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Hagyományosan Erzsébet királyné szobránál tartottak megemlékezést Erzsébet nap
alkalmából a Sisi Baráti Kör szervezésében.
(4. oldal)
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A Barokk Év eseményeit gazdagította a
Chopin zeneiskola tanárainak és diákjainak közös koncertje.
(5. oldal)

Egy prágai nemzetközi versenyen a Grassalkovich SE sportolói egy 5. és egy 7.
helyezést értek el.
(8. oldal)

Új programot hirdettek a közmeghallgatáson

Civil Ház

„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” Átadás

November 19-én átadták a Szabadság úton lévő megújult Civil
Házat. Az egykori Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat épülete új funkciót
kap, miután megszépült a Művészetek Háza és a helyi civilszervezetek tagjainak összefogásával.

Gödöllő kerékpárosbaráttá tétele már hosszú ideje szerepel az önkormányzat tervei között, s a lakossági igények is jelentősen megnőttek ezen a
téren. Az elmúlt időszakban több nagyszabású kerékpáros programot szerveztek városunkban –
óriási sikerrel, több ezren kerékpároztak együtt a
Hungaroringen, és vettek részt az M31-es autópálya kerékpáros felavatásán. Az egyre többször kritikussá váló légszennyezettség és az egekbe szökő benzinárak miatt is sokan választanák a bringát a gépkocsi helyett. Ez azonban nem olyan egyszerű feladat: a nagyobb főutakon az óriási forgalom, a tolerancia, sokszor a kerékpáros ismeretek
hiánya és a közlekedési szabályok be nem tartása miatt sokszor kerülnek életveszélyes helyzetbe a biciklivel közlekedők. A november 16-ai közmeghallgatáson ezért is helyezték a középpontba
a kerékpáros közlekedés fejlesztését, ahol Tóth
Tibor önkormányzati képviselő (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) meghirdette a „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” programot.
A magyar lakosság 42 százaléka közlekedik kerékpárral kisebb-nagyobb
rendszerességgel; a fővárosban évente megduplázódik a kerékpározók
száma – tudtuk meg László János, a
Magyar Kerékpárosklub elnöke előadásából. Mint mondta, a tapasztalatok szerint az emberek nyitottak a
szemléletváltásra, és szívesen választják a környezetbarát, egészséges
közlekedési módot – ha erre van lehetőségük.
A civilszervezet vezetője fontosnak nevezte a példamutatást, az okta-

tást és a közlekedésben részt vevők
hozzáállásának megváltoztatását: annak elfogadását, hogy a kerékpár nem
játék, hanem közlekedési eszköz.
Mint mondta, nem feltétlenül pénz
és kerékpárút kérdése a biztonságos
kerékpáros közlekedés: külföldön kiváló példák vannak arra, hogy a megfelelő forgalomlassító eszközök (pl.
szigetek, körforgalom), egyirányú utcák megnyitása és kellő számú kerékpártámasz kihelyezése is megoldást
jelenthet.

A gödöllői helyzetről szólva Tóth
Tibor elmondta, hogy a kerékpáros közlekedés fejlesztésére egyre
nagyobb a lakossági igény, és rendkívül sok javaslat, észrevétel van ezzel
kapcsolatban. Ezért is szeretne az önkormányzat minél több civilszervezetet bevonni a munkába, úgy mint a
Magyar Kerékpárosklubot, vagy a
Margita Turisztikai és Sport Egyesületet, amely a szakmai háttér kidolgozásában segít.

A képviselő kifejtette, hogy jelenleg több olyan program létezik, ami
ezzel a területtel foglalkozik:
– Gödöllő közlekedési koncepciója
a főútvonalak mentén javasolja a kerékpárutak kialakítását;
– Az Országos Területrendezési
Tervben szerepel egy olyan Budapestet a Tisza-vidékkel összekötő kerékpárút kiépítése, ami városunkat is
érinti.
(folytatás a 2. oldalon)

A leendő használók ugyanis az elmúlt
hónapokban a Művészetek Háza
munkatársaival közösen festették ki,
tették komfortosabbá; mindezt azért,
hogy a városunkban működő rendkívül színes civil élet képviselői a jövőben egy helyen tudják szakosodott tevékenységüket végezni, mindezzel
elősegítve a hatékonyabb és eredményesebb működést.
A rendezvényen Six Edit önkormányzati civil referens és Kovács
Balázs a Művészetek Háza igazgatója
köszöntötte a megjelenteket, majd dr.
Gémesi György polgármester és a
Gödöllői Civil Kerekasztal részéről
Varbai Mariann mondott beszédet.
Gémesi György polgármester kiemelte, örvendetes dolog, hogy a Gödöllőn tevékenykedő civiltársulásoknak végre olyam helyet sikerült biztosítani, ami a jövőre nézve pozitív hatást gyakorolhat ezen csoportok működésére, ezáltal pedig az egyes szervezetek együttműködésére.
(folytatás a 4. oldalon)

Nem drágulnak a helyiség- és piaci bérletek

Új bérlő a piaci galérián

Képviselő-testületi hírek

A jövőben a Gulyás Csárda Kft.
üzemelteti a Városi Piac csarnokának
galériáján lévő éttermet. Az eddigi bérlővel fennálló szerződést november 30i hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik. A képviselő-testület hozzájárult az új, 10 éves határozott idejű
bérleti szerződés megkötéséhez.

Napjainkban, amikor az élet
minden lényeges területén
emelkednek a lakosságra és a
vállalkozásra háruló költségek,
a meglepetés erejével hat, hogy
a városi képviselő-testület november 17-i ülésén ezzel a tendenciával szemben ható döntések születtek.
A gödöllői önkormányzat jövőre sem a
helyiségbérleti, sem a földterület-bérleti díjakat nem emeli. A bérlők teljesítőképességét szem előtt tartó döntésével a képviselő-testület szeretné elősegíteni, hogy a jelenleg jól teljesítő bérlői köre megmaradjon. Mint ismeretes,
az Országgyűlés nagy visszhangot kiváltó elhatározása szerint 2012. január
l-jétől az általános forgalmi adó 25 százalékról 27 százalékra emelkedik, ennek következtében a bérlők helyiségbérleti díja és rezsiköltsége is megnő.
A gödöllői önkormányzat tulajdonában
56 nem lakás célú helyiség áll. Ebből 43
üzlethelyiség, iroda, raktár, tároló, pince
szerepet tölt be, a többi garázsként működik. Az előbbi kategóriából 21 helyiséget bérbe, 14-et használatba adott a
képviselő-testület, míg a garázsok közül
11-et bérelnek. Az önkormányzat jelenleg 4 földterületet ad bérbe.
Nem emelkednek a Városi Piac területén az üzletek, asztalok, bérleti díjai
sem 2012. január 1-jétől. Ezzel a döntésével a jelenlegi piaci kínálat fenntartását szeretné elősegíteni a képviselőtestület. Emellett lehetővé teszik a piaccsarnokban és a piac külső terén lévő
őstermelői asztalokra kötött fél- és egyéves bérleti szerződések díjának havi
fizetését is, egységesen 8.500 forint
plusz áfa összegben.
***
A képviselő-testület a haszonbérbe
adott és haszonbérbeadásra kijelölt
mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok
2012. évi haszonbérleti, illetve földhasználati díjairól is rendelkezett. Ezeket csak mérsékelten, 3 százalékkal – a
jelenleg érvényes jegybanki alapkamat
felével – emeli.

Költségvetési beszámoló
Az államháztartásról szóló törvény elő-

írásainak megfelelően a képviselő-testület november 17-én megtárgyalta és
jóváhagyta az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének háromnegyed éves
teljesítéséről szóló beszámolót.
A költségvetésben tervezett feladatokat az önkormányzat és intézményei
60,31 százalékra teljesítették. Az
összes bevétel elérte az előirányzat
71,87 százalékát, míg a helyi adókból a
tervezett összeg 84,93 százalékát fizették be szeptember végéig. Az intézményi működési bevételek teljesülése
91,03 százalék, az átengedett központi
adóké (gépjármű adó) 87,95 százalék.
A felújítási és felhalmozási kereteknek
csak a 40,43 százalékát költötték el a
harmadik negyedév végéig. Ennek az
az oka, hogy a tartalékot még nem
használták fel, a kifizetések jelentős
része pedig a negyedik negyedévre
esik.

A képviselő-testület 18 millió forint
likviditási kölcsönt nyújt a Művészetek
Házának. Erre azért lett szükség, mert a
Művészetek Háza még nem kapta meg
a TÁMOP pályázatokon számára odaítélt támogatásokat, bár a jövő évi befejezésű pályázatok megvalósítása során már kifizetési kötelezettsége keletkezett. A kölcsönt a társaság a pályázati
pénzek utalását követően azonnal, de
legkésőbb jövő augusztus 31-ig köteles
visszafizetni az önkormányzatnak.

Végelszámolás
A képviselő-testület május 19-i
ülésén döntött a Főtér pályázat megvalósításával rendeltetését teljesítő
Gödöllői Városfejlesztő Kft. végelszámolással történő jogutód nélküli
megszüntetéséről. November 17-én
Oláh Béla végelszámoló előterjesztése alapján elfogadták a társaság
2011. évi korrigált végelszámolási
nyitó mérlegét.

Kétheti év végi jutalomkeret

Minőségirányítási programok

Az önkormányzati intézmények jelezték a fenntartónak, hogy az év végéig várható bérmegtakarításuk terhére a többletfeladatokat végző dolgozókat jutalmazni kívánják.

A közoktatási törvény előírja az
óvodák és iskolák számára, hogy
minőségpolitikájukat határozzák meg
és annak végrehajtására minőségirányítási rendszert építsenek ki.
Mindezt az intézményi minőségirányítási programban kell rögzíteni.

Mivel a bérmegtakarítás összege
intézményenként változó, annak érdekében, hogy az azonos tevékenységet végző intézmények jutalmazási lehetősége ne legyen igazságtalanul eltérő, a képviselő-testület a
polgármesteri hivatal működési kiadásaiból 23,6 millió forintot átcsoportosított a maradvány összegéhez.
Ezáltal minden intézmény rendelkezni fog legalább kétheti bérnek
megfelelő – de teljesítményarányosan, differenciáltan felosztandó – jutalmazási lehetőséggel.

Szmogriadó

Városunk és a térségben lakók közül
is sokakat érintett a múlt héten több
napon át érvényben lévő forgalomkorlátozás, amikor is a piros és fekete
környezetvédelmi matricával ellátott
gépkocsik közlekedési tilalmát rendelték el. Erre azért volt szükség,
mert az Országos Környezetegészségügyi Intézet a légszennyezettségi
adatok alapján veszélyesnek minősítette a főváros és több nagyváros
levegőjét, ami különösen a légúti
problémákkal küzdők számára volt
kockázatos, de senkinek sem volt
tanácsos az érintett városokban
hosszabb ideig tartózkodni a szabad
levegőn.

Késnek a pályázati pénzek

A város könyvvizsgálójának megállapítása szerint a finanszírozási források szűkössége ellenére az intézmények működését az önkormányzat
biztosítani tudta; az intézményi működési bevételek valamint az önkormányzati támogatás az elvégzett
feladatok pénzügyi fedezetét előteremtették.

Amikor a lélegzetvétel is ártalmas

Sokakat megdöbbentett a múlt
heti szmogriadó. Ezt a kifejezést a lakosság jelentős része
eddig csak a híradók külföldi
tudósításaiból ismerte, a legtöbben most első alkalommal
találták magukat szembe azzal, hogy a levegőszennyezettség miatt változtatni kell mindennapi életükön.
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Közélet

2 Gödöllői Szolgálat

Szerencsére Gödöllő önkormányzata az intézet váci kirendeltségétől
nem kapott jelzést szmogriadó elrendelésére. Gémesi György polgármester a közmeghallhatáson lakossági kérdésre válaszolva elmondta, eddig még soha nem érkezett a légszennyezettségi mutatók miatt tájékoztatás, és soha nem kellett ilyen
eset miatt intézkedést hozni. Mint
mondta, ebben feltehetően a város
domborzati viszonyai is szerepet játszanak.
A környezeti levegő szennyezettségének levegőegészségügyi értékelése egy úgynevezett Levegőhigiénés
Index alapján történik, a nemzetközi
és a hazai szakirodalom, valamint a vonatkozó
jogszabályok
alapján definiált mutatószám, amely az elmúlt 24 óra légszenynyezettségi
szintjét
jellemzi az alapszennyező anyagok,
így
a
kén-dioxid
(SO2), nitrogén-dioxid

A képviselő-testület utoljára 2007ben hagyta jóvá a felülvizsgált
minőségirányítási programokat, melyeket az idén újra aktualizált és a november 17-i ülésen el is fogadott.
Az átdolgozott minőségirányítási
programok
–
amiket
a
www.godollo.hu honlapról az intézmények bemutatásánál le lehet tölteni
– mindazon kötelező elemeket tartalmazzák, amelyeket a jogszabályok
it
előírnak.
(NO2), szén-monoxid (CO), ózon
(O3), valamint a szálló por (PM10)
tekintetében.
A LHI rendszere négy légszenynyezettség kategóriát tartalmaz. Az
első kategória (1) az elfogadható, a
második (2) a kifogásolt, a harmadik
(3) az egészségtelen és a negyedik (4)
a veszélyes minősítésű. Az LHI kiszámításához szükséges légszennyezettségi adatokat az Országos Légszennnyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomásainak adatbázisa
szolgáltatja, míg az egészségi hatások
becslése a nemzetközi és a hazai
szakirodalom alapján történik. Az
egyes kategóriák megjelenítésére
színkódokat alkalmaznak:
A légszennyezettségről pontos, aktuális adatokról a www.antsz.hu,
vagy az oki.wesper.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.
jb

Új programot hirdettek a közmeghallgatáson

„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!”
(Folytatás az 1. oldalról)
– Egyes szakaszai már elkészültek
annak a Rákos-patak menti kerékpárútnak, aminek a kiépítéséhez Gödöllő is csatlakozni kíván.
Ezt követően Füle Sándor, a Kerékpárosklub gödöllői csoportjának
aktivistája kapott szót, aki ismertette
a csoport javaslatait.
Mint mondta, a fenti elképzeléseknek a megvalósulása fellendítheti
a városunkba irányuló kerékpáros turizmust. Hangsúlyozta azonban,
rendkívül fontos lenne a belső utakon
való biciklis közlekedés megoldása
is, valamint figyelmet kellene fordítani a gyerekek körében a kerékpáros
ismeretek oktatására.
Konkrét javaslatként elhangzott:
sokat számítana, ha a Lumniczer, a
Városmajor, a Kodály és az Éva utca
mindkét irányból járható lenne a kerékpárosok számára.
Mint mondta, jó hír, hogy a vasútállomáson B+R parkoló is lesz. Ez az
alsóparki sétánnyal összeköthető lenne a belvárossal és a Kastéllyal, úgy,
hogy az aluljárót megosztanák, gya-

Bozsó Zoltán rendőrkapitány erre
reagálva elmondta, a szabályokat
mindenkinek be kell tartani. Ha ez
megtörténne, a közlekedés is sokkal
egyszerűbb lenne. Felhívta a figyelmet arra, a KRESZ egyformán vonatkozik a gyalogosokra, a kerékpárosokra és a gépkocsivezetőkre.
Mint mondta, ezért is, valamint a
megelőzés miatt tartják fontosnak az
oktatást, amiből igyekeznek is kivenni a részüket: a városi óvodákban és
iskolákban rendszeresen tartanak
foglalkozásokat, előadásokat a gyerekeknek ebben a témában. Az előadók
azt kérték, hogy akinek javaslata van a
témával kapcsolatban, küldje el azt a
kerekparosgodollo@gmail.com e-mail
címre.
Zárszóként Gémesi György polgármester bejelentette, javaslatot fog
tenni arra, hogy a jövő évi költségvetésbe 15-20 millió forint kerüljön be a program első fázisának a
megvalósítása érdekében. Kiemelte, a
program első ütemében fontos szerepet fog kapni az elhangzottak szerint a népszerűsítés, az oktatás,

logos és kerékpáros részre. Ez megszüntethetné a jelenlegi, balesetveszélyes állapotokat, s mindkét félnek
meglenne a helye. Véleményük szerint a főtéren is lehetne kijelölt kerékpáros út, ami nem zavarná a gyalogosokat, valamint szükség lenne a Patak téri híd megosztására is, amivel
megelőzhetőek lennének a konfliktus
a gyalogosok és a bringások között.
Fontosnak tartanák azt is, hogy a jelenleginél több és korszerűbb kerékpártárolót alakítsanak ki a város forgalmasabb pontjain.
Felvetéseik között szerepelt, hogy
a Dózsa György úti parkolás megszüntetésével felszabadulna egy
olyan terület, ami alkalmassá válhatna kerékpáros közlekedésre, valamint, a 3-as főúton is fontosnak tartanák ennek biztosítását. (Mindkét út
a Magyar Közút Zrt. tulajdona, nem a
városhoz tartozik – a szerk.)

kerékpártámaszok elhelyezése, egy
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, valamint a felvázolt forgalomszabályozási és útvonaljavaslatok
minél hatékonyabb megvalósítása.

A lakossági hozzászólások során is
számtalan javaslat hangzott el: többek
között felvetették, a kastélyt a tavakkal összekötő kerékpárút kialakítását,
valamint, hogy különösen nehéz,
balesetveszélyes ily módon megközelíteni az egyetemet is. Jelezték azt
is, sokat számítana, ha az oktatási
intézmények elérhetőek lennének kerékpárral.
Felvetődtek azok a problémák is,
amik az elmúlt időszakban a KRESZ
változásaiból adódtak: például, hogy
az új szabályozás tiltja a járdán való
biciklizést, ami ma már bírságot is
von maga után. Emiatt a rendőrség
több kritikát is kapott.

Feltehetően elkerül a várostól a
szintén sok pénzből felújított Tormay Károly Egészségügyi Központ
is.
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A közmeghallgatáson Gémesi
György polgármester megköszönte
a gödöllőieknek a türelmet és a
pozitív hozzáállást, amivel az uniós
elnökségi események eredményes
lebonyolításához hozzájárultak.
Szólt a készülő önkormányzati
törvény miatti bizonytalanságról,
és változásokról is. Kifejtette szomorú, hogy államosítani akarják az
oktatást és az ahhoz tartozó intézményeket, ami a város büszkesége,
és modell értékűnek számít Magyarországon.

Mint mondta, komoly problémát jelent, hogy egy sor kérdés még
mindig tisztázatlan, így például
nem lehet tudni, mi lesz a csatorna
hálózattal, a távfűtéssel és a hulladékgazdálkodással.
Az azonban már most látszik, hogy
a forráskivonások és az elkerült feladatok 500 milliós negatívumot jelentenek az önkormányzatnak.

41.
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Szükség van a Foglalkoztatási Paktumra

Nem csökkent a munkanélküliség
Nyilvános foglalkoztatási fórumon ismertette eddigi eredményeit és jelenlegi programjait a
Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. A rendezvény
első részében a térség jelenlegi munkaügyi helyzetéről és
a paktum munkájáról hallhattak összefoglalót az érdeklődők, majd kerekasztal beszélgetés keretében vitatták meg a
különböző munkacsoportok
tevékenységét.
A gödöllői Városházán november 16án megrendezett tanácskozást Pintér
Zoltán alpolgármester köszöntötte,
majd Horváth Terézia, a Gödöllői
Munkaügyi Központ vezetője ismertette a térség legfrissebb foglalkoztatási adatait. Mint elmondta, az év eleji
szinthez képest nem csökkent a regisztrált álláskeresők száma, a rendelkezésre álló források azonban jelentősen megcsappantak.
Nőtt viszont a támogatással elhelyezkedettek aránya, mivel a vállalkozások szívesebben alkalmazzák
azokat a munkavállalókat, akik után
támogatást kapnak, mint azokat, akik
nem szerepelnek ebben a körben.
Novemberben 5100 regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván a térségben, s közülük 2100 fő vesz részt
közmunkában. Őket többek között
önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú cégek alkalmazzák, de ez
sajnos csak átmeneti megoldást jelent
számukra.
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Közélet

Mint mondta, a paktum során sok
olyan kapcsolat alakult ki, ami hasznára vált a munkaügyi központ ügyfeleinek.
Ezt követően Antal Réka, a paktum menedzsere adott összefoglalót
az elmúlt másfél évben végzett munkájáról, a különböző csoportok tevékenységéről.
Beszámolt többek között arról is,
hogy a paktum eredményeként a
Madách Imre Szakközépiskola és
Szakiskolában a TEVA és a városunkban lévő gyógyszergyárak igényeire alapozva megindult a laboráns
képzés. Szólt a Zöld Híd Regionális
Hulladékgazdálkodási Kft-vel való
kiváló kapcsolatról is, ami egyaránt
megmutatkozik az ott dolgozók átképzésében, az oktatásban és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában.
A rendezvény második részében
kerekasztal beszélgetés során vitatták
meg a résztvevők a pályaorientciós

csoport és a vállalkozásfejlesztő munkacsoport programjait.
Az előbbi a térség
általános iskolásait
igyekszik tájékoztatni a pályaválasztási lehetőségekről.
A diákok az osztályfőnöki órák keretében megtartott ismertetők mellett a tervek
szerint ellátogathatnak a térség nagyobb vállalataihoz is, hogy a helyszínen ismerkedjenek meg az ott
folyó munkákkal.
A vállalkozásfejlesztő csoport a
térségben működő vállalkozásoknak
igyekszik segítséget nyújtani: találkozóikon az aktuális pénzügyi, jogi,
gazdasági kérdésekről kaphatnak
információkat az érdeklődők, s mindemellett lehetőség nyílik a kapcsolatépítésre is.
A résztvevők egyetértettek abban,
hogy nagy szükség van az ilyen
együttműködésekre, hiszen a mai nehéz gazdasági helyzetben lehetőséget
ad a kisebb vállalkozásoknak, hogy
munkához jussanak és eligazodjanak
a gyakran változó szabályozások,
lehetőségek között, valamint az oktatásba történő bekapcsolódással hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az iskolapadból kikerülő gyerekek ne a leendő
munkanélküliek táborát gyarapítsák
jk
majd.

A Teva új gyárában állíthatják elő a
jövőben a hiányzó onkológiai készítményt
A napokban hiánycikké vált
onkológiai készítményből a
teljes magyarországi szükségletet ki tudja majd elégíteni
a Teva gödöllői új üzeme,
amely várhatóan a jövő év
elején, közepén kezdi meg
működését – mondta az MTInek Paplanos Péter, a Teva
Magyarország Zrt. kommunikációs osztályvezetője.
A Világgazdaság a nemrégiben írt
arról, hogy hamarosan befejeződik
a Teva gödöllői gyárában a közel 30
milliárd forint értékű beruházás részeként megvalósuló új üzemcsarnok építése, ahol az onkológiai
betegek napokban hiánycikké vált
gyógyszerének hatóanyagát gyártják majd.
Paplanos Péter úgy tudja, hogy a
készítményt Európában jelenleg
egyedüliként gyártó holland cég
hamarosan, még az idén folytatja a
gyártást, addig pedig a magyarországi kórházaknak van elég készletük.
Egy Zala megyei kórházban, ahol
két hete fel kellett felfüggeszteni a
kemoterápiás kezeléseket, mert elfogyott a készítményekhez szükséges 5-fluorouracil nevű gyógyszer,
már pénteken folytatódtak a kezelések, miután az intézmény egyedi
importengedéllyel, Európán kívülről március végéig elegendő

készletet tudott beszerezni. A
kommunikációs vezető elmondta,
hogy a gödöllői gyárban épült új
üzem a világ egyik legmodernebb
olyan üzeme lesz, ahol steril készítményeket, azaz infúziós szereket és vakcinákat állítanak majd
elő. A gyártás indulása attól függ,
hogy a működéshez szükséges
hazai és nemzetközi szakhatósági
engedélyeket mikor kapja meg az
üzem.
Az MTI kérdésére közölte, hogy a
szóban forgó onkológiás készítmény gyártásáról akkor hozta meg
a Teva a stratégiai döntést, amikor
szembesült azzal, hogy abból hiány
alakulhat ki. Magyarázatként hozzáfűzte, hogy a hatóanyagot Európában már csak egy helyen
gyártják, de átmeneti technológiai
gyártási probléma miatt jelenleg a
szükségesnél jóval kevesebbet tudnak csak előállítani.
Megjegyezte, hogy a gyógyszeriparban nem egyedi eset, hogy hasonló probléma miatt átmeneti termékhiány alakul ki.
Paplanos Péter kifejtette, hogy az
5-fluorouracil nevű készítmény egy
olyan onkológiai alapkészítmény,
amely a kemoterápiás kezelések
fontos eleme, nem önmagában adják a betegeknek, hanem kombinált
terápiák részeként.

Harapós kutya többe kerül…

Változtatásokról dönt az Országgyűlés

Ebadó – Kutyás, fizess!?

Szigorúbb szabályok

A parlament a múlt héten 337 igen,
egy nem szavazattal és tizenöt tartózkodással elfogadta az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998-as
törvény módosítását.
Ennek értelmében a jövőben az önkormányzatok kutyaadót vethetnek ki, melynek mértéke nem haladhatja meg a hatezer forintot. Az
ivartalanított állatok, valamint az őshonos magyar kutyafajták után nem szedhető
adó (kuvasz, komondor,
magyar vizsla, puli, pumi,
mudi, magyar agár, erdélyi
kopó – a szerk.) – kivéve, ha
az ebet veszélyesnek minősítették, ez esetben azonban
az adó mértéke is magasabb, húszezer forint lehet.
Kivételt élveznek a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, vagy terápiás; a
Magyar
Honvédségben,
rendvédelmi
szervben,
nemzetbiztonsági szolgálatban, vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott; az
ivartalanított; az ismert tartóval nem
rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen, vagy állatvédelmi szervezet telephelyén
tartott; valamint állatmenhelyről, ebrendészeti
telepről, vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott kutyák.
Veszélyesnek azon kutyák minősülnek,
amelyek fizikai sérülést okoztak, vagy
“fizikai, vagy pszichikai állapotuk alapján
feltételezhető, hogy fizikai sérülést okozhatnak”.
További újdonság, hogy “veszettség elleni
oltás járványvédelmi, továbbá ebrendészeti”
feladatok elvégzése érdekében az önkormányzatok háromévente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végeznek. Ekkor az állatok gazdáinak nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, valamint többek között a kutya
fajtáját, születési idejét, nemét, színét, nevét
rögzítik.
Emellett megváltoznak a prémtermelésre
vonatkozó szabályok is. Alapvetően nem lehet

majd állatot tartani a szőrméjéért, de ez alól
lesznek kivételek, amelyeket csak később szabályoznak végrehajtási rendeletben.
A módosítás eredetileg megtiltotta volna az
élő állatok nyereményjáték díjaként történő
felhasználását is az állatok védelme érdekében, de a végül elfogadott szöveg szerint szintén végrehajtási rendeletben szabályozzák
bj
majd a kivételeket.

– Csak megerősíteni tudom, amit már korábban is elmondtam: az önkormányzatoknak lehetőséget biztosító adókivetési lehetőség nincs
arányban azokkal az összegekkel, amelyeket a
tervek szerint elvonnak a településektől –
mondta lapunknak az ebadó bevezetésével
kapcsolatosan Pintér Zoltán alpolgármester.
– Az ebadóval kapcsolatos módosítások számomra sok kérdést felvetnek, hiszen a határvonalak nem tisztázottak. Így például nem
egyértelmű a veszélyes kutya kategóriája, de
azt sem tudom, ki mondja meg azt, hogy a
kutyája a jövőben megharap-e valakit? De nem
szabad elfeledkezni arról sem, hogy a legszelídebb kutya is agresszívvá válhat, ha támadás éri, vagy ha hergelik. Ez csak egy apró példa, de ennél sokkal több kétely van bennem.
Gödöllőn továbbra sem tervezzük az ebadó
bevezetését. Állatbarát és állatvédő önkormányzat vagyunk, nem az a célunk, hogy több
kutya kerüljön az utcára, inkább arra törekszünk, hogy a gazdátlanná vált állatok közül
minél többet örökbe fogadjanak.

(Forrás: MTI)

Lapzártánkkal egyidőben tárgyalja a Parlament a jövő évi adótörvényeket. A már nyilvánosságra került
elképzelésekhez számtalan módosító javaslat érkezett, néhány dolog azonban már tudható.
Az eddigi adatok szerint január 1-jétől a jelenlegi 30-ról a korábban beharagozott 40 helyett 37 százalékra emelkedik az egyszerűsített vállalkozói adó, az eva adómértéke – Lázár János, a Fidesz
frakcióvezetője és Rogán Antal, a parlament gazdasági bizottságának fideszes elnöke nyújtotta be az
Országgyűlésnek az erről szóló módosító indítványt.
A javaslat rendelkezik arról is, hogy az eva választhatóságának összeghatára 2012-ben a mai 25
millióról 30 millió forintra nő.
Sokan találgatnak, megéri-e maradniuk, vagy inkább érdemes visszatérniük a normál adózók körébe. A
döntést december 20-ig kell meghozni.
A jelenlegi számítások szerint minél több, a tevékenységéhez kapcsolódó, elszámolható költsége van
egy vállalkozásnak, annál inkább érdemes visszalépnie, és a hagyományos adózást választania, ahol a
költségekkel csökkenthető az árbevétel, így kisebb adóalap után kell közterhet fizetni. Hogy végül is kinek éri meg evázni, arról a szakértői vélemények is jelentősen megoszlanak. Míg egyesek szerint csak
17 százalékos költséghányadig érdemes, van aki úgy véli, 31 százalékig érdemes ebben az adónemben
maradni.
Sokakat érintő, szintén zsebbe vágó kérdés, hogyan alakul az étkeztetési támogatás 2012-től. Az egyik
legfontosabb módosítás a béren kívüli juttatásként adható étkezési utalvány értéke: az Országgyűlés
döntése értelmében ez várhatóan havi 18 ezer forintról 12500 forintra csökken, ha azt a munkaadó által
működtetett étteremben használják fel. Minden más esetben csak 5 ezer forint számít béren kívüli juttatásnak, vagyis adózik kedvezményesen.
A változtatást a kormány azzal indokolja, hogy sokan ezt a támogatást hideg élelmiszerre, vagy más
háztartási termékekre fordították. 2012-től ennek megfelelően alakul át, ráadásul csak a SZÉP kártyával
lesz éves szinten 150 ezer forintig támogatható. Rossz hír az is, hogy a juttatásnak ez a formája a tervek
szerint kikerül a járulékmentes körből, és 10 százalék Eho-t kell majd utána fizetni.
Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek a megváltozott munkaképességű emberek ellátásainak átalakításáról szóló törvényjavaslatot is. E szerint 2012. január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti
rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék és bányász
dolgozók egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg.
A javaslat szerint a jövő évtől az lenne jogosult a megváltozott munkaképességűek ellátásaira, akinek
az egészségi állapota – a komplex minősítés alapján – 60 vagy legalább 40 százalékos.
A megváltozott munkaképességűek ellátásai jövedelempótló jellegűek, ezért csak akkor lennének megállapíthatók, ha az érintett az állapota miatt nem tud dolgozni, és ha a kérelem benyújtását megelőző öt
éven belül legalább 1.095 napon át volt társadalombiztosítása. Utóbbi azonban nem vonatkozna azokra,
akik 2011. december 31-én részesültek az átalakuló ellátások valamelyikében.
A megváltozott munkaképességű emberek 2012-től két típusú ellátást kaphatnának: rehabilitációs vagy
rokkantsági ellátást. Előbbiben azok részesülhetnének – legfeljebb három évig –, akiknek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényelnek, utóbbit
pedig azok kaphatnák, akiknek a rehabilitációja nem javasolható. A jogszabály kimondaná, hogy annak, aki rehabilitációs ellátást kap – amelynek összege a minimálbér 30 és 50 százaléka között mozogna –, együttműködési kötelezettsége van, amely kiterjed például az aktív munkahelykeresésre, a
felajánlott képzési vagy munkaerő-piaci programban való részvételre, valamint a rehabilitációs hatóság
által felajánlott munkalehetőség elfogadására is.
A rokkantsági ellátás legkevesebb a minimálbér 30 százaléka lehetne, maximum pedig a 150 százaléka.
A szabályozás szerint meg kellene szüntetni a rokkantsági ellátást, ha az ellátott nem tesz eleget bejelentési és felülvizsgálati kötelezettségének.
Azoknak, akik a jelenlegi III-as csoportú egészségkárosodási rokkantsági nyugdíjban részesülnek – 110
ezren –, felülvizsgálatra kell jelentkezniük. A vizsgálatok eredményeképpen akik rehabilitálhatók, rehabilitációs ellátást kapnak majd, akik nem, azok pedig rokkantsági ellátást. Ugyanez vonatkozik a
jk
rendszeres szociális járadékban részesülőkre, körülbelül 84 ezer főre.
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helyi civil szervezetek együttműködését, valamint teret adhat a lakosok,
a közigazgatás és az üzleti szféra
szereplőinek megszólításához, segít-

Segítség lesz az új közösségi tér

Átadták a Civil Házat
(Folytatás az 1. oldalról)

a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központba a

NEMZETI EGYÜVÉ T ARTOZÁS N APJA
alkalmából rendezendő ünnepi beszélgetésre
Meghívott vendégek:
lönböző foglalkozásokra is sor
kerülhet, az átadást követően
ugyanis folyamatosan birtokba
veszik az épületet leendő használóik.
A létesítmény – mint új közösségi tér – várhatóan nagy
mértékben elősegíti majd a

Ünnep, Liszt Ferenc muzsikájával

Erzsébet napi megemlékezés

A dokumentum, ami a szoborállítás
körülményeit örökítette meg, nem kevés viszontagságon esett át: átvészelte még a királyné szobrának
1951-es ellopását és megrongálását
is. Szerencsére, amikor Róna József
alkotása 1964-ben ismét a helyére

2011. december 4-én,
vasárnap 15.30 órára

A Gödöllői Civil Kerekasztal aktív
tagszervezetei már egyeztetnek a közeljövőben a házban megrendezésre
kerülő programjaikról.
A jelenlegi tervek szerint közel
húsz szervezet folytathatja itt tevékenységét. A helyiségek és az időpontok beosztásáról már folynak az
egyeztetések, s rövidesen már a kü-

Hagyományosan a királyné szobránál tartották meg Erzsébet napi megemlékezésüket városunk lakói. A Sisi
Baráti Kör által szervezett ünnepségen Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója
beszélt az Erzsébet királyné szobor
110 évvel ezelőtti felállításáról, és az
abban talált időkapszuláról.

Tisztelettel meghívjuk

került, az időkapszulát is visszahelyezték a belsejébe, kiegészítve az aktuális kordokumentummal.
Amikor az idén – a Norvég Alap
támogatásának köszönhetően – a
szobrot restaurálták, az időkapszulát
is megtalálták a szakemberek. Az eredeti példány a városi múzeumba került, a szobor azonban őrzi a másolatokat, valamint egy új dokumentumot, ami a felújítás körülményeit
dokumentálja, és hitet tesz amellett,
hogy a hálás utókor továbbra is nagyrabecsüléssel bánik Erzsébet királyné
emlékművével.
A résztvevők tiszteletük jeléül elhelyezték virágaikat a szobor talapzatánál. Gödöllő város
önkormányzata nevében
Pintér Zoltán alpolgármester koszorúzott.
A megemlékezés a Királyi Kastély dísztermében folytatódott, ahol ez
alkalommal a királyné mellett a 200
évvel ezelőtt született Liszt Ferencre
is emlékeztek.
„Sohasem láttam őt ilyen szépnek.
Mint valami égi látvány jelent meg a
barbár pompa közepette” – írta Liszt
Ferenc a lányának, Cosimának 1867ben Erzsébet királyné koronázásáról.

Családfesztivál Gödöllőn
A XVIII. országos családkongresszust, majd az azt
követő családfesztivált rendezte meg a Magyar
Katolikus Családegyesület most a 2011-es Család
éve alkalmából is az elmúlt napokban városunkban. A kétnapos kongresszusnak a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház, a szombati fesztiválnak
a Királyi Kastély adott otthont.
November 12-én szombaton Bíró László püspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Kar családreferense, a Magyar Katolikus
Családegyesület elnöke visszatekintve a Család évére, felhívott rá: Ünnepeljük együtt a családot, tegyünk tanúságot arról, hogy családban élni öröm és boldogság, hogy a család a
társadalom számára pótolhatatlan értékek forrása!
Pódiumbeszélgetésre került sor, melynek témáját a következő kérdések adták: Mit adnak a magyar családok az országnak? Mit vár az ország a családoktól?
Kulturális programok gazdagították a családfesztivált, zene-,
néptánc- és filmbemutató, tudományos előadás, irodalmi
összeállítás.

ve a kapcsolatok bővítését, a szektorok közötti együttműködést.
Az átadást, melyen több civil szervezet is képviseltette magát, Ugrósdi
Marianna és Szabó Sándor, a Megújult Nemzedékért Alapítvány képviselőinek zenés, énekes műsora tette
még ünnepélyesebbé.
bj
Arról nem szól a fáma, hogy a 200
esztendővel ezelőtt született mester
látta-e korábban Ferenc József feleségét, azt viszont dokumentumok bizonyítják, hogy a koronázás után
többször is találkoztak, sőt a korabeli
újságok azt is tudni vélték, hogy még
négykezest is játszottak együtt –
hangzott el többek között az ünnepi
műsorban. A történetírók lejegyzései
közül talán a legismertebb az, miszerint, feltételezhetően a királyné
közbenjárására szólalhatott meg a koronázási ceremónián Liszt Ferenc
Koronázási miséje.
A királyné és Liszt többször is
találkoztak, sőt egy alkalommal Mária Valéria főhercegnő a zeneszerző
lakásán is látogatást tett kíséretével.

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

A rendezvényen Balogh Ágnes,
Bozsik Fruzsina, Soós Gabriella és
dr. Suba László közreműködésével
elevenedett meg a XIX. század két
kiemelkedő személyiségének kapcsolata, találkozásaik, a zeneóriás muzsikájának kíséretében.
jk

A Török Ignác Gimnázium
szalagavató ünnepsége
Ismét eljött a szalagavatók ideje a diákok számára. November 19-én, szombaton tartották
ünnepségüket a Török Ignác Gimnázium végzős tanulói a Művészetek Háza színháztermében, ahol a diákok mellére felkerült az iskolától való búcsúzást jelképező szalag.

Délután szentmisével zárult a nap az ország minden részéről
érkezett résztvevők számára. A szentmise főcelebránsa Erdő
Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek volt. N. A.

MEGHÍVÓ – BAPTISTA GYÜLEKEZET
2011. november 27-én (vasárnap) 10 és 17 órakor Evangelizációt tartunk a Gödöllői Baptista Gyülekezet imaházában. Igét hirdet: Bodor Sándor. Mindenkit szeretettel várunk!
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem
így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?”
János evangéliuma 14,1-2

Tehetséggondozás a Hajós iskolában

Másfél éves program zárult
Lezárult „Az iskolai tehetséggondozás feltételeinek fejlesztése a gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolában” (TÁMOP3.4.3-08/1-2009-0037) pályázat, amivel a tehetséges tanulók azonosítását, fejlesztését,
gondozását segítették elő. Az
intézményben az elmúlt tanévben szakkörökkel, versenyekkel,
sportfoglalkozásokkal,
egyéb iskolai rendezvényekkel
biztosították az iskolai tehetséggondozást.
A projektzáró rendezvényen a pályázat projektmenedzsere és pénzügyi
vezetője ismertette a pályázat célját,
“életútját”, beszámolt a másfél éves
munka elért eredményeiről, az iskola
saját tehetségprogramjáról, a tehetséggondozással kapcsolatos pedagó-

gus, valamint szülői továbbképzésekről, az együttműködéseikről, a tehetségsegítő hálózatba történő bekapcsolódásról, a projekt fenntarthatóságáról.
A szakmai munkaközösségek prezentáció keretében számoltak be a tehetséggondozó műhelyek tevékenységeiről, a tanulmányi és sportversenyekről, az egyéni tehetségfejlesztésről, valamint az elért eredményekről, amiket lehetővé tett a 15 millió
forintos pályázati támogatás.

2011. november 23.

Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Bronzvasárnapi vendégek
Ádvent második vasárnapján,
bronzvasárnapon, december
4-én nem mindennapi vendégek keresik fel a Bagoly
könyvesboltot. Délelőtt, 10.3012-ig a boltban dedikálja legújabb, a nyomdából éppen
csak kikerült könyvét Lőrincz
L. László. Vele lesz lánya, Lőrincz Judit Lívia, nem kísérőként, hanem hogy ő pedig két
mesekönyvét lássa el ajánló
soraival a gyerekek örömére.
Lőrincz L. László új regénye, a kétkötetes A piramis gyermekei természetesen A föld alatti piramisnak a
folytatása. Az író műveinek lelkes olvasói ismét találkozhatnak benne régi
ismerősükkel, Samuel Nelson magándetektívvel, aki a szintén jól ismert Szilágyi professzorral összegyűjti a megszokott csapatot, hogy
megint Egyiptomba utazzanak, s
megfejtsék a titkot, amiről egy az
utóbbi időben előkerült felirat beszél.
Honnét bukkanhat még elő Egyiptomban váratlanul felirat? Egy hatalmas, mindeddig a mélyben rejtőző labirintusból. Több ezer éves homok általi fogsága csak most érhetett véget.
A fordítása szerint így kezdődik: „Én,
Imu, éltem és meghaltam…” Majd
így végződik: „…ott leszek a szkara-

beuszban.” A piramis gyermekei története arról a világról ad hírt, amelyben a szkarabeusz félelmetes fegyver,
s beláthatatlan távolból érkezik a
földre.
Lőrincz Judit Lívia könyvei is titkokat tárnak fel. Tengerekről és óceánokról osztja meg a tapasztalatait velünk, de leginkább a gyerekekkel
Balambér, a bálnaborjú. Pufi, a kandúr pedig nem kevés viszontagság
után gazdára lel.
Vár tehát jövő vasárnap, december

Erzsébet királyné vers- és prózamondó verseny

„Ki nyer ma?”
17. alkalommal rendeztek versés prózamondó versenyt Erzsébet királyné emlékére városunkban. A rendezők, a Gödöllői Királyi Kastély, a Gödöllői Király
Kastély Barátainak Egyesülete, a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ az idén Gárdonyi Géza idézetet tettek meg
mottóul – „A család… olaj az élet
lámpásában” –, arra kérték a versenyzőket, a család témaköréből
válasszák azt az irodalmi művet,
amit majd előadnak.
November 19-én, éppen Erzsébet napon
gyűlhettek össze a versenyzők, a zsűri, a
szervezők, a felkészítők, az érdeklődők
a kastély Barokk Színházában. Bemutatkozott a zsűri, annak örökös elnöke,
Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész,
tagjai, Gloserné Szabó Györgyi, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ nyugalmazott igazgatója, Buka Enikő, a Frédéric Chopin Zeneiskola igazgatóhelyettese, Papházi János, a
Gödöllői Királyi Kastély Múzeumi
Osztályának vezetője és Pető László diákzsűri, volt versenyző.
Negyvenketten versenyeztek a nap folyamán vers- és prózamondó kategóriában, hatan pedig megzenésített alkotással léptek színpadra. Pécsi Ildikó átadta
az ilyenkor már hagyományosan átadás-

ra kerülő aranymedált, a támogatóknak
és a szervezők közül Lakatos Györgyinek, a könyvtár munkatársának.
Pintér Zoltán alpolgármester a rendezvény jelentőségét méltatta: amit tizenhetedszer rendeznek meg, már több mint

egyszerű hagyomány – mondta. Emlékeztetett rá, hogy olyan helyszínen
vagyunk, ahol az év első felében az Európai Unió tanácsának soros elnöksége
zajlott, éppen itt, a Barokk Színházban
készültek Európa vezető politikusainak
„családi fotói”.
Szlávik Jánosné, a Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete elnöke köszöntőként a Gödöllőn működő
Irodalmi Kerekasztal által idén megjelentetett A parkon át című kötetből
Pap-Klára Márta Nagyapám, Erkel és
én című meghatóan szép írását olvasta fel.

4-én délelőtt a Bagoly könyvesbolt.
Ritka alkalomnak lehetnek részesei,
akik felkeresik.
(Lőrincz L. László: A piramis
gyermekei I-II.
Lőrincz Judit Lívia. Balambér, a bálnaborjú kalandjai távoli tengereken
Lőrincz Judit Lívia: Pufi kandúr
-nádgazdát talál)
S hogy ki nyert „ma”, november 19-én?
I. kategória (10-12 év): 1. Mohamed
Ahmed Azmi (Petőfi iskola); 2. Sepsi
Boglárka (Szent Imre iskola); 3. Végi
Orsolya (Petőfi).
II. kategória (13-15 év): 1. Szabó
Dániel (Török Ignác Gimnázium); 2.
Hidi Norbert (Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola; 3. Papp Tímea (Református Líceum).
III. kategória (15 év felett): 1. Albert
Márton (Premontrei
Gimnázium) és Georgita Máté Dezső
(Premontrei)
megosztva; 2. Szelba Szabolcs (Premontrei); 3.
Turay Tünde (Premontrei), Virág Ágnes és Molnár Melinda (Madách iskola) megosztva.
IV.
kategória
(megzenésített vers):
1. Székelyhidi Zsófia
(Chopin Zeneiskola); 2. Tarcsay Csenge (Raul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium); 3. Garai
Dóra (Chopin Zeneiskola).
A számos különdíj között Gödöllő város elismeréseit Lukács Lilla Réka
(Premontrei), Győri Sára Rózsa (Református Líceum), Csigi Máté (Fazekas Mihály Gimnázium) és Juniki
Anna (Chopin Zeneiskola) vehették
át.
A legeredményesebb felkészítő díjában Balogh Ágnes és Soós Gabriella, a Frédéric Chopin Zeneiskola
tanárai részesültek.
N. A.

Frédéric Chopin Zeneiskola

Barokk hangverseny
A Gödöllői Barokk Év rendezvényeit
gazdagította az a koncert, amit a Frédéric Chopin Zeneiskola tanárai és

diákjai adtak a Királyi Kastély dísztermében.
A
zeneiskola zenekarai, művészeti csoportjai ez alkalommal Bach, Corelli, Scarlatti,
Mattheson, Castello, Lotti, Schütz, Vivaldi, Mouret, Händel és Farkas Ferenc műveit szólaltatták
meg.
A
hangversenyen
a
Chopin Fúvósötös, a Gö-

döllő Consort, a Cuento Gitártrió, a
Cantus Ludus énekegyüttes, az Ifjúsági Vonószenekar – Lázárné Nagy
Andrea vezényletével – és a Chopin
Brass Quintett tolmácsolásában hangzottak fel a zeneirodalom gyöngyszejk
mei.
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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 (4.)
A HÉV-szerelvények az 1930-as évek elejére már teljesen elavultnak számítottak: hihetetlenül ráztak, és rettentően hangosak voltak,
az utasok nehezen fértek el egymás mellett. Az igazgatóság 1930ban új Pullmann-kocsikat állított üzembe. Ezeket eleinte kékre,
majd a jamboree alatt zöldre festették. 1931 januárjában már közlekedtek az új típusú HÉV-szerelvények, de leginkább csak a Budapest és Csömör közti vonalon. Az újítások ellenére a gödöllői vonalon a kocsik jelentős része még a régi szériából származott, még 1937-ben is.
Az évtizedek alatt szőnyeg alá söpört problémák miatt a HÉV utazóközönsége kezdett fogyatkozni, s ezzel arányosan nőtt a
HÉV adóssága is, így 1931 tavaszára csődközeli helyzetbe került. Az üzemeltetéséről megindultak a tárgyalások a főváros
tulajdonában lévő BSzKRT-tal. Végül 1932-ben az összes BHÉV-vonallal együtt a Budapest–Gödöllő vonal is a BSzKRT
tulajdonába került.
Az állomásépületek nem épültek meg a pályatesttel együtt, ezeket csak később kívánták megvalósítani, emiatt komoly viták
fakadtak és némelyikük évtizedeken át borzolta a kedélyeket. A Ferenc József-téren ideiglenesen egy bódét helyeztek el a
megállóban. Közel egy évvel az átadás után még el sem kezdték az állomás épületének építését. Ehelyett 1912 őszén a már
meglévő bódé mellé egy újabb bódét építettek. De még így sem volt elegendő a váróhelyiség az utasok számára. Csak 1913
májusában kezdték meg az új épület előkészítő munkálatait. Ez azonban sokaknak nem tetszett a településen. Vita bontakozott ki abban a kérdésben is, hogy az új épületben elhelyezhet-e a HÉV igazgatósága éttermet vagy sem. A község elöljárói
úgy gondolták, hogy nem azért biztosítottak ingyen telket a beruházáshoz, hogy ott éttermet, hanem, hogy várótermet építsenek. Vagy ha mégis étterem üzemel az épületben, amelyből a HÉV igazgatósága profitál, akkor fizesse meg a községnek
az ezért járó bért. A vendéglő a viták ellenére elkészült és megkezdte működését. 1929-re az étterem tulajdonosa olyan magas szintre emelte az intézményt, hogy Gödöllő község beadvánnyal fordult a vasútigazgatósághoz, mely szerint az állomás
III. osztályú várótermét csatolják a vendéglőhöz és építsenek egy új várótermet.
1913 őszén úgy határozott a BHÉV igazgatósága, hogy a gödöllői Erzsébet-park feltételes megállóhelyen az országút felöli
oldalon, egy váróbódét építtet. A már megépült váróhelységnek nevezett bódék sem voltak problémamentesek – a helyiségekben pl. télen nem volt fűtés. Mint ahogy a helyi lapokban írták: „Aki utazni akar, ne csak jegyet váltson, hanem vigyen
magával egy darab szenet is, ha nem akar megfagyni.” A megállókban a világítás sem volt megfelelő. Sötétben gyakran a
mozdonyvezető sem tudta pontosan eldönteni, hogy hol van pontosan a peron vége. Az Erzsébet-parki megállónál pedig,
egyáltalán nem volt világítás.
Az állomásépületek közül a legtöbb gondot a végállomás épülete jelentette. Ennek a felépülésére több évtizedet kellett várni.
A pálya átadása után nemsokkal a HÉV vezetése a már jól bevált bódét húzatta fel ideiglenesen addig, amíg az új épület el
nem készül. Ez azonban a következő évtized végére sem készült el. 1919-ben így fogalmaztak az épületről a helyi sajtóban:
„Mindennek a koronája mégis csak a gyönyörű BHÉV végállomási épület. Csodáljuk, hogy a szép új szerelvények fele úton
vissza nem fordulnak, és ezen bódé elé befutnak. Tartozik-e községünk tűrni azt, hogy egy ennyire csúf kis bódéval a község
egy legszebb részét, pont a község bejáratát elcsúfítsák.” A HÉV igazgatósága a problémát úgy oldotta meg, hogy 1931.
szeptember 26-án bezáratta a végállomáson üzemelő bódét, de ezzel megszüntette a jegyárusítást ezen az állomáson. Ezután
már nem lehetett a végállomáson retúrjegyet, füzetjegyet, bérletet vásárolni. Az épület lebontását pedig fontolóra vették.
Ezzel ellentétben a bezárt bódé 1933 tavaszán még mindig ott éktelenkedett. A bontást végül 1933. június 23-án kezdték
meg, ekkor a község lakosaiban felébredt a remény, hogy egy csinos várótermet és új jegypénztárat kapnak. Azonban az új
váróterem még jó pár évig csak álom maradt a település lakóinak számára. Az elbontott bódé helyére semmilyen épületet
nem emeltek, csak három padot állítottak a végállomásra. Később ezek is eltűntek. Ezután az utazóközönség esőben, hóban,
fagyban, szélben a szabadban volt kénytelen várakozni. Hiába tiltakozott a lakosság, nem történt semmi. 1938-ban a BHÉV
igazgatósága beruházásokat kezdett az elavult állomásépületeinek felújítására. A gödöllői vonalon Cinkota mellett Rákosfalva, Sashalom, Mátyásföld kapott egy-egy csinos épületet. A modern épületek modern várótermeket is kaptak, Gödöllőn
azonban ismét elmaradtak a beruházások. Pedig ekkorra már a Ferenc József-téri megálló épülete is gondot okozott az utazóközönségnek. Váróterme nem volt, a pénztárhelyisége pedig túl sötét és szűk volt. A végállomásnál már évek óta ígérgették, hogy megkezdik az építkezést, de erre sem került sor. 1943-ban úgy nézett ki, hogy a majd’ 4 évtizeddel korábban vállalt
kötelezettségeinek a HÉV eleget tesz. Azt az információt küldte a HÉV igazgatósága az elöljáróságnak, a
helyi sajtó folyamatos támadásai miatt, hogy a cég
építési osztálya már elkészítette az új állomásépület terveit. Az engedélyek beszerzése után pedig minden akadály elhárul a beruházás elől. De az építkezés így is csak
1944-ben kezdődött meg, s 1944 októberéig tartott.
Problémákat szült a megállók elnevezése is. A Ferenc
József-téren felállított bódéra egy „Gödöllő főtér” táblát
helyeztek, holott a térnek nem ez volt a neve. Hosszas
huzavona után 1912 decemberére lecserélték a megálló
nevét, és ekkor már helyesen került be a menetrendbe.
Azonban nem csak ez az elnevezés okozott gondot a településen. Kifogásolták a „Király-park” megálló elnevezést is: ha Gödöllőre utazott egy idegen, akkor azt hihette, hogy innen a legrövidebb az út a kastélyba, holott a park ettől a megállótól igen messze esett. A harmadik lehetetlen elnevezés a pálya végén lévő MÁV-pályaudvar mellett lévő „Végkitérő” megálló neve volt. Mint ahogy a lapokban írták, „ Ez a „Végkitérő” a „Végállomást” akarja jelenteni. Közbeeső kitérő nem lévén, természetes, hogy végkitérő sem létezik, amely szó egyébként is a magyar nyelvben ismeretlen volt.
A vasúti közlekedés megindulásával együtt arányosan megnőttek a vonal mentén a balesetek is. Ezek közül az egyik legjellemzőbb a vonatok kisiklása volt. A Gödöllő–Budapest vonalon a megnyitás után egy nappal már szerencsétlenség történt, a
gondatlan váltókezelés miatt. A Gödöllőről induló szerelvény Kistarcsán kisiklott, felborult és majdnem lecsúszott a magas
vasúti töltésről. Többször előfordult, hogy Cinkotán a hibás váltóállítás miatt siklott ki szerelvény, máshol személy- és tehervonatok is ütköztek össze emiatt. Ezek a balesetek azonban ritkán végződtek halálesettel. Gyakori volt még a megállókban a
gyalogosgázolás. Többször sodródtak a kerekek alá vonatra várakozó utasok. Sűrű baleseti forrást jelentettek a HÉV-átjárók.
Ezekben embert, automobilt vagy éppen lovas kocsit gázolt el a HÉV. A baleset abból adódott, hogy az átjárók többségében
semmi sem figyelmeztetett a vonat érkezésére. A további balesetek elkerülése érdekében indítványozták a vasúti átjárók sorompóval történő ellátását, de ezt a beruházást az 1930-as évek végére sem végezte el a HÉV üzemeltetője.
A tervek szerint nem ért volna véget Gödöllőn a HÉV pályája. Még el sem készült a Gödöllőig terjedő vonal, de már mozgalom indult a meghosszabbítása érdekében. Az új vonal Máriabesnyőn keresztül, Bag érintésével ment volna le Aszódig. Ennek érdekében 1910 júliusában Aszód, Domony, Gödöllő elöljárósága és a besnyői nyaralók egyesületének küldöttsége látogatott el a kereskedelemügyi miniszterhez, aki válaszában arról tájékoztatta a küldöttséget, hogy a vonal Besnyőig történő
meghosszabbításának nincs semmi kifogása, de az Aszódig terjedő vonalról még egyeztetni kell. 1911 tavaszára a Máriabesnyőig történő meghosszabbításáról döntés született. 1911 március 7-re tűzték ki a vonal hosszabbításához szükséges közigazgatási bejárást. 1911 októberére már az Aszódig történő meghosszabbítás is engedélyezést kapott. Ezt követően két évig
semmi kézzelfogható nem történt az ügyben. Majd 1913 októberében újabb engedélyezési procedúra után ismét közigazgatási bejárást tartottak. A pálya a besnyői kolostor mellett elhaladva a MÁV vasúti sínek mentén haladva ment volna Aszód
felé. Domony határába érve keresztezte volna az országutat, majd érintette volna Domony (Egresvölgy) telepet, ahová állomást is terveztek. Innen Bag felé vette a pálya az irányt, mely előtt szintén keresztezte volna az országutat. Ezután az országút és a vasút közt haladva – keresztezve a losonczi vasútvonalat – ért volna be az aszódi vasútállomásra. Az Aszódig történő meghosszabbítás töltési munkálatait Besnyőig 1920-21-ben elvégezték, de ezen a szakaszon már nem készült el a pályatest...
Köszönjük a Gödöllői Városi Múzeum segítségét

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.

Ambrus Zoltán szobra
Ambrus Zoltán író, műfordító, (1861-1932) és családja
1897-től rendszeresen Gödöllőn töltötte a nyarakat Lovarda
utcai házukban. Itt, a nyaraló
kertjében állították fel 1985ben bronz mellszobrát. Az alkotás Búza Barna szobrászművész munkája, akit elsőként
tüntettek ki a Magyar Kultúra
Lovagja címmel.
Ambrus Zoltán írói munkássága mellett a hazai színjátszás
történetébe is beírta nevét, hiszen 1917-1921-ig a Nemzeti
Színház igazgatója volt, valamint számtalan egyéni hangvételű színikritikát is írt.
Egykori házában 1990-ben
nyitották meg a bútoraival,
használati tárgyaival berendezett emlékszobát. Tekintélyes könyvtárának nagy része sajnos a II. világháború alatt elpusztult, kéziratait és személyes tárgyait azonban sikerült megmenekíteni. A kert és az egykori nyaraló ma része a Városi Múzeum irodalmi
túrájának.
Forrás : Gödöllői Kalauz
www.buzabarna.hu
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Egy Finnországban gyűrűzött vörös
vércsét ért áramütés Nógrád megyében
A finnországi Kauhava település mellett gyűrűzték azt a vörös vércsét, amelyet egy gazdálkodó talált október végén
egy középfeszültségű villanyvezeték közelében a Nógrád
megyei Palotáson. A madár
még élt, de repülni már nem tudott.
Az Magyar Madártani Egyesület
(MME) szakemberei a madár fém és
színes gyűrűi, valamint szárnykrotáliái segítségével azonosították az állat származási helyét és felvették a
kapcsolatot a finnországi Turku egyetem kutatóival.
Kiderült, hogy a vércsét a megtalálási helyétől 1723 km-re északra
gyűrűzték. Az egyetem munkatársai
már 25 éve végeznek kutatásokat egy
általuk létesített költőládás telepen,
ahol idén 220 költőpáruk volt.

Az itthon talált hím pontos kora
nem ismert, de az biztos, hogy
2010 előtt született. Az állat bár az
áramütést túl fogja élni, teljes gyó-

A tél közeledtével egyre nehezebb friss zöldséghez hozzájutni,
ezért nagyon meg kell becsülnünk azt a keveset is, ami van. Az
egyik ilyen hálás zöldség a póréhagyma, amely ideális a késő
őszi-téli időszakra.
A póréhagyma őshazája valószínűleg a Földközi-tenger vidéke, nálunk a bolgárkertészek termesztették először. A források szerint már az ókori Egyiptomban is ismerték, Kheopsz fáraó jutalmul adta a legvitézebb harcosainak. Kicsit
később az ókori Rómában Néró császárról is feljegyezték, hogy nagyon szerette, és gyakran fogyasztott póréhagymalevest.
gyulására nincs esély. Jelenleg a Bükki Nemzeti Park Nógrádi Tájegységének salgótarjáni telepén gondozzák.
A Madárgyűrűzési Központ
adatai szerint finn vörös vércsék viszonylag nagy számban
kerültek meg Magyaroszágon.
Sajnos számos egyed kerül kézre sérülten vagy elpusztulva,
sokukat ér áramütés.
mme

ezer forint, így a szállítmány teljes értéke megközelíti a 100 millió forintot.
A sofőr ellen természetkárosítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt
büntetőeljárás indult.
Bránya
Krisztián, a Körös-Maros Nemzeti Park
igazgatóságának
természetvédelmi
őrkerület-vezetője
elmondta, a madarak között a legtöbb mezei pacsirta volt. Emellett
akadt még kalandrapacsirta, rozsdástorkú pityer,
kékbegy, tengelic,
fenyőrigó, lépri-

mti
Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely

Nem engedik szabadon a tervekkel ellentétben Új-Zélandon Manukurát, az igen ritka fehér kivit. A
madár az első fehér kivi, amely tenyészprogram eredményeként bújt ki a tojásból.
A vadon túl veszélyes lenne a ritka madár számára, a kivi ezért inkább saját kis területet kap, ahol az intézmény látogatói
is megtekinthetik – közölte az Északi-szigeten lévő Pukaha Mount Bruce madárvédelmi központ. “A tenyészprogram
eredeti célja az, hogy egy fennmaradó kivipopuláció létrejöttét segítsük elő a vadonban. Manukurára azonban különleges ajándékként tekintünk, ezért nagyon fontos az ő védelme” –
mondta el Jasen Kerehi, a központ szóvivője. Manukura egy igen
ritka kivifaj tagja. A centrum információi szerint ő az első fehér kivi,
amely tenyészprogram eredményeként bújt ki a tojásból. A kis tojó
három hete nagyon betegen érkezett a wellingtoni állatkertbe, ugyanis
lenyelt két követ. A kivik a legtöbb madárhoz hasonlóan emésztésük
elősegítése érdekében gyakran köveket nyelnek. Manukura viszont
úgy tűnt, többet nyelt le a kelleténél, ezért lézer segítségével összetörték a bélrendszerét elzáró kavicsokat. A kivifélék repülésre képtelen madarak, szárnyuk nincs. A kifejlett egyed általában 1-4 kilós,
magassága 35-65 centiméter lehet. A hosszú, vékony csőrű, éjszakai
madár Új-Zéland nemzeti szimbólumának számít; mivel egyedszáma egyenletesen csökken, fokozottan veszélyeztetett fajnak számít.

Az őrbottyáni lómenhely a vágóhíd alternatívája az öreg és beteg lovak számára
Magyarországon, sőt talán Európában is egyedülálló alapítvány jött létre egy család közreműködésével a beteg, öreg, sérült lovakért Őrbottyánban – hangzott el a Kossuth Rádió Oxigén című műsorában. Tizenhárom évvel ezelőtt három lóval kezdték, azóta közel félszáz állat talált menedékre a
Gödöllői-dombság ölelésében.
Ugyan évezredek óta a társunk a ló, még mindig gyakran haszonállatként kezeljük őket. Meggondolatlan vásárlások százai,
ezrei váltak gyakorlattá: sőt, sajnos az sem ritka, hogy egy élete teljében lévő állatot, amely például már nem úgy versenyez,
ahogyan elvárnák tőle, vágóhídra küldik – hangzott el a műsorban. Rédey Éva, a menhelyet működtető alapítvány elnöke
fáradhatatlan munkájával próbálja menekíteni az állatokat, miközben abban bízik, hogy változni fog a szemlélet.

Júniusi születésű, kidobott
kiskutyák szerető gazdit
keresnek.
Tel.: 30/454‐8887.
Önálló fiú kiscica vagyok és
jólnevelt. Szerető gazdit keresek.
Tel.: 20‐371‐0119

Tűző napos ágyásban, tápanyagban gazdag talajban kiválóan fejlődik. Néha
szórjunk az ágyásaiba fahamut, és öntözzük meg csalán- és nadálytőlével – ezzel fedezhetjük a magas káliumigényét.
A póréhagyma magját májustól július végéig vessük. Cél, hogy minél hoszszabb legyen a póré fehér szárrésze, ezért érdemes 15 centiméter mély árokba

gó, nádi sármány és barázdabillegető
is. A szakember szerint a védett madarakat néhány napja ejthették el sörétes puskával.
A madarakat szorosan kartondobozokba és nejlonzacskókba csomagolták. A dobozokon és a zacskókon
feliratok voltak olvashatók – tapasztalta a helyszínen az MTI tudósítója.

Fogságban marad Új-Zéland egyetlen fehér kivije

GAZDIT KERESNEK

A póréhagyma termesztése

Fotó: Papp Ferenc

Természetkárosítás

A belépésre jelentkező járművet vizsgáló rendőröknek feltűnt, hogy a rakomány egy részének csomagolása
különbözik a szállított hentesáruétól,
ezért alapos ellenőrzésnek vetették
alá a járművet – tudatta az illetékes
kapitányság.
A hűtőteherautóból mintegy tízezer
védett madár teteme került elő. A madarak eszmei értéke egyedenként tíz-

A póréhagyma

A finn kutatók vonulási útvonalak megismerése céljából idén először 85 hím példányra erősítettek
geolokátort. Azért választották a
hímeket, mert ezek hűségesebbek
élőhelyükhöz, nagyobb biztonsággal visszatérnek oda, mint a tojók.

Tízezer védett madártetem egy teherautóban

Mintegy tízezer darab védett
madár tetemét találták meg
egy román teherautóban a
nagylaki átkelőnél a határrendészek;
a
szállítmány
együttes eszmei értéke csaknem százmillió forint – közölte
a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság.

Egy fontos vitaminforrás télen

vagy gödörbe ültetni a palántákat (azaz halványítani, mert a föld alatti szárrész
kifehéredik), és ahogy nőnek a növények, folyamatosan töltögetni kell az
árkot. Kora ősszel pedig fel is kupacolhatjuk a földet a tövek körül. Túl mélyre
mindenesetre ne ültessük, mert az gátolja a növekedését. Apóréhagyma levelei
annál erőteljesebb kékes-zöld színűek, minél nagyobb volt a hideg. Ez a szín a klorofill és az antocián jelenlétét igazolja. A póréhagyma jellegzetes
szagát a kénes összetevők adják, többek
között a cikloalkinnek.
A póréhagyma jól
tárolható, de lehetőleg
ne alma és paradicsom
mellé tegyük, mert akkor hamarabb fonnyad. Nálunk elsősorban a Tétényi
áttelelő, a Carentan, az Elefánt, a Platina, a Collana és a Calmus fajtákat lehet
kapni.
A póréhagyma gyógyhatásai
Élelmezési szempontból nagyon fontos növény, A-, B1-, B2-vitamint,
nikotinsavat, C-vitamint és jelentős mennyiségű ásványi sót tartalmaz. A XX.
század elején sikerült kivonni a póréhagyma nedvéből olyan hatóanyagokat,
amelyek gyógyítják a garat, a gége, a légcső, valamint a hörgők gyulladását.
Változatosan elkészíthető zöldségféle: minden olyan ételbe jó, amibe egyébként vöröshagymát teszünk, nagyon finom levesnek, salátának, de süthetjük,
ránthatjuk, rakhatjuk is.

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:

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
Kedves: 1,5 év körüli keverék szuka. Kicsit félénk,
de egy igazi szeretetbomba, egész nap osztogatja
a puszikat. Jobb szemén hályog van, mely műtéti
úton eltávolítható. Más kutyusokkal is jól kijön.
Tel: 70/601‐10 60; 30/740‐8432.
Tina: 1,5 év körüli keverék szuka. Október végén
találták Szadán az ipari parknál. Ragaszkodó, na‐
gyon jól szocializált, nyugodt természetű kislány,
más kutyákkal és cicákkal is jól kijön.
Tel: 70/601‐1060; 30/740‐8432.

November 26‐27‐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.

Dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535‐5523
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Sport

Röplabda – Újra bajnoki pontok

Labdarúgás – Osztoztak a gödöllőiek Felsőpakonyban

A Szolnok is kipipálva

Elkótyavetyélt pontok

Szűk egy hónap után, ismét bajnoki pontokért küzdhettek a női
röplabda bajnokságban a csapatok. A TEVA-GRC a Szolnok együttesét fogadta és magabiztosan, 3:0-ra nyertek a mieink.
Az első szettben még tartotta magát az
RKSI, de a folytatásban felőrölték a gödöllői hölgyek ellenfelük ellenállását és
teljesen megérdemelten, a papírformának megfelelően hozták a kötelező pontokat Ludvig Zsolt tanítványai. A következő játéknapon Veszprémbe utazik
a csapat, ahol szintén elvárható a kötelező siker.
NB I. Liga, alapszakasz 10. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Szolnoki Főiskola RKSI 3:0 (22, 14, 20)

gyar kupában. A hölgyek a Budai XI SE
elleni hazai, 3:0-ás győzelmet megismételve, idegenben sem adtak szettet a fővárosiaknak, így 6:0-ás összesítéssel,
kettős győzelemmel vették az akadályt.
Ludvig Zsolt együttese, az elmúlt évben Gödöllőn edzősködő, a nyáron az
UTE vezetőedzőjévé kinevezett Deme
Gábor együttese ellen játszik majd a
legjobb négy közé jutásért, minden bizonnyal hatalmas presztízscsatát.
Magyar Kupa nyolcaddöntő, 2. mérkőzés: Budai XI SE – TEVA-Gödöllői
RC 0:3 (-16, -16, -22)
-ttNyugodt taktikázás

Magyar Kupa – Jöhetnek a lilák
Simán nyert, így a legjobb nyolc közé
jutott a TEVA-GRC csapata a női Ma-

Az őszi szezon utolsó előtti, 14.
játéknapján a Gödöllői SK labdarúgó csapata a Felsőpakony vendége volt. A megyei I. osztályban
szereplő GSK a találkozó esélyeseként léphetett pályára, de végül meg kellett elégednie Lovrencsics László csapatának az
egy ponttal.
A meccs összképe alapján városunk labdarúgói közelebb álltak a győzelemhez,
de, hogy ez végül miért nem sikerült, az
talány marad. Ugyan, szűk negyed óra
után a házigazdák szereztek vezetést,
Tóth Roland emelésével, valamit Kővári Péter bombagóljával a Gödöllő
mehetett előnnyel a szünetre.
A mieink még talán az öltöző melegét
eleveníthették fel egymásnak, azaz fejben még az öltözőben maradhattak,
ugyanis a folytatásban az első támadásából egyenlített a Felsőpakony. Ez
megzavarta csapatunkat, kiegyenlítettebb lett a játék a második 45 percre,

nem is tudtak túljárni egymás eszén a
csapatok, így maradt a 2–2-es döntetlen.
A Gödöllő 14 fordulót követően 19
pontjával a 8. helyen áll. Az őszi utolsó
fordulóban a sereghajtó Bugyi csapata
látogat a Táncsics Mihály úti sportcentrumba november 26-án, szombaton. A
találkozó 13 órakor kezdődik majd.
Pest megyei I. osztály, 14. forduló
Felsőpakony – Gödöllői SK 2–2 (1–2)
Gól: Tóth Roland, Kővári Péter
(Az U19-es csapat november 24-re halasztotta a találkozót.)
Következik:
November 26., szombat 13 óra (U19:
11 óra), Táncsics M. úti sportcentrum:
Gödöllői SK – Bugyi SE
Utánpótlás – Őszi első az U16-os
csapat
Befejeződött az őszi szezon az Gödöllői
SK, NB II. U17 közép-keleti csoportjában szereplő U16-os korosztály számára. Tóth László tanítványai több mint

Futsal – Sorozatban öt siker

Harcművészet– ITF Taekwon-do

Ütötték a Vasa(s)t a Bikák

Két gödöllői országos bajnok

Magabiztos játékkal, 9–3-ra verte a Vasast a Gödöllői Bikák csapata a Futsal NB I. 9. fordulójában, ezzel már sorozatban ötödik győzelmét aratta a csapat és
feljött a bajnoki tabella 5. helyére.
Baranyai Pál legényei a forduló előtt
még a második helyen tanyázó, egykor
a gödöllői alakulatot sikerre vezető Kis
János által dirigált Vasast fogadta. Joggal várhatták önbizalommal telve tehát a
vendégek a meccset, bár ez a hazaiakról
is elmondható volt, ugyanis az első három fordulóban rendre kapituláló Bikák, az elmúlt négy mérkőzésükön nem
találtak legyőzőre. Nos, a gödöllőiek
megmutatták, hogy nem a véletlen műve a remek sorozat, könnyedén verték a
fővárosiakat és az újabb három ponttal
15 egységre növelte pontjai számát, ezzel feljött a csapat az 5. helyre.
(Az Újszeged elleni találkozó lapzártánk
után fejeződött be.)
Futsal NB I., 9. forduló
Gödöllői Bikák – Vasas 1988 Déli Futsal 9–3 (4–1) Gól: Simonyi Gábor (3),
Schrancz Balázs, Szente Tamás (2),
Ughy Márk, Vidák Balázs, Biczi Gábor
Utánpótlás – Jól rajtoltak a fiatalok
Jól vették az első fordulót a Gödöllői
Bikák utánpótlás csapatai. A tavalyi országos U15-ös bajnokcsapat, Tóth
László 1996-os születésűekből álló alakulata, idén már az U17-es kiírásban kísérli meg megismételni az elmúlt szezonban nyújtott remek teljesítményét
(27 győzelem, 2 döntetlen). Az U16-os
csapat ott folytatta, ahol a májusi döntőben abbahagyta, a keleti csoportban (a
Gödöllő mellett, a Berettyóújfalu, a
Gyöngyös, a Szeged, valamint a Debrecen verseng a biztos továbbjutást jelentő
első két helyért) szereplő együttes mindhárom ellenfelét magabiztosan verte az
idei első fellépésén.
A 2011/2012-es kiírásban már saját
jogon versenyző gödöllői utánpótlás az
U19-es, valamint az U15-ös bajnokság-

ban is jelen van. A szintén a keleti csoportba besorolt, Takó Csaba irányításával készülő U19-es csapat mérlege az
első játéknapon után: egy győzelem,
döntetlen és vereség. A Smeló Dávid
kezei alatt pallérozódó U15-ös, azaz az
1997/’98-as futsal gárda szintén hibátlanul vette az északi csoport első körét. Itt,
a mieink mellett az Aramis, a Cső-Montage, az FTC, valamint a Vasas csapatai
küzdenek a továbbjutásért.
A csapatok legközelebb december 3án lépnek pályára. az U19-es és az U16os alakulat Gyöngyösön, míg az U15-ös
gárda hazai környezetben, a Hajós iskola tornatermében.
Futsal NB I. U19., 2. forduló (az első
játéknapon szabadnapos volt a Gödöllő): Gödöllői Bikák – Gyöngyös 2–7
(1–1) Gól: Keszég Miklós, Babicz Benjamin
Gödöllői Bikák – Szeged 8–1 (3–0)
Gól: Nagy Barna (3), Krizsanyik Kristóf (3), Keszég Miklós, Háló Buda
Gödöllői Bikák – Debreceni EAC-Nyíradony 4–4 (3–1) Gól: Babicz Benjamin
(2), Nagy Barna, Keszég Miklós
Futsal NB I. U17., 2. forduló (az első
játéknapon szabadnapos volt a Gödöllő): Gödöllői Bikák U16 – Gyöngyös
8–3 (3–1) Gól: Tóth-Velez Valentin (2),
Szabó Bence (2), Nagy Barnabás (2),
Husz Attila, Hegyi Balázs
Gödöllői Bikák U16– Szeged 11–2
(7–1) Gól: Hegyi Balázs (4), Nagy Barnabás (2), Varsányi Áron, Bihari Gábor
(2), Szabó Tibor, Husz Attila
Gödöllői Bikák U16 – Debreceni EACNyíradony 5–1 (4–0) Gól: Hegyi Balázs, Tóth-Velez Valentin, Bihari Gábor,
Bali Dávid, Szabó Tibor
Futsal NB I.U15., 1. forduló
Gödöllői Bikák – Cső-Montage 7–0
(3–0) Gól: Tóth Márk (2), Szecsei Szilárd (2), Balogh Róbert, Fellegi Nándor,
Mihalik Zsolt
Gödöllői Bikák – FTC 5–3 (3–3) Gól:
Tóth M. (3), Molnár Márton, Fellegi N.
Gödöllői Bikák – Vasas 5–4 (4–3) Gól:
Tóth M. (2), Fellegi N. (2), Molnár M.
(minden fordulóban egy csapat szabadnapos)
-li-

November 12-13-án Mezőhegyesen került megrendezésre az idei
ifjúsági és felnőtt országos bajnokság, amelyen természetesen
a Gödöllői Contact ITF Taekwondo Sportegyesület is részt vett,
Kókai Zsolt 3. danos mester irányításával. A mérleg: két magyar
bajnoki cím.
Az ob-n 29 egyesület, mintegy 250
sportolója indult formagyakorlat, küzdelem, tradicionális küzdelem, erő- és
speciál törés versenyszámokban. Az ifjúságiaknál, a -71 kg-os küzdelem kategóriában Navratil Tamás ugyan jól
teljesített, de ezúttal ez nem ért dobogós

jól szerepeltek az ősszel. A „maglódi”
keret 12 győzelemmel és egy vereséggel
zárt, rúgott 107 gólt és mindössze 16-ot
kapott, ezzel nem meglepő, hogy 36
pontjával az első helyről várja a tavaszi
folytatást. A Morvai László irányította
„turai” keret ugyan itt a 10 helyen zárta
az őszt (3 győzelem, 2 döntetlen, 8 vereség, 29-48-as gólkülönbség) 11 ponttal.
NB II., U17 közép-keleti csoport, 1.
fordulóból elmaradt mérkőzés
Üllő SE – Gödöllői SK-Maglód 1–9
(0–5) Gól: Husz Attila (4), Szabó Tibor
(3), Vizi Richárd (2)
Gödöllői SK-Tura – Tápiószecső FC
3–2 (2–2) Gól: László János (2), Gráczer Krisztián
NB II., U15 közép-keleti csoport, 14.
forduló: Gödöllői SK – Airnergy-Goldball 5–3 (2–1) Gól: Balogh Róbert (3),
Molnár Máté, Mauer Tibor
NB II., U13 közép-keleti csoport, 14.
forduló: Gödöllői SK – Airnergy-Goldball 1–1 (0–0) Gól: Pósa Márk
Pest megye, Nagykáta körzet U13, ½
pálya, 12. forduló: Gödöllői SK U12 –
Mende KSK 3–0 (1–0) Gól: Mátrai Tamás, Szamosi Péter, Tordás Barna
-ll-

ra is várja jelentkezését a Bio-Fitt Centerben (Gödöllő, Állomás út 1-2/a zajló
edzésein hétfőn és szerdán 17:30 – 19
óráig.
Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu -bli-

helyet, míg Péter Norbert eddigi legjobbját nyújtva reménykedhetett, de
végül vállsérülés miatt ideje korán feladta a küzdelmeket.. A felnőtt versenyszámokban a gödöllői csapatot
Könczöl Alexandra képviselte, aki
kitűnő formában versenyezve, 3. danos formagyakorlat számban aranyérmet szerzett, míg a -52 kg-os küzdelemben bronzérmes lett.
Az egyik leglátványosabb versenyszám, az egyéni és csapat erőtörésben
a csapat színeiben Kókai Zsolt indult,
és meggyőző teljesítménnyel aranyérmet szerzett.
Amennyiben megismerkedne ezzel a
harcművészettel az egyesület tovább-

Akrobatikus torna – Felkészülés az ob-ra

Nemzetközi erőpróbán a GSE

sikerült, itt pontokban is látható volt az
eredmény, a másikba náluk is becsúszott
egy hiba. Összetettben végül a remeknek mondható ötödik helyezést érték el.
-ká-

November 11-13. között Prágában vettek részt egy nemzetközi
erőpróbán a Grassalkovich SE
versenyzői. A gödöllői akrobaták
folytatták jó szereplésüket az
idei szezonban, az Európa-bajnokság után a fiú páros a 7. míg a
leány hármas az 5. helyen végzett Csehországban.

Az Eb-n remeklő Zamecz Norbert,
Varjú Dominik a serdülőknél mérettette meg magát. Az első gyakorlatuk
jobban sikerült, míg a másodikba egy
hiba becsúszott, ennek ellenére az előkelő hetedik helyen végeztek. A leány
hármas (Szamosi Anikó, Tóth Anita,
Gerhát Laura) az összevont ifi-felnőtt korosztályban próbált szerencsét.
Az egyik gyakorlatuk nagyon szépen

Díjátadó – Margitás kupák

Teljesítménytúrákat díjazták
November 9-én, a Városházán
tartotta a Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület szokásos,
év végi díjátadó ünnepségét,
amelyen az egyesület által szervezett teljesítménytúrákon részt
vevőket jutalmazták.

A díjakat Kristóf Zsolt, az egyesület elnöke adta át azoknak, akik a Margita
344,2 összes idei teljesítménytúráin teljesítették a meghirdetett távokat. Az ünnepségen számtalan kupa talált gazdára
mind a gyerekek, mind a felnőttek körébe. Az egész éves sorozaton a legtöbb
diákkal részt vevő iskolát is jutalmazták.

Asztalitenisz – Történelmi pontszerzés

Hárman is az élen
Megszerezte első pontját a Gödöllői SK megyei bajnokságban szereplő csapata. A tény
maga még nem kelt nagy feltűnést, de ha már azt is hozzáteszzük, hogy a felnőttek között 15-16 éves gyerekek vívják meg hétről-hétre csatáikat,
akkor már felértékelődik a
pontocska.
A 2008-ban újraszervezett gödöllői

Ez az iskola a Szent Imre Katolikus Általános Iskola lett, az Intézmény két diákja, Varga András igazgató jelenlétében vehette át a kupát (képünkön). -tt-

asztalitenisz utánpótlás erejét mutatja, hogy a gyerekek immár a felnőttek
megyei bajnokságában szerepelnek
és rendre komoly küzdelemre kényszerítik a tapasztaltabb felnőtt játékosokat. Az elmúlt fordulóban a technikailag sokra hivatott játék eredményességgel is párosult, a srácok itthon tartották első pontjukat az Albertirsa ellen úgy, hogy akár nyerhettek is
volna. A pontszerző keret tagjai: Var-

ga Barnabás (összes meccsét megnyerte), Fellegi Norbert, Boros
Ákos, Angyal Gergely, Hunyadi
Botond és Básthy Zalán.
Az egyesület többi csapat továbbra
is szárnyal, ugyanis az NB II-ben, a
megye A-ban, a megye B északi csoportjában vezetik a tabellákat a gödöllőiek.
Elmúlt forduló eredményei:
NB II.: GEAC – ÓZD 15:3; NB III.:
Abony – GEAC 3:15; Megye A: GEAC – Vecsés 16:2; Megye B, észak:
GEAC – Vác 18:0; Megye B, dél:
GEAC – Százhalombatta 14:4
-tt-
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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
A GÖDÖLLŐI CIGÁNY KISEBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, A GÖDÖLLŐI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT,
A GÖDÖLLŐI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, A 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!
Balog Gyula, a GCKÖ elnöke; Szabó László, a GLKÖ elnöke; Meizner Sándor, a GNKÖ elnöke; Havassy Marija, a GRKÖ elnöke

Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete
Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Lisztérzékenyek
Tisztelt Érdeklődő, Kedves Lisztérzékeny!
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Gödöllő-Aszód-Veresegyház térségében élő lisztérzékenyek számára
szervezett összejövetelünkre.
Helyszín: Civil Közösségi Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
Időpont: 2011. december 3. (szombat) 15.00-17.30
Tervezett program: A gluténmentes diéta aktuális kérdései (Vajda-Nagy Erika, dietetikus – Heim Pál
Gyermekkórház), A térségi csoport jövője (résztvevők moderált beszélgetése), Mikulás érkezése,Termékbemutató,
kóstoló.
A program ideje alatt az Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület a gyerekek számára kézműves foglalkozást
tart. – Közeledik a karácsony… – karácsonyi díszek készítése
A rendezvényen való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött.
A részvételi szándékot név, létszám (felnőtt, gyerek) és e-mail cím megadásával kérjük legkésőbb 2011. november 30-ig a liszterzekeny.godollo@gmail.com e-mail címre jelezni.
Mindenkit szívesen látunk!
LÉOE - Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Lisztérzékenyek
Információ: Varbai Marianna, liszterzekeny.godollo@gmail.com
http://godolloi-civilek.hu/partner/leoe-goedoelloi-aszodi-veresegyhazi-kistersegi-liszterzekenyek

Tájékoztatás
Tájékoztatunk minden érdekeltet, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Gödöllő Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal kerületi főállatorvosa 2011.
november 4-én kelt határozatában feloldotta az általa Gödöllő város és Isaszeg város közigazgatási területére 2011.
augusztus 18-án kelt határozatokban – a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt – elrendelt
községi zárlatot.
Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 21-28-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.
November 28-dec. 5-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.:
416-551.

Új házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszer – Gödöllőn
TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gödöllőn a kertes lakó övezetekben bevezetésre került a házhoz
menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszer. Társaságunk a kertes lakóövezetekben minden
háztartáshoz igyekszik eljuttatni a gyűjtésre szolgáló zsákokat. Kérjük kedves ügyfeleinket,
hogy a zsákokba együtt gyűjtsék a műanyag (Pet palackok, különböző flakonok, csomagoló fóliák), fémdobozok (sörös, üdítős, konzerves), papír (újság és karton) illetve tetra pack
dobozokat.
Az így együtt gyűjtött hulladékokat munkatársaink üzemünkben kézzel tovább válogatják.
Igény szerint további zsákokat díjmentesen átvehetnek ügyfélszolgálati irodánkban (Dózsa György út 69.), valamint
az alábbi helyeken:
– Mezőgazdasági Bolt, Gödöllő, Szabadság út 28/B.
– Gazdabolt, Gödöllő, Dózsa György út 51.
– Mezőgazdasági Szakáruház, Gödöllő, Szabadság út 60.
Kérjük, a szelektív hulladék gyűjtő zsákokat az alábbi napokon reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé, az alábbi
gyűjtési rend szerint:
HÉTFŐ:
Ádám u., Agyagos u., Akácfa u., Antalhegyi lejtő, Arany J. u., Árpád u., Árvácska u., Attila u., Avar u., Babati u., Bajcsy Zs.
u., Bartók B. u., Bástya u., Báthory u., Béke u., Bem J. u., Bercsényi u., Berente u., Bethlen G. u., Blaháné út, Bocskai u.,
Bodza köz, Bojtorján u., Borbolya u., Brassó u., Buzogány u., Csalogány u., Címer u., Csanak u., Cserjés köz, Csillag u.,
Csillagfürt u., Csokonai u., Dembinszky J. u., Diófa u., Dózsa Gy. út, Eperjes u., Erdőszél u., Érsek u., Észak u., Éva u.,
Fecske u., Fillér u., Fiume u., Forint u., Füves u., Fűzfa u., Gábor Á. u., Galagonya u., Galamb u., Garó Emília u., Gerle u.,
Gida u., Gomba u., Grassalkovich u., Hajó u., Hársfa u., Hegedűs Gy. u., Hegy u., Hold u., Holló u., Hóvirág u., Hunyadi u.,
Ifjúság köz, Ilona u., Incsői lakópark, Iskola köz, Ivánka I. u., Jogar u., Jókai Mór u., József A. u., Kaffka M. u., Kápolna u.,
Kard u., Kazinczy ltp., Kazinczy u., Kecskés dűlő, Kelemen L. u., Kerengő u., Kereszt u., Kisfaludy u., Kiss J. u., Klebelsberg Kuno u., Knézits u., Kodály Z. u., Kökény u., Komáromi u., Korona u., Kossuth L. u., Kölcsey F. u., Kör u., Lázár V. u.,
Ligeti J. u., Lomb u., Lumniczer u., Mályva u., Mária u., Marikatelep, Március 15. u., Mátyás kir. u., Munkácsy M. u.,
Nagyvárad u., Nap u., Nyárfa u., Nyárkút u., Odray u., Október 6. u., Országalma u., Öreghegyi u., Paál L. köz, Palást u.,
Panoráma u., Patak tér, Perczel Mór u., Petőfi S. u., Petőfi S. tér, Pitypang u., Présház u., Radnóti M. u., Rákóczi u., Remény
u., Rét u., Rigó u., Ripka F. u., Rózsa u., Röges u., Sas u., Sőtér K. u., Surin I. u., Szabadka u., Szabadság út, Szent János u.,
Szilágyi E. u., Szilhát u., Szív u., Szőlő u., Tátra u., Testvérvárosok útja, Tompa M. u., Tölgyfa u., Úrréti u., Vasvári u.,
Vincellér u., Vőfély köz, Vörösmarty u., Zarándok u., Zengő u., Zrínyi u., Zombor u., Zsálya u.
SZERDA:
Ady E. sétány, Alkony u., Alkotmány u., Állomás u., Alma u., Alsótó u., Alvég u., Ambrus Z. köz, Antalhegyi út, Asbóth S.
u., Aulich Lajos u., Balassi Bálint u., Balaton u., Bánki D. u., Barackos út, Batsányi J. u., Batthyány L. u., Béri B. Á. u.,
Besnyő u., Bessenyei Gy. u., Bihari J. u., Birs u., Boglárka u., Boróka u., Búzavirág u., Csipke u., Dalmady Gy. u., Damjanich J. u., Dankó Pista u., Dárda u., Déryné u., Dessewffy A. u., Dobó K. u., Domboldal u., Duna u., Erdélyi F. u., Erdész
köz, Erkel F. u., Erzsébet királyné u., Esze T. u., Faiskola u., Fácán sor, Faiskola tér, Fenyves köz, Fenyvesi nagyút, Fenyvesi
főút, Fürdő u., Gárdonyi G. u., Gébics u., Gróf Teleki Pál tér, Gyöngyvirág u., Hajnal u., Hajnóczy J. u., Haraszti köz, Harmat u., Havas u., Hétház u., Homoki N. I. u., Honvéd u., Hős u., Ibolya u., Ipolyság u., Isaszegi út, Iskola u., Jászóvár u.,
Jázmin u., Juhar u., Kandó K. u., Kankalin u., Kassa u., Katona J. u., Kenyérgyári út, Kert u., Kertész köz, Kétház u., Kikerics u., Kilátó u., Kinizsi Pál u., Király u., Kiss Ernő u., Klapka Gy. út, Kotlán S. u., Körösfői Kriesch A. u., Kőrösi Cs. S. u.,
Köztársaság út, Légszesz u., Lelesz u., Levendula u., Liget u., Liszt Ferenc u., Lovarda u., Lovas u., Madách I. u., Magtár
köz, Magyar K. köz, Malomtó u., Mandula u., Major u., Martinovics I. u., Méhész köz, Mihály D. köz, Mikes K. u., Mikszáth K. u., Mohács u., Mókus u., Móra F. u., Móricz Zs. u., Nádas u., Nagy L. u., Nagy S. köz, Napsugár u., Nefelejts u.,
Német L. u., Nyár u., Orgona köz, Ottlik G. u., Őrház u., Ősz u., Őz u., Pacsirta út, Palota kert, Peres u., Pipacs u., Podmaniczky F. u., Premontrei u., Puskás T. u., Rekettye u., Remsey J. krt., Repkény u., Repülőtéri út, Rómer F. u., Rónay Gy. u.,
Rozsnyó u., Sajó u., Semmelweis I. u., Sík S. u., Simon I. u., Sport köz, Szabadság tér, Szabó Pál u., Sió u., Szántó K. J. u.,
Szarvas u., Százszorszép u., Széchenyi I. u., Szedres u., Székely B. u., Szt. Gellért u., Szt. István tér, Szt. Imre u., Szivárvány
u., Sztelek Dénes u., Tábornok u., Tájkép u., Táncsics M. u., Tanító köz, Tavasz u., Tavaszmező u., Tél u., Telep u., Tessedik
S. u., Thököly I. u., Tisza u., Toboz u., Toldy M. u., Török I. u., Túrócz u., Turul u., Virág köz, Vadász u., Vak Bottyán u.,
Váradhegyfok u., Városmajor u., Veres P. u., Villanytelep u., Virág u., Zápor u., Zászló u., Zúzmara u.

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

2011. november 23.
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Kóstolja meg Ön is a Mária Terézia‐
és a Grassalkovich‐tortákat a Solier Caféban!

Vendégvárás: Az udvaron – Platnin sült gesztenye, forralt bor, ágyas szilvapálinka, forró lángos; Fázósoknak welcome drink bár a kávéházban – Tejszín likőrök és tojáslikőr
csokoládé kehelyben; kávé- és teakülönlegességek, házi vajas pogácsa
Vacsora ajánlatunk: Hideg előétel, forró levesek, karácsonyi bőségtál, többféle desszert
Ínyenc italok: Pálinka, borok a ház ajánlásával, sörök, üdítők, kávék
Casino a bálteremben: Balck Jack, rulett, és póker asztalok, hozzáértő személyzettel,
teljes felszereléssel este 7 órától éjfélig.
Csocsó, darts játékok
Cigányzene: Igényes modern zenét játszó cigányzenekar (mint a Váradi Roma Café)
három fő, fogadó muzsika, vacsora zene, egy kis dzsessz.
Nosztalgia disco és karaoke parti: Hangulatos 80-as évek zenéje, profi kareoké
felszereléssel megspékelve, 19-től éjjel 1-ig.
Élő zene: Mai és örökzöld dalokat játszik a közönség hangulatához igazodva, vacsora
alatt pedig kellemes háttérzeneként.
Hastánc: Vérpezsdítő keleti zenére 2x20 perces műsor, az alkalom hangulatától
függően a nézők bevonásával.
További információ:
Dunavölgyi Illés vendéglátás vezető +36-20/5355-921

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.
Szekeres Erzsébet kiállítása 2011. december 31-ig tekinthető meg az étteremben.
Minden iskolás és óvodás csoportot szeretettel várunk 10-11-óra között,
akik a kiállítást megnéznék.
Benedek Elek mesekönyve megvásárolható a szálloda recepcióján 3000 Ft-os áron.

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 ir d e t é s i e lé r h e t ős é g e k :
20/525-53-66
70/381-76-94

a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Helyszín:

Fidesz iroda
2100 Gödöllő,
Testvérvárosok útja 2.

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 !

Időpont:

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

2011. november 30.
16:00 – 18:00 óra
Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:

vecseylaszlo@fidesz.hu
+36-20-212-9660
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, konyha-étkezős,
külön fürdő, wc-s, 45nm-es. Iár 8,9MFt 20-772-2429
*János utcában jó állapotú földszinti téglalakás eladó. Iár 9,8 MFt 20
7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
*AKCIÓ! Most -1MFt, Új építésű, minőségi kivitelezésű, 1 szintes 2
szoba +nappalis ikerház 360nm-es telekkel, tárolóval érintkezve,
kulcsrakész ár 18,9 MFt 20-772-2428
*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, 62nm-es
lakás leköthető Iár 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
*Gödöllő központban Új építésű, 4 szoba +nappalis, duplakomfortos,
amerikai konyhás, garázsos önálló ház 450 nm-es telekkel eladó. Iár
32MFt 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 Irányáron 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
*A központhoz közel jó állapotban lévő 114nm-es, garázsos családi ház,
szép 725nm-es sarok telken eladó! 20-944-7025
*Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeállóval, nagy
terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102
*Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú 2szobás, 53nm-es lakás
a Kazinczy krt. Iár 9,3 MFt 20-8042102
*Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi lakás 9.6MFt
20-804-2102
*Új építésű társasházban, nappali +2 szobás lakás Gödöllő 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
*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
*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
cirkógázfűtés, újkonyhabútorral, újparkettával, újfestéssel, egyedi
mérőórákkal, nagyon alacsony rezsivel iÁr: 10,7MFt Major Zoltán
+3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Kossuth L. u.-ban első emeleti erkélyes hitellel nem terhelt 61 m2-es, kétszobás, teljesen felújított beköltözhető lakás, beépített szekrénnyel, termoplán ablakokkal, egyedi mérőórákkal, nagyon alacsony rezsivel iÁr: 12,7 MFt
Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Szent Imre utcai nagyon csendes és világos(déli fekvésű) központhoz
közeli, minőségi új építésű társasházban,parkettás, háromszobás
(nappali és kétszobás) erkélyes,amerikai konyhás, külön wc-s, fürdőszobás, egyedi gázcirkó fűtéses, azonnal beköltözhető lakás, teremgarázs beállóval is eladó iÁr: 18,7MFt Major Zoltán +3670-7733222 Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Kossuth L. u. első emeleti, minőségi építésű újszerű társasházban,
modern hangulatos, bruttó 54 m2-es parkettás, kétszobás (nappali és
hálószobás) franciaerkélyes, amerikai konyhás, fürdőszobás, egyedi
gázfűtéses,saját tárolós azonnal beköltözhető lakás, udvari autóbeállóval eladó iÁr: 16,7MFt Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu
*Semmelweis u.-ban az Erzsébet parkhoz közeli részen, téglaépítésű, világos, csendes, nagy konyha, étkező, kamra, fürdőszoba, két szobás bruttó
85 m2-es, gázfűtéses, parkettás, széles telekkel 958 m2 rendelkező garázsos, hitellel nem terhelt, azonnal beköltözhető családi ház eladó iÁr: 21MFt
Major Zoltán +3670-7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*Petőfi téren 2002-es téglaépítésű, nagyon világos, csendes, három
szobás bruttó 90 m2-es, 1 emeleti, egyedi-mérőórás,
gázfűtésű(cirkó), klímás, parkettás nagyon hangulatos lakás eladó.
Udvari saját autóbeállóval iÁr: 19,77MFt Major Zoltán +36707733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu
*TEREMGARÁZS a SPAR mellett Kossuth L. utcában. 1,9MFt. Major
Zoltán +3670-7733222 Gödöllő, Kossuth L. u. 34. -Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu
*KERESEK megbízóm részére Gödöllőn eladó egyszintes négyszobásgarázsos újszerű családi házat 30-50.000.000 Ft-ig Készpénzes fizetéssel.
Csak komoly ajánlatok érdekelnek Major Zoltán +3670-7733222 -Több
száz ingatlan www.perfektotthon.hu

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út
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Ár!

Termékeink bomba áron!

Ár!

A minôség garanciája

799 Ft/kg

449 Ft/kg

699 Ft/kg

199 Ft

199 Ft

599 Ft

Friss csirkecomb
far résszel

Friss pulyka
apróhús

Linga Mikulás
150 g

Szaloncukor
több ízben

1326,66 Ft/kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

690 Ft

Napi ajánlat
Lottózó,
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás:
H–P: 7–21, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

Pékségünk ajánlata

450 Ft

Saját füstölésû termékek

679 Ft/kg

Szatmár aranya
csemege uborka 3-6 cm
850 g/1640 g
704,70 Ft/kg/365,24 Ft/kg

699 Ft/kg

Beigli diós, mákos 500 g

Monte Cantini vörös,
fehér félédes bor
0,75 l + 20 Ft üveg
265,33 Ft/l

299 Ft/kg

900 Ft/kg

149 Ft
Rozsos barna kenyér 750 g
198,66 Ft/kg

Füstölt sertés
hátsó csülök

Földimogyoró

Narancs

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

*KERESEK megbízóm részére Gödöllőn eladó 65m2-ig, harmadik
emeletig, kétszobás erkélyes lakást 11.000.000Ft-ig Készpénzes fizetéssel. Csak komoly ajánlatok érdekelnek Major Zoltán +3670-7733222 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).
*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.
*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
*Eladó Gödöllői lakóparkban csendes, természetvédelmi környezetben 72
nm-es, új társasház első emeletén, egyedi padlófűtéses, téglaépítésű két
szobás öröklakás rendkívül kedvező áron! A lakáshoz tartozik egy külön
tárolóhelyiség is. Eladási ár: 17 mFt. Érd.: 3538, FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Akciós áron! Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, nappali+3 szobás, plusz
egy tetőtéri szobával rendelkező családi ház kerttel, 560 nm-es
telken, két kocsibeállási lehetőséggel. A ház 2008-ban teljesen fel lett
újítva. Irányár: 23 mFt. Érd.: 3537, FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn eladó a Fenyvesben nappali+ 4 szobás, két fürdőszobás társasházi öröklakás saját kertrésszel, kocsibeállóval és pincetárolóval. Összes
beépített terület: 130 nm. Iá: 28 mFt. 3503, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Eladó Gödöllőn, az Antalhegyi dombon kétszintes+szuterén, 4 szobás, két
fürdőszobás családi ház. Áron alul! Iá: 21 MFT. 3488, Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
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Nr.:450.
„kisművház“
ÉLMÉNYKÖZPONT
KÖZÖSSÉGI ELMENYKOZPONT
T.C. KOZOSSEGI

trafoclub.hu

Gödöllői Szolgálat

25. péntek 21h Jim Beam Blues Band búcsúkoncert (mindenki aki játszott!) vendég: a Helo Zep! majd
Classic Rock Dj Resident, Oldschool, SzabicS (Belépő 21h-ig 500Ft majd 800Ft!) 26. szombat 20h Zártkörű
rendezvény belépés csak meghívóval! Béreld ki Te is: info@trafoclub.hu, +36703109528 | December 03.
szombat 21h Belga live; 23h Modern Tánczenék lemezjátszóknál Andrew G (A belépés 22h-ig 0Ft, 23h-ig
500Ft, 02h-ig 1000Ft, klubtagsági kártyával 800Ft!) 06-07.kedd-szerda 20h Bajnokok Ligája kivetítőn. 09.
péntek 22h Salsa Party Latin Disco a lemezjátszóknál Dj Enrique venezuelából (táncoktatás 22.30-tól,
belépő 800Ft) 10.szombat 20h Impro - A Club Színház interaktív estje! (A jegyek az esti buliba is érvényesek!)

*Eladó Veresegyházán, 140 nm-es, nappali+4 szobás, 45 nm terasszal
rendelkező, könnyűszerkezetű családi ház. A házhoz 777 nm-es telek tartozik. Iá: 26, 8 MFT. 3535, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
*Sürgősen eladó Gödöllőn, Palotakerten 63 nm-es, felújított, dupla tájolású
lakás. Irányár: 10,9 mFt. 3513, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*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 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Eladó a Harasztban kétszintes, két fürdőszobás nappali+3 szobás plusz
szuterén családi ház 550 nm-es telken. Iá: 28,5 mFT 3519, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Eladó a Harasztban háromszobás, téglaépítésű családi ház 600 nm-es
telken. Irányár: 20,5 mFT. 3305, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Eladó Gödöllőn újonnan felújított ház I. emeletén, 64 nm-es 3 szobás,
téglaépítésű, egyedi fűtésű öröklakás. Eladási ár: 13,5 mFT. 3508, 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
*Kossuth L. u.-ban két db, egy 61 és egy 63 nm-es, 2 szobás, I. emeleti öröklakás eladó. Mindkét lakás igényesen felújított. Irányár: 13,2 és 13,9 mFT.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es, nappali + 2 szobás, 2
fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es
saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással épülő 18 lakásból (3092 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iroda és üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280 eFt/ m2-től).
Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 14., Tel.:
20/9194-870; 28/411-086 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési TELEK családi
okok miatt eladó, illetve a Nyárkút utcában 2500 m2 SZÁNTÓ 2 db 25 m2es 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
*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
*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
*BOLDOGON (Hatvantól 10 km-re) 110 nm-es ház 1400 nm-es
telekkel áron alul eladó. Érd: 30/430-6206
*61+ nm (pincével), kastélyra néző, örökpanorámás, amerikai konyhás, 7.em. felújított lakás (lépcsőház is), radiátoron mérővel eladó. Iár:
11,4M Ft. Érd: 30/2027336

*Leinformálható fiatal pár egyedi fűtéses, kétszobás, gödöllői lakást
keres megvételre. Tel: 30/381-0169
*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
*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
*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
*Gödöllőn 57 nm-es, 2 szobás, gázkonvektoros lakás eladó. Iár: 9,2
MFt. Érd: 30/5710-822, 20/565-1099
*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: 20/260-9550
*Gödöllő Szt. János utcában 30 nm-es 1 szobás, téglaépítésű, felújított
GARZONLAKÁSOK ÁRON ALUL eladók. Alacsony rezsi. Tel: 20/260-9550
*Gödöllőn Kertvárosban 67 nm-es amerikai konyhás, kétszobás, teljesen
felújított családi ház 440 nm-es telken eladó. Tel: 20/260-9550
*Gödöllő központjában részben felújított 44 nm-es 1,5 szobás 7.em. nagy
konyhás panellakás eladó! Tehermentes. Iár: 10,5 MFt. Tel: 20/3925-969
*ÉPÍTÉSI TELEK! Gödöllőn, frekventált helyen 2.200 nm-es,
panorámás építési telek teljes közművel eladó. Ár megegyezés szerint.
Tel: 20/368-1710
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.
*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, 120 nm –es kertes családi ház kiadó, nappali+2 szobás,
galériázott szobákkal. 80e Ft.+rezsi. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
*Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik különbejáratú,
bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha használattal, TV, telefon,
internet szolgáltatással TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. 2011. december 05.től költözhető, csak nem dohányzó személy részére. Egy havi kaució
szükséges. Ár: 30.000 Ft. + a rezsi fele. Érd.: 70/318-2127
*Gödöllőn, az Erzsébet krt-on kiadó egy 55 nm-es, 2. emeleti lakás.
Tel.: 30/2242-653.
*KIADÓ Harasztban újszerű teljesen bútorozott családi ház külön
garázs +tárolóval. Iár 90e Ft/hó+rezsi 20 7722428

*Gödöllőn 57 nm-es családi ház, 24 nm-es fedett terasszal 300 nöl
telken sürgősen ELADÓ vagy HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Csere is érdekel.
Tel: 20/461-0405, 20/385-2699
*Gödöllőn gyönyörű környezetben, rendezett nagy kertben álló új
építésű iker családi ház egyik 74nm-es lakása bútorozatlanul
igényesnek kiadó. Érd: 30/683-2459
*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
*2 nőnek, vagy gyermek nélküli házaspárnak kertes házban 2 szobás,
fürdőszobás, konyhás 60nm-es szigetelt lakás az Attila utcában
hosszútávra kiadó. Külön gázóra, busz közel. 30/581-3827
*Gödöllőn Dózsa Gy. utcában 76 nm-es lakás hosszútávra kiadó
bútorozatlanul, egyedi fűtéssel. Tel: 70/283-1187
*Különálló kertes házrész kiadó! Bútorozott, műszakilag felszerelt,
egy szoba összkomfortos. Kaució nincs. 55.000,-Ft rezsivel együtt.
20/942-5487
*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
*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.
*Présház utcában napfényes, hangulatos lakrész családi házban
bérbe adó egyedülálló férfi részére. Rezsivel együtt 40.000,-Ft.
Internet van. 20/240-4635
*DIÁKOKNAK kedvező áron bútorozott albérlet kiadó 2011. december
1-től. Erzsébet parki HÉV megállótól 5 percre. Tel: 70/619-9079,
30/418-7206
*Családi ház (különálló, 45 nm, 1,5 szoba, kocsibeálló) kiadó a
Köztársaság út mellett. Tel: 20/44-33-551
*Gödöllőn kiadó hosszútávra két szobás teljesen bútorozott családi
ház. 50.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 20/3280-438
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 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
*VIRÁGÜZLET BÉRLETI JOGA családi okok miatt átadó. Gödöllő,
Dózsa Gy. út 42. Temető mellett. Tel: 20/365-3996
*KIADÓ: garázs vagy raktár az Erzsébet királyné körúton. Tel:
20/591-9050
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*A Szabadság téren 8. emeleti, 44 nm-es,
1,5 szobás lakás, újszerű burkolatokkal,
bútorozottan sürgősen eladó. Iár: 8,5 mFt.
*A központban 2. emeleti, 1,5 szobás, egyedi fűtésű, klimatizált, riasztóval felszerelt,
lakás 2003-ban épült társasházban udvari
kocsi beállóval eladó. Irányár: 18,2 mFt.
*A Szent János utcában, 3. emeleti, 64 nmes, 2 szoba +étkezős, felújított, alacsony
rezsijű, napfényes lakás eladó. Iár: 12,3 mFt.
*Isaszegen 72 nm-es, 2 szoba+ étkezős,
felújított házrész 360 nm-es telekkel aszfaltos utcában sürgősen eladó. Iár: 11,9 mFt.

Új személygépkocsiját vásárolja
meg idén, hogy
spóroljon vele most!
Nyáron már napvilágot látott a személygépjárművek regisztrációs adóját
meghatározó táblázat, melyről messzemenő következtetéseket lehet levonni.
De nem csak ennek függvénye, hanem
több tényező is hozzájárul ahhoz, hogy
jövőre az új autók vételára meg fog
emelkedni!
Így, aki gépkocsit szeretne venni, jobban jár, ha még ebben az évben
megteszi.
Lássuk konkrétan mi eredményezi a
gépjárművek vételárának következő évi
drágulását és hogyan lehetséges a
spórolás?
1. Áfakulcs emelése. A 2012-es adóváltozások keretén belül az áfa mértéke az
eddigi 25%-ról 27%-ra nő.
2. Környezetvédelmi normák szigorítása. A norma szigorítás miatt jövőre
már olyan új autókat vásárolhatunk, amelyek
legalább
az
Euro
5-ös
környezetvédelmi
besorolásnak
megfelelnek! Az autó gyárak a szigorúbb
környezetvédelmi normáknak megfelelő
gépjármű gyártásának költségét a
vételárba be fogják építeni.
3. Átírási illeték növelése. Jelenleg az
átírás költsége 1890 köbcentiig 18 Ft
köbcentinként, fölötte 24 Ft . 2012-ben
ennek a mértéke is nőni fog, hiszen a
jelenlegi köbcenti alapról kilowatt
alapúra változik meg, s nem a megszerzett jármű lökettérfogatától, hanem
annak teljesítményétől és életkorától
teszik függővé az összegét! Ez pedig azt
jelenti, hogy minél fiatalabb és nagyobb
a teljesítménye, annál magasabb lesz az
átírási illetéke szinte minden gépjárműnek.
4. Euro árfolyama. A magyar autógyárak és importőrök jelentős része
külföldi beszállítóktól vásárol. A forint
árfolyam ingadozása és folyamatos
gyengülése miatt azonban többet kell
fizetniük a gyártáshoz szükséges import
alkatrészekért. Ez szintén a gépjárművek
árát feljebb tornázza.
Tehát összességében elmondható, hogy a
különböző 2012-es változások és a jelenlegi negatív hatások pl. egy 2,5 – 3 millió Ft-os új személygépkocsi esetében
kb. 150 ezer Ft-os többlet-áremelkedést
jelent majd leendő tulajdonosának!
Éppen ezért, még nem késő ez évben új
autót vásárolnia, ha már összegyűlt rá a
kellő összeg.
Váltsa valóra elképzeléseit, nem
érdemes tovább halogatni, új gépkocsiját még idén vásárolja meg, hogy
spóroljon vele most!
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*Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában GARÁZS KIADÓ. Tel: 30/9585-018
*Remsey körúti mélygarázsban 45 nm-es zárt garázs kiadó. Tel:
30/420-0112
*25 nm-es üzlethelyiség kiadó Gödöllőn az Átrium Üzletházban.
Boltnak, irodának is alkalmas. Iár: 60.000,-Ft/hó. Érd: 30/987-1670
*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: 20/946-2210
*Eladó Gödöllő központjában, liftes épületben 2db egyenként 31nm-es
–akár egybe is nyitható- légkondicionált, egyéni mérőórás, új építésű
–lakás célra is használható- iroda, udvari beállóval. Érd: 70/3345-707
*37 nm-es helyiség Gödöllő központjában, szép környezetben
BÉRELHETŐ oktatás, kisebb rendezvények, zsúrok, előadások céljára.
Szabadság út 5. (Volt Morzsi butik.) 30/975-3787
*Kiadó, eladó Isaszegen italbolt (más tevékenységre is alkalmas),
mellette 100nm-es lakással. Eladási ár: 15,9MFt. Kiadás megegyezés
szerint. Csere, kisebb lakás beszámítható. Érd: 30/494-8518
*ELADÓ Gödöllő Petőfi téren, udvari, 30 nm-es üzlethelyiség!
(Bérlővel!) 30/346-5408
*KIADÓ GARÁZSBEÁLLÓ a Remsey körúton. Tel: 30/201-7329
*Gödöllő Remsey krt. 1/1. 18 nm-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. Tel:
20/222-8488
*Gödöllőn a belvárosban minden igényt kielégítő 120 nm-es
panorámás, több helyiségből álló iroda hosszútávra kedvező áron
kiadó. Tel: 20/9443-356
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.
*50 éves, FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS vállal alsó tagozatos korrepetálást, gyermekfelügyeletet. Nagyon gyerekszerető, alapos
vagyok! Pár alkalom ingyenes. Tel: 30/391-5837
*Kereset kiegészítést kínálok precízen kézimunkázó, varrógépen dolgozni tudó nyugdíjas hölgyeknek. Varrógép szükséges. Jelentkezni
lehet: 20/355-2047
*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.

*A Tormay Károly Egészségügyi Pszichiátriai-gondozó Intézete (2100 Gödöllő,
Ady E. stny 56.) pályázatot hirdet 1 fő határozatlan idejű adminisztrátor
álláshely betöltésére. Határozatlan idejű adminisztrátor állás betöltése esetén
feladat: Pszichiátriai gondozóban és a szakrendelésen adminisztrátori feladatok ellátása. Feltételek: - középfokú végzettség, - alapfokú számítógépes
végzettség, - felhasználói szintű számítógépes ismeret, - gépelési gyakorlat, büntetlen előélet. Előnyt jelent: - középfokú egészségügyi végzettség, - a
legalább 1 éves egészségügyben szerzett adminisztrátori gyakorlat, - gödöllői
helyismeret. Pályázathoz csatolni kell: - végzettséget igazoló okiratok 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 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 elbírálás után azonnal betölthető. A kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével.
*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: 70/366-5722,
kordinácioo@gmail.com
*Gödöllői autószalon és szerviz autószerelő munkatársat keres. Tel:
30/9968-228 szilbenkft@invitel.hu
*15 éve működő városközpontban lévő szépségszalonba fodrászt
keresek. Kedvező bérleti díj. Érd: 20/576-8097
*Gödöllői cég keres országos munkavégzéssel optikai kábelek
nyomvonalának kialakítására, kábelbehúzásra munkatársat.
Villanyszerelői tapasztalat előnyt jelent, „B” kat. jogosítvány szükséges. Email: optotel@gmail.com
*Gödöllői kisvállalkozás szakképzett, önállóan dolgozni tudó
VILLANYSZERELŐT felvesz. Saját autó előny. Tel: 30/9672-654
*Felveszünk belső ellenőrt felsőfokú közgazdasági és/vagy pénzügyi
végzettséggel, legalább 1-3 éves belső ellenőrzési tapasztalattal.
Jelentkezés önéletrajzzal és a végzettséget igazoló dokumentumok
bemutatásával. Postacím: HM ARMCOM ZRt. 2101 Gödöllő, Pf:395.
Tel: 28/422-119/214-es mellék
*Keresünk villamos ívvel és lánggal hegeszteni tudó központi fűtésszerelőket. Bérezés megegyezés szerint. Érd: 70/537-2043
SZOLGÁLTATÁS

*Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a
kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
*Hőszigetelés, ház felújítás, korszerűsítés rövid határidővel. Tel.:
30/242-9441
*Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
*Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 024-ig, 2órán belül. 30/3006200.
*Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 70/2479072,
20/9177-555
*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
*Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2órán belül. Tel: 30/302-4622.
*Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555
*KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY SZÁLLÍTÁS. Tel:
30/9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
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*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
*KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
*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
*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
*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.
*SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS: poratka irtás, mély-, folttisztítás
kedvező nm áron az Ön otthonában ipari nagy teljesítményű
takarítógéppel, bio tisztítóanyagok segítségével. Tel: 20/3671-649
*KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
*ELADÓ TÜZIFA KISZÁLLÍTÁSSAL. Tel: 20/568-4921
*PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés
megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
*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
*Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics.
*ASZTALOS! Ajtók, ablakok gyártása és szervizelése fából és
műanyagból rövid határidővel, korrekt áron. Tel: 70/313-8608
www.ablakwebshop.com
*Idősgondozást vagy gondozást vállalok, érdekel a takarítás is.
Számlaképes vagyok. Tel: 30/509-6813
*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása, talp masszázs. 28 év
szakmai háttér. Óvakodjon a házaló kontároktól! Bárándi József
20/532-7275
*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
*„Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami elromlott, hipp-hopp
majd én megoldom. ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE, MÁZOLÁS ELŐTTI
MUNKÁK. 20/2038-718 dr.asztalos.javitas@gmail.com
*Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
OKTATÁS
*GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA JÁRNÁL, DE
ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET
SZERETNÉL? VAGY EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ
MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN
CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA 100 SZÁZALÉKOS 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
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*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.
*LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS 3 éves kortól egyéni és kiscsoportos formában. Dr. Virsingerné Ágota logopédus – mozgásterapeuta. Cím: Gödöllő, Szent István tér 7. 20/543-3407
*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
*„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
*Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
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,*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.
*KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, PAPÍRRÉGISÉGEKET, képeslapokat, diafilmeket, LP-ket vásárolok. Gyors kiszállás,
azonnali fizetés. Tel: 30/543-8155 Nap Antikvárium Gödöllő, Szabadság út 11.
*TERMELŐTŐL AKÁC TÜZIFA 2.200,-Ft hasítva, 2.000,-kugliban eladó. Gödöllőn ingyenes kiszállítással. 20/2922-405
*TÜZÉPRŐL akác, tölgy tüzifa eladó kugliban: 2.000,-Ft/q, hasítva: 2.200,-Ft/q. Helyben mérlegelve!
Tel: 20/422-4085
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
*1,3 GLX MAGIC AC limitált kiadású Suzuki Ignis rézvörös színű 2007. 10. havi, frissen vizsgáztatott,
szervízkönyves, megkímélt állapotban magánszemélytől eladó. Tel: 30/415-9712
*Eladó SUZUKI SWIFT 1328 cm3, piros, 2008-s, 2000 km-rel, garázsban tartott. Tel: 30/201-7329
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.
*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
*Értesítjük kedves vendégeinket, hogy éttermünk rendezvényteremként továbbra is üzemel. Vállaljuk esküvők
(3.000,-Ft/fő), rendezvények lebonyolítását 200 főig. VEZETŐSÉG A RÉGI. Mr. Csülök étterem (volt HBH) Hatvan,
Rákóczi u. 119. T: 30/430-6206
*MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce
krém-, selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk.
30/9891-721
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
NOVEMBER 30.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Korzenszky Bence, Klebelsberg
Kunó u. 4/b., Sárossyné Mészá‐
ros Erzsébet, Bartók B. u. 1.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Rózsa László, Fenyvesi nagyút 28.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Cserpnyák Anita, Kör u. 8.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Halász Györgyné Jókai u. 6.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Lukácsi Béla, Ma‐
jor u. 8., Zachárné Lehoczki Ani‐
ta, Kőrösi Cs. S. u. 17.

