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A fogathajtásban női, a főzőversenyen férfi
győzelem született a SZIE-n, szeptember
17-én megrendezett XIII. Baráti Fogathajtó- és Főzőversenyen.
(4. old.)

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Nagy sikerrel mutatták be a Barokk Színházban az In memoriam Erzsébet királyné
című előadást Pécsi Ildikó és Herczenik
Anna szereplésével.
(5. old.)

Az elmúlt hétvégén kadet Európa-kupán
vettek részt a GEAC U17-es kardvívói.
Bancsics Máté a 7., Gémesi Huba a 23.
helyen végzett.
(8. old.)

A zene ünnepe Gödöllőn

Gödöllő vállalkozói

Zenetörténeti kalandozások

Díjátadás
A KoVaVet Kisállat rendelő és
Patika Bt. (dr. Varga Ferenc és
dr. Kovács Ilona), valamint Rab
Péterné virágkötő, vállalkozó
vehették át a Gödöllő Vállalkozója Díjat, amit ünnepélyes keretek között, szeptember 20án adott át dr. Gémesi György
polgármester a Művészetek
Házában.

Gödöllő gazdag zenei életében
kiemelt helyet foglal el az ősz,
hiszen ebben az időszakban
két rangos fesztiválnak is otthont ad városunk. Az idén
azonban már a Nemzetközi
Hárfafesztivált és a Liszt Fesztivált megelőzően is izgalmas
zenei kalandok várnak a zeneszeretőkre. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány „Zeneünnep Gödöllőn” címmel
rendezett fesztiválprogramja
keretében két különleges koncert részesei lehetnek az érdeklődők. Mindkettő lehetőséget ad egyfajta zenei áttekintésre, s egyben a Zene Világnapjának megünneplésére is.
Szeptember 26-án „Bach, vagy Kurtág,
vagy mindkettő?” címmel 17.30-tól izgalmas előadásra kerül sor a Királyi Váróban, ahol J.S. Bach triószonátája mellett kortárs magyar szerzők műveit tárják a hallgatók elé élvonalbeli művészek: Dobozi Borbála, Horváth Béla,
Ittzés Gergely, Lakatos György.
„A párosítás talán szokatlannak tűnik, pedig a barokk és a kortárs zene között sok a párhuzam. A barokk az a műfaj, amit a fiatalok jelentős része is elfogad” – tudtuk meg Ferenczi Annától, a
Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány kuratóriumának elnökhelyettesétől. Mint elmondta: „Mindkettő él az

együttest hallhatja a közönség 17.30-tól,
a hangversenyt azonban a tervezettől eltérően nem a Királyi Váróban, hanem a
Zeneiskolában rendezik. Mint azt Buka
Enikőtől, a Cantus Ludus tagjától megtudtuk, erre az alkalomra a zeneirodalom tréfás gyöngyszemeiből készítenek
válogatást, úgy, hogy valamennyi zenetörténeti korszakot megelevenítik.

Gödöllő város önkormányzata minden
esztendőben elismerést ad át a városban
működő, köztartozással nem rendelkező
egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan tradicionális, illetve
modern ipari, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város gazdasági
életében, a lakosság ellátásában tartósan
kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel. A Gödöllő Vállalkozója
Díj odaítéléséről a lakosság javaslatai
alapján a képviselő-testület dönt.

(folytatás az 5. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)

A Cantus Ludus
improvizáció adta lehetőségekkel.” Ezzel az előadással elsősorban a fiatalokat, az egyetemistákat szeretnék megszólítani, közelebb hozni hozzájuk a
kortárs alkotók műveit, amelyek azonban sokak számára kevésbé érthetőek.
Ehhez sikerült megnyerni partnerként
négy, a szakma élvonalából ismert művészt, akik mind a barokk, mind a kortárs zene jeles képviselői. Közülük La-

katos György fagottművész, nem csak
muzsikusként, hanem mint zenei „idegenvezető” is segít magyarázataival eligazodni ebben a zenei közegben. Az
alapítványnak távlati célja, hogy a Zene
Világnapja „környékén”, mintegy felvezetve az ünnepet, ilyen előadásokkal
mutassák be a kortárs zene értékeit.
Október 1-jén, a Zene Világnapja ünnepi műsorában a Cantus Ludus ének-
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Képviselő-testületi döntések

Iskolák sporttámogatása

Parkolás: az igényekhez igazodva

Felosztotta a képviselő-testület az oktatási intézmények sportpályázataira
elkülönített 2,4 millió forintot. Az értékelés pontrendszer alapján történt,
amely a sporteseményeken résztvevő
gyermekek létszámát, az iskolai, városi, diákolimpiai versenyeken való
részvételt és eredményességet valamint a városi sportegyesületekkel való minél szorosabb együttműködést
vette figyelembe.
A Damjanich János Általános Iskola
212, az Erkel Ferenc Általános Iskola
382, a Hajós Alfréd Általános Iskola
351, a Montágh Imre Általános Iskola
244, a Petőfi Sándor Általános Iskola
196, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 267, a Gödöllői Református Líceum 181, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium,
Egyházzenei Szakközépiskola és
Diákotthon 368, a Török Ignác Gimnázium 199 ezer forint támogatást
kap.

Városunkban majdnem minden második lakosra jut egy személygépkocsi, nem meglepő, hogy a képviselő-testület is gyakran foglalkozik a
várakozási területek üzemeltetésének
kérdéseivel. Az elmúlt években szinte
folyamatosan fejlődött a parkolási
szolgáltatás, igaz, megtorpanás is
volt, amikor a főtér átépítése miatt, a
mélyparkoló terv elvetése nyomán 80
férőhely elveszett. Az idén az ott élők
érdekeit közvetítő lokálpatrióta képviselők bevonásával, lakossági fórumon elhangzott észrevételek, javaslatok figyelembe vételével városrésznyi területtel bővült a fizetőparkolásba bevont közterek nagysága. Elkészült a vasútállomás melletti P+R parkoló, viszont egyelőre nem kapott
működési engedélyt. A Rézgombos
üzletház építésének részeként zajlik
az új mélyparkoló kivitelezése. Mint
következő cikkünkben írjuk, ezt már
jövőre átadhatják az autósoknak.
A lakóövezeti fizetős parkolási
zóna kiterjesztésével rendezettebbek
lettek a közterületek, kevesebb a szabálytalanul parkoló autó, a helyben
lakók könnyebben találnak maguknak lakóhelyük közelében parkolóhelyet, csökkent a környezeti terhelés,
javult a köztisztaság.
A képviselő-testület szeptember
20-án Bokor Árpád, a VÜSZI Kft.
igazgató előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta az eddigi tapasztalatokról készített beszámolót, s felkérte a Jogi és ügyrendi bizottságot,
hogy az októberi ülésen tegyen javaslatot a parkolási rendelet módosítására, hiszen folyamatosan jelentkeznek új igények és megoldandó
feladatok, amelyek teljesítésével
komfortosabb lehet a város.
A bizottság megvizsgálja a második és harmadik gépjárműre adható
kedvezményes parkoló bérlet kiadásának lehetőségét 3-as, 11-es és
12-es számú várakozási területen
ingyenes vagy kedvezményes parkolásra jogosultak számára; a várakozási területen tevékenységet folytató
vállalkozások részére adható kedvezményes parkolási lehetőség feltételeit
az összes várakozási területen; további bérlettípusok bevezetésének módozatait.
Gödöllő parkolási rendszere sokféle igényt szolgál, mutatott rá Gémesi
György. A Művészetek Háza előtti
parkoló első másfél órára szóló 10 forintos tarifája a gyors ügyintézéshez
vagy vásárláshoz kínál kedvező lehetőséget. Az önkormányzat arra is
ügyel, hogy legyen mód a rakodásra,
az üzletek árufeltöltésére. Az idén kiderült, hogy sok városközponti munkahelyre érkező autós a lakóövezetek
korábban ingyenes parkolóit használta. A parkolás költségét meg kell fizetni, de célszerű olyan kedvezményrendszert kidolgozni, ami arra ösztönzi őket, hogy a kertváros helyett
közelebbi várakozóhelyeket válasszanak.
A városban egyébként nincsenek
olyan nagy távolságok, amiket ne lehetne a fizetőparkolók feltétlen
igénybe vétele nélkül leküzdeni gyalog vagy a HÉV-vel. A parkolási igényeket és a városközpont terhelését a
kerékpáros közlekedést könnyítő intézkedések kiteljesítése is mérsékelheti, aminek a kezdeti eredményei
már látszanak is.
A vasútállomás melletti P+R parkoló kiépítésének támogatására az
önkormányzat pályázott, fedezte a
szükséges önrészt, a beruházást azonban a MÁV Zrt. gondozta. Sajnos a

használatbavételi engedély még nem
született meg, de várható, hogy a közeljövőben ideiglenes használatba vételt engedélyeznek a hatóságok. Azon
a területen 140 gépkocsi parkolhat
majd ingyenesen, felügyelet mellett.

Hamarabb nyithat a Rézgombos mélygarázs
Kedvezőbb helyzetbe kerülhet Gödöllő, már jövőre használhatják az
autósok a Rézgombos Szolgáltatóház
és a mellette lévő parkoló alatt létesülő mélygarázst. Az önkormányzat a
mélygarázs megépítését követően,
annak műszaki átadás-átvételét követően kiadandó ideiglenes használatbavételi engedély jogerőre emelkedése után köti meg a végleges adásvételi szerződést. Ezen engedély
megszerzéséhez
az
ELSZER
INVEST Kft. jövő március 31-i határidőt vállal.
A területen 170 parkolóhely vehető
majd igénybe, ez bőségesen pótolja a
főtéren néhány éve megszüntetett
parkolóhelyek számát.

Pályázat a helyi autóbusz-közlekedés ellátására
A képviselő-testület pályázatot ír ki
a helyi autóbusz közlekedés jövő évi
ellátására, mivel a jelenlegi szerződés
az év végén lejár.
Az előterjesztés vitájában elhangzott, hogy az önkormányzat az idén
110 millió forinttal támogatja a szolgáltatást. A város ehhez még hozzáadja a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására elnyert állami támogatást, ami Vörös István (Fidesz)
képviselő hozzászólása szerint még
30 millió forintra tehető. A képviselő
azonban egy nagyságrendet tévedett,
mert mint a város vezetői pontosították, ez a támogatás csupán 5,6 millió
forint.
E támogatás jövő évi igénylésének
egyik feltételét teljesítve az önkormányzat nyilatkozott arról, hogy a helyi közösségi közlekedést 2013. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja.

Városnév használat

A beruházás már többször szerepelt
a képviselő-testület napirendjén. A
fideszes képviselők kezdettől fogva
ellenezték, ezért emlékeztethetett a
polgármester arra, hogy Vörös István
korábban azt kritizálta, hogy miért
kell 3 év a megvalósításhoz.

Engedélyezte a képviselő-testület,
hogy a Socius Kör Közhasznú Egyesület használhassa a weboldalán
a www.godollo.babamama.info elnevezést

– Örömteli hírről számolhatok be –
mondta Gémesi György. – Jövő tavaszra elkészül a mélygarázs, ennek
megfelelően javasolom a szerződés
módosítását.
– Miért kell ilyen sürgősen módosítani? – reagált Vörös István. – Elfogadom, hogy annak idején én vetettem fel, miért kell ehhez az építkezéshez három év, de itt arról van szó,
hogy ha a mélygarázst be is fejezik,
nem biztos, hogy az egész beruházás
elkészül, s mi már ki is fizetjük a
pénzt.
– Ez az az eset, amikor az is baj, ha
van sapka a nyuszin, és az is baj, ha
nincs – válaszolt Gémesi György, aki
kifejtette, véleménye szerint a képviselő célja a projekt megvalósításának
megakadályozása.
– Csak akkor fizetünk – szögezte le
a polgármester –, ha használni tudjuk
a parkolót. De szeretnénk mielőbb
bevételhez jutni és teljesíteni a parkolási igényeket. Örüljünk annak,
hogy ma van olyan cég, amelyik rizikót vállalva épít a városközpontban.
A beruházásnak uniós támogatási része is van, hiszen inkubátorház is
létesül és ennek is be kell tartani a teljesítési határidejét.

Elrendelte a képviselő-testület a
Deák Ferenc tér 2. III/14., a Dózsa
György út 1-3. VI/ 42. és a Szent János u. 24. II/29. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű lakbér fizetés melletti bérbeadását.

Lakások bérbeadása

Bővül a Petőfi iskola tornaterme
A képviselő-testület elfogadta az
önkormányzat és a Gödöllői Bocskai
Sportegyesület között a Petőfi iskola
tornatermének bővítésére
szóló
együttműködési megállapodást és elindította a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárását.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a Gödöllői Bocskai
SE részére a Petőfi Iskola tornaterem
bővítési projektjére 44 millió forint
támogatást hagyott jóvá. Ez a beruházás első üteme, aminek az összértéke 63 millió forint.
A tornaterem bővítés második ütemét is jóváhagyta a szakszövetség, a
beruházáshoz szükséges támogatás
biztosításáról pedig nyilatkozatot tett
a TEVA Gyógyszergyár Zrt.

MIRE ESKÜDÖTT FUTÁS LEVENTE?
A parkoláshoz kapcsolódó előterjesztések vitái kapcsán Futás Levente és
Vörös István hozzászólásaiból a polgármester a fideszes képviselők felelős
hozzáállását hiányolta.
– Ez ellenzéki hely – reagált a bírálatra Futás Levente.
– Mire esküdtél fel? Ellenzékre esküdtél fel vagy a városra? – kérdezte az
ülést vezető polgármester.
– Én a városra esküdtem, ellenzékként – válaszolta Futás Levente.
– Nem ellenzékként esküdtél a városra, hanem Gödöllő város képviselője‐
ként tettél esküt, s azért kapod a képviselői tiszteletdíjat, hogy dolgozzál és
adjál konstruktív javaslatokat – emlékeztetett Gémesi György.
***
A képviselő‐testület 2010. október 14‐i alakuló ülésén tett eskü szövegét –
amit alább közlünk – törvény határozta meg, s ebben ellenzék kifejezés nem
szerepel – a szerk.
“Én ………., esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tu‐
domásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő felada‐
taimat Gödöllő város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvé‐
nyesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”

Őszi munkaterv
A II. félévi munkatervét is elfogadta a képviselő-testület. E szerint
október 18-án, november 15-én és december 13-án lesznek rendes ülések.

Vörös István nem tudja, mit
csinál?
I. A fideszes Vörös István az Egyebek napirendi pontban először azt tette szóvá, hogy a testület őszi munkatervében nem szerepel a Településszerkezeti terv valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
módosítása. Gémesi György felhívta
a figyelmét arra, hogy az öt perccel
korábban tárgyalt és elfogadott munkatervben az októberi ülés napirendjén szerepel az előterjesztés; lehet, hogy a képviselő úr nagy izgalmában nem olvasta végig az anyagot.
II. A képviselő második felszólalásában elmondta, hogy a Belvárosi
Napokon jártában-keltében több civil
szervezet képviselője támogatta kezdeményezését, miszerint a városban

széles körű tevékenységet folytató
egyesületek a jelenleginél nagyobb figyelmet és jelentősebb szerepet kapjanak a gödöllőiek életét érintő döntések előkészítésében.
– Én is beszéltem a Civil utcában
megjelent szervezetek tagjaival – reflektált a polgármester. – Az önkormányzat sokféleképpen segíti az
egyesületeket. Ingyenes bemutatkozási lehetőséget teremtettünk számukra a Civil utcában, segítettük a
Civil Kerekasztal megalakítását, támogatjuk a Civil Ház működését. Az
önkormányzatnál civil referens dolgozik, aki folyamatos kapcsolatot tart
az egyesületekkel, gondoskodik az
információk kölcsönös átadásáról.
Fórumokon hallgatjuk meg a véleményüket, legutóbb a Tiszta udvar – rendes ház és a Legyen Gödöllő Kerékpárosbarát Város! programok indítása
kapcsán tettük ezt. A jogszabályoknak megfelelően vonjuk be a döntések előkészítésébe a civileket, de az
önkormányzat kompetenciái is pontosan meghatározottak.
Vörös István felszólalása azután
vett sajátos fordulatot amikor polgármester megemlítette, hogy a képviselő a Gödöllő Környéki Turisztikai
Egyesület (GKRTE) felügyelő bizottságának elnökeként az egyesület érdekeit is képviselheti az önkormányzatban. Vörös István ekkor ügyrendi
kérdésben, személyes érintettség miatt korrigálást kért. Azt mondta, hogy
ő nem a GKRTE felügyelő bizottságának elnökeként, hanem képviselőként járt a Civil utcában.
– Nem a felügyelő bizottság elnöke? – kérdezte Gémesi György.
– Nem! – válaszolta Vörös István.
– Én önzetlenül segítek nekik.
Gémesi György elnézést kért a
téves titulusért.
Pedig a képviselőt a GKRTE 2012.
évi közgyűlése áprilisban tényleg
megválasztotta a felügyelő bizottság
elnökének.
Kíváncsian várjuk, hogy a következő ülésen Vörös István újból korrigálja-e a titulusát a polgármester
előtt, aki az elhangzottak szerint jobban tudja mint ő, hogy mit is csinál…
lt

Súlyosító körülmény: rendőr volt

Elfogták a késelőt
Szeptember 23-án, vasárnap hajnalban
elfogták kollégái azt a gödöllői rendőrt,
aki szerda hajnalban viperával és bozótvágó késsel megsebesített egy férfit, aki
nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett egy gödöllői szórakozóhelyen. A harminckét éves F. Istvánt életveszélyt okozó testi sértés kísérletével
gyanúsítják. Az ügy előzménye, hogy az
egyik gödöllői presszóban két társaság
szórakozott az egyetemi campus közelében szeptember 18-ról 19-re virradó
éjjel, ahol F. I. gödöllői lakos, a készenléti rendőrség dolgozója összeszólalkozott egy ferencvárosi törzsszurkolóval.
A vitát követően a rendőr elhagyta a
helyiséget, ám később visszatért egy
bozótvágó késsel és egy viperával.
Ezekkel az eszközökkel többször
megvágta, illetve megütötte a korábban
vele vitába keveredő embert, majd ismeretlen helyre távozott. A rendőrök a
férfit nagy erőkkel keresték: gödöllői
lakásán, ismerősei, barátai körében, helikoptert és kutyákat is bevetettek felkutatása érdekében. Az ORFK pénte-

ken az esettel
kapcsolatban
hangsúlyozta:
a
készenléti
rendőrség a leghatározottabban elítél
minden törvénysértést. A rendőrség
honlapján olvasható közlemény szerint
a készenléti rendőrség állománya megdöbbenéssel értesült a múlt szerdán Gödöllőn elkövetett bűncselekményről,
melynek gyanúsítottja a szolgálaton
kívül ott tartózkodó F. István rendőr
főtörzsőrmester. “Az állomány okkal
bízik abban, hogy a kocsmai verekedés
nyolc napon belül gyógyuló sérülést
elszenvedő sértettjének egészségi
állapota óráról órára javul” – fűzték
hozzá. A volt rendőrt majdnem 5 órán át
hallgatta ki ügyészség, vasárnap kora
délután pedig az ORFK vezetése úgy
döntött: azonnali hatállyal megszünteti
szolgálati viszonyát. A gyanúsított
beismerte tettét. Enyhítő körülmény,
hogy külföldről önként jött haza, súlyosbító viszont az elkövetés eszköze és
az, hogy rendőr volt.

Lapzártánk után: Lengyel Szilvia a Parlamentben
Hivatalosan is lemondott parlamenti mandátumáról Kukorelly Endre. Az ellenzéki párt a Gödöllőn élő
Lengyel Szilviát jelöli országgyűlési képviselőnek. Az országgyűlésről szóló törvény alapján a képviselők a házelnökhöz benyújtott írásbeli nyilatkozattal mondhatnak le megbízatásukról. A megbízatás
a lemondás benyújtásával megszűnik, s ahhoz nem kell a parlament jóváhagyása. A megüresedett
képviselői helyre az LMP országos választmánya Lengyel Szilviát, a testület korábbi tagját jelölte, aki
a mandátumvizsgálat lezárultát követően leteheti esküjét és megkezdheti parlamenti munkáját.
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Közélet

„Az önkormányzat felkészült a változásokra”

Beszélgetés dr. Nánási Éva címzetes főjegyzővel
Közeleg 2013. január 1-je, amikor is megkezdik működésüket a járási hivatalok, melyek a
jegyzőtől több államigazgatási feladatot is átvesznek. Erről
beszélgettünk dr. Nánási Évával, Gödöllő város címzetes főjegyzőjével.
– Hogyan készülnek a feladat átadás-átvételére?
– A járási hivatalok – mint az államigazgatás területi szervei – integrált szervezetként fognak működni január 1-jétől. Ez azt jelenti, hogy a járási hivatalokba fognak betagozódni
azok a területi szakigazgatási szervek, mint például a munkaügyi központ, a földhivatal, amelyek eddig önállóan működtek. Továbbá a járási hivatalok fognak ellátni olyan elsőfokú
hatósági ügyeket, melyek eddig az
önkormányzati hivatalokhoz tartoztak. Ilyenek jellemzően az okmányirodák, a gyámhivatalok, a szabálysértési ügyek, a szociális ügyek egy
része, állatvédelmi ügyek és még sorolhatnám. A törvény kimondja, hogy
az államigazgatási feladatok elkerülésével együtt a leendő járási hivatalok
számára ingyenes vagyonhasználatot
kell biztosítani a feladatok ellátásához, illetve a polgármesteri hivatalból
a feladatokkal együtt az azt végző
ügyintéző is átkerülne a járási hivatalokhoz. Gyakorlatilag a törvény megszületése óta foglalkozunk azzal,
hogy felmérjük a feladatok elkerülésével összefüggésben milyen személyi állományt és milyen vagyontárgyakat kell a hivatalnak átadni. Ezzel
kapcsolatosan 2012. október 31-ig
kell megkötnünk a megállapodást a
kormányhivatallal. Remélhetőleg az
erre vonatkozó tárgyalások hamarosan megkezdődnek. Úgy tűnik, egy
kicsit késésben vagyunk, hiszen
számtalan kérdés még tisztázatlan.
Így például nem tudjuk pontosan,
hogy a járási hivatal milyen létszámmal fog dolgozni, az államigazgatási
feladatok és az ehhez rendelt személyzeten túl milyen egyéb munka-

társakat kívánnak átvenni például: informatikus, költségvetési szakember,
iktató stb. Nekem, mint a hivatal vezetőjének nagyon fontos, hogy a
munkatársaim közszolgálati pályafutását lehetőleg biztosítsam, és az önkormányzat hivatalát csak a szükséges mértékben terhelje a járási hivatal
dolgozóinak elhelyezése. Természetesen a legfontosabb cél, hogy január
1-jét követően az állampolgárok a lehető legkevésbé érzékeljék, hogy változás következett be az ügyeiknek az
intézésében. Felkészültünk a feladatok átadására, számba vettünk több

variációt, várjuk a kormányhivataltól
a tárgyaló partnereket.
– Csökken-e a jegyző feladatköre
az államigazgatási feladatok elkerülésével?
– A közigazgatási átalakításnak
kezdetekben az volt a célja, hogy
minden kerüljön át az állam szervezetrendszerébe. Ez azóta változott,
most nagyjából a jegyzői államigazgatási feladatok 40-50 százaléka kerül át a járási hivatalokhoz. A látszat
ellenére ez mégsem fog jelentős feladatcsökkenést eredményezni, hiszen
nagyon sok olyan államigazgatási feladat marad a jegyzőknél, ahol nagy
szerepet játszik a helyismeret, illetve
a feladatok kötődnek az önkormányzati feladatellátáshoz. Így például a
jegyzőknél maradnak a helyi adózta-

tással összefüggő ügyek, a birtokvédelem, a hagyatéki eljárás, a nem alanyi jogon járó szociális ellátásokkal,
támogatásokkal kapcsolatos ügyek,
az anyakönyvi igazgatás, ipari, kereskedelmi feladatok stb. Ezekben az
ügyekben továbbra is a polgármesteri
hivatal jegyzője lesz az elsőfokú hatóság. Nagyon fontos megemlíteni azt
is, hogy a polgármesteri hivatalnak
van egy nagyon fontos feladata, még
pedig a helyi önkormányzat működésének kiszolgálása. A helyi közügyek
intézéséhez eddig is a polgármesteri
hivatal biztosította a hátteret és ezt
fogja tenni a jövőben is. Az önkormányzati ügyek, a helyi ügyek intézése – vagyis a döntések előkészítése és
a meghozott önkormányzati döntések
végrehajtása – változatlanul a hivatal
funkciója marad. Várhatóan a járásszékhely település jegyzőjének még
növekedni is fognak például az építésigazgatásban a feladatai. Ismereteim szerint a jövőben a járásszékhely
települések jegyzői fogják ellátni a járáshoz tartozó valamennyi településre
vonatkozóan az elsőfokú építésügyi
hatásköröket. Ez azt jelenti, hogy további 14 település építésügyei tartoznak a hivatalhoz. Ez új szakmai kihívást fog jelenteni és létszámbővítéssel is számolni kell. Mondhatnám tehát, hogy mennek is el feladatok és
újabb feladatok is jönnek. Ez az átalakulás és átszervezés nem tagadható,
hogy megterheli a polgármesteri hivatalt, de arra törekszünk, hogy ebből
az állampolgárok a lehető legkevesebbet érzékeljék.
– Tudható már, hogy Gödöllőn
hol lesz a járási hivatal?
– Erről sajnos még nincsen pontos
információnk, az előzetes egyeztetések során jeleztük, hogy a polgármesteri hivatal jelenlegi épülete nem alkalmas arra, hogy befogadjon egy nagyobb létszámú új hivatalt. A városban van több állami tulajdonú, jelenleg üresen álló épület, ajánlottuk,
hogy vizsgálják meg, hogy ezek az
épületek alkalmasak-e a járási hivatal

elhelyezésére. Ami az állampolgárokat leginkább érdekelheti – hiszen a
legnagyobb ügyfélforgalmat bonyolítja – az okmányiroda biztos, hogy
marad a jelenlegi helyén, ebben nem
lesz változás. Reményeim szerint januárban ugyanazok az ügyintézők
fogják várni az ügyfeleket, mint jelenleg, csak már kormánytisztviselőként fognak dolgozni. A hivatal földszintjén található okmányiroda alkalmas arra is, hogy itt működjön majd
az egyablakos ügyintézés helyeként a
kormányablak, amely várhatóan
2013. december végéig fog létrejönni.
Elképzelhető, hogy átmenetileg még
a járáshoz átkerülő gyámhivatal is a
földszinten fog működni. Remélhetőleg a konkrét tárgyalások hamarosan
megkezdődnek a kormányhivatal illetékeseivel. Én bizakodom abban,
hogy az átállás nagyobb fennakadásokat nem fog okozni, hiszen a nagy
ügyfélforgalmú ügyek többségét változatlanul a hivatalban fogják intézni.
– Szakértők szerint a járási hivatalok kiépítése önmagában nem értelmezhető, mivel ez együtt jár az
önkormányzati hivatalok átalakításával is. Hogyan érinti ez a város
polgármesteri hivatalát?
– Egyet kell értenem a szakértőkkel. A közigazgatás átalakítása mellett 2013. január 1-jétől az új önkormányzati törvény számos olyan szabálya is életbe lép, amely jelentősen
érinti az önkormányzati közfeladatok
és közszolgáltatások jövőbeni ellátási
módját. Sajnos, e téren is még hiányos információkkal rendelkezünk.
Az viszont szükségszerű, hogy az átalakuló önkormányzati feladatellátásokhoz, és a megmaradó államigazgatási feladatokhoz igazodó polgármesteri hivatal működjön a jövőben.
Ennek érdekében elkezdtük átvizsgálni a polgármesteri hivatal eddigi
tevékenységeit, megnézzük, hogy az
egyes tevékenységek optimális ellátásához milyen tárgyi, anyagi és személyi erőforrásokra van szükség, és
kell-e, és milyen új hivatali struktúrát
kialakítani. A legnehezebb problémát
az okozza, hogy a döntésekhez ismernünk kellene az önkormányzatok új
típusú feladatfinanszírozását és a hivatali működésre vonatkozóan a jövő

évi támogatási rendszert is. A pénzügyi kondíciók nélkül nem lehet megalapozott önkormányzati döntést hozni. Mindez attól függ, hogy az országgyűlés mikor fogja elfogadni a költségvetési törvényt, amelynek majd
tartalmaznia kell az önkormányzat
rendelkezésére álló pénzügyi forrásokat és azok mértékét. Addig a hivatal
átalakítására vonatkozó terveink csak
papíron léteznek.
– Úgy tűnik, így szeptember végén, még nagyon sok a bizonytalanság. Az átszervezésre az idő egyre
kevesebb, meg tudnak-e felelni
ezeknek a kihívásoknak?
– Az önkormányzatiság elmúlt 22
éve alatt megtanultuk, hogy mindig új
és új kihívásokkal kell szembenéznünk. Úgy gondolom, most is felkészültünk, szakmailag mindenképpen
a változásokra. Természetesen még
sok a bizonytalanság, de bízom abban, hogy leküzdjük ezeket az akadályokat. A képviselő-testület és a polgármester úr mindig is követelményként támasztotta a hivatal elé, hogy
rugalmasan, jogszerűen, kellő szakmaisággal igazodjon a változó körülményekhez. Az év második fele és
várhatóan a jövő év első fele nem
csak igazgatási átszervezéseket szervezeti változásokat jelent a hivatal
életében. Számos, a helyi közösséget
érintő közszolgáltatás helyzete is változik, gondoljunk csak az oktatási
rendszert érintő átalakulásokra. Az
oktatási intézmények „államosítására” való felkészülés legalább olyan
nagy feladat, mint a járási hivatalok
érkezése. Nagy körültekintést igényel, hogy például az iskoláink átadás-átvételével kapcsolatos teendőket ugyancsak zökkenőmentesen végezzük. Januártól jelentősen megváltozik az önkormányzat gazdálkodási
környezete is, ebből adódóan át kell
tekinteni a városüzemeltetés jelenlegi
helyzetét, költséghatékonyságát, ami
ugyancsak jelentős többletfeladatokat
ró a hivatalra. Igyekszünk minden
szakmai alapot megadni ahhoz, hogy
maga az önkormányzat is fel tudjon
készülni az új kihívásokra és olyan
önkormányzati döntések szülessenek,
amelyek megfelelnek a várospolitikai
céloknak és a lakosságnak.

Tiltakozások a törvénytervezet miatt

Állatorvos és virágkötő kapta a kitüntetést

Átadták a Gödöllő Vállalkozója Díjakat Választhatunk, de hogyan?
(folytatás az 1. oldalról)

Gémesi György polgármester az
ünnepségen mondott beszédében
méltatta a helyi vállalkozásokat,
amelyek jelentős szerepet játszanak a
város életében.
„Gödöllőn a nehéz gazdasági helyzet ellenére, még mindig tudunk fejleszteni és értékeket megtartani. Ez
köszönhető a helyi vállalkozásoknak
is, annak, hogy itt olyan elkötelezett
emberek dolgoznak, akik hosszú távon gondolkodnak, és minőségi szolgáltatásokat nyújtanak” – jelentette ki
a polgármester.
KoVaVet Kisállatrendelő és Patika
Bt. (dr. Varga Ferenc és dr. Kovács
Ilona):
Az állatorvos házaspár csaknem 20
éve vezeti a Szőlő utcai rendelőt, ami
már a tulajdonuk. Évente több mint
6000 esetet látnak el. Nem csak emberi hozzáállásuk, de szakmai hozzáértésük miatt is szeretik őket városszerte és a városon kívül is. Szakmai
fejlődésükről számos továbbképzésen
gondoskodnak. Rendelőjüket a 2000es évek elején bővítették patikával,
ami egyedülálló a megyében, s ahol a
gyógyszereken kívül állatjóléti dolgokról is gondoskodnak: például tápok, vitaminok, kiegészítők, játékok
is találhatók a kínálatban. Rendelőjükben ma már a legkorszerűbb technológia is rendelkezésre áll, a rönt-

gen, ultrahang, vérlabor. Aktívan
részt vesznek a város életében, az
összevezetéses oltás aktív résztvevői,
de az ügyeleti rendszer megszüntetése után a hétvégi nyitva tartás egyik
mozgatórugói is egyben. Varga doktor a munkáján túl 2003 óta látja el
önköltségi áron a kutyamenhely lakóit, míg Kovács doktornő eseti műtétekkel szolgálja ki a tulajdonosok igényeit.

számtalanszor lehet hallani dicsérő
szavakat a minőségi munkájáról. Folyamatosan nyomon követi az aktuális trendeket, s nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy üzletéből ízléses csokrok
és dekorációk kerüljenek ki. Virág
költeményei rendszeres díszei a különböző rendezvényeknek a városban, és a Királyi Kastélyban. Családi
vállalkozásban több alkalmazottnak
is folyamatosan munkát biztosít.

Rab Péterné virágkötő, vállalkozó:
A város szívében, színvonalas üzletében készíti szebbnél szebb csokrait, koszorúit. Munkájukra a figyelmesség, a precízség és az udvariasság
jellemző. A városban visszajelzésként

A rendezvényen Berkó Domonkos
és Eszenyi Zsombor, a Frédéric
Chopin Zeneiskola növendékei, valamint felkészítő tanáruk, Fodor László adtak ünnepi műsort.
(k.j.)

A kormány szeptember 18-án nyújtotta
be a parlamentnek az új választási eljárásra vonatkozó törvényjavaslatát, rögzítve abban egyebek mellett az előzetes
feliratkozás intézményét, amelynek alkotmányos alapját is megteremtenék a
kormánypártok. A megújuló ajánlási
rendszer szabályai értelmében az országgyűlési választáson 200 ajánlás
kellene az egyéni jelöltállításhoz, az
európai parlamenti voksoláson pedig
5000 ajánlást kellene összegyűjteni.
Jövő szeptember 1-jén indul majd az
önkéntes feliratkozás a 2014-es választásra, ezen kívül megszűnik a kampánycsend, továbbá átalakul a kampányfinanszírozás rendszere.
Jövő augusztusban minden magyar
állampolgár, aki szerepel a népességnyilvántartásban, kap egy felhívást arra, hogy döntse el, akar-e szavazni vagy
sem, ha igen, hogyan akar részt venni a
voksolásban (személyesen vagy levélben), hol akar szavazni (határon belül
vagy kívül), majd ezt a dokumentumot
visszaküldi. Ezt követően, 2013. szeptember 1-jétől kezdődik az önkéntes
regisztráció, amely a választást megelőző második hétig tart majd.
Az elképzelések között szerepel a
kampányeszközök korlátozása is, felmerülhetnek például kereskedelmi hirdetési tilalmak, a közmédiában pedig
ingyenes felületek biztosíthatók. A
megszűnő ajánlószelvény-gyűjtés helyett a jelöltté válás módjára szóba jö-

het az a nemzetközi minta, ami szerint
aki már tagja a parlamentnek, annak
már ajánlásra nincs szüksége.
A törvénytervezet ellen nem csak az
ellenzéki pártok tiltakoznak, hanem a
jogvédő szervezetek is. Elondolkodtató, hogy bár a kormány szerint, az abban foglaltak abszolút megfelelnek az
Alaptörvénynek, a demokratikus alapelveknek és az Európai Unió előírásainak, kérdés, akkor miért van mégis
szükség az Alkotmány módosítására.
A javaslat szerint az Alkotmány a
„sarkalatos törvény a választójog gyakorlását kérelemre történő névjegyzékbe vételhez kötheti” ezzel a mondattal
egészülne ki.
A Magyar Helsinki Bizottság és a
Társaság a Szabadságjogokért a múlt
héten nyilatkozatot adott ki, amelyben
tiltakozik az ellen, hogy az alkotmány
módosításával az alkotmánybírósági
kontrollt akarja ellehetetleníti a kormány.
„A demokrácia alapja a választójog
egyenlősége és szabad gyakorlása. Egy
olyan országban, ahol létezik a választók általános nyilvántartása, és ahol eddig tucatnyi választást bonyolítottak le
sikeresen ennek segítségével, az önkéntes előzetes regisztráció bevezetése
alkotmányellenes és sérti nemzetközi
emberi jogi egyezményben biztosított
jogainkat is” – áll a nyilatkozatban.
(ny.f.)
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Áttekertek a városon

Környezetvédelem az oktatási intézményekben

Gödöllőn is gyűjtik az italos kartonokat Critical Mass
Immár harmadik alkalommal
kerül megrendezésre az Italos
Karton
Környezetvédelmi
Egyesülés által szervezett iskolai és óvodai italos karton dobozgyűjtő program, amelyet
Gödöllőn és régiójában a Zöld
Híd Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Kft.
szakmai együttműködésével
valósít meg a környezetvédelmi szervezet.
A kezdeményezés célja, hogy a gyermekeken keresztül a szülők körében
is felhívja a figyelmet a csomagolási
hulladék, ezen belül is az italos kartondobozok folyamatos szelektív
gyűjtésének és újrahasznosításának
fontosságára. A programot az IKSZ
az idén 18 városban és mintegy 50 településen rendezi meg, több mint 500
oktatási és nevelési intézmény
100.000 tanulójának adva meg a lehetőséget, hogy a gyakorlatban is megtapasztalhassák a környezetvédelem
ezen egyszerű módját.
A gyűjtőprogram keretében, amely
2012 szeptemberétől 2013. május 20ig tart, az IKSZ az összegyűjtött

keretében mutatták
be be a Zöld Híd Régió Kft. Ökörtelekvölgyi központjában.
Az eseményen a szelektív hulladékgyűjtés helyes módszere
mellett előtérbe került az újrahasznosítás folyamata is.

mennyiséggel arányosan díjazásban
részesíti az intézményeket. 50 és 100
kg között 10 forintot, 100 és 300 kg
között 20 forintot, míg 300 kilogramm összegyűjtött italos kartondoboz fölött kilogrammonként 30 forintot fizet az egyesülés a résztvevő intézményeknek. A gyűjtésért járó díjazáson felül, azt az intézményt, amelyben a program folyamán 1 tonna feletti mennyiséget gyűjtenek a gyerekek, 100.000 forinttal jutalmaz az
egyesülés. Mindemellett az országos
összehasonlításban, létszámarányosan legtöbbet gyűjtő óvodát és iskolát
is 100.000-100.000 Ft-os különdíjban
részesítik a program végén.
A program menetét és pontos
mechanizmusát egy tájékoztató nap

Lokálpatrióta főzőverseny a Városi Piacon
Szeptember 22-én nagy érdeklődés kísérte a városi piacon a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub
szervezésében megrendezett
főzőversenyt.
A rendezvényen 14 „versenyző” mérettette meg magát, így bőven volt
miből választaniuk az érdeklődőknek.
Az előre meghirdetett étlapon tucatnyi magyar étel szerepelt, az alföldi
birkapörkölttől a halászlén át a csülkös-pacalig. A zsűri értékelése szerint
első helyen Kasza Ilonka és csapata

(Erdélyi Vándor Székelyek Köre)
végzett, akik erdélyi töltött káposztát
és tejfölös, túrós puliszkát készítettek.
Második lett Nagy Zsolt, aki körmös

Az óvodák és iskolák
gyűjtőzsákokban
tárolhatják
az
összelapított italos kartondobozokat,
amelyeket a helyi kommunális szolgáltatók, Gödöllőn és térségében az
Zöld Híd Régió Kft. munkatársai
szállítanak el.
A programot az IKSZ a helyi kommunális szolgáltatók és önkormányzatok támogatásával Debrecenben,
Esztergomban, Gödöllőn és térségében, Kaposváron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és térségében, Székesfehérváron, Tatabányán, Tiszafüreden, Füzesabonyban,
Veszprémben, Herenden, Kecskeméten, Fóton, Aszódon és Vácon rendezi
meg.

csülökpörköltet főzött burgonyával,
míg a harmadik helyet a Koch Ferenc–Szalai Imre (Isaszeg) páros
szerezte meg; ők kakaspörköltet nokedlivel + palacsintát rittyentettek.
Közönségdíjat kapott a Babati Pihenő
M3 (Ács Lajos, Horváth Gyula)
teamje, akik tárkonyos őz ragú vargánya gombával és burgonya körettel
rukkoltak elő, míg a különdíjat Vállaj
község német nemzetiségi önkormányzatának ítélte oda a zsűri (Nánási Éva, Fábián Zsolt, Kovács Balázs, Balog Gyula, Gyarmati Károly), akik Strudlival indultak a versenyen.

Idén először Gödöllő belvárosában

– Mit jelent a Csiribiri Családbarát
Program? Kiknek szól elsősorban?
– Projektunk elsődleges célcsoportja
Gödöllőn és környékén élő, kiskorú
gyermeket nevelő, valamint gyermeket
tervező családok. A húsz hónapos időtartamú programon belül a gödöllői kistérségben családcentrikus programokat, tréningeket tartunk majd. Kiemelt
célunk, hogy a családok életminősége

emelkedjen, és a generációk tagjaiban
mélyebb elköteleződés alakuljon ki családjuk, szűkebb és tágabb környezetük
iránt.
Mindehhez szeretnénk a helyi közösségek erőforrásaira támaszkodni és szá-

mukra is integrált családi szolgáltatásokat nyújtunk majd: a Családbarát Napok
mellett többek között Közösségi Szolgáltató Iroda – KÖSZI – létrehozását
tervezzük, például álláskereséssel, kamaszok nevelésével kapcsolatos tanácsadással. Ezen kívül az egymásnak segítés egy – nálunk még – új formáját,
úgynevezett „szívességbankot” alapítunk. Minden programunk ingyenes
lesz és gyermekfelügyeletet is biztosítunk igény esetén. Terveink szerint
olyan problémák megoldásához járul
majd hozzá a projekt, mint a harmonikus családi élet és a gyermekvállalás
fontosságának tudatosítása, a munka és
a családi élet összeegyeztethetősége.
– A Szívességbankról beszéljünk még.
Mit jelent ez a fogalom?
– Ez egy olyan rendszer, amelyben nyilvántartják, hogy ki, miben ajánlja fel az
erejét, tudását, illetve miben vár segítséget, valamint az egyes elvégzett szolgálatok értékét is jegyzik. Ez annyiban tér
el a szokványos szívességektől, hogy másnak is
viszonozhat, nem csupán
annak, aki neki segített.
Sőt a közösség bizalma
lehetővé teszi, hogy pénz
hiányában fogadjon el valamit, amire
szüksége van, aztán, majd a munkájával, vagy valaminek az eladásával rendezi a tartozását. A „szívességbankok”
ma már a világban mindenütt sikerrel
működnek.

nem adaptálhatók át egy kisvárosi környezetre. A megoldásokat helyben kell
megtalálni.
Ez a folyamat jelenleg is zajlik, hiszen
Gödöllőn a kerékpáros szervezetek és
az önkormányzat közösen dolgozik
azon, hogy egyre többeknek legyen lehetőségük ezt a környezetbarát közlekedési formát igénybe venni.
Tóth Tibor alpolgármester a hétvégi rendezvény kapcsán úgy fogalmazott, az
ilyen programok is bizonyítják, érdemes
volt elkezdeni a kerékpáros fejlesztéseket.
bj
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Mihály-napi Családbarát Nap
Színes hétvégi családi programot varázsol a Gödöllői Waldorf iskola és óvoda közössége a Királyi Kastély és a Művészetek Háza közötti füves területre
szeptember 30-án. A nap előzménye,
hogy az iskolát és óvodát fenntartó
Weöres Sándor Pedagógiai Egyesület a
TÁMOP-5.5.1.B-11/1 számú, a „Családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése a Közép-Magyarországi régió területén” pályázati felhívásra benyújtott „CSIRIBIRI - integrált
családbarát programjával” pozitív elbírálásban részesült.
A rendezvényről és az ahhoz kapcsolódó információkról Kecskés Judit, a
program szakmai vezetője számol be lapunknak.

Nagy sikerrel rendezték meg szombaton
a gödöllői Critical Mass kerékpáros
megmozdulást. A bringás élet népszerűsítése érdekében kicsik és nagyok
együtt rajtoltak el a főtérről, majd a Dózsa György úton végighaladva a Rét utcáig, aztán a Blaháné úton és a Testvérvárosok útján, az egyetem utcáin keresztül, a Királyi Váró
előtt elhaladva az Alsóparkon át tekertek végig a városon.
A rendezvény főszervezője,
Füle Sándor mintegy százötvenre taksálta a résztvevők
számát, akik között ott volt
Tóth Tibor alpolgármester, a „Legyen
Gödöllő Kerékpárosbarát város!” program meghirdetője is.
Füle Sándor, a Kerékpár Munkacsoport
tagja lapunknak elmondta, az elmúlt egy
év alatt közel duplájára nőtt a kerékpározók száma a városban, és sokat javult a kerékpározással szembeni autós
tolerancia is. Ebben véleménye szerint
jelentős szerepet játszik az is, hogy
egyre több autós ül mostanában biciklire.
A kerékpárosok gödöllői helyzetéről
szólva, mint a kerékpárosbarát város

program egyik oszlopos tagja, úgy fogalmazott, a lehetőségekhez képest jól
halad a megkezdett munka, amelynek
célja megteremteni a biztonságos kerékpáros közlekedést Gödöllőn. Mint
elmondta, nem volt könnyű elindítani a
munkát, ehhez a budapesti központtól
kértek segítséget, de be kellett látniuk, a
nagyvárosi elképzelések és megoldások

– Mikor indul és hogyan lehet ehhez
csatlakozni?
– Internetes hátterünknek a megvalósítása most fejeződik be.
Az érdeklődők megtalálhatják honlapunkon (www.csaladbarat-csiribiri.hu),
de személyes találkozásokra is van
lehetőség a havi rendszerességű összejöveteleken, valamint a szeptember 30án rendezett CsaládBarát Napon is megjelenünk.
– Milyen programok várják az ide látogatókat szeptember 30-án?
– Az egész napos program szorosan
kapcsolódik a Waldorf iskolában és
óvodában szeptember 29-én megtartott
Szent Mihály-ünnephez, mely a Waldorf-pedagógia egyik legfontosabb ünnepe.
Sokoldalú színes programmal várjuk az
ellátogató családokat: többek között
sárkányviadalt, sárkányeregetést, bátorság-próbát, kovácsolást, ügyességi játékokat, és színvonalas kézműves foglalkozásokat is kínálunk. Lesz ezen kívül kézműves kirakodóvásár gyermekek és meghívott árusok portékáiból, reform büfé, és fellépnek a meghívott
óvodák és iskolák gyerekcsoportjai is a

színpadon. A nap zárásaként nagy
örömünkre a közismert MAKÁM zenekar ad koncertet.
További információk:
www.csaladbarat-csiribiri.hu

A SZIE XIII. Baráti Fogathajtó- és Főzőversenye
Ötvenöten neveztek a Szent István
Egyetemen szeptember 17-én 13. alkalommal megrendezett baráti fogathajtó
versenyre, amit ezúttal is kiegészített a
főzőverseny. A Lázár Lovaspark
és a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság fogataival zajló viadal
„segédhajtói” Szegedi Gábor,
Dallos Andor, Balogh József és
Némedi István voltak. A verseny
szervezésében és rendezésében
dr. Fehér Károly c. egyetemi tanár, Lázár Vilmos és Lázár Zoltán többszörös világbajnok fogathajtók vállaltak kiemelkedő szerepet.
A fogathajtás dr. Solti László rektor
megnyitója után kezdődött. A legjobb
nyolc közé jutott Rippel Ferenc, Kalkó
József, Bálint Antónia (képünkön), dr.
Gyenesei István, Bozzai Attila, Grónay Andrea, Holota Beatrix és dr. Sajtos Sándor.
A négyes mezőnyben Kalkó József, Holota Beatrix, Grónay Andrea és Bálint
Antónia folytatta a küzdelmet. Meg-

lepetésre női döntő következett, amit
Bálint Antónia nyert meg. 2. lett Holota
Beatrix, 3. Kalkó József. A főzőversenyen résztvevők teljesítményét Ben-

ke László olimpiai bajnok mesterszakács, mestercukrász értékelte. A végeredmény: I. Bérárdi Pál és csapata
(rozmaringos báránysült), II. a SZIE
Rendészet (erdei gombás őzpörkölt),
III. a Bonafarm Mezőgazdaság Bóly Rt.
Agrokémia (borban főtt csülök.) Különdíjasok: I. SZIE ABPK (birkapörkölt), II. Blahai Nimródok, Gödöllő
(harcsabatyu), III. Bévárdi Pál és barátai
(pacal, ahogy Dallos Andor szereti). lt
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Huszonnyolc nap
Hogyan teljesülhet minden
kívánságunk? Hogyan érhetünk el mindent, amire vágyunk?
Természetesen varázslat által. Rhonda Byrne
amerikai szerző A varázslat című könyvében leírtakkal egy
új világ kapuját szándékszik
megnyitni előttünk. Azt bizonyítja: minden csak rajtunk
múlik. Képesek vagyunk állandósuló örömöt vinni a létezésünkbe.
Huszonnyolc napot kér tőlünk. Tegyünk próbát: mindössze egy szűk
hónap, s teljesen megváltozhatnak a
körülményeink, teljesen megváltozhatunk mi magunk is.
Az elsődleges varázsszó a „köszönöm”. Tudjunk köszönetet mondani, hálásak lenni mindazért, amit a
magunkénak tudhatunk, s mindazért,
amit kapunk. A hála folytonosan
újabb és újabb jó dolgokat vonz
felénk, csodás javakkal ajándékoz
meg.
A könyvben huszonnyolc varázsgyakorlatot találunk. Minden napra
egyet. Ezek segítenek elsajátítani,
miként használhatjuk a hála erejét.
Miként tesz a hála, a köszönetet mon-

dani tudás alkalmassá arra, hogy
megváltoztassunk az egészségi állapotunkat, a pénzügyi helyzetünket, a
munkánkat, a kapcsolatainkat.
Bármire áhítozunk is, valóra válhat. A könyvben ajánlott varázsgyakorlatokban titkos tanítások rejlenek.
Minden gyakorlattal többet tudhatunk meg arról, hogyan is működik a
világ.
Az első tizenkét gyakorlat varázsereje arra irányul, amink jelenleg van.
Ha nem érzünk hálát azért, amit most
birtoklunk, nem kaphatunk többet.
Gyakorolnunk kell tehát először is a
hála varázsának működtetését.
A következő tíz gyakorlat hálánkat
a jövő vágyaira és céljaira irányítja.
Elvégzésükkel az életkörülményeink
mintegy varázsütésre megváltoznak.
Az utolsó hat gyakorlat pedig azt a
célt szolgálja, hogy teljesen új szintre
emelkedjünk. Hálával tölthetjük el általuk testünk minden sejtjét, a lelkünk legrejtettebb zugát.
Varázskő, varázspálca, varázspor.
Ezek és hasonlók a kellékeink a csodás utazás során. Varázsporral fújjuk
be a körülöttünk levőket. Ők nem
érzékelik ezt, csak mi tudjuk: rajtuk a
varázspor. Már nem lehetnek mérgesek ránk. Ha rosszkedvük van, ha-

In memoriam Erzsébet királyné

Két színész egy szerepben
Izgalmas előadás részese lehetett a közönség szeptember
22-én este a Barokk Színházban. Pécsi Ildikó Kossuth-díjas,
Érdemes Művész, Gödöllő díszpolgára Őszinte beszélgetés –
In memoriam Erzsébet királyné című darabját itt mutatták
be nagy sikerrel, Pécsi Ildikó és
Herczenik Anna operaénekes
szereplésével.

Pécsi Ildikó – bevallottan – nem
dokumentum előadást készített, de a
darab megszületését hosszas kutatómunka előzte meg. Így, aki ott volt a

marosan elmúlik. A varázskövünk
azonban legyen valóságos. Mindig
velünk lehet. Tegyük a zsebünkbe, éjjel az ágyunk mellé, alkalomadtán
szorítsuk a tenyerünkbe, vagy legalább érintsük meg.
Az ember feledékeny. Írjuk fel, mire vágyunk, azt is, mikor mit értünk
el, s minek a segítségével. Gyűjtsük,
jegyezzük fel mindazt az áldást, ami
ért bennünket. Újraolvasva a listát
már tudjuk, mihez milyen gyakorlat
által jutottunk el. S nincs más teendőnk: megismételni a bevált gyakorlatot.
(Rhonda Byrne: A varázslat)
-nád-

nézőtéren, úgy érezhette, sok újat tudott meg Európa egy rendkívüli
asszonyának életéről, sokszor önmagával folytatott küzdelmeiről, a királyné gyakran cseppet sem könnyű
mindennapjairól.
Az előadást a Híres Hölgyek Gödöllőn-2012 a Nők Éve rendezvénysorozat részeként mutatták be. jb

A két művész, egyetlen személyt, a
fiatal, és az érett asszonyként megjelenő Erzsébetet megszemélyesítve
kalauzolta végig a közönséget a királyné életén. Felidézték azt a csodálatos szerelmet, ami összekötötte a
császári és királyi párt, s a közönség a
királyné szemszögéből tekinthetett
végig életük legfontosabb mozzanatain.

Zene és képzőművészet
kiállított munkák. A művek szinte hálószerűen kapcsolódnak egymásba,
egyfajta lélekutazást jelenítenek meg.
A festmények, szobrok grafikák, nemez alkotások, és textil képek az intézmény első emeletét díszítik. A tárlaton Bajkó Dániel, Balla Vera, Bércesi-Dienes Erika, Dvorszki Anikó,
Goschler Tamás, Kovács Gabriella,
Kőhalmi Ákos, Lőrincz Ferenc,
Madarász Gergely, Márvány Miklós, Mészáros János, Pirók Irén,
Posztobányi Péter, Rehák Júlia, Sz.

Zenés Levendula esték

Ars Sacra Fesztivál
Az Ars Sacra Alapítvány hatodik éve
szervezi meg a Templomok Éjszakáját és a Szakrális Művészetek Hetét.
A két eseménysorozatot idén új néven, Ars Sacra Fesztiválként rendezték meg. A programokba az idén is
bekapcsolódott a Levendula Galéria,
ahol minden este fiatal tehetséges
muzsikusok adtak koncertet.
A Levendula Galéria kiállítótermében
a Chopin zeneiskola növendékei mu-

Gödöllői zeneünnep napok
(Folytatás az 1. oldalról)
A vidám darabok között felcsendül
többek között Schubert pisztráng ötösének kórus változata, ami különböző
zenei stílusokban szólal meg. Az est
zenei kalauza Fodor László lesz.
Buka Enikő elmondta, a zeneiskola igazgatóhelyetteseként nagy öröm
számára, hogy a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvánnyal megtalálták a lehetőséget arra, hogy a gödöllői zenei élet szereplőinek bevonásával méltóképpen ünnepeljék meg
a Zene Világnapját.
Nem csak városunk közönsége számára vonzó program a már a minden
év októberében megrendezésre kerülő Nemzetközi Hárfa Fesztivál, aminek már tizennegyedik alkalommal
ad otthont a Királyi Kastély. A rangos
eseményre évről-évre a világ legjobb
hárfásai látogatnak el Gödöllőre. Október 5. és 7. között a Lovardában ismét köszönthetjük a kiváló muzsikusokat.
A nyitó koncerten, október 5-én,
pénteken este a világhírű jazzhárfás,
Edmar Castaneda (Kolumbia) estjét
hallgathatja meg a közönség. A művész hangversenyeit világszerte tízezrek látogatják, koncertkörútjait hatalmas siker övezi. Hazánkban első
alkalommal ad hangversenyt. Október 6-án este a fesztivál alapítója és
művészeti vezetője, Vigh Andrea

A GÖMB kiállítása a zeneiskolában
A különböző művészeti ágak jól kiegészítik egymást. Ennek a gondolatnak a mentén kerültek néhány évvel
ezelőtt a Frédéric Chopin Zeneiskolába a GÖMB Alkotócsoport munkái.
Szeptember 27-én újabb kiállítással
kedveskednek a művészek a zeneszerető gödöllőieknek.
A héten megnyíló kiállításra mindenki más-más témával jelentkezett, de
ennek ellenére – mint azt a megnyitót
tartó Sz. Jánosi Erzsébet lapunknak
elmondta – mégis egységet alkotnak a

Zenetörténeti kalandozások

Jánosi Erzsébet, Szentiványi-Székely Enikő, Szinvai Pál és Varga Zoltán munkáit láthatja a közönség.
kj

Balázs János

tatkoztak be. Az érdeklődők meghallgathatták a Sercli énekkettőst, a Cibri
énekegyüttest, a Cipóriska énekegyüttest, Dezső Piroskát és Bozsik
Fruzsina Kincsőt, valamint
Poder Galina
előadását.
A
színvonalas
kamarakoncertek, hasonlóan a
korábbiakhoz
most is nagy sikert arattak.
jb

hárfaművésznőt hallhatja a közönség.
Műsorán Fauré, Smetana művei mellett Debussy Kis szvitje hangzik el
Razvaljajeva Anasztázia hárfaművész, szünet után pedig Mozart fuvo-

la-hárfaversenye Drahos Béla és a
Budapesti Vonósok Kamarazenekar
közreműködésével. Vasárnap délelőtt
egy fiatal magyar tehetség, Farkas
Mira koncertje következik Nyári
László hegedűművész közreműködésével. A rangos esemény október 7én 19 órakor zárul Letizia Belmondo

Letizia Belmondo

(Olaszország) estjével. A művésznő
2001-ben megnyerte a világ egyik
legjelentősebb versenyét, az Izraeli
Hárfaversenyt. A koncert különleges
programján opera-fantáziákat hallhat
a közönség. Czetner Zsolt zongoraművész közreműködésével a legnépszerűbb operák, a Traviáta, az Aida, a
Norma és a Carmen témái csendülnek
fel.
Folytatva a korábbi évek hagyományait, ismét lesz hárfakiállítás,
ahol az érdeklődő felnőttek és gyerekek megismerkedhetnek Anne-Marie és Gérard David (Svájc), valamint a Salvi és a Camac hárfagyárak csodálatos hangszereivel, melyeket a hangversenyek előtt és után meg
is szólaltathatnak a koncertekre látogatók. A hárfafesztivál az MVM Koncertek 2012-2013-as szezonjának
nyitóeseménye.
Október 19-21 között a zongora
veszi át a főszerepet a kastélyban. A
XI. Liszt Fesztiválon ez alkalommal
Balázs János, Hauser Adrienne és
Mocsári Károly adnak koncertet. A
háromnapos rendezvény során Liszt
Ferenc művei mellett Beethoven,
Chopin, Debussy muzsikája csendül
kj
fel a lovardában.
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Őrizni az emlékeket

rádióról, ami fontos szerepet játszott
az életében: először, fiatalon technikailag érdekelte a szerkezet, majd
aminek később, egy ideig a munkatársa volt.
Az előadást követően aktív párbeszéd alakult ki arról, hogyan is ápolja
az utókor Ottlik kultuszát. Ennek során felelevenítették, hogy 1993 óta,
hogyan is őrzik a helyiek az író emlékét.
Mint elhangzott, ekkor, 1993-ban,
Czigány György kezdeményezésére
keresték meg Ottlik Géza házát, s helyezték el az első emléktáblát annak
kerítésén. Ezt követően emlékkiállítással tisztelgett előtte a város 1994ben, majd sor kerülhetett az épület
felújítására is. Ma a városi múzeum
állandó kiállítása is őriz néhány tárgyi
emléket az írótól, s Gaálné dr. Merva
Mária „Írók, múzsák Gödöllőn” című
könyvében is önálló fejezet foglalkozik életével és műveivel.
Születésének 100. évfordulóján is
több rendezvény irányítja a figyelmet
Ottlik Gézára. A május 9-én megrendezett Ottlik Maraton, amelynek során Gödöllőn, Kőszegen és a Petőfi
Irodalmi Múzeumban egyszerre olvasták fel az Iskola a határon című regényt, óriási siker volt, amibe örömmel kapcsolódtak be városunk lakói.
A következő esemény az Ottlik
emléknap lesz, amit a tervek szerint
október 25-én rendez meg a Gödöllői
Városi Múzeum. Ennek során Czigány György, Réz Pál, Lengyel Péter és Györe Balázs tartanak előadást, de az érdeklődők hallhatnak
majd arról is, hogy milyen helyet
foglal el Ottlik Géza a középiskolai
(k.j.)
tananyagban.

Ottlik 100
Ottlik Géza születésének 100. évfordulójára emlékezünk az idén. A rendezvénysorozat három helyszínén,
Gödöllőn, Kőszegen és a fővárosban
folyamatosan váltják egymást az események, amelyek egy része a nagyközönségnek, más része a szakembereknek szól. Szeptember 13-án és 14-én
a Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalom- és Kultúratudományi
Intézete, a Fiatal Írók Szövetsége és a
Petőfi Irodalmi Múzeum közös szervezésében a Petőfi Irodalmi Múzeumban kétnapos konferenciával tisztelegtek a magyar irodalom kimagasló alakja előtt.
A rendezvényen Gaálné dr. Merva Mária irodalomtörténész, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója, „A
hattyúprémes, bordó házikabát” címmel tartott előadást, amely Gödöllő
Ottlik életében betöltött szerepét mutatta be abban a blokkban, ami a hazai
Ottlik kultusszal foglalkozott.
Igaz, mint az előadásokból kiderült, kétséges, beszélhetünk-e egyáltalán Ottlik kultuszról, hiszen a kiváló író jelentőségét még mindig csak
kevesen ismerik el. Igaz, centenáriuma lehetőséget ad arra, hogy a hazai
irodalmi élet törlesszen az adósságból.
Gaálné dr. Merva Mária előadásában egy kultikus ruhadarabot emelt
ki, ami jellemző volt Ottlik Gézára,
aki az ifjúkori szép emlékek után életének egy nehéz szakaszát töltötte

Gödöllőn, ami a II. világháborút követően, az 50-es években a meghurcoltatást, a nélkülözést jelentette. A
hattyúprémes, bordó házikabát, amiben gödöllői mindennapjait töltötte,
az idővel elkopott egykor úri ruhadarab jól példázza az író itt töltött éveit,
az elvesztett világot, az értékeket,
amikhez ragaszkodott akkor is, amikor azok már csak az ő számára léteztek, megkoptak és szertefoszlottak.
A résztvevők nem csak Ottlik Géza
gödöllői mindennapjaiba pillanthattak be, hanem megismerhették azokat
a műveket is, amik itt születtek, s
amik városunkkal kapcsolják össze az
író nevét. Mindezek mellett áttekintést kaptak a gödöllői irodalmi életről, s arról is, hogyan látták a kortársak, a barátok Ottlikot.
A konferencia előadói között ez alkalommal még egy gödöllői volt:
Mészáros Márton irodalomtörténész
a Károlyi Gáspár Egyetem tanáraként
vett részt a tanácskozáson, ahol Ottlik
és a rádió címmel tartott előadást. A

Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány

Várják a javaslatokat
Körösfői-Kriesch Aladár gazdag szellemi és művészeti hagyatékának méltó megőrzése céljából az alapítvány
támogatja a művészet bármely ágában tehetséges gödöllői fiatalok fejlődését, tehetségük kibontakozását. Az
Alapítvány ugyancsak célul tűzte ki a
gödöllői fiatalok művészeti oktatását
kiemelkedő színvonalon végző pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerését.

A fentiek szellemében évente egy,
Gödöllőn élő 14-24 év közötti tehetséges fiatal vagy a tehetséges fiatalok
oktatását hosszabb ideje kiemelkedően végző személy díjazására kerül sor.
Az alapítvány kuratóriuma által díjazásra legméltóbbnak tartott személy
elnyeri a Körösfői-Kriesch Aladár
Emlékplakettet, és az azzal járó pénzjutalmat.

2012. szeptember 26.

A kuratórium döntésének kihirdetésére és a díj átadására 2012. október
29-én (hétfőn) 18 órakor, KörösfőiKriesch Aladár születésének évfordulója alkalmából kerül sor, a Gödöllői
Királyi Kastély dísztermében.
A díj elnyerésére érdemes személyre, megfelelő indokkal, bárki javaslatot tehet.
A javaslatokat 2012. október 4-ig
juttathatják el az alapítvány címére:
Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti
Alapítvány, Körösfői László elnök,
2100 Gödöllő, Kiss J. u. 7.
(b.z.)

Nyereményekkel búcsúzik a kastély kiállítása

Titkot, bált és utazást sorsoltak
Már csak néhány napig, szeptember
30-ig látható a Gödöllői Királyi Kastély „Titkok, bálok, utazások – Erzsébet királyné magyar udvarhölgyei” című időszaki kiállítása. A nagy érdeklődéssel kísért tárlathoz számtalan program, többek között egy játék is kapcsolódott.
A kiállítás megnyitóján a királyné
utazó páncélszekrényében elrejtettek
egyet – a korábban szigorúan titkos,
kazettába zárt – versének nyomtatott
példányaiból, s a látogatóknak meg
kellett tippelniük, melyik versrészlet

pihent a trezorban. A vendégek aktívan
részt vettek a mesés nyereményekkel
kecsegtető „feladat” megoldásában,
több mint 1200 darab megfejtés érkezett, melyből a napokban lezajlott sorsoláson a helyesen tippelők közül három szerencsés, három, a kiállítás címéhez kötődő ajándékot: titkot, bált, és
utazást nyerhetett.
A titkot, azaz a kastély sajátmárkás
termékeiből összeállított ajándékcsomagot Novák Gréta budapesti látogató nyerte.

Az utazást, azaz két személy részére
szóló részvételi jegyet a MÁV Nosztalgia Kft. Gyertyafény Expressz vacsoravonatára Gubcsi Anna gödöllői lakos nyerte. Nyereményét személyesen
vehette át az ötödik alkalommal megrendezett Gödöllői Vadásznapon.
Exkluzív ajándékkal gazdagodott
Szabó Lenke is, övé lett a kétszemélyes belépő a november 17-i I. Erzsébet-bálra, melyet hagyományteremtő
szándékkal rendeznek meg Gödöllőn a
Királyi Kastélyban.
(ny.f.)

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

A Schimmel
Gödöllő művészeti értékei között
vannak olyanok is, amit ma már – sajnos
– csak a dokumentumok őriznek. Ilyen a
titokzatos módon eltűnt fehér ló, azaz
Schimmel, Grassalkovich I. Antal kedvenc lovának szobra, ami a XVIII. század második felétől (első említése 1763ból való) állt az udvar, a mai Schimmelhof közepén.
Grassalkovich I. Antal nagybirtokosként és fontos udvari tisztségek viselőjeként gyakran utazott, hol Bécsbe vagy
Budára, hol birtokaira, így nagy becsben
tartotta az akkori közlekedés legfontosabb „eszközeit”, a lovakat. Számukra
szép és kényelmes istállót építtetett először a kastélykápolnával szimmetrikus
épületszárnyban (a mostani ún. Gizella-szárny földszintjén), majd egy külön épületrészt a lovarda mellett, távolabb a lakrészektől.
A gróf legkedvesebb lováról, Schimmelről (mely németül „penészt” jelent, és
használták a szürke vagy fehér ló megnevezésére is) egy anekdota is fennmaradt,
melyet először Odrobenyák János közölt: „A gróf valahányszor télre Bécsbe utazott, kedves szürke lovát az otthon maradt udvari személyzet illetőleg a tisztség
különös figyelmébe ajánlotta, sőt távoztakor azt mondta, hogy aki e szürke paripa
elvesztét neki hírül adja, az őt nagyon megszomorítja s a gróf kegyét eljátssza. A
szürke paripáról időnként jelentést kellett Bécsbe küldeni. A paripa azonban örök
életű mégsem lehetett s végre mégis megdöglött. Gödöllőn ez oly rémülést idézett
elő a gróf emberei között, hogy nem volt köztük egy sem, ki elég bátorsággal bírt
volna e hírt a kegyes grófnak tudomására hozni, mindenki félt a kegyvesztéstől.
Egy azonban végre mégis találkozott, aki elég merész volt Bécsbe a grófhoz felutazni, s midőn egyetsmást a gróf kikérdezett tőle, elkezdé:
- Hja a Schimmel, a Schimmel…
- Mi, talán beteg? – kérdé a gróf.
- Hja a Schimmel, a Schimmel!!
- Megdöglött?? – kérdé újra a gróf.
Alighogy kimondta e szót a gróf, a küldött hirtelen közbevág:
- Nem én mondtam, hogy a Schimmel megdöglött, maga a gróf úr mondotta;
tehát én a gróf urat sem meg nem szomorítottam, sem kegyvesztésbe nem esthetem.”
A kedvenc ló emlékét őrző, szépen kifaragott ágaskodó lószobor méltó dísze
volt a legdélebbi szárny és az istálló és a lovarda által közbezárt udvarnak. Állítólag amikor 1866-ban Erzsébet először Gödöllőn járt, érdeklődve nézte meg a híres ló szobrát. Aztán pár év múlva, amikor egyre több időt töltött a kastélyban a lovakat és a lovaglást kedvelő királyné, számára nem csak fedett verandát, hanem
fedett folyosót is tervezett Ferdinand Kirschner neves bécsi építész. A folyosó, az
ún. Wanderbahn a lovarda és az istállók felé elágazott, és szépen megkerülte
Schimmel szobrát. Az 1896-ban megjelent Ripka Ferenc: Gödöllő, a királyi család otthona című könyvben lévő fényképen jó látszik a magas talapzaton álló szobor és mögötte a borostyánnal dúsan befuttatott fedett folyosó.
Erzsébet királyné halála után a verandával együtt valószínűleg a folyosót is elbontották, ekkor a lószobrot körbeépítették valamelyik építmény szép, apácarácsos léceivel, tetőzetet is kapott, így már nem volt annyira kitéve az időjárás viszontagságainak. A rácsozatos fülke és a szobor a helyén állt még a Horthy-korszakban is. Több fényképet ismerünk róla az 1930-40-es évekből, aztán 1945 után
letűnt. További sorsáról újabb legenda kelt életre, mely szerint a gödöllői lakosok
és a kastély személyzete elásta valahol a Schimmelholfban.
A lovarda felújításakor a szakemberek reménykedtek abban, hogy előkerülhet
a híres szobor, sajnos, azonban hiába vizsgálták át alaposan a teljes területet, nem
akadtak nyomára. Reméljük, egyszer megtalálják, és újra a kastély dísze lehet!
(pts)

Meghívó
Az aradi vértanúk tiszteletére városunkban három helyszínen
tartanak megemlékezést és koszorúzást.

A Török Ignác Gimnázium
október 5-én, 16 órakor tart megemlékezést
a Petőfi utcai Török Ignác-szobornál
(A koszorúzási szándékot az iskola portáján kell október 5-én 15 óráig jelezni.)

A Hajós Alfréd Általános Iskola
október 5-én, 9 órakor tart koszorúzással egybekötött megemlékezést
az alvégi Török Ignác-szobornál
A Damjanich János Általános Iskola
október 8-án, 9 órakor tart megemlékező műsort és koszorúzást
az iskola színháztermében

2012. szeptember 26.
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Négy magyar parlagi sas is lencsevégre került külföldön
Az elmúlt egy hónapban négy hazai
gyűrűs parlagi sast is sikerült lencsevégre kapniuk a madarászoknak a környező országokban. Köztük van Panni is,
jeladós madarunk, amely eddig messze

a legtöbb adatot szolgáltatta a fiatal parlagi sasok vándorlásáról. A másik három
madár nem jeladós, azonosításuk színes
gyűrűik leolvasásával történt.
Panniról, a jeladós sasról utoljára augusztus elején adtunk hírt annak apro-

póján, hogy már 12 országot hódított
meg és úgy tűnik, hogy az osztrákszlovák határvidék elnyerte tetszését,
mert immáron három hónapja ezen a vidéken kóborol. Sajnos a területen több
szélerőmű működik sőt Ausztria keleti
határához egy újabb szélerőmű parkot is
terveznek építeni, pont arra a területre,
ahol Panni legtöbbet tartózkodott.
A szélerőművek mind az ütközés veszélye (ami keselyűk és sasok százainak
a pusztulását okozta már például Spanyolországban és Skandináviában),
mind pedig nagy területigénye miatt
nem kedvez a madaraknak. Számos,
egyébként kiváló élőhelyet a ragadozómadarak az ilyen beruházások miatt
kerülnek el, így a szélerőművek létesítése közvetlenül a helyi költőállomány csökkenéséhez vezethet,

Vészesen fogyatkozó fecskék nyomában

Útvonal követés
Tudományos állományfelmérések nélkül is látható, hogy a hazai fecskeállomány drasztikus mértékben csökkent az
elmúlt évtizedben. Bár számos hosszútávú vonuló faj egyedszáma csökken
Magyarországon, a fecskék állományvesztesége riasztó: 6,9-9,1 százalék
évente.
A negatív tendencia okai összetettek: a
költőhelyeken bekövetkező élőhelyi,
területhasználat változások mellett a
vonulási útvonalon, pihenőhelyeken és
a telelőterületeken ható tényezők is jelentős szerepet játszhatnak. A fajvédelem megszervezéséhez pontos adatokra van szükség az egyedek vonulási útvonalairól, pihenő- és telelőhelyeikről, ezért a Magyar Madártani
Egyesület (MME) egy új technológiával, geolokátorokkal fogja követni 50
molnár és 50 partifecske útját.
A geolokátorok nem műholdas vagy
rádiós technológiát használnak, hanem
a nappali világosságnak a Föld eltérő
helyein mutatkozó időbeli különbségeiből számítja ki a madár helyzetét. E

berendezések fényintenzitás érzékelőt,
beépített órát, hosszú élettartamú
gombelemet, valamint az adatok tárolására alkalmas memóriát tartalmaznak. A geolokátor naponta rögzíti a világosság kezdetének és végének idejét,
amely alapján megállapítható a madár
kelet-nyugati pozíciója a 0 fokos
hosszúsági körtől, a napi világos időszak hossza alapján pedig a madár
észak-déli pozíciója az Egyenlítőtől.
Ezek a készülékek nem nyomnak többet 0,6 grammnál és a kistestű madarak
hátára egy apró hátizsákként kerülnek
fel.

Sárguló szobanövények

Segítség, túl száraz a levegő!
Önnek is sárgulnak a növényei,
mert túl száraz a levegő otthonában? Íme 5 tipp, amivel párásabbá teheti otthona légkörét.

illetve gátolhatja az új költőpárok megtelepedését.
mme
Ahhoz, hogy az adatokat le tudják tölteni, a szakembereknek vissza kell fogniuk madarakat a vonulás vagy telelés
után. A geolokátorokat a
fiókanevelési időszak végén helyezik fel a fészkelő
madarakra. Ez a technológia még nagyon új és folyamatosan fejlődik. Eddig
geolokátorokkal vizsgálták
például albatroszok, sarki
csér, búbos banka, tövisszúró gébics, fülemüle, lappantyú, sarlósfecske és
olyan észak-amerikai madárfajok, mint a Bicknell-

A növények télen szeretnek
pihenni, hiszen egész évben,
hajtanak, virágoznak, növekednek, de télen pihennek. Az
ideális környezet a 10-15 fokos, hűvös világos otthon lenne, ám ezt sajnos nehéz teljesíteni, hiszen mi fázunk meg.
Épp ezért télen a felfűtött meleg szobában a levegő kiszárad és növényeink levelei száradnak, sárgulnak. A megoldás: Növelni kell a levegő páratartalmát.
1.: Sok jó növény kis helyen is elfér!
Alakítsunk ki otthonunkban egy
egész virágsarkot, vagyis a növé-

nyeket tegyük egymás mellé, hiszen
így egy kisebb mini őserdő alakul ki,
és a sok szobanövény egyszerre fogja
a nedvességet elpárologtatni.

2.: Radiátorpárologtató
Helyezzünk el a fűtőtesten álló vagy
fekvő radiátor párologtatót, ami naponta akár fél liter vizet is képes párává átalakítani így máris sokat tet-

tünk növényeinkért. Ne felejtsük el a
vizet naponta utánatölteni.
3.: agyag granulátum
Az agyag granulátum segít a helyes
vízháztartásban és a nedvességet elpárologtatja így nem
lesz a növény túllocsolva, de párásabb
lesz a környezete. Az
agyag granulátumot
tehetjük a cserép alá a
tálcára vagy szórjuk ki
a földre. Dekorációs
célokra is megfelel.
4.: Szökőkút
Hangulatos lakásdekoráció, amely megnyugtat, és a természetbe repít minket. Egy kisebb szobai szökőkút képes napi fél liter vizet is elpárologtatni, de itt is fontos, hogy mindig töltsük utána a vizet.
5.: kézi permetező
Vegyünk egy közepes kézi
permetezőt és naponta reggel és este permetezzük
végig a növények leveleit.
Így növényeink a természetben érzik, majd magukat ahol a reggeli harmat
nedvesíti be a leveleket.

fülemülerigó, macskamadár, rizscsiröge és az északi bíborfecske vonulását, de az alkalmazások száma robbanásszerűen nő és várhatóan jelentős
előrelépésre ad lehetőséget a madárvonulás kutatás terén.
mme

kertvarazsmagazin.hu

Megszületett a világ első ortigroszlánja
Egy szibériai állatkertben látta meg a
napvilágot Kiara, a világ első ortigroszlánja. A kölyök apja afrikai hím
oroszlán, az anyja pedig liger, vagyis
az oroszlán és a tigris keveréke. A sajtó a jövevényt liliger néven emlegeti.
A hibridek nevét apa-anya sorrendben
adják. Például a liger és a tigon kifejezések a lion (oroszlán) és a tiger
(tigris) szavakból jöttek létre úgy,
hogy mindig a hím neve került előre.
Ennek megfelelően a liger magyarul
oroszgris, a tigon pedig tigroszlán.
A hibrid állatok szaporodását leíró
Haldane-szabály szerint az A és B ro-

kon emlősfajok keresztezésekor létrejövő AB fajhibrid egyedek hímjei
nemzőképtelenek, de a
nőstények termékenyek.
Egy elmélet szerint a liger
esetében ez azért van,
mert a tigris egy olyan
hormonnal rendelkezik,
ami a magzati állapotban
lévő ligerre hat, amelynek
következtében a hím liger
örökké pubertás előtti
fejlődési szakaszban marad. Ezt azonban sosem
sikerült bizonyítani, sőt, a

hím liger tesztoszteronszintje megegyezik az oroszlánéval és bár nemzőképtelen, ha teheti, sort kerít az aktusra.

GAZDIT KERESEK
Egy hete a képen látható kiskutyát lelketlen emberek
kitették Domonyvölgyben, megsajnáltuk a csapzott, so‐
vány kis állatot. Elvittük állatorvoshoz, aki szerint 6‐7
hetes fiú. Nagyon barátságos, játékos, meglepően
szófogadó. Emeleten lévő lakásunkban nem tudjuk tar‐
tani, ezért keresünk gazdit számára. Aki jó gazdája tud‐
na lenni, ennek a kisméretű kutyának, jelezze felém.
Tel.: 20/458‐2002.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Parlagfűveszély!

Húzza ki gyökerestől!
CICA GAZDIT
KERES
WHISKAS
IVARTALANÍTOTT
2 ÉVES CICÁNAK
GAZDIT KERESEK.
TEL: 30/370-3766

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06‐20‐55‐48‐450‐es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e‐mail címen.

Gazdát kereső kutyák, online

Boxos: Felnőtt, keverék kan.
Gödöllőn találták, színes,
Zsemle: Zsemleszínű, kölyök ke‐ mintás szövetnyakörve van.
verék kan. Gödöllőn találták. Mellkasán fehér folt találha‐
Kedves, aktív, kiskutya. Eredeti tó. Eredeti gazdáját is ke‐
gazdáját is keressük!
ressük!

Maffia: Középkorú, német‐
juhász kan. Nagyon jó ház‐
őrző, de a saját gazdáját el‐
fogadja. Gyerekek mellé
nem ajánljuk, inkább őrku‐
tyának, hozzáértő gazdinak.

KicsiTacsi: 3 hónapos, keve‐
rék, kislány apróság. Minita‐
csi nagyságú marad. A kö‐
lyöknyi rosszaságával együtt
szeretne saját gazdához köl‐
tözni.

A Plútó Állatorvosi Rendelő honlapján a Gödöllői Ebrendészeti
Teleppel együttműködve létrejött
egy weboldal, ahol a menhelyen
gazdára váró kutyákat lehet megtekinteni.
Bővebb információ:
http://www.allatorvosgodollo.hu

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Szeptember 29‐én és 30‐án,
szombaton, vasárnap és hétfőn
9‐11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel: dr. Vaskó Márta
Tel.: 20‐9913‐057.

8 Gödöllői Szolgálat

2012. szeptember 26.

Sport

Labdarúgás – Elkapták a fonalat

Vívás – Kadet Európa-kupa

Sorozatban a negyedik GSK siker

Pepe visszatért a klubhoz

Újabb győzelmet aratott, a bajnokságban már sorozatban a
harmadikat, míg egy kupasiker is
becsúszott, így mondhatni, hogy
elkapta a fonalat a Gödöllői SK
csapata. Lilik Pál legényei ezúttal
a Kisnémedi együttesét múlták
felül hazai pályán 3–1-re és már a
8. helyen állnak a megyei I osztályú bajnokságban.

Az olimpia után a vívók háza táján is megkezdődött a szezon.
A fiatalok túl vannak egy
többhetes edzőtáboron és az
első versenyeken.

A rutin és a fiatalság, így lehetett volna
beharangozni a legutóbbi találkozóját a
GSK-nak. Természetesen a fiatalság jelző a mieink mellett ékeskedett, amely
ismét felülmúlta a több, NB I-es múlttal
rendelkező rutinos játékossal felálló
Kisnémedit. A három héttel ezelőtti péceli siker óta nem tudnak hibázni a gödöllőiek és immáron harmadik bajnoki
győzelmük következtében 9 pontjával
feljött a csapat a 8. helyre a bajnoki tabellán.
A következő játéknapon az egy ponttal a
mieink mögött loholó Újlengyel gárdájához látogat a Gödöllői SK csapata.
Pest megyei I osztály, 6. forduló
Gödöllői SK – Kisnémedi MSE 3–1
(2–1) Gól: Kovács Miklós, Nagy Roland, Oszvári Tamás
Megyei III osztály – Keserű pirula
Sóskúton
Folytatta vesszőfutását a Gödöllő kettő,

akik ezúttal Sóskúton kaptak ki 6–2-re
és csúsztak így ismét a tabellán jelentősen. Legéndi György csapata 5 fordulót
követően, 3 ponttal a 12., utolsó előtti
helyen áll.
Pest megyei III osztály nyugati csoport, 5. forduló: Sóskút KSK –
Gödöllői SK II. 6–2 (2–2) Gól: Urbán
Viktor, Paragi Péter.
Következik
Szeptember 30., vasárnap 16 óra
Táncsics Sportcentrum:
Gödöllői SK II. – Szentendre VSE
Utánpótlás – Fél siker a kiemeltben
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U19, 6. forduló
Gödöllői SK – Rákosmenti TK 0–5
(0–1)
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U17, 6. forduló
Gödöllői SK – Rákosmenti TK 0–1
(0–1)
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U15, 6. forduló
Gödöllői SK – Szolnoki MÁV 3–2
(1–1) Gól: Pósa Márk (2), Pintér Roland
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U13, 6. forduló
Gödöllői SK – Szolnoki MÁV 5–2
(2–1) Gól: Csordás Barna (2), Tóth Benedek, Fellner Krisztofer, Tóth Ákos -ll-

A múlt héten kadet (U17) kard országos válogató versenyen a fiúk jól szerepeltek, Habony Viktor (BVSC) mögött Gémesi Huba (GEAC) 2., Bancsics Máté (GEAC) és Kossuth Bálint (UTE) 3. lett.
A hétvégén ez a korosztály Koninban
(Lengyelország) járt Európa Kupa
versenyen, ahol 15 nemzet legjobbjai
küzdöttek meg egymással. Az előbbi
sorrend változott, nagyszerű vívással
Kossuth Bálint nyert az amerikai
Chin Edward ellen, míg a gödöllői vívók közül Bancsics Máté 7., Gémesi

Eggyel kapott ki a GKC
Ez a szlogen már a felkészülés óta ott
lebeg a gödöllőiek szeme előtt. Becsülettel fel is készült a GKC az NB
I/B-s küldetésre, ahol az első játéknapon az Eger csapatát fogadták a mieink. Ünneppel kezdődött a találkozó,
ugyanis a visszavonuló Kis Kálmán
a jövőben már csak vezetői szinten
segíti majd a csapatot. Ajándékba egy
8-as számú mezt kapott a klubtól.
Jól kezdte a Gödöllő a találkozót, de

Futsal – Kisiklottak

Magasabb osztály, nagyobb erőpróba.

Nem ízlett a Szegedi paprikás

Röplabda – Célegyenesbe fordulva

Ezúttal sem sikerült nyernie a
Gödöllői Bikák-Vasas vegyesnek, Szegeden kapott ki a csapat 5–2-re.
Baranyai Pál csapata a remek rajtot
vevő UTC Szeged ellenfele volt a 4.
fordulóban. A két győzelemmel és
egy döntetlennel kezdő Tisza-partiak
lendülete sajnos ezúttal sem tört meg,
ellentmondást nem tűrően robogtak át
csapatunkon. Természetesen, messze
még az alapszakasz vége, így a csapatépítés elején járó, jelenleg 7. helyen álló gödöllői futsalosoknak bő-

ven van még javítási lehetőségük. Az
5. játéknapon azonnal hazai pályán
lehetett köszörülni a csorbát a lapzártánk után véget érő, Szombathelyi
Haladás elleni találkozón.
A Bikák legközelebb október 8-án a
Colorspectrum Aramis otthonában vitézkedhetnek, majd egy héttel múlva,
október 15-én hazai pályán fogadja a
Gödöllő az újonc Veszprém együttesét.
Futsal NB I, 4. forduló
UTC Szeged – Gödöllői Bikák-Vasas
Phiton 5–2 (3–1) Gól: Fehér Krisztián, Biczi Gábor.
-li-

Egy hét múlva MEVZA rajt
Egy hét múlva, október 6-án megkezdi nemzetközi kupaszereplését a TEVA-Gödöllői RC együttese. Ludvig Zsolt tanítványai az első fordulóban, október 6-án az
osztrák SVS Post Schwechat
együtteséhez látogatnak majd.
A cél mindenképpen a tisztes helytállás
és természetesen egy olyan rutin megszerzése lehet, amely a hazai sorozat rájátszásában remélhetőleg a bajnoki
aranyért harcba szálló gödöllőiek

-tl-

Huba 23. lett. Folytatás október
6-7-én Gödöllőn, a SZIE Sportcsarnokban.
A legfiatalabb korosztályban, a
tőr fegyvernemben a lányoknál
Hanzl Lilla és Záczkaliczky Piroska 3. helyet szereztek Szigetszentmiklóson.
Örömteli változások történtek az
edzői karban. A csapatot erősíti
ismét Navarrete József (Pepe)
világbajnok, olimpiai ezüstérmes, aki öt év spanyolországi
„kiküldetés” után tért vissza a
GEAC-SZIE-hez.
A GEAC vívószakosztálya továbbra is várja a vívás sportág
után érdeklődőket 5 éves kortól a
felnőttekig korosztálynak megfelelő csoportokba. Érdeklődni

Kézilabda – Felemás rajt

Lejátszotta első mérkőzését a
Gödöllői KC férfi csapata az NB
I/b-ben. Bartos Gábor tanítványai az első játéknapon az
Eger együttesét fogadták és
hatalmas csatában egy gólos
vereséget szenvedtek. A juniorok viszont nyerni tudtak a
nyitó fordulóban.

lehet a: Godollo.Fencing@szie.hu email címen vagy a +36/20-227-2999
telefonszámon Gémesi Csanádnál.

malmára hajthatja majd a vizet.
Ugyan a bajnokság alapszakaszából kimarad a csapat, a Magyar Kupában érdekeltek Széles Petráék. Az előző szezon bronzérmeseként kiemelt lett csapatunk, ennek köszönhetően vállalható
ágra kerültek a lányok. A december közepén esedékes párharcban, a 16 között
az NB I-es Kaposvár lesz az ellenfél, továbbjutás esetén, pedig a Közgáz – Tatabánya meccs győztesével mérkőzhet
majd csapatunk a legjobb négybe jutásért.
-tt-

az idő múlásával átvette a kezdeményezést a vendégcsapat és ki sem engedte ezt már a végéig. A mieink
ugyan többször felzárkóztak, de ez
felőrölte az erőket és végül egygólos
vereséget szenvedett a Gödöllői KC
idei első bajnoki meccsén. Mácsár
Gyula junior együttese magabiztosan
múlta felül az egri fiatalokat.
A csapat a második játéknapon Ózdra
látogat majd.
NB I/B keleti csoport, 1. forduló
Gödöllői KC – SBS Eger Eszterházy
SZSE 25–26 (14–15)
Juniorok: Gödöllői KC – SBS Eger
34–23
-ilMEVZA-kupa, hazai program:
Október 19., péntek 18 óra:
TEVA-Gödöllői RC – ZOK Rijeka
November 3., szombat 18 óra:
TEVA-GRC – ZOK Split
November 24., szombat 18 óra:
TEVA-GRC – Slavia Bratislava
December 8., szombat 18 óra:
TEVA-GRC – SVS Post Schwechat
December 14., péntek 18 óra:
TEVA-GRC – Calcit Kamnik
Január 11., péntek 18 óra:
TEVA-GRC – Nova KBM Maribor
Január 25., péntek 18 óra:
TEVA-GRC – Askö Büroleben Linz
Január 30., szerda 18 óra:
TEVA-GRC – Doprastav Bratislava
(Helyszín: SZIE Sportcsarnok)

Horgászverseny – Szép időben pecáztak

VERSENYKIÍRÁS

Őszi törpeharcsa vadászat

KIRCHHOFER JÓZSEF MINIMARATON

Az elmúlt hétvégén rendezték
meg a Pelikán Horgászegyesület isaszegi V. taván a hagyományos őszi gyermek és felnőtt
horgászversenyt.

1. A verseny célja: Évente ismétlődően sportélmény biztosítása a diákok
számára, valamint tehetségkutatás.
2. A verseny helye és ideje: 2012. október 07. vasárnap, 10.00 óra
Gödöllő, Egyetem főépülete előtti
aszfaltos terelület.
Versenyközpont: Egyetemi sportcsarnok.
3. A verseny rendezője:
Kirchhofer József Sportegyesület,
GEAC Atlétika Szakosztály
4. Versenybíróság:
Elnök: Gadanecz György
Titkár: Barkócziné Kopka Éva
5. A versenyszámok időrendje:
2005-2006/leány 1 km: 10:00 óra
fiú 1 km: 10 óra 10 perc
2004/ leány 1 km: 10 óra 20 perc
fiú 1 km: 10 óra 30 perc
2003/ leány 1 km: 10 óra 40 perc
fiú 1 km: 10 óra 50 perc
2002/ leány 1 km: 11 óra
fiú 1 km: 11 óra 10 perc

A gyermekek a szokásos módon
törpeharcsára etettek, míg a felnőttek
pontyot horgászhattak a Pelikán HE
szervezésében megrendezett versenyen. Gerőfi László szervező
ezúttal is gratulálhatott gyereknek, felnőttnek egyaránt a remek teljesítményekért. A díjakat
a Pelikán HE elnöke Gerőfi László és Gödöllő város aljegyzője,
dr. Kálmán Magdolna adták át a
helyezetteknek.
Horgászverseny eredménye (13. helyezettek):

Lányok: 1. Harmati Lilla (37. db törpeharcsa), 2. Kovács Patrícia, 3. Kiss
Viktória
Fiúk: 1. Hajdú Dominik (53 db törpeharcsa), 2. Fonyódi Márk, 3. Fecske
Csaba
Felnőtt: 1. Dvorszki Sándor (9 db
ponty/18 kg), 2. Polgár József, 3. Nemes Ferenc
-tt-

LOKÁLPATRIÓTA KUPA: OKTÓBER 14., VASÁRNAP
A részleteket és a sorsolást www.sevo.hu honlapunkon folyamatosan
nyomon követhetitek! Bővebb információ, nevezés:
tokain@freemail.hu +36/70-28-30-588

KARATE - TOBORZÓ!!
Tradicionális harcművészeti
oktatás minden korosztálynak 5 éves kortól.
Helye: Gödöllő, Patak-tér

(hétfő - szerda).
Érd: 70/384 9119
Web. „Fujinaga Karate”
vagy „Szűcs Tibor”

2001/ leány 2 km: 11 óra 20 perc
fiú 2 km: 11 óra 35 perc
2000/ leány 2 km: 11 óra 50 perc
fiú 2 km: 12 óra 05 perc
1999/ leány 2 km: 12 óra 20 perc
fiú 2 km: 12 óra 35 perc
1997-1998/leány 2 km: 12 óra 50 perc
fiú 2 km: 13 óra 05 perc
6. Előnevezés, nevezés:
A versenyre előnevezni lehet a:
www.kirchhofer-se.hu
honlapon,
október 2-a kedd éjfélig. Az előnevezettek a rajtszámukat a verseny előtt a
testnevelőtanáruktól tudják átvenni.
Helyszíni nevezés a verseny napján
8.30-tól, de legkésőbb a rajt előtt fél
órával a Sportcsarnok recepciójánál!
Nevezésnél kizárólag a születési évet
vesszük figyelembe! Nevezési díj
nincs!
7. Díjazás:
Az első három helyezett érmet és ajándékcsomagot, a negyedik-hatodik helyezett ajándékcsomagot kap. Ezen kí-

Akrobatikus torna – Toborzó
A Grassalkovich SE szeretettel
várja 3-6 éves gyerekek jelentkezését ovitorna foglalkozásra
hétfőnként 16-17 óra között.
Továbbá előkészítő torna csoport-

jaiba várja szeretettel 6-10 éves
gyerekek jelentkezését.
Választható időpontok: hétfőszerda-péntek 16-17 óra között.
Koordinációs és kondicionális ké-

vül különdíjakat adunk, illetve ajándékokat sorsolunk ki helyezéstől függetlenül! Eredményhirdetés folyamatosan!
8. Egyéb tudnivalók:
A verseny idejére orvost biztosítunk. A
versenyen sportorvosi ellenőrzés
nincs, így mindenki saját felelősségére
indul.
Öltözködési és tisztálkodási lehetőség
a Sportcsarnokban.
Felszerelésekért, értéktárgyakért a
rendezőség felelősséget nem vállal.
A versenyt minden időjárási körülmény mellett megtartjuk!!!
Az
időpontok
és
a
pálya
változtatásának jogát a szervezők fenntartják !
Kirchhofer József Sportegyesület
2100 Gödöllő, Széchenyi út 64.
+36/70-452-6842,
kirchhofer.se@gmail.com
www.kirchhofer-se.hu
pesség fejlesztés képezi a program alapját, mellyel nagyon sok
sportágra alkalmassá teszi a foglalkozás a gyerekeket.
Érdeklődni a Damjanich János
Általános Iskolában (hétfő-szerda-péntek délután), vagy a 06/209511072-es számon lehet.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Irodalmi túra Gödöllőn
Ottlik Géza születése
100. évfordulójának évében
Léda-villa, Brüll Adél háza
Ambrus Zoltán nyaralója
Sík Sándor háza
Németh László háza
Ferdinandy György háza
Ottlik Géza háza
Túravezető:
G. Merva Mária irodalomtörténész
A túra időtartama:
három óra
Ára:
1.000 Ft/fő
Előzetes bejelentkezéssel, minimum
10 fő esetén
A túra csak autóval vagy autóbusszal
érkezőknek ajánlott a nagy
távolságok miatt
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 421-999
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

Zeneünnep Gödöllőn
„Bach, vagy Kurtág, vagy
mindkettő?”
Időpont: szeptember 26., 17.30
Helyszín: Királyi Váró
Belépő: Felnőtt: 1500 Ft,
diák, nyugdíjas: 800 Ft.
A belépő tartalmaz egy pohár üdítőt
és egy süteményt.

A Zene Világnapja
A Cantus Ludus Énekegyüttes
koncertje
Időpont: október 1., 17.30
Helyszín: Chopin zeneiskola
díszterme
Belépő: Felnőtt: 800 Ft.,
diák, nyugdíjas: 500 Ft.

A GÖMB Alkotócsoport
kiállításának megnyitója
Időpont:
2012. szeptember 27., 18 óra
Helyszín:
Frédéric Chopin zeneiskola
Megnyitót mond:
Sz. Jánosi Erzsébet, képzőművész
Ella Attila, igazgató

GIM-HÁZ
A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóházában Múzsák kertje címmel csoportos képző- és iparművészeti kiállítás
látható.
Kiállító művészek:
Anti Szabó János, Bikácsi Daniela, Deák
Ilona, F. Orosz Sára, Fábián Dénes Zoltán,
Farkas Éva, Holló István, Horváth Kinga,
Katona Szabó Erzsébet, Karsai Zsófia, Kovács Péter, Kun Éva, Makovecz Anna,
Márvány Miklós, Nádas Alexandra, Orosz
István, Pannonhalmi Zsuzsa, Remsey Flóra, Szuppán Irén, Velekei József Lajos,
Wehner Tibor.
A kiállítás 2012. szeptember 30-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 18
óráig, illetve előzetes bejelentkezést követően, más napokon is látható!

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely
Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.
Telefon/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu; www.gimhaz.hu
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Közérdek
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Közérdekű telefonszámok
VÜSZI ügyfélszolgálat: 410‐295
ELMÜ központi hibabejelentő: 06‐40/38‐38‐38
(éjjel‐nappal)

DMRV hibabejelentő: 520‐790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300‐300

ELMÜ‐SZOLG Kft.: 06‐28/430‐562 (munkaidőben)
TÁVHŐ Kft.:514‐096
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:
06‐20/524‐0340

Zöld Híd Kft.: 418‐603

A Segítség Közalapítvány
pályázatot hirdet a gödöllői
rezsihátralékkal rendelkező családok
támogatására.
A pályázati lapot a polgármesteri hivatal
portáján vagy a 106‐os szobában
lehet igényelni.

Leadási határidő:

ÜGYELETEK

2012. október 15.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Szeptember 24‐30‐ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430‐069.
Október 1‐7‐ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545‐585.

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

2012. szeptember 26.
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

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

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

INGATLAN
+Sürgősen eladó, jó állapotú 2 szobás, erkélyes, napos, jó
fekvésű, egyedi fűtésmérős, alacsony rezsijű, palotakerti lakás.
Iár: 7,9MFt 20-772-2429
+Gödöllőn, Kossuth L.u.ban 1 szobás, 34nm-es befektetésnek
is kiváló lakás eladó Iár 6,8MFt 20-772-2429
+Gödöllő központjában, rendkívül alacsony rezsivel rendelkező,
52m2-es újszerű, cirkós lakás eladó! Iár:15.9Mft 20-539-1988
+Erzsébet park mellett konvektoros első em.-i, erkélyes két és
félszobás lakás eladó! Iár:13MFt! 20-539-1988
+Kertvárosias részen 720m2-es, összközműves, 18m-es
utcafrontú telek kis bontandó házzal 12.5Mft-os áron eladó!
20-539-1988
+GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2 szoba+ nappalis sorház
300nm-es telekkel, kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtérrel)! 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Óriási lehetőség! Új építésű 720nm-es telken épült, 4 lakásos
sorházban, 2 szoba+ nappalis, 62nm-es sorházi lakás. Iár
15,5MFt 20-7722429
+Sürgősen eladó kertvárosban 2szoba+konyha-étkezős, tégla,
jó állapotú kockaház eladó Iár 16 MFt 20-7722429
+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ, ERKÉLYES
JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON 7,9MFt 208042102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali+ 1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses
lakás eladó kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429
+Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű, 740nm-es összközműves
építési telek. I.ár 11,9MFt 20-7722429
+AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429
+Sürgősen eladó Harasztban 2 szoba+ nappalis, 85 nm-es, jó
beosztású, fedett kocsi beállós családi ház 500 nm-es telekkel
Iár 19,7MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában részben felújított 2
szobás lakás 7.9 MFt Irányáron eladó 20-8042102
+Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás eladó, Iár: 8,5 MFt
20-8042102
+UTOLSÓ DARAB, AKCIÓS ÁRON!! Új építésű 3 szoba+ nappalis, garázsos sorház kis kerttel eladó 17,9MFt 20-8042102
+Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás felújított lakás
Iár: 7 M FT 20-8042102
+ELADÓ ÁRON ALUL 4 szoba+ nappalis, extrás: kondenzációs
gázkazán, központi porszívó, fűtött duplagarázsos ház Gödöllőn a
központhoz közel 35 helyett most 25MFt-os irányáron 20-8042102
+SÜRGŐSEN ELADÓ!! Gödöllő központjában, a Tűztorony
házban 1.em-i, 45m2-es, két szobás lakás eladó ! 20-5391988
+Gödöllőn, Blahai részen jó állapotú, szigetelt, 110m2-es családi ház, 700m2-es saroktelken eladó! Iár:30.9Mft 20-539-1988
+Gödöllőn a Kazinczy Krt.-on két szobás lakás eladó Iár:
8.8 M Ft (20) 804-2102
+Gödöllőn Központban, 720m2-es telken, 130m2-es nappali
három hálószobás családi ház eladó! Iár:19.9MFt! 20-5391988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére
(20) 804-2102
+Gödöllőn eladó a Fenyvesben 54 nm alapterületű családi
ház 2 szobával 1200 nm-es nagy telekkel. Iá.: 16,9mFt
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu Név szerint: 3624
+17 éve működő nyereséges, tartozásmentes vállalkozás
eladó. Jól bejáratott piaccal, munkával, referenciákkal,
honlappal. Biztos megélhetés, perspektíva, a befektetés
megtérülési ideje a befektetési összeghez képest rövid, egy
– két év. Érd.: 06-20-41-77-687
+Eladó Vácszentlászlón egy tóparti, igényes kivitelezésű,
nappali+2 szobás, parkettás 90 nm-es lakóépület. Nagyon
szép gondozott kert, csodás panoráma, nyugodt környék.
I.ár: 15,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

2012. szeptember 26–október 2.

Ár!

Termékeink bomba áron!

699 Ft/kg

1059 Ft/kg

Ár!

359 Ft

A minôség garanciája

185 Ft

999 Ft

579 Ft

199 Ft
Friss
egész csirke

Friss
sertéslapocka

Iskon
napraforgó
étolaj
1l

Korona 4 tojásos
száraztészta
spagetti, makaróni
400 g

Harmony Rose
toalettpapír
24 tekercses

497,50 Ft/kg

41,62 Ft/tekercs

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

699 Ft

Pékségünk ajánlata

179 Ft

Helyben füstölt termék!

299 Ft

Hey-Ho
paradicsomlé
100%
Duna-Melléki
1 l Rizlingszilváni Tájbor
0,75 l + 20 Ft üveg

Kutyaeledel
száraz
3 kg
193 Ft/kg

398,66 Ft/l

395 Ft

495 Ft

999 Ft/kg

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

Burgonya 5 kg

Vöröshagyma 5 kg

79 Ft/kg

99 Ft/kg

Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

Rozsos barna kenyér 750 g
238,66 Ft/kg

Ételbárjainkban
az OTP SZÉP kártyát
is elfogadjuk!

Füstölt-fôtt
tarja

Exkluzív Príma Delikát üzlet és Cukrászda nyílt Áruházunkban! Szeretettel várjuk kedves vevôinket!

+Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet park szomszédságában, a Táncsics M. utcában 100 nm-es nappali+3 szobás
családi ház, örökzöldekkel beültetett kertrésszel, garázzsal.
I.ár: 23,5 mFt. Érd.: 06/20-417-7687 www.fonixingatlanbt.hu
Név szerint: 3451
+Eladó kertvárosi, haraszti, alvégi családi házak Gödöllőn 1625 mFt között! 70 nm-től 130 nm-ig. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Erzsébet park szomszédságában, Táncsics Mihály utcában,
egybetartozó épületegyüttesben, összesen 200 nm
alapterületű családi házban, 100 nm-es lakás, és 100 nm-es,
egyemeletes üzletház eladó, egyben, vagy akár külön-külön is.
A két ingatlan önálló helyrajzi számmal rendelkezik. Igény
szerint az üzlettér rugalmasan egybenyitható a lakással, így
akár családi házként, akár üzletházként hasznos területet lehet
növelni. Az üzletház jelenleg szépségszalonként működik, de
funkcionális kialakítása miatt más üzleti tevékenység nyitására
is rendkívül alkalmas: pl. orvosi rendelő, patika, kisvendéglő,
kifőzde, élelmiszerüzlet, oktatási-nevelési intézmények
számára kiváló! Ingyenes parkolási lehetőség! I.ár: Lakás: 23
mFt. Üzlet: 25 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllő zöldövezetében kétszintes, körpanorámás, különleges építészeti megoldású 60 nm-es lakóház eladó, 1100 nmes örökzöldekkel parkosított telekkel! I.ár: 26,5 m Ft., Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu Név szerint: 3643
+Eladó Gödöllőn a Duna utcában egy építési telek, 1050 nm.
I.ár: 13,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Palotakerten másfél szobás, igényesen felújított 44 nm-es
öröklakás eladó. E.ár: 8,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó a Százszorszép utcában egy 600 nm-es
építési telek. I.ár: 8mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Erdőkertesen eladó kétszintes lakóház, 2 szobával, konyhával, fürdőszobával, pincével, amely garázsként funkcionál. Iá.:
13,9 mFt Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Nappali+2 szobás, 10 éve épült családi ház 400 nm-es
telekrésszel eladó. E.ár: 25,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Rendkívül kedvező áron, Gödöllő belvárosában eladó a Spar
mellett, liftes, téglaépítésű házban egy 53 nm-es, nappali+2 db
fél szobás lakás. Alacsony rezsi, színvonalas belső kialakítás.
I.ár: 14,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.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.: 30-228-8403, 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.
+ALKUKÉPESEN ELADÓ MÉRT FŰTÉSES LAKÁS!!!! Gödöllőn
Palota-kerten 63 nm-es 2 szobás átlagos állapotú, laminált
parkettás lakás eladó! Iár: 7.3 Mft!!! Tel.:0630/228-1060
+ALKUKÉPESEN!! SÜRGŐSEN LAKÁS ÁRÁÉRT!!! Gödöllőn,
Öreghegyen eladó kétszintes, 95 nm-es, nappali+3 szobás
felújítandó ikerház 466 nm telken, garázzsal! IÁr.: 13.5 MFt
Tel.:0630/228-1060
+BELVÁROSI CSALÁDI HÁZ! ALKUKÉPESEN SÜRGŐSEN!
Gödöllőn Kossuth L. utca mögött eladó egy 125 nm-es, 4
szobás, 880 nm telken 1975-ben épült CSALÁDI HÁZ garázzsal!IÁr.:23.9MFt. Tel.:0630/228-1060
+Eladó 69m2-es negyedik emeleti felújított, zuhanyzós, erkélyes, konvektoros fűtésű, alacsony rezsijű összkomfortos lakás,
gyönyörű kilátással. Irányár: 12,9 mFt. Tel: 30-224-7563.
+Magánszemélytől, Gödöllő Palotakerten, 4 emeletesekben eladó 64 nm-es, 2 szobás, nemrégiben felújított lakás.
Új konyha, belső nyílászárók, burkolatok, légkondi, egyedi
fűtés. Iár: 9,6MFt. 30/231-8177
+Budapesttől 50 km-re Kartalon 3 szobás családi ház főútvonal mellett eladó! Tehermentes! (Gázkonvektoros, telefon, stb.
melléképületek, kert.) Buszmegálló 100 m-re. Bp. „Stadionok”
állomás 50 perc! Iár: 8,3MFt. 70/351-7416, 20/9292-474

2012. szeptember 26.
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ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY
KEDVEZMÉNYESEN!

+A Borsos Kft az alábbi ingatlanokat kínálja eladásra: -Gödöllő
legszebb részén TESCO KÖZELÉBEN 600 nm-től építési telkek
eladók. 20.000,-Ft/nm +ÁFA. –BALATONLELLÉN 7.395 nm
telek eladó, mely 7db önálló vagy 12db osztatlan, közös tulajdonú telekké alakítható. –KAMPIS TÉREN új építésű társasházban 54 nm-es tetőtéri lakás 12,8 MFt-ért eladó, ugyanitt
1,5 MFt-ért garázsbeállók eladók. -57 nm-es IRODA A PETŐFI
TÉREN 30 MFt-ért eladó. –VERESEGYHÁZ legszebb részén ikerház fele eladó. Szerkezetkészen 18 M, kulcsrakészen 23 MFtért. –RÖGES UTCÁBAN 2.258 nm telek eladó. 30/946-7702
+SZADÁN iker CSALÁDI HÁZ eladó. Bruttó 112 m2, 2+2 fél
szobás, kulcsrakész
ár: 22,9 M Ft. Részletes információk www.gemini-invest.hu.
Tel: 06-20-4242-032
+Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es alapterületű hibátlan állapotú, teljesen berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval. 15,5 M Ft. 70/364-4212
+Eladó Gödöllőn 1070 nm bekerített telek. Víz, villany, gáz
100 m-en belül. Iár: 4,2 MFt. Érd: 30/771-5794
+Gödöllőn, Kossuth L. utcában 93 nm-es, új építésű, társasházi, 1. emeleti lakás, mely irodának is kiválóan megfelel,
eladó. Érd: 20/931-9368
+Gödöllő csendes, központi részén téglaépítésű társasház első
emeletén kb. 40 nm-es, hitelmentes, konvektoros lakás eladó.
Tel: 06/70/327-8002
+Gödöllőn eladó 90nm lakóterületű kertes családi ház. 1+2 félszoba +étkező, konyha, fürdő, kamra, WC. A ház szigetelt,
padlástér beépítésére van lehetőség. Rendezett 670nm-es kert,
több kocsi beállására alkalmas betonozott rész, terasz. A ház része
egy különálló, kb. 15nm-es, külön bejárattal rendelkező, összkomfortos lakrész. Ár:19 millió, alkuképes. Tel: 20/9-734-738
+Eladó Gödöllőn a János utcában egy 1,5 szobás, erkélyes,
konvektoros lakás. 9,9MFt. Érd: 20/2288-460
+Gödöllő, Knézich K. utcában PANORÁMÁS, mediterrán kővel
burkolt, hangulatos ikerház fél kis, zárt kerttel eladó. Iár: 38,7
MFt. Érd: 30/22-15-981, 20/93-88-612
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtéses lakás kiadó.
Tel.: 20/9455-583, 20/8067-191.
+Köztársaság utcában igényesen berendezett kétszobás lakás
szeptembertől kiadó. Irodának is. Saját fogyasztásmérők. Több
autónak is van a telken elhelyezés. Tel: 28/411-259
+Gödöllő központjában Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás kiadó bútorozott konyhával. 55e +rezsi +2 havi kaució. Tel: 20-578-6848
+REMSEY körúton 2. emeleti, 1,5 szobás, bútorozott,
távfűtéses, vízórás lakás kiadó hosszútávra. 50.000,-Ft + rezsi
+2 havi kaució. Tel: 30/900-6421.
+Szoba-konyha zuhanyzós, fa tüzelésű lakás kiadó! 1 személy
részére. Tel: 06-30-609-8707
+Kiadó a Fácán soron, az egyetemhez közel, egyszobás, földszinti, konvektoros, bútorozatlan lakás. 40.000,-Ft/hó + alacsony rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 70/517-1370
+KIADÓ/ ELADÓ Palotakerten egy 44 nm-es, 1 szobás lakás:
45.000,-Ft/hó +rezsi +40.000,-Ft kaució. (Egyéni vízórák,
szabályozható fűtés.) Tel: 70/265-0799 (16.30-tól hívható.)
+Blahán, családi házban 19 nm-es szoba kiadó egy fő, férfi
részére. Internet. 45.000,-Ft rezsivel együtt. Tel: 20/240-4635

+Kedvező áron, bútorozott, összkomfortos albérlet kiadó
Gödöllő, Erzsébet park HÉV megállótól 5 percre. Csak diáklányoknak! 30/418-7206, 70/619-9079
+Kiadó Gödöllő központjában 1,5 szobás, új nyílászárós, felszerelt konyhás, bútorozott, konvektoros lakás. 55.000,-/hó +
rezsi, 1 havi kaució. 30/530-6040
+Kiadó 2 szobás, távfűtéses lakás az Ambrus Z. közben.
Részben bútorozott, magasföldszinti. Csendes ház. 50.000,-Ft
+ rezsi + kaució. 20/544-7532
+Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő 3
szobás földszinti konvektoros, bútorozott lakásba albérlőtársat
keresek. Érd: 30/250-4696
+Ambrus Z. közben 1 szobás lakás kiadó. Tel: 20/9743-038
+Kiadó Palotakerten egyszobás, 46 nm-es, bútorozott, III.
emeleti távfűtéses lakás. Bérleti díj, rezsi, kaució szükséges.
Tel: 20/545-9429
+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy 64
nm-es felújított, 2 szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve. 60.000 Ft/hó +
rezsi + 2 hónap kaució. Érd: 06/30/2027828
+Kiadó Gödöllő központjában 2 szobás, távfűtéses, IV. emeleti
lakás. Tel: 30/266-3473
+Kiadó 2 szobás lakás Gödöllőn, Máriabesnyőn hosszútávra.
Alacsony fűtési költség, internet az árban. 30.000,-Ft + rezsi.
2 havi kaució szükséges. Érd: 70/538-3131
+Dunakeszin 74 nm-es teljesen felújított, 3.em. panellakás a
Barátság úton kiadó (légkondi + erkély). 70.000,-Ft/hó, 2 havi
kaució szükséges. Tel: 70/366-6238
+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. 70/271-1543
+Gödöllő, Dózsa Gy.u. (zöld-sárga házak) 46nm-es, felújított,
bútorozatlan, földszinti, erkélyes, 1,5szobás, egyedi fűtéses,
vízórás, lakás kiadó közel a központhoz, autópályához, buszhoz,
azonnali költözéssel. Ár:53.000+rezsi, kaució 2havi. 20/4242-032
+Gödöllőn, János utcában 52 nm-es, 2 szobás, konvektoros,
erkélyes, felújított lakás kiadó. Érd: 30/9716-746
+Gödöllőn közvetlen a kastély mellett 1 szoba összkomfortos, különbejáratú lakás családi háznál kiadó. Internet,
kábeltévé, stb. Nagyon kellemes környezetben október végi
költözéssel. 30/307-7314
+Kertvárosban, családi ház tetőterében, külön bejárattal, másfél szoba, konyha, fürdőszoba, új állapotban 1 vagy 2 személynek kiadó. Tel: 06-70-331-6395, 28/816-206
+Gödöllő központjában-Kossuth L. utcában- 2 emeleti 64nm
lakás kiadó hosszú távra nemdohányzó lakóknak. Ár nagyon
kedvező. Kaució szükséges. Érdeklődni: 06 30 6643092.
+Gödöllő központjában, a Szent István téren, 57 nm-es, földszinti, felújított lakás, egyedi víz- és fűtésmérővel, hosszú távra kiadó.
49eFt./hó , 2 havi kaució. Érd: 20/540-7620, 70/201-1292
+Gödöllőn városközpontban kiadó 1,5 szobás, bútorozatlan,
gázkonvektoros, 1.em. lakás (hosszútávra). 2 havi kaució szükséges. Tel: 06-20-371-5666

+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nmes üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb.
kialakítására is kitűnő. Iá: 13,5 mFT. Érd.: 28/411-086;
20/919-4870

2013. január 1-től az ingatlaneladásnál kötelező az
energetikai tanúsítvány.
Szeptember 30-ig történő
megrendelés esetén,
kedvezményt adunk
minden ügyfelünknek.

+Gödöllőn, Táncsics M. utcában KIADÓ egy jelenleg berendezett fodrászatként és kozmetikaként működő 100 nm-es
üzletház. Ipari áram van. Fodrászok és kozmetikusok jelentkezését is várjuk! Ár: Funkciótól függően megegyezés szerint!
Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) telephelyén folyamatosan őrzött, illetve kamerával védett
terülten raktár és irodahelyiségek kedvező áron kiadók.
Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken vagy a
+36 20/462-4808 telefonszámon
+Gödöllő központjában 24 nm-es üzlethelyiség kiadó (Átrium
Üzletház). Érd: 20/404-8071
+Gödöllő központjában 40 nm-es üzlethelyiség kiadó (Kristóf
udvar). Érd: 20/404-8071
+Gödöllő központjában egy 38 nm-es légkondival, ráccsal, raktárral ellátott üzlethelyiség kiadó! Irodának és fodrászatnak is
alkalmas! Tel: 30/231-7508
+Gödöllőn a 119. számú zöldség-gyümölcs üzletünk mellé
mozgó árusokat keresünk (pék, lángosos, virágos, stb.) Érd:
70/289-2386, 70/241-2279

ÁLLÁS
+Gödöllői irodánkba jó kommunikációs készséggel rendelkező,
agilis munkatársat keresünk telemarketinges munkakörbe!
Tapasztalat előnyt jelent! Elérhetőség: 20/405-7888
+Szakmai tapasztalattal, villamossági ismeretekkel is rendelkező autószerelőket keresünk, a Gödöllőn és Hatvanban
működő szervizeinkbe. Jelentkezni, szakmai önéletrajzzal, az
info@chevroletkatona.hu email címen lehet.

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.
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Az Ön hirdeté
jándékba
weboldalon a
adjuk!
HIRDESSEN

BENNE!

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94

’95

trafoclub.hu

Szept. 28. péntek 21h Péterfy Bori & Love Band koncert majd NuGen Party Dj Resident (Jegyek
elővételben a Kódex internet kávézóban kaphatók!) 29. szombat 20h Impro Minden ami a
történelemből kimaradt! – Part 5. „A Barokk”·Club Színház szervezésével (A belépőjegyek az esti
buliba is érvényesek!) 29. szombat 22h Modern Tánczene - Andrew G WarmUp: Dj Tompa | Fent:
Közkívánatra Karaoke Kookai-val (A belépőjegyed a pultnál italra válthatod! 1000Ft) Október 02. kedd
21h Maszkura és a Tücsökraj + We Are Rockstars + Dj Tégla. 05. péntek 20h Anti Fitness Club. 06.
szombat 21h Belga. 06. szombat 23h Made in Hungary Magyar buli, hogy a külföldiek is értsék,

Amennyiben nem kapja meg a
Szolgálat aktuális számát, az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922,
20/525-5366,
70/381-7694
E-mail:
kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu,
info@szolgalat.com,
szolgalat@vella.hu
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OPEL MODELLEK
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Vásároljon most új Opelt, akár használtautó-beszámítással, és még egy Opel Corsát is nyerhet!**

Opel Corsa akár

2 550 000 Ft-ért

*

hOM|QiWHJ\~M2SHOEHpVPpJHJ\2SHO&RUViWLVQ\HUKHWUiDGiVQDNÉJ\DNiUNpWPHJEt]KDWyDXWyWXODMGRQRVDLVOHKHW
KLV]H]VRUEDQDKDUPDGLNpYKRJ\D]2SHOQ\HULHODOHJMREEPLQĭVpJĿDXWyGtMiWD'(.5$WHV]WMHLQ,GpQD]$VWUD
WDYDO\D],QVLJQLDEHQSHGLJD&RUVDpUGHPHOWHNLDGtMDW
Kombinált használat esetén a Corsa átlagfogyasztása: 3,1-9,8 l/100 km, CO2-kibocsátása:
JNPYiOWR]DWWyOpVIRUJDOPLYLV]RQ\RNWyOIJJĭHQ A képen látható autók illusztráFLyN $]DNFLyViUD]2SHO&RUVDO6HOHFWLRQPRGHOOYiViUOiVDHVHWpQpUYpQ\HVDNpV]OHWHUHMpLJ
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Q\HUHPpQ\MiWpNEDQYDOyUpV]YpWHOIHOWpWHOHLDZZZRSHOKXQDZZZIDFHERRNFRP2SHO+8Q
pVDQ\HUHPpQ\MiWpNEDQUpV]WYHYĭ2SHO0iUNDNHUHVNHGpVQNEHQpUKHWĭNHO$]2SHO6RXWKHDVW
(XURSH.IWpVDQ\HUHPpQ\MiWpNEDQUpV]WYHYĭ2SHO0iUNDNHUHVNHGpVQNIHQQWDUWMDDMRJRWDQ\H
UHPpQ\MiWpNpVD]DMiQODWPHJYiOWR]WDWiViUDLOOHWYHYLVV]DYRQiViUD.RQNUpWiUDMiQODWRNpUWpVD
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Opel Gaál
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+FELSZOLGÁLÓ, PULTOS munkakörbe munkatársat keresünk.
Jelentkezni: 30/400-4762
+Gödöllői Missy Szépségszalon felvételt hirdet MŰKÖRMÖS,
MASSZŐR, KOZMETIKUS, FODRÁSZ munkakörbe. Jelentkezni:
70/670-6813
+Gödöllői Autószalon és szerviz autószerelő munkatársat
keres. Mobil: 30/9968-228
+Magyarországi pénzintézet keres befektetési és hitelreferensi munkakörbe vezetői ambíciókkal rendelkező jelölteket.
Önéletrajzokat azenkarrirem@freemail.hu –ra kérjük.

+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.
+Gödöllői cég felvételt hirdet gépkocsivezetői állás betöltésére.
Feltétel: „C” kategóriás jogosítvány, targoncavezetői engedély,
min. alapfokú angol nyelvtudás. Fényképes önéletrajzokat az
alábbi e-mail címre várjuk: fbettina81@gmail.com
+Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa
György u. 65. Intézményünk ÁLTALÁNOS KARBANTARTÓI
munkakör ellátására alkalmas, Gödöllő, illetve vonzáskörzetében
lakcímmel rendelkező munkavállalók jelentkezését várja.
Kazánfűtő vizsgával rendelkezők előnyben. A munkakör betöltése
pályáztatáshoz kötött. Érdeklődni személyesen, előzetesen telefonon történt egyeztetést követően az intézmény telephelyén
lehet. Tel: 28/410-364 (113 mellék), illetve 20/395-7163
+CNC szakembereket (esztergályosok, programozók) ill. szerszámkészítők jelentkezését várjuk tatabányai munkahelyre. Érd:
10-19-ig 70/366-5808, 70/366-3401, corn5555@gmail.com
+3D GRAFIKUST keresünk gödöllői irodánkba. DTP ismeretek
előny, angol nyelvtudás szükséges. Tel: 30/470-0365
+SOLIDWORKS, PolyWorks vagy hasonló programokban jártas
szakembert keresünk gödöllői irodánkba, ipari automatizálási
feladatokra. Programozási ismeretek előny, angol nyelvtudás
szükséges. Tel: 30/470-0365
+Masszírozásra jelentkezés gödöllői munkakörrel. Tel:
70/508-8727
+Fodrászt, műkörmöst – pedikűröst és masszőrt keresek
szépségstúdiómba. Tel: 06-20-200-2725
SZOLGÁLTATÁS

+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok,
vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341, 30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5431775, E-mail:info@ili.hu
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű
csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828, www.interiortrans.hu
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések
tisztítása,
átépítése,
javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+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
+SZOBAFESTÉS, KISEBB KŐMŰVES MUNKÁK, javítások,
takarítással, bútormozgatással. Ingyenes árajánlat. Tel:
30/270-7200
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása
garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák,
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276
+SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, külső belső szigetelő
munkák, villanyszerelés. Tel: 30/386-4456
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+LAKÁSFELÚJÍTÁS, kőműves-, burkoló-, festő-, gipszkartonos-, tetőmunkák, víz-fűtésszerelés. Ingyenes, helyszíni
felmérés, árajánlat készítés! Tel: 70/466-9889
+Szabó Ferenc Kőműves Mester vállalja: épületek felújítását,
utólagos HŐSZIGETELÉSÉT, TETŐSZERKEZET ÉPÍTÉSÉT. Új
házak teljes körű kivitelezését. GARANCIA!! Október 15-ig
beérkező megrendelésre 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Várom régi és új megrendelőimet! 30/265-5192
+TAKARÍTÁST VÁLLALOK! Lakások, családi házak, irodák,
intézmények, lépcsőházak takarítását, ablaktisztítását,
zöldövezet kezelését vállalom, számlát tudok adni! Tel:
30/859-0626, vargatakaritas@citromail.hu
+Kondens cirkó – fatüzelésű kazán – bojler, víz-, gáz-, fűtésszerelés, gépészeti munkálatok engedéllyel, beüzemeléssel, szuper árakkal. Nagypál Zoltán 06-307-184-384
+OKLEVELES CSECSEMŐ és KISGYERMEKGONDOZÓNŐ gyermekfelügyeletet vállal. Megbeszélés, egyeztetés: 06-20/421-9433
+LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás elhárítás, bojler, mosógépjavítás, zárcsere és
javítás, burkolás. 70/201-1292
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: 20/9133-165
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
EGÉSZSÉG
+Lazuljon el, töltődjön fel! Harmonizáló, frissítő masszázs gyógyító energiákkal. Nőknek: test, arc és talpmasszázs arckezeléssel együtt!! 20/499-7306

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

+ANGOL senior újrakezdő tanfolyam szeptembertől, csak 60
éven felülieknek, közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő
tanfolyamok, felnőtt teljesen kezdő: www. toptan. hu, toptan1999@gmail.com, Mobil:30-224-75-63.
+Ha gyermekének gondja van a matematikával, fizikával,
kémiával, jobb megelőzni a rossz jegyeket, mint később a
javításért küzdeni. Most még heti 1-2 óra korrepetálás segíthet. Hívja Karcsi bácsit. Tel: 30-908-4130.
+Miért válaszd a STUDIO ONLINE NYELVISKOLÁT?
Tanfolyamainkra 100%-os pénz visszafizetési garanciát vállalunk! Regisztrálj angol tanfolyamra és ingyenes ajándék órát
kapsz! A részleteket megtalálod a www.studioonline.hu
oldalon. Gödöllő, Állomás tér 5. (a vasútállomásnál). Ügyfélszolgálat: 0670/670 40 97 Fnysz: 00473-2012
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Gödöllői Szolgálat
+MATEMATIKA korrepetálást, érettségire felkészítést
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK, középiskolai felvételire felkészítést
7-8. OSZTÁLYOSOKNAK vállalok. Nagy szakmai gyakorlattal
rendelkező középiskolai tanár. Tel: 30/620-1230
+NÉMET nyelvtanulás, szakmai és általános nyelvvizsgára
felkészítés. Tel: 30/606-8302

+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

+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői
középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)

+Világos nappalik, dísztermek ékessége 3 m magas FICUS
BENJAMINA eladó. Tel: 06-20/983-9945

+FRANCIA nyelvoktatás 12 éves gyakorlattal: érettségire,
nyelvvizsgára felkészítés, segítségnyújtás iskolai problémák
esetén. Tel: 30/638-4947
+MENCELUS Nyelvstúdió. Kiscsoportos (3-4 fő) OROSZ
ÚJRAKEZDŐ nyelvtanfolyam indul szeptemberben, kedd –
csütörtök délután. Folyamatos csatlakozási lehetőség. Tel:
06-30-374-6545 www.mencelus.com
+GYES-en lévő anyuka gödöllői otthonában nyelvtan korrepetálást vállal kisiskolás kortól az érettségire való
felkészítésig. Tel: 06/70-609-7748
+Taichi, chikung, meditáció Gödöllőn, haladóknak és
kezdőknek. Érd: 20/544-8021
+Ha már unod az angolt, tanulj japánul pozitív, diplomás
nyelviskolai tanártól kedvező áron. Tel: 06-20/314-2761
+Kineziológia minitanfolyam Gödöllőn: A legrosszabb
szokás, legrégibb hazugság. 2012. október13. 9-17 óráig.
Előzetes jelentkezés: Barna Krisztina 20/323-1856

+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+ÜLŐGARNITÚRA ingyen elvihető: 1db 2 személyes,
vendégágynak nyitható, 1 db 1 személyes. 30/370-3766
+Gödöllőn száraz, darabolt olcsó tüzifa eladó: 1.500,-Ft/q
kiszállítva. Érd: 30/232-1060
+Olcsó áron eladó DU-KA tip. melegvizes kazán központi
fűtéshez. Fűtőfelülete 2,1 nm, max. nyomás 30 mvo.
Gyártási idő: 1981. Tel: 28/417-886, 30/522-5286
+PROMPT-KER tüzépről (Gödöllő, Blaháné u.14.) helyben
mérlegelve, tüzifa eladó. Akác kugliba: 2.100,-Ft/q, hasítva:
2.300,-Ft/q, ingyenes házhozszállítással. Hívjon bizalommal.
Tel: 20/497-5388, 28/416-154
+Eladó kb. 20 méteres vaskerítés nagykapuval, kiskapuval,
postaládával együtt. Iár: 60.000,-Ft. Érd: 28/430-574,
30/773-6611
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+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
+MÉZET közvetlenül a termelőtől,
a Ludányi Méhészetből! Akác-,
virág-, hárs-, erdei-, ámor-,
gesztenye-, repce krém-, selyemfű, lépesméz kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+A 20 éves, gödöllői Cavaletta
Nőikar szoprán I. szólamába
szeretettel vár új kórustagokat.
Felvételi követelmény nincs, de
fontos az éneklés szeretete, a pontosság és a szép, magas szoprán
énekhang. További információkért
bátran hívható Kufferstein Nelli
kórustitkárunk: 20/5010-190
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Hárs-erdeiméz 1500,-Ft,
Méz 2012 1800,-Ft +üveg, 720 mles csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+WHISKAS IVARTALANÍTOTT 2
ÉVES CICÁNAK GAZDIT KERESEK.
Tel: 30/370-3766

+SZÁRAZ AKÁC, TÖLGY TÜZIFA ELADÓ. Gödöllőn azonnali
kiszállítással. 20/2922-405

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+Azonnali készpénz fizetés mellett elcserélem kifogástalan
állapotú, négy éves Opel Astra 1.4. Enjoy típusú autómat,
más hasonló kategóriájú, legfeljebb egy éves használt
személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.

EGYÉB
+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.

Minden nap én viszem a fiúkat vívni, de
amióta nálunk is van InviTV, a kedvenc
műsoromat már nem szalasztom el
Anna (38) Gödöllőn lakik, ahogy ő fogalmazott élik a fiatal családok sűrű mindennapjait. „Két gyerekünk van és sokat dolgozunk, kevés az üres járat. Persze szeretem a
pörgést a családdal járó feladatokat, a férjemmel mindent jól elosztunk, de az is igaz,
hogy egyre kevesebb idő és energia jut arra,
hogy esténként kikapcsolódjunk, pedig
szeretem a jó filmeket, műsorokat.”
Anna néhány héttel ezelőtt a Novo
Caféban, az Invitel bemutatótermében hallott először az IPTV-ről. „Először az keltette fel a figyelmemet, hogy felvehetem a
műsorokat. Ez nekem nagyon hasznos,
mert így saját időbeosztásom szerint tudok
tévét nézni – amióta a srácokat vívó edzésre
és külön angolra viszem, szinte egyszer
sem néztem meg a kedvenc sorozatomat és
a híradóról is rendszerint lemaradtam. Az is
tetszett, hogy az adást megállíthatom és viszszatekerhetem. Mivel Gödöllőn, az Invitel a
helyi szolgáltató, hozzájuk, a Telepontba
mentem el részletesebben utánanézni az
IPTV-nek.” A szolgáltató honlapján Anna
talált egy tájékoztatót is, hogy milyen extra
funkciókat nyújt az InviTV, az Invitel IPTV
szolgáltatása. Sőt a weblapon azt is le tudta
ellenőrizni, hogy az utcában, ahol lakik
milyen szolgáltatásokat kínál még a cég.
„Miután a Telepontban kipróbáltam az
InviTV-t, világossá vált számomra, hogy ez
nekünk szól. Kicsit féltem, hogy nem fogom
érteni a csomag ajánlatot, mert eddig minden ilyen rendkívül komplikáltnak tűnt.

Nagy megkönnyebbülésemre az Invitelnél
ez nem így volt. Az egyszerű és áttekinthető
táblázatból könnyű volt kiválasztani a hozzánk illőt.” Miután a férjével megbeszélte,
Anna saját maga rendelte meg a weboldalon
keresztül az InviTV-t, internetet és telefont
egyben tartalmazó csomagot.
„Választhattunk volna akár 150 megabites
gyorsaságú internet csomagot, a férjem
rögtön ezt szerette volna, de végül az 50
megabites mellett döntöttünk. Azóta
hihetetlen élmény a netezés is otthon, ilyen
gyors internetet még sehol nem használtunk.
Mint megtudtam, azóta van ilyen gyors net
az utcánkban, amióta az Invitel kiépítette az
optikai hálózatot, de nemcsak nálunk, hanem
közel 15 ezer másik családnál, többek között
a szüleim utcájában is. Egyébként könnyű
volt igent mondani az Invitel ajánlatára,
hiszen most fél évig csak a felét kell
kifizetnünk a Mixer csomag havidíjának, a
másik felét a vállalat fizeti. Ahogy ők mondják, fél évig most Hawaii van!”
Anna néhány nap alatt megtanulta használni az InviTV-t. „Még csodálkoztam is, hogy
én, a technikai analfabéta is milyen könynyen kezelek mindent. Nemcsak felveszem
a kedvenc műsorokat, vagy éppen megállítom az adást, ha kimegyek a konyhába,
hanem most már a srácoknak is az InviTV-n
keresztül veszek fel mesefilmeket és
olyan ismeretterjesztő műsorokat is, amelyeket egyébként nem néznének meg.
Ezeket aztán esténként mind együtt nézzük

a férjemmel és a gyerekekkel. A felvett
rajzfilmeknek pedig minden hétvégén még
egy óra plusz alvást is köszönhetek.
Nagyon hasznos a gyerekzár funkció is, jó
néhány olyan adó van, amit kódoltam a
gyerekek elől, ennek persze ők nem annyira örülnek, de nekik teszek jót vele. És
amióta felfedeztem, hogy nyelvek közül is
tudok választani, sok műsort angolul nézek,
hogy karbantartsam a nyelvtudásomat” –

foglalta össze Anna a tapasztalatait.
Az Ön lakóhelyén elérhető, személyre
szóló akciós ajánlatainkról, szolgáltatásainkról érdeklődjön Telepontunkban
(Gödöllő, Dózsa György út 1-3.), illetve
keresse munkatársunkat, Papp Krisztiánt
a +36 20 377 7167-as telefonszámon, vagy
pappk@invitel.co.hu e-mail címen.
(x)
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. OKTÓBER 3.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Hajtó Józsefné, Thököly u.16., Sá‐
ráné Szabó Erika, Szivárvány u.
25.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Tury Sándorné, Palotakert 6/a.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyer‐
te: Fábián Attila, Tölgyfa u. 2.
A Városi Mozi belépőjét
nyerte: Király Martin, Palotakert
6/a., Fodor Nadja, Kossuth L. u.
14/7.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Kolláth Kamilla,
Béri Balogh Ádám u. 9., Rétfalvi
Jenőné, Turul u. 15.

RECEPT – Csirkemell szőlővel
Hozzávalók:
1 kis fej vöröshagyma, 50 dkg fehér vagy kék nagyszemű szőlő, kevés olaj, 8 szelet kicsontozott csirkemell, só, fehér bors, 1 evőkanál vaj vagy margarin, 1
teáskanál liszt, 1,5 dl száraz fehérbor, 1,5 dl főzőtejszín.

Elkészítés:
A vöröshagymát megtisztítjuk, és finomra vágjuk, a szőlőt megmossuk, és a szemeket félbevágjuk. Az olajat nagy serpenyőben közepes hőmérsékleten felforrósítjuk. A csirkemelleket sóval és borssal ízesítjük, és minden oldalról 5-6 percig
sütjük, míg aranybarna színt nem kapnak, majd kivesszük és félrerakjuk.
A vajat a serpenyőbe tesszük és megolvasztjuk. A hagymát hozzáadjuk, és 3 percig üvegesre
pároljuk. Hozzáadjuk a bort, majd a tejszínnel elkevert lisztet, és állandó keverés mellett 1-2
percig főzzük, amíg a szósz besűrűsödik. Ezután adjuk hozzá a szőlőt, majd 2-3 percig főzzük.
A mártást sóval és borssal ízesítjük, leöntjük vele a csirkemelleket. Párolt rizzsel tálaljuk.

MAGYARORSZÁGON ELŐSZŐR! SZENZÁCIÓS ÚJDONSÁG!

EXIT CIRKUSZ – KIJÁRAT A MINDENNAPOKBÓL
GÖDÖLLŐN, A TESCO MELLETT
SZEPTEMBER 26‐TÓL SZEPTEMBER 30‐IG
AZ EXIT CIRKUSZ
VENDÉGMŰVÉSZEI NEW YORK,
LONDON, PÁRIZS UTÁN AZ
ÖNÖK VÁROSÁBAN MUTATJUK
BE KÁPRÁZATOS MŰSORUKAT.
PICARD VILMOS ,A MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG ARANY
KERESZTJÉVEL KITÜNTETETT
ARTISTAMŰVÉSZ, A

RÓMAI CIRKUSZ FESZTIVÁL DÍJAZOTTJA, A VILÁG LEGKISSEBB IDOMÍTOTT
KISKUTYÁIVAL. A MASSY CIRKUSZFESZTIVÁL NYERTES PRODUKCIÓJA, PICARD ATTILA ÉS CSALÁD‐
JA IDOMÍTOTT MAJMOKKAL. VINCZE TÜNDE A MAGYAR LÉGTORNÁSZ EGYESÜLET ELNÖKE, A
ROLLING PICÁRD EGYKEREKŰ BICIKLI PRODUKCIÓVAL A BRÜSSZELI
CIRKUSZFESZTIVÁL DÍJAZOTTJAI. REVÜE TÁNCOSOK AKIK
KÜLÖNBÖZŐ SZÍNHÁZAKBAN ÉS TELEVIZÍÓS MŰSOROKBAN
KÁPRÁZTATTÁK MÁR EL A NÉZŐKET.

CSALÁDBARÁT AKCIÓ: Szerdán, minden belépő:
1.500.‐ FT/fő (páholyra nem érvényes)
A TÖBBI NAPOKRA, AKI EZT A KUPONT A
PÉNZTÁRNÁL FELMUTATJA: 2 DB. FELNŐTT JEGY
VÁSÁRLÁSA ESETÉN, KETTŐT FIZET‐ HÁRMAT KAP
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!!!

SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK: 18.00
ÓRA SZOMBAT:15.00 ÉS 18.00 ÓRA
VASÁRNAP: 15.00 ÓRA
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ELŐADÁSOK IDŐPONTJAI:

Információ,jegyrendelés:30/693‐4632
www.exitcirkusz.hu

