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Török Ignác szobránál irodalmi és zenei
összeállítással tisztelegtek városunk lakói az aradi vértanúk emléke előtt.
(6. old.)

Bancsics Máté 9., Gémesi Huba a 22. helyen végzett a Gödöllőn megrendezett kadet kard világkupaversenyen.
(8. old.)

Sikertörténet a gyógyszergyártó gödöllői fejlesztése

Zene és kiállítás

TEVA: Partnerség és profizmus

Hárfafesztivál
Igazán különleges koncerteknek adott otthont a Gödöllői Királyi Kastély lovardája október
5-7-ig. A XIV. Nemzetközi Hárfa Fesztiválon a hangszer hazai
és külföldi művészei léptek a
közönség elé. A hangversenyeket hárfakiállítás egészítette ki.

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a TEVA Gödöllői
Steril Centrumát október 2-án,
s ezzel a világ egyik legnagyobb és legmodernebb steril
készítményeket gyártó üzemét
adták át a termelésnek.
Az új, 22 milliárd forint beruházásból
felépített, 15.000 négyzetméter alapterületű gyáregység 263 új munkahelyet teremt és évente akár 200 millió egységnyi steril gyógyszerkészítmény készülhet a 6 modul gyártósorain. A rendezvényt Orbán Viktor
miniszterelnök, Ilan Mor izraeli
nagykövet és Gémesi György, Gödöllő polgármestere is megtisztelte
jelenlétével.
A TEVA 100 éves múlttal rendelkező gödöllői gyára, és ezen belül a
most átadásra került Steril Centrum
többek között infúziókkal és injekciókkal segíti a gyógyítást Magyarországon és a világ számos országában.
Az új egységben olyan stratégiai fontosságú onkológiai készítmények
gyártása is elindul, amelyek korábban
Európa szerte hiánycikknek számítottak, az óriási gyártókapacitás pedig
lehetővé teszi, hogy a magyar betegek
ellátása mellett a világ több mint 70
országába eljuthassanak a TEVA steril készítményei. Az új gyár egyik
legfontosabb tulajdonsága a flexibilitás. A moduláris építési mód lehetővé

teszi, hogy a termelés a lehető leggyorsabban reagálni tudjon a betegek
igényeire. Az átállás a különböző kiszerelési formák és készítmények között rendkívül gyors, valamint a 6
modulban párhuzamosan akár 6 különféle gyógyszer is készülhet, azonban, ha egy-egy terápiából hirtelen
nagy mennyiségre van szükség, a modulok gyártási kapacitása összeadódik.

Összefogás a
cukorbetegekért
Több szakmán átívelő összefogás eredményeképpen valósult meg hazánkban a cukorbetegség szemészeti szövődményinek rendszeres
felügyelete. Az összefogás szereplői az Első
Magyar Optikus Zrt. és a Semmelweis Kft.,
amelyek a szemorvos társaság és a diabétesz
társaság szakmai támogatásával fejlesztették ki
jövőbemutató rendszerüket, melynek gödöllői
végpontja az EMO Belvárosi Szemészet Optikában kerül átadásra.
A vizsgálóhálózat célja, hogy minden hazánkban élő cukorbeteg ember szemfenéki vizsgálatát előírt módon évenkénti rendszerességgel el
tudjuk végezni.
Jelenleg Magyarországon élő regisztrált cukorbetegek száma 750.000 fő, számuk azonban folyamatosan nő. A növekedés mértékét mutatja,
hogy a WHO a cukorbetegséget járvánnyá nyilvánította.

Sok gondot okoz a cukorbetegek számára a
szemfenéki szövődmény évenkénti rendszeres
vizsgálata, mivel a szemorvosok kapacitása
nem teszi lehetővé a gyors bejutást az egészségügyi ellátásba. Sokszor hónapokat kell várni
mire a páciens át tud esni a vizsgálaton.
Nem szabad könnyelműen venni a vizsgálat jefolytatás a 14. oldalon
lentőségét,

A megnyitón Kaszás Mihály, a
TEVA vezérigazgatója köszöntötte a
megjelenteket. Kijelentette, büszkék
arra, hogy harmonikus a kapcsolat a
város és a TEVA között, hogy biztos
hátteret jelentenek az itt dolgozóknak
és arra, hogy megfizethető áron biztosítanak gyógyszert a betegek részére.
Gémesi György, Gödöllő polgármestere szintén méltatta a gyógyszergyártó cég és a város közötti partner-

séget, valamint azt a profizmust, ami
az egész fejlesztést jellemezte. Kiemelte, hogy a beruházás 263 új munkahelyet teremt. Mint mondta, a
TEVA jelentős helyi adó bevétellel
gazdagítja a város, s bízik abban,
hogy a rendezvényen jelenlévő miniszterelnök segít abban, hogy ennek a
bevételnek jelentős része a városban
is maradhasson.

A rendezvénysorozatot október 5-én
este dr. Fábián Zsolt, Gödöllő alpolgármestere nyitotta meg, majd Vigh
Andrea hárfaművész, a fesztivál művészeti vezetője az elmúlt évek sikereit elevenítette fel. A művésznő köszönetet mondott Gödöllő önkormányzatának, a Királyi Kastély vezetésének és a rendezvényt támogató
MVM Zrt-nek, hogy ilyen hosszú
időn keresztül biztosították a lehetőséget, hogy egy rangos eseménysorozat keretében szólaljon meg a hárfa
muzsika. A nyitó koncerten, október
5-én, pénteken este a világhírű jazzhárfás, Edmar Castaneda (Kolumbia) estjét hallgathatta meg a közönség. A művész első alkalommal lépett
színpadra hazánkban, hatalmas sikerrel.

(folytatás a 3. oldalon)

(folytatás az 5. oldalon)
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A karbantartásokkal már a télre készülnek

Finisben a felújítási munkák
Lassan véget érnek a nagyobb városi
felújítási munkák, igaz, van, ahol még
dolgoznak a VÜSZI szakemberei. A
karbantartások sorában most már a téli időszakra való felkészülésre koncentrálnak.
Javítják a járdát a Fenyvesi nagyúton, a Toboz utca és a Tavasz utca közötti szakaszon. Most a régi járda korrekcióját végzik el, ami így balesetmentesebb gyalogos közlekedést tesz
lehetővé. A jelenlegi munkák nem terjednek ki az utca csapadékvíz elvezetésének problémáira, de a szakemberek a felújítás során nagy hangsúlyt
helyeznek arra, hogy javítsanak a
jelenlegi helyzeten. Folyamatosan
egyeztetnek a lakókkal, hogy megtalálják azokat a megoldásokat, amikre a most zajló munkák lehetőséget
adnak. Fontos azonban, hogy a lakók
tisztában legyenek azzal, a kertekből
a csapadékvíz nem vezethető ki az utcára, arról, annak szikkasztásáról,
mindenkinek saját magának kell telken belül gondoskodnia.
Szintén járda felújítás zajlik az Iskola utcában, valamint több helyen is,
például a Bartók Béla utcában baleset
elhárítás miatt végeznek járda javításokat.

Új járda is épül,
mégpedig a premontrei utcában,
ahol régi probléma oldódik meg
ezzel. A vasúti átjáró folytatásában
eddig nem volt
megfelelő lehetőség a gyalogos
közlekedésre, a
mostani rövid szakasz kialakítása
ezt a problémát
„orvosolja”.
Jó hír a Szőlő
utcában élőknek,
hogy a héten már
csak tereprendezési munkákat végeznek, itt befejeződik a több hete
tartó munka.
Már a télre való
felkészülés jegyében végeznek kátyúmentesítést a Hegy utcában. Ahol
erre szükség van, a hideg idő előtt kijavítják a burkolati hibákat a biztonságos közlekedés érdekében. A vizek
mentén is véget érnek lassan a mun-

kák. A Ganz-patak mederrendezése
után a Rákos-patak mellékágain dolgoznak, az idei második kaszálást
végzik a meder karbantartásának ré(k.z.)
szeként.

Kordon mögött a Világbéke-gong

Felhívás!

Néhány napja kordon veszi
körül a Világbéke-gongot. A
védelem oka, hogy a talapzatot borító mészkő burkolat néhány helyen levált, a
szakemberek pedig úgy
döntöttek nem csupán az aktuális problémát oldják meg,
hanem átvizsgálják az építményt. Elkerülendő az esetleges balesetveszélyes helyzet kialakulását, a gongot elkerítették. A javítási folyamatot már megindították.

Az 1956-os Forradalom és szabadságharc,
valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója
alkalmából városi ünnepséget rendezünk

2012. október 23-án, 15 órakor
a Szent István Egyetem Tanárképző Intézetének parkjában.
(2100 Gödöllő, Szabadság út 9.)
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb
október 19. (péntek) 12 óráig a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit
Közhasznú Kft. titkárságán a 06-70/376-6544-es telefonszámon,
Tábikné Surman Szilviánál hétköznap 9-16 óra között.

(bne)

Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 14 óráig a helyszínre eljuttatni!
Megértésüket köszönjük!

Régi korok hangulatát idézi
A jövőben rendezettebb, hatékonyabb hirdetési módon hirdethetnek városunk lakói. A
régmúlt hangulatát idéző esztétikus, hirdetőoszlopokból csaknem ötvenet helyeznek ki a
különböző városrészekbe.
Az új hirdetési felületeken az oszlopot
karbantartó Servitum Reklámon keresztül
bárki elhelyezheti hirdetményét, a cég pedig
gondoskodik arról, hogy senki se ragassza le
azokat, s egyben eltávolítja az illegálisan kihelyezett plakátokat is.
A meglévő táblák mellett már megkezdődtek a hengerek alapozási munkái.
A hirdetési feltételekről az oszlopokon lévő telefonszámokon tájékozódhatnak az érdeklődők.
(l.t.)

A Parlament október 8-ai ülésén letette az esküt Lengyel Szilvia képviselő
(LMP). A Gödöllőn élő képviselőasszony a parlamenti mandátumáról lemondott Kukorelly Endrét váltotta az LMP-frakcióban.

Elismerés rendőröknek
Hatala József rendőr-altábornagy, országos
rendőrfőkapitány, az egyetem és a város önkormányzata október 8-án elismerésben részesítette azokat a rendőröket, akik jelentős módon
hozzájárultak a szeptember 24-én Domonyvölgy közelében elkövetett gyilkosság tettesének elfogásához.
A Szent István Egyetemen megtartott eseményen Tóth Tibor alpolgármester kifejezte
Gödöllő város önkormányzatának együttérzését, részvétét a tragédiában elhunyt gödöllői
polgár édesapjának, rokonainak, barátainak és
a Szent István Egyetemen dolgozó munkatársainak.
(l.t.)

Információnk szerint várhatóan a Gödöllőn élő dr. Csepregi Tibort nevezik ki a Gödöllői Járási Hivatal vezetőjének.
Csepregi Tibor jelenleg járási koordinátor, aki a megyei járási biztosok
munkáját fogja össze. Korábban a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Közvetlen Támogatások
Igazgatóságának igazgatójaként, valamint a Pest megyei regionális kirendeltség vezetőjeként is dolgozott.
(b.j.)
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Nem minden szabály szűnt meg

Partnerség és profizmus jellemzi a TEVA-t

Haszonállattartás
Október 1-jével megváltoztak
az állattartás szabályai. Ezentúl a mezőgazdasági haszonállatok tartását az önkormányzatok már nem korlátozhatják
helyi rendeletekben. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény módosítása azt jelenti, hogy a haszonállatok tartását korlátozó,
megtiltó önkormányzati rendelkezéseket – például állattartási övezetekre vonatkozó
előírások, tartható állatok száma – hatályon kívül kell helyezni.

(folytatás az 1. oldalról)

Sikertörténetnek nevezte a fejlesztést Ilan Mor, Izrael magyarországi
nagykövete. Beszédében kiemelte,
több mint tízezer magyar állampolgár
dolgozik ma a TEVA-nak. Ez bizonyítja, szoros az együttműködés Magyarország és Izrael között a magas
színvonalú technológiát igénylő területeken is. Mint mondta, cél, hogy
ilyen sikeres partneri kapcsolatot alakítsanak ki a magyar kormánnyal, és
a magyar emberekkel is. Ilan Mor reményének adott hangot, hogy a
TEVA Magyarországnak a jövőben
további fejlesztésekre is lesz lehetősége.
Nem csak Magyarországon, hanem
világszerte segítenek a rákbetegeken
a Gödöllőn készült gyógyszerek,
emelte ki beszédében Jeremy Levin,
a TEVA globális elnök-vezérigazgatója. Kijelentette, minden itt készülő
gyógyszer a legmagasabb minőséget
képviseli, amit magyar kezek hoznak
létre. Jeremy Levin egyúttal megköszönte Gémesi Györgynek azt a támogatást, amit a fejlesztés során kaptak a várostól.
A tartós sikerhez munka, elszántság és szorgalom kell. Ennek kiváló
példája a TEVA – jelentette ki Orbán
Viktor miniszterelnök. Ilyennek kell
lennie a jövő iparpolitikájának: jól
képzett szakemberekre, jól felszerelt
üzemekre van szükség. A miniszterelnök kijelentette: „A magyar gazdaság
is küzd néhány betegséggel, de minden ilyen beruházás, így a TEVA
újabb üzeme is gyógyírként járul hozzá egy jobban működő magyar gazdasághoz, a kormány pedig mindent
megtesz azért, hogy a magyar gyógyszergyártás továbbra is a világ élvon-

alában maradjon.” Mint mondta, a
TEVA fejlesztése azért is kivívja az
elismerést, mert olyan időszakban
történt, amikor Európa szerte leépítésekről, gyárbezárásokról, elbocsátásokról szólnak a hírek.
„Ez a gyár magyar beszállítókkal
dolgozik, itt fekteti be a megtermelt
profitot, az itt dolgozók és az ország
érdekeit szolgálja” – mondta a miniszterelnök. Felhívta a figyelmet arra, a statisztika szerint ma minden hetedik beteg TEVA gyógyszernek köszönheti a gyógyulását.
Az ünnepség részeként Orbán Viktor, Jeremy Levin és Kaszás Mihály
közösen vágták át a steril centum átadását jelképező nemzetiszínű szalagot.
A TEVA számára kulcsfontosságú
a minőség, éppen ezért a Gödöllői
Steril Centrum építése során a legmagasabb szintű gyártási technológiát
használták fel, és az, hogy a munkatársak közül minden harmadik a minőségbiztosításhoz kötődő feladato-

Kivonják a nyugdíjasokat a közszférából

Ez is fájni fog!
Csökkentik az uniós projektek társfinanszírozási arányát, halasztják a tanárok bérének emelését, online ellenőrzik
a pénztárgépeket, csökkentik a közszférában dolgozók számát – íme néhány az
új csomagból, amit pénteken fogadott el
a kormány.
A kormány az EU/IMF hitelmegállapodás megkötése után jelenlegi 15 százalékról 5 százalékra csökkenti az európai uniós projektek társfinanszírozásának arányát, amely 55 milliárd forintos
megtakarítást jelent a költségvetésnek.
Bürokráciacsökkentő csomagnak nevezve szüntetik meg a közszférában a
nyugdíjasok alkalmazását, a munkavállaló ugyanis nem kaphat egyszerre munkabért és nyugdíjat. A közszférában a
következő három évben nem töltik fel a
nyugdíjba vonulók helyét. Egyes ágazatokban azonban, így az egészségügyben
nem lesz nyugdíjas létszámstop, mivel
ott „ez nem érvényesíthető”. Az önkormányzati rendszer átalakítása során a
központi kormányzat által átvett iskolák, kórházak, illetve a járási rendszer
bevezetése révén nagyjából 22 ezerrel
csökken a közszféra létszáma már 2013tól. Ezzel 30 milliárd forintot kíván spórolni a kormány. Az intézkedés érzékenyen érinti az oktatást is, hiszen az egész
napos iskola bevezetését sok helyen
csak nyugdíjas pedagógusok alkalmazásával tudták megoldani. De nem számíthatnak sok jóra azok a tanítók és tanárok sem, akik maradhatnak a pályán.
A tanári fizetések 2013. szeptember
1-jei emelését ugyanis 2014 elejéig elhalasztják, amivel 73 milliárd forintot
takarít meg a kormány. Igaz, azt ígérik,
amennyiben 2013-ban a tervezett 1 százaléknál jobb lesz a gazdasági növekedés, akkor jövő év szeptemberében
mégis lesz béremelés...

A kormány 8-10 milliárd forintos
egyenlegjavulást vár az önkormányzatok által kifizetett szociális támogatásokra vonatkozó felső korlát bevezetésétől. Arról még nem született döntés,
milyen támogatásoknál vezeti be a felső
korlátot, de a tervek szerint semmilyen
gyerekneveléssel kapcsolatos támogatás nem jöhet szóba. Matolcsy György
a program bemutatásakor úgy fogalmazott: Jogos és igazságos lépésnek tartják, hogy a 47 ezer forintos közfoglalkoztatási bérnél ne legyen nagyobb az
egy főre jutó szociális támogatások öszszege.
Jövő évtől megadóztatnak minden
készpénzfelvételt. Ezek után 3 ezrelékes
tranzakciós illetéket kell majd fizetni a
korábban tervezett 1 ezrelék helyett. A
tranzakciós illetéket mégsem terjesztik
ki a Magyar Nemzeti Bankra, de 30 milliárd forinttal 40 milliárd forintra emelik
a Magyar Államkincstár által fizetendő
tranzakciós illeték összegét. Mint
mondta, a gyengébb növekedési ráta és
„partnereink kifogásai” miatt a kormány
már nem számol ezzel a tétellel. Emlékeztetett: az Európai Bizottság a jegybanki tranzakciós illeték miatt kilátásba
helyzete, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen.
A kormány 95 milliárd forintos többletbevételt remél az adóbeszedés hatékonyságának növelésétől, ehhez a jövő
év során, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) közreműködésével valamennyi
pénztárgéphez bevezetik az online kapcsolatot. A kormány számításai szerint
ugyanis Magyarországon mintegy 500
milliárd forintot tesz ki a meg nem fizetett ÁFA.
Az adóintézkedések között említette
fordított áfa kiterjesztését a sertéskereskedelemre. Az öt gabonanövénynél ez
az intézkedés bevált az elmúlt hónapok-

kat lát el is ezt igazolja. A korszerű
technológia mellett a vállalat arra is
kiemelt figyelmet fordított, hogy kiválóan képzett szakemberek dolgozzanak az új üzemben. A beruházási
döntés egyik fontos szempontja volt,
hogy a vállalat támaszkodhatott a tapasztalt, az új technológiák elsajátítása iránt nyitott magyar gyógyszeripari
szakemberekre, mérnökökre, gyógyszerészekre.
A felhasznált technológia és a
munkatársak professzionalizmusa a
biztosíték arra, hogy az új Steril Centrumból csak a legmagasabb minőségi
követelményeknek is megfelelő készítmény kerülhet ki. Ennek bizonyítéka, hogy a GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet) inspekció mellett a világ egyik legszigorúbb követelményrendszerét támasztó FDA (amerikai Élelmiszer – és
Gyógyszerügyi Hivatal) auditon is
maradéktalanul megfelelt.
(k.j.)

ban – mondta Matolcsy. A gazdaságfehérítés így összesen 120 milliárd forintnyi többletbevételt hozhat a költségvetésnek. 51 milliárd forint egyenlegjavítást hozhat a társadalombiztosítási hozzájárulásra vonatkozó plafon eltörlése.
Megszűnik az a jelenlegi rendelkezés,
hogy havi 661 ezer forint felett 0 százalék a TB-hozzájárulás kulcsa. Ez az intézkedés az adófizetőknek csak 1 százalékát érinti.
(b.z.)

A kormány bejelentése után a közszféra szakszervezeteit tömörítő Szakszervezetek Együttműködési
Fóruma (SZEF) az alábbi közleményt adta ki:
KÖZLEMÉNY
A kormány végtelen önteltségében, sokadik hibájának
leplezése érdekében ismét porhintéssel kísérletezik:
öntelt, mert a szakemberek által sürgetett költségvetési változtatásokat ismét társadalmi konzultáció nélkül képzeli el, és közben hazug porhintéssel állítja,
hogy nem mi, a munkavállalók fizetjük a meg a kormányzás hibáinak árát.
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma számára
érthetetlen és ebben a formájában elfogadhatatlan az
intézkedéscsomag, amelyről ma Matolcsy György miniszter úr tájékozatta a közvéleményt.
Hazug porhintés annak a több évtizedes gyakorlatnak
a folytatása, amely a megszorítások jelentős részét a
közszféra munkavállalóira, a közszféra foglalkoztatásának csökkentésére helyezi, tovább rombolva a közszolgálat minőségét és ezzel az azokat igénybevevő
valamennyi állampolgár életét.
Elfogadhatatlan önteltség, hogy az érdekegyeztetés
elemi minimumának betartása és megvalósítása nélkül döntenek az egész ország életét befolyásoló változásokról.
Elvárjuk, hogy a legrövidebb időn belül az országos
közszolgálati érdekegyeztetés keretein belül tárgyaljunk a változtatásokról és azok hatásáról.
A SZEF együtt küzd az ígért keresetemelkedést elveszítő pedagógusokkal és valamennyi dolgozóval, mivel
Magyarországon a munkával megszerezhető jövedelmek – és ezen belül a közszolgálati foglalkoztatottaké
is – vérlázítóan alacsony.
Budapest, 2012. október 5.
Varga László SZEF elnök

A szabályozás értelmében tehát önkormányzati rendelet ezentúl nem korlátozhatja egyebek mellett a tyúk, a nyúl, a
sertés, a szarvasmarha vagy a ló tartását.
A tárca ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy mindez nem jelent korlátok, feltételek nélküli állattartást; az állatok tartása ugyanis „nem veszélyeztetheti az emberek és állatok egészségét,
jólétét, és nem károsíthatja a környezetet”. A jövőben ugyanúgy be kell tartani
az állategészségügyi, közegészségügyi,
állatjóléti, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi szabályokat, előírásokat, ahogy eddig. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás nem vonatkozik a kedvtelésből tartott állatok –
köztük kutyák vagy macskák – tartására
vonatkozó szabályok megalkotására. E
tárgykörben az önkormányzatok továbbra is alkothatnak helyi szabályokat.
Az intézkedés egyik célja, hogy az állattenyésztés, illetve a növénytermelés
egyensúlya helyreálljon. A nemzeti vidékstratégia ösztönzi a korábbi falusi állattartás hagyományainak felélesztését,
a mezőgazdasági munka szerepének
erősödését, a háztáji állattartás növelését. Gödöllőn a helyi rendelet szerint a
belvárosban tilos volt a haszonállattartás, a kertvárosban meghatározott feltételek mellett volt rá lehetőség, míg a
külterületen nem volt korlátozás. Még
megtippelni sem lehet, hányan élnek
majd a szabályok változása adta lehető-

ségekkel, az azonban biztos, az állattartóknak ezentúl is oda kell figyelniük, hiszen jó néhány olyan szabály van, amit
be kell tartaniuk. Így például az állatok
védelméről szóló törvényben foglaltakat, amik a haszonállat tartásra is vonatkoznak. Szintén fontos a birtokvédelemi
törvény, aminek a megsértésre esetén
továbbra is lehetősége van a jegyzőnek
fellépni az állattartó ellen. Márpedig ezt
a törvényt megsérti az, aki az állattartással lehetetlenné teszi, hogy valaki lakását használja, mert például a szomszédban tartott állatok miatt abban elviselhetetlen a szag, vagy túl zavaró a zaj.
Ebben az esetben a jegyző birtokvédelmi eljárást indíthat.
Lépéseket tehet az állattartó ellen Budapest Főváros Kormányhivatala, Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete is amennyiben az állattartás az emberi egészségre
káros módon történik, valamint felléphet a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal is, amennyiben az állatvédelmi
törvényt szegi meg az állattartó.
Azt nem tudni, hányan élnek majd a
jövőben a jogszabály adta lehetőséggel,
de mindenképpen szem előtt kell tartaniuk, hogy a 28/2008. (X. 27.) sz. az állatok tartásáról szóló önkormányzati
rendelet I. fejezetének 2.§-ban megfogalmazottakból továbbra is érvényben
marad, hogy a város területén állatot tartani a hatályos állategészségügyi, közegészségügyi, környezetvédelmi, állatvédelmi és építésügyi szabályok betartásával lehet.
(ny.f.)

Nem elég a több évtizedes tapasztalat

Kötelező a továbbképzés
Kötelező lesz egyetemre járniuk azoknak a közszférában
dolgozóknak, akik az önkormányzatoktól átkerülnek a járási hivatalokba. Azt még nem
tudni, ki fizeti a képzést, és hogyan lesz erre idejük a dolgozóknak a két műszakban végzett munka mellett.
Nem lesznek könnyű helyzetben
azok, akiknek nincs diplomájuk. Őket
ugyanis a közigazgatási egyetem elvégzésére kötelezi munkáltatójuk. Ez
főleg az okmányirodai ügyintézőket
érinti, akiknek eddig elég volt a középfokú végzettség. A hároméves
képzést 5 éven belül kötelező mindenkinek elvégeznie.
A döntés sok kérdést felvet, elsőként azt, honnan is számítják az öt
évet. Az idei tanév már szeptemberben elkezdődött, így először csak jövő év szeptemberére iratkozhatnak
be, tehát ha így számítjuk, csak 4,5
évük marad a tanulásra kötelezetteknek.
A másik fontos kérdés, amire a válasz még várat magára: Ki finanszírozza a tanulási költségeket? A jelenlegi szabályozás szerint ugyanis, ha a
munkavállalót a munkáltató kötelezi
a képzésre, akkor állnia kell annak
költségét is. Itt azonban nem egy-két
főről beszélünk, s felmerül, hogy ebben az esetben, a több ezer fő képzését állja-e az állam, vagy a dolgozók-

nak kell majd finanszírozniuk a kötelező tanulást?
Harmadszor pedig, nem szabad
megfeledkezni arról sem, hogy ezeknek a közszolgáknak a középfokú
nyelvvizsgát is le kell tenniük, jelenleg ugyanis az egyetemi diplomához
ez kötelező. Itt is felmerül tehát, hogy
ennek a költségei kit terhelnek majd?
A kötelező egyetemi képzés alól
nincs kibúvó, a több évtizedes tapasztalat sem ad lehetőséget a felmentésre, mint ahogy az időhiány sem. Márpedig kérdés, hogy a kétműszakos
munka, és a családi kötelezettségek
mellett, hogyan marad majd idejük a
tanulásra. Az okmányirodák ugyanis
reggel nyolctól este nyolcig tartanak
majd nyitva.
Nem tisztázott azt sem, mi vár rájuk, és az ügyfelekre vizsgaidőszakban: az okmányirodák ajtaján megjelennek a „Vizsga miatt zárva” táblák,
vagy tanulmányi szabadság nélkül
kell-e megoldaniuk a feladatellátást?
Nincs információ arról sem, azokat
is kötelezik-e az egyetemi diploma
megszerzésére, akiknek csak néhány
évük van hátra a nyugdíjig.
Nem ússza meg a beiskolázást a
többi közigazgatásban dolgozó sem.
Nekik is kötelező lesz úgynevezett
közigazgatási alapvizsgát tenni. Hogy
ez pontosan mit takar, még nem tudni.
Eddig ez ugyanis csak a köztisztviselőknek volt kötelező.
(b.z.)
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Kulturális és szakmai programokkal ünnepeltek

Hat évtized szeretetben

Jubilált holland kapcsolatunk

Gyémántos ünnep

Wageningenben ünnepelték a hétvégén a két város közötti testvérvárosi
kapcsolat fennállásának 20. évfordulóját. A kétnapos eseményen a gödöllői delegáció tagjai a helyi kulturális
és szakmai csoportok tagjaival találkozva gyűjtöttek tapasztalatot munkájukkal kapcsolatosan. Szombaton a
wageningeni piactéren került felállításra a városunkat bemutató sátor,
ahol a Rokkka zenekar által nyújtott
kulturális élvezetek mellett kulináris
élményekben is részük lehetett vendéglátóknak.
A kerek évforduló tiszteletére Gémesi György, Gödöllő és Geert van
Rumund, Wageningen polgármestere közösen elültette el azt a fát, ami a

60. házassági évfordulóját ünnepelte
október 4-én Béres János és felesége,
Margit néni. A jeles évfordulón Tóth
Tibor alpolgármester és Kis Antal
önkormányzati képviselő is felköszöntötte a gyémánt lakodalmát ünneplő házaspárt.
Margit néni és János bácsi 1952 tavaszán ismerkedtek
meg, és még az év
őszén örök hűséget
esküdtek egymásnak. Az akkori nehéz
körülmények
között nem volt egyszerű
lakodalmat
rendezni, de Margit
néni jászfényszarui
testvérei összefogtak, és mintegy félszázan közösen ünnepelték meg a jeles eseményt. A pár Gödöllőn, a férj
szülőfalujában telepedett le. Az
együtt töltött évek alatt két gyermekük, egy fiúk és egy lányuk született,
akik időközben két unokával ajándékozták meg őket, majd az évek múlá-

két település közötti aktív és élő kapcsolat múltját, jelenét és a remények
szerint hosszú jövőjét jelképezi.

A jubileumi rendezvényekről jövő
heti számunkban bővebb beszámolót
olvashatnak.
(r.k.)

Csiribiri családbarát nap

Iskola az Alsóparkban
Bár az időjárás áprilist idézte, mégis
az ősz tarka színeihez illeszkedett a
Gödöllői Waldorf Iskola és Óvoda
közössége által a Királyi Kastély és a
Művészetek Háza közötti füves területen szeptember utolsó szombatján
megrendezett Csiribiri Családi Nap.
Az eseményen az Erkel, a Petőfi és a
Damjanich Iskola, valamint több családközpontú civilszervezet is képviseltette magát.
Az egész napos program szorosan
kapcsolódott a Waldorf iskolában és
óvodában megtartott Szent Mihályünnephez. Sokoldalú színes program
várta a helyszínt felkeresőket. Volt

sárkányviadal, sárkányeregetés, bátorságpróba, szítani lehetett a kovácsműhely tüzét, meglódítani a kovácskalapácsot. Kifinomultabb feladatot
adtak az ügyességi játékok és a színvonalas kézműves foglalkozások.
A nap előzménye, hogy az iskolát
és óvodát fenntartó Weöres Sándor
Pedagógiai Egyesület a TÁMOP5.5.1.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 sikeres pá-

Weidl Beatrix tanárnő
kérdezte
Pali bácsit, aki
1938-ban kezdte
meg
tanulmányait a Gödöllői
Római Katolikus
Elemi Népiskolában, a mai iskola
elődjében, melyet
1769-ben alapított gróf Grassalkovich Antal.
A megemlékezések folytatódnak, szeretettel várják az iskola régi
és jelenlegi diákjait, szüleiket és az
érdeklődőket október 27-én a Szent
Imre-napi ünnepi műsorra, majd no-

Alapozó projekt
lyázat révén a jövőben további családi napok kerülnek majd sorra, újabb
szép élmények igéretével.
(l.t.)

vember 27-én az „Emlékezés a kezdetekre” című programra is.
(sz.i.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012 – „AZ ÉN KEDVES GÖDÖLLŐI FÁM”
Arra vagyunk kíváncsiak:
– Melyik az a nevezetes fa a közvetlen
környezetedben, a lakóhelyeden, a településen, amire a legbüszkébb vagy
és amit a barátaidnak is megmutatnál, amit szeretnél, ha mindenki ismerne?
Írd meg történetedet, kiegészítésként
fotózd vagy rajzold le nekünk!
Ha a fenti témakörben megfogalmazott
felhívásunk megtetszett, akkor úgy mutasd be kedvenc fádat, hogy azt megértse és megismerje a legjobb barátod is,
meg az a személy is aki tőled távol, a
„net” előtt ül. Akár a szüleid, akikkel
mindennap láthatod, vagy akár egy arra
tévedt turista, akinek te mesélsz először
erről a természeti csodáról, a növényvilág eme Neked kedves képviselőjéről.
Bátran fogalmazd meg gondolataidat
egy rövid leírásban, kiegészítésként fotózd le vagy készíts rajzot róla, és ha
akarod, egészítsd ki akár képzőművészeti alkotással (rajz, festmény, batik,
tűzzománc, linó- és fametszet, stb.),
akár egy CD-re rögzített alkotással.

Az írásos pályamunkáknál nem könyvszagú leírásokat várunk, hanem önálló
megfigyeléseket, önálló véleményeket,
egyéni érzéseidnek megfogalmazását
(Amennyiben lehetőségetek van rá, kérjük digitálisan is küldjétek el pályamunkátokat!)
Az írásos pályaművek terjedelme 5-10
A/4-es oldal lehet mellékletekkel, legalább 1/3 szöveges résszel. A pályaművek értékét növelhetik a témához
kapcsolódó fotók, rajzok, térképvázlatok.
Pályázni egyénileg lehet.
A pályázati felhívásra a gödöllői iskolák
6-14 éves tanulói által készített alkotásokat várjuk!
A pályázatok elbírálása korcsoportonként külön-külön történik.
A pályázatokon kérjük olvashatóan a
pályázó nevének, életkorának, iskolája
nevének, címének, valamint lakcímének, feltüntetését!
A pályázatok benyújtási határideje:
2012. november 17.
A határidő lejárta után beérkező munkák elbírálására nincs lehetőség! Kérjük

(k.j.)

Álláskeresők támogatása a térségben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola 20. tanéve
2012. szeptember 2-án, vasárnap a
Veni Sancte szentmisével a 20. tanév
kezdődött a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában. Az intézmény tanárai, diákjai, a szülők és a Szentháromság-templom hívő közössége szeretné hálával, méltó módon megünnepelni ezt a kerek évfordulót.
A rendezvénysorozat első ünnepi
alkalmára 2012. szeptember 25-én,
kedden 17 óra 30 perckor került sor
az iskola ebédlőjében. Varga András
igazgató úr és Szecsődi Péter atya
hálaadó és a kezdetekre visszatekintő
gondolataival nyitotta meg az estet,
majd dr. Király Pál okleveles erdőmérnökkel beszélgethettünk Alapvetés a Szent Imre utcában című visszaemlékezéséről. Elemi iskolás éveiről

sával a dédszülőség öröme is megadatott nekik. Családjukban ma is épp
olyan szeretettel fordulnak egymás
felé, mint közös életük kezdetén.

a határidőt betartani!
Amennyiben a
beadott pályázatot szeretnétek visszakapni, kérjük a
pályázati anyagotokon tüntessétek ezt fel!
A DÍJAZOTTAKNAK TÖBB ÉRTÉKES NYEREMÉNY KERÜL SZÉTOSZTÁSRA.
A DÍJAZOTT PÁLYAMŰVEKET
FOLYÓIRATBAN IS MEGJELENTETJÜK.
A pályázat értékelésére 2012. novemberében kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban bővebb
felvilágosítás az egyesületnél:
Gödöllői Városvédő Egyesület
2100 Gödöllő, Szőlő u. 22.
Tel.: 06-20-561-1818
e-mail:
en:azenkedvesgodolloifam2012@freemail.hu

A Kontakt Alapítvány 2012. szeptember 26-án tartotta TÁMOP-5.3.1-C09/1-2010-0005 azonosító számú Alapozó projektzáró konferenciáját, ahol
Podmaniczky Éva programvezető beszámolt a projekt eredményeiről, Horváth Teréz, a gödöllői kirendeltség vezetője a civilszervezetek és a munkaügyi szervezet együttműködésének
fontosságáról beszélt, valamint Ladosné Hajdu Zsuzsanna, a Zöld Híd Régió Kft. személyzeti vezetője a munkaki-próbálás tapasztalatairól számolt be.
A projektben 300 fő került megszólításra a hátrányos helyzetű csoportok
körében Gödöllő, Isaszeg, Aszód, Tura,
Valkó, Bag, Zsámbok és Dány településeken. Az alapítvány szoros együttműködésben valósította meg a projektet a térség településeinek önkormányzataival, családsegítő szolgálataival,

civilszervezeteivel és a Pest Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Gödöllői Kirendeltségével. A
projektben 67 fő vett részt, amelynek
keretében a résztvevők igényeik alapján különböző szolgáltatásokban vehettek részt: például 7. és 8. osztályos
felzárkóztató képzés, kulcsképességek
felismerésének fejlesztése képzés,
egyéni tanácsadás, álláskeresési technikák, számítástechnika ismeretek oktatása és angol nyelv oktatása, munkakipróbálás, jogi tanácsadás és pszichológiai támogatás. Az ügyfelek 19 százaléka helyezkedett el, 4 százaléka került iskolarendszerű képzésbe.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhatott meg.(X)
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Ha fáj a szívünk
Ahogy Európa átlépett az ókorból a
középkorba, tájain szárba szökkent,
kivirágzott a lovagi irodalom. Csak a
harcnak élő, emberfeletti nagyságú,
erejű vitézek népesítették be a középkor századai során keletkező elbeszélő költeményeket. A hősök kalandjait,
dicső tetteit különböző tollforgatók
újra és újra írásba foglalták, saját ízlésük, fantáziájuk szerint átfogalmazva, kibővítve az elődök munkáját.
Különösen sokan foglalkoztak a
kelta Arthur király és az ő Kerekasztala lovagjainak kalandjaival. Lancelot, Gawain, Tristan, Perseval máig
ható alakok, operák, színdarabok, filmek főszereplőiként is találkozhatunk velük.
Kiss Sándor Az Arthur király
mondakör címmel jelentetett meg
könyvet a Máriabesnyőn működő
Attraktor kiadónál. Alaposan beleásta
magát a témájába. Kiválóan tájékozódik az Arthur mondakört feldolgozó
középkori szerzők munkásságában,
sorra megismerteti őket, történeteiket
az olvasóval.
Világossá válik számunkra: a középkori irodalom nem szakadt szét

nemzeti irodalmakra. A kelta mondakör az európai ember nemzetek fölötti közös kincse. Arthur meséje Angliából indult el, Franciaországban teljesedett ki, Németországban találta
meg a legköltőibb kifejezését, s azután ismét Angliában foglalták össze.
Az összefoglalás a középkor legvégén következett be az 1400-tól 1471ig élt Thomas Malory által, aki már ki
is nyomtathatta a Morte d’Arthur,
vagyis Arthur halála című művét.
Kiss Sándor könyve közel hozza az
olvasóhoz a még kéziratban fennmaradt – s később persze szintén kinyomtatott, magyar fordításban is olvasható – munkákat. Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach, Robert de Boron és más, gyakran névtelen szerzők azok, akiknek köszönhetjük a mitikus és mondai hangvételű, de ugyanakkor bájos, sajátos
humorral átszőtt költeményeket.
A kötet végén megtalálható a hozzá felhasznált irodalom bibliográfiája, számos jegyzet magyarázza, egészíti ki a tartalmát. Például megtudhatjuk: abból, hogy szokás szerint a
legyőzött lovag fűszálakat vesz a szá-

jába, ered a magyar „fűbe harap” kifejezés. S nyilván sokan emlékszünk
még a gödöllői művelődési központban hosszú éveken át működött Kerekasztal Társulat színelőadásaira,
köztük éppen a legendás királyról,
hűséges-hűtlen feleségéről, rettenthetetlen lovagjairól szólóra is.
A Kerekasztal azért volt kerek,
hogy senki se ülhessen az asztalfőre.
Egyenlők társasága fogta körbe.
(Kiss Sándor: Az Arthur király
mondakör)
- nád -

Jazz és klasszikus művek a lovardában

XIV. Nemzetközi Hárfafesztivál
(folytatás az 1. oldalról)

Edmar Castaneda műsorán a jazz
művek mellett tradicionális kolumbiai zenét is megszólaltatott. A fesztivál
második napján Vigh Andrea volt a
főszereplő. Az 1999-től évente megrendezésre kerülő fesztivál alapítójának és művészeti vezetőjének hangversenyén Fauré, Smetana-Trneček,
Debussy és Mozart művek szerepeltek. A koncerten Drahos Béla (fuvola), Razvaljajeva Anasztázia (hárfa) és a Budapesti Vonósok Kama-

razenekar közreműködött.
Vasárnap Farkas
Mira (Magyarország)
és Letizia Belmondo
(Olaszország) hangversenyét élvezhette a
közönség. Többek között Csajkovszkij, Bizet, Hasselmans, Caramiello műveit tolmácsolták Nyári László
(hegedű) és Czettner
Zsolt (zongora) közreműködésével.
Folytatva a korábbi
évek hagyományait,
a fesztivált idén is
hárfakiállítás egészítette ki. A lovardában
Anne-Marie és Gérard David (Svájc),
valamint a Salvi és a
Camac hárfagyárak
csodálatos hangszereit állították ki, melyeket a hangverse-

Összhangban a világgal

A Zene Világnapján

nyek előtt és után meg is szólaltathattak a koncertekre látogatók. A hárfafesztivál az MVM Koncertek 20122013-as szezonjának nyitóeseménye
volt.
Mint az a fesztivál programfüzetéből kiderült, jövőre a tizenötödik, jubileumi fesztivál az eddigieknél jóval
nagyobb szabású rendezvény lesz. A
több, mint egy hetes program során
kilenc koncertre, hangszerbemutatóra
és kelta hárfás találkozóra kerül majd
sor.

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa
Yehudi Menuhin kezdeményezésre
emelte október 1-jét a Zene Világnapja rangjára. Ez a nap a zeneművészet
legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zenéinek
jobb megismerését.
1975-ben a híres hegedűművész,
Yehudi Menuhin ezekkel a szavakkal indította útjára a kezdeményezést:
„Azt hiszem, mindannyiunkban van
valami, ami nem változik: a jó, az
egyensúly érzése, az, hogy összhangban akarunk lenni magunkkal és a
világgal, amelyben élünk. De szükségünk van arra a reményre is, hogy van
valami rajtunk kívül, ami arányokat
ad és irányt szab életünknek. A zene
éppen azért él és lélegzik, hogy elmondja nekünk: kik vagyunk, és mi-

vel kell szembenéznünk. Bach zenéjében, akárcsak Mozart vagy Schubert muzsikájában, ösvényt találunk
magunk és a végtelen között. Mégis
annak emlékével szeretném most zárni ezt a fejezetet, ami számomra valamennyi muzsika legnagyszerűbb pillanata: Beethoven fenséges hegedűversenyének lassú tételével. Az ilyen
zene lényünk legszebb vonását tükrözi, azt, amit emberségnek szoktunk
nevezni.”
Városunkban idén a Zeneiskolában a Cantus Ludus Énekegyüttes
koncertjével ünnepeltük a Zene Világnapját. A rendezvényen Fodor
László vezetésével invitálták a közönséget egy kis zenetörténeti utazásra, akik be is vonták a programba a zeneszerető gödöllőieket.
(ny.f.)

(k.j.)

Székelyföldi festők kiállításai
A csíkszeredai Transylvanian
Art Group (TAG) művészeinek
munkáiból nyílt kiállítás Székelyföldi festők Gödöllőn címmel október 6-án, szombaton a
Levendula Galériában és a Művészetek Házában a csíkszeredai Pál Aukciósház és Galéria
közreműködésével.
A Levendula Galéria előtt Sz. Jánosi
Erzsébet köszöntötte a romániai testvérvárosunkból érkezett vendégeket.
A Művészetek Háza rendezvény- és
kiállítótermében dr. Fábián Zsolt alpolgármester mondott köszöntőt,

majd Jakab Csaba
építőművész-iparművész
nyitotta
meg a kiállítást.
Kobozon
Joób
Emese
játszott.
Mindkét kiállítás
november 9-ig tekinthető meg.
Gödöllő testvérvárosi kapcsolatai
között különleges
helyet foglal el a
csíkszeredai, hangsúlyozta Fábián
Zsolt, hiszen az a romániai forradalom ideje alatt, civil kezdeményezésre született. Ma már
14 településre terjed
ki a testvérvárosi kapcsolatrendszer, s ennek legfőbb célja az
emberek és szerveződései közötti baráti
együttműködés. Ebbe
a sorba illeszkedik a
mostani kiállítás is.
Szent Tamás az alkotásról mondta: a
kézműves kézzel, a

Külföldön jártak fúvósaink

Szlovéniai siker
mester (iparos) kézzel és ésszel, a
művész kézzel, ésszel és szívvel-lélekkel dolgozik. Drámai lények vagyunk, ezért az életünk legfontosabb
őrangyala az öröklétbe kísérő-vezető
művészet – mondta a kiállítást megnyitó Jakab Csaba.
A kiállító művészek: Csillag István, Fazekas János László, Koszti
István Miklós, Major Barna, Siklódy Ferenc, Szabó Árpád, Váncsa
Mónika, Vorzsák Gyula és Xantus
Géza. A két magángaléria a jövőben
rendszeresen szeretné tartani a kapcsolatot további egyéni és csoportos
tárlatokkal.
(t.)

Szlovéniában, Portoros városában lépett fel szeptember harmadik hétvégéjén a Gödöllői Fúvószenekar. Muzsikusaink két nagysikerű koncerttel
színesítették a helyi kulturális kínálatot.
Eseményben gazdag időszak áll a
Gödöllői Fúvószenekar tagjai mögött.
Az együttes az elmúlt hónapokban
fellépett többek között testvérvárosunkban, Brandys nad Lábem–Stará
Boleslavban, a celldömölki Katlan
fesztiválon, a dányi fúvószenekari találkozón, és Gödöllőn is olyan rangos
eseményekkel gazdagították a programok sorát, mint a nemzetközi fú-

vószenekari fesztivál, vagy a nyárbúcsúztató koncert.
A szlovén Nizzának is nevezett városban folyamatosak a zenei események. Ezekbe kapcsolódtak be a gödöllői fúvósok, akik repertoárjukból
hazai és külföldi szerzők műveit játszották.
A zenekar azonban a következő hetekben sem pihen: már készülnek november 11-re, amikor a Művészetek
Háza fennállásának 30. évfordulóját
ünneplik a gödöllői művészeti élet
képviselői.
(k.j.)
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Gasztronómiai kalandozás a Gödöllői Királyi Kastélyban

Tisztelgés az aradi 13 vértanú előtt

Királyi környezet, királyi ízek

Nemzeti gyásznap

Új, izgalmas programot kínál
látogatóinak a Gödöllői Királyi
Kastély. A kiállítások és egyéb
programok mellett gasztronómiai túrák keretében királyi
csemegék kóstolására is lehetőségük nyílik annak az egyedülálló kezdeményezésnek köszönhetően, amit a nyár folyamán indítottak útjára. Az előadásokkal egybekötött kóstolók nagy sikert aratnak a látogatók körében.

A gödöllői születésű Török Ignác
szobránál emlékeztek az 1849. október 6-án, Aradon kivégzett tizenhárom tábornokra városunk lakói.
A Török Ignác Gimnázium diákjai
Arany János, Bajza József és Komjáthy Jenő gondolataival tisztelegtek,
majd Fábián Bertalan, az intézmény
igazgatója mondott beszédet. Kiemelte, olyan hősökre van szükség, akik
nem csak szónokolnak, hanem tesznek is valamit hazájukért, ha kell, az
életüket áldozzák érte, ahogyan tette

A túrák célja, hogy a történelmi ismeretek mellett megismertessék a látogatókat azokkal a gasztronómiai érdekességekkel, amik egyrészt a kastélyhoz, másrészt a magyar történelemhez kötődnek. Az érdeklődők négyféle program közül választhatnak.

A História és harmónia túra során
nem elsősorban a királyi kastély, hanem inkább a magyar történelem kerül előtérbe. A magyar konyha hungarikum számba menő különlegességeiről tartott előadás során egy-egy finom falatot is megkóstolhatnak a
résztvevők, de megtudhatják, mi min-

dent köszönhetnek a
kulináris élvezetek
kedvelői a gulyáson
túl a magyarok szakácsművészetének,
és mik azok az
ínyencségek, amiket
nem feltétlenül kapcsolunk össze a magyar konyhával, pedig innen indultak,
és lettek népszerűek
szerte a világon.
A Császári és királyi kedvencek című program szintén
egy történelmi és gasztronómiai időutazásra ad lehetőséget: I. Istvántól
Ferenc Józsefig ismerteti meg az érdeklődőkkel, hogy mit kedveltek a
koronás fők, és mi kerülhetett az uralkodó asztalára. Természetesen egy
ilyen programból nem maradhat ki a finom
tokaji
borok
kóstolása sem.
Az Illatok és
emlékek nevet
viselő túra már
elsősorban Gödöllőhöz kötődik. Ennek során hallhatnak
az érdeklődők
az egykori vadászatokról, az
ízek pedig az erdei sétákat idézik
meg. Természetesen a vendégek tányérjára is ehhez kapcsolódó falatok
kerülnek, amelyeket például szarvasgombával készítenek el. A program a
vadásznapon is nagy sikert aratott.
Míg az előző gasztronómiai kalandok elsősorban a csoportosan érkezők

számára jelentenek vonzerőt, és előzetes bejelentkezés útján vehetők
igénybe, addig a kínálat negyedik,
„Ízek és titkok” címet viselő programjának kínálatát bárki megkóstolhatja a kastély kávézójában. A kézzel
készített, kizárólag a kastély részére
készülő bonbonok a hozzájuk ajánlott
borokkal, egyedüli ízharmóniát nyújtanak. Akik azonban szervezett formában vesznek részt a programon, itt
is sok érdekességet tudhatnak meg,
többek között arról, milyen bonbonokat kedvelt Erzsébet királyné. Milyen csokoládékat készített a császári
család számára a Sthümer csokoládé
üzem, amely megkapta a Császári Királyi Beszállító címet. A kastély egyedi márkás termékei, különleges édességei, amelyek az utóbbi időben kerültek kifejlesztésre, a Budai Várban
szeptemberben megrendezett csokoládé és édességfesztiválon is elnyerték az érdeklődők tetszését.
A programról a Gödöllői Királyi
Kastély megújult honlapján (www.kiralyikastely.hu) részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők.

Új fotókiállítás a Polgármesteri Hivatalban

Női Arcok az Istenek lakóhelyéről
A hölgyek előtt tiszteleg Gödöllő városa az idén a „Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 a Nők Éve” eseményeivel. Ennek részeként újabb kiállítás
nyílik Gödöllő város Polgármesteri
Hivatalában október 18-án 17 órakor.
A tárlaton Faust Zsolt Nepálban készült fotóit láthatják az érdeklődők a
Női arcok az Istenek lakóhelye országából címmel készült összeállításban.
Faust Zsolt 1965-ben született Budapesten, gyermekéveit Gödöllőn töltötte.Kora ifjúságától vonzotta az utazás, a távoli országok világa. Kalandozásai közben élményeit írásban, fotókban és kisfilm-összeállításokban
örökítette meg. Fotóival szeretne ízelítőt nyújtani nemcsak a világ távoli,
egzotikus tájairól, hanem az ott élő
emberek mindennapjairól.
A Nők Éve 2012 gödöllői kiállítás
témájához válogatott fotóanyag érzékeltetni kívánja, hogy a nő a világ

bármely országában központi
szerepet tölt be.
Nepálban a társadalmi felfogás
szerint a kisleány már születésétől magában hordozza a jövőt. A
leánygyermekeknél kora gyermekkorban is felismerhető, hogy
a női és az anyai „lét” meghatározó lesz majdani életükben. A
nő, ill. az anya családban betöltött szerepe a kemény körülmények közötti helytállást kívánja
meg. S ebben a közegben nem
csak a fiatal, de az idős nő munkájára, közreműködésére is szükség van. E fotókiállítás – egy távoli ország múltját, jelenét és jövőjét érzékeltető női arcok bemutatásával – tisztelgés a női nem
világon átívelő, világot betöltő
szerepe előtt.
A kiállítást Gémesi György,
Gödöllő város polgármestere
nyitja meg.
(bj)

(k.j.)

ezt Török Ignác is. Mint mondta, ma
különösen fontos, hogy a fiatalok
megtalálják ezeket a hősöket, őket válasszák példaképül.
Az ünnepség zárásaként a diákok,
az önkormányzat és a városi intézmények mellett a pártok és a civilszervezetek képviselői helyezték el a tisztelet virágait Török Ignác szobránál.
Gödöllő város önkormányzata nevében Fábián Zsolt alpolgármester
és Pelyhe József önkormányzati képviselő koszorúzott.
(ny.f.)

Özv. Damjanichné és Esterházy Leopoldina

További híres hölgyek
Az egy héttel korábbi nemzeti gyásznap alkalmából október 13-án, a Sisi
Baráti Kör a Királyi Váróban tartandó
előadássorozatában először született
Csernovics Emília özv. Damjanichné
életéről lesz szó. Damjanich özvegye
– Györe Zoltán közlése szerint –
megvásárolta azt a házat, amiben az
isaszegi csata előtt lakott a férje. Szerényen, mondhatni szegénységben
tengette utolsó éveit. Hatvanévi özvegység után 90 éves korában távozott az élők sorából. Gödöllő a Damjanich utcai névadással tisztelgett az
Aradon kivégzett tábornok emléke
előtt, és egyben arra is emlékeznek a
város lakói, hogy az egyik már lebontott házban élt egy ideig özv. Damjanich Jánosné. Alig néhány száz méterre a kastélyról, ahol egyébként
gyakran tartózkodott Ferenc József…
Dr. Krassay László erdőmérnök
két híres hölgyhöz kötődő kertről illetve parkról beszél majd. Grassalkovich III. Antalné Esterházy Leopoldina (1776–1864) híres kertjéről írta

John Paget sebészorvos, aki magyar
felesége miatt hazánkban telepedett
le: „Grassalkovics hercegnő gödöllői
virágos kertjének elrendezése annyira
ízléses, s a növényeket olyan gondosan ápolják, hogy talán még Angliában sem lehet szebbet találni.” Leopoldina kérésére lett a korábbi franciakertből angolpark, és akkor létesült a két, később betemetett Hattyústó is. Erzsébet királyné halálának évében, 1898-ban döntöttek az emlékének ápolására létesítendő parkról. A
ma már természetvédelmi területté
nyilvánított Erzsébet-parkot, a királyné szobrával együtt, a norvég alap támogatásával tavaly újították fel, és
azóta is a gödöllőiek egyik kedvenc
pihenő helye.
A Királyi Váróban október 13-án,
14 órakor kezdődő előadáson a részvétel ingyenes. A kávézót üzemeltető
Monarchia Rétesház vezetője, Köntös Sándor ismét korabeli finomsággal várja a vendégeket.
Sz.M.

Esztergomban vendégesdnek a világot formáló nők

Vándorkiállítás?
A „Híres Hölgyek Gödöllőn –
2012 a Nők Éve” programjainak egyik érdekes színfoltja
volt a „Nők, akik formálják a
világot” című kiállítás, amit június 16-tól szeptember 21-ig
láthattak az érdeklődők a Gödöllői Polgármesteri Hivatal első emeleti galériájában. Az
összeállítást városunk után
más településeken is bemutatják. A múlt hét óta Esztergomban vendégeskednek a világot
formáló asszonyok.
A tárlat azokat a híres hölgyeket mutatta be, akik jelentős szerepet töltöttek be a világ és a magyar történelem
alakításában, illetve a művészeti életben. A kiállítás a sajtó érdeklődését is
felkeltette, több mint ötven cikk foglalkozott vele, s irányította a figyelmet arra, hogy a nők nem csak napjainkban, hanem a történelem minden
időszakában kivették részüket a világ
sorsának alakításából. Sikerét mutat-

ja, hogy a több település is jelezte, a
következő hónapokban szívesen bemutatná az összeállítást. Elsőként
Esztergom látja vendégül a kiállítást,
aminek polgármestere Tétényi Éva
szintén szerepelt a kiállítás anyagában, s akit ma a legerősebb politikus
nőnek tartanak hazánkban. A lakosság javaslatai alapján készült összeállítás érdekessége, hogy a polgármester asszony mellett két olyan hölgy is
szerepel a több mint 100 nő között,
akik kapcsolódnak Esztergom városához: Lady Diana és Angelina Jolie. A
Lady Diana Emléktársaság elnöke,
aki a házában tart fenn egy berendezett emlékszobát a hercegnő élete
előtt tisztelegve, ugyanis esztergomi.
Angelina Jolie pedig személyesen is
tiszteletét tette a városban, amikor tavaly hazánkban forgatott. Filmjében
az esztergomi Lőrinc utca egy szakasza és a Prímás szigetre átvezető híd
jelenik meg. A kiállítás egy hónapon
át látható az esztergomi polgármesteri
hivatalban.
(b.z.)
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20 éves az állatkerti örökbefogadás

Kutya Európa Kiállítás 2012, Bukarest

Szeretne egy elefántot?

Magyar kutyák Európa élén

Húsz éve lehet jelképesen örökbe fogadni a Fővárosi Állat- és Növénykert lakóit. Bár az első egy-két évben
sokszor kellett elmagyarázni az érdeklődőknek, hogy az örökbefogadott
állatot, medvét, tigrist vagy elefántot
nem lehet hazavinni.
Az állatkerti örökbefogadás mibenléte az elmúlt két évtizedben általánosan ismertté vált Magyarországon, s több más hazai állatkert is követte a fővárosi intézmény példáját.
Magát az ötletet nyugat-európai és az
észak-amerikai állatkertek példája
nyomán honosították meg, a budapesti változat azonban sokkal demokratikusabb, mint a nyugati példa. Ott
ugyanis a különféle állatokat szépszerűségük alapján megállapított, előre megszabott összeg fejében lehet
örökbe fogadni, ami azzal jár, hogy
egy gorilla, vagy egy elefánt örökbefogadása csak nagyvállalatok, vagy
nagyon gazdag emberek estében jöhet
szóba. A fővárosi állatkertben azonban a minimális összeg (6000 Ft) az

összes állatra vonatkozik, és mivel
egy állatnak több örökbefogadója is
lehet, lényegében bárki bármelyik állatot támogathatja ezen a módon.
Az elmúlt húsz esztendőben nagyjából 25 ezer jelképes, egy évre szóló
örökbefogadás történt. Jelenleg érvényes örökbefogadások száma 3300.
Az örökbefogadók között vannak magánszemélyek, vállalkozások, sőt, kisebb közösségek, például óvodás csoportok is.
Az első tíz legnépszerűbb állatfaj,
amelyek képviselőit tehát a legtöbben
fogadták örökbe, jelenleg a következő: 1. csupaszorrú vombat, 2. zsiráf,
3. szibériai tigris, 4. pápaszemes
pingvin, 5. síkvidéki gorilla, 6. szurikáta, 7. szumátrai orangután, 8. vörös
macskamedve (kispanda), 9. jegesmedve, 10. ázsiai elefánt.
Amint a listából látható, az örökbefogadások száma alapján az Állatkert
legnépszerűbb lakói Molly és Wally,
a tavaly ősszel érkezett vombatpár.
Kettőjüknek együtt mintegy kétszáz

A hétvégén rendezték meg Bukarestben az idei kutya Európa
Kiállítást.

Nem csak vidéken

kert tulajdonosokat a kártevők távoltartásában segítik.
A Madárbarát kert program lényegében nem más,
mint a különböző lakó- és
munkahelyi környezethez alkalmazkodó madárvédelmi módszertani
gyűjtemény, amely több alprogramból áll. A Madárbarát kert a családi
házak, háztáji kiskertek, parkok és arborétumok, a Madárbarát óvoda és
Madárbarát iskola az oktatási intézmények, a Madárbarát panel a panelházak lakóinak, a Madárbarát munkahely az irodában dolgozók és munkáltatók alprogramja. A regisztrálók túlnyomó többsége, mintegy 80 százaléka a kertjét tette madárbaráttá, a csomagok közel 20 százaléka pedig isko-

Madárbarátok
Az elmúlt 10 évben 5 ezer ember regisztrált a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Madárbarát
kert programjára, és tette az élővilág
számára vonzóbbá közvetlen lakó- és
munkahelyi környezetét.
Ehhez nem kellett mást tenniük,
mint egy-két odú kihelyezésével, téli
etetéssel, egész éves itatással hozzájárulni a madarak védelméhez, amelyek megtelepedve a pedagógusokat
és a szülőket a környezeti nevelésben,
a gyerekeket és felnőtteket a kikapcsolódásban, a gazdálkodókat és kis-

örökbefogadója van. Vannak kevésbé
népszerű állatok is, de azért szinte
minden állatnak megvan a maga barátja. Akadnak például olyan nevelőszülők is, akik a dögevőkkel szembeni – egyébként minden alapot nélkülöző – szokásos előítéletekre fittyet
hányva a csíkos hiénákat fogadták
örökbe.
Az örökbefogadás formájában befolyt támogatást az allatkert közvetlenül az állatgyűjteményre fordítja. Elsősorban a takarmányozás, illetve az
állatgyógyászati készítmények költségeinek egy részét fedezik ezen a
módon, de az elmúlt években egyes
állattartó helyek korszerűsítése is
részben az örökbefogadók támogatásával volt lehetséges. (budapestzoo.hu)
lákba és óvodákba került. Az MME
azon dolgozik, hogy a panellakásokban élők és az irodákban dolgozók is
felismerjék: nem kell feltétlenül zöld
környezetben élni ahhoz, hogy kivegyék részüket a madarak védelméből.
A munka jutalma – a környezet minőségének javulása mellett – egy elismerő tábla, amelyet az MME egy év
után adományoz azoknak, akik megtették a szükséges madárvédelmi teendőket. Eddig 2202 ilyen táblát kézbesített az egyesület.
A programhoz bárki csatlakozhat.
A részletekről a Magyar Madártani
Egyesület honlapján (www.mme.hu)
tájékozódhatnak az érdeklődők.
mme.hu

Új emlősöket fedeztek fel Peruban
Egy mexikói és bolíviai kutatókból
álló csoport új fajokat fedezett fel Peruban, köztük majmot, oposszumot,
tarajos sült – írja a National Geographic. Gerardo Ceballos ökológus
tagja volt annak a csapatnak, mely
2011 szeptemberében a perui Tabaconas Namballe nemzeti parkban több
új állatfajt talált. Ami kiemelkedővé
teszi a felfedezést, hogy több új emlőst is találtak, ami egyre ritkább manapság.
Ceballos visszaemlékezései szerint
még mielőtt odaértek volna, egy kicsi
rókát láttak, ami az eddigi legdélebben talált róka lenne, de az is lehet,
hogy egy teljesen új rókafajról van
szó. A kutatók nyolc eddig nem ismert emlősfajt és három kétéltűt találtak a 29 ezer hektáros területen. Az
egyik egy éjimajomféle, ez egy nagyon ritka faj, csak nagyon kevés példányt sikerült megfigyelni eredeti
élőhelyén. A kutatók alig tudnak valamit róluk, nem tudják meddig élnek
szabadon, milyen nagyra nőnek. A
perui-ecuadori határ közelében talált
éjimajomfélének egységesebb színe
van és kisebb a koponyája, mint a

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Böbe: Felnőtt keverék szu‐
ka. A kikötözés nagyon
megviselte a lelkét. Kicsit
tartózkodó, de hamar oldó‐
dik. Jó jelzőkutyus.

területen élő másik két fajnak.
Még nem adtak nevet az új fajnak.
A közönséges cickányoposzszum majdnem kétszerese a környéken élő rokonainak, a legnagyobb, amit a területen találtak.
A cickányoposszumok általában
akkorák mint a patkányok, jellegzetes fülük, hosszú farkuk és
hosszú ormányuk van. A most
felfedezett kis fülű cickánynak
sincsen még neve, ez sokkal kisebb az előbb említett cickányoposszumnál, rovarokat eszik.
Nagyon apró szemeiről és alig látható
füleiről lehet felismerni.
A területen talált tarajos sült nagysága és szokatlanul sötét tüskéi miatt
hiszik új fajnak. A helyiek szerint
még több olyan tarajos sül van a területen, amit még nem ismernek a kutatók, mert mutattak nekik olyan lenyúzott bőröket, melyek még nem ismertek eddig.
A nemzeti park erdeiben legalább
85 emlősfaj és 326 madárfaj él, eddig
23 hüllőfélét találtak. Ezek a számok
azonban nőhetnek, ahogy a tudósok

egyre mélyebben hatolnak az erdőben. Ugyanakkor az erdőirtások miatt
lehetnek olyan fajok, melyekkel soha
nem találkoznak az emberek.
Idén év elején jelentette be a WCS
környezetvédő szervezet, hogy 365
növény- és állatfajt talált egy perui
nemzeti parkban az amazóniai esőerdő felfedezésére indult kutatócsoport.
Az akkori felfedezés 30 addig dokumentálatlan madárfajt, két emlősfajt
(denevéreket), valamint 233 pillangót
és lepkét is tartalmaz.

A több száz fajta kutyából hazánk ismét kiemelten szerepelt. Számos Európa – Fiatal Európa, illetve Veterán
Európa Győztes címet szereztünk
meg, de sokkal több osztály győztes
kutya címet is a magyar kutyák nyertek meg. Nem mellékes, hogy városunkból is képviselték magukat kutyák és gazdáik mégpedig igen szép
eredményekkel.
Európa legszebb kutyája cím megszerzésért szinte minden fajta csoportban (összesen 10) szurkolhattunk

magyaroknak. És hogy igazán jól
végződjön a nap, Európa második
legszebb kutyája (egy Lhasa Apso
mögött) egy magyar tulajdonban lévő
afgán agár lett.
A show pedig megy tovább, hiszen
a jövő májusban megrendezésre kerülő világkiállítást hazánkban tartják,
így nem kell messzire mennünk, hogy
a világ legszebb kutyáit megnézhessük.
Bővebb információ:
show.tailorsnet.com/GROUP_sun_
12.html
www.wds2013.hu/index.php/hu/
(pts)

Állatbarát Plakátpályázat 2012/2013.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület plakátpályázatot hirdet, melynek célja,
hogy az ifjúság körében a környezettudatosság és a felelős állattartás fontosságát népszerűsítse. A pályázók
pozitív vagy negatív példák bemutatása révén elkészített alkotásokkal nevezhetnek. Az alkotó témája lehet pl.
a hobbicélú vagy a gazdasági állatok
tartása, a cirkusz, az állatkert, a vadászat, a prémtermelés, az állatkísérletek, a világ állatvédelmi problémái,
egyéb témakör. A pályamű készülhet
A4 / A3 méretben, a plakát készítési
technikája (pl. rajz, festmény, kréta,
egyéb) szabadon választható.
A pályázati anyag hátoldalán fel
kell tüntetni a pályázó nevét, címét,
életkorát, telefonszámát, iskolája elérhetőségét, a pályamű címét. A 14
év alattiak a gyermek, a 14 év
felettiek a fiatal/felnőtt életkori
kategóriába kerülnek besorolásra.
Az elkészített pályázati anyagok
postára adási határideje: 2013. február 5.
A szakmai zsűri által legjobbnak
ítélt alkotások készítői értékes díjakat
kapnak (pl. aki iskolán keresztül küldi be alkotását, az osztálya kirándulásához kap támogatást, de a díjak kö-

zött szerepel pl. tablet, rajzfelszerelés, laptop, sportfelszerelések, vásárlási utalványok, egyebek).
Beküldési cím: Orpheus Állatvédő Egyesület „Plakátpályázat 2012/
2013”, 6701 Szeged, P.F.: 929.
(A pályamű kötelező melléklete
egy, a pályázatot beküldő nevére és
címére megcímzett, bélyeggel ellátott, közepes méretű válaszboríték)
A legsikeresebb (díjazott) alkotókat egyenként kiértesítik. A pályázat
teljes kiírása és az eredménye a
www.zug.hu oldalon kerül ismertetésre.
Alkotásra fel!

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
Október 13‐án és 14‐én
9‐11 óráig:
KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos
Tel.: 06‐20/482‐3058

(nationalgeographic.com)

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

Baba: Felnőtt keverék szuka.
A “kedves” gazdi a telepkapu‐
hoz láncolta egyik reggel Bö‐
bével. Kedves, barátságos,
ugrálós kutyus. Jó jelzőkutya.

Boxos: Felnőtt, keverék kan.
Gödöllőn találták, színes,
mintás szövetnyakörve van.
Mellkasán fehér folt találha‐
tó. Eredeti gazdáját is ke‐
ressük!

Apacs: Felnőtt, drótszőrű,
elhanyagolt bundájú, bico‐
lor foxterrier kan. Farka vá‐
gott. Egyenlőre nagyon meg
van illetődve. Azonosítóval
nem rendelkezik. Eredeti
gazdáját keressük!

Október 4‐én a kertvárosban elve‐
szett egy 11 hetes fekete‐fehér bor‐
der collie kölyökkutya. Kérjük, aki
látta, vagy befogadta, hívja a 06/30‐
479‐9009‐es telefonszámot.

ELVESZETT!
KERESSÜK!
BAMBUSZ
névre hallgató
ivartalanított
szuka Border
Collie kutyánk
s ze p t e m b e r
28‐án elszökött Gödöllő–Újfenyves
(Őz u.) környékéről. A becsületes
megtalálónak jutalmat ajánlunk fel.
+36‐70‐466‐1888; +36‐70/933‐9902

8 Gödöllői Szolgálat

2012. október 10.

Sport

Labdarúgás – Kettős felnőtt siker

Vívás – Kadet Világkupa Gödöllő

Küzdelmes győzelem

Bancsics Máté a 10-ben

Újabb hazai találkozóját nyerte
meg a Gödöllői SK felnőtt labdarúgó csapata az elmúlt játéknapon az újonc Gyömrő ellen, ezzel
ismét felfelé lépett a bajnoki tabellán Lilik Pál együttese.

helyeket javítva, jelenleg a 7. helyen áll
a nyugati csoportban.
Pest megyei III osztály, nyugati csoport 7. forduló: Pilisszentkereszt – Gödöllői SK II 1–3 (1–0) Gól: Heilmann
Attila (2), Szeles Dávid

A Pest megyei I osztályban szereplő
Gödöllő a 8. fordulóban a Gyömrő gárdáját fogadta. A találkozó nagy részében
inkább a középpályán birkóztak a játékosok, így nem is volt látványos a játék.
Az első félidő közepén Nagy Roland
talált a vendégek kapujába, amely
megnyugtatta a fiatal gödöllői csapatot
és a folytatásban ugyan mindent megtettek a vendégek az egyenlítésért, a
mérkőzés hajrájában Oszvári Tamás
volt eredmé-nyes egy kontratámadás
végén, ezzel végérvényesen eldöntve a
három pont sorsát.
A Gödöllői SK 8 fordulót követően, 4
győzelemmel és 4 vereséggel, 10-15-ös
gólkülönbséggel, 12 pontjával jelenleg a
11. helyen áll.
Pest megyei I osztály, 8. forduló
Gödöllői SK – Gyömrői SE 2–0 (1–0)
Gól: Nagy Roland, Oszvári Tamás

Következik
Október 14. vasárnap 15 óra
Táncsics Sportcentrum:
Gödöllői SK II – Sződi BLSE

Október 6-7-én, Gödöllőn volt
az idei kadet kard Világkupa
sorozat következő állomáshelye. A fiú és leány egyéni, valamint csapatversenyek során
a gödöllői vívók remekül teljesítettek.
A viadalon összesen 22 nemzet, 326
versenyzője vett részt, a fiúknál 179,
míg a hölgyeknél 147 egyéni induló
állt a pástra. Leány egyéniben (itt a
budapesti Kárpáti Rudolf SE vívója,

Megyei III osztály – Idegenben
nyert a kettő
A Gödöllői SK idegenben, Pilisszentkereszt csapata ellen tudott nyerni és újabb

Utánpótlás – Négyből három
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U19, 8. forduló
Gödöllői SK – Tápiószecső FC 1–3
(1–1) Gól: Dobi Gergő
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U17, 8. forduló
Gödöllői SK – Tápiószecső FC 7–2
(4–1) Gól: Varsányi Botond (3), Győri
Gergő, Molnár Márton, Árvai Ábel,
Pusztai Gergely
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U15, 8. forduló
Gödöllői SK – Dunakeszi Vasutas 8–1
(3–0) Gól: Fellegi Nándi (5), Bodnár
Zsolt, Pósa Márk, öngól
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U13, 8. forduló
Gödöllői SK – Dunakeszi Vasutas 7–2
(5–1) Gól: Fellner Krisztofer (2), Gerzsenyi Titán, Csordás Barna (2), Stverteczky Erik, Gábor András
-li-

Futsal – Öt perc orvosság Rubeola ellen

Sikeres pótoltak a Bikák
Az első fordulóból elmaradt mérkőzését pótolta október 1-jén a
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton
együttese a Futsal NB I-ben.
Baranyai Pál csapata ugyan
nyögvenyelősen, de hozta a kötelezőt (4–2), ezzel megszerezte
első hazai győzelmét az idei bajnokságban.

feljött a tabella 5. helyére. Lapzártánk
után a Colorspectrum Aramis vendégei
voltak a gödöllői futsalosok az NB I 6.
játéknapján.
Futsal NB I, 1. fordulóból elmaradt
mérkőzés: Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – Rubeola FC Csömör 4–2 (0–1)
Gól: Biczi Gábor, Lovrencsics Balázs,
Vidák Balázs, öngól
-tt-

Darkó Lili nyert) és csapatban
sem volt érdekelt a GEAC-SZIE
vívó szakosztálya, ellenben a
fiúknál két gödöllői is megmérettette magát. Bancsics Máté
remek vívással a 9. helyet érte
el, míg Gémesi Huba a 22. helyen végzett a népes mezőnyben.
Egyéniben egyébként a BVSC
vívója, Habony Viktor lett a legjobb magyar, Ő a 3. helyen végzett.

A fiú kardcsapatban összesen 45 csapat indult, közülük az 5. helyen végzett a magyar csapat, amelynek tagja
volt Bancsics és Gémesi is.
-il-

Gödöllői reménységek: Gémesi Huba (balra) és Bancsics Máté

Mini Maraton futóverseny – 1100 résztvevő
Idén, október 7-én rendezték a
Mini Maraton futóversenyt a Kirchhofer SE szervezésében. Az általános iskolás diákok részére
megrendezett futóversenyen az
idei évben összesen 110 gyermek állt rajthoz és küzdött a helyezésekért.
Az Intézmények versenyét a Premontrei
Gimnázium nyerte meg, így ők használhatják fel a Decatlon sportáruház 100
ezer forintos vásárlási utalványát. A 2.
helyen az Erkel, a 3. helyen a Hajós
iskola végzett.
Eredmények: 2005-2006-os korcsoport, leányok: 1. Ferencz Janka (Szent
Imre), 2. Pertis Virág (Erkel), 3. Viha
Borbála (Hajós), 4. Márta Rozi Réka
(Damjanich), 5. Bereczki Eliza (Hatvan), 6. Sulyán Alexa (Veresegyház)
2005-2006-os kcsp., fiúk: 1. Urbán Péter (Ikarus BSE), 2. Lauber Kolos (Hajós), 3. Fekete Csanád (Hajós), 4. Buttula Dániel (Ikarus BSE), 5. Varga Levente (Damjanich), 6. Grünwald Tamás
(Zöld óvoda); 2004 leány: 1. Lengyel
Petra Fanni (Ikarus), 2. Bagaméri Réka
(Hatvan), 3. Krizsán Boglárka (Hatvan),
4. Simonváros Zille (Hajós), 5. Soós Lívia (Erkel), 6. Veres-Marincsák Emma

(Ikarus); 2004 fiúk: 1. Pálvölgyi Levente (Ikarus), 2. Korsós Zoltán (Erkel), 3.
Szabó Kornél (Hajós), 4. Kiss Bertalan
(Waldorf), 5. Szittya Marcell Kristóf
(Hajós), 6. Bálványos Szilárd (Hajós);
2003 leány: 1. Magashegyi Bettina
(Ikarus), 2. Szabó Flóra (Hajós), 3. Novák Kíra (Damjanich), 3. Gajdos Dominika Liliána (Ikarus), 5. Zánkai Zsófia
(Ikarus), 6. Kolozsi Liza (Damjanich);
2003 fiúk: 1. Fülep Dániel (Hajós), 2.
Csizmeg Balázs (Hajós), 3. Bárdi Milán
(Damjanich), 4. Varjú Richárd (Damjanich), 5. Nagy Tamás (Hajós), 6. Tóth
Bence (Hajós); 2002 leány: 1. Urbán
Zita (Ikarus), 2. Merényi Panna (Ikarus),
3. Eszenyi Napsugár (Hajós), 4. Polányi
Jázmin (Ikarus), 5. Siklósi Laura (Hajós), 6. Ratkai Panna (Hajós); 2002 fiúk: 1. Dobronki Viktor (Ikarus), 2. Keindl Jakab Mátyás, 3. Sinka Balázs, 4.
Tóth Benedek, 5. Lauber Tardos, 6. Wilhelm Tamás (mind Hajós); 2001 leány:
1. Garami Júlia (Budaörsi DSE), 2.
Heffner Hédi (BDSE), 3. Majoros Sarolta (Hajós), 4. Silye Kata (Ikarus), 5.
Zarándi Nikolett (Erkel), 6. Melkvi Lotti (Ikarus); 2001 fiúk: 1. Csalló Marcell
(Ikarus), 2. Ferencz Domonkos (Szt.
Imre), 3. Kassai Levente (Hajós), 4. Vo-

Röplabda – Vállalható debütálás

Tisztes helytállás az elsőn

Nem várt könnyű feladat a Bikákra, ugyanis a Rubeola FC Csömör
elleni derbik mindig presztízscsaták, amely ezúttal sem volt másképpen. Akadozott a játék, bár ez
az idei bajnoki meccsekről nagy általánosságban elmondható, ennek
ellenére, 5 perc villogás most elég
volt a győzelemhez.
Sikerével a csapat 7 pontos, ezzel

Megkezdte Közép-európai Liga
(MEL) szereplését a TEVAGödöllői RC csapata. Az első fordulóban a bécsi Post Schwechat
volt az ellenfél idegenben, akik
ellen ugyan nem volt esély a
győzelemre, de pozitívum, hogy
sikerült egy szettet elvenni.

Küzdősport – Karate sikerek

5 év után szerepel ismét a TEVA-GRC
csapata a MEL-sorozatban, így természetes, hogy nagy várakozás előzte meg
a szereplést. Ugyan, továbbjutási reményei nem lehetnek a gödöllői hölgyeknek, hiszen a mezőny nagyon erős, de az
őszi nemzetközi tapasztalatokkal a hátuk mögött, a magyar bajnokság arany-

Atlétika – GEAC dobók remekeltek

Kasper András: két arany Nemzetközi ezüst, ob-arany
Az SKS-SKDUN szövetség szeptember 30-án rendezte meg Pétervásárán, a 2. Pétervására Kupát, amelyen a gödöllői Fujinaga
Karate-do SE versenyzője Kasper András korosztályában két
aranyérmet nyert.
A közel 200 fős mezőnyben 2 gödöllői
fiatal is versenyzett. A verseny egyben

az utolsó felkészülési állomása volt az
október közepén esedékes Shotokan világbajnokságnak.
Kasper András korosztályában mind
Kata, mind Kihon Ippon Kumite versenyszámban első helyezést ért el, míg
Szabó Norbert a selejtezők során búcsúzott. Mindkét karatéka a Fujinaga
Karate-do SE versenyzője, edzőjük
Sensei Szűcs Tibor (6. dan).
-ka-

Taekwon-do – Toborzó
Megkezdődött az új tanév, ismét várják szeretettel a sportolni vágyókat. Ha
szeretnéd megvédeni magad, vagy
csak egy kis mozgásra vágysz, csatlakozz Czeba Mihály 5 danos mester
csapatához! Óvodástól nyugdíjasig
mindenki elsajátíthatja ezt a harcmű-

vészetet. Szeretettel várják az érdeklődőket a gödöllői Művészetek Házában, kedden és csütörtökön 16.30-18
óra között az edzéseken. Érdeklődni
Czeba Mihály 5. danos mesternél lehet
a: 06-20/530-4957, vagy személyesen
az edzéseken.

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

Érdeklődni a Damjanich János
Általános Iskolában (hétfő-szerda-péntek délután), vagy a 06/209511072-es számon lehet.

Az elmúlt hétvégén rendezték a
horvátországi Rijekában öt nemzet (horvát, magyar, slovén, cseh,
szlovák) részvételével
az U16-os korosztály
részére dobók válogatott viadalát, amelyen
remekelt Prima Balázs.
Máté Alpár tanítványa,
Prima Balázs 59,16 m-es
kitűnő egyéni csúccsal a 2.
helyen végzett a válogatott
viadalon. A serdülő ügyességi csapatbajnokságon a fiú

gerelydobó csapat országos bajnoki címet szerzett, míg diszkoszvetésben a 4.
helyen végzett a GEAC csapata.
-lt-

A GEAC, ob győztes csapata: Máté Alpár (edző középen), Prima Balázs, Esztergály Koppány, Kerekes
Marcell, Oke Olufemi; tartalék Grnács Krisztián.

lonics Balázs (Erkel), 5. Bali Dániel
(Hajós), 6. Nagy Bálint (BDSE); 2000
leány: 1. Bucsai Anna (Hajós), 2. Balladi Berinke (BDSE), 3. Varag Vivien
(Hajós), 4. Jakab Janina (BDSE), 5. Kotány Katica (BDSE), 6. Pótha Johanna
(Erkel); 2000 fiúk: 1. Horváth Csongor
(Ikarus), 2. Tóth Benjamin (BDSE), 3.
Csák Tamás (Ikarus), 4. Kiss Martin
Gellért (Waldorf), 5. Kállai Balázs (Ikarus), 6. Tárai Dániel (BDSE); 1999 leány: 1. Barta Luca (Salgótarján), 2. Jurai Zsófia (BDSE), 3. Vékony Vanda
(BDSE), 4. Konkoly Natália (Aszód), 5.
Tárai Dóra (BDSE), 6. Jurai Boglárka
(BDSE); 1999 fiúk: 1. Polyánki Bence
(BDSE), 2. Ferencz Ábel (Premontrei),
3. Brindza Huba Bertalan (BDSE), 4.
Hamar Miklós (Török), 5. Kapitány
Márton (Erkel), 6. Tóth András (BDSE); 1998-97 leány: 1. Ferencz Anna
(Premontrei), 2. Gelle Annamária (Újpesti TE), 3. Madácsi Réka (Erkel), 4.
Koczkás Dóra (Török), 5. Szmrtyka Júlia (Premontrei), 6. Pálinkás Henrietta
(Erkel); 1998-97 fiúk: 1. Jenes Zoltán
(Damjanich), 2. Bencsik Dániel (Szt.
Imre), 3. Kapitány Erik (Török), 4. Fekete Ábel (Líceum), 5. Bencsik Gergő
(Szt. Im.), 6. Skribek Mátyás (Erkel) -ttesélyese lehet a csapat. A bécsi kirándulás volt az első megmérettetése Ludvig
Zsolt tanítványainak és hamar leszűrhették, hogy a Közép-európai Liga más
kávéház. A sima, 3–1-es vereség pozitívuma, hogy sikerült elvenni egy szettet
a „bécsi postásoktól”. A 2. fordulóban,
október 13-án a szlovén Calcit Kamnik
otthonában vendégeskedik a TEVAGRC.
Közép-európai Liga 1. forduló: SVS
Post Schwechat (osztrák) – TEVA-Gödöllői RC 3–1 (11, -19, 15, 10)
-li-

Kézilabda – Még pont nélkül

Ötgólos hazai fiaskó
Ismét kikapott, ezúttal a listavezető
Balmazújváros ellen a Gödöllői KC férfi csapata az NB I/B 3. fordulójában
hazai pályán, így továbbra is nyeretlen
még a csapat a bajnokságban.
Bartos Gábor tanítványai három fordulót követően a 10. helyen állnak a
tabellán. A következő játéknapon Hajdúná-násra utazik a GKC.
A juniorok ezúttal egy góllal kaptak ki, a
mérlegük: 1 győzelem, 2 vereség.
NB I/B. Keleti-csoport, 3. forduló
Gödöllői KC – Kőnig-Trade-Balmazújvárosi KK 25-30 (12-17)
Juniorok: Gödöllői KC – Balmazújváros 24–25
-kk-

Gödöllő 60 MTB - Októberben is a Margitával...

60-35-20-12-6 km gyalogos teljesítménytúra
Rendezvény időpontja:
2012. október 13.( szombat )
Rajt-CÉL: Gödöllő Erkel Ferenc Általános Iskola (Szabadság tér 18.)
Rajt nyitva tartása: 07-09 óráig (6035-20-12 km-es távoknak)
Rajt nyitva tartása: 09-10 óráig
(6 km-es távoknak )

Rajt nyitva: 8.30-9.00 óráig (60 MTB)
Cél nyitva tartása: 23 óráig
Díjazás: névre szóló oklevél, kitűző
Nevezési díj: 60MTB/60/35/20 km
távokon 900 Ft/fő;12/6 km távokon 500
Ft/fő
Magyar Turista kártya kedvezmény 60
MTB/60/35/20 távokon 100 Ft/fő

Térkép: Gödöllői-dombság turistatérképe
További információ kérhető az alábbi
telefonszámokon:
Kobzi András: +36-30-609-87-29,
Kobzi Andrásné: +36-30-209-28-28
Útvonalak és bővebb információ:
www.margita344-2.hu

2012. október 10.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Az Ottlik 100 program keretében
a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ
és a Gödöllői Városi Múzeum
szervezésében
„Miért éppen Agatha Christie
és a dzsessz?”
Beszélgetés Ottlik Gézáról
A beszélgetés résztvevői:
Czigány György író, költő, zenei
rendező
Fischer Ernő tanár
Györe Balázs író
Mészáros Márton irodalomtörténész
A beszélgetést vezeti: G. Merva
Mária irodalomtörténész

2012. október 19., 17.30
Helyszín: Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs
Központ
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 8.)

GÖDÖLLŐI
SZIMFONIKUS ZENEKAR
Hangversenybérlet sorozat
I. bérleti koncert

OKTÓBER 13., 19.00
Művészetek Háza Gödöllő

Bach: III. D‐dúr szvit
Kovács Zoltán:
II. fagottverseny – ősbemutató,
szólista:
ifj. Duffek Mihály – fagott
Haydn: Harmonie‐messe
Vezényel:
Vashegyi György – Liszt‐díjas
karmester
A műsort ismerteti:
Zelinka Tamás – Bánffy Miklós‐
díjas zenei szerkesztő
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Bérbevételi felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a meghirdetés
időpontjában
– Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, és költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői,
bérlőtársi joggal nem rendelkező,
vagy
– a városban tevékenységet folytató
munkáltatónál határozatlan idejű
munkaviszonyban foglalkoztatott
nagykorú magyar állampolgárok

részére a Gödöllő,
– Deák Ferenc tér 2. III/14. (48 m2,
1 + fél szoba, összkomfort)
– Dózsa György út 1-3. VI/42. (45
m2, 1 + fél szoba, összkomfort)
– Szent János u. 24. II/29. (29 m2, 1
szoba, komfort)
szám alatti lakás költségelvű lakbérrel, határozott, 5 éves időtartamra történő bérbevételére.

mint a szükséges dokumentumok
csatolása.
A pályázatok benyújtásának
helye: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Iroda, III. emelet
303. sz. helyiség (ügyfélfogadási
idő: hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.0016.30).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. október 29.

Egyéb pályázati feltételek:
A résztvevők körére és fizetőképességre vonatkozó feltételek.
A pályázatok benyújtásának módja:
Formanyomtatvány kitöltése, vala-

Felhívás –Településrendezési eszközök
„Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot,
hogy Gödöllő Város Településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat,
szabályozási terv,) módosítása kapcsán az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII tv. (továbbiakban Étv.)
szerinti véleményezési eljárás befejeződött. A tervezet a külön jogszabályban meghatározott közigazgatási, az érintett települési önkormányzati szervek véleményének, il-

2012. október 10.

Közérdek

letve a lakossági levelek és a lakossági fórumon elhangzott észrevételek figyelembe vételével került véglegesítésre.
A településrendezési eszközöket elfogadásuk előtt az Étv. 9.§ (6) bekezdésének megfelelően, a (3)-(4)
bekezdés alapján beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és
azok indoklásával együtt, 1 hónapra
közzétesszük, hogy a lakosság azzal
kapcsolatban észrevételt tehessen.
Gödöllő Város Településszerkezeti

Részletes tájékoztató és formanyomtatvány a III. emelet 303. sz.
helyiségben átvehető, valamint érdeklődni lehet a 06-28-529-171-es
telefonszámon.
Terve (TSZT), valamint a Helyi
Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (GÉSZ) módosításának
tervdokumentációja 2012. szeptember 28-tól 2012. október 28-ig
tekinthető meg a Polgármesteri
Hivatal Főépítészi Irodáján, hétfőnként 8-18 óráig, egyéb munkanapokon 8-12 óráig.
A rendelet-tervezet szövegét és a
tervlapokat Gödöllő város honlapján
is megtekinthetik.
http://godollo.hu/hirek/hirek/index.p
hp?newswf2_id=47881&newswf2_
action=

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi
Kirendeltség tájékoztatása szabadtéri rendezvények tűzvédelmi előírásairól
A 28/2011 (IX.06.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi
Szabályzat (továbbiakban OTSZ)
5. rész. XXXII. fejezet (Használati
Szabályok) 235. pontja rendelkezik a szabadtéri rendezvényekre
vonatkozó tűzvédelmi előírásokról.
Az OTSZ 595.§ (5) értelmében „A szabad téren tartandó rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény szervezője, rendezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja
előtt 30 nappal azt tájékoztatás céljából
az illetékes tűzoltóságnak (katasztrófavédelmi kirendeltségnek) megküldeni”.
Az OTSZ 595.§ (6) alapján, a bejelentésnek a következő információkat
kell tartalmaznia:
a) tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható időpontját,
b) a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát,
c) a szervező megnevezését, címét,
d) a szervező képviseletére jogosult
személy nevét és címét, elérhetőségét,
e) a rendezvény biztosítását ellátó
személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet képviselőjének nevét,
címét és elérhetőségét,
f) a rendezvény helyszínének léptékhelyes helyszín-, vagy alaprajzát, a
helyszínen elhelyezett sátrak, mobil árusítóhelyek (mozgóboltok), asztalok,

székek feltüntetésével. Indokolt esetben
a felállított sátrak alaprajzait. A rajzon
jelölni kell a résztvevők elvezetésére
szolgáló útvonalakat, kijáratokat, ezek
méreteit, az oltóvíz szerzési helyeket, a
tűzoltó gépjárművek közlekedésére
szolgáló útvonalakat, a rendezvény helyszínén a résztvevők mozgásának koordinálása céljából kialakított pontokat.
g) a résztvevők mozgásának irányításával megbízott felügyelő személyzet
feladatait,
h) a tűz- és káresemény bekövetkezésekor szükséges teendőket,
i) a tűz- és káresemények jelzéseinek
és oltásának módját,
j) a rendezvényterület energiaellátásának módját, annak lekapcsolási lehetőségeit,
k) a résztvevők elvezetésére szolgáló
útvonalak jelölésének módját (iránymutató táblák, irányfények), azok sötétedést követő megvilágításának lehetőségeit.
596. § (1) A közönség közlekedésére,
eltávozására kijelölt útvonalat a várható
legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével számítás alapján kell
méretezni (ezért a bejelentésbe kiürítés
számítást is csatolni kell!)
Mindezek alapján kérem, hogy a továbbiakban megtartásra kerülő rendezvények bejelentését, a fenti tartalommal,
a rendezvény megtartása előtt 30 nappal
szíveskedjenek megtenni, (a tartalmi,
dokumentációs követelmények vonat-

koznak, a zenés táncos rendezvények
működésének biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011 (Hl 08) Kormányrende-let,
hatálya alá tartozó rendezvényekre is.)
Tájékoztatom továbbá, hogy a rendezvényeken, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság utasítására, Tűzvédelmi Hatósági Ellenőrzéseket kell
végrehajtanunk. Az ellenőrzéseken az
OTSZ 235. szabadtéri rendezvényekre
vonatkozó részében előírt, tűzvédelmi
előírások betartását fogjuk vizsgálni,
különös tekintettel az alábbiakra:
- A menekülési útvonalak megfelelősége, átjárhatósága, jelölése
(Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket, a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel egyeztetett helyen
kell elhelyezni. A jelölések legkisebb
mérete legalább 1200x600 mm legyen.)
- A készenlétben tartott tűzoltó készülékek darabszáma, ellenőrzöttsége
- A biztonsági személyzet létszáma,
oktatása
(A szabadtéri rendezvényen minden
200 főre kell 1 fő biztonsági személyzetet biztosítani, akinek feladata a résztvevők tájékoztatása a menekülési lehetőségekről, illetve valamennyi biztonsági
szabályról a rendezvény ideje alatt)
- A kiépített (ideiglenes) elektromos
hálózat megfelelőségét igazoló villanyszerelői nyilatkozat megléte
- A terület tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetősége.
- Nézők létszáma

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a
mammográfiás szűrővizsgálat.
A Gödöllőn lakó 45–65 éves
nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,
meghívólevelet kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják
őket vizsgálatra a:

Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 1.
Tel.: 06-28/507-126
Vegyen részt Ön is a
mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.

Felhívás
Megvásárolható a városi piac emeletén lévő étterem bérleti lehetősége, 445 m2 alapterületen, kiváló
adottságokkal.
Érdeklődni a helyszínen, illetve a
06-30/503-0777 telefonszámon.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala,
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Tel.: 06-1/465-3823
A lehetőség adott!
Éljenek vele!
2012. október 16. – november 9.

Közérdekű telefonszámok
ELMÜ központi hibabejelentő:
06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)
Közvilágítás hibabejelentő:
06-28/430-562 (munkaidőben)
fax: 06-28/520-879
email: kozvilagitas@elmuszolg.hu
web: www.elmuszolg.hu

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:
06-20/524-0340
HÉV POLGÁRŐRSÉG:
06-30/621-4468
VÜSZI ügyfélszolgálat:
06-28/410-295
DMRV hibabejelentő:
06-28/520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat:
06-80/300-300
TÁVHŐ Kft.:
06-28/514-096
Zöld Híd Kft.: 06-28/418-603

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 8‐14‐ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1., Tel.: 420‐243
Október 15‐21‐ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167., Tel.:
419‐749

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. október 3.

Mozaik
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
70/381-76-94

2012. október 10.
+ Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű
nappali+ 1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás eladó kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429

+ Eladó kertvárosi, haraszti, alvégi családi házak Gödöllőn
16-25 mFt között! 70 nm-től 130 nm-ig. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű, 740nm-es
összközműves építési telek. I.ár 11,9MFt 20-7722429

+ 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, oktatásinevelési 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

+ AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba
nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel
kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429

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

+ Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában részben felújított 2
szobás lakás 7.9 MFt Irányáron eladó 20-8042102

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

+ 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

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 !

+ Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás eladó, Iár: 8,5
MFt 20-8042102

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+ Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik megjelentek és részvétükkel lerótták édesanyánk iránt érzett
kegyeletüket – FŐDI ISTVÁNNÉ (SOM ERZSÉBET) -, és
elkísérték utolsó földi útjára. A gyászoló család.
INGATLAN
+ Gödöllő központjában, felújított 1+3 fél szobás 75m,
egyedi fűtésű 3.em. lakás tetőtérbeépítési lehetőséggel,
áron alul, sürgősen eladó. Érd.: 30/843-6440.
+ Gödöllőn, a Kastély közelében, frekventált, csendes
övezetben, 2 szintes, 4szobás, 2 fürdőszobás, kertes családi
ház áron alul, sürgősen eladó. Tel.: 20/944-3356.
+ 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, 18mes 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 20-8042102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ 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 26,5MFt-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
+ Eladó Gödöllőn, a Kossuth L. utcában, egy első emeleti,
másfél szobás, 65 nm-es lakás. I.ár: 11,5 mFt. Referencia
szám: 3662 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+ 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.: 20-41-77-687
+ Gödöllő központjában, egy második emeleti, másfél
szobás, felújított, amerikai konyhás öröklakás eladó. I.ár: 9,2
mFt. Referencia szám: 3657 Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ 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.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu Név szerint: 3451

+ Eladó Gödöllőn a Duna utcában egy építési telek, 1050
nm. I.ár: 13,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Palotakerten másfél szobás, igényesen felújított 44 nmes öröklakás eladó. E.ár: 8,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn eladó iroda tulajdonjoga. 15 éve nyereségesen
működő vállalkozás, üzleti tulajdonjoggal. I.ár: 12mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 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 20/9194-870 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).
+ Gödöllőn eladó 69 m2-es felújított 4. emeleti lakás:
zuhanyzós fürdőszoba, járólapos Wc, fürdőszoba, új ablakok,
redőny, nagyon alacsony rezsi, gyönyörű kilátás a nagy erkélyről. Irányár: 12,9 millió HUF. Érdeklődés: 30-224-7563.
+ 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 kiadó, vagy 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 MFt-ért.
–RÖGES UTCÁBAN 2.258 nm telek eladó. 30/946-7702

Szada, Dózsa György út

2012. október 10–16.

849 Ft/kg

1149 Ft/kg

Termékeink bomba áron!

549 Ft/kg

399 Ft/kg

Ár!

1590 Ft/kg

A minôség garanciája

189 Ft

349 Ft/db
999 Ft

129 Ft

+ 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, 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
+ Gödöllő központjában, Erzsébet királyné körúton téglaépítésű
ház magasföldszintjén eladó 59nm-es, 2,5 szobás, távfűtéses,
egyedi mérőkkel felszerelt, jó állapotú lakás külön pincerésszel,
parkhoz, iskolához közel. Ár:13 MFt. 20/556-3298
+ Gödöllő központjában eladó 1.em. 1 szobás, 38 nm-es,
téglaépítésű, egyedi órákkal ellátott, gázkonvektoros,
alacsony rezsijű lakás. HÉV, busz állomás 5 percre. 7,5
MFt. 30/2524-929
+ TULAJDONOSTÓL eladó a Kazinczy körúton jó állapotban
lévő 57 nm-es, konvektoros lakás. A két különnyíló szoba
parkettás, burkolatok cseréltek. Kérésre képeket küldök. Ár:
10,9 MFt 06-30/973-9076
+ Gödöllő központjában 35 nm-es konvektoros téglalakás
eladó, új nyílászárókkal. Alacsony rezsi. Iár: 7,8 MFt. Tel:
20/3238-106
+ Eladó Kastélyhoz közeli utcában 120 nm-es, 3szobás
családi ház. Teljes közmű. Padlófűtés Dupla garázzsal, 800
nm ápolt kerttel. 24,5 MFt. Olcsóbb panelt beszámítok. Tel:
06-31/310-6844
+ Gödöllőn, Blahán 3700 nm telken erdő mellett lakóház
eladó. 2.000-ben épült. Iár: 18.2 MFt. Tel: 20/5555-772
+ Gödöllő Kertvárosában 2 lakásos társasház egyik lakása
eladó. Iár: 14,9 MFt. Tel: 06-20-5555-772
+ A++ energiaosztályú 3 szobás családi ház eladó Gödöllő –
Szadán. Extrák: hőszivattyú, szellőző berendezés, dupla
garázs, automata kapu, fúrott kút, riasztó. Tel: 30-548-4040
+ Gödöllőn a VALKÓI ÚT BALOLDALÁN 1.000 nm-es
SZÁNTÓ ELADÓ. Iár: 4,5 millió. Tel: 06-30-4070-552
+ Gödöllőn, a Palotakert lakótelepen eladó 44 nm-es (másfélszobás) felújított lakás. Iár: 8,5 M Ft. Nagyobb (lakótelepi)
lakás cseréje érdekel. Tel: 20/968-0336
+ Eladó Gödöllőn a Balaton u. 1.sz. alatt 1.125 nm telek kis
házzal, kerekes kúttal, villany, víz bent van. Iár: 13,5 MFt.
Érd: 06-30-367-3184
+ Gödöllő központjában, a Tűztorony házban 35 nm-es, 1,5
szobás, téglaépítésű lakás eladó. Iár: 11,2 MFt. Érd: 0620/437-8155
+ ELADÓ 1,5 szobás lakás Gödöllőn a központban, 16 nmes garázzsal. Kombicirkós, szép burkolatok. A beépített
konyhabútor gépesítve, beépített szekrények, könyvespolcok az árban. Nagyon alacsony rezsi! Iár: 11,5MFt. 0630/490-7603

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD

Ár!

+ Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es alapterületű
hibátlan állapotú, teljesen berendezett lakás kocsibeállóval,
tárolóval. 15,5 M Ft. 70/364-4212

+ Isaszegen frekventált helyen, mégis csendes utcában 130
nm-es ház eladó 1070 nm-es telken. 3 szoba, 2 konyha,
főzőfülke, fürdőszoba, nappali, előszoba, pince, garázs.
Összeköltözésre alkalmas a nagyszülőkkel. 30-352-5847
+ Gödöllőn eladó 4.em. 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes,
panorámás, 2010-ben felújított lakás. A vételár részét
képezik: konyha- és fürdőszobabútor, klímaberendezés,
saját pince, garázs. Iár: 12 MFt. 06-70/702-9747

Friss sertés
hátsó csülök

Friss
sertésoldalas

Friss
csirkeszárny

Sertés párizsi
Hazai Hús

Száraz páros kolbász
UHT tej 2,8%
csemege, csípôs
Husimix
1l

Szatmári
búzafinomliszt
1 kg

Dunakeszi
2 tojásos
száraztészták
1 kg

Töltött ostya
kakaó krémmel
1 kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

699 Ft

Pékségünk ajánlata

Helyben füstölt termék!

99 Ft/kg

89 Ft/kg

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

+ Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtéses lakás
kiadó. Tel.: 20/9455-583, 20/8067-191.

Kakaós csiga
Fejes káposzta

140 Ft
Fehér kenyér 1 kg

+ Az Alvégben, a Lovarda utcában, kétszintes családi ház
kiadó. 95 ezer Ft + rezsi. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

79 Ft/db

1099 Ft/kg
Napi ajánlat leves + fôétel

ALBÉRLET KIADÓ

Füstölt-fôtt
tarja

Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

Sárgarépa
Ételbárjainkban mindhárom
SZÉP kártyát (OTP, K&H, MKB)
elfogadjuk!

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

+ Gödöllő központjában Kazinczy körúton 3. em, 2 szoba
összkomfortos, konvektoros, erkélyes, egyedi vízórás lakás
kiadó bútorozott konyhával. 55e +rezsi +2 havi kaució. Tel:
06-20-578-6848
+ Gödöllőn az egyetemtől és a vasútállomástól 5 percre lévő
3 szobás földszinti konvektoros, bútorozott lakásba albérlőtársat keresek. Érd: 30/250-4696

2012. október 10.

’95

trafoclub.hu

Gödöllői Szolgálat

Október 12.péntek 21h Blues Kocsma 2012 - Good Morning Gödöllő Rock Band + Blues By Chicks
(Egy belépőjeggyel 22-23h között 50Ft egy korsó sör, max:2x0,5l! Belépő 21h-ig 590Ft majd 990Ft!
Xenia vodka és Jose Cuervo akció!) 13.szombat 20h Trafo Dumaszínház: Kőhalmi Zoltán (Jegyelővétel a Kódex internet kávézóban (Gödöllő Petőfi tér 14.) és az esti buliba is érvényes!) 13. Szombat
23h Modern Tánczene Andrew G & Dj Tompa (a belépőjegy italra váltható a pultnál 1000Ft!) 16.kedd
20h Magyarország-Törökország VB selejtező kivetítőn és TV-ken! 19.Péntek 19h To Hive 02!! (400Ft)
19.péntek 23h Mozaik: Magik M, Andy Weed b2b Xeno, Vatsanah (a belépőjegy italra váltható!)

+ Gödöllőn a János utcában 1,5 szobás, felújított, bútorozott, gázkonvektoros, alacsony rezsijű, földszinti lakás 1
vagy 2 személynek hosszútávra kiadó. 50.000,-Ft/hó +
rezsi. 2 havi kaució szükséges. 06-30-2014-769
+ János utcai 2 szobás, felújított, kis rezsijű lakás egyik
szobájába fiatal lány mellé albérlőtársat keresünk. Azonnal
költözhető. 30/467-3320, 20/490-7314
+ 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
+ REMSEY körúton 2. emeleti, 1,5 szobás, bútorozott,
távfűtéses, vízórás lakás kiadó hosszútávra. 50.000,-Ft +
rezsi +2 havi kaució. Tel: 30/900-6421.
+ Szt. János utcai lakásba albérlőtársat keresek. Felújított,
bútorozott, egyedi fűtéses. Tel: 30-355-5456, 30-9541-690
+ Gödöllő Kertvárosában 2 lakásos társasházban lakások
kiadók. 60-90 nm. Tel: 06-20-5555-772
+ Szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott, fa tüzelésű lakás
alacsony rezsivel, 1 személy részére kiadó! 1 havi kaució
szükséges. Tel: 06-30-609-8707
+ 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
+ 49.000,-Ft-ért rezsivel együtt kiadó Gödöllőn mini garzon
családi házban, külön bejárattal, bútorozva, főzőfülkével,
fürdővel, + 1 havi kaució. Tel: 06-20-368-7258
+ A PETŐFI TÉREN ÚJ ÉPÍTÉSŰ, KIS REZSIKÜLTSÉGŰ 1
szobás lakás kiadó. Érd: 06-20-426-2172
+ Gödöllőn, Belvárosban, Petőfi iskola környékén 2 szoba
nappalis, gardróbos, padlófűtéses, cirkós, igényes családi
ház kiadó. 100.000,-Ft/hó + rezsi. Kaució szükséges. Tel:
06-20-9572-371
+ Gödöllő központjához közel bútorozottan kiadó családi
házban külön bejárattal 1,5 szobás lakás. Tel: 70/526-0174

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ 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
+ 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
+ Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+ 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
+ Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30
nm-es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+ 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
+ ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában: 27 nm-es,
ismert, jól bevezetett üzlet. Műszakilag és esztétikailag is
rendben, azonnal költözhető. Tel: +36-30-9428-275
+ Gödöllő központjában egy 38 nm-es légkondival, ráccsal
ellátott üzlethelyiség kiadó! Irodának is alkalmas! Tel:
30/231-7508
+ Kiadó iroda (lakásnak is jó) Gödöllő központjában, a Szőlő
utcában, 104 nm. Igényes, klimatizált. 85.000,-Ft + Áfa. Tel:
28/430-209 (munkaidőben).
+ Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában, 84 nm, a
Remsey krt. 22. alatt. Igényes, újszerű, klimatizált, nagy
üveges sarok portál. Tel: 28/430-209 (munkaidőben).
+ Szadán, a főtéren 50 nm-es üzlet, 30 nm-es terasszal
kiadó! Tel: 06-30-949-9776

+ 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

ÁLLÁS
+ Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.
+ Opel Gaál Márkakereskedés és Szerviz Autószerelő
munkakörbe önállóan dolgozni tudó, magas szakmai tapasztalattal rendelkező autószerelő kollégát keres. Elvárások:
autószerelő vagy technikusi végzettség, gyakorlati
ismeretek, több éves szerelői tapasztalat, gumiabroncs
szerelésben való jártasság, pontos munkavégzés, kulturált
megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség.
Amit kínálunk: stabil munkahely, változatos feladatok.
Munkavégzés helye: Gödöllő, Rét utca 18. Jelentkezés módja: ha a fenti állásajánlatunk elnyerte tetszését, a pozíció,
megjelölésével küldje el fényképes önéletrajzát és a
végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát az alábbi
címre opelgaal@vnet.hu, vagy 2100 Gödöllő, Rét utca 18.

+ Opel Gaál Márkakereskedés és Szerviz Karosszéria
lakatos munkakörbe önállóan dolgozni tudó, magas szakmai
tapasztalattal rendelkező kollégát keres. Elvárások:
karosszéria lakatos végzettség, AVI hegesztési tapasztalat
előny, 3-5 éves gyakorlat, önálló, pontos munkavégzés, kulturált megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó
képesség. Amit kínálunk: stabil munkahely, változatos
feladatok. Munkavégzés helye: Gödöllő, Rét utca 18. Jelentkezés módja: ha a fenti állásajánlatunk elnyerte tetszését, a
pozíció, megjelölésével küldje el fényképes önéletrajzát és a
végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát az alábbi
címre opelgaal@vnet.hu, vagy 2100 Gödöllő, Rét utca 18.
+ Mezőgazdasági és Kertészeti Áruházba 35 év alatti férfi
eladót keresünk. Méregraktár kezelői, illetve mezőgazdasági
végzettség előnyt jelent. Az önéletrajzokat az agrosol@invitel.hu
címre, illetve a 28-545-506 faxszámra várjuk.
+ Gödöllői Autószalon és szerviz autószerelő munkatársat
keres. Mobil: 30/9968-228
+ Masszírozásra jelentkezés gödöllői munkakörrel. Tel:
70/508-8727
+ Jól menő szépségszalonba FODRÁSZT KERESEK. Érd:
70/7753-255

13

*A Fenyvesben, csendes zsákutcában 757 nm-es,
összközműves építési telek igényes házak környezetében eladó. Beépíthetőség: 30%. Iár: 11,5 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1700 nm-es, 24,4 m széles, parkosított, gondozott építési telek, díszfákkal, gyümölcsfákkal szép környezetében eladó. Iár: 22 mFt.
*A Királytelepen két utcára nyíló, 1262 nm-es, 22 m
széles, (30 %- a beépíthető) közművesített,
megosztható építési telek eladó. Irányár:18 mFt
*A Palotakertben 37 nm-es, egyszobás, teljes
felújítást igénylő, földszinti lakás sürgősen
eladó. Irányár: 3,9 mFt.
*Az Erzsébet- park közelében, felújított, 2. emeleti,
61 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás, világos, tágas
helyiségekkel, tárolókkal eladó. Irányár: 12,2 mFt.

14 Gödöllői Szolgálat
folytatás a címlapról ugyanis a szemfenéki szövődményeket minél hamarabb diagnosztizálják,
annál nagyobb az esélye, hogy a látásvesztést
vagyis a vakságot meg tudjuk előzni, melynek
következtében mintegy ezer honfitársunk veszti
el látását évente.
A cukorbetegség szemfenéki elváltozásának jellegzetessége továbbiakban, hogy a kezdeti
stádiumban jól kezelhető, látásromlással nem
jár, amennyiben időben észreveszik az állapotot
lézeres kezelés segítségével stabilizálni lehet.
Az új rendszer felülmúlhatatlan előnye, hogy a
vizsgálat szembogár tágítása nélkül valósul
meg, ezzel mentesítjük a pácienseket a pupilla
tágítás kellemetlen folyamata alól, így autóval
is nyugodtan jöhetnek hozzánk a vizsgálatra
várók. Technikai érdekesség, hogy a kamera
egy elsötétített helységben, az emberi szem
számára nem látható infravörös tartományban
végzi a vizsgálatot teljesen fájdalommentesen.
Az elkészült fényképeket a Semmelweis
Egyetemen értékelik ki, nemzetközileg képzett
szakemberek, klinikai orvosok felügyelete alatt.
Újdonság továbbiakban, hogy nem csak a
felvételt készítjük el és továbbítjuk Magyarország egyik legismertebb szemészeti klinikájára, hanem a fényképeket 10 éven keresztül meg
is őrizzük és minden vizsgálat alkalmával, a
régebbi felvételeket az elemző értékelők számára rendelkezésre bocsájtjuk, akik szemünk sorsát több éves távlatban is nyomon követhetik.
Minden cukorbetegnek rendszeres legalább
évenkénti szemfenéki vizsgálaton kellene
részt venni.
Többek között a várólista megszűnését remélik
a résztvevők egy olyan rendszer kiépítésével,
mely mostantól az országban elsők között
Gödöllőn az EMO Optika Belvárosi
Szemészetben érhető el.
Természetesen más, a szemfeneket érintő probléma és elváltozás lefényképezésére is alkalmas
a rendszer. /macula degeneráció, magas vérnyomás, stb./
A képeket 10 évig tárolják és ily módon az évek
alatti változásokat a kiértékelő orvosok követhetik és levonhatják a következtetéseket.
Országos összefogás a szemünk világáért, ami
~ 800.000 cukorbeteget és közel még annyi
embert érint - akik még nem tudnak meglévő
betegségükről, illetve ugyanennyien tartózkod-
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+ Gödöllő belvárosában lévő fodrász-kozmetika üzletbe vállalkozói igazolvánnyal rendelkező FODRÁSZ kolléganőt
keresünk. Érd: Petőfi tér 3. Bella Grácia 0630-350-8852
+ Könyvelőiroda keres könyvelésben jártas, nyugdíjas adatrögzítő munkatársat, heti 16-20 órás elfoglaltságra.
Jelentkezés: 06-70-311-4203
+ Gödöllői irodaház területére, 8 órás munkaidőre főállású
takarító és egyben kertész munkakör betöltésére alkalmas,
férfi munkaerőt keresünk. Érd: 20/5525-450
nak a diabetes előszobájában. Számukra épült
fel az EMO Optika Belvárosi Szemészetből
kiinduló folyamat mely a Semmelweis Egyetem
által alapított Semmelweis Egészségügyi Kft,
az Első Magyar Optikus Zrt, a Magyar Diabetes
Társaság és a Szemorvos Társaság összefogásának eredménye.
Az országba 10 kamera érkezett az elsők között,
most Gödöllőn, a Belvárosi Szemészet
Optikában érhető el a hálózat.
A vizsgálat és a felvétel készítés néhány percet
vesz igénybe, várólistát nem vezetnek be, ha szükséges a rendelkezésre álló időt hosszabítják meg.
A fundus kamera által készített képet egy külön
erre a célra fejlesztett speciális zárt informatikai
hálózaton keresztül juttatják el a Semmelweis
egyetem kiértékelő központjába, mely az egyetem
szemorvosainak felügyelete alatt működik.
Itt a nemzetközi gyakorlattal rendelkező specialisták készítik el a vizsgálat eredményét és
továbbítják az EMO Belvárosi Szemészet
Optikába.
Bár minden tizedik honfitársunk cukorbeteg,
mégis kevesen tudják, hogy a cukorbetegségnek
számos komoly szövődménye lehet, mely vakságot is okozhat.
Ennek következtében ma Magyarországon
évente ~ 1.000 ember veszíti el látását – pedig
az időben elvégzett szűrővizsgálatokkal a
szövődmény ma már kezelhető.
A közel egymillió cukorbeteg számára tehát létfontosságú, hogy speciális indokok nélkül is
évente egyszer szemészeti szűrővizsgálaton
vegyen részt.
A szemészeti szakrendelők leterheltsége miatt
erre nincs elegendő kapacitás.
EMO Optika - Belvárosi Szemészet
Gödöllő, Kossuth L. u. 9., Tel.: 28/412-424
www.latasszakerto.hu

+ Szlovák nyelven tudó műszaki affinitású (nem szükséges
végzettség) kollégát/kolléganőt keresünk gödöllői munkahelyre. Érd: 06-30-665-9080
+ Műszaki végzettségű kollégákat keresünk autóipari és
elektronikai ipari területre ügyfélkapcsolati munkatársnak
gödöllői munkahelyre. Érd: 06-30-437-3684
+ Megbízható, gyerekcentrikus, káros szenvedélyektől
mentes középkorú nő vállalja bármilyen korú gyermek felügyeletét. Tel: 30/341-7502
+ 4 éves kisgyermek mellé játékos ANGOL OKTATÁSÁHOZ
KERESÜNK jó angol tudással rendelkező személyt. Érd:
+36-30-339-7611
+ GENERAL-PROVIDENCIA ZRT gödöllői fiókjába
TANÁCSADÓKAT KERESÜNK! Ingyenes átképzés, diploma
előny! Fényképes önéletrajzát küldje: enikokassaytoth@
gmail.com címre.

+ 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, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+ 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

+ Munkát keresek heti 2-3 napra. Nyugdíjas villamosmérnök. 06-70/320-2280
+ Isaszegi úton lévő cég számlázási és beszerzési feladatok
ellátására keres munkatársat angol és/vagy francia nyelvtudással. Munkaidő napi 6-8 óra. Jelentkezni: 8-17 óráig
06-28/510-682
+ Friss nyugdíjas Eü dolgozó –szeretettel- felügyelné, ápolná, gondozná, idős, beteg hozzátartozóját, gyerekét.
Hétvégén, ünnepnap is! Tel: 06-20-354-9688

SZOLGÁLTATÁS

+ PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+ 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 307-184-384
+ PÉNZBEHAJTÁS PEST MEGYÉBEN ELŐLEG NÉLKÜL.
WWW.MEGIDDO.HU 20/7721014

+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
+ Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.
+ Újra dolgozom! Várom régi és új vendégeimet az
Alessandro fodrászatban, Szőlő u. 26. Kriszta. Manikűröst,
pedikűröst keresek. 06-20/9520-016
+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+ Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660
+ Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24-ig. 70/264-3660
+ Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660
+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/4234828, 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
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

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380

+ MAGÁNNYOMOZÁS JOGSZERŰEN, HATÉKONYAN.
WWW.MEGIDDO.HU 20/7721014
+ SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS, DÍSZÍTŐ
MUNKÁK, külső-belső festés, laminált parkettázás, burkolás
és külső szigetelés. KORREKT ÁRAK! GARANCIA! Tel: 0620/55-66-047
+ Diplomás végzettséggel várom kedves vendégeimet
gyógy pedikűrre, manikűrre és műköröm építésre!
Bejelentkezés: 06-20-775-7372
+ Magánlakás, társasház, iroda takarítását, nagytakarítását, kertgondozást vállalok állandó, vagy alkalmi jelleggel Gödöllőn és közvetlen környékén. Megbízhatóság,
precíz, igényes munka elérhető áron. 30/341-7502
+ Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás, benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló,
feketén dolgozó kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
+ Betegfelügyeletet, ápolást, bevásárlást, takarítást, ügyintézést vállalok. Tel: 06-20-224-9590
+ PARKETTÁS MUNKÁK: csiszolás, lakkozás, javítás, lerakás. Tel: 06-30-9488-909
+ Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. 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
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Gödöllői Szolgálat
+ Eladó 80 literes hőtárolós gázbojler + füstcsövek.
Januárig még garanciális. Tel: 30/8545-896
+ DIÓBÉL ELADÓ 1.700,-Ft/kg és ÉLŐ NYÚL 750,-Ft/kg
(kérésre nyúzva). Tel: 06-30/972-0652

+ Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

+ ALMA VÁSÁR! Újra várjuk régi és új vásárlóinkat csányi
almáinkkal (télálló). Fajták: Idared, Jonatán-starking keverék (KR:11), zöldalma, apró alma (vegyes), léalma (vegyes).
Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: 28/411-298, 20-435-9650

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
OKTATÁS

+ TOP-TAN: Megvan a középfokú nyelvvizsgád, és nem
tudsz beszélni? Akkor Neked való a tanfolyam: hétfő vagy
szerda 18.30-20.00. Max. 5 fős csoport. www.toptan.hu,
toptan1999@gmail.com, 30-224-75-643.
+ OVIS és ISKOLÁS ANGOL ÉS NÉMET nyelvtanfolyamok
indulnak ANYANYELVI és DIPLOMÁS magyar nyelvtanárokkal játékos és kommunikatív formában, legmodernebb oktatási anyagokkal. Tanáraink több éves óvodapedagógiai tapasztalattal rendelkeznek. Óradíj: 800 Fttól. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366,
info@ili.hu (Ny.sz:13-0295-04)
+ 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
+ MATEMATIKA korrepetálást, érettségire felkészítést
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK, középiskolai felvételire felkészítést
7-8. OSZTÁLYOSOKNAK vállalok. Nagy szakmai gyakorlattal
rendelkező középiskolai tanár. Tel: 30/620-1230
+ Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+ MAGÁNNAPKÖZI indul tapasztalt, megbízható, leinformálható pedagógusok vezetésével, 13-17 óra között, kis létszámú csoportokban, 1-6. osztályos diákok részére,
kellemes, nyugodt, tiszta környezetben, házhozszállítással
is. A foglalkozások célja a mindenkori házi feladat
elkészítése, felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyakorlás, a
hiányosságok korrekciója, konfliktuskezelés, mentorálás
vmint kultúrált szabadidős tevékenység biztosítása. Érdeklődésüket tisztelettel a 30/210-5058 telefonszámra várjuk.
+ Élményszerű angol oktatás a British Council tanárával.
Filmklub, olvasókör, kreatív foglalkozások. Minden korosztálynak, kezdőtől a felsőfokig, baba-mama angoltól a
nyelvvizsgáig. 0620-446-8317
+ HALADÓ OVIS ANGOL CSOPORTBA VÁRUNK néhány 5-6
évest. Részletek: somag.hu Tel: 06-20-5678-038
+ MATEMATIKA korrepetálás, felkészítés középszintű
érettségire, pótvizsgára, középiskolai felvételire középés általános iskolásoknak! BME építészmérnök hallgató.
06-30-701-3415

ADÁS~VÉTEL
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ Világos nappalik, dísztermek ékessége 3 m magas FICUS
BENJAMINA eladó. Tel: 06-20/983-9945
+ Új profil vas zártszelvény, E400 csúcs-eszterga, 300-as
műszerész svédeszterga hidraulikus, láb-kéz működéssel,
működtető hidraulikus, csápos emelők 500-1100kg-ig. Új, stabil 610 lóerős, benzines, léghűtéses szovjet motor, új acél 8mmes drótkötél 60fm. Ár megegyezéssel. Gödöllő, 20/3963-164

+ 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
+ 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
+ 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
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Hárs-erdeiméz 1500,-Ft, Méz
2012 1800,-Ft +üveg, 720 ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3.
Tel: 28/417-913
+ Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. OKTÓBER 17.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Zelnikné Török Ilona, Palotakert
9.; Szász Adrea, Kazinczy krt. 10.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Navratil Lászlóné, Egyetem tér 4.;
Tanács Barbara, Tölgyfa u. 2.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyerte:
Kovács Ferencné, Csalogány u. 7.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Varga Lászlóné, Kossuth L. u. 44.;
Erdélyi Éva Erika, Kör u. 10.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Tóth Gergő, Rigó
u. 39.; Kalász Karina, Bethlen G.
u. 20.

RECEPT – Körteladikok
Hozzávalók:
2 db körte, 2 ek durvára darált dió, 1 ek cukor,
méz, vaj, fahéj, 1/2 narancs, porcukor.
Elkészítés:
A körtéket meghámozzuk, kettévágjuk, a mag‐
házakat kivájjuk, majd bedörzsöljük vajjal.
Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük őket és
meglocsoljuk mézzel. A diót összekeverjük a
cukorral, a fahéjjal, és az apróra vágott naranccsal, majd megtöltjük vele a körték kivájt maghá‐
zának a helyét. Előmelegített sütőben 175 fokon, kb. 15 percig sütjük. Ha elkészült, megszórjuk
fahéjjal elkevert porcukorral.

