Érd:
10-17h
0670/431-8013,
e-mail:
szakma2011@freemail.hu
* Azonnali kezdéssel női munkatársakat keresünk,
gödöllői céghez könnyű betanított munkára. Érd:
fulljob2kft@gmail.com Tel: 70/604-2309
* Frissen végzett „Kéz és lábápoló, műköröm-építő”
munkát vállal. Akár otthonodban. Fodrász mellé tanulónak is szívesen jelentkeznék. Tel: 30/728-7947 Ági.
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* A Kossuth Lajos utcában, az Erzsébet
–park közelében 3. emeleti, jó állapotú 54
nm-es, 2 szobás, részben felújított déli
fekvésű lakás eladó. Irányár: 9,2 mFt.
* A Dózsa György úton 9. emeleti, 44 nm-es,
1,5 szobás, napfényes, felújított lakás korszerűsített távfűtéssel eladó. Iár: 10,3 mFt.
* A Palotakertben, 3. emeleti, 55 nm-es,
kétszobás, felújítandó, erkélyes lakás,
(egyedileg
szabályozható
fűtéssel)
sürgősen eladó. Iá.: 7,5 mFt.
* Bagon nappali+3szobás, földszintes, amerikai
konyhás, felújított téglaház nagy terasszal,
garázzsal, pincével eladó. Iár: 18 mFt.

SZOLGÁLTATÁS
* Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a
körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL,
kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
* Hőszigetelés, ház felújítás, korszerűsítés rövid
határidővel. Tel.: 30/242-9441

ÁLLÁS
* Gödöllőn a La Valette étterembe pultost és szakképzett szakácsot keresünk!! Érd:Szilhát u. 51. Tel.:
70-621-55-47
* Gödöllőn üzemelő étterembe konyhai kisegítő, szakács
jelentkezését várjuk. Érd.: 70/ 333-21-33
* Gödöllőn üzemelő étterembe pultos, felszolgáló jelentkezését várjuk. Érd.: 70/ 333-21-02
* Gödöllői internetkávézóba délutáni/hétvégi munkára
egyetemistát keresünk. Érdeklődni: 20/375 9562
’95

Nr.:446.
„kisművház“
ÉLMÉNYKÖZPONT
KÖZÖSSÉGI ELMENYKOZPONT
T.C. KOZOSSEGI

ALBÉRLET KIADÓ
* Kiadó Gödöllő-Máriabesnyő csendes környezetben 60
m2-es különálló családi ház 2-3 fő részére. 50 ezer
ft+rezsi+2 havi kaució. Tel.: 20/ 3 280 417
* Kertes ház kiadó! Hosszú távra! 160 m2, garázzsal,
szaunával. Érdeklődni: 30/588-5889
* Kiadó Gödöllőn egy 45nm-es összkomfortos, különálló
családi ház. Tel.: 20/986 4946
* Gödöllőn, a Remsey krt.-on kiadó nappali+2+fél szobás
lakás 60eFt+rezsi+2 havi kaució. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn társasházi, I. emeleti 2 szobás lakás egyik
különbejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha
használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető, kizárólag nemdohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges. Ár:
30.000 Ft + a rezsi fele. Érd.: 70/318-2127
* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllőn, a Szent J. utcában azonnali költözéssel,
hosszú távra kiadó egy 50 nm-es, felújított 1+2 félszobás lakás. Konvektoros, redőnyözött, részben bútorozott, külön tárolóval. 60 ezer Ft + rezsi, kaució szükséges. Tel.: 70/-629-9669.
* Gödöllőn, a Palotakerten, 2 szobás, 64 nm-es lakás, egyedi fűtéssel kiadó. 45 ezer Ft + rezsi. Tel.: 20/7760-801.
* Kiadó a Petőfi térnél újszerű 2004-es téglaépítésű, Nagy
teraszos, parkosított belső udvarral rendelkező, nagyon
világos, csendes, négyszobás 120 m2-es, kétfürdős,
1emeleti, egyedi-mérőórás, gázfűtésű(cirkó), klímás, parkettás nagyon hangulatos lakás, igény szerint dupla garázzsal hosszútávon iÁr: 120 eFT/Hó Major Zoltán +36707733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
* Közép- és rövidtávra is kiadó egy a központban, új
építésű házban lévő teljesen felszerelt garzonlakás
(klíma, wifi, kábeltévé, konyhai gépek, stb.), melyhez
udvari parkolóhely is tartozik. Rendszeres takarítás
megoldható, ÁFÁ-s számlát kiállítunk. 20/4946-827
* Albérlet kiadó! Kertváros környékén 1 szoba összkomfort azonnal beköltözhető. Tel: 20/226-3007
* Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó. Tel: 20/9743-038
* Présház utcában napfényes, hangulatos lakrész családi házban bérbe adó egyedülálló férfi részére. Rezsivel
együtt 40.000,-Ft. Internet van. 20/240-4635
* KIADÓ vagy ELADÓ! Gödöllőn az Ambrus közben 2.
emeleti erkélyes 2,5 szobás távfűtéses, részben bútorozott lakás hosszútávra kiadó v. eladó. Kéthavi kaució
szükséges. 70/611-8841
* Kazinczy körúton 1.em. 2 szobás lakás hosszútávra
kiadó. Érd: 70/7753-255
* Gödöllőn Dózsa Gy. utcában 76 nm-es lakás
hosszútávra kiadó bútorozatlanul, egyedi fűtéssel. Tel:
70/283-1187
* Gödöllőn Szt. János utcában 2 szobás, nagyerkélyes,
2.em. konvektoros lakás kiadó igényesnek. 2 havi kaució
szükséges. Tel: 20/233-9719, 28/430-314
* Szent János utcában 4. emeleti 2 szobás, bútorozott,
gépesített lakás hosszútávra kiadó! 60.000,- +rezsi +2
havi kaució. 30/458-1851
* Kiadó Gödöllőn kertes ház: 150nm, 2 fürdőszoba, 3
szoba, nappali, étkező, gazdaságos fűtési rendszer.
Ugyanott 130 nm-es épület műhelynek vagy raktárnak.
Cégeknek is. 20/432-1572
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28.péntek 21h The Idoru + Leander + Vulgar display of Cover + Asphalt Horsemen + Classic Rock-Metal Dj
Resident. 29. szombat 22h A '90-es, 2000-es évek leg-leg dalai Dj Téglától! (A belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig
500Ft, 02h-ig 1000Ft, klubtagsági kártyával 800Ft!) 30. vasárnap 21h Mojito Salsa Party / tánctanítás, Latin
Disco - Dj Enrique venezuelából (Belépő 800Ft!) 31.hétfő 21h The Naked Truckers Trio + Dj Oldschool
házibuli zenék [pop-rock-disco] unicum akció! (Belépő 21h-ig 500Ft, majd 1000Ft!) November 04. péntek 21h
Wisdom+Crossholder+First Memories+Audio Love Nation. 05.szombat 21h Back II Black 15 éves jubileumi
koncert majd Andrew G & Dj Tompa (Jegyelővétel a Kódexben! Az első 50 jegyvásárló válogatás DVD-t kap!
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Október a látás hónapja

Új szolgáltatás az MSE
Optikában
Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan
keretet szeretnénk, amely valóban illik hozzánk, és olyan szemüveglencsét, amely
tökéletes látást biztosít számunkra, e kettő
együttes megvalósítása pedig nem egyszerű
feladat.
Boltunkban egy új műszer segítségével mindez lehetővé válik, ráadásul egyszerűen és
gyorsan.
Ez
a
visuReal,
ami
egy
videocent í r o z ó
berendezés.
Ennek segítségével
fényképeket
és videókat tudunk készíteni Önről a
kiválasztott szemüvegkeretekben. A gép
szimulálja a keretben a különböző lencsetípusokat. A számítógépes program segítégével Ön visszanézheti önmagát a különböző
keretekben és a hozzá választott szemüveglencsékben.
Így életszerűen, és teljesen valósághűen
bemutatjuk, hogy a készülő szemüvegben
milyen vastag lesz a lencse, a különböző
vékonyítások mellet. Számítógépen megmutatjuk, hogy milyen lenne a szemüveg
színezett lencsével, illetve, hogy mennyit
jelent egy jó tükröződésmentesítés a lencse
felszínén.
Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás!
És ez nem minden! A számítógép és kamera
kombinációjából
álló
videocentírozó
lehetővé teszi a szemvizsgálat során a gyors
és egyszerű, tizedmilliméter pontossággal
történő mérést.
Ahhoz, hogy
a
legnagyobb vis e l é s i
kényelmet
érjük
el
s z e m ü vegében,
p o n t o s
szemvizsgálatra, a szemüveglencse pontos
becsiszolására van szükség.
A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse
fókuszpontja.
Ennek
meghatározását a legtöbb látszerész üzletben
kézi feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez egy rendkívül precíz,
számítógépes programmal történik, a hibalehetőség kizárásával.
Ez a pontosság különösen fontos a multifokális, vagy a vékonyított szemüveglencsék
esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól
halljuk, hogy nem mer multifokális lencsét
vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy
nem is lehet megszokni. Az ilyen problémák
hátterében általában a rosszul elkészített
szemüveg áll.
Természetesen manuális lencsefeljelöléssel is
lehet pontos szemüveget készíteni, de videocetírozó berendezéssel a hibalehetőségek
szinte nullára csökkennek.
Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk
hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló
látásminőséget, hosszú évekig tartó,
kényelmes viseletet és gyors megszokást biztosítson.
A videocentírozó használata alapszolgáltatás
nálunk minden minőségi szemüveglencse
vásárlása esetén.
Október a látás hónapja. Vegyen részt
ingyenes látásszűrés programunkban!
A komplett szemvizsgálat tartalmazza a
szemüveg felírását, szemfenékvizsgálatot,
szürke illetve zöldhályogszűrést.
Bejelentkezés: MSE Optika
Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel: 28/417-367

* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.:
430-341,30/211-9388.
* Minőségi menükiszállítás, cégeknek, magánszemélyeknek. Tel.: 20/3717-450. www.tepsifules.com
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2órán belül. 30/3006200.
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés.
70/2479072, 20/9177-555
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2órán belül. Tel:
30/302-4622.
* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828, www.interiortrans.hu
* KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY
SZÁLLÍTÁS. Tel: 30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás,
kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is.
Tel: 30/528-7777
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
* VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák
felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel:
20/9527-289, 28/476-229
*
25%
ÁRENGEDMÉNNYEL
ÉPÍTŐIPARI
GENERÁLKIVITELEZÉS!
Szobafestés-mázolás,
tapétázás, kartonozás, asztalos, ács, lakatos, kőműves
munkák. Víz, gáz, fűtésszerelés, szigetelés. Hideg és
meleg burkolás, közületeknek is. Ingyenes árajánlat! .
Tel:20/9-361-233, 28/610-982

* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási
munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
* VHS DIGITALIZÁLÁS (60 perc: 1000,-Ft, 120 perc:
1500,-Ft, 240 perc: 2500,-Ft.) Az ár tartalmazza a DVDt és a borítót. Tel: 20/473-2204
* E.V.-ként belföldi és nemzetközi fuvarozást, szállítást
vállalok 1,5 tonnás, 13m3 zárt kisteherautóval. Gödöllői
telephellyel. Tel: 20/323-9261. E-mail: ljli@freemail.hu
* Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók
javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is!
30/234-7012 Krokovics.
* ELADÓ TÜZIFA KISZÁLLÍTÁSSAL. 0620/568-4921
* Gyógyítás: fáj a háta, ha bármely testrésze megrekedt
egy élethelyzetben, segítek oldással, rontás, átok
megtisztításával. (Nem jósnő!) 20/9789-918
* SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS: poratka irtás, mély-,
folttisztítás kedvező nm áron az Ön otthonában ipari
nagy teljesítményű takarítógéppel, bio tisztítóanyagok
segítségével. Tel: 20/3671-649
* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés,
gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó
férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunka,
lakatos munkák, kerítések készítése, javítása, festése.
Csapadékvíz elvezetés, lambériázás, tetőjavítás,
szigetelés, kőműves munkák, fakivágás, dryvitozás.
30/402-7276

* KERTÉPÍTÉS, -TERVEZÉS, KERTGONDOZÁS. Web:
www.kertszabok.hu Tel: 20/571-3008

* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése,
ápolása, talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon
a házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275

* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta
lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló
lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/5051177.

* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407122, 30/508-1380

* SZÁMÍTÓGÉP SZERELÉS, KARBANTARTÁS Gödöllőn
ingyenes kiszállással. Tel: 20/473-2204

* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-9 tonnáig, belföldi és
nemzetközi, szükség szerint dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent és mindenkor!
Molnár József 28/421-134; 30/9593-804, molnar.koltoztetes@upcmail.hu
* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Idén rendelje
meg! Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650
* Gyakorlott konduktor vállalja gyerekek és felnőttek
Pető módszerrel történő fejlesztését Gödöllőn és
környékén. Tel: 20/210-7641
* Gödöllőn cég részére képviseletet vállalok E.V. Iroda,
1,5 tonnás, 13m3 zárt kisteherautó, tároló, internet,
telefon –fax. Tel: 20/323-9261. E-mail: ljli@freemail.hu
* DELL’EDERA MÁRTA GYÓGYMASSZŐR 06-70-5224063 várja régi és új vendégeit SZOLGÁLTATÁSAIVAL:
frissítő– relaxáló- csokis- akupresszúrás masszázs.
Gyermekmasszázs. Köpölyöző- vákuumos fogyasztás.
MIAOMEI masszázs –fogyás éhezés nélkül- táplálék
kiegészítőkkel -10alkalom- 1-2 ruhaméret (5-10 kg)
fogyás várható, +tekercselés. Érd: 70/522-4063

* MASSZÁZS. Gyakorlott, sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező gyógymasszőr vagyok. Gödöllő
belvárosában lévő szépségszalonba várom a leendő
kedves vendégeimet! Püsök Anna gyógymaszőr 30/5180046
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László.
Tel: 30/9229-553.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165
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* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30851-8763
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* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, PAPÍRRÉGISÉGEKET,
képeslapokat, diafilmeket, LP-ket vásárolok. Gyors
kiszállás, azonnali fizetés. Tel: 30/543-8155 Nap
Antikvárium Gödöllő, Szabadság út 11.
* TERMELŐTŐL AKÁC TÜZIFA 2.200,-Ft hasítva,
2.000,-kugliban eladó. Gödöllőn ingyenes kiszállítással.
20/2922-405

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA
JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT
KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN
CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSOPORTOS ÉS
EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT
VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ
MA! WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL,
NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS
OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ,
ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD
KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40
* TOP-TAN: Angol újrakezdő tanfolyam, heti 2x2
órában kedd-csütörtök: 17.00-18.30. Egy éves középfokú nyelvvizsgára felkészítő szombaton 1x4 óra.
További tanfolyamok: www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Ha szeretnél jobb jegyet matekból, fizikából,
kémiából, mint tavaly, már most kezd a felzárkózást.
Magántanulók vizsgára való felkészítése, indokolt esetben délelőtti tanítás háznál is. Tel: 30-908-4130.
* LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS –
ISKOLAELŐKÉSZÍTÉS 3 éves kortól egyéni és kiscsoportos formában. Dr. Virsingerné Ágota logopédus –
mozgásterapeuta. 20/543-3407
* ANGOL és OROSZ órák gimnáziumi tanártól. Érd: 0628-411-511esti órákban Kócziánné Varga Márta
* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
* JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZOLÁS. Négy nap alatt megtanítom élethű portrét készíteni. Rajztanfolyam
23.000,-Ft-tól. Helye: Budapest, Zugló vagy Gödöllő.
Bővebb információ: 30/471-4914, www.msrajz.5mp.eu
www.jobbagyfeltekesrajzolas.shp.hu
* ANGOLUL ÚJRAKEZDŐK, FIGYELEM! Megrekedtél egy
szinten? Az első DÍJMENTES órán választ kapsz, hogyan
tovább. Hívj! Kokasné Farkas Andrea –diplomás angol
nyelvtanár. 20/428-4955
* ANGOLTANÁR NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST
VÁLLAL. Érd: 20/539-2030

* AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 20/94-58-766, 28/611-728
* Féláron, (175×13/R13) téligumi garnitúra 4db acélfelnivel, nyári gumis pótkerék 45.000,-Ft-ért. A felni
mérete: 5J×13. Este érdeklődjön, tel: 70/6320-318

EGYÉB
* ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZASPÁRRAL VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.:
30/727-7667.
* Bevezetett műszaki-barkács bolt bérleti joga árukészlettel átadó! Tel.: 30/9509-841.
* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
* MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-,
ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-, lépesméz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
* 75 éves egyedül élő férfi élettársat keres: káros
szenvedélyem nincs, szeretek kirándulni, kertészkedni.
Tel: 30/339-0628 esti órákban
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz
1500 Ft +üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas
u. 3. Tel: 28/417-913
* Kaukázusi juhász kölyökkutyánk 1,5 hónapja veszett
el a Repülőtéri Jázmin útról. Megtalálója magas jutalomban részesül. Tel: 28/420-862
* Négy hónapos oltási könyvvel rendelkező testvérpár
–fiú, lány- gazdit keres! Nagyon szelídek, hízelkedők!
20/996-7608, este: 28/488-178

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

2011. október 26–31.

Ár!

Termékeink bomba áron!

Ár!

A minôség garanciája

549 Ft/kg

845 Ft/kg

999 Ft/kg

859 Ft/kg

199 Ft

269 Ft

* Fiatal pedagógus általános iskola alsó tagozatainak
korrepetálását vállalja minden tantárgyból.
Gyermekközpontú, türelmes oktatás! Tel: 30/689-7159
* Német és svéd nyelvtanfolyamokat indítunk egyénileg
vagy kis csoportban. 0630/248-0661
* Gyermekjóga oktatás Gödöllőn Palotakert 15.sz alatt,
hétfőn 17-18-ig. Tel: 20/460-6812

Friss
sertéslapocka

Friss
egész csirke

Hazai parasztkolbász
csemege, csípôs

Roll juhbeles
frankfurti virsli

Tejföl
450 g
442,22 Ft/kg

Florin
margarin
1 kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Pékségünk ajánlata

199 Ft
Grillbár napi ajánlat: 690 Ft

490 Ft

239 Ft/kg

649 Ft/kg

Foszlós kalács 0,5 kg 198 Ft/kg

ADÁS~VÉTEL

Lottózó,
telefonkártya-feltöltés

99 Ft

* Eladó egy részlegesen felújított Biedermaier bútorgarnitúra. Tel.: 06-20/212-6315.

Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

Erzsébet kenyér 0,75 kg

* 25 kg választási malac és 100 kg disznó eladó. Érd:
30/2323-140

Saját füstölésû termékek

132 Ft/kg

Füstölt sertés hátsó
csülök

Burgonya 10 kg 49 Ft/kg

Savanyú káposzta kimérve

Üzlethelyiségek kedvezô áron kiadók Szadán a Centerben! Érdeklôdni lehet: +36-30-519-2783
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
NOVEMBER 9.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Center János, Öreghegyi út 6.,
Oláh Krisztián, Dessewffy A. u.
28.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Antal Katalin, Kandó K. u. 49.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: György Bálint, Alkotmány u.
18/a.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Tóth Károly, Szent János u. 36.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Eiben Istvánné,
Szent J. u. 16., Bihari József, Kos‐
suth L. u. 41.

Utazni jó

Itt a tél – irány
Thaiföld!
Bangkok, a thai főváros rengeteg ellentétet és érdekességet tartogat az
ideérkező idegen számára. Azon városok
közé tartozik, ahová újra és újra visszavágyik az ember.

RECEPT – Almás krémes
Hozzávalók:
A tésztához: 1 kg alma, 5 tojás, 20 dkg porcukor, 3 evőkanál víz, 15 dkg liszt, fél csomag sütőpor, vaj a tepsi
kikenéséhez.
A krémhez: 2 tojás sárgája, 3 evőkanál liszt, 3 dl tej, 20
dkg margarin, 20 dkg porcukor,1 vaníliás cukor, 5 dkg csokoládé.
Elkészítés: A tepsi aljába alufóliát borítunk és megvajazzuk. Az almákat meghámozzuk,
magházukat eltávolítjuk, és vékony szeletekre vágjuk. 3-4 réteget halmozunk a tepsi aljába úgy, hogy azt teljesen beborítsa. 5 tojás sárgáját és fehérjét külön tálba szétválasztunk.
A sárgákat porcukorral és vízzel habosra keverjük. Hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet,
és a kemény habbá vert tojásfehérjéket. Ezt a tésztát öntjük az almaszeletek tetejére, és
előmelegített 180 fokos sütőben körülbelül 30 perc alatt megsütjük.
A krémhez a 2 tojás sárgáját liszttel és tejjel csomómentesen elkeverjük, sűrűre főzzük, és
kihűtjük. A margarint a porcukorral és a vaníliás cukorral habosra keverjük, majd a két
masszát összekeverjük. A süteményt deszkára borítjuk úgy, hogy az almás fele felülre kerüljön. Az alufóliát lehúzzuk róla. Amikor kihűlt a tészta, egyenletesen elkenjük rajta a krémet. A tetejére csokoládét reszelünk.

Már a megérkezés is nyomot hagy
bennünk, amikor a hűvös reptéri csarnokból kilépünk a páradús meleg levegőre, ez télvíz idején különösen kellemes
érzés.
Az, hogy a város az ellentétek világa, jól
mutatja a reptérről bevezető többsávos
autópálya, majd a belvárosi kaotikus
közlekedés. Itt taxi helyett érdemes a tuktukot (háromkerekű robogót), vagy a kb. 6
éve épült metróhálózatot választani. A
bangkoki forgatag teljesen érthető, hiszen a
közel 12 milliós települést évente több
tízmillió turista keresi fel.
Az első kötelező látnivaló a királyi palota, ahol a mai napig számos állami fogadást, királyi esküvőket, koronázási
ceremóniát tartanak. A Chao Phraya folyó partján a XVIII. Század végén I.
Rama király építtette fel az épületegyüttest. Talán leghíresebb ezek közül a
Phra Kaew templom, ahol a 75 centiméteres Smaragd Buddha szobrot találjuk, a Krisztus előtti évszázadból. Következő felkeresendő célpont a Wat Pho,
ahol a mai napig 300 szerzetes él és itt
csodálhatjuk meg a 46 méter hosszú, 16
méter magas fekvő Buddha szobrot. Az

aranyozott alkotás a haldokló Buddhát
örökíti meg, aki a nirvánába jutásra vár,
talpán 108 igazgyöngyből kirakott szimbólum jelképezi a megvilágosodást.
Bangkok mindig is vízi város volt, a
XVIII. században a lakosság kétharmada
úszó vagy cölöpökre épült házakban
lakott. Az építkezésnek ezt a formáját ma
is megfigyelhetjük egy kellemes motorcsónakban eltöltött délután során a Chao
Phraya folyón.
A szórakozás és vásárlás fellegvára a
Patpong negyed, aminek közepén az
éjszakai piac található. Vásárolhatunk itt
„eredeti” Barcelona mezt, Rolex órát
vagy akár Gucci termékeket, alkudozni
pedig kötelező.
Bangkok utcáit járva tuti megéhezünk,
mindenfelől finom illatok kényeztetik az
orrunkat. Feltétlenül meg kell kóstolni a
népi ételnek számító Tom Yum Kung
levest, ami általában rákkal kínálnak, limemal, kókusztejjel, citromfűvel és az
elmaradhatatlan chilivel ízesítenek. Szemszájnak ingere a wokban, sokféle ízesítéssel
készülő pirított rizstészta, a Pad Thai.
Ha kellemesen elfáradtunk a főváros
nyüzsgésétől, tetszés szerint kipihenhetjük magunkat Thaiföld népszerű
tengerpartjain, ahova Bangkokból naponta több repülőjárat közlekedik.
Jó hír a magyar állampolgárok részére,
hogy a thai kormány döntése alapján 2011.
augusztus 11-től a 30 napot meg nem haladó, turista célú beutazások esetében mentesülünk a vízumkötelezettség alól.
Sissy Utazási Iroda

