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Az Erzsébet Királyné Szállodában nyílt
meg Szekeres Erzsébet legújabb, Benedek
Elek népmeséihez készített illusztrációkat
bemutató kiállítása.
(5. oldal)

Budapest és Gödöllő felkészült a 2017-es
világjátékok megrendezésére – állapították meg a Főpolgármesteri Hivatalban rendezett konferencia résztvevői.
(8. oldal)

Színes programokkal zárul az idei Barokk Év

Önkormányzatok jövője

Kulturális seregszemle Gödöllőn
Gödöllő első alkalommal rendezett tematikus
évet 2011-ben Mária Terézia látogatásának 260.
évfordulójára és Grassalkovich I. Antal halálának 240. évfordulójára emlékezve. A Gödöllői
Barokk Év során számtalan kulturális, művészeti esemény valósult meg a város intézményeinek, művészeti csoportjainak és civilszervezeteinek összefogásával. A rendezvénysorozat decemberben 3-án ér véget.
Az elmúlt hétvégén két rendezvény is
gazdagította a barokk év kínálatát. A
Királyi Kastélyban Haydn: Il Mondo
Della Luna (A holdbéli világ) című
vígoperáját tűzték műsorra nagy sikerrel, a Művészetek Házában pedig
a GÖMB alkotócsoport tagjai rendeztek kiállítást a barokk által ihletett alkotásaikból.
A tematikus év rendezvényeit még
három zenei program gazdagítja. November 17-én a Chopin Zeneiskola
tanárainak és diákjainak közös hangversenyére kerül sor a Királyi Kastély
dísztermében, az intézmény művészeti csoportjainak közreműködésével, majd november 24-én a Zeneiskolában Péteri Dóra ad csembalókoncertet.
A Barokk Év december 3-án zárul,
a kastély lovardájában ezen az estén
Carl Philipp Emanuel Bach D-dúr
szimfóniája, Antonio Vivaldi Magnificat és Johann Sebastian Bach Magnificat című művei csendülnek fel, az
idén 30 éves fennállását ünneplő Gö-

Részlet A holdbéli világ c. vígoperából

döllői Szimfonikus Zenekar előadásában, a Gödöllői
Városi
Vegyeskar és az
Anima kamarakórus közreműködésével.
A
Barokk
Színházban
szombaton és
vasárnap este is
nagy
sikerrel
játszották
a
Kürthy András
által
megrendezett
művet,
melynek szerepeiben Nótás Györgyöt, Szerdahelyi Pált, Hercz Pétert, Ducza Nórát,
Rádli Martinát, Kertész Mónikát
és Derecskei Zsoltot láthatta a közönség. Az előadás zenéjét a Savaria
Barokk Zenekar szólaltatta meg korhű hangszereken, Németh Pál karmester vezetésével.

A barokk zenemű kiválasztása kiváló döntésnek minősült: ugyanis a
szintén kiváló olasz szerző, Carlo
Goldoni színdarabjából készült, annak cselekményét pontosan követve.
Az opera bemutatójára 1777. augusztus 3-án került sor Eszterházán.
A mű a bemutatót követően feledésbe

Nyilatkozatok
A készülő Önkormányzati Törvényről, annak vitatott rendelkezéseiről és várható hatásairól számolt be sajtóreggeli keretében négy országos érdekszövetség vezetője november
11-én, Budapesten.

merült, ám az utóbbi évtizedekben ismét az érdeklődés középpontjába került. A kalandokkal, buktatókkal teli,
és természetesen boldog véget érő
szerelmi történet Gödöllőn is nagy sikert aratott, mindkét előadást zsúfolt
nézőtér előtt játszották.

Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)
elnöke, Gödöllő polgármestere, Dr.
Nánási Éva, a Jegyzők Országos
Szövetsége (JOSZ) elnöke, Gödöllő
jegyzője, Schmidt Jenő, a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Tab polgármestere és
Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke, Szentkirály polgármestere arról beszéltek, hogyan változtatja
meg az új ÖTV mindennapjainkat,
hogyan alakítja át a közigazgatást, az
oktatást, valamint a kistelepülések lakóinak életét.
Az ÖTV tervezete a május óta tartó
egyeztetések óta valamelyest „puhult”, de még mindig vannak benne
elfogadhatatlan pontok – kezdte Gémesi György a tájékoztatót, majd fel
is sorolta a kifogásolt rendelkezéséket. A MÖSZ elnökének legkevésbé a
tervezetben tetten érhető centralizációs törekvés tetszik, mert szerinte az
állam olyan feladatokat (például közoktatás) is át akar venni az önkormányzatoktól, amelyek települési
szinten hatékonyabban megoldhatók.

(folytatás az 5. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)

Megkezdődött a hóügyelet

Hajnalban már fagy
November 15. fontos dátum a
városüzemeltetéssel foglalkozó szakemberek számára, hiszen ezen a napon kezdődik
meg a hóügyelet, s ettől kezdve március közepéig napi 24
órában áll készenlétben a városi utak, közterületek hó- és
csúszásmentesítéséért felelős
csapat.
A téli időjárás akkor is sok feladatot
ad, ha nincs méteres hó, és a hőmérséklet sem dönti meg a negatív
rekordot. Városunk fekvéséből adódóan ugyanis a mélyebben fekvő területeken gyakran alakul ki fagyott
felület, még akkor is, ha a hőmérő higanyszála 0 fok fölött van. Ezért az
ügyeletesek kora hajnalban rendszeresen bejárják a városi utakat és ha
szükséges, azonnal gondoskodnak a
csúszásmentesítésről.
A VÜSZI Kft-nél negyven fős csoport – kézi munkások és gépkezelők –
áll készenlétben a bevetésre, de alvállalkozókat is tudnak mozgósítani ha
szükséges, és a téli időszakban a közhasznú munkások is elsősorban ezen
a területen kapnak majd feladatokat –
tudtuk meg Zdenkó Pál részlegvezetőtől.
A VÜSZI az elmúlt években nagy
hangsúlyt helyezett arra, hogy megfelelő géppark álljon készenlétben a
téli utak biztonságossá tételére. A jelenlegi rendszerben erre a célra 9 gépjármű vethető be, ezek között 4 db 2
köbméteres, és 2 db 1 köbméteres tartállyal rendelkező szóró-toló gépjármű található, s külön gép végzi a járdák takarítását. A havas időszakban
ezt a gépparkot három olyan gépkocsi
is kiegészíti, amiket ilyenkor hótolásra használnak, egyéb időszakban pe-

dig az utcák takarítását végzik, valamint – szükség esetén – igénybe vehető az Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központ szóró-toló gépkocsija
is.
A hóügyelet feladata jelentősen bővült az elmúlt években. A burkolt
felületek aránya folyamatosan nő, s

az idén ez kiegészült a felújított főtérrel, a Királyi Váró környezetével
és a megújult Erzsébet parkkal, ahol a
megváltozott funkció miatt a korábbinál más, magasabb elvárásoknak
kell megfelelni.
Jelentősen nő a környezetbarát szóróanyagok felhasználása is, hiszen az
ide vonatkozó kormányrendelet értelmében a közutak kivételével az egyéb
közterületeket alternatív szóróanyaggal kell csúszásmentesíteni. Ez a lakosságra is vonatkozik! Az érintett
helyeken, járdákon, parkokban, növények környezetében városunkban
homokot és kőzúzalékot használ a
VÜSZI. Ezt bátran választhatják a
kertes övezetben élő ingatlantulajdonosok is, de elfogadott a sóder, a faforgács, a fahamu, a fűrészpor és a
nádfonat is erre a célra.

Gödöllőn készül a holdjáró

Go Puli Go!
Tizenhat ország további huszonöt
résztvevője mellett egyetlen magyar
indulóként vesz részt a Puli csapata
abban a versenyben, ahol egy holdjárót kell megépíteni és a Holdra eljuttatni. A berendezés a Gödöllői Üzleti
Parkban készül, és a tervek szerint itt
fogják elvégezni a tesztelés egy részét
is.
November 10-én az üzleti parkban
dr. Pacher Tibor, a Puli Csapat alapítója és vezetője, és a Puli Space
Technologies vezérigazgatója mutatta
be az üzleti parkban a projektet. Mint
a tájékoztatón elhangzott, a holdjáró-
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Dr. Pacher Tibor

nak a versenykiírásban meghatározott
feladatokat kell elvégeznie, hogy elnyerhesse a 20 millió dolláros fődíjat.
Mindezt magánerőből, állami támogatások nélkül kell megvalósítani.
Jelenleg már a prototípus elkészítésén, valamint a teszteléséhez szükséges “holdtáj” kialakításán dolgoznak, ennek keretében földi körülmények között modellezik a holdfelszínt

ILYEN VOLT… ILYEN LETT

A hóeltakarítás rendjét miniszteri
rendelet szabályozza, s városunkban
is ennek megfelelően haladnak a hókotrók. Eszerint az I. ütemben mindig az autóbuszjáratok útvonalát teszik használhatóvá, hogy a tömegközlekedésben ne keletkezzen fennakadás. A II. ütemben a városi gyűjtőutak és a lakótelepi utak takarítása
történik meg, majd a III. ütemben
végzik el a földutak tisztítását.
A VÜSZI feladata a kerékpárutak
és az önkormányzati tulajdonú épüle-

tek előtti járdák takarítása is, a gyalogos közlekedési utakat azonban azoknak az ingatlantulajdonosoknak kell
rendben tartani, akiknek az ingatlana
előtt található. Ez egyaránt vonatkozik a különböző cégekre és a magánházakra is. A lakótelepeken és a társasházak esetében a közös képviselők
feladata a járdaszakaszok tisztántartásának,
csúszásmentesítésének
megoldása.
A Gödöllőn áthaladó országos közutak takarítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek a feladata.
A
biztonságos
közlekedésért
azonban a forgalomban résztvevőknek is tenni kell. Célszerű a gépjárműveket már most felszerelni téli gumival, ami nehezebb útviszonyok között is jelentősen megkönnyíti a közjk
lekedést.
– köszönhetően a Gödöllői Üzleti
Park támogatásának. Mint azt a bemutatón megtudtuk, a projekt céljai között
szerepel többek között a tudomány népszerűsítése a fiatalok körében, ezért várhatóan a jövő év elejétől az iskolások is
megismerkedhetnek majd az itt folyó
munkával. A programot levélben üdvözölte Farkas Bertalan űrhajós és megtisztelte jelenlétével Simonyi Tamás
(Charles Simonyi szoftverfejlesztő, az
első magyar űrturista testvére), aki most
még csak megfigyelőként volt jelen, de
mint lapunknak elmondta, nem zárkózik el attól, hogy a későbbiekben bekapcsolódjon a munkába. A Puli a teszteket
követően legkorábban 2013-2014-ben
indulhat útjára, amennyiben sikerül
összeszedni az ehhez szükséges támogatást.
bj

Eredményesen pályáztak a lakók

Épülhet a játszótér
Lakossági kezdeményezésre létesülhet játszótér
a Dózsa
György út 38-50., azaz a „Zöld társasház” melletti területen, ahol
ezideig mindössze egy a ’90-es évek elején kialakított beton peremű homokozó és egy régi hinta nyújtott lehetőséget a játékra a
legifjabb lakóknak. A lakóközösség az OTP Bank Zrt. „Közösségfejlesztés” című pályázatán 1,2 millió forintot nyert, amit Gödöllő
Város Önkormányzata újabb 1,2 millióval egészített ki. Ennek
eredményeként a tervek szerint Mikulásra már el is készülhet az
új, EU-szabványnak megfelelő létesítmény.
A húsz évvel ezelőtt épült társasház több mint száz lakója között sok a kisgyermekes család. A pályázatra Ványi-Bulla Beatrix talált rá, aki szintén két kisgyermek édesanyja, s annak érdekében, hogy a gyerekek kulturált, biztonságos
környezetben játszhassanak, a kezdeményezés élére állt. Az elnyert összeg 1,2
millió forintja mellé az
önkormányzat is hozzátett ugyanennyit, s így elkészülhet egy új, a szabványoknak
megfelelő
homokozó, mászófalas,
várral kiegészített csúszda, hinta – ütéscsillapító
talajjal, és néhány ugráló
játék. A játszóteret fakerítés veszi majd körül.
A létesítménynek nemcsak a lakók örülnek majd, hiszen a társasház mellett óvoda van, ahonnan
szívesen térnek majd be ide a hazainduló gyerekek egy kis plusz játékra.
jk

Már csak kisebb munkák vannak hátra

Jöhet a hideg
A kedvező időjárásnak és a jó szervezésnek köszönhetően a
vártnál hamarabb, mindössze egy hét alatt elkészült a Kör utcai
gyalogos híd, amit a múlt héten hétfőn zártak le a forgalom elől,
miután a szokásos éves ellenőrzés során balesetveszélyesnek
ítélték a szakemberek.
A karbantartás során kicserélték a főtartókat és a kereszttartókat, elvégezték az
időjárás elleni védelemmel való ellátást, valamint a burkolat cseréjét a terület-

rendezési munkákkal együtt. A létesítményt így már használatba is vehették a
gyalogosok.
A hidegre fordult időben is folyamatos a munkavégzés a városi utakon. A
VÜSZI a szükséges burkolati javításokat végzi, jelentősebb munka azonban
már sehol sem zajlik, csak az Állomás utcai járdán dolgoznak, ahol a balesetveszélyes hibákat hárítják el. A következő időszakban már inkább a téli, hideg
jb
időjárás adta munkákra koncentrálnak.

A Grassalkovich‐filagória a Norvég Alap támogatásával újult meg.
Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!
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Az önkormányzatok jövője a tét

Szigorúan őrzött történelem

Szövetségek nyilatkoztak a törvényről

Munkácsy után szabadon…

(Folytatás az 1. oldalról)

Ez ellentétes az olyan, Európai Unióban zajló folyamatokkal, mint a többszintű kormányzás, illetve a decentralizációs törekvések.
A modernizáció szükségességével
mindenki egyetért – fejtette ki –, és
azzal is, hogy megszűnjön az a gyakorlat, hogy az önkormányzatok egyre több feladatot, s hozzá egyre kevesebb finanszírozást kapnak, de arra
ügyelni kell, hogy az állam egyenrangú partnerként kezelje az önkormányzatokat, s megmaradjon az 1990-ben
létrehozott kétpólusú állami-önkormányzati rendszer. Gémesi György
arról is beszámolt, hogy a MÖSZ tavasszal konzultáció-sorozatot indított, amelynek során év végéig az
összes megyét bejárják majd.
Dr. Nánási Éva szerint az ország
1892 jegyzője számára most az a legnagyobb kérdés: maradhat-e jegyző
2013-tól, a kétezer főnél kisebb települések önálló hivatalainak megszüntetése, illetve a járási hivatalok felállításához kapcsolódó átszervezések
után. Az előzetes becslések szerint
ugyanis körülbelül minden harmadik,
jelenleg működő hivatal megszűnik.
Hasonló helyzetben van az önkormányzati hivatalokban dolgozó
mintegy 43 ezer köztisztviselő is, hiszen többezres létszámmozgás várható, és előre láthatóan közülük is sokan kikerülnek a szakmából.
A Jegyzők Országos Szövetségének elnöke úgy véli, a bürokrácia
csökkentése nem azonos a személyi
állomány csökkentésével, sokkal inkább a jogszabályok között kellene
rendet teremteni, egyértelműbbé, világosabbá tenni azokat. Ehhez felajánlotta a jegyzők segítségét, ahogyan a közös hivatalok létrehozásához, illetve annak eldöntéséhez is,

milyen ügyeket lenne célszerű a járási
hivatalokhoz rendelni, s melyeket
meghagyni önkormányzati hatáskörben.
Schmidt Jenő az alapfokú oktatás
helyben tartása mellett érvelt, mondván, legalább addig nem kellene meg-

kezdeni annak állami kézbe vételét,
amíg a középfokú oktatás átvételének, és állami működtetésének nincsenek meg a tapasztalatai. Az elégtelen normatívák miatt az önkormányzatok évről-évre működési forráshiánnyal küzdenek – közölte a
TÖOSZ elnöke, s üdvözölte a feladatfinanszírozást, ami véget vethet ennek, de csak abban az esetben, ha az a
rendelkezésre álló, illetve a feladathoz szükséges források pontos ismeretében, s azok számításba vétele
mellett történik. Schmidt Jenő felhívta a figyelmet a vízszolgáltatás és a
hulladékgazdálkodás kérdésére is,
amelyek szintén tisztázásra várnak.
Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke elsősorban a kistelepü-

Petőfi Sándor Álalános Iskola: Ellentétek

Szülői levélváltás
Néhány hete az egyik városunkban
terjesztett lapban terjedelmes interjú
jelent meg Gubáné Csánki Ágnessel, a Petőfi Sándor Általános Iskola
igazgatójával. A cikk többek között
azzal is foglalkozott, hogy néhány
szülő nem ért egyet az igazgatónő nevelési, fegyelmezési és közösségépítő
elveivel, s az ombudsmanhoz kívánnak fordulni, mivel – véleményük
szerint – az igazgatónő megszégyenítette azokat a diákokat, akik nem vettek részt az iskolák közti futóversenyen. Állításuk szerint kirendelte a
őket a többiek elé, és közölte, hogy
miattuk nem nyerte meg az iskola a
futóversenyt, elesve ezzel az önkormányzat támogatásától, valamint közölte, hogy azok a gyerekek, akik
nem vesznek részt az ilyen jellegű
rendezvényeken, kereshetnek másik
iskolát.
Az igazgatónő erről úgy nyilatkozott,
ez téves információ, a rendezvénytől
távol maradt gyerekeket azért hívta ki
a színpadra, hogy tapsolják meg a
többieket, azért, mert azok nélkülük
is megszerezték a második helyet.
Az iskola szülői munkaközössége
és nevelőtestülete ennek kapcsán fordult lapunkhoz, és az alábbi levél
közlését kérte:
“A PETŐFISEKRŐL
Az elmúlt hetekben egy újságcikk
kapcsán a gödöllőiek olvashattak a
Petőfi Sándor Általános Iskoláról.
Mind a tantestületet, mind a szülői
közösséget felháborította az a tény,

hogy egy ilyen levél jelent meg rólunk.
A szülői közösség nevében (ami közel 1000 fő) elhatárolódunk attól a
szűk, mindössze 2%-nyi szülői rétegtől, aki az iskola rossz hírét
keltette.
2009 őszén mindenki változást várt,
ezt jól tükrözi az új intézményvezető – Gubáné Csánki Ágnes –
92%-os tantestületi és 100%-os képviselő-testületi támogatottsága.
Az elmúlt két évben nagyon sok
munkával, energiával sikerült elérnünk, hogy „ÚJRA JÓ PETŐFISNEK LENNI”.
Az iskola Nevelőtestülete és Szülői
közössége egyöntetűen támogatja a
kialakított nevelési-oktatási elveket, programokat. Számtalan jelét
adtuk a jó együttműködésnek. Ilyenek voltak például a nagyszabású
iskolafelújítási ÖKO-nap, a Szüreti- és Családi napok, a Petőfisek
Gálája és az idei Egészségnapunk is.
Nem hagyhatjuk szó nélkül az
egyoldalúan, egy szűk kisebbség által
megfogalmazott
bírálatot,
mellyel sajnálatos módon nem keresték meg sem a szülői közösséget,
annak vezetőit és az iskola igazgatóját sem, holott ez alapvető lett
volna. Mindenkit szeretettel hívunk
a hagyományos Petőfisek Báljára,
ahol személyesen is megtapasztalhatják a szülők, a pedagógusok és
az iskolavezetés közt kialakult jó,
emberi kapcsolatot.
A Petőfi Sándor Általános Iskola
Nevelőtestülete és Szülői Közössége”

léseket sújtó rendelkezésekre hívta fel
a figyelmet. Ezek között is külön kiemelte a kétezer főnél kisebb települések önálló polgármesteri hivatalainak megszüntetését, ami – szerinte
– helytelen lépés, mivel a falvak esetében az önkormányzati és az államigazgatási feladatok szervesen össze-

tartoznak. Mint mondta, ezek szétválasztása olyan, mintha az emberi szervezetben a vérkeringést és a nyirokrendszert operálná szét valaki. A falusiak számára skizoid helyzet, hogy
egyes ügyekben az államhoz, míg
másokban a helyi hatósághoz kell fordulniuk.
Gémesi György zárszavában megjegyezte: bár az ÖTV tervezet nem teszi
kötelezővé az önkormányzati szövetségekkel való érdekegyeztetést a kormány számára, azok továbbra is mindent megtesznek az önkormányzati érdekvédelemért. „Mi nem fogunk tüntetni, megpróbálunk az érdekegyeztetés megfelelő keretei között maradni,
ha odaengednek minket a tárgyalóasztalhoz” – köszönt el az egybegyűltektől
MP
a MÖSZ elnöke.
Megkerestük Gubáné Csánki
Ágnest, aki az üggyel kapcsolatban lapunknak elmondta: „Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy azok a szülők, akik
azt a levelet megírták és különböző fórumokra elküldték, nem keresték meg
sem az iskolai SzMK vezetőségét, sem
engem. Így nem tudtak meggyőződni a
valós történtekről, ezért fordulhatott elő,
hogy olyan mondatokat tulajdonítottak
nekem, ami nem hangzott el.
Egyik fontos vezetési elvem a nyitott
ajtó, hozzám bármikor jöhet kollega,
szülő, meggyőződésem, hogy a felmerülő problémákat minél hamarabb meg
kell beszélni és arra megnyugtató megoldást találni. Sokat ártott iskolánk jó hírének, hogy ezt nem tették meg.
Az elmúlt két évben rengeteget dolgoztunk kollegáimmal azon, hogy tartalmi munkánkat megújítsuk, környezetünket megszépítsük, hogy az iskolánkba járó gyerekekből jó közösséget
formáljunk.
Ez ilyen rövid idő alatt is magas fokon sikerült és ez büszkeséggel tölt el
minket.
Jó volt az elmúlt hetekben érzékelni
azt a széleskörű támogatást, ösztönzést,
amit tapasztaltam, és ami arra vonatkozott, hogy haladjunk tovább a megkezdett úton, őrizzük meg eddigi vívmányainkat és öregbítsük tovább iskolánk
jó hírét.
Azzal pedig – mint tapasztalt vezető
tisztában vagyok – hogy a változások elfogadása nem lehet 100%-os, mindenkinek nem lehet eleget tenni.”
Az igazgatóasszony kijelentette, bízik abban, hogy a jövőben őt keresik
meg a szülők, amennyiben úgy érzik,
valamilyen probléma van az iskolán
belül. Erre ugyanúgy nyitott lesz, mint
ahogy korábban is az volt.

Kerényi Imre miniszterelnöki
megbízott festményeket rendelt, szerinte az általa felkért
15 művész az elmúlt 150 év
legfontosabb eseményeit örökíti meg. A festményekre, melyek az új alkotmány díszkiadását díszítik majd, több mint 20
millió forintot költ a kormány a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium pénzügyi keretéből, s fegyveresek vigyázzák
őket a Széchenyi Könyvtárban.
A neves és kevésbé ismert kortárs
magyar művészektől darabjáért 1,6
millió forintért megrendelt 15 festmény a dualizmustól a húsvéti alkotmány megszületéséig próbálja átfogni a magyar történelem elmúlt 150
évének legfontosabb pillanatait.
Kerényi Imre szerint ez a kezdeményezés annak a folytatásának tekinthető, amikor az 1896-os millenniumi ünnepségek idején is a kor legnevesebb festői – köztük Munkácsy Mihály
és Benczúr Gyula – 50 alkotáson ábrázolták a magyar történelem fényes és
rettenetes korszakait a honfoglalástól
az 1800-as évek végéig. Kerényi a
legfontosabb történelmi dátumok kö-

zé sorolta, így festményt is rendelt a
2006. október 23-i eseményekről is.
A képek az alábbi címeket viselik:
Dualizmus kora (1867–1914), Az első világháború (1914–1918), A tanácsköztársaság (1919),
Trianon
(1920),
Horthy
Miklós
kora
(1919–1944), A második világháború
(1939–1945), A holokauszt (19441945),
Rákosi
Mátyás
kora
(1949–1953), Forradalom és szabadságharc kora (1956), Kádár János és
kora, Nagy Imre újratemetése (1989),
Nemzeti Színház (1837–2002), Lovasroham (2006. október 23.), A vörös
iszap (2010–2011), Új alkotmány
születik (2011. április 25.).

A millenniumra megalkotott 50 és
a most elkészült és még készülő 15
festmény illusztrálja majd az új alaptörvény díszkiadásait, úgy, hogy a bal
oldalon lesznek a képek, a jobb
oldalon pedig a szöveg, az utolsón pe-

dig a Magyarország jövője címmel
kiírt gyermekrajzpályázat nyertesének alkotása. A díszkiadás egy-egy
példányát 2012 tavaszától elhelyezik
az önkormányzatok döntő többségénél már felállított „Alaptörvény Asztalára”, ahol az állampolgárok ingyen
kérhetnek egy példányt a Kövér László
házelnök által dedikált alkotmányból –
igaz, ez nem a díszkiadás lesz, hanem
a fényképek nélküli alapkiadás. Sajtóhírek szerint a díszkiadást az állampolgárok pénzért rendelhetik meg
az „Alaptörvény Asztalánál”, az állam ajándékaként kaphatják az érettségizők, és ez lehet az egyik új állami
protokollajándék.
Arról még nincs információ, hogy az
eddig 20 milliós illusztrációval díszített
alkotmányt az önkormányzatok is ajándékba kapják-e a kormánytól, vagy
nekik közpénzből meg kell majd vásárolniuk, a szintén az adófizetők pénzéből finanszírozott kiadványt. Még nem
tudott az sem, mennyibe kerül majd a –
feltehetően – legdrágábban illusztrált
dokumentum. Szintén kérdéses, lesz-e
lehetőségük az állampolgároknak arra,
hogy ne csak az alapkiadáshoz, hanem a
díszkiadáshoz is a házelnök aláírásával
juthassanak hozzá.
A festményeket azonban azok is
megtekinthetik majd, akik esetleg nem
engedhetik meg maguknak, hogy a különleges kiadvánnyal gyarapítsák
könyvtárukat. A tervek szerint ugyanis a
65 festményt 2012. januárjától nyolc
hónapon át a Nemzeti Galériában vagy
egy másik múzeumban lehet majd megtekinteni, utána a most készülő 15 alkotást a Parlament épületében vagy a Sánjb
dor-palotában helyezik el.

Nem szűnik meg „csak” emelkedik az EVA

Adóváltozások - a legújabb változat
Valószínűleg mégsem szűnik meg jövőre az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA). Viszont felemelnék az adóját a jelenlegi 30
százalékról 40 százalékra. Emelkedne az összeghatár is, a jelenlegi 25 millió helyett várhatóan 30 milliós éves bevételig lehetne
az egyszerűsített vállalkozói adózást választani – tudatta a
Fidesz frakcióvezetője, Lázár János november 14-én délután a
sajtóval.
A változás szerint a 40 százalékos
EVA mellett a vállalkozó zsebében a
jelenlegi 87,5 százalék helyett csak
76,2 százalék marad a nettó bevételre vetítve. Ebből kellene kifizetniük a járulékokat (az egészségügyinél legalább a megemelt minimálbér másfélszerese után), és az
iparűzési adó felét. Na meg a költségeiket.
Az adószakértők véleménye szerint sokaknak így már nem fogja megérni,
hogy ezt az adózási formát válasszák, aminek a sorsa 2013-tól egyébként is ismeretlen, hiszen – a tervek szerint – akkortól más egyszerűsített adózási formát
vezetnének be.
Az EVA-ból körülbelül 180 milliárd forint bevételt vár az idén a kormány, és
jk
ennyit tervezett jövőre is.

Végső búcsú Remsey Andrástól
A Gödöllői Városi Temetőben
helyezték végső nyugalomra
november 11-én Remsey András grafikust, festőművészt, aki
október 27-én, életének 82.
évében hunyt el. A gyászszertartást Vértesaljai László jezsuita szerzetes végezte. A város nevében Gémesi György
polgármester, illetve G. Merva
Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója búcsúzott az
elhunyttól.
„Drága Barátom, Barátunk, András!
Mély fájdalommal és szomorú
szívvel jöttünk végső búcsút venni
Tőled, Gödöllőért rajongó elkötelezett, igazi lokálpatriótától, a Gödöllő
városáért díjjal kitüntetett művésztől,
egy művészgeneráció utolsó mohikánjától, de leginkább a szívünk mélyén tisztelt és szeretett barátunktól –
mondta búcsúbeszédében Gémesi
György polgármester. Alkotó, tartalmas, élményekben és érzésekben gazdag nyolcvankét esztendővel ajándékoztál meg bennünket. Nincs Gödöllőn olyan, akinek ne jutna eszébe
néhány történet Veled kapcsolatban.
Vidám, könnyed olykor humoros
gondolatok.
Rendszeresen jártad a várost, ismerted minden szegletét és olykor aggódva jelezted, ha valami veszélybe
került. A madarak, füvek, fák, tavak
és folyók ismerője és barátjaként a
szabadság gondolkodásod meghatározó részévé vált. A jó értelemben
vett szabadság az életben, szabadság
a művészetben, de talán legfontosabbként a nemzet szabadsága. Többször
meghatódva hallgattam itt, a temetőben az 1848–49-es szabadságharc
kapcsán az emlékmű mellett a hazaszeretetről nagyszerű gondolataidat.
Mindenről volt véleményed, de soha
nem törekedtél kizárólagosságra, és
nem erőltetted rá másra.

Nap, mint nap a gödöllői utcát járva, nyugalmat sugározva nevelted az
utca emberét. Testvéreid elvesztése
megrázott, de nem tört meg. Tudtad,
az elválás átmeneti. Hitem szerint
megint együtt vagytok. Gábor, Iván
és Te, András. A három Remsey, akikről azt hittük, soha nem hagynak itt
bennünket.
Akik segítettek időnként megállítani az időt, és akik megmutatták
és elhitették velünk, hogy a világ
másról is szól, mint amit mostanában
látunk belőle. És az elválás már végérvényes. Nem lesz több találkozás,
kézfogás, beszélgetés, baráti ölelés.
Elmentél csendben és ezzel végleg elmúlt valami.
Valami, amit nem tudunk egy
szóval elmondani, itt, Gödöllőn másként, mint REMSEY. Mi itt ma-

radtunk egy egyre lüktetőbb, zaklatott
felületes őrült világban. És talán a Te,
illetve Ti örökségül itt hagyott szellemiségetek adhat nyugalmat és erőt
ahhoz, hogy észrevegyük a még megmaradt, ki nem pusztított, minket körülvevő igazi világot.”
Remsey András segítőkészségét, és
a Remseyek összetartását emelte ki
búcsúbeszédében Gaálné dr. Merva
Mária is, aki elmondta, Remsey András önzetlen segítségére mindig számíthatott a múzeum, aminek sok közös dolga akadt vele. „Ha ajándékba
vagy megvételre felajánlottak egy

Gödöllői Lovassport és Hagyományőrző Egyesület

Hubertusz-vadászlovaglás
A Gödöllői Lovassport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület november 12-én szombaton Hubertusz-vadászlovaglást
rendezett. Az Izsó lovardában
találkoztak a résztvevők, és
erdőn-mezőn keresztül haladva a Hilltopp farmon végződött
a nap.
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válaszolt; a helyes megfejtőket Vadász csokoládéval jutalmazták.
A kezdők és haladók külön cso-

művészi alkotást és mi bizonytalanok
voltunk a kép eredetében, származásában, akkor kórusban mondtuk,
hogy kérdezzük meg Remsey Andrást. Ő jött készségesen és nem volt
nagyképű, nem játszotta el a mindentudó alkotót, a tévedhetetlen szakértőt, a gödöllői művésztelep egyetlen élő leszármazottját. Kezébe vette
a művet, gyönyörködött benne mint
egy
emberi
teremtményben,
ecsetelte szépségeit, dicsérte pozitívumait és elejtett egy-két mondatot,
amiből sokat lehetett tanulni. A megjegyzései segítettek minket abban,
hogy helyére kerüljenek a dolgok. A
múzeumban családtagként kezeltük.
Ha nem jött el egy kiállítás megnyitónkra vagy rendezvényünkre, rögtön
hívtuk telefonon, és tudomására hoztuk, hogy hiányoltuk.
Ám nemcsak a művésztelep dolgában, de a helytörténet egyes fejezeteinél is bármivel foglalkoztunk,
minden téma a Remsey
családhoz vezetett. Gödöllőn mindenki ismerte
és becsülte őket. Mint a
család minden tagja, így
András is mindenkivel
megtalálta a hangot,
könnyen tudott kapcsolatot létesíteni az emberekkel. Tehát a múlt sok
jelentős szereplőjét ismerte. Adtunk a véleményére, hiteles ember
volt. András rosszat soha senkire nem
mondott. Ha valaki nem pozitív benyomást keltett benne, akkor humorral
elütötte vagy megértéssel próbálta
magyarázni, menteni az illető rossz
viselkedését. András egy fix pont volt
számunkra a művészteleppel és a
helytörténettel kapcsolatban, akit
még a XX. század eleji történésekről
is lehetett kérdezni. Sajnos lassan kifogyunk a fix pontokból.”
Remsey Andrástól több százan vettek végső búcsút a Dózsa György úti
temetőben.
it

portban indultak, és a végén mind a
43 induló emléklapban részesült. A
sikeres és balesetmentes naphoz sok
segítséget nyújtottak a Hilltopp farm
és az isaszegi Szent Márton Lovas
Egyesület lovasai, akiknek ez úton
is szeretnénk köszönetet mondani.
glse

2011. december 4-én,
vasárnap 16.30 órára
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központba a

NEMZETI EGYÜVÉ T ARTOZÁS N APJA
alkalmából rendezendő ünnepi beszélgetésre
Meghívott vendégek:

Jókai Anna ,
Kossuth-díjas írónő

Czigány György ,
a Magyar Köztársaság érdemes művésze,
Pulitzer Emlékműdíjas író, költő
Közreműködik:
Maczkó Mária , eMeRTon és
Magyar Örökség-díjas énekművész
Az ünnepséget megtiszteli jelenlétével
Mádl Dalma asszony, a Nemzeti Együvé
Tartozás Alapítvány kuratóriumának elnöke

Gödöllő művészek munkája a Parlamentben

Tisza-Návay emléktábla
Október 31-én ünnepélyes keretek között avatták fel ismét Tisza
István és Návay Lajos házelnökök emléktábláját a Parlamentben.
Az újrakészített műalkotást Bíró János és Varga Zoltán Zsolt gödöllői szobrászművészek készítették.
Az 1918. október 31-én mártírhalált halt Tisza István és
a fél évvel később szintén
meggyilkolt Návay Lajos
egykori házelnökök emléktáblájának elkészítésére még
júniusban kérte fel az Országgyűlés Hivatala. A két
művészt korábbi, valamint a
Királyi Váró felújítása során
végzett munkáik miatt választották ki a feladatra.
Az eredetileg 1925-ben készült emléktáblát 1948-ban az akkori kommunista vezetés eltüntette, csak egy
kisméretű gipsz vázlat maradt meg. Ezt kellett felnagyítani és kidolgozni. A
munkát júliusban kezdték, s az avatásig a kőkeretben lévő bronz alkotást több
fázisban is zsűrizték. Az avatáson többek között a Tisza család képviselői is
részt vettek.
jk

Meghívó – Civil közösségi ház

A 11 órás indulás előtt Balázsfalvi
Judit, az egyesület elnöke röviden ismertette Hubert püspök történetét és a
vadászlovaglás lényegét. Ebből a történetből állt össze az a hat kérdés,
melyre az ifjúság a nap végén írásban

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt
2011. NOVEMBER 19‐ÉN, SZOMBATON 16 ÓRÁRA
A CIVIL KÖZÖSSÉGI HÁZ (GÖDÖLLŐ, SZABADSÁG ÚT 23.)
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA

Lokálpatrióta estek 2011 – Beszélgetés Boros Bánk Leventével
November 10-én csütörtökön a Lokálpatrióta Estek programsorozat vendége volt Boros Bánk Levente politológus, akit telt ház fogadott a Városi
Könyvtár és Információs Központ konferenciatermében.
A politológus az összejövetelen többek
között aktuálpolitikáról, gödöllői kötődéséről és a Ferencvárosi labdarúgásról is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel.

A létesítmény a jövőben a Gödöllőn működő
civil szervezeteknek ad helyet.
A civil közösségi házat átadják:
dr. Gémesi György polgármester
Kovács Balázs, a Művészetek Háza Gödöllő igazgatója

Meghívó koszorúzásra az Erzsébet parkba
A Sisi Baráti Kör 1995 óta szervez
koszorúzást minden novemberben, a
gödöllői Erzsébet parkban.

Meghívó – „Angyal adta korona”

Meghívó
Baptista Harangzenekar

A Történelmi Vitézi Rend szeretettel hív és vár minden érdeklődőt
2011.november 22-én 19.30-kor a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központban megrendezésre kerülő estjére, melyen
dr. Varga Tibor „Angyal adta korona” Tanulmányok a Szent Koronáról
című művéről beszélget a szerzővel dr. vitéz Bucsy László.

Szeretettel meghívjuk
az Újpesti Baptista Harangzenekar
zenés áhítatára, melyet
2011. november 20-án 17 órai
kezdettel tartunk a Gödöllői
Baptista Imaházban
(Kornya Mihály u. 2.)

Bővebb információ: 30/389-3091.

Tisztelettel meghívjuk

Az idei megemlékezés a Norvég-alap
támogatásával a megszépült környezetben, a „megfiatalított” szobornál
lesz november 20-án, vasárnap 13.15 perctől.
Megemlékezést mond: Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója.
Az eseményre hívjuk és várjuk a gödöllőieket!
Sisi Baráti Kör

2011. november 16.

Gödöllői Szolgálat 5

Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szeretsz engem?
A szeretetről közöl gondolatokat Müller Péter most indult
Útravaló sorozatának első kötetében. A címe pontosan: Szeretetről, szerelemtől, szeretkezésről. Már előkészületben
vannak a sorozat további darabjai: Sorsról és életről.
Örömről, játékról, önfeledtségről. Férfiról és nőről.
Persze, a szeretet, a szerelem a további könyvekben is jelen lesznek. S
hogy az első könyv kifejezetten ezeket
taglalja: mert ezek a legfontosabbak.
A következőképpen csoportosítja,
osztja fejezetekre hosszabb, rövidebb
megállapításait, elmélkedéseit: Szerelem, Az ölelés misztériuma, Anya,
segíts!, Gyermeki szeretet, Kedves
barátaim!, Nem vagy egyedül, Szeretsz engem?, A szív szemével látni,
Boldogsággubanc.
Megszívlelendő például, amit a
Nem vagy egyedül fejezetben bizonygat. Hogy az ember azért nincs
soha egyedül, mert mindig vele van ő
maga. „Boldog az az ember, aki önmagának a legjobb barátja.” Hiszen

az egyetlen, akivel mindvégig együtt
élünk, a saját személyünk. Önmagunkkal kell jóban lennünk, önmagunkat becsülnünk, önmagunkban
megtalálnunk a jót, s így, csakis így
leszünk képesek arra, hogy másokkal
is jóban legyünk, másokat is megbecsüljünk, másokban is felfedezzük
azt, amit szerethetünk.
A szerelemről, az ölelésről, az
anya-gyermek kapcsolatról is lehet
még eddig fel nem ismertet, érdekeset mondani. De talán mégis leginkább a barátság terén fedezhetünk fel
akár meglepő dolgokat. Köthet-e új
barátságokat az idős ember? Aki
mellől már fogyatkoznak a gyerekkori pajtások, a hajdani osztálytársak,
ha még élnek is, elfáradtak, bezárkóznak.
Azonban: „Ha valaki nem túl fáradt az élettől, és nem mondja azt,
hogy elegem van már az emberekből,
még az utolsó földi éveiben is tud új
barátokat találni.
A lélek nem öregszik.
A barátságképes emberek nem untak meg élni! Nem untak meg embernek lenni. Újra és újra rádöbbennek

az ezerszer látott világra, és azt
mondják: Jé!
A zen úgy hívja ezt: a ’kezdők szelleme’.”
Még sok mindent, sok mást idézhetnék Müller Péter könyvéből, de
számomra ez a kis fejezet mondta a
legtöbbet. S biztos vagyok benne,
hogy hozzám hasonlóan mindenki –
kivétel nélkül – választhat belőle kedvenc, számára kiváltképpen sokat
mondó részt, részeket.
(Müller Péter: Szeretetről, szerelemről, szeretkezésről)
-nád-

Színes programokkal zárul az idei Barokk Év

Kulturális seregszemle Gödöllőn
(Folytatás az 1. oldalról)

Szintén a barokk jegyében rendezett
kiállítást a GÖMB alkotócsoport. A
rendezvényen imával emlékeztek
meg Remsey András festőművészről,
akitől november 11-én a Dózsa
György úti temetőben vettek végső

búcsút, s akinek két alkotását – többek között egy önarcképet – állították
ki. A november 13-án megnyílt tárlat
a GÖMB negyedik tematikus kiállítása, amit a korábbiaknál hosszasabb
felkészülés előzött meg. Mint az a
rendezvényen elhangzott, az alkotócsoport tagjai több, a barokkal foglalkozó előadáson vettek részt, hogy a

témával kapcsolatos gondolataikat a
lehető leghitelesebben tudják tolmácsolni.
A tárlaton az alkotócsoport tagjai:
Balla Vera, Bércesi-Dienes Erika,
Bíró János, Dvorszky Anikó, Fábián Dénes Zoltán, Kovács Gabriella, Kőhalmi Ákos, Mészáros János, Lőrincz Ferenc, Márvány Miklós, Papp Edina, Pirók Irén, Posztobányi Péter,
Rehák Júlia, Sz. Jánosi Erzsébet, Szentiványi-Székely
Enikő, Szinvai Pál, Varga
Zoltán Zsolt, valamint a meghívott művészek: Bada Márta, Bajkó Dániel, Bakos Tamás, Fazakas Koszta Tibor,
Goschler Tamás, Horváth
Orsolya, Koós Árpád, Kovács Noémi, Madarász Gergely, Pálvölgyi
Rita, Remsey András, Szekeres Erzsébet, Veress Enéh Erzsébet és
Zsivkov Anita munkái láthatók.
A nagy érdeklődés mellett megtartott megnyitón Galambos Ádám
teológus osztotta meg gondolatait a
barokkról, a Cantus Ludus ének-

együttes tolmácsolásában pedig barokk kórusműveket hallhattak az érdeklődők. A kiállítás december 11-ig
tekinthető meg.
jk

Népmese illusztrációk az Erzsébet Királyné Szállodában

Megnyílt Szekeres Erzsébet kiállítása
Zsúfolásig megtelt az Erzsébet
Királyné Szálloda étterme november 10-én este, Szekeres
Erzsébet textilművész kiállításának megnyitóján. Ezúttal
azonban nem szövött kárpitokat, hanem Benedek Elek népmesegyűjteményéhez készült
illusztrációkat láthatnak az érdeklődők. A Három Aranygyűrű című tárlat egy új, decemberben megjelenő mesekönyv
képi anyagát mutatja be, közel
félszáz kép segítségével.

A Benedek Elek által gyűjtött népmeséket, azok világát Bozsik Fruzsina éneke és Kovács Gergelyné kultúrtörténész előadása idézte meg.
Királyok és királynék, szegénylegé-

Jobb időpontot nem is igen választhattak volna erre a kiállításra,
hiszen a hosszú téli esték kiváló alkalmat teremtenek a mesélésre –
mondta köszöntőjében Varga Zsolt, a
szálloda igazgatója. Úgy fogalmazott,
Szekeres Erzsébet képei egyfajta
mesevilágot varázsolnak a falak közé,
mintegy előrevetítve azt a hangulatot,
amit a közelgő karácsonyra való készülődés jelent.

nyek és a szegényasszonyok elevenedtek meg az
elhangzott ismert, és kevésbé ismert meséknek, valamint a kiállított alkotásoknak köszönhetően.
Ez utóbbiak nemcsak
gyönyörködésre, hanem játékra is lehetőséget adnak,
hiszen gyermekeknek és
felnőtteknek egyaránt iz-

Hazám díjat kapott Pécsi Ildikó
A Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében vehette át a Hazám díjat
Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai-díjas színművész. A XXI. század
Társaság minden évben azoknak a művészeknek ítéli oda az elismerést, akik munkásságát értékőrzőnek és értékteremtőnek
tartja.
galmas feladat úgy szemlélni őket,
hogy nem nézik meg a hozzájuk tartozó feliratot, hanem megpróbálják
kitalálni, melyik meséhez is tartozik
az adott kép. A kiállítás december 31ig tekinthető meg.
bj

A 2001-ben alapított díj József Attila
Hazám című költeményéről kapta a
nevét, s azért kapják heten, mert a versciklus hét szonettből áll.
Az idei esztendőben Pécsi Ildikó mellett Czeizel Endre genetikus, Grendel
Lajos író, Huszár Tibor akadémikus,
Konok Tamás festőművész, Rolla János hegedűművész és Szinetár Miklós
rendező vehette át a díjat.
Pécsi Ildikó egy, az ünnepséget követő
nyilatkozatában elmondta, a díj értékét
különösen emeli, hogy József Attila a
kedvenc költője, s külön öröm számára, hogy az elismerést egykori tanárával,
jk
Szinetár Miklóssal együtt vehette át.
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Város-Kép

GÖDÖLLŐ ANNO PLUSZ
November 25-én lesz 100 éve, hogy elindult a közlekedés a Gödöllői HÉV vonalán. Ennek alkalmából a
Királyi Váróban emlékkiállítás nyílik. Mostani cikkünkkel visszatekintünk, mi történt az elmúlt 100
esztendőben.
A gödöllői HÉV építésének története (3.)
1910 februárjában kezdtek hozzá a HÉV Kerepes és Gödöllő közötti
szakaszának kiépítéséhez. Az egész vonalon 1500 munkás kezdte
meg a földmunkát, amely mindkét irányból indult meg egyidejűleg.
Márciusban több száz munkás kezdte meg az alapépítmények elkészítését Gödöllő belterületén. A legnagyobb építkezés az Erzsébetpark mellett folyt, ahol egy mély, vasúti bevágást követően egy nagy
töltést kellett építeni. Az építkezés során a korábbi félelmek egy része beigazolódott. Az új töltés az Erzsébet-parkból egy jelentős területet foglalt el, a Ferenc József teret pedig kettévágta, ami miatt rengeteg fát ki kellett vágni. Még el sem készült a pályatest, de a vízelvezetés már komoly vitákat váltott ki a településen. A korábbi vízelvezető árkokat a Ferenc József téren és a Rudolf utcában betömték, és azokat hol nyitott, hol pedig zárt földalatti
csatornákkal pótolták a Rákos-patakig. A problémát az okozta, hogy pont a Ferenc József tér piaci részére került a nyitott
árok, mely komoly veszélyforrást jelentett. Emellett a kibetonozott árok 40-50 cm széles és csak 30 cm mély volt. Ezt azonban elsősorban nem esővíz, hanem szennyvíz elvezetésére használták. A környező házak szennyvízcsatornái ide vezették és
vitték a szennyvizet a Rákos-patakba. Az árok mélysége és nyitott volta egészségügyi aggályokat vetett fel. Az ügyben azonban nem történt előrelépés, mivel a probléma még 1926-ban is napirenden volt.
Az első vonat 1910. november 2-án haladt át az új gödöllői sínpályán. A szerelvény egy gőzmozdonyból és egy személykocsiból állt. Ezt a vonatot a következő naptól kezdve számos tehervonat követte, melyek kavicsot, köveket, talpfákat, vasoszlopokat és más építőanyagokat szállítottak. A képviselő-testület 1910. november végén tartott ülésén határozatot hozott arról, hogy a HÉV pályájának azon részén, ahol az Gödöllő belterületén megy keresztül, a vágányok mindkét oldalán – az Erzsébet-parktól a MÁV-állomásig – korlátot köteles építeni a beruházó, akinek az összes átjárót ki kell köveznie. 1911 áprilisában már mindennapos esemény volt a villamos kocsipróbája. A sikeres műszaki próbákat Zehntbauer Gyula mérnök, a helyiérdekű vasúttársaság felügyelője végezte. (Még el sem készült a villamos vonal, de már 1911 augusztusában olyan vélemények jelentek meg a helyi sajtóban, hogy a HÉV a pályájának a kialakítása révén kevés hasznot hoz a településnek, mert
Gödöllőnek csak egy kis részét érinti. Többen úgy gondolták, hogy célszerű volna a vonalat tovább építeni és a villamost a
Gizella utca felé kanyarítva kivinni egészen a méhészetig.)
1911 őszén az építkezési munkálatok már a végéhez közeledtek:
szeptemberben már a villamos kábelek vezetése folyt. Október
8-án pedig az első villamos vasút is végigment a Gödöllő–Kerepes–Budapest vonalon. A próbaszerelvényen a vállalat mérnökei kaptak helyet. Az átadást november 1-jére tűzték ki, addig
pedig folyamatosan indították a különböző próbajáratokat. Az
avatás azonban a kitűzött időpontban nem valósulhatott meg,
mert még apróbb javításokra volt szükség a vonalon. Többszöri
halasztás után végül november 25-én délelőtt volt az átadás. A
ceremónián a Kereskedelmi Minisztérium részéről Koromzay
Frigyes vasúti és hajózási főfelügyelő, a helyi érdekű vasutak
képviseletében Sándor Pál országgyűlési képviselő, a Budapesti
Közúti Vaspálya-Társaság vezérigazgatója, Pest vármegye részéről Kemény Kálmán és Szabó Géza tiszteletbeli főjegyző jelent meg. Az ünnepségen részt vett a vasútvonal tervezője Széll Árpád főmérnök is. A bizottság 9 órakor indult ki a
villamossal Gödöllőre. 10 órakor értek Cinkotára, ahol csatlakoztak hozzájuk a közbeeső községek küldöttei. A vonat 11
órakor érkezett Gödöllőre, s a hivatalos jegyzőkönyvek felvétele után a vasutat megnyitottnak nyilvánították. Másnap már
menetrend szerint megindult a közlekedés a Budapest–Kerepes–Gödöllő vonalon. A menetidő a gödöllői vasútállomástól a
Keleti pályaudvarig 65 perc volt. Oda-vissza naponta 17-17 vonat közlekedett reggel 5 órától este 11 óráig, óránként egy
szerelvény. Az első vonat Budapestről reggel 5 óra 20 perckor, Gödöllőről pedig 5 óra 35 perckor indult. Az újonnan átadott
pályatesten már 1912 őszén javításokat kellett végezni. A Gödöllő és Kerepes közti szakasz bizonyos részein megsüllyedt a
pálya. 1913 februárjában foglalkozott a képviselőház a Budapest–Kerepes vonalon a második sínpár lefektetésével. A képviselők az indítványt elfogadták, mert az államot anyagilag nem terhelte a beruházás, mivel azt a többi építkezéshez hasonlóan
magántőkéből fedeznék.
Az 1909-es villamosítás után 2 db 75 lóerős, 2 db 110 lóerős motorkocsival, és egy 150 lóerős tehermozdonnyal kezdték
meg a közlekedést. A gőzmozdonyok azonban még sokáig szállítottak terheket a vágányokon. Egy HÉV-szerelvény eleinte
három kocsiból állt, két motorkocsiból és a köztük futó pótkocsiból. A szerelvényekben a 2. osztályú szakaszt plüssülésekkel, a 3. osztályú részt pedig fapadokkal látták el. A HÉV azonban nem váltotta be a hozzá fűzött remények mindegyikét. Az
átadás után közvetlenül megjelentek az első hibák és gondok. Leginkább a menetrend volt az, ami már a kezdetektől problémát jelentett az érintett községeknek. Emiatt már 1901-ben felemelte a szavát Cinkota lakossága. Kifogásolták, hogy – a hétvégék kivételével – nem maradhattak a fővárosban, mert korán indultak vissza a vonatok, illetve hogy több megállóban
nincs jegyárusítás, a szerelvényen pedig pótdíjat kellett fizetniük. Gödöllőn is hasonló volt a helyzet, ahol a megnyitás után
már 10 nappal cikkek jelentek meg a témáról a helyi sajtóban. A vezetőség szemére vetették, hogy a vonatok indulási idejét
egyáltalán nem egyeztették az igényekkel. Az első Gödöllőről induló 5.35-ös vonat 6.40-re ért be a budapesti végállomásra. Ezt lehetett munkásvonatnak tekinteni, de ezzel a
szerelvénnyel a munkások nem értek be a munkakezdésre,
ezért egy korábbi vontra is szükség lett volna. A következő
szerelvény 7 órakor indult, mely 8.05-re ért be. Ez a vonat
szintén nem volt jó senkinek, mert a hivatalnokok és diákok, akik használhatták volna, szintén elkéstek a munkahelyről vagy az iskolából. Ennek megoldására született javaslat egy olyan szerelvény indítására, ami 7.30-ra ér be a
Keleti pályaudvarhoz. A visszafelé közlekedő vonatokkal is
hasonló volt a helyzet, de hiányolták a települések az ún.
„színházi vonatot“ is, hiszen az utolsó szerelvény 22.05-kor
indult Gödöllőre. Azonban nem csak a vonatok indulási
ideje jelentett problémát, hanem az is, hogy a HÉV és a MÁV menetrendjét nem hangolták össze. Gyakori volt, hogy 5 perccel előbb indult el a HÉV a gödöllői végállomásról, minthogy a vonat beérkezett volna, de a vonatok sem várták be a HÉVeket. A menetrenden kívül a magas jegyárak is nagy felháborodást keltettek. Sérelmezték azt is, hogy Mogyoród és Gödöllő
kivételével a vonal összes települése részesült kedvezményes, 10 lapos füzetjegyben. Ez azoknak jelentett volna segítséget,
akik többször járnak a fővárosba, de nem olyan rendszerességgel, hogy bérletet legyen érdemes vásárolniuk. Szakaszjegyet
szintén nem vezettek be ezen a vonalon.
Az első tél szintén új problémákat szült az új vonalon. Általános volt a panasz, hogy nagyon hidegek voltak a szerelvények.
Újabb gond volt, hogy a HÉV-ek még a rosszul összeállított menetrendet sem tartották be. Gyakran előfordult, hogy a Ferenc József téri megállóból már 15-20 perces késéssel indult tovább a szerelvény. Néha a vonatok sebessége okozott kellemetlenséget az utasoknak: Gödöllő és Mogyoród közt próbáltak meg a késésből lefaragni. Ilyenkor olyan sebességre kapcsoltak, ami az utasok számára igen rémisztő volt. A rossz pályaszakaszon különösen veszélyes volt a száguldás, de a személyzet hozzáállását is kifogásolta az utazóközönség. Gyakran viselkedtek illetlenül a kalauzok, arra is volt példa, ha valaki
nehezményezte a magatartásukat, egyszerűen lerakták a vonatról. A kocsik is problémát jelentettek, a rossz pályatest miatt a
vagonok menet közben himbálóztak, egyes helyeken pedig nagyon ráztak. Az ajtókon és az ablakokon fütyült be a szél. A hibákra azonban nem született megoldás. 1925-ben ugyanezek a témák voltak a helyi sajtó napirendjén.
(folytatjuk)

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.

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

Szent Imre herceg szobra
A katolikus hívők adakozásából állították fel 1931-ben Szent Imre herceg
szobrát, Ludvig Krausz alkotását. A
neobarokk stílusú kőszobor hagyományos attribútumával, a tiszta életre utaló liliomokkal a kezében ábrázolja az
ifjúság védőszentjeként tisztelt Imre
herceget.
I. István király fia aszkéta életvitele
mellett a tudományokban szerzett jártasságáról is nevezetes volt. I. István
őt szánta utódjának a trónon, hozzá intézte Intelmek című művét, mely politikai végrendeletének is tekinthető.
Imre herceg trónra kerülését megakadályozta korai halála: 1031. szeptember 2-án egy vadkanvadászaton szerzett sérüléseibe halt bele. VII. Gergely
pápa 1083-ban avatta öt szentté, I. Istvánnal együtt.
Forrás : Gödöllői Kalauz
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Akik nem mennek el Afrikába

Telelő gólyáink védelme
Az elmúlt években egyre gyakrabban találkozhatunk telelő fehér gólyákkal Magyarországon.
Ezek a madarak az akár Dél-Afrikáig is elvonuló fajtársaikkal
szemben az itthon maradás mellett döntöttek vagy elégtelen
kondíciójuk, röpképességük miatt nem tehettek mást. Ha sikerül
túlélniük a tél viszontagságait, a
következő télen is jó eséllyel maradhatnak helyben, mivel ekkor
már meglehetős rutinnal, kidolgozott túlélési stratégiával rendelkeznek, amit nem kis mértékben a róluk gondoskodó embereknek is köszönhetnek.

nem adható!)
– tenyészetből származó egér, süldő patkány, naposcsibe és naposkacsa tetemek.
Egy gólya napi táplálékigényét télen is
fedezi: 3-5 db tenyérnyi keszeg; vagy
egy nagy marék marhahús nyesedék;
vagy 6-8 egér; vagy 1-2 süldő patkány;

Mivel és hogyan etethetők a telelő gólyák?
A gólyák rendkívül gazdag tápláléklistával rendelkező madarak. Nyáron elsősorban rovarokkal táplálkoznak, de gyakorlatilag bármit: halat, békát, kígyót,
kisrágcsálókat megfognak, amit le tudnak nyelni. Ez a stratégia szinte az énekesmadarakéhoz hasonlóan megkönynyíti a téli etetésüket, azonban fontos
tisztában lenni azzal, hogy a gólyák torka messze nem olyan tágulékony, mint a
kormoránoké, ezért nemcsak a táplálék

pontjában élelmet vinni a gólyáknak,
akik néhány alkalmat követően már várni fogják ezt, távolabbról is odarepülnek, ami azért is fontos, hogy a táplálékot ők, ne pedig macskák és kutyák
szedjék össze.
Miként ellenőrizhető a gólyák fizikai
állapota?
A téli tarlókon, belterületi füves területeken vagy akár parkolóban, járda mellett, udvarban sétálgató gólyák egészségi állapotáról a legegyértelműbb

vagy 3-4 naposcsibe, naposkacsa
Az etetés elkezdése a dolog legkényesebb része. Lassan, nem közvetlenül a
madarak felé haladva közelítsük meg
15-20 méterre (vagy amennyire felrebbenés nélkül engedi, ennek előjelei jól
láthatók) a földön keresgélő gólyát,
majd lassú, nyugodt, alulról induló kézmozdulattal dobjuk a
közelébe a táplálékdarabokat. Amint ezzel
megvagyunk, óvatosan
hátráljunk el, hagyjunk
teret és időt a madárnak, hogy felfedezze az
élelmet, hogy rájöhessen, neki próbálunk segíteni.
Néhány alkalom után
Mentett gólyák a Jászberényi Állat- és Növénykertben
már nem nagyon kell
óvatoskodni, a madarak tudni fogják,
fajtája, de a felkínált falatok megfelelő sőt, várják is az etetést, különösen akkor,
nagysága is fontos szempont:
ha alkalmazni tudjuk az alábbi prakti– 10 cm-nél nem szélesebb keszegek, a kákat:
magas hátú vagy ennél nagyobb halak – Etetéskor érdemes fütyülni, hívóhandarabolva
got hallatni – a lényeg az, hogy mindig
– 10-15 cm hosszú, virsli vagy kolbász ugyanazt a hangot adjuk –, mert ezt a
vastagságú nyers marhahús darabok, madarak gyorsan megtanulják, és tudni
kacsa-, liba-, pulyka-, tyúkszív és zúza fogják, hogy a közeledő ember táplá(nyers disznóhús a féregfertőzés veszé- lékot hoz.
lye miatt sem állatnak, sem embernek – Próbáljunk meg a napnak azonos idő-

visszajelzést a röpképesség, röpképtelenség ad.
Ez úgy ellenőrizhető, ha a madár felé indulva felrepülésre késztetjük. Ha megy
neki, akkor minden rendben van, a
tetőgerinc, a kémény vagy a fészek magasában álldogáló madár egészséges.
Ha azonban a gólya csak néhány métert
képes megtenni vagy csak ugrálva próbál menekülni, láthatóan furcsa, “rossz”
mozgású, akkor vagy sérült vagy az
éhezés miatt legyengült. Ilyenkor be kell
avatkozni, amihez segítséget is kérhetünk.

Óvjuk meg kutyánkat a kullancsoktól!

közvetítésével kutyáról kutyára terjed. A kialakult betegség végzetes is
lehet, tehát a legegyszerűbb mód itt is
a megelőzés: a (fertőzött) kullancs távoltartása.
Ezzel sokan törődnek is, azonban a
már említett állatorvosi megfigyelések mellett más adatokból is tudjuk,
hogy az őszi kullancsszezonban sokszor még az is elhanyagolja a védekezést, aki tavasszal ügyel erre.

A négylábú kedvencekre számtalan, különféle élősködő által terjesztett kór leselkedik. Ezek közül a leggyakoribb a
kullancsok által terjesztett betegségek.
Sokan nem tudják, hogy ősszel ugyanúgy szezonja van a kullancsoknak, mint
tavasszal, ezért elhanyagolják a védekezést.
A kullancsok „szezonját” hagyományosan tavaszra teszik az állattartók,
pedig ősszel a levegő magas páratartalma kedvez a kullancsok elszaporodásának még hűvösebb idő ellenére is.
(Csak tartós fagy esetén nem kell számolnunk az általuk jelentett veszéllyel).
E tényt, azaz az „őszi kullancsszezont” jól érezhetően kevesebben
tartják számon, mivel ősszel és kora
tavasszal sokkal több, olykor végzetes kimenetelű babéziás esetet (kullancsok terjesztette betegség) látnak
el az állatorvosi rendelőkben, mivel a
gazdák ilyenkor nem védik az állatokat.
Ma már bizonyított, hogy az éghajlatváltozás – beleértve a melegebb
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teleket, forróbb, csapadékosabb nyarakat – hatással van a kullancsok aktivitására és elterjedésére. Az is valószínű, hogy a klímaváltozás követ-

keztében már olyan területeken is
számolni kell a fertőzött kullancspopulációk megjelenésével, amelyek
korábban fertőzéstől mentesek voltak.
A babéziózis (fertőző vérfestékvizelésnek is nevezik) olyan megbetegedés, amelyet a Babesia canis nevű
egysejtű élősködő okoz, amely a Dermacentor reticulatus nevű kullancsfaj

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

Kinek szólhatunk, ha baj van?
Magyarországon a madármentés feladatát több intézmény: nemzeti parkok, civil szervezetek, de elsősorban
az állatkertek látják el.
A legyengült telelő gólyák mentőhelyre szállításához országosan egyedül a nemzeti parki őrszolgálat rendelkezik emberekkel és járművekkel,
ezért baj esetén a területileg illetékes
nemzeti park igazgatósához fordulhatunk. A területi illetékességről a
nemzeti park igazgatóságok portálján tájékozódhat.
mme
Fotó: dr. Mezey Károly

A megfelelő védelem kialakítására
többféle lehetőség is adódik, a kutya
babéziózisa ellen létezik már egy
széleskörű hatással rendelkező oltóanyag, használhatunk akár minden
kórokozó ellen (kullancs, bolha, tetű,
lepkeszúnyogok) hatásos cseppeket
(spot on), vagy tehetünk a kutyára
szúnyogok és kullancsok elleni
gyógyszeres nyakörvet.
Felmérésekből tudjuk például, hogy
ez utóbbi körülbelül fél évig hatásos
eszközből tipikusan évente csak egyet
vásárol egy kutyatulajdonos, így az
őszi kullancsszezonra pont védtelenné válik a négylábú.
pts

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.

Nem csak kertészeknek

Zöldségek téli tárolása
A zöldségek tárolásakor csak egészséges, beérett zöldséget használjunk.
Mindenből a közepes nagyságú a legjobb. A túl nagynak magas a víztartalma, laza a szöveti szerkezete, ezért hajlamos a romlásra.
A nagyon kis példánynak viszont a méretéhez képest nagy a felülete, ezért
aránytalanul sok vizet veszít, és így hamarabb fonnyad. A tárolásra szánt
zöldséget a fagyok beállta előtt száraz,
csapadékmentes időben kell szedni.
Leggyakrabban a pincében tárolunk.

Erre az olyan pince a legalkalmasabb,
amely szellőztethető, és ahol a gyökérzöldségek 1–3 C körüli hőmérsékleten
tárolhatók. Fontos, hogy fertőzésmentes
és tiszta legyen. A pincében ládába rakva, homokban (lehetőleg folyami homokban) rétegezve is tárolhatjuk a zöldséget. Ha nincs pincénk, akkor védett
teraszon is eltartható a zöldség. Azzal
persze számolni kell, hogy a nagy
hidegben (-11–13 C-on) zöldségünk
megfagy.
Ha teraszon tárolunk, akkor nagy, legalább 50–60 kilogramm befogadóképességű ládát válasszunk, mert a homoknak is kell a hely. A ládát mossuk
tisztára, szárítsuk meg, béleljük ki vastagabb polietilénfóliával, majd öntsünk
az aljára 12–15 cm vastagságban tiszta
homokot. A gyökérzöldséget homokkal
váltakozva ebbe rétegezzük úgy, hogy
felül és az oldalfalaknál is körülbelül 10
cm homok legyen, mert erre a nagyobb
hidegben szükség van. Végül fóliával
takarjuk le a ládát. Amikor a hőmérséklet 0 C alá süllyed, a ládára, illetve a ládák közé szigetelőréteg gyanánt helyezzünk hullámpapírt, régi pokrócot vagy
vastagabb ruhadarabokat. Egy átlagosan hideg télen így akár márciusig is
megőrizhető a zöldség.
A káposztaféléket prizmában is tárolhatjuk. A prizma nem más, mint egy körülbelül 20–30 cm mélyen a földbe
süllyesztett, de nagyobb részben föld
feletti tároló. A burgonya és a gyökérzöldségek tárolására vermet is készíthetünk. A verem készítésére olyan területet kell kiválasztanunk, amely nem
mélyen fekvő, ahol nem jön fel a talajvíz s észak-déli fekvésű, ilyen fekvés
ben ugyanis kisebb lesz a tavaszi föl-

melegedés. A verem 80–100 cm széles
és 50–60 cm mély legyen. Hosszát
aszerint válasszuk meg, hogy mennyi
terményt akarunk benne tárolni. A veremben jó, ha talajhőmérőt helyezünk
el. Így a takarás megbontása nélkül is
megállapíthatjuk a belső hőmérsékletet,
s tudjuk, hogy növelnünk vagy csökkentenünk kell-e a takaróréteget.
A burgonya veremben, prizmában,
pincében egyaránt jól tárolható. Kedvező számára a 4–5 C-os hőmérséklet. Óvni kell a lehűléstől, mert életfolyamatai
már 3–4 C fok alatt annyira lelassulnak,
hogy a keményítőből keletkezett cukrot
már nem tudja tovább bontani, ezért
édeskés íze lesz. Ezt a megédesedett
burgonyát nevezzük fagyott burgonyának. Ha csak kismérvű az édesedés és a
burgonya ép, akkor valójában nem fagyott meg. Ilyenkor 10–15 C-os hőmérsékletű helyiségben egy hét alatt ellélegzi a keletkezett cukrot, és étkezésre
ismét alkalmassá válik. Ha a burgonyát
meleg pincében tároljuk, akkor a kívánatosnál hamarább kezd csírázni. A csí-

rákat ilyenkor kéthetenként törjük le,
mert különben a gumó nagyon hamar
ráncosodik, nagy lesz a súlyvesztesége,
és hamarabb kezd romlani.
A vöröshagymát régen szellős kamrában, vagy padláson koszorúba fonva,
felaggatva tárolták. Ma inkább jól
szellőztethető kamrában, ritka szövésű,
szellős zsákokban vagy rekeszekben
helyezzük el. A pince kevésbé jó, mert
ott általában túl nagy a páratartalom,
így a hagymát könnyebben támadja
meg a baktériumos rothadás. Jegyezzük meg, a vöröshagymának sokkal
szárazabb tárolási körülmények kellenek, mint más zöldségféléknek. Kedvező számára a -3–0 C közötti hőmérséklet. Mivel ezt háztáji körülmények
között csak nehezen lehet megvalósítani, arra törekedjünk, hogy a tárolóban
minél kisebb legyen a hőmérséklet.
Ebben az éjszakai szellőztetés is segít.
A fokhagyma is hasonló körülményeket igényel. A karfiol és a kelbimbó viszont már nehezen viseli el az
ilyen egyszerű tárolást, eztért inkább
gyorsfagyasztott állapotban ajánlatos
ek
őket eltenni.

Madarak és Fák Napja Országos Verseny
A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
a 2011/2012. tanévre is meghirdeti a Mada‐
rak és Fák Napja Országos Versenyt, melyre
10‐14 éves tanulókból álló háromfős csapa‐
tok jelentkezhetnek.
Nevezési határidő: 2012. március 5.
A verseny célja, hogy a diákok közösségi for‐
mában adhassanak számot azokról az ismeretekről, amelyeket tanórai, er‐
dei‐iskolai, szaktábori, madárgyűrűző, vonulás‐kutató, szakköri, természet‐
járó, vagy madarász‐suli programok során szereztek.
Elérhetőségek: Aczél Gergely
e‐mail: aczel.gergely@provertes.hu, Tel.: 30/663‐50‐22; 22/354‐420

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
November 19‐20‐án
9‐11 óráig:
Négy hónapos oltási könyvvel rendelkező testvérpár – fiú, lány – gazdit keres! Nagyon szelídek, hízelkedők! Tel.: 20/996-7608, este:
28/488-178.

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel:
dr. Vaskó Márta állatorvos
Tel.: 20/9913‐057
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London 2012 – Akár három gödöllői is ott lehet

Világjátékok – Nagy versenyfutás a rendezésért

Deák Nagy és Tóth Kriszta már kvótás

Budapest Gödöllővel a 2017-es játékokért

Akár újabb gödöllői kvótást is ünnepelhettünk volna az elmúlt héten, ugyanis a TEVA-GRC játékosát, Csengeri Petrát is a soraiban
tudó női röplabda válogatott az
Azerbajdzsánban zajló, olimpiai
előselejtezős vett részt. Sajnos a
tornán Ukrajna után a cseh válogatottól is kikapott a csapat, így
biztosan lemarad a nyári játékokról a válogatott.

Az eddigi magyar kvótások száma 76
fő. Magyar Olimpiai Bizottság számításai szerint – amint a kormány elé terjesztett, a MOB honlapján olvasható
anyag tartalmazza – a legoptimálisabb
esetben az eddigi kvótásokhoz akár 77100 magyar csatlakozhat még. A MOB
minimálisan 3 aranyérmet, s összesen
tíz dobogós helyet vár, illetve 94 olimpiai pont megszerzését tűzte ki célul
-llLondonban.

A 2012-es, Londonban megrendezésre
kerülő ötkarikás nyári játékokra eddig
két gödöllői, Deák Nagy Marcell atléta, valamint Tóth Kriszta asztaliteniszező kvalifikálta magát. A „gödöllői”
delegáció még egy fővel nőhet, ugyanis, ha Benkó Réka vívó a pontszerzésre még alkalmas versenyeken megfelelően teljesít, Ő is részt vehet a londoni játékokon.

Utolsó négy percben bukott a GSK
A 13. fordulóban Verőcén vendégszerepelt a Gödöllői SK megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapata. A vendégjáték
nem sült el jól, ugyanis a felnőttek kikaptak, míg az U19-es alakulat döntetlenezett.

Simán nyert Üllőn a csapat

A vesztes kupameccset követően, hamar eljött a javítás lehetősége. A forduló
előtt a hazai gárdának öt, míg a Gödöllőnek kilenc pontja volt, így mondhatni
„hatpontos” meccset játszottak a csapatok. Baranyai Pál együttese az első játékrészben bebiztosította a három pontot: az első 20 percet követően 5–2-es
vendégvezetést mutatott az eredmény-

jelző. A folytatásban már csak kivásásra
játszottak városunk futsalosai, amit jól
tettek, türelmes játékuk újabb gólt és
magabiztos három pontot ért.
A csapat a 8. fordulót követően (a 9.
forduló mérkőzése, a Gödöllő – Vasas
találkozó lapzártánk után ért véget) 12
pontjával a 6. helyen áll.
Futsal NB I., 8. forduló
Üllő FC Cső-Montage – Gödöllői Bikák
2–6 (2–5) Gól: Schrancz Balázs, Vidák
Balázs (2), Simonyi Gábor (2), Jenei Ottó
-tt-

Futsal NB I., 10. forduló
November 21., hétfő 19:30
Gödöllői Bikák – Újszegedi TC
Egyetemi sportcsarnok

Röplabda – Magyar Kupa

Odavágtak a hölgyek
Magabiztosan, 3:0-ra nyerte a TEVA-Gödöllői RC női röplabda csapata a november 9-én, a Magyar
kupa nyolcaddöntőjének első
mérkőzését hazai pályán a Budai
XI SE ellen. Könnyed győzelmével a csapat önbizalommal telve
utazhat a november 16-ai visszavágóra.

városiakat a hölgyek, így a visszavágó
már csak formalitásnak tekinthető. A továbbjutó a negyeddöntőben az UTE –
Közgáz SC párharc győztesével találkozik majd.
Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés: TEVA-GRC – Budai XI SE 3:0
(12, 9, 9)
-li-

NBI Női Röplabda

A két gárda legutóbb a bajnokságban találkozott egymással és a vendégek igencsak megkeserítették a 2011. november 20., vasárnap 17 óra
TEVA-GRC dolgát, így volt miért TEVA GRC – Szolnoki Főiskola RKSI
törleszteni. Nos, ez sikerült is, háSZIE Sportcsarnok
rom sima szettben elintézték a fő-

Kézilabda – Hölgyek és urak is az élen

Tovább zakatol a gépezet
Az elmúlt hétvégén a harmadik helyezett Vecsés csapatát
fogadta a még hibátlan Gödöllői KC férfi csapata az NB II.
keleti csoportjában. Nos, az
újabb erőpróba sem okozott
problémát, így továbbra is
100%-os mérleggel állnak a
bajnokság élén csoportjukban Bartos Gábor tanítványai.
A junior csapat jelenleg 8 pontjával
az 5. helyen áll, miután nem bírt a
tabellán előtte álló Vecséssel.
A hölgyek a hátulról második, azaz a 9. helyen álló Zsámbék vendégei voltak és nem is okozott problémát a két bajnoki pont begyűjtése,
ezzel továbbra is listavezetők cso-

A Budapest, Gödöllő közös rendezésű
pályázaton kívül, már csak két város, a

lengyel Wroclaw és a Dél-afrikai Fokváros van még versenyben a nem olimpiai sportágakat felvonultató világjátékok rendezéséért. A döntést január közepén hozzák meg. Szeneczey Balázs, a
főpolgármester kabinetfőnöke elmondta: a magyar pályázatot erőssé teszi a
nemzeti összefogás, ugyanis azt a magyar kormány, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség és a
fővárosi önkormányzat is támogatja.

Labdarúgás – Nem hajrázott jól a Gödöllő

Futsal – Felbőszített Bikák

Az elmúlt játéknapon az Üllő FC
Cső-Montage ellenfele volt a Gödöllői Bikák csapata. A Gödöllő
egy vesztes, míg a Cső egy győztes kupaforduló után várhatta a
8. fordulót. Nos, a Berettyón felbőszített Bikák simán abszolválták a találkozót és nyertek 6–2re, ezzel felléptek a tabella 6. helyére.

Budapest, Gödöllővel karöltve,
felkészült a 2017-es világjátékok
megrendezésére–állapították
meg főpolgármesteri hivatal Világjátékok 2017 Budapest, avagy
egy rég várt sportvilágesemény
hazánkban címmel megrendezett konferencia résztvevői.

portjukban.
A második számú férfi alakulat, a
Gödöllői SK meccse elmaradt, továbbra is az alsóházat jelentő 7. helyet foglalja el a kilenccsapatos csoportban.
A következő játéknapon a GKC
Gyömrőre utazik, a hölgyek november 19-én a Kókát fogadják (13 óra),
míg a GSK 20-án a listavezető
Százhalombattát látja vendégül (18
óra) a Hajós tornatermében.
NB II., Keleti-csoport, férfiak, 8.
forduló: Gödöllői KC – Vecsés SE
28:23 (17:9) Juniorok: Gödöllői
KC – Vecsés SE 22:27
Pest megyei bajnokság, B csoport,
nők, 11. forduló: Zsámbék SE –
Gödöllői KSC 24:38 (12:20)
-li-

A felnőtt gárda két győzelemmel a háta
mögött látogatott a forduló előtt mindössze egy ponttal (19 ponttal az 5. a házigazda, míg a GSK 18 ponttal a 8. helyen állt) a Gödöllő előtt álló Verőceiekhez. Az előzés nem sikerült, a hazaiak
a 86. és a 90. perc között két gólt értek
el, ezzel a Gödöllői SK csapata maradt a

8. helyen. Az U19-es gárda döntetlent
játszott és maradt a 4. helyen 25 pontjával.
Pest megyei I. osztály, 13. forduló
Verőce – Gödöllői SK 2–0 (0–0)
Pest megyei I. osztály U19, 13. forduló
Verőce – Gödöllői SK 2–2 (0–1) Gól:
Koczeth Zsolt, Voina Erik
Megyei III. osztály – Három pontos idényzárás
A őszi utolsó játéknapon, Vácszentlászlón lépett pályára a GSK II. Az évadbúcsúztató sikerült, nyert a csapat, 22
ponttal az 5. helyről várhatja a tavaszt

Ovis sportnap – Nyolc ovi vett részt

János utcai ovi lett a legjobb
Az elmúlt hétvégén, a Damjanich
iskola tornatermében rendezték
meg, immáron második alkalommal az Ovis sportnapot, amelyen az összes önkormányzati
óvoda, valamint a Szent Imre Katolikus Óvoda vett részt.
A több mint félszáz óvodást megmozgató sportnapon, sorverseny formájában
versengtek a legsportosabb ovi címért
az intézmények: ez végül a Szent János
Utcai Óvodának sikerült, akik az Egyetem Téri és a Palotakerti Óvodát előzték
meg a képzeletbeli dobogón.
Gáspárné Kolozs Júlia, aki a program összeállítója és a nap házigazdája is

volt egyben a megnyitón köszöntötte a
csapatokat és megköszönte a szervező
gödöllői önkormányzat, a FUT Alapítvány, valamint a Kirchhofer SE segítségét.
Játékos bemelegítéssel
kezdték a napot a résztvevő gyerekek és szülők, majd kezdetét vette a
versengés a legjobb ovi
címért. A felszabadult
sportoláson kívül, a díjazás sem volt mindennapi.
Minden óvodás kapott
apró finomságot, a résztvevő intézmények emléklapot kaptak, az első

A játékokon 35 sportág 4000 versenyzője vesz részt, Gödöllő az ejtőernyős
sportágak helyszíne lehetne. A világjátékok rendezése 12 milliárd forintot
emésztene fel, ellenben a pénzben ki
nem fejezhető hozadékon túl 5000 hivatalos résztvevőt és több mint 25 ezer
vendégéjszakát remélhetnénk, ami városunk idegenforgalmi mutatóit is nagy-ttban javítaná.

Morvai László együttese.
Pest megye III. osztály, Közép-csoport 11. forduló: Vácszentlászló – Gödöllői SK II. 2–0 (1–0) Gól: Szeles
Dávid, Pakuts Barna
Utánpótlás – Szép hétvége
NB II. U17, közép-kelet, 13. forduló
Szigetszentmiklósi TK – Gödöllői SKTura 2–0 (0–0)
NB II. U15, közép-kelet, 13. forduló
Salgótarjáni SI – Gödöllői SK 1–2 (0–2)
Gól: Petényi Krisztián, Fellegi Nándor
NB II. U13, közép-kelet, 13. forduló
Salgótarjáni SI – Gödöllői SK 0–0
Pest megyei U13, ¾ pálya, 11. forduló
Iklad KFC-Tura – Gödöllői SK U12
1–6 (1–3) Gól: Kovács Benedek (2),
Kovács Milán, Csordás Barna, Szamosi
Péter, Tóth Benedek
-lthárom helyezett érmet, míg a legjobban
teljesítő Szent János Utcai Óvoda az
önkormányzat jóvoltából egy kupát, valamint 30 ezer forint értékű sportszervásárlási utalványt nyert.
A versenyszámok között és a nap végén
a Vuelta SE, a Grassalkovich SE, valamint a Gödöllői Taekwon-do SE növendékei adtak bemutatót saját sportágukból.
-tl-

A győztes ovi

Sportsikerek – Remekelt a Montágh iskola

Atlétika aranyak, fociezüst
Két sportesemény történt a Montágh iskola növendékeivel az elmúlt hónapban. Előbb a Fogyatékosok Pest megyei Szövetsége
által, Abonyban rendezett focitornán vett részt az iskola csapata és ért el második helyezést a
Cegléd mögött az 5 csapatos mezőnyben.
Talán, ennél is nagyobb eredmény az at-

létikai versenyen nyújtott
Montághos teljesítmény. Október 24-én, a Gödöllői EAC
atlétika pályáján rendezték
meg a hagyományos, fogyatékkal élő diákok megyei atlétika versenyét, amelyen a
gödöllői iskola tanulói 21
aranyérmet szereztek. Az iskola vezetése ezúttal is nagy
hangsúlyt fektetett a gyerekek

Atlétika – Terembajnokság

Csapatépítő versenyen 12. hely
Október végén rendezték meg a
Testnevelési Főiskola csarnokban az Országos atlétikai terembajnokságot, melyen a GEAC
gyermek korosztályú atlétái öszszetettben, igen szoros küzdelemben (6-12 csapat pontszámai
között alig volt különbség) a 12.
helyen végeztek.
A verseny során a gyerekeknek különleges feladatokat kellett végrehajtani,
mint például gumigerellyel hajítás, különböző akadálypályák teljesítése, ala-

minél jobb szereplésére, ami már-már
megszokott, hiszen a gödöllőiek országos hírnevet szereztek remek sporteredményeik miatt is. Az atlétika versenyen
10 iskola vett részt.
-izs-

gúttal, gátakkal színesítve, szökdelés
időre, helyből magasugrás. A fiúk között
a GEAC csapata (Borhy Botond, Tamás Máté, Ajide Dániel, Köő-Tóth
Kúnó, Horváth Adorján és Okule
Ofemi) a 14. lett, míg a leányok a
12. helyen végeztek (Szűcs Virág,
Csernyánszky Flóra, Kriszt Annamária, Kriszt Katalin, Frei
Dalma, Törő Katalin).
Az edző, Krisztné Körmendy
Katalin így értékelte a versenyt: –
Az idei versenyt nehezítette, hogy
több, korosztályában kiemelkedő

atléta palánta betegség miatt nem tudott
részt venni a küzdelemben, így fiatalabb
társaiknak kellett beugraniuk, ennek ellenére, összességében mindenki jól teljesítette a feladatát. Ez a játékos verseny
az alapozás elején jó lehetőséget biztosított az ügyességi feladatok gyakorlására
és ezúttal is erősítette a csapatszellemet.
-il-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

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

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

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

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

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

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

e‐mail: gimhaz@invitel.hu
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Közérdek

Közmeghallgatás
Tisztelt érdeklődők! Meghívjuk a
GÖDÖLLŐI CIGÁNY KISEBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
GÖDÖLLŐI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
GÖDÖLLŐI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
GÖDÖLLŐI RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

testületeinek
2011. november 30-án (szerdán)
18 órakor tartandó
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA.
Az ülés helye:
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának
földszinti nagyterme
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Balog Gyula, a GCKÖ elnöke; Szabó László, a GLKÖ elnöke
Meizner Sándor, a GNKÖ elnöke; Havassy Marija, a GRKÖ elnöke

Guba Lajos s.k.
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala felvételt hirdet városépítészeti és
városrendezési ügyintéző munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda, 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7.
Képesítési előírás: Egyetemi vagy
főiskolai szintű építészmérnöki, településmérnöki, vagy tájépítész mérnöki diploma, illetve egyéb, ezekkel
egyenértékű végzettség.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Önállóan ellátandó főbb feladatok:
– Az épített és természeti örökség
helyi védelmével kapcsolatos teendők (nyilvántartás folyamatos aktualizálása, védett értékek állapotának
figyelemmel kísérése, stb.).
– A helyi építészeti-műszaki tervtanács titkári feladatainak ellátása

További feladat a városi főépítész
munkájának segítése az alábbiakban:

– Ügyfelekkel való kapcsolattartás,
tájékoztatás a településrendezési
előírásokról
– Építéshatósági eljárásokban a tervek véleményezése városképi, városrendezési szempontból
– Önkormányzati beruházásokkal il- A kiválasztásnál előnyt jelent:
letve a városban folyó egyéb fejlesz– Szakirányú kiegészítő képzés
tésekkel
kapcsolatos
szakmai vagy több szakterületen való jártasság
együttműködés (tervkonzultációk- (építészet, tájépítészet, városrendezés)
ban való részvétel, kapcsolattartás a
– Önkormányzatnál szerzett gyakortervezőkkel, az illetékes építésható- lat
sággal, az örökségvédelmi és egyéb
szakhatóságokkal)
A jelentkezéssel kapcsolatban kér– Közreműködés a város stratégiai déseikkel Mészáros Judit városi főfejlesztési feladatainak előkészíté- építészhez forduljanak.
sében, megvalósításában
Tel.: (28) 529-194

Katasztrófavédelmi gyakorlat Gödöllőn
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy 2011. november 21-én az
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság országos gyakor-

Jelentkezés:
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző nevére
címezve a Polgármesteri Hivatalhoz.
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai és egyéb szakképesítések
másolatának benyújtása: 2011. november 25-éig.

latot hajt végre. Ennek keretében a
késő délutáni órákban leadásra kerül a működőképes szirénákon a
katasztrófa riadó jelzése.
Katasztrófariasztás
esetén 120 másodpercig tartó váltakozó hangmagasságú folyamatos szirénahang hallatszik.

Gödöllőn az alábbi helyszíneken
szólal meg a sziréna:
– Erzsébet királyné szálloda (Dózsa
Gy. út 2.)
– Rét utca 1/a.
– Palotakert 7.
– Mátyás király u. (Gomba u.Arany J. u. között)
A hanghatások okozta kellemetlenségért a lakosság megértését kérjük!

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése
A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július 1-jei hatállyal alapította Gödöllő Város Önkormányzata.
A Pest Megyei Bíróság az 1999. január
15-én kelt 1. Pk.60.233/1998/8 számú
végzésével, a 1665. szám alatt vette
nyilvántartásba a szervezetet.
Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői
Kriesch Aladár utca 15-17.
Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását,
hozzájárulni a kortárs művészeti alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához,
valamint a tehetséggondozáshoz.
Célszerinti tevékenysége megfelel a
közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. törvényben megfogalmazott
„kulturális tevékenység”, valamint
„kulturális örökség megóvása” kategóriáknak és a bírósági végzés értelmében közhasznú besorolású.
Legfőbb döntés hozó szerve a kilenc
tagból álló kuratórium, működésének
ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság
látja el.
A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján
készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 2010. december 31.

Adószáma: 18680968-1-13
1. 2010. ÉVI MÉRLEG - VAGYON
FELHASZNÁLÁS (eFt-ban)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6.867 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6.867 eFt
2. 2010. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS - SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 9.351 eFt
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 9.299 eFt
3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
1. Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 3.340 eFt-tal támogatta az
alkotóház működését és programjait.
2. A Nemzeti Kulturális Alap Iparművészeti-, Képzőművészeti- és Közművelődési kollégiumai 2.404 eFt-tal, pályázati úton elnyert támogatással járultak hozzá a Közalapítvány szakmai
programjai megvalósításához.
4. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK
JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban
nem részesültek.

5. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA
a.) Kiállítások: „Kortárs japán kerámiák – kortárs magyar textilek” című
kiállítás, „Miniatűr textilek Gödöllőn”
Szombathelyi Képtár kiállítása; „Tíz
labirintus” Orosz István grafikusművész kiállítása; „Kert emlékbe” című
kerttémájú, jubileumi kiállítás; „Barokk térinstallációk” címmel fiatal
iparművészek csoportos kiállítása
b.) Oktatási program – Művészeti tanfolyamok
A Közalapítvány egyik legfontosabb
közhasznú tevékenysége a felkészítő,
képző, tehetséggondozó munka volt.
Évközben és nyári intenzív tanfolyamok keretében művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti tanfolyamok (gobelinszövés-, textil-, kerámia-, rajz és képzőművészeti-) valósultak meg az alkotóházban.
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén
került kihelyezésre.
Gödöllő, 2011. október 27.
Katona Szabó Erzsébet elnök

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 14-21-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410251.
November 21-28-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

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

Energiaközösségek nyitórendezvény
Gödöllő – 2011. november 25.
Helyszín: Művészetek Háza (Szabadság út 6.)
Tervezett program:
14:30 – vendégek fogadása, regisztráció
15:00 – 15:10 Köszöntő - Vadovics Kristóf (GreenDependent Intézet)
15:10 – 16:30 Szakmai előadások
Tervezett témák:
Energiahatékonyság, klímaváltozás és a jövő nemzedékek
Az önkormányzatok szerepe az energiahatékonyság megvalósításában
Gödöllő öko-város koncepciója és az energiahatékonyság
A közösségek szerepe a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásban
Az EnergiaKözösségek program bemutatása
17:00-18:00: klímabarát interaktív sarkok
Tervezett programok: Kislábnyom energiatakarékossági vetélkedő gyerekeknek és felnőtteknek
A (klíma)tudatos szakács: könyvbemutató és ételkészítés
– Fair Trade termékbemutató, kiállítás és kóstoló
– Szigetelési bemutató
18:00-20:00
Táncház népzenével – énekkel és tánccal ünnepeljük a program elindulását
A program alatt folyamatosan:
– klímabarát termékek bemutatója
– megtakarítási tipp sarok
– EnergiaKözösségek programmal kapcsolatos tájékoztatás
– gödöllői klíma-klub stand
– gyermekprogramok!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Jelentkezés:
www.energiakozossegek.eu vagy nelli@greendependent.org
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Kóstolja meg Ön is a Mária Terézia‐
és a Grassalkovich‐tortákat a Solier Caféban!

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

20/525-53-66
70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11 – 1 6 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

2011. november 16.
INGATLAN
*Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes közművel
(víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889
*Sürgősen eladó Gödöllő, Palotakerten 61 nm-es, kétszobás, erkélyes, teljesen felújított lakás. Tel.: 06/20-212-6315.
*Domonyvölgyben a 2.tónál bevezető út mellett 1240 m2 –es építési telek
eladó. A földrész jelenleg fa karóval jól láthatóan jelölve van. Utcafront
20,89 m, a telek enyhén emelkedik. Villany bevezetése folyamatban, víz az
utcában. Horgásztó 500 m-re, strand 1,5 km-re, főút, közért, tüzép,
buszmegálló 3 km-re. Jelenleg szántóföld besorolású, belterületté nyilvánítás folyamatban. Irányár: 2.900.000,- Érd.: 20 – 491 – 66 – 04
*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, konyhaétkezős, külön fürdő, wc-s, 45nm-es. Iár: 8,9MFt 20-772-2429
*Gödöllő központjában 4 emeletes házban jó állapotú 2 szobás 60
nm-es erkélyes téglalakás eladó. Iár: 11,7MFt 20 7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*AKCIÓ! Most -1MFt, Új építésű, minőségi kivitelezésű, 1 szintes 2
szoba +nappalis ikerház 350nm-es telekkel, tárolóval érintkezve,
kulcsrakész ár 18,9 MFt 20-772-2429
*Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha-étkezős, tégla, betongerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár: 17,5MFt 20-772-2429
*Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba +nappalis, 62nmes 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, duplakomfortos, 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
*Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es jó állapotú lakás 11.5
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
*Új építésű társasházban, nappali +2
szobás lakás Gödöllő központjában
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

*Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás 9.6MFt
20-804-2102
*Téglaépítésű házban, műanyag nyílászárós, erkélyes 2 szobás konvektoros 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! 22.5MFt 20
539-1988
*Gödöllőn az Alvégben Kastély mögött 160m2-es családi ház,
576m2-es telken eladó Iár:29.9MFt ! 20-539-1988
*Gödöllő Központi részén hangulatos, 62m2-es jó állapotú ház,
320m2-es rendezett telken eladó! Iár:21.5MFt! 20-539-1988
*Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es telken, masszív felújítandó családi ház 16MFt-os irányáron eladó! 20-539-1988
*Veresegyház örökpanorámás részén építési telkek eladók! 11.9Mft!
20-539-1988
*Gödöllői építési telkeket keresek készpénzes ügyfeleim részére! 20539-1988
*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 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó, a Fenyvesben nappali + 4 szobás, két fürdőszobás
társasházi öröklakás saját kertrésszel, kocsibeállóval és pincetárolóval. Összes beépített terület: 130 nm. Iá: 28 mFT. 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 28/411086 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 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Domonyvölgyben új, téglaépítésű, pellet fűtésű 90 nm-es családi ház
rendkívül kedvező áron eladó. 800 nm-es kerített telken, fantasztikus
panorámával. Irányár: 19,5 mFT. 3536, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 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
*Eladó a Harasztban háromszobás, téglaépítésű családi ház 600 nmes telken. Irányár: 20,5 mFT. 3305, 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 kétszintes 100 + 70 nm-es kitűnő állapotú családi ház eladó. Kiváló árérték arány! I.ár: 32,9 mFT. Érd.: 3529, FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllő Kertvárosának legkeresettebb részén, 750 m2-es,
örökzöldekkel beültetett ősfás, saroktelken épült 110 nm alapterületű,
bővíthető (40 % beépíthetőség) családi ház garázzsal. 3 szoba, konyha,
kamra, fürdőszoba, wc, tároló. I.ár: 33 mFT. Érd.: 3285, 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 ikerházfél, 300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFT. Érd: 28/411-086
vagy 20/9194-870

*Gödöllő Belvárosában, 2011. decemberi átadással épülő 18 lakásból
(30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFT (280
eFt/ m2-től). Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu
*Erzsébet kir. krt-on eladó 2 szobás, első emeleti lakás, azonnal
költözhető. 10,3 M Ft. www.lipcsey.com 30-6336-110
*Mogyoródon panorámás, 770 m2 gyümölcsös telek villannyal, kúttal, tárolóval 3,5 M Ft. www.lipcsey.com 30-6336-110
*Remsey krt-on nappali + 3 hálós, felújított lakás eladó, 14,5 M Ft.
www.lipcsey.com 30-6336-110
*Sürgősen eladó hitellel nem terhelt, Munkácsy M. utcai téglaépítésű,
2. emeleti, 57 m2-es, nappali + kétszobás, teljesen felújított,
beköltözhető lakás, új termoplán ablakokkal, új fürdőszoba, új
gázfűtési rendszerrel, új konyhabútorral, új parkettával, új festéssel,
egyedi mérőórákkal, nagyon alacsony rezsivel. iÁr: 11,3 MFt. Major
Zoltán 70-7733222 -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 70-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Szent Imre utcai, nagyon csendes és világos (déli fekvésű), központhoz közeli, minőségi, új építésű társasházban, parkettás, háromszobás (nappali és kétszobás) erkélyes, amerikai konyhás, külön wc-s,
fürdőszobás, egyedi gázfűtéses, azonnal beköltözhető lakás, teremgarázs beállóval is eladó. iÁr: 18,7 MFt. Major Zoltán 70-7733222 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 autóbeállóval eladó. iÁr: 16,7 MFt. Major Zoltán 70-7733222 -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 rendelkező garázsos, hitellel nem terhelt, azonnal beköltözhető családi
ház eladó. iÁr: 21 MFt. Major Zoltán 70-7733222 -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 70-7733222 -Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu
*TEREMGARÁZS a SPAR mellett, Kossuth L. utcában. 1,9 MFt. Major
Zoltán 70-7733222 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 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított
udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
*Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél szobás, erkélyes fejújított lakás. Egyedi borovi fenyőből készült beépített bútorok, fa belső
nyílászárók, új korszerű hőszigetelt külső nyílászárók. Nagy teljesítményű konyhai berendezéseknek megfelelően kialakított elektromos
hálózat. Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alacsony rezsi, csendes
környék. Azonnal költözhető. Ár: 13.900.000 Tel.: 30/860-6087;
30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen
*Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2. emeleti, erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezsgőfürdős,
cserépkályhás, részben felújított lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá: 10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.
*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési TELEK családi okok miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában 2500 m2 SZÁNTÓ 2 db
25 m2-es épületekkel közművesítve eladó. Tel: 30/946-7702
*Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Tel: 30/946-7702
*Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások és garázsok eladók. Tel: 30/946-7702
*Szőlő utcában, új szigetelésű társasházban eladó egy 69nm-es
felújított 1+2 félszobás, erkélyes, konvektoros lakás. Alacsony rezsi,
csendes környék. Tel: 30/280-5178
*Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes berendezéssel
(műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm: előszoba, 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
*Palotakerten egy 1,5 szobás 62 nm-es szépen felújított lakás ÁRON
ALUL eladó. Azonnal költözhető, alacsony rezsi. Tel: 70/217-0500
*Gödöllő Szt. János utcában 30 nm-es 1 szobás, téglaépítésű, felújított
GARZONLAKÁSOK ÁRON ALUL eladók. Alacsony rezsi. Tel: 70/217-0500
*Gödöllőn Kertvárosban 67 nm-es amerikai konyhás, kétszobás, teljesen felújított családi ház 440 nm-es telken eladó. Tel: 70/217-0500
*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 tárolóhelyiségekkel. Jó lakóközösség, kiváló közlekedés. 10,6MFt,
20/5822400, szabadsagtereladolakas@gmail.com
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*Aszódon régi, téglaépítésű társasházban 128nm-es felújításra
szoruló lakás 2 bejárattal, saját kerttel sürgősen eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 20/3532-516
*Eladó 79nm-es tetőtéri lakás +14nm-es különálló garázs a központhoz 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 megegyezés szerint. Tel: 30/3532-516
*Eladó 79nm-es tetőtéri lakás +14nm-es különálló garázs a központhoz 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, konvektoros, 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
*61+ nm (pincével), kastélyra néző, örökpanorámás, amerikai konyhás, 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
*Leinformálható fiatal pár egyedi fűtéses, kétszobás, gödöllői lakást
keres megvételre. Tel: 30/381-0169
*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
*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
*Gödöllőn a Szőlő u.-ban nagyon szép, egyedi bútorokkal teljesen felszerelt tetőtéri lakás eladó! (alacsony rezsi, zárt parkoló) Ár: 12 MFt
kp. vagy 4 millió Ft kp. + hitel átvállalás (forint alapú fix 64.000/hó).
Érd: 20-37-27-808
*Erdőkertesen eladó 870 nm-es építési telek új utca, új házak között
(22 m széles, 40 m mély). Iár: 5,5 M Ft. Tel: 70/224-7052
*4ház 2 telken eladó Salgótarján csendes környezetében. Részben
felújított, komfortos házak, saját kúttal. Budapest és Gödöllő környéki csere érdekel. A két telek i.ára: 8MFt. 20/921-3003
*Áron alul eladó 122nm-es családi ház zöldövezetben. Teljes szigetelés,
3 férőhelyes garázs. Konyha, nappali, +szoba, WC, fürdő. Új tető és
tetőtér, ami 80nm: 3szoba, félkész fürdővel. Iár:19MFt. 70/342-8569
*1 szoba összkomfortos földszinti lakást vásárolnék 5 MFt azonnali
készpénzfizetéssel elsősorban a Palotakerti lakótelepen. Tel: 30/272-8158
*Gödöllőn a Diófa utcában 3.300 nm-es külterületi telek eladó. Tel:
70/3686-019
*5 millió Ft-ért ÉPÍTÉSI TELEK eladó Gödöllőn!! 600 nm, ÉRVÉNYES
építési engedély, örök panoráma, jó közlekedés! Az ár fix! Érd:
20/936-4301
*Hévízgyörkön 4 szobás, konyhás, fürdőszobás családi ház pincével,
garázzsal, nagy kerttel eladó, vagy gödöllői lakásra cserélhető
értékkülönbözettel. 30/268-4168
*DOMONYVÖLGYBEN a II.-s horgásztóhoz közeli 1160 nm-es telek
eladó 15% beépíthetőséggel. Tel: 20/260-8636
*Gödöllőn Rét utcában dupla telek (710+790 nm) eladó. Tel: 30/9
617-621
*Gödöllőn eladó 600 nm összközműves építési telek tervvel, engedéllyel alku nélkül 7,4 M Ft-ért. Tel: 20/421-9433
*Sürgősen eladó 1120 nm-es építési telek Gödöllőn 28m utcafronttal,
megosztható két telekké Királytelepen alku nélkül 11,5 M Ft-ért. Tel:
20/421-9433
*IKLADON egy kétszintes ház parkosított telekkel, gáz és vegyestüzelésű kazánnal sürgősen eladó. Tel: 28/403-586, 20/5614-412
*Téglaépítésű házban felújított, konvektoros, 2.em. 30 nm-es egyszobás lakás, 7 nm-es zárt előtérrel eladó. Iár: 7,6 MFt. 06-20-430-6474
*2 szobás, saját cirkófűtéses, nagy erkélyes, klimatizált 4.em.
téglalakás eladó. Iár: 9,3 MFt. 06-20-430-6474
*János utcában földszinti, másfélszobás, konvektoros, teljesen felújított, erkélyes lakás eladó. Iár: 9,5 MFt. 06-20-430-6474
*Kazinczyn megkímélt állapotú, 2.em. 2 szobás, konvektoros lakás
eladó. Iár: 9,5 MFt. 06-20-430-6474
*János utcában 1.em. 2 szobás, nagy erkélyes, konvektoros lakás
eladó. Iár: 10,5 MFt. 06-20-430-6474
*Új építésű, nappali +2 félszobás sorházi lakás 300 nm-es
telekrésszel eladó. Iár: 17,5 MFt. 06-20-430-6474
*Eladó /kiadó ikerház egyik lakása! Gödöllőn, az egyetemtől nem
messze, tetőteres, pincegarázsos, 3,5 szobás (konyha, étkező, nappali, 2 fürdőszoba), tehermentes, hőszigetelt lakás 601 nm-es telken.
Tel: 20/975-2243
ALBÉRLET KIADÓ
*Kiadó Gödöllőn a Tűztoronyházban 2012. január 1-jétől egy 1.
emeleti, 56 nm-es lakás mélygarázsban lévő gépkocsitárolóval. Tel.:
06-20/983-2193.
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*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 Nagyfenyvesben, 4 lakásos társasházban földszinti és 1.
emeleti, 120 m2 alapterületű, nappali + három szobás, újszerű állapotú
lakás, teremgarázzsal kiadó. 120 eFt + rezsi/hó + kéthavi kaució. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn gyönyörű környezetben, rendezett nagy kertben álló új
építésű iker családi ház egyik 74nm-es lakása bútorozatlanul
igényesnek kiadó. Érd: 30/683-2459
*2 SZOBÁS LAKÁS kiadó hosszútávra Gödöllő belvárosában, alacsony
bérleti díj. Tel.: 20/9390797.
*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.
*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 csendes környezetben kiadó vagy eladó gazdaságos fűtésű
150 nm-es 3 szobás +nappali +étkező +két fürdőszoba +gk. tároló
ugyanitt. 130 nm-es épület cégeknek is. 20/567-9348
*Gödöllő, Kossuth L. utcában 4.em. (egyedi mérőórás) albérlet kiadó.
Ár: 50.000,-Ft/hó +rezsi. Kaució: 1 hónap. Tel. 30/242-3072
*Gödöllőn 70 nm-es lakóparki lakás alacsony rezsivel kiadó! Azonnal
költözhető 70.000,-Ft/hó. Érd: 20/413-1031
*Városközpontban 2,5 szobás, erkélyes, részben bútorozott 2.em.
lakás hosszútávra kiadó. Egyhavi kaució szükséges. Érd: 20/3303-396
*Gödöllő központjában a Remsey körúton hosszútávra kiadó 1.em. 79
nm-es 2+2 félszobás, erkélyes lakás. Bérleti díj: 55.000,-Ft/hó +rezsi
+2 havi kaució. Érd: 20/808-1285
*Fenyvesben kiadó hosszútávra 90nm-es felsőszint teljesen bebútorozva igény esetén. Közel busz, vonat, boltok. Csendes környezet,
saját kertrésszel, külön bejárat, olcsó rezsi, hidromasszázs zuhanykabin. Autóbeállás udvarban. 60.000,- +rezsi, +kaució. 20/264-5307
*Ikladon 3 szoba +konyha 3-4 fő egyetemista részére (külön szobába, konyha közös) kiadó. Tel: 28/403-586, 20/5614-412
ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.
*30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.
*Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es
üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
*Gödöllőn eladó két db, 30-30 nm-es üzlethelyiség raktárhelyiségekkel. Darabonként: 16-16 mFT irányáron. Érd: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn, a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is
kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
*Kiadó irodák a főútvonalon, 40 m2-től 130 m2 ig, igény szerinti
méretben 800Ft/m2/hó + rezsi www.lipcsey.com 30-6336-110
*25 nm-es üzlethelyiség kiadó Gödöllőn az Átrium Üzletházban.
Boltnak, irodának is alkalmas. Iár: 60.000,-Ft/hó. Érd: 30/987-1670
*KIADÓ IRODA: 58 nm-es, belvárosi, utcai bejáratú, konvektoros. 2
havi kaució. (Lakásnak is.) Tel: 30/9 617-621
*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
*VIRÁGÜZLET BÉRLETI JOGA családi okok miatt átadó. Gödöllő,
Dózsa Gy. út 42. Temető mellett. Tel: 20/365-3996
*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában GARÁZS KIADÓ. Tel: 30/9585-018
*KIADÓ: garázs vagy raktár az Erzsébet királyné körúton. Tel:
20/591-9050
*Remsey körúti mélygarázsban 45 nm-es zárt garázs kiadó. Tel:
30/420-0112
*Gödöllő központjában 31 nm-es helyiség üzletnek, irodának kiadó.
Tel: 20/273-4018
*IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szemben, 32 nm,
1.em. ÜZLETHELYISÉG KIADÓ: Gödöllő, Kossuth L. utcában, 30 nm,
fszt. udvarban. Érd: 70/373-8154, 20/333-2426
*Gödöllőn, Dózsa György úti társasház zárt parkolójából nyíló 21 nmes garázs eladó. Tel: 20/946-210
*Oktatóterem tanfolyamra, alkalmakra, akár órákra is kiadó Gödöllőn
a Központban. Tel: 70/433-5033
*Eladó Gödöllő központjában, liftes épületben 2db egyenként 31nmes –akár egybe is nyitható- légkondicionált, egyéni mérőórás, új
építésű –lakás célra is használható- iroda, udvari beállóval. Érd:
70/3345-707
ÁLLÁS
*Gödöllői személy és teherautó szerviz, gyakorlattal rendelkező
autószerelőt keres. Fényképes önéletrajzaikat a munkalehetoseg2100@gmail.com email címre várjuk. Kérem a tárgy mezőben
tüntessék fel a betölteni kívánt pozíciót.

*Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
*A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1.)
pályázatot hirdet 1 fő határozott idejű ÁLTALÁNOS ASSZISZTENSI
ÁLLÁSHELY betöltésére. Feladat: különböző szakrendeléseken a szakmai
feladatok ellátása, adminisztráció. Pályázati feltételek: - általános asszisztensi
végzettség, legalább: 1 éves szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, Gödöllői lakóhely és OKJ képesítés előnyt jelent. Pályázathoz
csatolni kell: - végzettséget igazoló okiratok másolata, eü. működési nyilvántartási kártya másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, orvosi alkalmasságot igazoló okmány. Juttatások: A Kjt. alapján. A kinevezés határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A pályázat
benyújtási helye: Tormay Károly Egészségügyi Központ - intézeti vezető
asszisztens – 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1. A pályázat benyújtási határideje: a
megjelenéstől számított 15 nap. A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. Az állás az elbírálás után azonnal betölthető.
*A Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőbeteg-gondozó Intézete (2100
Gödöllő, Ady E. stny 62.) pályázatot hirdet 1 fő határozott idejű ASSZISZTENSI ÁLLÁSHELY betöltésére. Feladatok: - rendelésen a szakmai feladatok
ellátása, tüdőbetegek gondozása, adminisztráció. Pályázati feltételek: általános asszisztensi végzettség, legalább: 1 éves szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. Előnyt jelent: Tüdőgondozói gyakorlat, Rtg asszisztensi végzettség, OKJ képesítés, Gödöllői lakóhely. Pályázathoz
csatolni kell: - végzettséget igazoló okiratok másolata, eü. működési nyilvántartási kártya másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, orvosi alkalmasságot igazoló okmány. Juttatások: A Kjt. Alapján. A kinevezés határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A pályázat
benyújtási helye: Tormay Károly Egészségügyi Központ - intézeti vezető
asszisztens – 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1. A pályázat benyújtási határideje: a
megjelenéstől számított 15 nap. A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap. Az állás az elbírálás után azonnal betölthető.
*Gödöllői szépségszalonunkba munkájára igényes fodrászt és
kozmetikust keresünk. Vendégkörrel előnyben. Tel: 30/676-4335
*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
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*A Dózsa György úton 9. emeleti, 44 nm-es,
1,5 szobás, napfényes, felújított lakás korszerűsített távfűtéssel eladó. Irányár: 10,3 mFt.
*A Palotakertben, 3. emeleti, 55 nm-es, kétszobás, felújítandó, erkélyes lakás, korszerűsített
távfűtéssel sürgősen eladó. Iá.: 7,3 mFt.
*A Remsey körúton második emeleti, 90 nmes, amerikai konyhás, nappali+2 szobás,
erkélyes, újszerű lakás hosszútávra kiadó.
Bérleti díj:100 ezer Ft/ hó+rezsi.
*Szadán, 2005-ben épült földszintes, kúriajellegű 145 nm-es, nappali+3 szobás, amerikai
konyhás családi ház hatalmas (180 nm-es)
pincével idilli környezetben 1600 nm-es telken
eladó. Irányár: 49,5 mFt.

Gödöllô,

Szent János
u. 36
Csíkos bolttal szemben

Megnyitottunk!

Menü 550 Ft

Csapolt sör csak
Reggeli menüajánlat:
7.00–10.00-ig 400 Ft
Szendvicsek, saláták

250 Ft/korsó
Többféle rántotta

Nyitva: H–P: 7.00–22.00
SZ: 10.00–22.00
V: igény szerint rendezvényekre

Mûvészhangulat!
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*Gyakorlattal rendelkező munkatársakat keresünk pénzügyi, biztosítási területre. Mellékállásban is végezhető tevékenység, kötetlen
időbeosztás, kiemelt jutalék. Érd: 30-6529465
*PEDIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST keresek lehetőleg vendégkörrel gödöllői
igényes szalonba. Tel: 20/260-8636
*Kereset kiegészítést kínálok precízen kézimunkázó, varrógépen dolgozni tudó nyugdíjas hölgyeknek. Varrógép szükséges. Jelentkezni
lehet: 20/355-2047
*Egyesített Szociális Intézmény Igazgatója (2100 Gödöllő, Ady E.
stny 56.) álláshirdetést tesz közzé karbantartó munkakör
betöltésére. A pályázati kiírás részleteiről érdeklődni lehet az
intézmény vezetőjénél a 06-28/512-405 telefonszámon. A pályázatokat a fenti címre szíveskedjenek küldeni.
*Megbízható, leinformálható, gyakorlattal rendelkező középkorú nő
takarítást vállal Gödöllő ill. Aszód környékén. Tel: 70/385-8388
*Zártkörűen működő részvénytársaság azonnali belépéssel keres
veresegyházi munkahelyére ács, asztalos szak- és betanított munkásokat. Targoncavezetői, nehézgépkezelői bizonyítvány és jogosítvány
előny. Jelentkezés önéletrajzzal, melyet a volanpack@volanpack.hu email címre kérünk megküldeni. Érd: 8 és 14 óra között a 061/4316233-as számon Bödör Ildikónál lehet.
*Gödöllőn a városközpontban működő könyveléssel, adótanácsadással foglalkozó társaság szakmai meghallgatásokat tart könyvelői állás
betöltésével kapcsolatosan. Minimális feltétel: „vállalkozó” szakirányú középfokú számviteli szakismeret. Az érdeklődők szakmai
önéletrajzait a: mobilitas@invitel.hu email címre várjuk.
*Heti 1 nap, kb. 2 óra esti, éjszakai plakátolásra keresünk 1 embert.
(Autó, jogosítvány szükséges.) 70/433-5033
*Gödöllői tanácsadó cég pénzügyes kolléganőt keres. Elvárás: min. 3
év hasonló területen szerzett tapasztalat. Önéletrajzokat az
info@malnaskert.hu címre várjuk.
*Cégünk keres művezetőket német nyelvtudással, ill. keresünk elektronikai karbantartókat és irányítástechnikai karbantartókat (programozási ismeret előny) kecskeméti munkahelyre. Tel: 70/3665722, kordinácioo@gmail.com
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
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más
jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
*Megbízható, 22 év tapasztalattal rendelkező bővülő könyvelőirodánk
új korrekt ügyfeleket keres, akiknek vállalja komplex könyvelését,
bérelszámolását, adóbevallások elkészítését és adóhatósági ügyintézését. Várjuk jelentkezését a 06/30/9349986 telefonon.
*Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi
mérés. 70/264-3660
*KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS. Tel:
30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
*Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24-ig. 70/241-8999.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb
felvilágosítás: 20/423-4828, www.interiortrans.hu
*KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
20/5231-094
*VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel:
20/9527-289, 28/476-229
*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 28/407-122, 30/508-1380
*KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-9 tonnáig, belföldi és nemzetközi, szükség szerint dobozok, csomagolás, zongora, pianínó, páncélszekrény.
Mindent és mindenkor! Molnár József 28/421-134; 30/9593-804,
molnar.koltoztetes@upcmail.hu
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés
megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
*SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS: poratka irtás, mély-, folttisztítás
kedvező nm áron az Ön otthonában ipari nagy teljesítményű
takarítógéppel, bio tisztítóanyagok segítségével. Tel: 20/3671-649
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*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
*HŰTŐGÉPJAVÍTÁS HÉTVÉGÉN IS! Új és régi típusú készülékek.
30/273-9143
*ELADÓ TÜZIFA KISZÁLLÍTÁSSAL. Tel: 20/568-4921
*VARRÓMŰHELY: szűkítés, bővítés, nadrág felvarrás, cipzár csere,
függönyszegés. Újdonság: néptáncos szoknyák varrása, gyermek, felnőtt kötények, óvodás, mikulás zsákok, egyedi kézműves ajándéktárgyak készen kaphatók. Gödöllő, Kossuth L.u.26. 30/4288-666
*Idősek gondozását vállalom Gödöllőn. Tel: 20/9251-387
*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható. Női
hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600 Ft.
Hívjon bizalommal! 70/280-2276
*Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javításacseréje, 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
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
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK!
NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA!
WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL,
OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS OROSZUL CSOPORTBAN
VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40
*TOP-TAN: Angol nyelvtanfolyamok a TE szinteden. Bekapcsolódási
lehetőség működő csoportokba. Az első alkalom felmérés, tehát
ingyenes. Max 5 fős csoportok. További tanfolyamok: 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.
sz 20-ból 5-6.
*LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS 3 éves kortól egyéni és kiscsoportos formában. Dr. Virsingerné Ágota logopédus – mozgásterapeuta. Cím: Gödöllő, Szent István tér 7. 20/543-3407
*Fiatal pedagógus általános iskola alsó tagozatainak korrepetálását vállalja minden tantárgyból. Gyermekközpontú,
türelmes oktatás! Tel: 30/689-7159
*MATEMATIKÁBÓL középiskolásoknak, valamint 7. – 8. osztályosoknak korrepetálást, érettségire, felvételire felkészítést vállal
középiskolai tanár. Tel: 30/620-1230
*Gimnazista lányom mellé matematika szakos tanárt keresek korrepetálás 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
*Alsó tagozatos gyerek korrepetálását vagy felkészítését vállalja
tapasztalt pedagógus: 30/573-8757
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
*„B” KATEGÓRIÁS személygépkocsi vezető tanfolyam indul
2011.11.28-án 17 órakor a PELIKÁN AUTÓSISKOLÁNÁL (Petőfi
tér 9.). 20/9734-738, 70/433-5033 www.pelikansuli.hu,
info@pelikansuli.hu

ADÁS~VÉTEL
*Eladó egy részlegesen felújított Biedermaier bútorgarnitúra. Tel.:
06-20/212-6315.
*JUNKERS ZW18-2 DH KE23 típ. új, garanciális, fali kéményes kombi
gázkazán /18kW/ eladó. Ár: 140.500,- Tel.: 20 – 491 – 66 – 04
*PESSOA póni nyereg eladó. Barna színű, rendszeresen ápolt, hevederrel, nyeregvédővel, 15 ľ”. Vaterán megtekinthető, termékkód
1501327397. Tel.: 20 – 491 – 66 – 04, Ár: 150.000,*KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, PAPÍRRÉGISÉGEKET, képeslapokat,
diafilmeket, LP-ket vásárolok. Gyors kiszállás, azonnali fizetés. Tel:
30/543-8155 Nap Antikvárium Gödöllő, Szabadság út 11.
*ŐSZI AKCIÓ A SURÁNYI MŰSZAKIBAN. Gödöllő, Petőfi tér 1.
28/413-462 Világmárkák vására. GÁZKAZÁNOK (kéményes, turbós,
kondenzációs), KAZÁNOK (öntvény, lemez), BOJLEREK (villany, gáz),
KONVEKTOROK (villany, gáz, kombi), bekötéshez szükséges
szerelvények. Kedvező hitellehetőség, kiszállítás. Fizethet otthonában
is. MŰHOLDAS UPC TV MŰSOROK 990,-Ft-tól. Szerződéskötés
–szerelés –javítás. MINDIG TV földi digitális vétel.
*Villanytűzhely eladó. Érd: 70/773-6525
*TERMELŐTŐL AKÁC TÜZIFA 2.200,-Ft hasítva, 2.000,-kugliban
eladó. Gödöllőn ingyenes kiszállítással. 20/2922-405
*Tüzifa eladó akciós áron. 30/9144-950, 20/9611-688
*OLCSÓN ELADÓ: körfűrészek (asztali,...) betonkeverők, lemezollók, menetmetszők, menetfúrók, Pitlerkések, antik komód.
Gödöllő, 20/477-2900
*2db fürdőkád eladó. Sima, 170-s akril, 5.000,-Ft-ért. Hydromasszázs,
170-s, akril, alig használt, 25eFt-ért. Tel: 20/9346-247
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*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
*UTÁNFUTÓ ELADÓ. Ráfutófékes 0,5/1,0 t nettó terhelés, 2,5×2 m
raktér, 2013-ig érvényes műszaki. Tel: 30/347-2755
EGYÉB
*ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK
IDŐS HÁZASPÁRRAL VAGY
EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.
*Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.*Kisállatpanzió várja
ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.
*Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-, virág, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a
termelőtől! Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft +üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 23.
25 éve elhunyt Erkel Ferenc‐díjas zeneszerzőnk neve, egyik operettjének címe és szülővárosának
neve a rejtvényben olvasható.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐ os vásárlási utalványát nyerte: Pálinkás Benőné, Egyetem tér 3/a.,
Selmeci Zsolt, Szabadság út 101/c.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Fürjes Kálmán, Kaffka M. u. 3., Szigeti
Mária, Szent János u. 8.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tuboly Imre, Szent János u. 1/c.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Bárdi Nóra, 2243, Kóka, Homok u. 54.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Bánhegyi János,
Fenyvesi nagyút 30.

2011. november 16.

