
A javaslatba ugyan bekerültek a szak-
mai szervezetek egyes javaslatai,
azonban még mindig vannak tisztá-
zatlan, bizonytalanságra okot adó hi-
ányosságok.

A javaslat a korábbinál több esz-
közt ad a pedagógusok kezébe, így
például lehetőség lesz arra, hogy azo-
kat a diákokat, akik folyamatosan
problémát okoznak és ellehetetlenítik
a munkát, eltávolítsák az iskolából.

Továbbra sem tisztázott azonban,
mit is jelent majd az általános isko-
lákban a 16 óráig tartó tanítás, hogyan
kell ezt megszervezni, mint ahogyan
az sem, mi lesz azokkal a diákokkal,
akik délután sport, művészeti, vagy
nyelvi képzésben vettek részt. Ezt
ugyanis jelentős mértékben akadá-
lyozná, ha a diákoknak ezt az időt
kötelezően bent kellene tölteni az is-
kolába. Jelentős probléma az a bi-
zonytalanság is, hogyan változik
majd a fenntartó, milyen feltételekkel
maradhatnak az önkormányzatoknál
az iskolák, illetve mit jelent majd az

állami kézbe kerü-
lés az intézmé-
nyeknek.

Az Országgyű-
lés honlapján köz-
zétett dokumentum
szerint az alaptör-
vényben foglalt in-
gyenes és kötelező
alapfokú, valamint
ingyenes és min-
denki számára hoz-
záférhető középfo-
kú nevelés-oktatás-
hoz való jog biz-
tosítása az érettségi
megszerzéséig és az első szakképesí-
tésre történő felkészítés a magyar ál-
lam közszolgálati feladata.

A javaslat alapján a gyermek abban
az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik évét betölti, a ne-
velési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson
vesz részt. Ez a változás 2014 szep-
temberétől lépne életbe.

Ezalól, abban az esetben kapható
felmentés, ha a gyermek képességei-
nek kibontakoztatása, sajátos helyze-
te, családi körülményei ezt indokol-
ják. Az óvodába járás kötelezettsége
5 éves korig családi napköziben is tel-
jesíthető lenne.

A tankötelezettség hatéves kortól
16 éves korig tartana, a sajátos neve-
lési igényű tanuló tankötelezettsége

pedig meghosszabbítható lenne leg-
feljebb huszonharmadik életévének
betöltéséig. Az elsőtől a nyolcadik
évfolyamig, továbbá a nemzetiségi
nevelés-oktatásban és a gyógypeda-
gógiai nevelés-oktatásban az állam
biztosítaná, hogy a tanuló számára a
tankönyvek térítésmentesen álljanak
rendelkezésre.

(folytatás a 3. oldalon)
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Köznevelési törvény – marad a bizonytalanság

Mi lesz veled, iskola?
Szombaton a nemzeti erőforrás miniszter benyúj-
totta az új köznevelési törvényről szóló javaslatot
az Országgyűlésnek, a 104 oldalas dokumentum
többi között rögzíti, hogy a tanév végén legalább
hatvannapos nyári szünetet kell biztosítani, a tan-
kötelezettség 16 éves korig tart, és tartalmazza
a pedagógus-életpályamodellben elérhető foko-
zatokat. A modell 2013. szeptember 1-jén léphet
életbe.

Az elmúlt héten több rongálás is történt vá-
rosunkban: a főtéren, az aluljáróban és az
Alsóparkban lévő játszótéren keletkeztek
károk. (2. oldal)

Szűcs Barbara Eszter festőművész kiállítá-
sa látható november 26-ig a Gödöllői Vá-
rosi Könyvtár és Információs Központ-
ban. (5. oldal)

Sportakrobatika: Az elmúlt hétvégén ren-
dezték a Grassalkovich-kupát, amelyen a
Grassalkovich SE csapatai három aranyat
és egy bronzot szereztek. (8. oldal)

Képünk illusztráció
Körösfői-Kriesch Aladár októ-
ber 29-ei születésnapja alkal-
mából az emlékét ápoló művé-
szeti alapítvány idén is, immár
15. alkalommal átadta a róla
elnevezett díjat.

A Városi Múzeummal szemben négy
évvel ezelőtt felavatott, Körösfői-
Kriesch Aladárt ábrázoló szobornál
gyülekeztek az emlékezők, majd a
Királyi Kastély dísztermében folyta-
tódott az ünnepség. Körösfői László,
a művész unokája, a művészeti alapít-
vány kuratóriumának elnöke emlé-
keztetett rá, hogy mi az elvük a díja-
zásnál: vagy tehetséges fiatal művé-
szeket, vagy művésztanárokat tüntet-
nek ki. Ezúttal, a 148. születésnapon
egy művésztanárra került sor, Lázár-
né Nagy Andreának, a Chopin Zene-
iskola tanárának munkáját ismerték el
az emléklappal, emlékplakettel, pénz-
jutalommal. A kitüntetettet Gál Ta-
más Liszt-díjas karmester és Feren-
czi Anna zenetanár, a Chopin Zeneis-
kola nyugalmazott igazgatója méltat-
ta. (folytatás a 4. oldalon)

Művészeti elismerés

Körösfői-díj



2 Gödöllői Szolgálat 2011. november 9.Közélet

39.

ILYEN VOLT… ILYEN LETT
A Királyi Váró a Norvég Alap támogatásával újult meg. 

Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!

Eredményesen szerepelt a
Nemzeti Erőforrás Miniszté-
rium pályázatán a gödöllői vá-
rosi mozi, ami 11, 7 millió forin-
tos támogatást nyert el, amit
digitális fejlesztésre fordíthat-
nak. Szőcs Géza kultúráért fe-
lelős államtitkár és Bokor
Attila, a mozgókép-művészeti
főosztályvezetője november 5-
én hirdette ki az art mozik digi-
talizációjára kiírt pályázat
eredményét. Ezen két buda-
pesti és hét vidéki mozi össze-
sen 100 millió forint támoga-
tást nyert el.

2012 januárjától a multiplexek átáll-
nak a digitális vetítésre, ennek pedig
az lesz a következménye, hogy a na-
gyobb forgalmazók is csak digitális
formátumban terjesztik majd a fil-
meket, ami teljesen ellehetetlenítené

a kisebb városi mozikat, amik már így
is kuriózumnak számítanak. Ezért a
Nemzeti Erősforrás Minisztérium
2011-ben pályázatot írt ki az art mo-
zik digitális fejlesztésére.

Mint azt Reményi Richárdtól, a
városi mozi üzemeltetőjétől meg-tud-
tuk, ez a nézők számára azt jelenti,
hogy mintegy fél év múlva a gödöllői

is digitális kópián fogja játszani a fil-
meket. Mindezek mellett újra premier
mozi lesz, mert nem kell várni a kó-
piákra 5-6 hetet, hanem Budapesttel
egy időben lesz lehetőség a legújabb

filmek vetítésére, s
itt is ugyanazt a kép
és hangminőséget
kapja majd a közön-
ség, amit a multi-
plexek tudnak nyúj-
tani. Fontos azon-
ban, hogy mindezt a
helyi pénztárcákhoz
igazított árakon!
Megcsináltatják a
3D-s fejlesztést is,
így az ilyen filmeket
városunkban is tér-

hatásban láthatja majd a közönség. 
Reményi Richárd köszönetét fe-

jezte ki mindazoknak, – így Gödöllő
Város Önkormányzatának is –, akik
támogatták a pályázat során. 

Tavaly 44 art filmszínház műkö-
dött Magyarországon, közülük máig
tízet kellett bezárni anyagi okok 
miatt. jb

Továbbra is folyik a munka a városi utakon. Bár a VÜSZI Kft. mun-
katársai már a jövő héten kezdődő hóügyeletre készülnek, folya-
matosan javítják a városi utakat, járdákat. 

Dolgoznak többek között az Ady Endre sétányon, ahol a mentőállomás és az
Isaszegi út közötti szakaszon újul meg a járdaszakasz. 

Javítják a Kör utcai gyalogoshidat is. Mivel a szokásos évi felülvizsgálat so-
rán balesetveszélyes korhadásokat találtak a szakemberek, november 8-tól elő-
reláthatóan két hétre teljes egészében lezárják a létesítményt a forgalom elől. A
munkák idejére a VÜSZI Kft. a lakosság türelmét kéri. 

Mint minden ősszel, idén is sok munkát ad a csapadékvízelvezető-árkok kar-
bantartása. Rendkívül fontos ugyanis, hogy az őszi csapadéknak szabad le-
folyása legyen, hiszen a felhalmozódott lomb, és egyéb árokba került hulladék
eltömítheti az átereszeket, ami nagyobb mennyiségű eső esetén komoly problé-
mákat okozhat. 

A csapadékvízelvezető-árkok karbantartását a 2008. évi 29. számú önkor-
mányzati rendelet szabályozza, e szerint erről azoknak az ingatlantulajdono-
soknak kell gondoskodni, akiknek az ingatlanuk előtt az árok elhalad. 

kj

Az elmúlt 13 év második leg-
gyengébb szezonját zárta az
idén a városi strand. Az egykor
az egyetemhez tartozó létesít-
ményt 13 éve üzemelteti a
VÜSZI Kft., amely évről-évre je-
lentős összegeket fordít a kar-
bantartásra és a felújításra. 

Az idén még a tízezret sem érte el
azok száma, akik az egyetemi strand
szolgáltatásait vették igénybe a nyári

hónapokban, pedig az idén számtalan
újdonsággal, gyermekprogramokkal,
zumba partyval invitálták a fürdőző-
ket. A meglehetősen szélsőséges nyá-
ri időjárás sem hatott éppen kedve-
zően a forgalomra, így hiába marad-
tak immár három éve ugyanazok a
jegyárak (a gödöllői strand tarifái
országosan a legalacsonyabbak kö-
zött vannak – a szerk.), a strand közel
7 milliós veszteséget jelentett a város
számára.  

Érdekes, hogy annak ellenére,
hogy a gödöllői strand – mivel nem
rendelkezik a ma már szinte elvártnak
számító élményfürdő elemekkel – el-
sősorban a nyugalomra vágyók igé-
nyeinek felel meg, mégis a közönség
jelentős része, mintegy 70 százaléka a
fiatalok köréből került ki, az úszók
aránya mindössze 30 százalék volt.

Nem vetít előre pozitív képet az
sem, hogy jövőre akár meg is dup-
lázódhatnak a költségek: az előzetes
számítások szerint ugyanis elkerül-
hetetlen az úszómedence alaposabb
felújítása, ami elérheti a 10 millió
forintot is. jk

Korszerűsítés a városi moziban

Újabb pályázati siker

November 8-án végleg lezárult a 2011-es népszámlálás. Akik ed-
dig nem töltötték ki és nem adták le a kérdőíveket, eddig kaptak
haladékot ennek pótlására. 

Az elmúlt napokban Gödöllőn is folyamatosan érkeztek az állampolgárok a város-
házára a hiányok pótlására. Sokan a szabálysértési bírságot igyekeztek elkerülni,
mások most jelezték, hogy nem kaptak kérdőívet, vagy egy-egy családtag kimaradt
az összeírásból. Akik így pótolták a hiányzó adatokat, nem kell bírságtól tartaniuk.
Pénzbírságra azoknak kell számítani, akik megtagadták az adatszolgáltatást. Őket
személyenként 50.000 forintig terjedő bírsággal sújtják. 

A népszámlálás következő szakaszában a kérdőívek a KSH –ba kerülnek, ott fog-
ják összesíteni az adatokat. bj

Lezárták a városi szökőkutakat és az interaktív vízjátékot. A múlt
heti kellemes időben még gyönyörködhettük a szökőkút vízének
látványában, de gondolva az éjszakai és hajnali hidegekre, a szak-
emberek úgy döntöttek, az idén már nem működnek tovább a köz-
kedvelt létesítmények. 

A lezárások előtt el-
végezték a szükséges
karbantartást és vízte-
lenítést, hogy tavasz-
szal zavartalan lehes-
sen majd az újraindí-
tás. A kutak után a hé-
ten az öntözőrendszer
is leáll.

Az ősz azonban
nem pihenést inkább
sok munkát jelent a
VÜSZI kertészeti rész-
lege számára. A virágokat az elmúlt hetekben az őszt és a telet jól bíró árvács-
kákra cserélték, s a következő napokban ismét ültetnek: újabb fák kerülnek az
Erzsébet királyné körútra és a Szent István térre, valamint gömbjuharokat tele-
pítenek a Táncsics utcai sportcentrum elé. jb

Téli pihenőn a főtér látványosságai

Őszi kertészeti munkák

Biztos helyett már csak a bírság jöhet

Népszámlálás: itt a vége

Még mindig zajlanak a felújítások

Lezárják a Kör utcai hidat

Szomorú hír, hogy az elmúlt
héten több rongálás is történt
városunkban. A főtéren, az
aluljáróban és az Alsóparkban
kialakított központi játszóté-
ren hagyták ott kezük nyomát
a vandálok.

Sokan bosszankodtak a négynapos pi-
henőt követően, amikor áthaladtak az
aluljárón. A nemrég a városi diákok
által újrafestett falakat ugyanis nem
kímélték a graffitisek. Tettük azért is
érdekes, mert a firkálást – amit a je-
lenlegi szabályozás szerint akár bör-
tönnel is büntethetnek – a térfel-
ügyeleti rendszer kamerája előtt kö-
vették el. Az ügyben megindult a
vizsgálat.

A térfelügyeleti rendszernek kö-
szönhetően rendkívül rövid idő alatt
elkapták azt is, aki az aluljáró főtér
felőli részénél kis híján kidöntötte az
egyik kandelábert.

A rongálások másik helyszíne az
Alsópark volt, ahol ismét a játszótér
vált a randalírozók áldozatává. Míg
néhány hete az egyik forgó játékot
tették tönkre, addig most a labirintus

léceit tördelték ki, s tették baleset-
veszélyessé, használhatatlanná a gye-
rekek számára. 

Ez utóbbi nem csak azért szomorú,
mert a kicsik nem vehetik birtokba a
játékot, hanem azért is mert ilyen
esetekben, a helyreállítást követően
újra vizsgáztatni kell a játszóeszközt,
ami jelentős pénzbe kerül.                  jb

10 millióba került idén a strand

Veszteséges szezon

A gyerekeknek is kárt okoztak

Ismét rongálások
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(folytatás az 1. oldalról)
A térítésmentes tankönyvellátást

első alkalommal a 2013/2014. tan-
évben az első évfolyamra beiratko-
zott tanulóknak, ezt követően fel-
menő rendszerben kell biztosítania
az államnak.

A tanuló tudásának értékelésénél
jeles (5), jó (4), közepes (3), gyenge
(2), elégtelen (1) osztályzat adható,
az eddigi elégségest váltja fel a
gyenge minősítés. Az iskola igazga-
tója a szülő kérésére legfeljebb egy
alkalommal engedélyezheti az isko-
la első évfolyamának megismétlé-
sét, akkor is, ha a tanuló az előírt ta-
nulmányi követelményeket sikere-
sen teljesítette. 

Az anyag szerint a tanítási év
utolsó napját követően pedig leg-
alább hatvan – szakképző iskolában
legalább harminc – összefüggő nap-
ból álló nyári szünetet kell biztosí-
tani.

A nappali rendszerű iskolai okta-
tásban bevezetik a mindennapos
testnevelést heti öt óra keretében,
amelyből legfeljebb heti két óra a
kerettanterv testnevelés tantárgyra
vonatkozó rendelkezéseiben megha-
tározott oktatásszervezési formák-
kal, műveltségterületi oktatással, is-
kolai sportkörrel, vagy versenyszerű
sporttal kiváltható. Új elemként a jö-
vőben az érettségi vizsga megkezdé-
sének feltétele ötven óra közösségi
szolgálat elvégzésének igazolása
lenne.

Érettségizni öt tantárgyból kell
majd: magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika, idegen
nyelv – a nemzetiségi nevelés-okta-
tásban részt vevők számára anya-
nyelv és irodalom – és egy kötelező-
en választandó vizsgatárgy, vala-
mint a szakközépiskolában a szak-
középiskola ágazatának megfelelő
szakmai vizsgatárgyból. 

A nevelési-oktatási intézmények-
ben pedagógus-munkakörökben
dolgozó pedagógus heti teljes mun-
kaidejének nyolcvan százalékát az
intézményvezető által a törvényben
meghatározott feladatok ellátásával
köteles tölteni, a munkaidő fennma-
radó részében a munkaideje beosz-
tását vagy felhasználását maga jogo-
sult meghatározni. 

A törvény 2012 szeptember 1-jé-
vel lépne életbe, de tekintettel arra,
hogy a köznevelésben a nevelés, ok-
tatás folyamatosságát nem lehet
megszakítani, valamint, mivel a kö-
vetelményrendszerek bevezetésé-
hez, a finanszírozás átállásához
hosszabb időre van szükség, a javas-
lat egyes részei négy különböző idő-
pontban, fokozatosan válnának hatá-
lyossá.

***
Fábián Bertalan igazgató
(Török Ignác Gimnázium):

– Úgy látom, vannak pozitív vál-
tozások a törvényben, ami emelheti
az oktatás színvonalát. Egyetértek
azzal is, hogy a tankötelezettség 16
éves korig tartson. Úgy gondolom,
azokat, akik addig nem végezték el a
8 általánost, nem lehet kényszeríteni
arra, hogy tanuljanak.

Egyetértek a központi tanterv kö-
telező szigorításával is, azt hiszem,
az a 10 százalékos rész tantervben,
amiben szabadon dönthetnek az is-
kolák elegendő.

Ami továbbra is problémát jelent,
hogy, ma sem látjuk tisztán, hogyan
változik a fenntartói rendszer. Kér-
dés az is, hogy ha az önkormányzat
maradhat a fenntartó, akkor hogy
működik majd az igazgatók kineve-
zése. Nem szerencsés az sem, hogy
a törvény több kérdésben feltételes
módon fogalmaz, ez szintén növeli a
bizonytalanságot. 

Ella Attila igazgató (Fréderic
Chopin Zeneiskola):

– A Magyar Zeneiskolák és Mű-
vészeti Iskolák Szövetsége megtette
a javaslatait a köznevelési törvény-
nyel kapcsolatosan. Az egyeztetése-
ken, mindig azt a választ kaptuk,
hogy az új oktatási rendszer nem
akadályozza majd a művészeti okta-
tást. Nagyon remélem, hogy ez így
is lesz, és a délutáni tanítás lehetővé
teszi a gyerekek számára a zenei
képzésben való részvételt. Szá-
munkra, és a művészeti oktatásban
részt vevő diákok számára be nem
látható katasztrófához vezethet, ha
délután négyig valóban az általános
iskolában kell lenniük. Ez főleg a ki-
csiknél, valamint a csoportos kép-
zésben – szolfézs, zenekar, kórus –
résztvevőknél jelent majd problé-
mát.

Putz Norbert igazgató (Erkel
Ferenc Általános Iskola):

– Nem csak az szül bizonytalan-
ságot, hogy nem tudjuk, ki lesz a
fenntartónk, azt sem látjuk, hogyan
valósul majd meg a 16 óráig tartó
oktatás. Igaz, a napközi miatt a gye-
rekek nagy része így is bent marad
az intézményben, de ha ez kötelező
lesz, az csak a hátrányos helyzetű
gyerekeknek lesz jó, de azok, akik
plusz foglalkozásokon vesznek részt,
nem tudom, hogy tudják majd ezt
megtenni. Szintén gondot jelent,
hogy ha a pedagógusoknak több órát
kell tartani – s ebben a kérdésben nem
fogalmaz pontosan a törvény – az
pedagógus felesleget generálhat. Saj-
nos sok részlet még mindig nem tisz-
tázott. (ny.f.)

Gödöllő város polgármestere és jegyző-
je is részt vett azon a nagyszabású kon-
ferencián, amit „Önkormányzati meg-
újulás 2011” címmel rendeztek az el-
múlt héten, Balatonfüreden. Dr. Géme-
si György, a Magyar Ön-
kormányzatok Szövetsége
(MÖSZ) elnökeként az új ön-
kormányzati törvény terveze-
téről folytatott kerekasztal be-
szélgetésen, Dr. Nánási Éva,
mint a Jegyzők Országos Szö-
vetsége (JOSZ) elnöke, a köz-
igazgatási reformról rende-
zett kerekasztal beszélgetésen
mondta el véleményét a kü-
szöbön álló változásokról.

A konferencia első napjá-
nak fókuszában a közigazga-
tási folyamatok változásai áll-
tak. Navracsics Tibor köz-
igazgatási és igazságügyi mi-
niszter ismertette az elmúlt évtizedek-
ben, hazánkban lezajlott folyamatokat,
majd a tanácsrendszert az önkormány-
zatisághoz hasonlítva megállapította,
hogy bár az utóbbi demokratikusabb
rendszer, működő képessége korláto-
zott, mert az állam nehezen tudja ke-
resztül vinni az akaratát a sokszor ellen-
tétes politikai oldalon álló önkormány-
zatok ellenállása miatt.

Ennek megszüntetése a céljából az új
ÖTV tervezetben szétválasztják az ál-
lamigazgatási és önkormányzati funk-
ciókat. Az államigazgatási feladatokat a
tavasszal felállított megyei kormányhi-
vatalokon és a 2013. januárjától műkö-
désbe lépő járási hivatalokon keresztül
látja el az állam, míg az önkormányza-
toknál a helyi, közösségi feladatok meg-
oldása marad. A miniszter szerint mind-
ez a központi akarat gyors és hatékony
érvényesüléséhez vezetne, az önkor-
mányzatok pedig – egy sereg közigaz-
gatási feladattól megszabadulva – végre
saját, helyi ügyeikre koncentrálhatná-
nak.

Navracsics Tibor előadásában el-
hangzottakat némileg árnyalta az ebben
a témakörben rendezett kerekasztal be-
szélgetés, ahol az érintett jegyzők és
polgármesterek tették fel kérdéseiket és
fogalmazták meg aggályaikat a tervezet
homályos pontjaival kapcsolatban a
közigazgatási tárcát képviselő dr. Virág
Rudolf helyettes államtitkárnak. A járá-
sokról ugyanis nem tudni még ponto-
san, mennyi lesz belőlük, hol húzódnak
majd a határaik, milyen feladatokat utal-
nak majd a járási hivatalok hatáskörébe,
s mi lesz 2013-tól az önkormányzati hi-
vatalokban dolgozókkal.

Az asztalnál helyet foglaló Dr. Ná-
nási Éva határozottan cáfolta azt a kor-
mányzati vélekedést, miszerint az ön-
kormányzatok által ellátott közigaz-
gatási feladatok színvonala gyenge vol-
na, éppen ellenkezőleg, az elmúlt 21 év
alatt kiváló szakembergárda alakult ki.

A Jegyzők Országos Szövetségének el-
nöke nem ért egyet azzal sem, hogy az
államigazgatási feladatokat csak kor-
mánytisztviselők tudnák végrehajtani. A
köztisztviselők – akiknek nemcsak hoz-

záértését és szorgalmát, de tisztességét
és becsületességét sem engedi kétségbe
vonni – ugyanúgy alkalmasak erre.
„Nem hiszem, hogy a legmodernebb
közigazgatási egység meg tud állni já-
rási szinten, ha nincsen települési vég-
pontja – fogalmazta Nánási Éva – a
jogalkalmazáshoz ugyanis elengedhe-
tetlen a helyi viszonyok ismerete.” 

A JOSZ elnöke azt is kifogásolta,
hogy egyetlen olyan érintett szervezetet
sem ismer, amelyet a „széleskörű társa-
dalmi egyeztetés során” megkérdeztek
volna. Ezzel együtt nem vitatja a kor-
mány elképzelésének helyességét, s fel-
ajánlotta a jegyzők segítségét annak el-
döntésében, milyen ügyeket lenne cél-
szerű a járási hivatalokhoz rendelni, s
melyeket meghagyni önkormányzati
hatáskörben. Végezetül arra kérte a kor-
mány illetékeseit, próbáljanak segítsé-
get nyújtani az átszervezések során ál-
lásukat elvesztő közigazgatási alkalma-
zottak számára az újbóli munkába állás-
hoz, ami – főleg kistelepülési környezet-
ben – nem egyszerű dolog manapság. 

Még a közigazgatási reformnál is he-
vesebb vihart kavartak az új ÖTV terve-
zet önkormányzat feladatokat – egye-
bek mellett azok finanszírozását, illetve
állami átvállalását – érintő javaslatai.
Erről a konferencia második napján
Tállai András, a Belügyminisztérium
önkormányzati államtitkára tájékoztatta
az egybegyűlteket. Mint elmondta: az
ÖTV tervezet második változatát elfo-
gadta a kormány, ami előre láthatóan a
héten a Parlament elé kerül. Ebben a
második verzióban – az önkormányzati
szövetségek javaslatait is figyelembe
véve – már nem szerepel a polgármes-
terek és a jegyzők javadalmazásának
csökkentése, s az önálló hivatal mű-
ködtetéséhez szükséges lélekszámmi-
nimumot is 2000 főre csökkentették, il-
letve legalább hét település társulásához
kötötték.

Mint Tállai András ismertetéséből ki-
derült, az elfogadott tervezet szerint böl-
csődei és óvodai ellátás és az egészség-
ügyi alapellátás az önkormányzatoknál
marad, míg a járóbeteg ellátás és a ka-

tasztrófavédelem állami
kézbe kerül. A polgár-
mesterek legitimitása
jelentősen nő, viszont
polgármester nem lehet
ezután országgyűlési
képviselő. Erősödni fog
az önkormányzatok
kormányhivatalok általi
törvényességi felügye-
lete, valamint gazdasági
ellenőrzése, amit az Ál-
lamkincstár, illetve az
Állami Számvevőszék
végez majd. A települé-
seknek nem kell a járá-
sokon belül kötelező

társulásokat létrehozniuk, bármekkora
településen lehet főállású polgármester,
s – ha szükséges – az önkormányzatok
adósságkezeléséhez is segítséget nyújt
az állam.

Az ÖTV tervezetről rendezett kerek-
asztal megbeszélésen az önkormányzati
államtitkár meglehetősen kemény kér-
déseket és kritikákat kapott beszélge-
tőtársaitól, s a közönség soraiból egy-
aránt. Gémesi Györgynek legkevésbé a
centralizációs törekvés tetszik a terve-
zetben, ugyanis nézete szerint az állam
olyan feladatokat is a kezébe akar venni,
ami önkormányzati szinten hatékonyab-
ban megoldható. Ilyen például a közok-
tatás, ahol az önkormányzatoknál csak a
fűtői és takarítói faladatok maradnának.
Mindemellett hiányzik a normaszöveg-
ből egy olyan hatástanulmány is, ami
alátámasztja, hogy az állami feladat át-
vállalással olcsóbb lenne a közoktatása.

A MÖSZ elnöke az elmúlt hónapok-
ban, konferenciák és megyei konzultá-
ciók során közel ezer polgármesterrel
találkozott, s megállapította, hogy a kis-
településeken elsősorban az önkor-
mányzati hivatalok lélekszámhoz köté-
sét, illetve az alapfokú oktatás állami
kézbe vételét nehezményezik, így, ha te-
hetné, elsősorban ezt a két rendelkezést
venné ki a tervezetből. Mint kifejtette, a
legfontosabb kérdés: megmarad-e az
1990-ben létrehozott kétpólusú állami-
önkormányzati rendszer, vagy egypólu-
súvá válik? Nem érti, miért van szükség
a nagyobb állami szerepvállalásra, miért
nem tekintik egyenrangú társaknak az
önkormányzatokat a feladatok végre-
hajtásában. „Az önkormányzati rend-
szer életképességét bizonyítja, hogy az
elmúlt 10 évben 1000 milliárd forintot
vontak ki a szférából, és még most is
működik. A kormánynak van 3200
potenciális partnere, nem kellene le-
mondania róluk” – summázta Gémesi
György.

CSO

Gödöllő belvárosa az elmúlt években
is elkápráztatta városunk lakóit és az
idelátogatókat karácsony táján, hiszen
minden esztendőben pompás ünnepi
dekorációt és díszkivilágítást kapott,
amiben Adventtől Vízkeresztig gyö-
nyörködhettünk. Az idei évben a meg-
újult főtéren nemcsak az ünnepi fé-
nyek és a város karácsonyfája nyűgözi
majd el az ide érkezőket, hanem a
számtalan program és kézműves vásár
is kellemes időtöltést ígér.

Mint azt Kovács Balázs, a Művé-
szetek Háza Gödöllő igazgatója el-
mondta, azt a békebeli kisvárosi kará-
csonyi hangulatot szeretnék megidéz-
ni, ami gyakorta visszaköszön a régi
képeslapokon. December 10-től de-
cember 23-ig tart majd az ünnepi ese-

ménysorozat, ami miatt minden nap
érdemes lesz kilátogatni a főtérre, ahol
a hétvégeken kulturális és művészeti
programok segítenek még jobban rá-
hangolódni a karácsonyra, s a hét min-
den napján kézművesek kínálják por-
tékáikat, s kóstolhatják a téli finomsá-
gokat: a sült gesztenyét, a kürtőskalá-
csot, a mézeskalácsot és a forralt bort. 

Az idei vásáron – ellentétben a ko-
rábbi évek kínálatával – a fa pavilo-
nokban kizárólag igényes művészeti,
kézműves portékákkal vehetnek részt
az árusok: többek között bőrdíszmű-
ves, kerámia, fa, és gyöngy ajándék-
nak valókból válogathatnak majd az
érdeklődők. A pavilonokat úgy helye-
zik el, hogy azok az Erzsébet Királyné
Szállodától indulva körülölelik majd a

főteret, a szálloda udvarán megrende-
zett vásár kapcsolódik a főtéren lévő-
höz és átnyúlik a városi piacra. A vá-
sári portékákból minden nap 10-től 18
óráig lehet válogatni, míg a különböző
finomságokkal 20 óráig várják a ven-
dégeket. 

A hétvégi programokat a szervezők
úgy állítják össze, hogy azok ne ütköz-
zenek az Adventi kastélynapok ren-
dezvényeivel, és akár arra is lehetősé-
get adjanak, hogy a két helyszín között
hol itt, hol ott találjanak kellemes idő-
töltést a családok.

A Gödöllői Advent nyitórendezvé-
nye december 10-én, 16.30-kor kez-
dődik: ekkor érkezik meg városunkba
a Betlehemi láng, amit a gödöllői is-
kolások műsorral köszöntenek. Újdon-
ság, hogy az idén a gyerekek is segéd-
keznek majd a város karácsonyfájának
feldíszítésében, amire az általuk készí-
tett díszeket is feltehetik, a fenyőfa
mellé pedig jászol kerül majd.

December 10-én szombaton az Er-
kel Ferenc Általános Iskola és a bu-
dapesti Tér Színház ad ünnepi műsort,
vasárnap pedig a Frédéric Chopin Ze-
neiskola és a Club Színház várja a kö-
zönséget a főtérre. 

A következő hétvégén már pénte-
ken délután elkezdődnek a programok:
17 órától a Damjanich János Általános
Iskola, a Besnyői Botorkálók, a Club
Színház és a Montágh Imre Általános
Iskola tanulói készülnek karácsonyi
összeállítással. 

December 17-én 10 órától adventi
játszóház várja a gyerekeket, majd a
Club Színház, a Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola, a Török Ignác Gimnázium
és Cantus Ludus műsora készít fel
bennünket lélekben az ünnepre. 

Vasárnap már 15 órától ellátogathat-
nak a gyerekek a játszóházba, délután
pedig a Club Színház és a Városi Ve-
gyeskar programján vehetnek részt az
érdeklődők.

A városi összefogással megvalósuló
ünnepi programok december 23-án fe-
jeződnek be, ekkor 17-től 19 óráig
többek között a Szironta Együttes
csengettyű játékában gyönyörködhet-
nek majd, akik kilátogatnak a főtérre.

(k.j.)

„Önkormányzati megújulás 2011” – konferencia Balatonfüreden

Az önkormányzatiság értékeiért
Köznevelési törvény – marad a bizonytalanság

Mi lesz veled, iskola?

Karácsonyi hangulat: nem kell messzire menni

Gödöllői Adventi Napok

Díszítsd te is Gödöllő fenyőfáját!

A város karácsonyfájára felkerül-
hetnek a gödöllői oktatási intézmé-
nyek diákjainak díszei is. Az iskolá-
kat képviselő gyerekek az adventi
programsorozat nyitó rendezvényén
saját kezűleg is elhelyezhetik díszei-
ket a fenyőfán.

A díszítésbe történő bekapcsoló-
dásról bővebb információt november
14-től a Művészetek Házában
(28/514-130) Kiss Judittól kaphat-
nak az érdeklődők.
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2011. november 18‐án (pénteken) 
14‐18 óráig

Útvonal: Zöld Óvoda‐Damjanich János
Általános Iskola‐Királyi váró‐Zöld Híd
Régió Kft.‐Királyi Kastély (felújított lovarda)
Indulás: 14 órakor a Művészetek Háza parkolójából
Jelentkezés: Pelyhe Józsefnél (06‐20/823‐1408)

Részvételi díj: 1000 Ft/fő

Időpont: 
2011. november 10., 18:30

Helyszín:
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

Vendég:
Boros Bánk Levente 
politológus

A belépés díjtalan!

Gödöllő új értékei – Buszos kirándulás Gödöllőn a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésében

Lokálpatrióta Estek 2011

(Folytatás az 1. oldalról) 

Felidézték, hogy Lázárné Nagy 
Andrea húsz éve, friss diplomásként
került Gödöllőre. Hegedűt, kamara-
zenét és szolfézst oktatott a zeneis-
kolában. Színes, élményszámba me-
nő óráin megszerettette a zeneelmé-
letet, a tanulók elméleti felkészültsé-
gében ugrásszerű fejlődés követke-
zett be. Szolfézs feladatgyűjteményt
alkotott, mely a Margaréta címet vi-
seli, s melyet ma már országszerte
használnak. Országos versenyeken
ért el jó helyezéseket a zeneiskola ál-
tala felkészített, vezetett ifjúsági vo-
nószenekara, s külön mint tanár is
több elismerésben részesült már. 
Lázárné Nagy Andrea meghatottan

köszönte meg a most kapott díjat, a
diákjai, tanártársai részéről egyaránt
felé áramló figyelmet,
szeretetet. Beszélt tanul-
mányairól, eddigi pályá-
járól, céljairól. 

Vezénylésével több
zeneművet bemutatott az
esten az ifjúsági vonós-
zenekar, játszottak Vival-
di concertót, Mascagni
Parasztbecsület című ope-
rájából az intermezzót.
Zenével közreműködött
még Illésy Orsolya fu-
volaművész, Soós Gabriella zon-
goraművész. Verset mondott Mada-
rászi László és Bárdy Tamás. 
Hagyomány, hogy Körösfői-Kriesch

Aladár munkásságához kapcsolódó
előadás hangzik el a díjátadó esteken,
ez alkalommal a művésznek a mo-
numentális, épületeket díszítő fest-
ményeiről beszélt Őriné Nagy
Cecília, a Városi Múzeum művészet-
történésze. Pintér Zoltán alpolgár-

mester pedig bejelentette, hogy a jö-
vőben emléktáblát avat majd a város
azon a helyen, ahol Körösfői-Kriesch
Aladár lakóháza állt.                            N. A. 

November 4-én a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium Halászati 
Operatív Program Irányító Ha-
tóságának támogatásával Ma-
gyarországon tenyésztett új
halfajta került tányérra Gödöl-
lőn és környékén a Halra Ma-
gyar! mozgalom éttermek kö-
zötti versenyében, melyen vá-
rosunkból a Szélkakas, az Er-
zsébet Királyné és a Kiskastély
Étterem, illetve Szadáról a
Szűcs Fogadója vett részt. A 
feladat ugyanaz volt: a barra-
mundi nevű hal elkészítése.

Az éttermek közötti verseny értéke-
lésének egyik legfontosabb szempont-
ja, hogy a háziasszonyok otthon is
könnyen elkészíthessék az ételt. Ezen
kívül a tálalást, az étel vizuális meg-
jelenését, ízvilágát, összetevőit (ma-
gyar alapanyagok) és a borválasztást
is pontozta a zsűri. A nap folyamán
bebizonyosodott, hogy az éttermek
séfjei kreatívan és bátran nyúltak az

eddig kevésbé ismert halfajtákhoz is.
Az egész napos kóstolgatás és pon-

tozás után a Solier Étteremben hir-
dettek eredményt.

A sajtó zsűritől a Szűcs Fogadó-
jának tulajdonosa, Szűcs Sándor ve-
hette át az elismerő oklevelet és a ser-
leget az egyszerűen, ugyanakkor lát-
ványosan elkészített zöldséges barra-
mundi batyuban ételért.

A szakmai zsűri a Kiskastély Étter-
met juttatta tovább a következő for-
dulóba. A Hámori fivérek menüje
csicsóka-paradicsom krémleveles

barramundi chips-sel, valamint barra-
mundi filé újhagymás tejszínes kucs-
magombás mártással volt. 

Különdíjat kapott a Szélkakas és az
Erzsébet Királyné
Étterem, melyek veze-
tői a Jászkíséri Halas
Kft. ügyvezetőjétől,
Borbély Gyulától 10-
10 kg barramundit ve-
hettek át. Borbély
Gyula az a haltermelő,
aki egész Európában
egyedüliként képes e
kiváló minőségű hal
tenyésztésére. 

A rendezvény célja
továbbra is az, hogy felhívja a fi-
gyelmet a magyar hal és a jó mi-
nőségű magyar bor jótékony élettani
hatásaira, bemutassa, hogy a kiváló és
egészséges halételek hogyan kerül-
hetnek az étkezőasztalra.

k

Együtt ünnepeltek a gödöllői nyugdíjasok október 30-án a Mű-
vészetek Házában megrendezett Nyugdíjasok Napján. A Gödöllői
Nyugdíjas Egyesület által szervezett rendezvényen került sor a
90. évet betöltött tagok köszöntésére is. 

A hangulatos találkozót Vass Károlyné, az egyesület elnöke nyitotta meg, aki
kiemelte: fontosnak tartja, hogy a jövőben is segítsenek a városunkban élő
időseknek, hogy a nyugdíjas korban is megtalálják az örömet a minden-
napokban. 

A résztvevőket és az ünnepelt 90 éveseket Pintér Zoltán alpolgármester kö-
szöntötte, majd Hegedűs Hanga, a Club Színház tagja és a Frédéric Chopin
Zeneiskola Ifjúsági Vonószenekara adott tiszteletükre műsort, az egyesület pe-
dig virággal és ajándékkal kedveskedett számukra. jk

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Rákóczi-emlékkonferenciánkra

Ideje: november 12., szombat, 10-13
Helye: Városi Múzeum előadóterme

Rendezők: Magyar Irodalomtörténeti Társaság Pest Megyei Régió; Török
Ignác Gimnázium Gödöllő; Rákóczi Szövetség Helyi Szervezete; 

Ottlik Géza Társaság Gödöllő
Előadók: Szörényi László akadémikus; Seres István történész; Pénzes 
Szabolcs egyetemi tanársegéd; Kurucz István Phd; Bárdy Tamás tanár;

Fábián Bertalan tanár; Heltai Bálint tanár
Támogatók:Gödöllő Város; dr. Gémesi György 

A neves szakemberekből és fiatal kutatókból álló alkotógárda II. Rákóczi
Ferenc szépirodalmi munkásságát mutatja be, és a korszakboz kapcsolódó
irodalmi művekre hívja fel a figyelmet. Különös tekintettel azok gödöllői

vonatkzásaira.

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Remsey András festőművész

művésztestvéreinek, és annak a visszahozha-
tatlan légkörnek, utolsó képviselője, madarak,
füvek, fák, tavak és folyók ismerője és barátja,
életének 83. esztendejében visszaadta lelkét
Teremtőjének, és megtért övéihez. 
Tehetségének sokszínűsége a képzőművészet,
irodalom és a film művészetében, felejthetetlen zongorajátéka, könnyed-
sége, humorérzéke, varázslatos személyisége sokaknak szerzett örömet, s
mindnyájunk szívében megmarad.

Búcsúztatása 2011. november 11-én, pénteken, délután 14 órakor, a Ka-
tolikus Egyház szertartása szerint a Gödöllői Városi Temetőben.
Táviratcím: Remsey Flóra (2100 Gödöllő, Dózsa György út 1-3. 10. em. 75.)

A májusi avatás után először
110 esztendővel ezelőtt, 1901
őszén tartottak megemlékező
koszorúzást a gödöllői Erzsé-
bet-szobornál. A korabeli újság
beszámolója szerint: „szep-
tember 15-én ismét megható
módon fejezte ki Gödöllő népe
a boldogult királyné emléke
iránt táplált kegyelmetes ér-
zelmét.” 

Az Erzsébet parkban tartott ünne-
pélynek nem kedvezett az esős idő,
mégis sokan érkeztek nemcsak Gö-
döllőről, hanem a szomszédos fal-
vakból és Budapestről is.

A Himnusz elhangzása után az em-
lékbeszédet követően az Öreghegyen
lakó Somló Sándorné, a Nemzeti
Színház későbbi igazgatójának fele-
sége, Vadnay Vilma énekelt harmóni-
um kíséretében, majd a kor ünnepelt
művésznője, a gödöllőiek kedvence
Hegyesi Mari szavalta el Lampért
Géza alkalmi költeményét.

A Szózat eléneklése után követke-
zett a virágok elhelyezése. Az egyik
résztvevő, Mikár Zsigmond a követ-
kezőket mondta: „Az öreg honvédok
küldik e koszorút hálás kegyeletük je-

léül Erzsébet királynénak, aki áldott
kezeivel oly sok keserves könnyet
törölt le a szabadságharc nyomoré-
kainak szeméből.” 

Mint ismeretes 1867-ben az úgyne-
vezett 100 ezer forintos koronázási
tiszteletdíjat Erzsébet királyné és fér-
je az 1848/49-es honvédok és család-
tagjaik segélyezésére ajánlotta fel. A
Honvédalapi Hivatal bírálta el a jogo-
sultságot, és mivel az állami ellát-
mányt az érintett elsőszülött fia örö-
költe, még a huszadik század közepén
is élt több olyan kedvezményezett, aki
édesapja után kapott rendszeresen  já-
radékot a koronázási tiszteletdíjból.

A királyné életében, ha az ünnepelt
névnapján a kastélyban tartózkodott
ablaka alatt cigányzenekar, többnyire
Vidák Béla prímás vezetésével ját-
szotta Erzsébet kedvenc nótáit.

A Sisi Baráti Kör 1995 óta szervez
koszorúzást minden novemberben,
az Erzsébet parkban. Az idei megem-
lékezés a Norvég-alap támogatásával
a megszépült környezetben, a „meg-
fiatalított” szobornál lesz november
20-án, vasárnap 13.15 perctől. 
Az eseményre hívjuk és várjuk a gödöl-
lőieket.

Sisi Baráti Kör

Remsey András 1929-2011Elismerés a művészeti munkáért

Átadták a  Körösfői-díjat

Halra Magyar! Halra bor!

Éttermek csatája

MI IS AZ A BARRAMUNDI? GÖDÖLLŐN MÁR TUDJÁK!
A hal egy igazi gasztronómiai csoda, hiszen óriási mennyiségű omega 3 zsírsavat tartalmaz. Hogyan lehet-
séges, hogy egy édesvízi hal olyan mennyiségű omega-3-at tartalmazzon, mint a tengeri halak? A választ a
genetika adja: a barramundi sósvízben születik, azaz hozza magával mindazokat a genetikai tulajdonságo-
kat, melyekkel a tengeri halak rendelkeznek. Ugyanakkor édes vízben él, tehát húsa, annak íze az édesvízi
halakhoz (fogas, süllő) hasonló. Ráadásul szálkamentes. Az omega 3 zsírsav gátolja a véralvadást, megelőzi
az infarktusokat és az erek meszesedését, azaz hozzájárul a szellemi frissesség fenntartásához is.

Munkában a zsűri az Erzsébet Királyné Étteremben

A győztesek

Emlékezés Erzsébet királynéra

Ünnepeltek a gödöllői nyugdíjasok

Szépkorúak köszöntése
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Más, ez idő tájt nagy sikereket
elérő portugál írók után az író-
ként még fiatalnak számító,
1964-es születésű José Rod-
rigues dos Santos is felirat-
kozhat már a nemzetközi si-
kerlistára.

Tudományos alapossággal megírt ka-
landregényei sorában, Az isteni for-
mula, A hetedik pecsét után most a
magyar olvasók is kézbe vehetik a
harmadikat, mely A 632-es kódex cí-
met viseli. A regény hőse Tomas No-
ronha, a Lisszaboni Új Egyetem tör-
ténelemtanára, aki egy New York-i
alapítványtól megbízást kap arra,
hogy folytassa a Rio de Janeiróban
váratlanul elhunyt, állandó lakhelyét
tekintve szintén lisszaboni Toscano
professzor kutatásait. 
Az alapítvány, az American History
Foundation, azzal a céllal jött létre,
hogy az amerikai kontinenssel kap-
csolatos történelmi tanulmányokat tá-
mogassa. Most éppen Brazília 1500.
április 22-én történt felfedezése öt-
századik évfordulója méltó megün-
neplésére készülnek. Ebből az alka-
lomból szeretnének felmutatni vala-
milyen új, meglepő tudományos
eredményt.
Tomasnak nem csekély fejtörést okoz
Toscano professzor hagyatéka. A rejt-
jelezett feljegyzései. Minek a nyo-
mába eredt az idős tudós? És mire jött
rá, amíg el nem ragadta a halál?
A regény megírása módja lebilincse-
lő. Alapos jellemrajzát adja a fősze-
replőnek, beavat az életébe, láttatóan

ábrázolja a környezetét, a körülmé-
nyeit. Vele együtt az olvasó is ott
járhat Lisszabonban, a „fehér város-
ban”, ismerkedhet annak történelmé-
vel, műemlékeivel. 
Tomas még sokfelé eljut, ahogy egyre
többet megold a rábízott rejtélyekből.
Rio de Janeiróba, Genovába, de még
Jeruzsálembe is. Felismeri, hogy tu-
lajdonképpen azt kell kiderítenie, ki
is volt valójában az a férfi, akit a világ
Kolumbusz Kristófként tart számon.
Az ő személyével kapcsolatosan buk-
kant fel valami váratlan, a századok
során homályban maradt adat, ami
további meghökkentő eredmények-
hez vezetheti a kitartó, amellett felké-
szült és találékony kutatót. 
Hogy végül miről, hogyan bizonyo-
sodik meg a regény főhőse, sok izgal-
mas fordulat után derül ki. A végső
megfejtésre a XVI. század elején ke-
letkezett Crónica de D. Joăo II., más
néven a 632-es kódex nyújt alkalmat.
A címben II. János portugál király sze-
repel, akit Tökéletes Hercegnek is em-
legettek. Az ő kortársa volt Kolum-
busz, személyesen is ismerték egy-
mást. A krónikában természetesen
szó esik a nagy hajósról is. De ho-
gyan? 
Mindenesetre a kalandregény hatá-
sára indíttatva érezhetjük magunkat
arra, hogy Portugália történelmével
kezdjünk ismerkedni. (S eközben az
is tudomásunkra juthat, hogy Portu-
gália első királyának, az új országot
1179-ben létrehozó Alfonz Henrik-
nek az apja, Henrik nagy valószí-
nűséggel a magyar királyi családból

származott.) Milyen is volt II. János?
És I. Mánuel, akinek uralkodása ide-
jén létrejött a Crónica de D. Joao II., s
akiről a manuelista építészeti stílus, a
legszebb és legjellegzetesebben port-
ugál műemlékek stílusa a nevét
nyerte.
A kalandregény befejező részében
Tomas Noronha ismét mint esendő,
sok magánéleti gonddal-bajjal küsz-
ködő személy áll előttünk. Nem tár-
hatta a világ elé a felfedezését, a kö-
rülményei szorítása hatására ígéretet
tett rá, hogy soha nem fedi fel a nagy
titkot, amit már annyian pedzettek
korábban is, de előtte minden kétsé-
get kizáróan feltárult. 
Azonban, ismeri fel, regényt írhat
mindarról, amit átélt. Miért is ne? Az
utolsó mondatok szerint hozzáfog ah-
hoz a történethez, aminek az olvasó
éppen a végére érhetett. 
(José Rodrigues dos Santos: A 632.es
kódex)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Portugália rejtett kincse

Mint azt már jeleztük, a  Gödöllői Richard Wagner Egye-
sület ismét elindítja estjeit, amelyeken a kiváló zeneszerző
egy-egy művét mutatják be, dolgozzák fel. 
Az egyesület novemberben két alkalommal, 21-én és 29-
én 18 órára várja az érdeklődőket a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központba, ahol Richard Wag-
ner „A nürnbergi mesterdalnokok” című művét mutatják
be DVD felvételről. Az előadás a Bayreuthi Festspielhaus-
ben került bemutatásra 1984-ben, különlegessége, hogy
Wolfgang Wagner, a zeneszerző unokája rendezte. Sze-
replők: Bernd Weikl, Siegfried Jerusalem, Hermenn Prey,
vezényel: Horst Stein. Minden érdeklődőt szeretettel vár dr. Farkas Iván, a Gödöl-
lői R. Wagner Egyesület vezetője.

Két új kiállításból választhatnak az
érdeklődők, november 4-én, pénteken
ugyanis két megnyitót is tartottak vá-
rosunkban. A Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban
Szűcs Barbara Eszter gödöllői
festőművész, míg a Városházán tisza-
földvári alkotók munkáit tekinthetik
meg. 

November 4-én nyílt meg Szűcs
Barbara Eszter festő Táj-tár című

tárlata a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban. A kiállítást
Guba Anna művészettörténész nyi-
totta meg, majd a könyvtár

igazgatója, Fülöp Attiláné vázolta a
művész eddigi pályafutását; az össze-
jövetelt Herceg András gitárjátéka és
Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színmű-
vész szavalata színesítette. A kiállított
műveket november 26-ig tekinthetik
meg. 

***
A Városháza galériájában decem-

ber 2-ig a Tiszaföldvári Képzőmű-
vészeti Alkotók Körének munkáit

láthatják az érdeklődők. A csoport
festményekkel, tűzzománcokkal és
különleges cukrászati alkotásokkal
mutatkozik be. Ez utóbbiak Erdős
Hanna, világbajnok cukrászmester
keze munkáját dicsérik, aki többek
között a Gödöllői Királyi Kastélyt,
valamit Erzsébet királyné és Ferenc
József portréját is elkészítette cukor-
ból és kakaóból.

A kiállítást Pintér Zoltán, Gödöllő
alpolgármestere nyitotta meg, s An-
nus Réka Tisza menti népdalokkal
tette emlékezetessé az eseményt. A
rendezvényt Tóth Ferenc, Tiszaföld-
vár alpolgármestere is megtisztelte je-
lenlétével. bj

Egy év sem telt el Gémesi Ger-
gely Rekviem a szerelemért cí-
mű oratóriumának gödöllői ős-
bemutatója óta és október 29-
én már a mű lemezbemutató
koncertjét tartották a Művé-
szetek Háza színháztermében. 

A közönség nagy tetszéssel fogadta
az előadást – amiről újabb felvétel
készült –, és az est több szempontból
is emlékezetes marad a fellépő mű-
vészek számára, hiszen az egyben a
20 éves jubileumát ünneplő Cavaletta
Nőikar és az osztrák testvérváro-
sunkat képviselő Aichachi Kama-
razenekar (karmester: Arnold 

Fritscher) közös koncertje volt. Az
oratóriumot – meghívott művészeket
is bevonva – Márton Danku István
vezényelte. 
A gyászmise keretezte mű népzenei

dallamokat és egy szerelmes ember
érzéseit is integrálja. A szerző a Fré-
déric Chopin Zeneiskolában tanult

több hangszeren,
majd komponálni
kezdett. A Rekvi-
em a szerelemért –
mint az ősbemu-
tató alkalmából la-
punknak nyilatkoz-
ta –, az érzések és a
lélek megtisztu-
lásáról szól. A da-
rab a teljes re-
ménytelenségből
indul és jut el az

üdvösséghez vezető útra.
A Rekviem a szerelemért CD

megvásárolható a Művészetek Háza
jegypénztárában.

it

Lemezbemutató koncert a Művészetek Házában

Rekviem a szerelemért 

Két helyszín, két kiállítás

Tájképek vonzásában

Különleges előadások a könyvtárban

Ismét Wagner Estek

Aiach-i koncert a Királyi Kastélyban

Október végén városunkban vendégeskedett az Aiach-i Kamarazenekar.
Testvérvárosunk muzsikusai a Cavaletta Művészeti Egyesület meghívá-
sára látogattak el hozzánk. Október 30-án a Királyi Kastély dísztermében
adtak nagysikerű hangversenyt, amelyen Jean Sibelius, Carl Stamitz és
Kocsár Miklós művei mellett népszerű musical és filmzenéket tűztek mű-
sorukra. A zenekart Arnold Fritscher vezényelte.



6 Gödöllői Szolgálat Város-Kép 2011. november 9.

100 éves a gödöllői HÉV

Az idei esztendő jeles évforduló Gödöllő közlekedéstörténetében, 100 eszten-
deje 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, menet-
rend, bérlet stb.) vannak a birtokában, juttassa el azt részünkre. Természete-
sen az archiválást követően visszajuttatjuk a tulajdonosnak.

A fotók és egyéb dokumentumok leadására a Gödöllői Szolgálat  Művé-
szetek 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.)

A gödöllői HÉV építésének története (2.)
1906. június 25-én megtartották a közigazgatási bejárást, me-
lyen részt vett a kereskedelmi és földművelésügyi minisztérium,
az államépítészeti hivatal, a katonai kincstár, a MÁV, a gödöllői
királyi koronauradalom, Pest vármegye és a gödöllői járás kül-
döttei. A bejárást követően megállapították, a szabványos
nyomtávú villamos vasút Kerepesről Mogyoród felé nagyobb
kitérőt tesz, és Boncsoknál éri el Gödöllő határát. (A legna-
gyobb akadályt az építés során a Bolnoka jelentette, mellyel
nem birkóztak volna meg a HÉV-szerelvények, így azt megke-
rülve, a pályát Mogyoród irányába vitték el.) Ezután az Erzsé-
bet-park érintésével a Ferenc József téren és a Rudolf utcán átmegy az országút mellett, majd az akkori Blumenthál
fatelepnél egy éles jobb kanyar után fog a vasútállomásra, mint végállomásra megérkezni. Az akkori tervek szerint a
HÉV itt csatlakozott volna a vasúti pályához. Azzal az elképzeléssel, hogy a gödöllői végállomáson a MÁV- és a
HÉV-vonalat összekapcsolják, megnyílt volna a lehetőség arra, hogy a Felvidékről érkező árúkat, mint például a sze-
net, a fát közvetlenül a HÉV mentén lévő településekre szállíthassák. Az építkezés konkrét dátumát még ekkor nem

határozták meg, csak abban állapodtak
meg, hogy a közeljövőben fog a beru-
házás megkezdődni. A társaság anyagi
támogatást nem kért az államtól, az
egész beruházást önerőből kívánták
megoldani. 1906 őszén újabb közigaz-
gatási bejárás vált szükségessé, mert az
eredeti terveken a vonal olyan ingatlan
területeket is érintett, melyek hosszas
kisajátítási eljárás után lettek volna
megszerezhetőek, ehelyett új vasútvon-
alat húztak, az országúthoz közelebb.
A HÉV-vonal Gödöllőig történő meg-
hosszabbításával kapcsolatban, 1909
áprilisában döntött a képviselőház,
majd pedig a főrendház is jóváhagyta az
építkezést. Ezután az uralkodó elé ke-
rült a kérelem szentesítés céljából. Má-

jusra a villamosvasútról szóló törvényjavaslat a legfelsőbb helyről is szentesítést kapott. A meghosszabbítást enge-
délyező törvény az elfogadása és a király szentesítése után megjelent az „Országos Törvénytár”-ban.
1909 októberében kezdték meg a villamosvasút útvonalára vonatkozóan a kisajátítási tárgyalásokat az érintett tele-
püléseken. Október 25-én délelőtt Kerepesen, délután Gödöllőn, október 27-én Mogyoródon folyt az egyezkedés,
melyeken az érintettek nagy számban képviseltették magukat. A tárgyalások nem mindenhol zajlottak le békésen.
Mogyoródon rendkívül heves volt a
gyűlés, mert a mogyoródi gazdák ma-
gas árat kértek a földjeikért. Mogyo-
ródon és Gödöllőn is a kisajátítási ha-
tározat megfellebbezésére készültek
a lakosok. Gödöllővel kapcsolatban
komoly aggályok merültek fel. A
HÉV-et eleinte az országút kastély fe-
lőli oldalára tervezték, így azt a tele-
pülésen belül nem keresztezték volna
a vágányok. Ezzel a lépéssel azonban
az utat szegélyező híres, közkedvelt
és a település számára nagy fontossá-
gú, a kastélytól az Erzsébet-parkig
vezető fasor került volna veszélybe.
Végül az eredeti tervet megváltoztat-
va, maradt a ma is ismert nyomvonal,
de ez sem keltett túl nagy tetszést a
településen. A Pesti országutat, melyet sokan az ország egyik legszebb útjának véltek, így már módosította a HÉV
tervezett vonala. Ez sokaknak nem tetszett, mert a szép egyenes utat egyenetlenné tette a HÉV. Ellenérzésüket azzal
magyarázták, hogy nagy rajta a kocsiforgalom, és a kanyargós út balesetveszélyessé válhat. Emellett az országút szá-
mos sporteseménynek is otthont adott, mint például autó-, bicikli- és futóversenyeknek. Viszont ha az út kevésbé

szép és egyenletes, a sportrendezvények is elma-
radhatnak a településről. A harmadik érv a terve-
zett nyomvonal ellen a kastélytemplom előtti tér
átalakítása volt. A HÉV vonala miatt az országút
egészen a kastély alá szorulna, és ezzel jelentő-
sen csökkenne a templomtér mérete. Problémát
jelentett az építkezés során a piac elhelyezkedése
is. A Ferenc József téren lévő piacteret a terve-
zett villamosvasút szinte kettészelte. Így fontos
lett volna a tér átalakítása, az ott lévő különböző
bódék eltávolítása. Ezzel együtt úgy gondolták a
településen, hogy a piaci keresletre jó hatással
lesz a HÉV, mert a környező településekről an-
nak segítségével lehetne az árut szállítani. Ezek
mellett felmerült egy technikai probléma is: az,
hogy a villamosvasút mellé nem terveztek elég
széles gyalogjáról, így a járókelők, különösen a
gyerekek lettek volna veszélyben. Ez a probléma
nagyon valóságos volt, mert Gödöllő belterüle-
tén egyes helyeken nagyon közel volt a tervezett
vonal a lakóházakhoz. 1909 novemberében a
kereskedelemügyi miniszter Kerepes, Gödöllő
és Mogyoród határában a szükséges földterüle-
tekre megadta a kisajátítási jogot, és ezzel a kisa-
játítási terv véglegessé vált, azok lebonyolítása
azonban áthúzódott az 1910-es évre is.

(folytatjuk)

GÖDÖLLŐ ANNO PLUSZ
November 25-én lesz 100 éve, hogy elindult a közle-
kedés a Gödöllői HÉV vonalán. Ennek alkalmából a
Királyi Váróban emlékkiállítás nyílik. Mostani cik-
künkkel visszatekintünk, mi történt az elmúlt 100
esztendőben.

1909. évi XVIII. TÖRVÉNYCIKK
a kerepes – gödöllő helyi érdekű vasút engedélyezése tárgyában.

(Szentesítést nyert 1909. évi május hó 7–én
– Kihirdetett az „Országos Törvénytár” –ban 1909. évi május hó 12–én.)

MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF
Isten kegyelméből Ausztria császára, Csehország királya stb.

és Magyarország apostoli királya.
Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és Képviselői közös egyetértéssel

a következő törvénycikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé:
1.§. A minisztérium felhatalmaztatik, hogy budapesti helyi érdekű vasutak részvénytár-
saság budapest – kerepesi vonalának Kerepes állomásból kizárólag Mogyoród község

határának érintésével a m. kir. államvasutak gödöllői állomásáig vezetendő gőz– és villa-
mos üzemre berendezkedő helyi érdekű vasutat az 1880. évi XXXI. és az azt kiegészítő

1888. évi IV. törvénycikkekben foglalt feltételek alatt engedélyezhesse. 
2.§.A kereskedelmi miniszter az előző § -ban említett vasút engedélyezésének

megtörténtéről az 1880. évi XXXI. törvénycikk 1. § -a értelmében az országgyűlésnek
jelentést tesz.

3.§ -a. Ez a törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a kereskedelemügyi
és pénzügyi miniszterek bízatnak meg.

Mi e törvényczikkeket s mindazt, ami abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek,
kedvesnek és elfogadhatónak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk,

megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által
megtartatjuk. 

Kelt Budapesten  ezerkilencszázkilencedik évi május hó hetedik napján
Ferencz József s. k.

(P. H.)
Dr Wekerle Sándor s. k.

A Hősök szobránál emlékeztek meg
városunk lakói az I. és a II. világhábo-
rúban elesett gödöllőiekről november
másodikán este. A hagyományos ha-
lottak napi tiszteletadáson az emlék-
műsort követően Pintér Zoltán al-
polgármester mondott beszédet, majd
a városi intézmények és a civilszer-
vezetek képviselői koszorúkat és mé-
cseseket helyeztek el a szobor tövé-
ben. Az önkormányzat nevében Pin-
tér Zoltán és Fábián Zsolt alpolgár-
mesterek koszorúztak.

A megemlékezés ezt követően a
Dózsa György úti temetőben folytató-
dott, ahol Szecsődi Péter római kato-
likus esperes és Sivadó János görög
katolikus parókus szentelte fel a te-
mető újonnan megépült kerítés szaka-
szát. Beszédükben kiemelték, a léte-
sítmény hozzájárul ahhoz, hogy a te-
metőben a korábbinál méltóbb, nyu-
godtabb körülmények legyenek, s a

szeretteik sírjához kilátogatóknak le-
hetőségük nyíljon a békés emlékezés-
re.

A városi temető urnafülkéknek is
helyet adó kerítésének kialakítása a
múlt évben kezdődött meg. Akkor az

első szakaszra 15 mil-
lió forintot fordított
az önkormányzat. Az
idén, a második sza-
kaszban a Dózsa
György út felőli ré-
szen, a főbejárat és a
Körösfői utca közötti
szakasz készült el, erre
bruttó 21 millió forin-
tot fordított az önkor-
mányzat.                 (b.z.)

Méltóbb körülmények a megemlékezésre

Halottak napi megemlékezés

A „100 éves a gödöllői HÉV”
rendezvény alkalmából

2011. november 25-én, 10.45-kor
emléktábla-avató ünnepséget tartanak

a HÉV szabadság téri épületénél.

Beszédet mond
Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója és

Pintér Zoltán, Gödöllő város alpolgármestere

Játszik a Chopin Brass Quintett
(Botrágyi Károly - trombita, Somodi Károly - trombita,

Lázár Attila - kürt, Valastyán Gergő - harsona, Sápi Viktor - tuba)

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
A Királyi Váróban berendezett kiállítás megtekinthető lesz

november 25-én 14 órától egészen december végéig.
A kiállítás november 25-én, 26-án és 27-én ingyenesen látogatható.
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November 12‐13‐án
9‐11 óráig: 

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 20/482‐3058

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:ELVESZETT KUTYA

Szeptember 22‐én, csütörtök reggel tűnt el a képen látható BeBe
névre hallgató, körülbelül egy éves 
boxer keverék kan kutya. Utoljára a gö‐
döllői  vasútállomáson, a Máriabesnyő
felé vezető síneken látták futni. Fekete
nyakörv és fekete rövid póráz is volt rajta.
A kutya nagyon szelíd, barátságos. Ké‐
rem, aki tud róla, hívjon: 20/9458‐766;
30/868‐5795. BeBét két gyermek gazdija
és családja nagyon várják haza.

GAZDIT KERESNEK

Júniusi születésű, kidobott
kiskutyák szerető gazdit
keresnek.

Tel.: 30/454‐8887.

Üdülőtelken hagyott, 3 éves, 
ivartalanított, fekete, szép, szelíd nőstény cica 
gondoskodó gazdit keres! Tel.: 20/996‐7608

Négy hónapos oltási könyvvel ren-
delkező testvérpár – fiú, lány – gaz-
dit keres! Nagyon szelídek, hízel-
kedők! Tel.: 20/996-7608, este:
28/488-178.

A kutyák igazi társak a bajban, őrzik a
házat, játékos barátok. Bár mostanában
bizonyos fajták már státuszszimbólu-
mok is. Szeretjük a kutyákat, hiszen hű-
ségesek hozzánk, és valljuk be, nem le-
het őket nem szeretni. A divat azonban a
kutyára vágyó embereket is eléri, és
nem csak a ruházkodásban.

Az, hogy milyen kutyafajtát választunk,
attól is függ sokszor, hogy mi éppen a
trendi. Ennek azonban az a hátulütője,
hogy ha felismerik a kutyatenyésztők,
hogy például a csivava „menő”, iparsze-

rűen szaporítják őket, aminek a vége az
lesz, hogy évekkel később az utcákon és
a sintértelepeken ezekből a fajtákból
lesz a legtöbb gazdikereső, hiszen a
meggondolatlan kutyatulajdonosok
sokszor egy újabb és divatosabb fajtára
vágynak. 
Paris Hilton csivavája például trendte-
remtő hatással bírt, és sok fiatal tini lány
rejtette táskájába a kedvencét, de évek-
kel ezelőtt a Men in Black beszélő mop-
szija is megdobta a tenyésztett mopszok
számát.

Aki kutyavásárlásra adja a fejét ahelyett,
hogy menhelyről fogadna be állatot, an-
nak tisztában kell lennie azzal, hogy a
legigénytelenebb fajtáknak is óriási sze-

retetre és nagyon sok törődésre van
szükségük. 
Egy tisztelet- és szeretetteljes kapcsolat
kialakításához nem elég, ha csak a kutya
alkalmazkodik az emberhez, nekünk,
gazdiknak is tennünk kell azért, hogy
kutyusunk jól érezze magát. Az egész-
ségügyi sétán kívül ki kell vinni a játszó-
térre, hagyni szaladgálni, de közben
foglalkozni és játszani kell vele, sőt, ér-
demes következetesen tanítani is.
De legyen szó bármelyik fajtáról, első-
sorban szeretni kell őket. Íme a lista,
mely kutyák manapság a legnépsze-
rűbbek.

TOP 10 KUTYAFAJTÁK

Yorkshire terrier
Apró termetű öleb a yorkshire terrier, de
igazi terrier tulajdonságai vannak. Kicsi
ugyan, ám nem fél senkitől, na és más
kutyáktól sem, így még a legnagyob-
baknak is nekimegy. Ennek ellenére a
család igazi kedvence, hiszen vidáman
ugrál, nagyon játékos. Éppen ezért a kö-
vetkezetességre kell törekedni nevelé-
sénél, és nem szabad, hogy minden ké-
nye-kedve szerint történjen, hiszen

felnőtt korára igen nehéz lesz a termé-
szetét kordában tartani.

Csivava
Az aztékok a csivava ősét őrző-ku-
tyaként tartották, manapság azonban ne-
héz ráhúzni ezt a szerepet. Inkább 
ölebként tartják, de annak ellenére, hogy
milyen apró a termete, harcias termé-
szete szembetűnő. Mivel mozgás- és
helyigényét a napközbeni séták kielé-
gítik, így kisebb lakásban, akár panel-
ben is tartható.

Bearded collie
Egyre többen választják ezt a kutyafajtát
családtagnak, ami nem is csoda, hiszen
gyermekszerető eb a bearded collie, és a
gazdának is hű védelmezője. A múlt
században még leginkább nyájak terel-
getésekor lehetett látni a skót mezőkön,
manapság azonban családi kedvenc lett
belőle. Megbízható, szeret utazni, bár
házőrzésre teljesen alkalmatlan, és a ta-

nításához is sok türelem szükséges. A
második világháború idején majdnem
kihalt a faja, de egy lelkes tenyésztőnek
köszönhetően most már bármikor ma-
gunkhoz ölelhetjük ezt az édes szőr-
gombócot.

Angol masztiff
Ez a nagytermetű kutyus igazán jó ház-
őrző. Indokolatlanul soha nem támad
vagy ugat meg senkit sem, de a gazdi
engedélye nélkül nem érdemes próbál-
koznunk egy olyan házba való bejutás-
sal, amit egy angol masztiff védelmez.
Nyugodt természetű eb, gyermekek

között is jól érzi magát, nem jelent ve-
szélyforrást, viszont érdemes akkor tár-
sul választanunk, ha mindig van otthon
valaki. Egyedül lenni ugyanis – sok tár-
sához hasonlóan – ő sem szeret.

Angol cocker spániel
Évek óta töretlen népszerűségnek ör-
vend a cocker spániel. A hosszú fülű
kutyus tulajdonságaival azonban a
legtöbben nincsenek tisztában. Va-
dászkutya lévén ugyanis nélkülöz-
hetetlen számára biztosítani a megfe-
lelő teret, elegendő figyelmet, és a
sok mozgást. 
Sokuktól 2-3 éves korukban válik
meg a gazdi – mondván, kezelhetet-
lenné vált a kutya. Holott követke-
zetes neveléssel vidám és szófogadó
kutya válhat belőle. A lényeg azonban,
hogy elegendő időt szenteljünk rá.

Magyar vizsla
Az egyik legnemesebb magyar ku-
tyafajta a vizsla. Hosszú, nyúlánk teste
azonban nem panellépcsőzésre, hanem
vadászatra termett. Ezt sokan hajla-
mosak elfelejteni, így nem veszik fi-
gyelembe mozgásigényét sem. Az ere-
detileg játékos kutya elveszítheti jó-
kedvét, ha nem visszük el hosszú és ak-
tív sétákra, nem hagyjuk, hogy rend-
szeresen kifussa magát.

Dandie dinmont
A világ egyik legcukibb kutyája.
Aranyos feje és testalkata leginkább
egy plüsskutyára emlékeztet, valószí-
nűleg ezért is lett annyira népszerű. A
neve annyira nem ismert, de a la-
kótelepi lakások nagyon kedvelt ku-
tyafajtája. Az angol vidék egyik fontos
rágcsáló-pusztítója volt, mára már
azonban inkább házi kedvencként
tartják.

Basset hound
Hogy milyen kutyussal indult nyo-
mozni Columbo? Naná, hogy egy lógó
fülű, szomorú szemű busset hounddal.
Az igazi arisztokrata kutya népszerű-
ségének egyik oka tehát a krimisoro-
zatnak tudható be. Persze az sem mel-
lékes, hogy a lusta „dög” szerepében
tetszelgő eb nem éppen mozgásigé-
nyéről híres, nyugodt természetű, és
sokkal inkább kedveli a komótos

sétákat vagy egyszerűen a fekvős-
pihenős délutánokat, mint hevesebb
társai.

Beagle
A Beagle Nagy-Britanniában még va-
dászkutya, itthon azonban igazi ked-
venc- ráadásul nagyon trendi és nagyon
drága a fajtatiszta példány. Könnyen al-
kalmazkodik a gazdihoz, a gyerekek-
hez, igazán szeretnivaló kutyus. Fontos
azonban nála is a következetes nevelés,
hiszen ha nem figyelünk, könnyen úgy
járhatunk, mint a léha spániel-gazdik.
Fordítsunk elég időt tehát arra, hogy
mozogjon kedvencünk, így jól szóra-

kozhatunk mi is, ő is, és egészséges is
marad.

West highland white terrier
Vidám és nagyon játékos természete
van a westienek, ezért is lesz a társaság
kedvence. Nyugodtabb típus a vizslánál
vagy a spánielnél, de kevésbé tempera-
mentumos egy csivavánál. Igazán sze-
retnivaló kutyus, még annak ellenére is,
hogy igen tekintélyt parancsoló az uga-
tása. Nem nagy a mozgásigénye, de fe-
hér bundájának sok gondozásra van
szüksége. Szerencsére ezt a ceremóniát
elég jól viselik a westiek.                     pts

Bizonyos dézsában nevelt nö-
vényfajok az őshazájukban is
hozzászoktak a 0 foknál ki-
sebb hőmérsékletekhez, míg
más növényeket érzékenyen
érint a hideg. Ezeket lehetőleg
az első éjszakai fagyok beállta
előtt a telelőhelyükre kell szál-
lítani. A növények épségben
tartásához mindenképpen tart-
suk szem előtt ezeket a kü-
lönbségeket, és e szerint kezel-
jük őket.

Dézsás növények téi védelme

Egyes katalógusok az összes balkon-
növény számára az októberi (esetleg

szeptemberi) behordást javasolják, és
azt ajánlják, hogy májusig maradja-
nak is zárt, fagyvédett helyen. A hat-
hét hónapos pincebeli időzés a leg-
több növény számára viszont több
kárt hoz, mint hasznot. Erősen vissza-
veti a növekedést, viszont
rendkívül kedvez a kártevők
tömegeinek.

Szabjuk ezért a lehető
legrövidebbre a telelést, és –
az egyes növények fagyérzé-
kenységétől függően – minél
később vigyük be és minél ha-
marabb hozzuk ki azokat a
pincéből. Ezzel az eljárással
kellőképpen edzetté is tehetjük
a növényeinket.

A dézsások teleltetés legyen mi-
nél rövidebb

A lehetőségekhez mérten szabjuk
minél rövidebbre a dézsás növények
telelőhelyen tartózkodását. Próbál-
junk meg minden növényt az igé-
nyeinek megfelelő hőmérsékleten tar-
tani.

A fagyokra legérzékenyebbek a
meleg égövről származó fajok: a ba-
nán, a zsakaranda, a selyemtölgy, a
papírarália és a papagájvirág. Ezeket
már az első éjszakai fagy közeledte
előtt – gyakran már szeptemberben –
védett helyre kell szállítani.

Az első fagyokat is megérzi az an-
gyaltrombita, a bugenvilla, a citrus-

félék, a kasszia, a kefevirág, a dicső-
virág, a korallcserje és a délimirtusz.
Ezeknek a növényeknek már az első
fagy hatására lehull a lombjuk, de ko-
moly kárt a rövid, korai fagy még
nem tesz bennük. Mivel a levélzetre a

hűvös teleléshez amúgy sincs szük-
ség, ezért ezt a levéihullatást akár ter-
mészetes tisztogatásnak is tekinthet-
jük. Ezután mindenesetre vigyük be a
növényeket telelni.

A -5 fokos hideget is elviselik a
leánderek, a cserjés margitvirág, a se-
lyemmályva, az ólomgyökér, a roz-
maring, a mirtusz, a fügekaktusz, a
főnixpálma, a Washington-pálma és
az akáciák. Ezeket rendszerint akár
november elejéig is a szabadban tart-
hatjuk.

Még ennél is edzettebb, akár -10
fokot is átvészel a kamélia, a gránát-
alma, a babér, a babérsom, az enyves-
mag, a gyapjasnaspolya, egyes jáz-

minfajok, a csillagjáz-
min, az olajfa, a szamó-
cacserje, az araukária és
a kenderpálma. Ezeket
ráérünk akkor a házba
vinni, amikor már igazán
teljes erejével megérke-
zett a tél.

Az idősebb, nagy dé-
zsába ültetett növények olykor egy-
általán nem könnyűsúlyúak. Mozga-
tásukhoz célszerű kis kézikocsit hasz-
nálni. A selyemmályvát és a gránát-
almát érdemes még a tél beállta előtt
erőteljesen visszametszeni. A korall-

cserje egyéves hajtásait 10 cm-es ma-
gasságig  vágjuk vissza. Ezt a nö-
vényt  egyébként teljesen szárazon, 5
fok hőmérsékleten kell teleltetni, a he-
lyiség esetleg teljesen sötét  is lehet.

Hova tegyük a nagyméretű dé-
zsás növényeket?

A már említett öt igazán érzékeny,
trópusi növényt fűtött szobába vigyük
télre. Az összes többi szobanövény-
nek viszont kedvezőek a balkonnö-
vényeknél már említett, világos pince
nyújtotta körülmények, az 5-10 fok
körüli hőmérséklet. A legjobb felté-
teleket természetesen télikertben
vagy fagymentes termesztőházban te-
remthetjük, de ezek hiányában a pin-

cében is kitűnően telelhetnek a
növényeink.

A nagyméretű növényekkel
kapcsolatban gyakran kény-
szerülünk megalkuvásokra.
Gyakran csak egy hűvösebb
lakószoba, egy lépcsőház vagy
egy garázs jut nekik, és a fény-
viszonyok ott sem mindig a
legjobbak. Emiatt ugyan nem
feltétlenül szükséges aggód-

nunk, mert minél hűvösebb a helyiség
(persze csakis a fagypont felett), an-
nál kevesebb fénnyel is beérik a
növények. Szükség esetén egy védett
terasz vagy a világítóudvar is szóba
jöhet. pts

Kedvenc ebek

A legnépszerűbb kutyafajták
Nem csak kertészeknek

A növények védelme
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A Gödöllői Sport Klub utánpótlás lab-
darúgó-szakosztálya várja 5-17 éves
kor közötti, focizni vágyó fiúk jelent-
kezését  korosztályos labdarúgó csa-
pataiba. Gyere, focizz velünk és légy
részese az élménynek! Érdeklődni a:
+36/20-958-04-14-es telefonszámon.

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

Focizz velünk és csatlakozz a Bikákhoz!

A Gödöllői Sport Klub megyei I-
ben szereplő csapata előbb alsó-
házi rangadón Hévízgyörkön vizi-
tált, majd a dobogó harmadikját,
az Újlengyel csapatát fogadta ha-
zai pályán. A mumusnak számító
györkieket és az élmezőnyben
lévő Újlengyelt is legyőzte Lov-
rencsics László együttese.

A hévízgyörki meccs első félidejében
még keresték egymáson a fogást a csa-
patok, így ez a játékrész nem hozott iz-
galmakat. A folytatás annál inkább. A
hazaiak szereztek vezetést, ekkor talán
azt hihették, hogy megvan a meccs, de
két pimasz gödöllői gól szertefoszlatta a
hazai reményeket. Előbb Czuczor At-
tila egalizált, majd, az ekkor már ember-
hátrányban játszó GSK, a pimaszul fia-
tal, mindössze 17 éves Somogyi Levi
góljával nyerni tudott. Az U19-es alaku-
lat magabiztosan, 5–0-ra nyert Hévíz-
györkön.
Az elmúlt hétvégén a forduló előtt a do-
bogó 3. fokán álló Újlengyelt fogadta a
Gödöllői SK. Az első félidőben a házi-
gazdák akarata érvényesült, vezetést is
szerzett a GSK. A folytatásban a vendé-
gek sorra alakították ki a helyzeteket,
egyenlítettek is, sőt, a levegőben lógott
az újabb újlengyeli gól, de a kapu előtt
pontatlanok voltak a látogatók. A vég-
játékban a mieink egyetlen támadásuk-
ból 11-est harcoltak ki, amelyet Somo-

gyi Levente értékesített, ezzel megnyer-
te a csapat a találkozót. A győzelmekkel
és az eddig gyűjtött 18 ponttal a 8. hely-
re jött fel az együttes a tabellán.
Az U19-es gárda magabiztosan nyert az
újlengyeli fiatalok ellen és továbbra is a
4. helyen áll 24 pontjával.
Pest megyei I. osztály, 11. forduló
Hévízgyörk SC – Gödöllői SK 1–2
(0–0) Gól: Czuczor Attila, Somogyi Le-
vente
Pest megyei I. osztály U19, 11. forduló
Hévízgyörk SC – Gödöllő 0–5 (0–3)
Gól: Bercze Tamás (2), Puskás Péter,
Sipeki Attila, Koczeth Zsolt
Pest megyei I. osztály, 12. forduló
Gödöllői SK – Újlengyel 2–1 (1–0)
Gól: Kovács Miklós, Somogyi Levente
Pest megyei I. osztály U19, 12. forduló
Gödöllői SK – Újlengyel 11–3 (4–2)
Gól: Horkay László (3), Koczeth Zsolt
(2), Nagy Barnabás (5), Krizsanyik
Kristóf

Megyei III. osztály – Megszakadt
a hatmeccses sorozat

Előbb rangadót nyert idegenben, majd
ikszelt hazai pályán a Gödöllői SK II.,
ami egy hatmeccses győzelmi sorozat
végét jelentette. A csapat 19 pontjával
jelenleg az 5. helyen áll.
Pest megye III. osztály, Közép-cso-
port 9. forduló: Péceli SSE II. – Gödöl-
lői SK II. 0–1 (0–1) Gól: Szabó László

Pest megye III. osztály, Közép-cso-
port 10. forduló: Gödöllői SK II. –
Pilisszentkereszt 0–0

Utánpótlás – Eredménydömping

NB II. U17, közép-kelet, 11-13. for-
duló: Gödöllői SK-Maglód – Dunake-
szi 23–0 (11–0) Gól: Hegyi Balázs (4),
Tóth-Velez Valentin, Husz Attila (4),
Győri Gergő, Szabó Bence (3), Dobi
Gergő (3), Bihari Gábor, Szabó Tibor,
Hajdú Tamás, Németh Benjamin, Nagy
Barnabás, öngól (2)
Gödöllői SK-Maglód – Jánoshida 4–2
(2–0) Gól: Hegyi Balázs (4)
FC Hatvan – Gödöllői SK-Maglód 2–0
NB II. U17, közép-kelet, 11-12. for-
duló: Dabas – Gödöllői SK-Tura 2–0
Gödöllői Sk-Tura – Bolha FT-Diósd
1–5 (1–1) Gól: Boda Kristóf
NB II. U15, közép-kelet, 11-12. for-
duló: Soroksár – Gödöllői SK 1–1 (0–1)
Gól: Ifj. Morvai László
Gödöllői SK – Balassagyarmat 2–7
(1–3) Gól: Balogh Róbert, Mihalik
Zsolt
NB II. U13, közép-kelet, 11-12. for-
duló: Soroksár – Gödöllői SK 4–0 (2–0)
Gödöllői SK – Balassagyarmat 3–3
(2–0) Gól: Pósa Márk (3)
Pest megyei U13, ¾ pálya, 9-10. for-
duló: Gödöllői SK U12 – Sülysáp 15–0
(4–0) Gól: Salamon András Benedek
(2), Csordás Barna (2), Mátrai Tamás,
Gábor András (4), Kovács Benedek (4),
Tóth Benedek, Balogh Bálint
Gödöllői SK U12 – Tápiószecső 2–8
(1–4) Gól: Szamosi Péter, Gábor And-
rás -ll-

Labdarúgás – Fontos gödöllői skalpok 

Somogyi Levi: Pimaszos higgadtság
Az erőviszonyoknak megfele-
lően, papírforma győzelmet ért
el a Gödöllői Bikák csapata az
elmúlt játéknapon a sereghaj-
tó Nagykáta ellenében. Az NB
I. 7. fordulójában a Gödöllő
5–2-re verte ellenfelét.

A meccs összképe alapján teljesen
megérdemelt és magabiztos sikert ér-
tek el a Bikák. A vendégek ugyan má-
sodik félidő közepén, egy rövid perió-
dusban átvették a játék irányítását, si-
került is szépíteniük, ennek ellenére
Baranyai Pál együttesének akarata
érvényesült. Győzelmével a gödöllői
alakulat 9 pontos, ezzel a 7. helyen áll
jelenleg a bajnoki tabellán.
Futsal NB I., 7. forduló
Gödöllői Bikák – Nagykáta 5–2 (4–0)
Gól: Ughy Márk (2), Jenei Ottó, Vi-
dák Balázs, Biczi Gábor

Magyar kupa – Nem sikerült a
bravúr

A legjobb 16 között ért véget az idei
kupakaland a Gödöllői Bikák számá-
ra, miután a nyolc közé jutásért az
MVFC Berettyóújfalu csapatával
nem bírtak idegenben a mieink. A
végeredmény nem igazolja ugyan
(6–2), de szoros meccset játszott a
Gödöllő az esélyesebb hajdúságiak
ellen. 3–2-nél nem adott meg a játék-
vezető egy szabályos gödöllői gólt,
míg a hazaiak, az akkor már vészka-
pussal rohamozó és így üresen marad
vendég kapuba érték el az utolsó há-
rom találatukat az utolsó percben.
Futsal Magyar kupa, nyolcaddöntő
MVFC-Berettyóújfalu – Gödöllői Bi-
kák 6–2 (2–0) 
Gól: Ughy Márk, Simonyi Gábor    -ll-

Futsal – Nem sikerült a kupaszerda

Papírforma győzelem itt is, ott is

Tovább menetel a Gödöllői KC
férfi és női csapata a bajnok-
ságban. A férfiak ezúttal a Sal-
gótarján vendégeként tudtak
nyerni és továbbra is veretle-
nek és elsők az NB II. keleti
csoportjában, míg a juniorok
ezúttal kikaptak. 

A megyei bajnokság B csoportjában
szereplő hölgyek egy döntetlennek és
győzelemnek örülhettek, ezzel újra
elsők, mivel nagy riválisuk, az Alsó-
némedi csapata kikapott.
A Gödöllői SK férfi csapata kettős
vereségbe szaladt bele, az elmúlt két
játéknapon. Előbb a Tápiószentmár-
ton, majd az Örkény távozhatott bol-

dogabban a Hajós tornaterméből. A
második számú gödöllői férfi alakulat
továbbra a 7. helyen áll a tabellán a
megyei bajnokság B csoportjában.
NB II., Keleti-csoport, férfiak, 7.
forduló: Salgótarjáni KC – Gödöllői
KC 28:30 (17:14) Juniorok: Salgó-
tarján – Gödöllő 35:26
Pest megyei bajnokság, B-csoport,
nők, 9-10. forduló: Százhalombatta –
Gödöllői KSC 24:24 (10:10)
Madách DSE Salgótarján – Gödöllői
KSC 20:21 (11:11)
Pest megyei bajnokság, B-csoport,
férfiak, 9-10. forduló: Gödöllői SK
– Aranyszarvas SE 22:28 (9:16)
Gödöllői SK – Örkény KC 21:24
(13:14) -li-

Kézilabda – Tovább menetelnek a férfiak az NB II-ben

Élre álltak a hölgyek is

Az elmúlt hétvégén rendezték,
immáron nyolcadik alkalommal
a Grassalkovich Kupát, amelyet a
Damjanich János Általános Isko-
la tornatermében tartottak meg.
A hét korcsoportan, 18 kategóri-
ában megrendezett sportakro-
batika versenyen jól teljesítettek
a házigazda, Grassalkovich SE
versenyzői. Mérlegük: három
arany, egy bornzérem és egy 10.
hely.

A GSE csapatai közül a gyermek fiú pá-
ros (Szamosi András, Bán Antal Ba-
lázs), a már az ifjúsági korcsoportra ké-
szülő, de ezúttal még a Serdülő I. me-
zőnyét oktató Zamecz Norbert, Varjú
Dominik páros, valamint a Szamosi
Anikó, Tóth Anita, Gerhát Laura if-

júsági kettes kategóriában induló női
hármas végzett a dobogó legfelső fokán.
A serdülő II-ben induló Oláh Luca,
Papp Kinga, Alton Sophie trió bronz-
érmes lett, míg az első versenyükön sző-
nyegre álló Darabont Zsanett, Szabó
Csilla, Kőhler Kitti gyermek hármas a
10. helyet szerezte meg.

Kőhler Ákos, a GSE edzője, vezető-
je értékelte a hétvégét: – Azt
gondolom, hogy jól teljesített
mindegyik csapatunk. Az első
helyen végzett csapataink ma-
gabiztosak voltak, apró hibák
voltak csak. A serdülő II-ben
versenyző női hármas lány
csapat harmadik helye akár le-
hetett volna fényesebb is, ki-
csin múlott, hogy nem végez-
tek előrébb, míg a 10. helyen

végző gyermek hármas csapat is min-
den dicséretet megérdemel. Ők egy hó-
napja vannak együtt, most ez ennyire
volt elég, de minden potenciál megvan
bennük, hogy egy, másfél éven belül do-
bogón végezzenek korcsoportjukban.
Összességében elégedett vagyok mind-
egyik csapattal. Jól dolgozott mindenki,
szép eredményt értünk el. -li-

Sportakrobatika – Grassalkovich kupa

Négy GSE érem: három arany, egy bronz

2011. november 14., hétfő 19:30
Gödöllői Bikák - Vasas 1988 DF

Egyetemi Sportcsarnok

Futsal NB I., 9. forduló

A NEFMI Sportért Felelős Állam-
titkárságának támogatásával és
Czene Attila sportért felelős ál-
lamtitkár fővédnökségével ren-
dezik meg Gödöllőn (Szent Ist-
ván Egyetem, Sportcsarnok) az I.
Tamburello Európa Kupa- elne-
vezésű versenyt.

A december 3-4 közötti sporteseményt
ingyenesen tekinthetik meg az érdeklő-
dők. A hazánkban alig ismert sportág
1890-ben került az Olasz Nemzeti Sport
Szövetség által elismert játékok közé; a
bracialle és a pallapugno mellet a har-

madik olyan labdajáték, mely a közép-
korból a mai napig fennmaradt az olasz
területeken.
Kezdetben fa ütőkkel és
állati bőrből készült lab-
dákkal játszottak, melyet
szőrrel és földdel tömtek
ki. A technikai fejlődés-
nek köszönhetően az 19-
10-es években a bőr lab-
dát felváltotta egy tömör
gumilabda, majd az 19-
20-as években a mai na-
pig használt rugalmasabb
gumi classic (federale)

labdával kezdtek játszani. 
Később az ütőket is műanyagból ké-

szítették, így ezek a sportszerek a tam-
burelloban is felváltották a természetes
alapanyagokból készült eszközöket.
Bővebb információt a sportággal kap-
csolatosan a www.tamburello.hu olda-
lon olvashatnak. -ll-

Eddig nem látott sportág városunkban

Tamburello Európa Kupa Gödöllőn

A kép illusztráció

Az elmúlt hétvégén rendezték
az UTE vívótermében a junior
nemzetközi válogató versenyt,
amelyen négy országból össze-
sen 50-en álltak pástra. Valkai
Ferenc remek vívással nyerni tu-

dott. 

Kurucz Balázs tanítványa a német ka-
det világbajnok Hübers mellett a me-
zőny egyik legjobbját, Szatmári And-
rást is megverte. A versenyen 50-en in-

dultak négy ország vívói. 
A 40 fős kadet válogatón Bokor Ger-
gely tanítványa, Bancsics Máté jutott a
legtovább a GEAC-SZIE csapatából,
egészen az elődöntőig.
Sárváron rendezték az idei szezon első
utánpótlás körversenyét. A remény-
ségkörverseny hat versenyszámában
20 és 45 fős induló létszámok voltak,
saját kategóriájában Albert Janka 5.,
míg Gémesi Botond 8. lett.                -zs-

Vívás – Válogató versenyek

Valkai Ferenc junior válogatót nyert
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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 VÁROSI
MÚZEUM

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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655 

November 7-14-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.
November 14-21-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-
251.

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

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Gödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a
2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallga-
tók számára a 2011/2012. tanév második és a
2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre
vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali ta-
gozatos) alapfokozatot és szakképzetséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mesterképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat. Akiknél a ve-
lük egy háztartásban élő személyek jövedelme
alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövede-
lem nem haladja meg a 40.000 forintot.

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) be-
kezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa tá-
mogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőok-
tatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi
képzésben részt vevő hallgatói; a középiskolai ak-
kreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
részt vevő tanulók;  doktori (PhD) képzésben részt-
vevők, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszony-
ban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Művelődési és Sport Irodáján kell benyújtani a
pályázó által aláírt pályázati űrlapon egy példány-
ban.
A részletes pályázati kiírás és pályázati űrlap meg-
található a www. godollo.hu weboldalon és besze-
rezhető a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Irodáján és a Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodáján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. no-
vember 14.

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

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 in-
dokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pá-
lyázókat. 
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Pol-
gármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján (06-28/529-192-es telefonszá-
mon).

Gödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a
2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanul-
mányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok je-
lentkezhetnek, akik:

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe még felvételt nem nyert érettsé-
gizettek;
és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően fel-
sőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tago-
zatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-

nyező alapképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt
venni;
c) az akinél az egy főre eső nettó jövedelem a
40.000 Ft-ot nem haladja meg.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt fel-
sőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2012/2013. tanév első félévében ténylegesen
megkezdik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. novem-
ber 14.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Művelődési és Sport Irodáján kell benyújtani a pá-
lyázó által aláírt pályázati űrlapon egy példányban.
A részletes pályázati kiírás és pályázati űrlap meg-
található a www. godollo.hu weboldalon és be-

szerezhető a Polgármesteri Hivatal Lakosságszol-
gálati Irodáján és a Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztar-
tásban élők havi (nettó) jövedelmét igazoló okirato-
kat. 
Tanulói jogviszony igazolást. 

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 in-
dokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pá-
lyázókat. 
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Polgár-
mesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodáján (06-28/529-192-es telefonszámon).

BURSA HUNGARICA – „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

BURSA HUNGARICA – „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A munkavégzés helye: Gödöllő Vá-
ros Polgármesteri Hivatal, Főépíté-
szi Iroda, 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7.
Képesítési előírás: Egyetemi vagy
főiskolai szintű építészmérnöki, te-
lepülésmérnöki, vagy tájépítész mér-
nöki diploma, illetve egyéb, ezekkel
egyenértékű végzettség.

A munkakör betöltője által ellá-
tandó feladatkörök:

Önállóan ellátandó főbb feladatok:
– Az épített és természeti örökség
helyi védelmével kapcsolatos teen-
dők (nyilvántartás folyamatos aktua-
lizálása, védett értékek állapotának
figyelemmel kísérése, stb.).
– A helyi építészeti-műszaki tervta-
nács titkári feladatainak ellátása

További feladat a városi főépítész
munkájának segítése az alábbiak-
ban:

– Ügyfelekkel való kapcsolattartás,
tájékoztatás a településrendezési
előírásokról 
– Építéshatósági eljárásokban a ter-
vek véleményezése városképi, vá-
rosrendezési szempontból
– Önkormányzati beruházásokkal il-
letve a városban folyó egyéb fejlesz-
tésekkel kapcsolatos szakmai
együttműködés (tervkonzultációk-
ban való részvétel, kapcsolattartás a
tervezőkkel, az illetékes építésható-
sággal, az örökségvédelmi és egyéb
szakhatóságokkal)
– Közreműködés a város stratégiai
fejlesztési feladatainak előkészíté-
sében, megvalósításában

Jelentkezés: 
Dr. Nánási Éva cím-
zetes főjegyző nevére
címezve a Polgár-
mesteri Hivatalhoz. 
Szakmai önéletrajz, motivációs le-
vél, iskolai és egyéb szakképesítések
másolatának benyújtása: 2011. no-
vember 25-éig.

A kiválasztásnál előnyt jelent:
– Szakirányú kiegészítő képzés

vagy több szakterületen való jártasság
(építészet, tájépítészet, városrendezés)

– Önkormányzatnál szerzett gyakor-
lat

A jelentkezéssel kapcsolatban kér-
déseikkel Mészáros Judit városi fő-
építészhez forduljanak.
Tel.: (28) 529-194

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala felvételt hirdet városépítészeti és
városrendezési ügyintéző munkakör betöltésére.

1 SZÁZALÉK
Az Artesz kórusalapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik
adójuk 1 százalékával az alapítványt támogatták. A 2010. évben
kapott 578.884,‐Ft‐ot az alapítvány a Gödöllői Városi Vegyeskar
kulturális tevékenységének, a Liszt‐év és barokk‐év méltó meg‐
ünneplésének támogatására fordította. 

Az Artesz kórusalapítvány kuratóriuma 

Tisztelt Polgárok!

Gödöllő Város Képviselő-testülete 
2011. november 16-án (szerdán) 18 órakor 

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Az ülés helye: 
Városháza földszinti nagyterme

Napirend: 
Tájékoztató Gödöllő városában kialakítandó kerékpárutak jövőjéről

Előterjesztő: 
Dr. Gémesi György polgármester

Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és
más szervezetek képviselőit, hogy a témával kapcsolatos közérdekű

kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.
A témát követően mód van más témához kapcsolódó közérdekű

kérdések és javaslatok elhangzására is.

Gödöllő, 2011. november 2.

Tisztelettel: Dr. Gémesi György polgármester

FELHÍVÁS – Gödöllő Kutúrájáért díj

Gödöllő Város Önkormányzatának 12.
sz. rendelete - a városi díjak alapításáról

és adományozásának rendjéről -
értelmében 2012-ben is szeretnénk átadni

a MAGYAR KULTÚRA  Napja
alkalmából a 

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT

A rendelet alapján, Gödöllő Kultúrájáért
díjban egy személy és egy közösség, 
illetve szervezet, vagy legfeljebb két

személy részesíthető.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával
segítse a bizottság döntést előkészítő

munkáját.
A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal

Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodájára szíveskedjenek megküldeni

Határidő: 2011. november 18., 14 óráig
Guba Lajos s.k. 

a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke



Gödöllői Szolgálat 11Mozaik2011. november 9.

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

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819,   szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

Kávéházunkban hétvégenként
gyermeksarok várja a családos vendégeinket.

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.



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, erké-
lyes, teljesen felújított lakás. Tel.: 06/20-212-6315.
*Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali + 1 hálószobás 55nm-es,
felújított, jó beosztású lakás eladó Iár 9,2MFt  20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*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, beton-
gerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár: 17,5MFt 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 45nm-es, cirkófűtéses lakás eladó.
Választható burkolatok, színek. Iár 11,9MFt 20-772-2429 
*Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és 14MFt 20-9447025
*Gödöllőn, központban, Új építésű, 4 szoba +nappalis, duplakomfor-
tos, amerikai konyhás, garázsos önálló ház 450 nm-es telekkel eladó.
Iár: 32 MFt 20-772-2429  WWW.GODOLLOIHAZ.HU   
*Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek eladó. Iár
12,5MFt 20-772-2429  
*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, kéterkélyes lakás 12 MFt
Iáron eladó 20-804-2102      
*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  
*Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9 MFt 20-804-2102
*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 20-804-2102
*Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nm-es
lakás a Kazinczy krt. Iár 9,3 MFt 20-8042102
*Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás 9.6MFt
20-804-2102
*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő közpon-
tjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház építésére alkalmas
800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-ért eladó! Minden
közmű a telken! 20-539-1988
*Tégla építésű házban, műanyag nyílászárós, erkélyes 2 szobás konvek-
toros lakás eladó. Iár 10,9 MFt 20-772-2428  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
*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
*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
*Palotakerti lakások többféle méretben, elrendezésben eladóak Ár:
9,5-től 12,9 mFT.-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó a Fenyvesben nappali+ 4 szobás, két fürdőszobás
társasházi öröklakás saját kertrésszel, kocsibeállóval és pincetároló-
val. Összes beépített terület: 130 nm. Iá: 28 mFT. 3503, Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

*Eladó Gödöllőn, az Antalhegyi dombon kétszintes+szuterén, 4
szobás, két fürdőszobás családi ház. Áron alul! Iá: 25 MFT. 3488, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Eladó Veresegyházán, 140 nm-es, nappali+4 szobás, 45 nm
terasszal rendelkező, könnyűszerkezetű családi ház. A házhoz 777
nm-es telek tartozik. Iá: 27, 8 MFT. 3535, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Sürgősen eladó Gödöllőn, Palotakerten 63 nm-es, felújított, dupla
tájolású lakás. Irányár: 10,9 mFT. 3513, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Eladó a kertvárosban 110 nm-es háromszobás családi ház, egész
alatt szuterén 500 nm-es kerttel, 23,9 mFT irányáron. 2981, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Eladó a Harasztban kétszintes, két fürdőszobás nappali+3 szobás
plusz szuterén családi ház 550 nm-es telken. Iá: 28,5 mFT 3519, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Kertvárosban két utcára nyíló, kétlakásos, 120 nm-es családi ház,
500 nm-es telken. Irányár: 21,9 mFT. 3485, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Kertvárosban eladó egy nappali+két szobás igényesen felújított ház
különálló garázzsal, díszkerttel, gyümölcsössel. Iár: 26 mFT 3462, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Csendes, nyugodt környezetben, Gödöllő legkedveltebb helyén két-
szintes 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 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn, Blahai részen, újépítésű, kétkéményes, cirkófűtéssel, valamint
kandallóval is fűthető 90 nm-es kétszintes, alápincézett, garázzsal ren-
delkező 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
*Eladó Gödöllőn újonnan felújított ház I. emeletén, 64 nm-es 3 szobás,
téglaépítésű, egyedi fűtésű öröklakás. Eladási ár: 13,5 mFT. 3508, 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 mFT. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
*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 tár-
sasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFT (280
eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn 59 m2-es 2 szobás 1. emeleti erkélyes lakás egyedi mérőkkel
azonnal költözhető 9,5 Mill. Ft  www.lipcsey.com 30-6336-110
*Teljesen felújított 72 m2-es önálló családi ház a kastély mellett
cirkofűtéssel, cserépkályhával, +15 m2 téglaházzal 19 Mill.Ft
www.lipcsey.com 30-6336-110
*Budapesten 48 m2-es új építésű lakás 2. emeleti teremgarázs gép-
kocsibeállóval együtt 11,5 Mill Ft  www.lipcsey.com 30-6336-110
*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 rez-
sivel iÁr: 11,3 MFt Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu
*Kossuth L. u.-ban első emeleti erkélyes hitellel nem terhelt 61 m2-es,
kétszobás, teljesen felújított beköltözhető lakás, termoplán ablakokkal,
egyedi mérőórákkal, nagyon alacsony rezsivel iÁr: 12,7 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, fürdős-
zobás, egyedi gázfűtéses, azonnal beköltözhető lakás, teremgarázs
beállóval is eladó iÁr: 18,7 MFt Major Zoltán +3670-7733222 -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 autóbeál-
lóval eladó iÁr: 16,7 MFt Major Zoltán +3670-7733222 -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 ren-
delkező 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
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

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  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.



2011.  november 9. Gödöllői Szolgálat 13

*Új építésű ÜZLET nagyon olcsón eladó a Postánál legjobb helyen iÁr:
300e/m2+ÁFA Major Zoltán +3670-7733222 -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
*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
*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 konyha-nappali, 4 szo-
ba, 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 fejújí-
tott lakás. Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok, fa belső
nyílászárók, új korszerű hőszigetelt külső nyílászárók. Nagy teljesít-
ményű konyhai berendezéseknek megfelelően kialakított elektromos
hálózat. Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alacsony rezsi, csendes
környék. Azonnal költözhető. Ár: 13.900.000 Tel.: 30/860-6087;
30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen
*Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti, erké-
lyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezsgőfürdős,
cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az erkély alatt biz-
tosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
*SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllőn Remsey krt.-on 61nm-es 1+2 fél-
szobás, 2.em. ERKÉLYES szép igényes, saját tárolós lakás eladó!
Iár:14.9MFt. Tel: 30/228-1060
*Gödöllőn Antal-hegyen, Panorámás részen, kétszintes, belül felújí-
tott 110nm-es családi ház eladó. VADREGÉNYES KERT, GYÖNYÖRŰ
FÁK, 1200 nm telek. Iár:24.9MFt. Tel: 30/228-1060
*IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT 1.EMELETI LAKÁS! Gödöllőn Kossuth
Lajos utcában 61 nm-es 2 szobás, extrán felújított, erkélyes 1.emeleti
lakás eladó! Iár: 12.99Mft. Tel: 30/228-1060
*Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel
(műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm: elős-
zoba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha (egybe) fürdő. Em.
80nm: gyerekszoba, egy légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdősz.
Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család részére is megoldható lakhatás.
300nm rendezett telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383 
*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
*Gödöllő belvárosában 9 lakásos, kertes társasházban, 89nm-es áta-
lakított 3 szobás +nappalis, részben felújított, tehermentes lakás
családi okok miatt sürgősen eladó. Iár:18MFt. 20/497-8070
*Négyemeletes házban Palotakerten 3.em. felújított, légkondis, 2
szobás, étkezős, fiatalos, azonnal költözhető 62nm-es lakás tulaj-
donostól eladó. Iár: 10,9MFt. Tel: 30/2318-177 
*PÉCELEN csendes utcában, rendezett kerttel 5 szobás családi ház
200 nm-es műhellyel eladó. Szintén Pécelen 150 nm-es
ÜZLETHELYISÉG SÜRGŐSEN ELADÓ. Tel: 20/466-4757 
*Gödöllő központjában 61nm-es, 2szobás, erkélyes, világos, jó
elosztású, vízórás, redőnyös, 4.em. parkra, kastélyra néző lakás eladó.
Rendezett ház, emeletenként két lakással, különálló tárolóhely-
iségekkel. Jó lakóközösség, kiváló közlekedés. 10,6MFt,
20/5822400, szabadsagtereladolakas@gmail.com 
*Eladó Gödöllőn, az Erzsébet körúton felújított, magasföldszinti 54
nm-es 2 szobás lakás. Iár: 12MFt. Érd: este 18h után 30/461-0292 
*Eladó 79nm-es tetőtéri lakás +14nm-es különálló garázs a közpon-
thoz közel, hatlakásos társasházban. Nappali +2 háló, külön WC,
kamra, tároló, 2erkély, +terasz, parkosított udvar. Iár:22,5MFt.
30/336-7096, 20/939-5152
*Aszódon régi, téglaépítésű társasházban 128nm-es felújításra
szoruló lakás 2 bejárattal, saját kerttel sürgősen eladó. Ár mege-
gyezés szerint. Tel: 30/3532-516 
*Eladó 79nm-es tetőtéri lakás +14nm-es különálló garázs a közpon-
thoz közel, hatlakásos társasházban. Nappali +2 háló, külön WC,
kamra, tároló, 2erkély, +terasz, parkosított udvar. Iár:22,5MFt.
30/336-7096, 20/939-5152
*Szent János utcában 2.em. 61 nm-es 2 szobás, nagy erkélyes, kon-
vektoros, jó lakás eladó. Iár: 13,5 MFt. Tel: 20/233-9719, 28/430-314 
*Árcsökkenés! 26M Ft helyett 23,4M Ft! Gödöllőn, városközponthoz
közeli, átmenő forgalomtól mentes utcában 514nm-es telken 2
szintes belülről felújított családi ház eladó. 70/469-7220 

*BOLDOGON (Hatvantól 10 km-re) 110 nm-es ház 1400 nm-es
telekkel áron alul eladó. Érd: 30/430-6206 
*61+ nm (pincével), kastélyra néző, örökpanorámás, amerikai kony-
hás, 7.em. felújított lakás (lépcsőház is), radiátoron mérővel eladó. Iár:
11,4M Ft. Érd: 30/2027336
*Gödöllőn Szt. János utcában 1.em 59nm-es lakásomat garázzsal
együtt elcserélném nagyobb gödöllői lakásra, vagy házra. Ajánlatokat
a p.zsuzsa000@gmail.com címre várjuk. 
*Gödöllőn, a városközpont csendes részén (Ambrus köz) eladó egy
fiatalosan felújított 2,5 szobás 64nm-es erkélyes lakás. Iár: 13,4MFt.
70/949-6212 
*Devizahitel végtörlesztés miatt sürgősen tulajdonostól eladó Gödöllő
Kossuth utcában, 4emeletes házban 3.em. nagyon szép 55nm-es 2
szobás panellakás. Iár:8,2MFt. 30/5797-489 
*Eladó Gödöllőn a János utcában 2.em. 1,5 szobás, konvektoros,
erkélyes lakás, vagy gödöllői kis kertes ház csere is érdekel.10,1MFt.
Tel: 20/5205249 
*Gödöllő központjában eladó 4.em. 62nm-es 2,5 szobás téglalakás.
Gázkonvektor, parketta, redőny, új faablakok, erkély, külön tároló. Igény
esetén garázs. Csendes, nyugodt helyen. Iár:11,6MFt. 20/358-4621 

ALBÉRLET KIADÓ
*Kertes ház kiadó! Hosszú távra! 160 m2, garázzsal, szaunával.
Érdeklődni: 30/588-5889
*Kiadó Gödöllőn a Tűztoronyházban 2012. január 1-jétől egy 1.
emeleti, 56 nm-es lakás mélygarázsban lévő gépkocsitárolóval. Tel.:
06-20/983-2193.
*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
+3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*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 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 
*Gödöllőn 57 nm-es családi ház, 24 nm-es fedett terasszal 300 nöl
telken sürgősen ELADÓ vagy HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Csere is érdekel.
Tel: 20/461-0405, 20/385-2699 
*Kiadó Gödöllő Kossuth L. utcában földszinti, 3 szobás, erkélyes,
bútorozatlan, távhő által fűtött lakás hosszútávra. 40.000,-Ft/hó
+rezsi +2 havi kaució. Érd: 20/352-7445 
*Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3 szobás
földszinti konvektoros lakásba albérlőtársat keresünk. Érd: 20/224-
6598, 30/250-4696 
*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, fiatal férfi vagy nő részére bútorozott albérlet reális áron
kiadó. Kaució nincs! Érd: 20/221-6172 
*Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es, kétszintes , két fürdős-
zobás lakás garázzsal igényesnek hosszútávra kiadó. Tel: 30/203-5912 
*KÖZPONTBAN bútorozatlan, 2 szobás, napfényes, távfűtéses, har-
madik emeleti lakás kiadó 50.000,-Ft +rezsiért. Másfél havi kaució
szükséges. 20/333-0526 
*Kiadó Gödöllőn 10 percre az egyetemtől és a vasútállomástól 50
nm-es különálló, kiváló állapotú családi ház 50 ezer Ft (mely tartal-
mazza a kábeltévé, internet, szemét díjat) +rezsiért. Igény szerint
bútorozott. Egy havi kaució szükséges. Tel: 20/406-9425 
*2 SZOBÁS LAKÁS kiadó hosszútávra Gödöllő belvárosában, alacsony
bérleti díj. Tel.: 20/9390797.
*80 nm-es albérlet kiadó Gödöllő kertvárosi családi házban külön
bejárattal. 2 szoba konyha, fürdő, fix 80.000,- rezsivel. Akár
szobánként is kiadó egyetemistáknak! 30/253-9997 
*Kiadó Fenyvesben 90nm-es felsőszint külön bejárattal, bútorozva,
olcsó rezsivel, saját kertrésszel, hosszútávra. Precíz emberek jelen-
tkezését várom. Közel busz, vonat, boltok. Autóbeállási lehetőség.
Házi állat nem akadály. 60.000,- +rezsi, 2havi kaució. 20/264-5307 
*Különálló kertes házrész kiadó! Bútorozott, műszakilag felszerelt,
egy szoba összkomfortos. Kaució nincs. 55.000,-Ft rezsivel együtt.
20/942-5487 
*Leinformálható fiatal pár egyedi fűtéses, kétszobás, gödöllői lakást
keres. Tel: 30/381-0169  

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllőn eladó két db 30-30 nm-es üzlethelyiség raktárhely-
iségekkel. Darabonként: 16-16 mFT irányáron. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethely-
iség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.

*GÖDÖLLŐN, az Úrréti- tó közelében 1912 nm-
es zártkerti telek (művelt szőlővel, ásott kúttal) 86
nm-es, jó állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
*Az M3-as felhajtójához közel, a Szadára
vezető út mellett, 7495 nm-es ipari terület
eladó. Beépíthetőség: 40 %. Irányár: 40 mFt.
*A Remsey körúton 5 éve épült, első emeleti
71nm-es, amerikai konyhás, nappali+2 szobás,
nagy erkélyes, igényes lakás eladó. Iár: 21,9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nm-es,
második emeleti, franciaerkélyes, felújított,
egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű lakás
eladó. Iá: 7,5 mFt.
*SZADÁN, 1205 nm-es, ősfás saroktelek,
(30%-a beépíthető) eladó. Iá: 11.3 mFt.
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*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.: 30-346-5408.

*Gödöllőn frekventált helyen (Remsey krt. – Kossuth L. u. sarok)
kiadó egy 35 nm-es felújított üzlethelyiség. Bérleti díj számla
ellenében, megegyezés szerint. Érd: 20/511-3974 

*Tűztorony melletti belső udvarban 70 és 35 nm-es üzlethelyiség
kiadó. 20/9325-415 

*Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában, (Körösfői u.14.) forgalmas
helyen, ingyenes parkolási lehetőséggel. 1db 90nm-es, 30nm-es és
40nm-es (2.000,-Ft/nm +rezsi áron). 30/2090-517 

ÁLLÁS
*LAKATOST KERESÜNK! Gödöllői telephelyű cég lakatost keres, zárt
szelvények, lemezek heggesztéséhez (CO-val). Jelentkezés telefonon
hétköznapokon 8-16h-ig, vagy e-mailben fényképes önéletrajzzal. Tel.:
0628- 417-420, masterkool@masterkool.hu

*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

*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583. 

*Gödöllő legdinamikusabb irodájába keresünk ingatlanértékesítő kol-
légát! Vállalkozói igazolvány nem szükséges! Önéletrajzokat az alábbi
e-mail címre kérjük: godollo@otthonfutar.hu

*Azonnali kezdéssel női munkatársakat keresünk, gödöllői céghez kön-
nyű betanított munkára. Érd: fulljob2kft@gmail.com Tel: 70/604-2309 

*Gyakorlattal rendelkező, hegeszteni tudó tehergépkocsi szerelőt
keresünk szadai műhelyünkbe, azonnali munkába állási lehetőséggel.
Tel: 70/776-9167 

*CNC gépkezelőket, gépbeállítókat keresünk győri munkahelyre.
(Gyakorlat, bizonyítvány szükséges.) Szállás biztosított. Érd: 10-19-ig
70/431-8013, apm10@freemail.hu 

*Diplomás ANGOL, NÉMET és SPANYOL tanárokat keresünk. Kiemelt
fizetés, érdekes szakmai munka, rendszeres szakmai továb-
bképzések. Önéletrajzát az info@ili.hu e-mail-re várjuk.

*Ügyfélszolgálati vezetőt keresünk. Feltételek: Jó kommunikációs
készség, minimum középfokú angol nyelvtudás, Excel és Word fel-
használói szintű ismerete. Juttatások: versenyképes fizetés, cafete-
ria, ingyenes nyelvtanulás, egyéb bónuszok. I.L.I. Kft , Gödöllő.
Jelentkezés csak e-mailen: info@ili.hu

*Pénzügyi elemző, értékesítő pozícióba keresünk érettségizett
munkatársat mellékállásba, diploma előny! Teljesítmény alapú
bérezés. Iskola vagy főállás mellett ajánlott. Tel:20/48/29/555

*KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉG! Gödöllőről vagy a város
vonzáskörzetéből, legalább érettségivel rendelkező munkatársat
felveszünk tanácsadói munkakör betöltésére. Barátságos
környezetet, kezdő anyagi támogatást, ingyenes képzést ajánlunk fel.
Jelentkezni lehet: 30-768-58-52

*Gyakorlattal rendelkező munkatársakat keresünk pénzügyi, biz-
tosítási területre. Mellékállásban is végezhető tevékenység, kötetlen
időbeosztás, kiemelt jutalék. Érd: 30-6529465

*Kereset kiegészítést kínálok precízen kézimunkázó, varrógépen dol-
gozni tudó nyugdíjas hölgyeknek. Varrógép szükséges. Jelentkezni
lehet: 20/355-2047 

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

*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvál-
lalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanác-
sadás. 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 cso-
magolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: 20/423-4828,  www.interiortrans.hu 

*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, kon-
vektorok 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

*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garan-
ciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
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Szada, Dózsa György út

2011. november 9–15.

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

  A minôség garanciája

799 Ft/kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:

Üzlethelyiségek kedvezô áron kiadók Szadán a Centerben! Érdeklôdni lehet: +36-30-519-2783

39Ft/db

Saját füstölésû termékekPékségünk ajánlata

949Ft/kg 1099Ft/kg

Ár! Ár!

Grillbár napi ajánlat: 690 Ft

Lottózó, 
telefonkártya-feltöltés

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

Termékeink bomba áron!

Haggi 
trappista sajt tömb

Friss 
sertéscomb

199 Ft

129 Ft

89 Ft

249 Ft

Russo 
paszírozott 
paradicsom 

1 l

399 Ft

Frollini
teasütemények 

1 kg

299 Ft

Pölöskei 
gyülölcsszirupok 

0,7 l
427,14 Ft/l

119 Ft

Kozel üveges sör 
0,5 l 

+ 25 Ft üveg
238 Ft/l

499 Ft

Baba tusfürdô
többféle 
400 ml

1247,50 Ft/l

269 Ft

Tejföl 
450 g 

442,22 Ft/kg

Farm Frites Rapipap
hasábburgonya 

400 g 
322,50 Ft/kg

Papír zsebkendô 
100 db 

0,89 Ft/kg
Füstölt fôtt 

császárszalonna
Fehér kenyér 2 kg 

134,50 Ft/kg

Sajttal szórt pogácsa

Egy szép őszi meleg nap alkalmával, a Dózsa
György úton sétálgatva lettem figyelmes,
hogy egy új üzlettel gazdagodott Gödöllő. 
Kátai Zsolt urat, a Dog & Cat állateledel
tulajdonosát kérdeztem az új kereskedéséről.

Mikor nyitotta meg a Dog & Cat állateledel
üzletet és milyen indíttatásból?
Augusztus óta indítottuk el vállalkozásunkat a
Dózsa György út 32. szám alatt, mert úgy éreztük,
hogy az állattartási kultúra fejlődése révén a
gödöllőiek igénylik azt, hogy prémium
kategóriájú üzlete legyen a városnak, ahol nem
csak személyesen vásárolhatnak és válogathatnak
kedvenceiknek, hanem immár webshopunkon
keresztül, otthonukból rendelve is megtehetik azt. 
A dog & cat névből kiindulva úgy gondolom,
üzletének középpontjában a kutyák és cicák
állnak.
Igen, fő profilunk a kutya- és a cicaeledelek,
kiegészítők forgalmazása, de természetesen a
halaknak, rágcsálóknak, madaraknak egyaránt
széles spektrumú árucikkek állnak rendelkezésre.
Törekedünk a minél nagyobb, super prémiumú
választék elérésére, hogy a kedves vásárlóinkat
minél teljesebben ki tudjuk szolgálni.

Ahogy szétnézek a helyiségben, különféle árukat
látok, legyen szíves konkretizálja, melyek ezek.
Nálunk szinte minden hobbiállat tartásához szük-
séges eledelek, kozmetikumok, vitaminok, bol-
hairtók, gyógyászati eszközök, és állatok
tartásához szükséges felszerelések – többek között
szállítóboxok, fekhelyek, ruhák, játékok – nagy
választékát találhatják meg vásárlóink. 
Itt említeném meg, hogy ha
valaki egy speciális
kiegészítővel szeretné meg-
lepni kedvencét, mi abban is
tudunk segíteni, beszerezzük
részére a kívánt árut, emellett
pedig folyamatosan bővítjük a
készletünket, töltjük fel
áruinkat, mert fontos szá-
munkra a vásárlóink
elégedettsége. A száraztápon
kívül fagyasztott húsaink is
vannak - a csirke farháton át
egészen a belsőségekig, a
minőségi, csomagolt tápaink
mellett pedig porciózási
lehetőséget is biztosítunk vevőinknek. Ezen kívül
vásárlóinkat próbáljuk állattartási szaktanácsokkal
is ellátni, legyen szó akár kutya, akár cica
betegségekről, vagy egyéb problémáikról,
készséggel és megfelelő szaktudással válaszolunk
a kérdéseikre.
Van-e Önöknél érvényben lévő akció?
Természetesen van. Az egyik legismertebb,
minőségi Royal Canin nagy kiszerelésű tápokra
állandó kedvezményt adunk. Ezen kívül rendsze-
resen kedveskedünk az állattartóknak, hiszen egy
héten kiemelünk két db terméket, melyek akcióssá
válnak - ezek közül az egyik héten a cicákra, másik
héten a kutyákra gondolunk, a törzsvendégeinknek
pedig 10 % kedvezményt biztosítunk az 5. vásár-
lás után. Szintén fontos információ, hogy
Gödöllőn és környékén rövid határidővel (1
munkanap) ingyenes házhoz szállítást vállalunk.
A tekintetem egy ajtón lévő, kutya fotókkal teli
táblára téved „fogadj örökbe” felirattal…
Igen, a kidobott, az elveszett, vagy akár a balesetet
ért állatokon próbálunk segíteni így, reméljük,
hogy ezáltal mielőbb sikerül gazdit találni
részükre. Rendkívül állatszerető emberek
vagyunk, ezért az élelmezésükhöz szükséges
eledeleket fel szoktuk ajánlani különböző men-
helyek részére. A minap pl. a paksi menhelyet
támogattuk, a HEROSZ Gödöllői Szervezetét a
hét folyamán fogjuk. Igyekszünk mindig ott
segíteni az állatokon, ahol éppen tudunk és ahol
szükség van rá.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok
sikert kívánok munkájához.

Dog & Cat állateledel
Gödöllő, Dózsa Gy. út 32. Nyitva: H-P.: 9-18, Szo.: 9-14

Tel.: 06-20-322-7735, www.dogandcat.hu



*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380 

*KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-9 tonnáig, belföldi és nemzetközi, szük-
ség 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

*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 

*Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása garanciá-
val, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics. 

*DELL’EDERA MÁRTA GYÓGYMASSZŐR 06-70-522-4063 várja régi
és új vendégeit SZOLGÁLTATÁSAIVAL: frissítő– relaxáló- csokis- aku-
presszúrás 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

*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  

*SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS: poratka irtás, mély-, folttisztítás
kedvező nm áron az Ön otthonában ipari nagy teljesítményű
takarítógéppel, bio tisztítóanyagok segítségével. Tel: 20/3671-649 

*MASSZÁZS. Gyakorlott, sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező
gyógymasszőr vagyok. Gödöllő belvárosában lévő szépségszalonba várom
a leendő kedves vendégeimet! Püsök Anna gyógymaszőr 30/518-0046 

*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679 

*HŰTŐGÉPJAVÍTÁS HÉTVÉGÉN IS! Új és régi típusú készülékek.
30/273-9143 

*REDŐNYSZERVIZ – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika
ajtók. 20/9-943-145

*SEGÍTSÉG A BAJBAN! 5 éven belül közúti balesetet szenvedet-
teknek új kártérítési lehetőség közép-európai szakértői irodánál sik-
erdíj ellenében! Tel: 30/588-1082 

*ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gip-
szkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építői-
pari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat
felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csis-
zolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés
megszüntetése. Tel: 70/505-1177.

*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

*Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más
jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS
*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 ELÉGEDETTSÉ-
GI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HONLA-
PUNKAT 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  haladó, nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam  heti 1x3
órában csütörtök: 8.30-10.45-ig.  Max 5 fős csoportok. További tan-
folyamok: www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

*TOP-TAN: Ha szeretnél jobb jegyet matekból, fizikából, kémiából,
mint tavaly, már legfőbb ideje, hogy elkezd a felzárkózást.
Magántanulók vizsgára való felkészítése, indokolt esetben délelőtti
tanítás háznál is. Tel: 30-908-4130.

*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953  

*LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS 3 éves kortól egyéni és kiscso-
portos formában. Dr. Virsingerné Ágota logopédus – mozgásterapeu-
ta. Cím: Gödöllő, Szent István tér 7. 20/543-3407 

*ANGOL és OROSZ órák gimnáziumi tanártól. Érd: 06-28-411-
511esti órákban Kócziánné Varga Márta 

*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  

*Fiatal pedagógus általános iskola alsó tagozatainak korrepetálását
vállalja minden tantárgyból. Gyermekközpontú, türelmes oktatás! Tel:
30/689-7159 

*MATEMATIKÁBÓL középiskolásoknak, valamint 7. – 8. osztályosok-
nak korrepetálást, érettségire, felvételire felkészítést vállal
középiskolai tanár. Tel: 30/620-1230 

*Gimnazista lányom mellé matematika szakos tanárt keresek kor-
repetálás céljából. Tel: 20/9390-797

*ANGOLUL tanulni vágyó ANYUKÁK, FIGYELEM! Sikerességed függ az
angol nyelvtudástól? Az első DÍJMENTES órán választ kapsz, hogyan
fejlesztheted magad a leghatékonyabban. Hívj! Kokasné Farkas Andrea –
diplomás angol nyelvtanár. 20/428-4955 

ADÁS~VÉTEL
*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 

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

*ÓRIÁSI CSIZMAVÁSÁR üzletünkben 36-s mérettől a 41-sig,
valamint gyerekcsizmák érkeztek. CIPŐ – TÁSKA ÜZLET
Gödöllő, Patak tér 1. 

*KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, PAPÍRRÉGISÉGEKET, képeslapokat,
diafilmeket, LP-ket vásárolok. Gyors kiszállás, azonnali fizetés. Tel:
30/543-8155 Nap Antikvárium Gödöllő, Szabadság út 11. 

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

*TERMELŐTŐL AKÁC TÜZIFA 2.200,-Ft hasítva, 2.000,-
kugliban eladó. Gödöllőn ingyenes kiszállítással. 20/2922-405 

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.

*Értesítjük kedves vendégeinket, hogy éttermünk ren-
dezvényteremként továbbra is üzemel. Vállaljuk esküvők
(3.000,-Ft/fő), rendezvények lebonyolítását 200 főig.
VEZETŐSÉG A RÉGI. Mr. Csülök étterem (volt HBH) Hatvan,
Rákóczi u. 119. T: 30/430-6206 

*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 

*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft
+üveg. 720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfo-
gadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
NOVEMBER 16.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Tury Sándorné, Palotakert 6./a.,
Szűcs Józsefné, Szent János u.
25/b. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Végh Józsefné, Palotakert 6.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Fodor István, Kossuth L. u.
14.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Kovács Kristóf, Kőrösi Csoma S. u.
1., Szederné Fekete Erzsébet, Ka‐
zinczy krt. 3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Dóczi János, Bo‐
róka u. 5. 


