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Spirit of life címmel készít új albumot a
Talamba Ütőegyüttes. A magyarországi ősbemutatóra december 8-án Gödöllőn kerül
sor.
(5. old.)

A Milánóban rendezett Shotokan karate
világbajnokságon a magyar csapat tagja
volt a gödöllői Kasper András és Kecskés
Balázs.
(8. old.)

Szakmai segítség olimpiai bajnokkal

Új tárlat a Városházán

Fedett uszoda építését tervezi a város

Nepál arcai

Hosszú előkészítés után sikerült
olyan konstrukciót kidolgozni,
ami lehetőséget ígér Gödöllőn
egy megfelelő méretű, modern
fedett sportuszoda építésére,
ami régi célunk, tájékoztatta a
képviselő-testületet az október
18-i ülésen Gémesi György polgármester. A testület egyhangú
döntésével már a helyszínt is kijelölte. A Köztársaság út környékén, a Spar Áruház mögött, az
Ipolyság és Turóc utca sarkán található 1,7 hektáros önkormányzati beépítetlen területet a tervezett építkezés céljára bocsátotta.
Az önkormányzat által korábban létrehozott Gödöllői Sport Közalapítvány –
a városi sportkoncepcióban megfogalmazott elvek alapján – pályázik a látványsportágak fejlesztését támogató
forrásra, amiből a tervek városi hozzájárulással kiegészítve megvalósíthatók.
A pályázat előkészítésében, szakmai
programjának kidolgozásában segítséget nyújtott Kiss Gergely háromszoros
olimpiai bajnok vízilabdázó.
A testületi ülésen bemutatott vázlatterv
egy komplex jövőképet ismertet, aminek csak az első fázisa az úszócsarnok.
A későbbi ütemekben, a teljes kiépítés
során egy intenzív szabadtéri sport- és
szabadidőközpont létrehozása is cél.
A sportuszoda és vízilabdacsarnok ter-

vei szerint a fedett létesítmény egy 33
méteres és egy 5x10 méteres tanmedencét foglal majd magában és strandterület is kialakítható az ingatlanon.
Lesz az épületben wellness részleg
szaunával, jacuzzival és fitness teremmel. A beruházás lehetővé teszi, hogy
minden gödöllői gyerek megtanuljon
úszni. Délelőtt elsősorban az iskolások
használnák a létesítményt, más időpontokban szabadidős úszásra nyílik lehetőség felnőtteknek és nyugdíjasoknak

egyaránt, és elkezdődhet a vízilabda
utánpótlás nevelése is.
– Gödöllő sport- és egészségnevelési
programja, a térségre is kiterjedő utánpótlás-nevelési koncepciója elnyerte a
tetszésemet. Negyedszázados sportpályafutásom tapasztalatai szerint ezek a
törekvések egyedülállók – mondta a
testület ülésén Kiss Gergely. – A környéken lakó olimpiai bajnokként szeretném, ha a vízilabdának is hosszú
távú, komoly bázisa alakulna ki itt.

Október 18-án nyílt meg a gödöllői kötődésű Faust Zsolt „Női Arcok az Istenek lakóhelye országából” című fotókiállítása a Városháza első emeleti galériájában. A világutazó fotóművész képei – melyen nőket, asszonyokat örökített meg – egy olyan távoli országba kalauzolnak el, amiről vajmi keveset tud
az átlagember. A tárlat a Nők éve 2012

Örömmel fogadtam, hogy már a projekt tervezési folyamatába bevontak.
Persze más sportágak számára is használható lehet a létesítmény, beleértve a
műúszást és a búvárúszást is.
Az ülésen arról is szó esett, hogy az
egyetemen is tervezik egy sátorral fedett uszoda építését 300 millió forintból. Erről Solti László rektor és
munkatársai adtak korábban szóbeli tájékoztatatást, mondta a polgármester.

tematikus év kiállítás sorozatának keretében valósult meg.
A megnyitón Gémesi György polgármester elmondta: nagy öröm, hogy
ismét egy gödöllői kötődésű alkotó művei díszítik a Városháza falait. Olyan fotók, amelyeken – a tematikus évhez
kapcsolódva – a gyengébb nemé a főszerep, ahol a fotóanyag érzékeltetni kívánja, hogy a nő a világ bármely országában központi szerepet tölt be. A
polgármester kiemelte: a fotókon keresztül valamiféle üzenet jut el az emberhez, olyan üzenet, ami az ember lelkéig hatol. A nepáli képeket, az azokon
látható arcokat, az emberi rezdüléseket
nézve érzelmi húrokat pendítenek meg
bennünk a látottak.

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 6. oldalon)

Szakmai segítség olimpiai bajnokkal

Fedett uszoda építését tervezi a város
(folytatás az 1. oldalról)

– Mi támogatunk minden beruházást,
ami a város sportolási lehetőségeit
gyarapítja. A tervek engedélyezése
azonban az építéshatóság jogköre,

amire az önkormányzatnak nincs ráhatása – hangsúlyozta Gémesi
György. – Ott a döntéseket az érvényes építésügyi jogszabályok alapján kell meghozni. Az biztos, hogy a
város által támogatott terv szakmailag
megalapozott és felkészült, elismert
személyek hitelesítik.
Mint Kiss Gergely elmondta, egy
fedett uszodát 300 millió forintból
nem lehet megépíteni. A Gödöllői
Sport Közalapítvány és a város
együttműködésével tervezett beruházás költsége 800 millió és egymilliárd
forint közé tehető, és ez a méret felel
meg településünk kategóriájának.

– Én a 33 méteres Kőér utcai uszodában készültem nap mint nap és ma
is több száz gyerek edz ott – hangsúlyozta az olimpiai bajnok.
A képviselő-testület legújabb döntésével együtt már négy sportágban
igyekszik elősegíteni, hogy a jövő generációk egészségesen növekedjenek fel
és a versenysportnak
legyen utánpótlása.
Korábban a labdarúgás, a kézi- és a kosárlabda egyesületek
pályázatai nyertek az
önkormányzat támogatásával.

Új kedvezmények a parkolásban
Rugalmasabb lesz és több kedvezményt tartalmaz a november 1-jén
hatályba lépő módosított parkolási
rendelet. A változások vonzóbbá teszik a szolgáltatást az autósok számára és a városi parkolóhelyek kihasználtságának javulását eredményezhetik, így várospolitikai célokat
valósítanak meg, mondta az előterjesztés kapcsán Tóth Tibor alpolgármester.
Az éves bérlet érvénye ezen túl nem a

naptári évhez kötődik, hanem az év
bármely napjától felhasználható lesz
365 egymást követő naptári napon
belül.
A módosítás szerint az ingyenes
parkolási engedélyre jogosult természetes személyek által a tulajdonukban, üzemeltetésükben vagy használatukban lévő második és harmadik
gépjárműre éves kedvezményes bérlet adható ki, amely a 3. és 11. számú
várakozási területen használható.
A saját jogon ingyenes parkolási
jogosultsággal rendelkező idős – 65.
életévüket betöltött nyugdíjas személyek az általuk megjelölt kedvezményezett részére egy darab kedvezményes parkoló bérletet válthatnak, amennyiben ők maguk ezt a lehetőséget nem merítik ki.
A várakozási területeken ténylegesen tevékenységet folytató vállalkozások is kedvezményt kapnak. Az
adótartozás hiányát tanúsító, az
igénylő nevére kiállított hatósági bizonyítvány ellenében egy gépjárműre
a várakozási területre érvényes kedvezményes éves bérlet adható, melynek díja a kedvezmény nélküli éves
bérleti díj 10 százaléka. További,
legfeljebb 3 gépjárműre a kedvezményes éves bérleti díj a kedvezmény
nélküli éves bérleti díj 40 százaléka.
Varga András és Pelyhe József, a
változtatásokkal leginkább érintett

Vörös István három felvonásban
Érdekes levelet közöltünk lapunk október 3-ai számában. Vörös István fideszes önkormányzati képviselő
helyreigazítási kérelmet juttatott el
hozzánk, ami szerint a szeptember
20-ai testületi ülésről szóló írásunkban valótlan tényeket állítottunk, és
rontottuk hírnevét. Mivel a levélből
sajnos nem derült ki, mivel tettük
mindezt, vártuk, előbb–utóbb ezt is
megírja számunkra. A múlt héten kézhez is kaptuk Vörös István írását, így
már mi is megtudtuk, a képviselő
problémája abból adódott, hogy beszámoltunk arról, hogy a képviselőtestületi ülésen Gémesi György polgármester egy, a civil szervezetekkel
kapcsolatos felszólalásra reagálva a
GKRTE felügyelő bizottsága elnökének titulálta őt, amit Vörös István cáfolt. Nem értettük miért, hiszen, ezt a
tisztséget valóban ő tölti be.
„Miközben a cikkíró helyesen közli,
hogy személyemet 2012. április 20án a Gödöllő Környéki Regionális
Turisztikai Egyesület /GKRTE/ közgyűlése az Egyesület Felügyelő Bizottságának elnökévé választott meg,
– mely tisztséget azóta is folyamatosan betöltöm – ugyanakkor a civil
szervezetek érdekérvényesítő képessége javítása érdekében önkormányzati képviselőként tett felvetésemet
úgy állítja be, mintha nem lennék
tisztában megbizatásaimmal. Ezáltal
az újságolvasókat jelentősen manipulálva személyemet rossz színben tüntette fel. Szükségesnek tartom a látszólagos ellentmondás feloldása érdekében hangsúlyozni, hogy nem a
GKRTE Felügyelő Bizottsági tisztségemre mondtam nemet, hanem azt
erősítettem meg a „nem” szóval, hogy
a Gödöllői Civil Szervezetek képviselőivel nem Felügyelő Bizottsági
elnöki minőségben folytattam beszélgetést, hanem önkormányzati képviselőként.” – írja levelében Vörös
István.
Nem kívánunk vitatkozni a fideszes

2012. október 24.

Közélet

2 Gödöllői Szolgálat

képviselővel, beszéljenek helyettünk
a tények. Ezért a szeptember 20-i
testületi ülésen elhangzottakat szó
szerint közöljük:
„Dr. Gémesi György polgármester:
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én is konzultáltam minden egyes civil szervezettel… ezért
nem tudom, hogy képviselő úr honnan szedte ezt az információt, hacsak
nem a Turisztikai Egyesületben fogalmazódott meg ilyen, hogy ebben a
kérdésben nincsen megfelelő együttműködés önökkel, de hát ön mint
képviselő képviseli a Turisztikai
Egyesületet akár a Képviselő-testületi
ülésen is elmondhatja azt, mint az
egyesület felügyelőbizottsági tagja
vagy valami ilyesmi ön ebben a szervezetben, nyugodtan elmondhatja a
Turisztikai Egyesülettel kapcsolatos
véleményét…Végezetül bármelyik
civil szervezet fordul hozzám, személyesen vagy írásban személyesen foglalkozom vele. Mondjon egy olyan
dolgot képviselő úr, hogy amikor
hozzám fordultak, segítséget kértek
és nem beszéltük meg vagy nem
foglalkoztam ezekkel a szervezetekkel kellő hangsúllyal. Szerintem más
irányba kellene tapogatózni képviselő
úr a populáris megjegyzések kapcsán,
mert ez nem biztos, hogy teljes mértékben megfelelő formában volt alátámasztva ez a hozzászólása. Továbbra is nyitottak vagyunk. Civil referenst és Civil Házat működtetünk.
Civil utcát is működtetünk, de én nem
tudom átvenni a civil szervezetek aktivitását.”
Ezt követően Vörös István ügyrendi
kérdésben kért lehetőséget reagálni.
„Gémesi György: Köszönöm szépen. Nincs lehetősége reagálni. Nincs
lehetősége reagálni. Ügyrendi kérdés
az…
Vörös István: Személyes érintettség
alapján.

Gémesi György: Milyen személyes
érintettség? Rendben korrigáljon, én
csak ránéztem a képviselő úrra, mert
nem voltam biztos abban, hogy a felügyelőbizottság elnöke. Korrigáljon
képviselő úr.
Vörös István képviselő: Szeretném
korrigálni, mert én azon a Civil Utca
rendezvényen, mint ahogyan polgármester úr mondta…
Gémesi György: Legyen szíves az
ügyrendi kérdésre koncentrálni!
Vörös István: Ügyrendi kérdésre
koncentrálok.
Gémesi: Köszönöm.
Vörös: Nem a GKRTE felügyelő bizottságának elnökeként, én ugyanolyan képviselőként vettem ott részt,
mint ön…
Dr. Gémesi György polgármester:
Nem a felügyelőbizottság elnöke?
Vörös István képviselő: Nem!
Dr. Gémesi György polgármester:
Akkor bocsánat. Én rosszul tudom
ezt.
Vörös István: Az, hogy ön engem ott
látott…
Gémesi György: Láttam ott pakolászni a Turisztikai Egyesületnél,
azért gondoltam.
Vörös István képviselő: Na, látja, ez
a kettőnk közt a különbség, hogy én
még segítek is nekik. Önzetlenül segítek odapakolni.
Dr. Gémesi György polgármester:
Mea culpa. Korrigálom, még egyszer.
Vörös István: Az a kérésem, hogy ne
tessék az ilyen jellegű hozzászólásokat, észrevételeket félremagyarázni
és belevonni a kerékpárbarát várost és
egyéb dolgot akkor, amikor felvetettem azt, hogy mi volt a civil szervezetek kérése. Azt lehet mondani…
Gémesi György: Az ügyrendi kérdésre koncentráljunk képviselő úr!
Vörös István: Jó fejezzük be.
Gémesi György: Elnézést kérek,
hogy képviselő urat ledegradáltam a
Turisztikai Egyesület Felügyelő Bizottsága elnökének. Hibáztam, ezt elismerem. Nem jó információink van-

városrészek lokálpatrióta képviselői
kiemelték, hogy a módosítások az ott
élők és ott dolgozók feltételeit
javítják. Pelyhe József hozzátette: a
kedvezményrendszer a magyarországi települések gyakorlatában is
példaértékűvé válhat.
A parkolási rendelet módosítását
több fórum előzte meg, amelyeken
megismerték a lakosság és az érintett
vállalkozók véleményét. Ezeknek is
köszönhetően módosították képviselői indítványra az előterjesztést,
tovább fokozva a vállalkozások számára nyújtott kedvezményeket.

Támogatás a Petőfi iskola
tornatermének bővítéséhez
Várhatóan már az őszi szünetben
elkezdődik a Petőfi Iskola régen várt
160 millió forintos tornaterem bővítése. A városi sportkoncepcióban
megfogalmazott
elveket követve
különböző pályázatok révén az elmúlt időszakban
óriási pénz áramlott a sportlétesítmények fejlesztésébe. Ebbe a sorba tartozik az
egyik legtöbb diákot tanító Erkel
iskola, ahol háromszorosára nő
a tornaterem. Az
így létrejövő új

csarnokban egyszerre három órát
lehet majd tartani.
A Gödöllői Bocskai Egyesület korábban 91 millió forintos támogatást
nyert a kosárlabda sportág feltételeinek javítására. Emellett az önkormányzat több tízmillió forinttal járul
hozzá a beruházáshoz, ami különösen
a mai elvonásoktól, megszorításoktól
terhes magyar valóságban figyelemre
méltó vállalás, annak ismeretében
pedig különösen, hogy ez a tornatermet is államosítani fogják. De az önkormányzat elsődlegesnek tekinti a
fiatalok érdekét, a mindennapos testedzés elvének megvalósítását a gyakorlatban. Mi több, a csarnokot a
Szent János utcai Óvoda gyermekei is
használni fogják majd. Az óvodába
több mint 200 kisgyerek jár, s ez az
egyetlen ilyen intézményünk, ahol
még nincs megfelelő méretű tornaszoba.
lt

nak, de mivel még a képviselő úr is
elmondta, hogy ő is tévedhet, adott

vendégkönyvébe. Márpedig a szó elszáll, az írás megmarad!

esetben a HÉSZ kapcsán, én sem lehetek teljes mértékben ”képben”. A
civil szervezetekkel kapcsolatos kérdést lezártam.

Számunkra ezzel a függöny legördült.
Képviselő úr levele további részében
Futás Levente reagálását is tisztázni
kívánta, azonban ezt fideszes képviselő társa nevében nem teheti meg.
Futás Levente számunkra ugyan nem
juttatott el észrevételt, de a képviselőtestület ülésén ezzel kapcsolatosan
felszólalt. Az Egyebek napirendi
pontban elmondta, hogy ő ellenzéki
képviselőként is a városért dolgozik.
Ezzel a szeptemberi ülésen elhangzottakra utalt vissza, amiről lapunkban is írtunk Mire esküdött Futás
Levente? címen. Véleménye szerint
aki képviselőként tiszteletdíjat kap,
annak nem kell feltétlenül azt fújnia,
amit a polgármester vár. Gémesi
György reagálásában felidézte, a szóba hozott esetben azt kérdezte Futás
Leventétől, hogy kire esküdött fel, ellenzékre vagy a városra. Ellenzékiként a városra, hangzott akkor a
felelet. A lényeg az, hogy a képviselői
esküben olyan kitétel nincs, mutatott
rá, hogy valaki ellenzéki vagy nem
ellenzéki képviselő. Bárki elmondhatja az ellenvéleményét, a javaslatait, de nem ellenzéki esküre hivatkozva, hanem a város érdekében szólva. Az más kérdés, hogy valóban azt
szolgálja-e vagy sem, folytatta a polgármester. Én a szóban forgó esetnél
úgy véltem, hogy véleményét nem a
város érdekében fogalmazta meg, hanem a pártja érdekei alapján.

Számunkra Vörös képviselő úr nem
válasza elég egyértelműnek tűnik, de
a döntést Önökre bízzuk.
A történtek egyébként a képviselőtestület ülésén is terítékre kerültek. A
polgármester ugyanis úgy vélte, ha ő
elnézést kért – vélt – tévedéséért a
képviselőtől, illő, hogy Vörös István
is megtegye ez, mivel félretájékoztatta titulusával kapcsolatosan. Ezt a fideszes képviselő meg is tette, de hozzáfűzte, a „nem” szó után kikapcsolták a mikrofonját.
Érdekes, hogy ezután a képviselő,
még kétszer hozzászólt, sőt, azt
mondta – mint azt olvashatták – önzetlenül segíti az egyesület munkáját,
továbbá a polgármester elnézés kérését is szó nélkül hagyta.
A dolognak van még egy érdekessége. A kiindulópontjaként szolgáló
hozzászólásban Vörös István a város
és a civil szervezetek kapcsolatát bírálta, a Civil Utca rendezvényen
szerzett információi alapján. Érdemes
azonban egy pillantást vetni arra, a
kritikájának ellentmondó bejegyzésre, amit ő maga írt az esemény
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A MÖSZ és a MÚOSZ közös konferenciája az önkormányzati kommunikáció és a helyi nyilvánosság kapcsolatáról

A helyi médiában is a minőség a legfontosabb
A médiakutatások szerint napjainkban folyamatosan erősödik a helyi – s ezen belül az önkormányzati – média szerepe.
De kik és milyen körülmények
között készítik ezeket a lapokat, honlapokat, televízió- és
rádióműsorokat? Mennyire lehetnek objektívek, és mennyire szükséges tükrözniük az
aktuális önkormányzati vezetők álláspontját? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a MÖSZ és a
MÚOSZ “Önkormányzati sajtó
és a helyi nyilvánosság” című
konferenciájának
résztvevői
október 17-én, Gödöllőn.
A helyi média és az önkormányzati
kommunikáció helyzetét és jövőjét
vizsgáló tanácskozáson közel 150
polgármester és újságíró megállapította: a helyi sajtó erősödik és jelentősége nő. Ezen a téren még a nyomtatott sajtóformák vezetnek, de a honlapok és a sugárzott sajtó integrációja a
komplex önkormányzati kommunikáció és a településmerketing irányába
fejlődik.
Hazánkban a helyi sajtónak csupán
tizede van az önkormányzatok tulaj-

donában. A konferencián többen hitet
tettek a tiszta kereskedelmi modell
mellett, de ezzel az állásponttal szemben a sikeres önkormányzati főszerkesztők a szakmai igényesség fontosságát hangsúlyozták, a tulajdonos
mindenkori kiszolgálása helyett.
Kleer László, a MÚOSZ elnökségi
tagja az önkormányzati sajtó objektivitásával kapcsolatos fenntartásainak
adott hangot, mondván: hogyan is
várhatnánk tárgyszerűséget olyan
szerkesztőktől és újságíróktól, akik
egzisztenciálisan az önkormányzattól
függenek. Véleménye szerint mindössze a rendszerváltozás utáni első
két évben lehetett sajtószabadságról
beszélni, azóta ismét teret nyert a cenzúra és az öncenzúra.
Csak részben értett egyet ezzel
Halász Gábor kiskutasi polgármester, aki szerint az önkormányzati
sajtó legfontosabb szerepe a korrekt
és hiteles tájékoztatás, a leírtakkal
kapcsolatos kritikának az olvasóban
kell megfogalmazódnia. A helyi és országos média működésében is járatos
– jelenleg a keszthelyi Helikon Rádiót igazgató – Halász Gábor úgy
véli: az önkormányzattól való valódi
függetlenség záloga a magántőke bevonása és az önálló gazdálkodás.

Aláírták a járási hivatal kialakításához
szükséges megállapodást
A Gödöllőn a Polgármesteri Hivatal dísztermében írták alá
október 18-án a járási hivatal kialakításához szükséges
megállapodásokat. A dokumentumokat dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott, a települések részéről a polgármesterek
írták alá, Gödöllő részéről dr. Gémesi György látta el kézjegyével.

Az aláíráson a gödöllői járáshoz tartozó 15 település vezetői
csaknem teljes létszámban részt vettek, egyedül, érdekes
módon, Vécsey László, Szada polgármestere, körzetünk országgyűlési képviselője maradt távol, aki a parlamentben
szavazatával támogatta a járások létrehozását. Ő a dokumentumokat előre aláírva küldte el.

tudományos mérése csak mostanában
indul. Nyilvánvalóvá vált, hogy a települések jövőbeni kommunikációja
a digitális megoldások nélkül elképzelhetetlen. A kezdeti mérések azt
igazolják, hogy az
internet elsődleges
lehetősége a közösségépítés, mert városias településeink
lakosságának fele
már regisztrált valamelyik közösségi
oldalon.
Az ismert internetes
közösségi oldalakon
való
megjelenés
mellett fontos a települések saját honlapját valamilyen formában interaktívvá tétele is.
Ennek segítségével azonnal, közvetlenül megismerhető a lakosság véleménye az önkormányzati intézkedésekkel kapcsolatban, igaz megvan az
a veszély, hogy esetleg sértő, szélsőséges, hamis vagy uszító tartalmak is
felkerülhetnek.
Az önkormányzati honlapok sajátos formája a szerkesztett és a szerkesztetlen tartalmakat ötvöző, budapesti kerületek számára készült

Gönczi Mária, MÚOSZ Helyi Lapok Szakosztályának
elnöke

kell a helyes arányokra, a hírek súlyozására és tálalására is. A települések
sikere szempontjából fontosnak nevezte, hogy a kommunikációban képzett szakemberek dolgozzanak. Mindemellett felhívta a figyelmet a jó településmarketingre, aminek mindig a
pozitívumokat kell hangsúlyoznia és
hírértékű eseményekkel kell meghódítania az országos nyilvánosságot.
Két előadás is bebizonyította, hogy
keveset tudunk a magyar “sajtójéghegy” 82 százalékát kitevő, “vízvonal
alatti” helyi médiumokról, amelyek

Vagyonvesztés és bizonytalanság
A képviselő-testület október 18-án fogadta el a
járási hivatalok kialakításához kötendő megállapodást, amit röviddel ezután aláírt Gödöllő
polgármestere és a megyei kormányhivatal elnöke. Eszerint a polgármesteri hivatal földszintjén átadásra kerül az okmányiroda és a lakosságszolgálati iroda teljes eszközállománynyal, valamint a jelenlegi adóiroda helyiségei
az irodai funkciók ellátására alkalmas eszközökkel. A polgármesteri hivatal személyi állományából 42 fő kerül át a járási hivatalhoz. Átadnak továbbá infokommunikációs eszközöket.
Az előterjesztés vitájában Gémesi György elmondta, hogy ma az önkormányzatok tökéletesen ellátják azokat a feladatokat, amiket a járási hivatalok fognak átvenni tőlük. Nem kevés pénzt költött Gödöllő is a most elkerülő
irodák kialakítására és arra, hogy munkatársai
megfelelően magas színvonalon lássák el a feladatukat. Ráadásul a járások kialakítása totálisan előkészítetlen. Mégis szükséges a megállapodás, mert az önkormányzatnak az az érdeke, hogy a lakossági ügyintézés komfortosan
működjön a járási hivatalokban is.
Káros, irracionális, tisztességtelen döntés el-

Összefogás a fiatalokért és az idősekért

A rendőrség egyedül kevés
Közös megbeszélésre invitálta a városunkban az ifjúsággal foglalkozó és a
szociális szférában tevékenykedő szakembereket dr. Bozsó Zoltán, Gödöllő
rendőrkapitánya. Az október 17-ei megbeszélésen a leggyakrabban felmerülő
problémákat vitatták meg.
Őszintén, nyitottan kell beszélni a problémákról, különben nem tudunk előbbre
lépni – kezdte a beszélgetést Bozsó
Zoltán, aki elmondta, vannak olyan nehézségek, amiknek a megoldásához kevés a rendőrség. Ilyenek a fiatalokkal, a
szórakozóhelyekkel, és az idősekkel
kapcsolatos kérdések, amik a tapasztalatok szerint sok esetben nem is elsősorban rendőrségi feladatok, mégis, sok
ezzel kapcsolatos megkeresést kapnak.
Ezen a területen a család, és a környezet
is sokat tehet a megelőzés terén.
Felhívta a figyelmet arra, sajnos ezeken
sok az olyan pánikkeltő tévinformáció,
aminek semmi alapja, de a lakosság és
az ide látogatók közbiztonság érzetét
negatívan befolyásolják. Szerencsére a
jól működő térfelügyeleti rendszer sokat
segített az elmúlt időben, hogy tisztázzák és megcáfolják a sokszor alaptalan
híreszteléseket. Elismeréssel szólt a ka-

A gyors és pontos tájékoztatást nevezte az önkormányzati média legfontosabb feladatának Péterfi Csaba,
Gödöllő város kommunikációs igazgatója is, hozzátéve, hogy ügyelni

merás rendszer bevezetéséről, mint
mondta, ennek köszönhetően a megfigyelt területeken 30 százalékkal esett
vissza a bűncselekmények száma.
A rendezvényen részt vevő Tóth Tibor alpolgármester elmondta, szeret-

nék a térfelügyeleti rendszert tovább
bővíteni, de még nem tudni, hogy
most, amikor az önkormányzatok
pénzügyi lehetőségei napról-napra
szűkebbek, sikerül-e ehhez forrásokat
biztosítani. Emellett szintén felhívta a
figyelmet az együttműködés fontosságára, s mint mondta, az ilyen egyeztetések sokat segítenek abban is, hogy a
különböző szervezetek között gördülékenyebb legyen az információ csere.
Mint az a beszélgetés során kiderült,
ez utóbbira nagy szükség is van, mivel

venni azokat a feladatokat, amelyek ezer
szállal kötődnek az önkormányzatokhoz, szögezte le Kovács Barnabás (MSZP). Emberi
sorsokról, családokról van szó, akiket az egyszeri döntés kiszolgáltatott, bizonytalan helyzetbe hoz, hangsúlyozta, hiszen nincs meg az a
jogszabályi háttér, ami rendezi a működést,
ami alapján tudni lehet, mi lesz a dolgozók későbbi sorsa. Felhívta a figyelmet a megállapodás szövegének hibáira, elírásaira is.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző válaszában
elmondta, hogy a megállapodás mintaszövegétől, amely egy kormányrendelet melléklete, a kormányhivatal álláspontja szerint nem
lehet eltérni.
A polgármester ehhez hozzászólva úgy vélte,
hihetetlenül alacsony szakmai nívón történik
ez a nagy horderejű átalakítás. Ha így fog működni az államigazgatás, abból olyan fejreállás lesz, amit még nem látott az ország. Szerencsére az önkormányzat felkészült, tapasztalt, jó munkatársakat ad át, akik szeretik és ismerik a szakmájukat. Nem tudni, miként szól
majd bele az életükbe a politika. Miután politikusok és nem szakemberek kerülnek a járási
hivatalok élére, félő, hogy politikai megfe-

a változó jogszabályok és a különböző
szervezeti átalakítások sűrűjében sok
esetben nehezen találnak egymásra a
szakemberek.
Szintén pozitív példaként került szóba
az iskola rendőre program. Gubáné
Csánki Ágnes, a Petőfi Sándor Általános Iskola, és Szűcs Józsefné, a
Damjanich János Általános iskola
igazgatója elismeréssel szóltak a kezdeményezésről, mint mondták, ez a
pedagógusok, a szülők és a gyerekek
számára is sok segítséget jelent. Szintén jók a visszajelzések a körzeti megbízotti rendszerről is.
Sok szó esett a gödöllői szórakozóhelyeken és azok környezetében tapasztalható problémákról is. Bozsó Zoltán
erről úgy fogalmazott, ez is egy olyan
terület, ahol sok a téves információ.
Mint mondta, a rendőrség rendszeresen ellenőrzi ezeket a létesítményeket, s nem csak a járőrszolgálat
munkatársaival. Mint mondta, számít
a sajtó partnerségére is abban, hogy
tájékoztassák a lakosságot, melyek
azok a szórakozóhelyeket, akik mindent megtesznek a megelőzés, és a
szabályok betartása terén. A tervek
szerint a jövőben rendszeressé válnak
majd az ilyen és hasonló egyeztetések.
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Ittlakunk.hu portál, amelyet a főszerkesztő, Lőke András mutatott be az
egybegyűlteknek.
A helyi sajtó gyenge pontja a szerkesztők és az újságírók képzetlensége
is – derült ki a MÚOSZ Helyi Lapok
Szakosztályának elnöke, Gönczi Mária előadásából.
Tapasztalatai szerint ugyanis a helyi média szerkesztői és munkatársai
általában lelkes, jószándékú amatőrök, tanárok, könyvtárosok, a művelődési ház alkalmazottai. Számukra
rendez a MÚOSZ immár 13 éve
továbbképzéseket, ahol eddig 1200
hallgató vett részt 600 településről.
Az egybegyűltek mindemellett
megismerkedhettek a Gyöngyösi Városi Televízió munkájával, illetve az
interneten, és a SMART televíziókon
megtekinthető Önkormányzati Televízió működésével is.
Mivel a konferencia résztvevői a
szakemberek továbbképzését, a tapasztalatok átadását és a sikeres modellek terjesztését rendkívül fontosnak tartják, ezért 2013-ban a MÖSZ
és a MÚOSZ folytatja a tanácskozások sorozatát és közös képzési programot indít.
MP

lelési kényszer alakul ki. Ha ez a szándéka a
kormányzatnak, az óriási hiba. Mi ezt a rendszert egyszer már átéltük. Elutasította az ország, s most bizonyos felhatalmazásokra hivatkozva valakik újra ki akarják építeni.
Gémesi György arra is felhívta a figyelmet –
Vörös Istvánét is, aki többször használja ezt a
fogalmat –, hogy vagyonvesztés éri a várost,
amikor ingóságokat ad át az önkormányzat a
járási hivatal céljaira.
Futás Levente (Fidesz) úgy vélekedett, hogy
közfeladatok ellátásánál mindegy hol van a vagyon, az önkormányzatnál vagy az államnál.
Ráadásul – tette hozzá – 1990-ben vagyonnyerés volt, nem vesztés.
– Tisztelettel és alázattal mondom: az 1990es önkormányzati törvény arról szólt, hogy
szétválasztjuk az egypólusú politikai hatalmat kétpólusúvá. A települések feladatokat
kaptak és a feladatok ellátáshoz vagyont –
reflektált a polgármester. – Aki felelősen
gazdálkodott vele, az gyarapította települése értékeit. Gödöllő 2 milliárdos vagyona 22 év alatt 40 milliárdra nőtt. A 34 ezer
gödöllői közös vagyonának egy részét kell
átadni most az állam átláthatatlannak tűnő,
a település mozgásterét csökkentő új rendszerébe.

Újabb Matolcsy csomag – Még drágább az életünk
Újabb megszorításokról döntött a kormány. Az október 5-ei, az államháztartási
hiány tartósan és jóval 3 százalék alatt tartása érdekében hozott intézkedések után,
október 17-én újabb 367 milliárdos csomagot jelentett be Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter. A rohamtempóban meghozott döntés azután született
meg, hogy Brüsszelben bejelentették, a 2013-ra szóló 397 milliárd forintos kiigazításnak csak a kétharmadát tartják reálisnak, a kormány 0,9 százalékos GDP növekedési várakozását eltúlzottnak vélik, s 2013-ra 3,7-3,9 százalékos GDP-arányos
hiányt prognosztizálnak.
A kormány hét új intézkedésről döntött, 367 milliárd forint értékben. A tervekkel
szemben jövőre mégsem felezik meg a bankadót. Ez plusz 72 milliárd forintot jelent. Mint a miniszter mondta, nem így akarták, de az EU miatt nem tehetnek mást.
Mintegy 90 milliárd forintot várnak attól, hogy a tranzakciós illeték egy ezrelék
helyett két ezrelékre nő. Hogy ezt a bankok milyen mértékben hárítják át a lakosságra, az majd a jövőben derül ki. Az illeték emelése vonatkozik a Magyar Államkincstárra is, ahonnan 40 milliárd pluszt várnak.
Változik a helyi iparűzési adó alapjának számítási módja. Eddig az eladott áruk beszerzési értékét el lehetett számolni, jövőre azonban csak az összeg 80 százalékát
lehet érvényesíteni. Matolcsy szerint ez főleg a nagykereskedelmi és részben az
energetikai cégeknek okozhat többletköltséget. Mintegy 35 milliárd forintot vár ebből a kormány.
Az egész országban bevezetik a közműadót. Bár a miniszter szerint ez a multinacionális cégeket terheli, feltehetően senki sem lepődik meg majd azon, ha ezt a szolgáltatók valamilyen díjemelés formájában fogják áthárítani a lakosságra. Ebből az intézkedésből 30 milliárd forint folyhat be a költségvetésbe.
Vágtak egyet a cafeteria rendszeren is. A béren kívüli juttatásoknál a jelenleg 10 százalékos egészségügyi hozzájárulást 27 százalékra emelik. Jelenleg 100 forint bruttó
bérnek 48 forint, míg ugyanennyi cafetériának 24 forint az adótartalma, ez jövőre 34
forintra nő.
Az adóbeszedés hatékonyságát még tovább javítják, és 60 milliárd forintot remél a
kormány attól, hogy 2,5 millió forintig egyedi számlabenyújtást és- ellenőrzést vezetnek be a korábbi 10, majd 5 millió forinttal szemben.

„Biztonságosan közlekedni egy életúton”

Betartani a szabályokat
Október 16-tól 21-ig a TESCO
Áruház parkolójában várta az
érdeklődőket a Magyar Autóklub, országjáró közlekedésbiztonsági és oktató programjával.
A kezdeményezés célja az volt,
hogy a résztvevők mind elméleti, mind gyakorlati közlekedési
ismereteiket bővíthessék.
Az érdeklődők autós és kerékpáros
tesztpályán tehették próbára tudásukat,
a borulás-szimulátorban megtapasztalhatták, mire számíthat az, aki gépkocsijával felborul, valamint a „részeg
szemüveg” kipróbálása esetén arról is
képet kaphattak, mit lát az, aki ittasan
vesz részt a közlekedésben. Mindezek
mellett a szakemberek filmvetítésekkel, előadásokkal segítettek megismerni a KRESZ-t és megelőzni a balesetveszélyes helyzetek kialakulását.
A programot hét éve indította el a Magyar Autóklub, s azóta minden évben
országjárás keretében végzik a megelőző munkát. Gödöllőn már a múlt évben
is jártak a balesetmegelőzési szakemberek. Idén ismét a TESCO parkolójában kapott helyet az elméleti oktatásnak helyet adó kamion, és itt alakították ki a tesztpályákat is. Az itt töltött
egy hét alatt városunk közel 700 iskolás diákja kapcsolódott be a program-
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ba. Az október 16-ai megnyitón a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola diákjai

Az eseményen részt vett Tóth Tibor
alpolgármester, Bozsó Zoltán, Gödöllő rendőrkapitánya, Kőszegi Sándor, a Magyar Autóklub projekt managere, és Pintér József, a Magyar Autóklub közlekedésbiztonsági üzletág igazgatója. Valamennyien hangsúlyozták a közlekedésben résztvevők együttműködésének, a szabályok ismeretének és betartásának fontosságát. Mint elhangzott, az elmúlt tíz évben ötven százalékkal
csökkent a halálos kimenetelű
balesetek száma, s ebben jelentős szerepet játszottak az ilyen,
és hasonló balesetmegelőzési projektek is. A program az önkormányzat tá-

November 3-án és 4-én a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a nagy sikerre
való tekintettel megismétli tavaszi, észak-magyarországi kirándulását.

vettek részt. A gyereket a szakadó eső
sem tántorította el, lelkesen próbálták
ki a különböző megmérettetéseket.

A helyszínen megismerkedtek a fontosabb táblákkal, a kereszteződések
típusaival, az elindulás és az irányváltoztatás alapjaival. A első tapasztalatok szerint a bringaóra egyértelműen hasznos volt.
A Magyar Kerékpáros Klub helyi vezetése nyitott arra, hogy – amennyiben igény van rá, valamennyi gödöllői általános iskolában ingyenesen

Orange Day - 2012

Önkéntes segítség
A GlaxoSmithKline Vaccines
(GLSK) egyre fontosabb szerepet szán üzleti stratégiájában a vállalati felelősségvállalásnak. Ennek kapcsán a vállalat egy munkanapot arra
szánt, hogy dolgozói a helyi közösségnek nyújtsanak segítséget, együttműködve azokkal.

mogatásával valósult meg. A tervek
szerint jövőre ismét otthont adunk a
jb
rendezvénynek.

sikerült eljutniunk. Összességében a
cég 50 dolgozója végzett társadalmi
munkát.
A Táncsics Mihály úti Óvodában a
dolgozók az udvar takarításában,
rendbetételében segítettek, a Gödöllői

megszervezzék a foglalkozást. A Magyar Kerékpárosklub gödöllői vezetője, Füle Sándor a 30/303-1335-ös
telefonszámon várja az érdeklődő pedagógusok jelentkezését.
d

Egyetemi Atlétikai Club sportpályáján rendbetették, illetve lefestették a
pályaszegélyt és a bejárati kaput.
A Kazinczy Körúti óvodában a fajátékok újrafestésében, a Tessedik Sámuel Idősek Otthonában pedig a
nagytakarítással segítették az intézmény lakóit és dolgozóit.
Amellett, hogy az Orange Day
megszervezésének célja elsősorban
az, hogy a helyi lakosság életében
szerepet vállaljon, ráadásul remek
csapatépítő és közösségteremtő ereje
is van.
A GLSK bízik benne, hogy a
kezdeményezés nagy segítséget jelentett az intézményeknek, s szeretnék, hogy ez az elkövetkezendő években hagyománnyá váljék a cég életében.
glsk

Alapozó projekt - álláskeresők támogatása a térségben
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, tapasztalatairól.
A projekt hátrányos helyzetű álláskeresőknek segített a 7. és 8. osztály elvégzésében, illetve felkészítést kaptak a munkaerő piacra való eredmé-

és Gyermekjóléti Szolgálatnál egyébként hamarosan egy új konyhát is átadnak majd. A korszerűsítések remélhetőleg könnyebbé teszik azoknak az
embereknek a mindennapjait, akik állandó otthon hiányában kénytelenek az
intézményt felkeresni. Az átadó eseményen részt vett dr. Gémesi György polgármester és dr. Tamás Márta, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájának
vezetője is.

Újra indul a kastélytúra

Két keréken az iskolába

Ez elsősorban nem anyagi támogatást, hanem kétkezi munkát jelent.
Idén, először a gödöllői telephelyen is
sikeresen megszervezték az Orange
Day elnevezésű programot, melynek
során négy helyszínre, két időpontban
(szeptember 21-én és október 8-án)

Október 17-én – a Szegénység elleni
küzdelem világnapján – a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál új fürdőszobát adtak át; az anyagi
forrást a hollandiai testvárvárosunkban,
Wageningenben működő WGWG Szociális Alapítvány segítségével sikerült
előteremteni. Mint ismeretes, a Forrás
már 20 éve ápol szoros kapcsolatot hollandiai partnerével, aminek révén a
WGWG számtalan adománnyal támogatta és segítette a gödöllői intézményt.
A mostani beruházást az alapítványon
keresztül érkezett 5000 euró összegből
sikerült megvalósítani. A kivitelező, a
Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat mindössze két hét alatt építette újra a korábban igen-igen rossz állapotban lévő mellékhelyiséget. A Forrás Szociális Segítő

Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete

Bringaóra a Damjanich Általános Iskolában

Városunkban új kezdeményezés indult útjára: a Damjanich 4. b. osztálya
bringaórát tartott. Az óra napján a tanulók kerékpárral jöttek iskolába, és
osztályfőnökük, Molnár Katalin, valamint a Magyar Kerékpárosklub
egyik aktivistája és egy gyakorlott kerékpáros szülő kíséretével bicajjal bejárták az iskola környéki mellékutcákat.

Új fürdőszobát adtak át a Forrásban

nyes visszatérésre. Ezt különböző
szolgáltatások formájában kapták
meg az ügyfelek: angol nyelv oktatása, számítástechnika ismeretek
oktatása, kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozás, álláskereső klub,

egyéni, jogi és pszichológiai tanácsadás, stb.
A projekt Gödöllő, Isaszeg, Aszód,
Tura, Valkó, Bag, Zsámbok és Dány
településeken valósult meg, szoros
együttműködésben a térség településeinek önkormányzataival, családsegítő szolgálataival, civil szervezeteivel és a Pest Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának Gödöllői
Kirendeltségével.

A túrát az idén is ÉszakMagyarország kevésbé ismert, vagy ritkábban látogatott kastélyaiba, történelmi emlékeihez szervezték. Az első napon az
Andrássyak felújítás alatt
álló tiszadobi kastélyát látogatták meg, amit a rekonstrukciót végző építész mutatott be, és a felújításra váró monoki Andrássy-kastélyt tekintették meg – a lelkes idegenvezető hölgy jóvoltából szó szerint a pincétől a padlásig. Szintén az
első nap programjaként az Erzsébetkirálynéról elnevezett Tisza-hídon átkelve megtekintették az Europa Nostra-díjas, Európában egyedülálló copf
stílusú zsinagógát Mádon.
A második nap első programja a regéci vár megmászásával kezdődött,

majd egy rövid buszos utazást követően a gyönyörű freskókkal díszített
tuzséri Lónyai-kastélyba látogattak el
a gödöllői kastélybarátok.
A program a vajai Vay-várkastély
megtekintésével zárult, melynek

felújítása szintén nemrégiben fejeződött be.
A november 3-4-ei, változatlan tartalmú kirándulásra szeretettel várnak
minden kedves érdeklődőt!
A részletes program iránt érdeklődhetnek a kovacs.eva@kiralyikastely.hu
e-mail címen, vagy munkaidőben a
30/959-1967-es telefonszámon.
gkkbe

Egyesület segíti a városrész szépítését

Családiasabb lakótelep
Új egyesülettel gazdagodott városunk. A Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület Pelyhe József és
Varga András, a városrész két önkormányzati képviselője (Gödöllői
Lokálpatrióta Klub) hathatós segítségével alakult meg azzal a céllal, hogy
ezzel is bővítsék azokat a lehetőségeket, amikkel a területet szebbé
tehetik.
– Ebben a városrészben nagyon aktív,
összetartó lakóközösség van. A hangulat, az emberek egymáshoz való viszonya úgy érzem sokkal jobb, mint
ami általában a lakótelepeket jellemzi: baráti, de az sem túlzás, hogy családiasnak is nevezhető – mondta lapunknak az egyesület elnöke, Pelyhe
József. – Akik itt élnek, sokat tesznek
környezetük szépítéséért, gondozásáért. Egyesületi formában erre még
több lehetőség van, hiszen így módunkban áll pályázati forrásokat is
igénybe venni.
– A belváros mely területét érinthetik az egyesület tervei?
– A Szent István tér-Erzsébet Királyné körút-Kossuth Lajos utca- Amb-

rus Zoltán köz-Remsey Jenő körút által határolt területen szeretnénk környezetünket még szebbé tenni, optimális esetben olyan fejlesztéseket
végrehajtani, amire nincsenek önkormányzati források.
– Például?
– Szeretnénk felmérni, milyen lehetőségek vannak az itt lévő régi játszóterek felújítására, bővítésére. Emellett minél több itt élőt be kívánunk
vonni a „Tiszta udvar–rendes ház”
programba, amibe már az idén is –
nagy örömünkre – beneveztek néhányan ebből a városrészből.
– A pályázati lehetőségek mellett
milyen előnyeit látja még az egyesületi formának?
– Az elmúlt években már sokan
jelezték, hogy szabályozott keretek
között szívesen adnának támogatást a
további fejlesztésekhez, szépítésekhez. Így már erre is lehetőség nyílik.
Tudjuk, hogy az itt élőknek sok
ötletük, javaslatuk van, hogyan tegyük otthonosabbá szűkebb lakókörnyezetünket.
Várunk mindenkit, aki szeretne bekapcsolódni a munkába!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhatott meg.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkkal együtt érezve
megjelenésükkel rótták le kegyeletüket a tragikus körülmények között
elhunyt MARGITAI JUDIT végső búcsúztatóján. Köszönet azoknak is, akik
valós vagy virtuális gyertyát gyújtottak az elhunyt emlékére.
A gyászoló család
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Az Unoka és nagymamája
Nagyon kellemes olvasmány
Pataki Éva Nőből is megárt a
nagymama című regénye. Az
írónő leginkább, leggyakrabban forgatókönyveket alkotott
Mészáros Márta filmrendező
állandó munkatársaként – legutóbbi közös filmjük az Utolsó
jelentés Annáról Eszenyi Enikővel a címszerepben –, ami
akár irigylés tárgyává is tehette őt. Most kiderül, hogy azért
forgatókönyvírásból sem lehet
meggazdagodni: erre sincs
pénze, arra sincs pénze – tudhatjuk meg az életének minden területére kitérő önéletrajzi regényből.
Elsősorban mégiscsak az Unoka –
így, nagybetűvel – körül forognak a
gondolatok, az események. Az elvált,
noha két felnőtt gyereket is magáénak
tudható, de mégis, magát akár
fiatalnak is érezhető, független nő
egyszer csak arról értesül, hogy nagymama lesz.
Azt sejti, hogy nagymamának lenni egészen más, mint anyának. De hát
ennyire?! Számtalan meglepetés zúdul a nyakába. Szokatlan teendők
tömkelege árasztja el.
Persze azért az unoka – az Unoka –
az ember legjobb barátja, legyen akár
nő, vagyis nagymama, akár férfi,
vagyis nagypapa. Belőle már nem

annyira a gondok, inkább csak az örömök jutnak a felmenője számára. Bájos jelenetet eredményez annak a leírása, mikor a fiatal nagymama a csecsemő unokával osztja meg, mi is
bosszantja éppen. Az Unoka figyelmesen hallgatja. Végül: „Unoka abszolút egyetértett, ebben maradtunk.”
Végigkísérjük az Unoka cseperedését egészen óvodás koráig. A kisfiú
– mert fiú az illető – anyukája természetesen minden vele kapcsolatos
dolgot jobban tud, mint a nagymama,
az ő anyukája, ezért időnként titkolózniuk kell előtte. Jaj, csak ezt meg
ne tudja a lányom! – szorong nem kevésszer a nagymama. Hogy az Unokától tudhatná meg, attól alig tart.
Vannak dolgok, melyek a kettőjük titkát képezik.
Hol hosszabb, hol rövidebb időt
tölthet kettesben az Unokával. Hol
történik közben valami, baj, nézeteltérés, hol nem. Szépen összecsiszolódnak. Közben sem a munkájától, az
írástól, fordítástól, sem a barátnőivel
való, leginkább romkocsmában történő találkozásoktól sem kell elbúcsúznia, ezekre is jut ideje.
Mi több, a szerelem is jelen van
még az életében. Egy kapcsolata éppen véget ér a regény elején. De előkerül egy ifjúkori szerelme – Ausztráliából. Na hát, Ausztráliába nem
követi a férfit, bármennyire elégtételt
is érez, hogy az megint, annyi év után

megkereste. Találkozik valakivel, történetesen Balatonszepezden, ahová
együtt mehettek el az Unokával, hogy
az egyik barátnője nyaralójában töltsenek egy-két napot. Korban összeillenek. Azonban az ő korukban már
nem megy könnyen az egymásra találás.
A barátnői közül az egyiket nagy
csapás éri: nyugdíjazzák. A másik
nagy örömére végre anya lesz. Anya
– mikor mások már nagymamák.
Szóval, sem anyának, sem nagymamának lenni sohasem lehet sem elég
későn, sem elég korán. Humoros,
kedves könyv Pataki Éváé. Bármiféle
családi státuszú személy élvezheti,
mi több, sokat tanulhat belőle.
(Pataki Éva: Nőből is megárt a nagymama)
- nád -

Történelem, nem csak fiataloknak

Honfoglalás
Íjász bemutató, lovas bevonulás, történelmi visszatekintés.
Különleges élményt ígér a Honfoglalás című rock opera. A
Szűts István és Koltay Gergely
szerzőpáros Pintér Tibor, a Sziget Színház társulatának vezetője kérésére dolgozta át
rockoperának, a Honfoglalás
című filmet. A múlt évben nagy
sikerrel bemutatott előadást
november 10-én a Művészetek
Háza színpadán láthatja a gödöllői közönség.
Koltay Gergely és Szűts István
nagyszabású történelmi rockoperája
feltárja a magyar honfoglalással kapcsolatos legújabb történelmi információkat, üzenve a mai fiataloknak, és a
Kárpát-medencében élő összes magyarnak, hogy alaposabban megismerkedhessenek a magyarok valódi
történelmével. A produkció a legigényesebb zenei és prózai adaptáción
keresztül látványos jelenetekkel, minőségi szereposztással mutatja be a

hét vezér hazára találását. A rockopera alapötlete a film Szállj, szállj sólyom szárnyán című nagy sikerű dalából született. A történetből persze
nem hiányozhat a szerelmi szál sem:
egy magyar férfi és egy besenyő lány
tiltott szerelme adja a hátteret a
besenyőkkel vívott ütközetek bemutatásához.
Az előadás a műfaj legkiválóbb művészeit állítja egy színpadra: Pintér
Tibor mellett többek között Makrai
Pált, Kalapács Józsefet, Janza

Katát és Papadimitriu Athinát láthatják a főbb szerepekben.
És, hogy miért is félt a kalandozó magyarok nyilaitól egész Európa? Honfoglaló őseink nyomdokán Kassai
Lajos világbajnok lovas íjász, ötszörös Guiness rekorder lélegzetelállító
bemutatója már több előadás során
ékesen bizonyította, nem véletlen,
hogy ma is ismert az ezer évvel ezelőtti fohász: „A magyarok nyilaitól
ments meg, Uram, minket!”. A tervek
szerint a rekorder íjász produkcióját a
gödöllői közönség is megcsodálhatja
majd.
Bár a művel a szerzők elsősorban a
magyar fiataloknak szeretnék megmutatni, hogyan vert gyökeret a népünk Európa szívében, november 10én este nem csak őket várják a Művészetek Házába, az előadáson minden
korosztálynak lenyűgöző, feledhetetlen élményben lesz majd része.
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Karácsonyi ajándék lehet az újabb napló

Decemberre kész az új album

Talamba: Spirit of Life
Hosszas munka után – aminek
egy része még hátra van –, néhány hét múlva új albummal jelentkezik a Talamba Ütőegyüttes
Gödöllő. A kiváló muzsikusok ez
alkalommal olyan kiadvánnyal
lepik meg a közönséget, ami
nem csak zenei CD-t, hanem a
koncert hangulatát megmutató
DVD-t is tartalmaz.

az eddiginél jobban szeretnének bekapcsolódni a nemzetközi zenei vérkeringésbe. Az elmúlt hónapokban a Talamba több jelzést is kapott, hogy Németország, Olaszország és Spanyolország
mellett Mexikóban és a Távol-keleten is
szívesen fogadnák őket. Az új album
bemutatóját december 8-án tartják a
Művészetek Házában. A koncert a „talambásított” remekművek mellett más

Spirit of Life – ez a címe a most készülő
Talamba albumnak – árulta el megkeresésünkre Zombor Levente, az együttes vezetője. Ez már a sokadik CD, amit
a Talamba neve fémjelez, az önálló kiadványok sorában pedig a hatodik. A lemez felvételeire a következő hetekben
kerül sor a Magyar Rádió 22 –es stúdiójában, a DVD forgatása pedig a nyáron
zajlott a kastélyban.

különlegességekkel is szolgál. Az
együttes és Herczenik Anna közös produkcióval lepi meg a közönséget, s ezzel a Talamba egy régi álma válik valóra. Az együttes vendége lesz a Harmonia Garden zenekar is, akik a művek tolmácsolásában segítenek majd.
A koncert nem csak a zenei élmény
miatt bővelkedik majd izgalmas pillanatokban. A Talamba december 8-án vi-

Az együttes olyan népszerű zeneműveket válogatott össze: mint Grigora Dinicu: Pacsirta, Liszt: II. Magyar Rapszódia, Hacsaturján: Kardtánc, vagy
Piazzolla: Libertango című műve. Az
összeállításnál ez alkalommal nem csak
a hazai, hanem a külföldi közönség igényeit is figyelembe vették, a korábbi sikeres európai fellépések alapján ugyanis

lágrekordot szeretne felállítani. Miben is
lehet rekorder egy ütőegyüttes? Miben
másban, mint az egy perc alatt leütött
hangok számában. A xilofonon zajló rekordkísérletet speciális kamerával rögzítik, s a közönséggel együtt számolják
majd meg az ütéseket. A rekordot
közjegyző hitelesíti, ha sikerül…

Herceg Egérvári Elemér nem tétlenkedik
Negyedik alkalommal jelentette meg a Gödöllői Királyi
Kastély herceg Egérváry Elemér gyerekújságját, a Sajtcetlit. Az újság őszi száma a kastély új attrakciót, látnivalóit
hozza közelebb a gyerekekhez.
Most is a már megszokott, humoros
formában ismerkedhetnek meg az olvasók a főúri lovas kiállítással, a 3D
mozival és az istálló holo-vetítőin
„üzemelő”, valósághűen nyerítő lovainkkal. A Sajtcetli ingyenesen hozzáférhető a kastélyban, de minden gödöllői óvodába és iskolába eljuttatták
már a múzeumpedagógiai programajánlóikkal együtt, hogy a pedagógusok könnyen értesülhessenek a gye-

rekekre vonatkozó friss információikról.
Nagy öröm hogy a Múzeumpedagógiai Nívódíjas mesekönyv, a Herceg Egérváry Elemér naplója továbbra is nagy siker az olvasók körében.
Jó, hír az olvasóknak, hogy a folytatásra már nem kell sokat várni.
– Rengeteg lelkes, pozitív visszajel-

zést kaptunk gyerekektől, szülőktől,
pedagógusoktól. Ez is ösztönzött bennünket a kisfiammal arra, hogy „megkeressük” Elemér naplójának második kötetét. (Nagy munka volt, de
megtaláltuk!)
A szöveg tehát készen van, Ferenc
Tamás egri festőművész pedig már
dolgozik a szépséges illusztrációkon.
A mesekönyv terveink szerint decemberben, az Adventi Kastélynapokra kerül majd a boltokba – tájékoztatta lapunkat Faludy Ildikó, aki
Herceg Egérváry Elemér gondolatainak egyik tolmácsolója.
Mint megtudtuk, Elemérrel további, nagyszabású tervekről is
egyeztetnek, de ezekről majd a jövő
évi Sajtcetlikben olvashatnak az érdeklődők!
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Város-Kép

Akik az uralkodócsaládnak is szállítottak

MŰALKOTÁSOK GÖDÖLLŐN

Királyi ajándékok a Királyi Kastélyból
A Gödöllőre látogatók jelentős
része megfordul a királyi kastélyban. Aki eltölti idejét a patinás falak között, szeretteit, barátait szívesen meglepné valami különleges, a helyhez kötődő ajándékkal. Néhány hete
már, valóban olyan finomságokkal és emléktárgyakkal
kedveskedhetnek családjuknak, ismerőseiknek az ide látogatók, amikhez csak itt juthatnak hozzá, amiket kizárólag a
kastély vendégei számára készítenek.
Az Udvari Beszállítók Boltjában
azoknak a termékeiből lehet válogatni, akik egykor a királyi család részére is készítették termékeiket. A
kastélykávézó régi helyén fogadja a
látogatókat az újonnan kialakított
bolt. Kialakítását hosszas kutatómunka előzte meg, hiteles adatok, dokumentumok alapján térképezték fel,
kik voltak azok, akiknek a termékei
egykor a kastélyba kerültek. Ezt kö-

vetően vették fel a
kapcsolatot azokkal a gyártókkal,
akik ma is megtalálhatók minőségi
termékeikkel a hazai piacon. Így kerülhetett a polcokra többek között a
kizárólag ide készített
Stühmer
csokoládé, vagy a
Tokaji Kereskedőház kizárólag a kastély számára palackozott 2004-es évjáratú 5 puttonyos tokaji aszúja, aminek címkéjét
közönségszavazással választották ki.
Ezek mellett a Dreher, a Teleki Pincészet, a Törley, és a Szamos marcipán úgynevezett kastélymárkás termékei is ott sorakoznak a polcokon.
Természetesen nem hiányozhatnak a
helyben készült dolgok sem, hiszen
azok egykor a király asztalán is helyet
kaptak. Gödöllői mézek, fűszerek,
szarvasgombás finomságok, valamint

Október 23-án évről-évre az egykori Nemzetőrség épületénél
tisztelegnek városunk lakói a forradalom hőseinek emléke
előtt. 1956-ban a rendőrség birtokolta az épületet, s több
egyetemistát is itt tartottak fogva. Október 25-én, a kora esti
órákban a tömeg követelte a diákok szabadon engedését. A
rendőrök gyilkos sortűzzel fogadták a tüntetőket.

kézművesek munkái között válogathatnak a vendégek.
Az Udvari Beszállítók Boltja azonban nem csak a messziről jött látogatókat várja, hanem azokat a helyieket
is, akik szűkebb pátriájuk ajándékaival kívánnak meglepni valakit.
A gödöllői lakosok lakcímkártya
felmutatása ellenében a kastélymárkás termékeket 15 százalékkal olcsóbban vásárolhatják meg, és kedvezményt kapnak a kastély kávézójában is.
kj

azonnal elvarázsolta. A fotókiállítás –
egy távoli ország múltját, jelenét és jövőjét érzékeltető női arcok bemutatásával – tisztelgés a női nem világon
átívelő, világot betöltő szerepe előtt.
Faust Zsolt gyermekkorát Gödöllőn töltötte, itt járt iskolába, szülei ma is Gödöllőn élnek és dolgoznak. Ő maga
igazi világutazó, amiről így vall: „A

Új tárlat a Városházán

Nepál arcai
(Folytatás az 1. oldalról)

A művész közeli ismerőse, Miklósi
Gyöngyi így jellemezte a képekhez való
viszonyát: „Nem nekem kellene ezekről
a képekről beszélnem, mert szerintem
beszélnek ők helyettem is. Sőt, sokkal

A rendőrség épületébe néhány nap múlva a Nemzetőrség költözött, s a gödöllőiek ma is így emlegetik.
Udvarán 2001. október
23-án az 56-os Szövetség
Gödöllői Szervezete kopjafát állíttatott a gödöllői
áldozatok emlékére.
A dr. Pálvölgyi Richárd
által készített kopjafa egy
kő talapzaton helyezkedik
el, aminek alsó részére
emléktáblát helyeztek.
Ezen a forradalom öt helyi
áldozatának neve olvasható: Balázsovich András
és Kiss Antal gödöllői diákok, továbbá Bendichty
Ernő, Bilicsky András és Fodor Zoltán Gödöllőn tanuló egyetemisták, akik
a budapesti harcokban vesztették életüket.
Az emlékművet Erdősi Antal, az 56-os Szövetség Pest megyei elnöke leplezte le, majd a történelmi egyházak képviselői ökumenikus szertartás keretében szentelték fel és áldották meg.
bj

Kiss Ernő honvéd altábornagy kendője

A hónap műtárgya
galmas dolog. Hetedik osztályos korában például egy kis világatlaszba belerajzolta a Magyarország-Nepál útvonalat, amin keresztül majd eljut abba a tá-

jobban.” Amikor megismertem Faust
Zsoltot, és kiderült, hogy mivel is foglalkozik, kértem, hogy mutassa meg a
képeit. Előljáróban nem számítottam
semmi különösre, de ahogy néztem fotókat, megdöbbentem. Számomra nem
szokványos képek, sokkal többet jelentenek annál. Ahogy néztem, egyszercsak a képek elkezdtek beszélni: örömet, bánatot, reményt sugároztak és sugároznak a mai napig. A fotóművészek
világnyelvén ragadnak meg egy-egy
pillanatot, melyek így válnak örökérvényűekké; önmagukért beszélnek és életre is kelnek.
Maga a kiállító, Faust Zsolt a megjelenteknek elmondta: már kora gyermekkorától motoszkált benne az utazási vágy:
országok megismerése, kultúrák és emberi mozzanatok felfedezése nagyon iz-

Az ’56-os emlékmű

voli országba. Feltehetőleg akkor még ő
maga sem hitt benne teljesen, hogy sok
évvel később az álma valóra válik. Sőt,
nem is egyszer, hanem huszonkétszer (a
következő, huszonharmadik nepáli túrára épp a héten indult – a szerk.). Számára Nepál maga az álom, egy csoda. Már
első utazása során megérintette ez az érzés. A fenséges, félelmetes hegyek – az
Istenek lakóhelye – és a hegyek tövében
élő, egyszerű körülményeiket elfogadó
emberek „belső” tisztasága, barátságos
közeledése az ő nyitott, befogadó lelkét

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 nemcsak a fiatal, de az
idős nő munkájára, közreműködésére
is szükség van.
távoli országok megismerése, az utazás
iránti vágy kora ifjúságomtól hajtóerőként működött bennem. Folyamatosan képeztem magam, az utazásokhoz
szükséges ismereteimet rendszeresen
bővítettem.
Útjaimat önállóan terveztem és valósítottam meg. Így jutottam el 118 országba, és így tettem meg hátizsákos turistaként öt világkörüli utat. Tapasztalataimat jól tudtam hasznosítani, amikor
utazásszervező végzettséget szereztem.
Ma is egy ausztráliai utazási iroda munkatársaként dolgozom európai túrák
szervezőjeként és vezetőjeként.”
ch

A Gödöllői Városi Múzeum októberben egy kegyelettel őrzött relikviát választott a hónap
műtárgyának: Kiss Ernő aradi
vértanú kendőjét.
Eleméri és ittebei Kiss Ernő 1799-ben
született Temesváron. Katonai pályafutását a bécsi Theresianum elvégzése után
a császári hadseregben
kezdte 1818-ban. 1848
tavaszán részt vett a
szerb felkelők elleni
harcokban. Októberben honvéd vezérőrnaggyá nevezték ki, a
bánsági hadtest parancsnoka lett. Decemberben altábornagyi rangot kapott, de a
parancsnokságról le
kellett mondania Damjanich János javára. Kossuth az Országos Főhadparancsnokság vezetőjévé nevezte ki.
A világosi fegyverletételnél került
orosz, majd osztrák fogságba.
Golyó általi halálra ítélték, mert a
császári csapatok elleni harcban nem
vett részt. Kivégzésekor csak a második lövés oltotta ki életét, erre maga
Kiss Ernő adta ki a tűzparancsot a
tanácstalan kivégzőosztagnak. Ara-

don, 1849. október 6-án végezték ki a
tizenhárom vértanú egyikeként.
Holttestét tisztiszolgája, Kovács
Mihály hantolta ki s temette el álnéven az aradi temetőben. Később
még kétszer újratemették, végső
nyughelye az eleméri katolikus temp-

lomban van. A hagyomány szerint a
kendővel a kihantolást követően takarták le az altábornagy arcát, majd
relikviaként őrizték azt.
A Gödöllői Város Múzeum Csupor-gyűjteményének ez a különleges
darabja méltán kelti fel a ’48-as hagyományokat napjainkban is ápoló,
tisztelő gödöllőiek érdeklődését.
Czeglédi Noémi

Ismét várják a híveket az ORA kápolnába
Hosszú évek után újból van szentmise Máriabesnyőn, a Fenyvesi
nagyút 42. szám alatt található ORA kápolnában. 2012. október
16-án, reggel 7 órakor tartotta az első misét András atya (Nagy
András), aki nyugalomba vonulását követően, néhány hónapja
került Máriabesnyőre.

Nagy András címzetes apát, címzetes esperes korábban Abonyban
volt plébános, nyugdíjba vonulása
óta szolgál Máriabesnyőn.
A tervek szerint ezentúl szentmisét és igeliturgiát is tart itt,
szentáldozási lehetőséggel.
Az időpontokat, a Máriabesnyői
bazilikában hirdetik ki.

2012. október 24.

Hogy ne lépjünk bele…

Muskátlik teleltetése öt lépésben

Az első gyűjtőedények
A kutyások és nem kutyások közötti
csatározások egyik fő oka, hogy a
kedvencek sokszor otthagyják „nyomaikat” a járdán, az úttesten vagy a
park füvén. A városunkban kutyát
sétáltatók között egyre többen rendszeresen összeszedik a kutyapiszkot,
amit vagy közterületi szemetesbe
dobnak vagy az otthoniba, attól függően, melyik van közelebb. Erre a
jövőben már nem lesz szükség, kihelyezték ugyanis az első kutyapiszok gyűjtőedényeket. Az első kör-

ben a kutyások által leginkább látogatott helyekre tették ki a kifejezetten erre a célra kialakított, speciális
tárolókat. Az öt darab edényből 1-1
került a Kör utcai, a Patak-téri és az
alsóparki kutyafuttatóba, kettőt pedig
az Alsópark sétányai mellett helyeztek
el: egyet a fősétány és Ady sétány felől
bejövő út kereszteződésénél, egyet pedig a Világfa közelében. Az első tapasztalatok szerint a kutya tulajdonosok megelégedéssel vették használatba
a már régen várt speciális tárolókat. A

Gödöllőn élnek a mesék rettegett ragadozói

Ne féljünk a farkastól!
Budapesttől szűk félórányira, Gödöllő határában egy fiatal etológus lány pátyolgatja huszonnyolc
farkasát…
Ködös napon érkezünk Gödöllő alvégére, egy jókora fakapu elé. A
kopott fémtábla melyen már alig olvasható a felirat: „Vadállat Menhely”.
Fiatal, barna hajú, mosolygós lány fogad bennünket. Odabent jobbra-balra
karámok, bennük hatalmas vaddisznók.
Beljebb lovak az istálló előtt. Újabb karámok, újabb vaddisznók. Aztán megint
kerítés, megint kapu – a túloldalon pedig elénk tárul, amiért jöttünk. Meg sem
tudom számolni, hány farkas bámul
ránk nagy kíváncsian.
A házigazdával már a ház melegében
ülünk le beszélgetni. Újváry Dóra annak idején etológusként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Diplomamunkáját a farkasok és a kutyák
viselkedésének összehasonlító elemzéséből írta – azt kutatta, mi a különbség a

két faj problémamegoldó módszereiben. „Talán a legjellemzőbb, hogy
amikor megoldhatatlannak tűnő feladattal találja szemben magát, a farkas
igyekszik önállóan megoldást találni, a
kutya viszont az ember segítségét kéri”
– magyarázza.
Dóra ezen a telepen végezte első vizsgálatait. Amint mosolyogva meséli, először beleszeretett a helybe, utána a telep
vezetőjébe, Horkai Zoltánba, aki világhírű filmes állatkoordinátor. Tulajdonképpen hány állatot tartanak? Dóra
kicsit elgondolkodik, gyors statisztikát
készít a négyhektárnyi területet lakó
állatseregletről: 60 vaddisznó, 40 gímszarvas, 4 ló, 3 barnamedve, 1 hiúz, 1
róka, 1 mosómedve, 7 kutya, néhány
kutya-farkas hibrid. No és persze: 28
farkas.
A telep még az 1950-es években épült a
Filmgyár kiszolgálására. Itt forgott le
egyebek között Homoki Nagy István
természetfilmjeinek sok jelenete, rész-

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Janó: Fiatal, keverék kan
kutyus. Állandóan pörög,
intézkedik. Aktív családba
szeretne költözni, ahol na‐
gyon szeretik őt.
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ben a legendás Cimborák is. Amikor az
1980-as évek végén gondok támadtak a
magyar filmgyártásban, gazdátlanná
vált a telep. Egy időre beköltözött a
„medveember”, Kósa József, hogy menedéket adjon a cirkuszokból, magánállatkertekből kiebrudalt maciknak.
Aztán belépett a képbe Horkai Zoltán,
újra igazi filmes állatteleppé fejlesztette
a területet.

Az itteni állatok jó része filmszínészként dolgozik. Rengeteg világsikernek
voltak már részesei a farkasok, a medvék. Dóra és Zoltán emellett itthon, és újabban külföldön is ismeretterjesztő előadásokat tart.
Sokat mesélnek a farkasokról,
igyekeznek meggyőzni a hallgatóságot: nincs miért félni ezektől
a csodálatos állatoktól. Előadókörútjaikra a két legkezesebbet,
Volkót és Nelsont viszik magukkal; az előadás után meg lehet
simogatni a két utazó nagykövetet. „A telep fenntartása, az állatok ellátása rengeteg pénzbe kerül. Ma már
mindenért fizetni kell; korábban ingyen
kaptuk például a száraz kenyeret, most
már azt is meg kell vennünk. Elősorban
a forgatásokból befolyó pénzből tartjuk
fenn magunkat – avat be az anyagiakba
Dóra.
Végre eljön az idő, közelebbről is megnézhetjük Dóra kedvenceit. A 28 farkas
több falkában él, ugyanolyan szigorú
hierarchiában, mint a szabad természetben. A maguk módján, két falkában, kifejezetten szelídek – már ha nem tekintjük vad megnyilvánulásnak, hogy öszszeugrálják, összenyalják az embert,
olykor pedig, csupa játékból, kicsit
megtépkedik a kabátja szélét. Dóra tökéletes nyugalommal mozog közöttük:
„A farkasoknál szigorú rend, alá-fölérendeltségi viszony uralkodik. A természetben külön rangsora van a kanoknak
és a szukáknak, nálunk inkább lineáris
rangsorról lehet beszélni: A domináns B

tervek szerint a jövőben újabb edények
kerülnek majd kihelyezésre a kutyások
által leggyakrabban látogatott területeken.
jb
felett, B domináns C felett.”
„Az egyik legcsodálatosabb időszakot
öt évvel ezelőtt éltük át a farkasainkkal.
Három hónapig dolgoztunk velük egy
filmben Romániában. Nagyon sokat tanultunk tőlük és róluk. Az egyik leglátványosabb jelenetben tizenöt farkasnak
kellett együtt rohannia – tíz emberrel.
Ez azért volt hatalmas feladat, mert a mi
farkasaink több, külön falkában élnek,
így fennállt a veszély, hogy összeverekednek. Nagyon hosszú tréningmunka kellett hozzá, de végül minden jól sikerült!” – meséli Dóra.
Ha valamelyik farkas túl gorombán talál
játszani, Dóra menten leteremti,
mire a renitens a hátára hemperedik, megadja magát. Azért néhanéha kitör egy kis belvillongás,
amolyan „tudod, hol a helyed” csetepaté. Kivillanó szemfogak, felhúzott ínyek figyelmeztetnek: azért
vadállatok ezek a javából!
Dóráék nem szaporítják a farkasokat, már több mint öt éve nincs
alom. A párzási időszakban különválasztják a nőstényeket, hogy elkerüljék a „baleseteket”. Most éppen
ebben a nehéz időszakban vannak. A
farkasok ilyenkor izgatottabbak, engedetlenebbek, rengeteget civakodnak
egymással. Volkó falkájában a vezérkan, Rufusz éjjel-nappal a kerítés mel-

lett járkál – a túloldalon elkülönített, tüzelő párja várja, hogy véget érjen a párzási időszak. Ha alamelyik alárendelt
kannak véletlenül eszébe jutna megközelíti a kerítést, Rufusz azonnal – és
érzékletesen –emlékezteti, ki az úr a falkában.
Mielőtt elbúcsúzunk, még terveiről kérdezzük Dórát. A forgatásokat természetesen folytatják, szögezi le. Számára
most az első, hogy megszerezze az
egyetemen a PHD-fokozatot. Ahogy a
belső kapun kilépünk a tágas előkertbe,
rázendít a farkasfalka. Hátborzongató,
mégis gyönyörű, amikor 28 farkas
üvölti vad, ősi dalát. Pedig csak azért
szólnak, mert azt hiszik, Dóra elmegy.
Mi azért egy kicsit eljátszunk a gondolattal: tőlünk is búcsúznak.

Az első hidegebb éjszakák hozzák a virágzás végét a teraszokon is. A télre való
felkészítés a balkonnövényeink esetében is elkerülhetetlen. Meg kell kezdeni
a telelésre szánt növények előkészítését
és behordását. Emellett a kinn maradó
érzékenyebb példányok téli védelméről
is gondoskodnunk kell. Ezek közül is a
leggyakoribb és leghálásabb a Muskátli.
Lássuk, mi a teendőnk vele.
A muskátlik teleltetésére a legalkalmasabb egy világos és hűvös helyiség, ahol
a hőmérséklet nem emelkedik 4-10 fok
fölé. Ezen a hőmérsékleten a növény
nem fejlődik tovább a tél folyamán, így
kiküszöbölhetjük a laza szövetű téli hajtások kialakulását. De mielőtt a muskátlitöveket elhelyeznénk a teleltető helyen:
1. Le kell vágnunk a nyíló virágokat, és
az összes bimbót is, valamint meg kell
szabadítanunk a növényt a száraz, beteg,
sárguló leveleitől.
2. A növényeket csak február közepe
után kell visszavágni. Ekkor a legerő-

sebb 3-4 hajtást kell csak meghagyni és
ezeket is 3-4 szemre vágjuk vissza.
3. Ezután ültessük friss földbe a töveket,
és helyezzük őket kicsit melegebb helyre.

4. Fokozatosan megkezdhetjük az öntözést is. Akinek nincs elegendő helye a
nyár folyamán nagyra nőtt muskátlik teleltetésére az már augusztusban gondoskodjon dugványokról. A fiatal növények
sokkal kevesebb helyet igényelnek,
ugyanakkor maradéktalanul továbbhordozzák az anyanövények jellemző

tulajdonságait. Ha a nyár óta megerősödött dugványokkal teli szaporítóládák
számára sincs elegendő helyünk, akkor
is van megoldás!
5. Úgy hívják, hogy száraz teleltetés.
A kis növényeket egyenként emeljük ki
a földből, és tekerjük őket óvatosan újságpapírba. Az így előkészített csomagocskákat lazán egymásra fektetve helyezzük el egy ládában, amelyet a tél
folyamán hűvös, sötét helyiségben tárolhatunk. A dugványok előkészítésénél
különösen fontos, hogy a földlabda teljesen száraz legyen. Ha a föld nedvességét átveszi a papír, és nem szárad ki
megfelelően, akkor könnyen rothadni
kezdenek a kincset érő dugványaink.
Ezzel a módszerrel kis helyen is sok növényt tárolhatunk, amelyek azután tavasszal, friss földbe kerülve szinte azonnal új életre kelnek.
edenkert.hu

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 között 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)

ELVESZET T,
KERESSÜK!
Október 4‐
én
Nagy‐
fenyvesben
elveszett
ZSÖMI nevű ivartalanított kan
kutyánk. Zsemleszínű, fehér tap‐
pancsok, fehér mellény. Sárga
nyakörve van. Kérjük, ha látta,
megtalálta, hívjon: 30/591‐9537,
30/4737‐182.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

A legsikeresebb (díjazott) alkotókat egyenként kiértesítik. A pályázat
teljes kiírása és az eredménye a
www.zug.hu oldalon kerül ismertetésre. Alkotásra fel!

Horváth Árpád
Fotó: Kőműves Kata

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.
Sajnos, eddigi életében nem
voltak jó tapasztalatai, de
nyitott a változásra. Elsősor‐
ban kertbe ajánljuk.

Csipesz: Fiatal keverék szuka
kutyus. Pórázon és a meg‐
szokott ki burkán kívül félénk,
de egy kis türelemmel szuper
kutyus válna belőle.

Morgó: Felnőtt, keverék
kan. Jófej, barátságos ku‐
tyus. Idősebbek és fiata‐
labbak mellé is ajánljuk.

Október 27‐én
szombaton 10.30‐12‐ig
Október 28‐án vasárnap
kizárólag előzetes telefonos
egyeztetés alapján: 17‐18 óráig.
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel: dr. Michalik László
Tel.: 20/981‐3100.
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Sport

Futsal – Könnyed újoncverés

Küzdősport – XX. Karate világbajnokság

Már 4. helyen a Bikák

Gödöllői karate kölykök

Könnyedén teljesítette kötelező küldetését az elmúlt játéknapon a Gödöllői Bikák-Vasas
formáció, akik az újonc 1 FC
Veszprém együttesét verték
5–1-re.

Október 13-14-én rendezték
meg az olaszországi Milánóban a XX. GICHIN FUNAKOSHI
Shotokan Karate világbajnokságot.

Az NB II nyugati csoportjából feljutó
és az elmúlt szezonban a Magyar kupa négyes döntőjébe is bejutó veszprémi alakulat még szokja az első
osztály légkörét, legalább is az eredményei ezt igazolják eddig (2 döntetlen, 4 vereség, utolsó hely). Az előző
kiírásban bronzéremig jutó Gödöllő
joggal tekinthetett tehát kötelező feladatként a hazai bajnoki meccsre,
amely, ha nem is végződött a vártnál
talán nagyobb különbségű győzelemmel, de a lényeg, hogy az újabb három pontjával már 4. helyen áll a tabellán a Gödöllői Bikák csapata.
Legközelebb november 5-én lép pályára a csapat, ekkor az utolsó előtti
Cső-Montage vendégei lesznek a göFotó: BIZSU

döllői futsalosok. Hazai pályán november 15-én láthatják a csapatért
szurkolók a Bikákat. Az ellenfél a
Debrecen lesz.
Futsal NB I, 7. forduló
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – 1. FC
Veszprém 5–1 (3–1) Gól: Nagy Roland (2), Biczi Gábor, Fehér Krisztián, öngól
Magyar Kupa – Szombathelyi
randevú
Sorsoltak a futsal Magyar Kupa 3.
fordulójában, ahol kiderült, hogy a
Gödöllő az Admirál-Haladás VSE
csapatához utazik. A továbbjutás egy
mérkőzésen dől el, ha nyernek a Bikák, akkor a legjobb 8 közé kerülhetnek. A szombathelyi alakulat idén
már tört borsot a gödöllőiek orra alá,
nem is olyan régen, bajnoki mérkőzésen kaptak ki Baranyai Pálék 5–4re hazai pályán. Itt a lehetőség tehát a
visszavágásra. A találkozót november
7-én rendezik.
A 16 között ezt a párharcot leszámítva egy olyan párosítás
van, ahol két első osztályú csapat találkozik, bár az nem akármilyen meccsnek ígérkezik,
ugyanis a győri Rába ETO az
Aramist fogadja majd.
Magyar Kupa, 3. forduló
Admirál-Haladás VSE – Gödöllői Bikák-Vasas

Nagy Roland (szemben) kétszer villant

-tt-

27. SPAR Maraton – Családi vállalkozás

Sztarenszkyné idén is megfutotta
A 27. SPAR Budapest Maraton
és Futófesztivál valóban a futás
csodálatos ünnepe volt október 7-én.
Magyarország legnagyobb szabadidősport-rendezvényén 19200 induló
állt rajthoz! Abszolút csúcs, tömegsportrendezvényen, eddig 17700
résztvevő volt a legnagyobb létszám,
ugyancsak egy futóeseményen. Nem csak a magyarok
tömegeit vonzotta a csúcs-kategóriás esemény, a hazai indulókon kívül 60 ország több
mint 2500 futója színesítette a
mezőnyt. Ugyan nincs adatunk, hogy Gödöllőről pontosan mennyien álltak rajthoz és
teljesítették a maratoni, 42195
méteres távot, viszont egy család, történetesen a Sztarenszky
família ott volt és válóban végigcsinálta a napot. Ez önmagában még nem nagy hír, de ha
hozzátesszük, hogy a 3 generáció néven, váltófutásban rajt-

hoz álló család 5 tagja közül, Sztarenszky Tiborné, aki 77 évesen is fitten és vidáman futotta a kilométereket. A család (Sztarenszky Tiborné,
Sztarenszky Róbertné, Norbert, Magdolna és Róbert) az 5 óra 30 perces
szintidőn belül, 4 óra 22 perc és 37
másodperc alatt teljesítette a maratont.
-ft-

Kezdő vagy, esetleg újra kezdő, talán lelkes amatőr, vagy kőkemény profi? Netán csak úgy érzed, hogy jól esne a rendszeres
mozgás? Gyere, csatlakozz hozzánk és edzünk együtt!
A Kirchhofer József Sportegyesület 2012. november 6-tól újra indítja a téli –
alapozó - tornatermi edzéseit. Az edzések időpontja és helyszíne:
kedd-csütörtök 18.30-19.30 óra között az Erkel Ferenc Általános Iskola tornatermében. Öltözési -és fürdési lehetőség biztosított.
Érdeklődni: ifj. Kiss Györgynél a 06/20-468-3427-es telefonszámon, vagy
az edzéseken lehet.
Szeretettel várunk mindenkit!
kirchhofer.se@gmail.com; www.kirchhofer-se.hu

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

A mester és tanítványai (balról): Kasper András, Szűcs Tibor mester és Kecskés Balázs

Sporttámogatás – Idén is 20 milliárd a TAO-ból

Újra pályáztak Gödöllőről
Második évéhez érkezett a látványsportágak: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, és a
jégkorong sportágak számára kiírt – a vállalkozások sportra fordítható társasági adójából (TAO)
lehívható és erre a célra elkü-lönített támogatási lehetőség .
A TAO-támogatás egyrészt a sportlétesítmények fejlesztését segíti, másrészt a
személyi jellegű ráfordításokra, a tárgyi
eszközök beszerzésére, az utánpótlásnevelési feladatok ellátására, a képzésekre és a közreműködői költségekre
nyújt fedezetet, harmadrészt pedig – a
sportági szakszövetségeken keresztül –
a versenyeztetési költségek jelentős
mértékű csökkentéséhez is hozzájárul.
Gödöllői szinten a labdarúgást, a kosárlabdát, valamint a kézilabdát űző egyesületek pályázhattak a cégek TAO-pénzére, ez az idén országos viszonylatban

20 milliárd forintnyi összeget jelent. Az
elmúlt évben a vállalkozások nyere-ségi
adójából közel 442 millió forintot lehívó
városi látványsport egyesületek, a Gödöllői Sport Klub (labdarúgás), a Gödöllői EAC (labdarúgás, kosárlabda), a
Főnix ISE (kézilabda, labdarúgás), a
Bocskai SE (kosárlabda), a Gödöllői SE
(kézilabda) és Gödöllői KC (kézilabda)
az idén is pályáztak.
Az előző kiírásban a labdarúgók költhették a legtöbbet, összesen 283,5 millió
forintot (Gödöllői SK 154, Főnix ISE
107, GEAC 22 millió forintot), bár ebből a GSK végül „csak” közel 60 millió
forintot tudott lehívni, ugyanis az új műfüves pályára szánt pályázathoz szükséges, közel 100 millió forint végül bent
ragadt.
A városi kézilabda bázisok közül a Főnix ISE 45.866.509 forintos, a Gödöllői
KC 16.454.246 forintos, míg a Gödöllői
SE 15.159.500 forintos támogatást nyert

Röplabda – Sajtótájékoztató a célokról és gondokról

Bajnok akar lenni a TEVA-GRC
Sajtótájékoztatót tartott a TEVAGödöllői RC vezetése, amelyen
többek között elhangzott, hogy a
nemzetközi szereplést arra használják, hogy a magyar bajnoki címet megnyerjék, valamint a súlyos teremgondokról panaszkodtak a vezetők.
Kőrösfői László, a klub szakmai elnökhelyettese nyitotta meg a sajtótájékoztatót és néhány statisztikai adat után, miszerint a röplabda sportág a világ második legnépszerűbb sportága, ecsetelte az
idei terveket, célkitűzéseket, valamint
beszélt a nehézségekről is.
Elmondta, hogy sokat töprengtek azon,
hogy induljanak-e a Közép-európai Ligában (MEVZA), de végül az elnökség
úgy döntött, hogy mind a város, a támogatók, a szurkolók és a csapat is megérdemli azt, hogy megmérettessék magukat. A szakmai elnökhelyettes a tervek
mellett azért nem tudott elmenni szó
nélkül az mellett, hogy igen mostoha

TORNATERMI EDZÉS INDUL

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

Az eseményen több mint 30 ország
1500 versenyzője lépett tatamira. A
magyar csapatba 2 gödöllői fiatal is
meghívást kapott. A legfiatalabbak
között Kasper András az egyéni

KATA küzdelmekben (több ellenfél elleni stilizált küzdelem),
míg Kecskés Balázs a kadet
egyéni és csapat KATA küzdelmekben vett részt.
Az első világversenyén szereplő Kasper András sikeresen szerepelt a selejtező küzdelmekben, így bejutott a döntőbe, ahol
végül hármas holtversenyben
az előkelő 4. helyen végzett.

Kecskés Balázs egyéniben ugyan búcsúzott a selejtezőkörben, ám csapatban szintén a döntőbe jutott és a 4. helyet szerezte meg.
-li-

körülmények között készül napról napra
a csapat a már megszokott teremproblémák miatt.
Árpás Géza, a TEVA-GRC elnöke
szintén a teremproblémákra tért ki mondandójában és reményét fejezte ki, hogy
a Petőfi iskola tornacsarnok bővítési
projektje valamelyest enyhíti a gondokat. Kijelentette, hogy jelenleg nincs
olyan egyesület közép-Európában,
amely ezekkel a problémákkal küszködne és ebben a helyzetben el kell gondolkodni azon, hogy meddig van értelme csinálni ezt az egészet.
Földvári Péter, a Röplabda Szövetség
Főtitkára gratulált a klubnál zajló munkához és bejelentette, hogy a szövetség
egy győri céggel áll tárgyalásban, aminek köszönhetően a Török Ignác Gimnáziumban helyezik el azt a speciális talajt, amit a TEVA játékosai tesztelhetnek majd elsőként. A látványsportágakból kimaradó röplabdáért folyamatosan
lobbiznak a minisztériumban és nagy
reményeket fűznek az október 25-ei dá-

el 2011-ben, míg a kosarasok közül a
Gödöllői Bocskai SE 54 millió forintra,
a Gödöllői EAC pedig 26.636.618 forintra tarthatott igényt.
Az idei kiírás eredményeit már tudomásunk szerint megkapták az egyesületek,
de mivel még nem mindenhol nyilvánosak ezek, Pecze Dánielt Gödöllő város sportügyi tanácsnokát, a városi
sportszövetség elnökét kérdeztük, hogy
nagyságrendileg mennyi pénzel számolhatnak idén a klubok?
– A Gödöllői SK labdarúgói 90 milliót,
míg a Bocskai SE 10 milliót hívhat le
működésre, valamint a Petőfi Iskola tornacsarnokának bővítésére 46 milliós engedélyt kapott a kosárlabda klub, ez a
beruházás az őszi szezonban kezdődik..
Ez közel 150 millió forint, ehhez jön
még majd a kézilabdázók pénze, ami jelenleg még nem ismert.
Ezen felül, a Sport Közalapítvány, Kiss
Gergő, háromszoros olimpiai bajnok
vízilabdázó szakmai közreműködésével
egy uszodaépítési projektet adott be,
amely még elbírálás alatt van. A beruházás összege közel 1 milliárd forint
lenne.
-lttumhoz, amikor is Orbán Viktor miniszterelnökkel, 11 másik sportág vezetőjével együtt a röplabda jövőjéről is
konzultálnak majd.
Ludvig Zsolt, a csapat vezetőedzője a
szakmai elvárásokról beszélt elsősorban. A MEVZA-Ligában a tisztes helytállás a cél és reményei szerint 3-4 mérkőzést fogni tudnak majd, de már azzal
is elégedett lesz, hogy a nagyok ellen jó
meccseket tudjanak játszani. A Challenge-kupában az Olympiacos Piraeus lesz
az ellenfél, akikről elmondta, hogy nem
lesz egyszerű a feladat, de mindent megtesznek a továbbjutás kivívásáért. A
nemzetközi szereplést összességében a
magyar porondon szeretnék kamatoztatni és az itt szerzett tapasztalatokat kihasználva a bajnoki cím és a kupadöntő
a cél.
-tl-

Sportrekord – Történelmet írt Felix Baumgartner

39 kilométerről ugrott ki az osztrák
Többszöri halasztás után, vasárnap sikerrel zárult Felix Baumgartner rekordkísérlete. A 43 éves osztrák 2,5 órás emelkedés
után 39 kilométer magasból kivetette magát az őt szállító kapszulából, hogy rekordokat döntsön. A négyből hármat meg is csinált és épségben földet ért.
Felix Baumgartner és a Red Bull csapata 2005-ben kezdték tervezni a sztratoszféraugrást. Az ugrást eredetileg
36576 méterről tervezték, és a célja nem
pusztán a korábbi rekordok megdöntése
volt, hanem tudományos megfigyelések
elvégzése is. Ezek segítségével lehetőség nyílhat újfajta életmentő módszerek

kidolgozására bajba jutott pilóták és űrhajósok vagy akár űrturisták számára.
1960-ban Joseph Kittinger vállalkozott hasonló tettre és az akkori technológiák segítségével, 31 kilométer magasból ugrott ki ejtőernyővel. A 43 éves
osztrák Baumgartner az új-mexikói
Roswellből indult a nagy küldetésre,
ahol a Red Bull Stratos program keretében több világrekordot is meg-döntő szabadesésre készült, amely végül is, egy kivételével sikerült is
neki. A repülésirányítóktól kiszivárgó információk szerint Baumgartner átlépte a hangsebességet,
de ennek hivatalos megerősítésére
még várni kell, míg a legmagasabb
és a leggyorsabb ugrás rekordját si-

került hivatalosan is megdöntenie. Kittingernek maradt viszont egy rekordja,
ugyanis az ernyő nélküli szabadesést
nem sikerült túteljesítenie az osztráknak, aki 4 perc 22 másodpercet zuhant
ernyő nélkül, míg Joseph Kittingernek
1960-ban felállított rekordja, 4 perc 36
másodperc volt és maradt is.
-ll-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Városi Múzeum
nyitva tart október 29-én, hétfőn
(a Királyi Váró zárva lesz),
november 1-jén, csütörtökön,
Mindenszentek napján pedig
zárva tart a múzeum is és a
Királyi Váró is
A Piros bugyelláris – Blaha Lujza
Gödöllőn című kiállítást
meghosszabbítottuk, látogatható
2013. február 10-ig
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: 422-002
www.museum.hu/godollo/varosi
gmuzeum.g@gmail.com

A Frédéric Chopin
Zeneiskola koncertjei

Október 25.,
csütörtök, 17 óra:
Barta Katalin (zongora)
növendékeinek
hangversenye

Faust Zsolt
Női arcok az Istenek
lakóhelye országából című
fotókiállítás látható a
Polgármesteri Hivatal első
emeleti galériájában

A tárlat – ami a Nők Éve 2012
kiállítás sorozat keretében valósult
meg – decemberig látható

A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY ALKOTÓHÁZÁBAN ARIADNÉ
LÁNYAI CÍMMEL, KÁRPITMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ
Résztvevő művészek: Rónai Éva Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész, Érdemes Művész, Nagy
Judit Munkácsy-díjas kárpitművész, Hauser Beáta Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész, Érdemes
Művész kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 2012. november 25-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától
17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is. A program a Híres Hölgyek Éve
Gödöllőn keretében kerül megrendezésre.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza)
Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Telefon/fax 28-419-660,
e-mail gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
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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

2012. október 24.

Közérdek
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-

Részletes tájékoztató és formanyomtatvány a III. emelet 303. sz.
helyiségben átvehető, valamint érdeklődni lehet a 06-28-529-171-es
telefonszámon.

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, illetve 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 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
http://godollo.hu/hirek/hirek/index.php?newswf2_id=47881&newswf2_action=

is

megtekinthetik.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére, munkaviszony keretében.
A Gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény 22.§ (2) bekezdés b.) pontja és 24.§ (1) bekezdése értelmében a
megbízás határozott időtartamra, öt évre szól és munkaviszony keretében látható el.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– felsőfokú végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– a Társaság működésére vonatkozó szakmai és vezetői programot.

ALBÉRLET KIADÓ
Gödöllő központjában, liftes társasházban, 35 nm‐es, jó ál‐
lapotú lakás, ingyenes mélyparkolóval kiadó.
50e+rezsi+kaució.
Tel.: 70/376‐65‐45

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

A pályázatok leadási helye: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája (2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7.)

Október 22‐28‐ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410‐251.

A pályázat leadási határideje: a pályázati kiírás megjelenésétől számított 30 nap

Október 29‐nov. 5‐ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510‐220.

A GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET KÖZALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A Gödöllői Új Művészet Közalapítványt 1998. július
1-jei hatállyal alapította Gödöllő Város Önkormányzata. A Pest Megyei Bíróság az 1999. január 15-én kelt
1.Pk.60.233/1998/8 számú végzésével, a 1665. szám
alatt vette nyilvántartásba a szervezetet.
Székhelye: 2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca
15-17.
Célja: támogatni a képző- és iparművészet helyi hagyományainak ápolását, hozzájárulni a kortárs művészeti
alkotások megismertetéséhez, az alkotómunka körülményeinek javításához, valamint a tehetséggondozáshoz.
Célszerinti tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott „kulturális tevékenység”, valamint „kulturális
örökség megóvása” kategóriáknak és a bírósági végzés
értelmében közhasznú besorolású.
Legfőbb döntés hozó szerve a kilenc tagból álló kuratórium, működésének ellenőrzését 3 fős felügyelő bizottság látja el.
A közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján készült. Az üzleti év mérleg fordulónapja 2011. december 31.
Adószáma: 18680968-1-13
1. 2011. ÉVI MÉRLEG - VAGYON FELHASZNÁLÁS
(eFt-ban)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 5 875 eFt
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 5 875 eFt
2. 2011. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁS - SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (eFt-ban)
Összes közhasznú tevékenysége bevétele: 8 289 eFt
Összes közhasznú tevékenység ráfordításai: 8 048 eFt

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
1. Az alapító, Gödöllő Város Önkormányzata 4.499 eFttal támogatta az alkotóház működését és programjait.
2. A Nemzeti Kulturális Alap Iparművészeti-, Képzőművészeti- és Közművelődési kollégiumai 1.316 eFttal, pályázati úton elnyert támogatással járultak hozzá a
Közalapítvány szakmai programjai megvalósításához.

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

4. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI
A vezető tisztségviselők (elnökség, kuratórium) tevékenységükért díjazásban nem részesültek.
5. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA
a.) Kiállítások: A MI KÉPEINK 2. csoportos képzőművészeti kiállítás; BENEDICTUS - Kárpáti Tamás
festőművész kiállítása; BAROKK KERT csoportos,
iparművészeti kiállítás; REFLEXIÓK BAROKK
KERTRE címmel csoportos képzőművészeti kiállítás;
ÉVEK ÉS SZÍNEK – Magyar Kárpitművészek Egyesülete kiállítása;
b.) Oktatási program – Művészeti tanfolyamok
A Közalapítvány egyik legfontosabb közhasznú tevékenysége a felkészítő, képző, tehetséggondozó munka
volt. Évközben és nyári intenzív tanfolyamok keretében
művésztanárok vezetésével képző- és iparművészeti
tanfolyamok (gobelinszövés-, textil-, kerámia-, rajz és
képzőművészeti-) valósultak meg az alkotóházban.
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részletes közhasznúsági jelentése a Közalapítvány székhelyén került
kihelyezésre.
Gödöllő, 2012. szeptember 20.
Katona Szabó Erzsébet elnök

Halottak Napi megemlékezés
Gödöllő Város Önkormányzata 2012. október 30-án (kedden), 17 órakor Halottak Napi megemlékezést tart a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél,
ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két világháborúban elesett áldozatok emlékének. A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra
szeretnének emlékezni gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.
Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 26-án 10 óráig, a Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft. Belvárosi Jegyirodájában nyitvatartási időben, a
06-70/452-72-68-as telefonszámon vagy az info@muza.hu e-mail címen.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 16.30 óráig a helyszínre eljuttatni!
Megértésüket köszönjük!

2012. október 24.
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Az ünnepek miatt a nyitva tartás módosul:

10.24. és 10.25-én: 8:30-16.00-ig,
10.26. és 10.27-én 8.30-12.00-ig
10.29 -10.31-ig: 8.30-16.00-ig
11.05-én 8.30-12.00-ig
H ird e té s i e lé rh e tős é g e k : 20/525-53-66,
70/381-76-94, e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu, Cím ünk:
Művészetek Háza, Gödöllő, Szabadság út 6.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem áll módunkban elfogadni. A
lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

INGATLAN
+ Gödöllő központjában, felújított 1+3 fél szobás 75m, egyedi
fűtésű 3.em. lakás tetőtérbeépítési lehetőséggel, áron alul,
sürgősen eladó. Érd.: 30/843-6440
+ 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, 2.em.-i klímás 54m2-es újszerű, cirkós lakás eladó!
Iár:14.9Mft 20-539-1988
+ Gödöllőn, 3.em-i 57m2-es, erkélyes, körbefűtött konvektoros lakás eladó! Iár:9.5Mft! 20-539-1988
+ Kertvárosias részen 720m2-es, összközműves, 18m-es
utcafrontú telek kis bontandó házzal 12.5Mft-os áron eladó!
20-539-1988
+ GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2 szoba+ nappalis
sorház 300nm-es telekkel, kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető
tetőtérrel)! 20-772-2429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Óriási lehetőség! Új építésű 720nm-es telken épült, 4 lakásos sorházban, 2 szoba+ nappalis, 62nm-es sorházi lakás. Iár
15,5MFt 20-7722429
+ Sürgősen eladó kertvárosban 2szoba+konyha-étkezős,
tégla, jó állapotú kockaház eladó Iár 16 MFt 20-7722429
+ PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ, ERKÉLYES
JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON 7,9MFt 208042102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű
nappali+ 1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás eladó kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429
+ Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű, 740nm-es összközműves
építési telek. I.ár 11,9MFt 20-7722429
+ AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 20-7722429
+ Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában részben felújított 2
szobás lakás 7.9 MFt Irányáron eladó 20-8042102
+ Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás eladó, Iár: 8,5 MFt
20-8042102

+ 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
+ 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 Deseffwy utcában, 1000 nm-es telken egy 65
nm-es lakóház. Referencia szám: 3542. I.ár: 14,5 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Szadán, a Szűcs Fogadóval szembeni parcellázott
építési telkekből 1500 nm nagyságú telek. Referencia szám:
3664. I.ár: 5,6 mFt. 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.
Referencia szám: 3656 I.ár: 14,9 mFt. 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.
Referencia szám: 3451. I.ár: 23,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó kertvárosi, haraszti, alvégi családi házak Gödöllőn 1625 mFt között! 70 nm-től 130 nm-ig. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

Termékeink bomba áron!

1059 Ft/kg 1099 Ft/kg

199 Ft/kg

Friss
sertéslapocka

Friss
csirke-farhát

Trappista sajt
Milram

139 Ft

Farmer
UHT tej 1,5%
1l

Ár!
139 Ft

Búzafinomliszt
1 kg

A minôség garanciája

269 Ft/db

399 Ft

299 Ft

Tchibo Family
ôrölt kávé
250 g

Kékfrankos száraz,
Kékfrankos-Zweigelt
félédes vörösbor
0,75 l + 20 Ft üveg

Bocca
ôszibarack befôtt
820 g/470 g

1596 Ft/kg

358,66 Ft/l

364,63 Ft/kg/636,17 Ft/kg

Pékségünk ajánlata

Helyben füstölt termék!

119 Ft/kg

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

959 Ft/kg

279 Ft

Sajttal szórt pogácsa
Jonatán alma
hazai

299 Ft
Fehér kenyér 2 kg 149,50 Ft/kg

Füstölt-fôtt
tarja

+ Palotakerten másfél szobás, igényesen felújított 44 nm-es
öröklakás eladó. E.ár: 8,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn eladó iroda tulajdonjoga. 15 éve nyereségesen működő
vállalkozás, üzleti tulajdonjoggal, I.ár: 12 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó közel a belvároshoz, egy három szobás családi ház,
1000 nm-es telken, 60 nm-es melléképülettel, alkalmi áron.
Referencia szám: 3397. I.ár: 20,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Szuper árcsökkenés!!! 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.:
26,9 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, csendes helyen, központhoz közeli 1+2 félszobás,
felújított, erkélyes lakás sürgősen eladó. Alacsony rezsi, egyedi fűtés. Tel: 20/345-0074
+ 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

+ SZADÁN iker CSALÁDI HÁZ eladó. Bruttó 112 m2, 2+2 fél
szobás, kulcsrakész ár: 22,9 M Ft. Részletes információk
www.gemini-invest.hu. Tel: 06-20-4242-032
+ Gödöllő központjában, 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
+ TULAJDONOSTÓL eladó a Kazinczy körúton jó állapotban
lévő 57nm-es, 3.em 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

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

+ Eladó Gödöllőn, Alvégben, 85 nm-es felújított családi ház,
285 nm-es telekkel. Nappali, két szoba, konyha, spejz, fürdőszoba, műanyag nyílászárók, fűtése gázkonvektor, melegvíz
bojler. Referencia szám: 3660-1. I.ár: 15,5 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

2012. október 24–30.

Ár!

+ Erzsébet park szomszédságában, Táncsics Mihály utcában,
egybetartozó épületegyüttesben, összesen 200 nm
alapterületű családi házban, 100 nm-es lakás, és 100 nm-es,
egyemeletes üzletház eladó, egyben, vagy akár külön-külön is.
A két ingatlan önálló helyrajzi számmal rendelkezik. Igény
szerint az üzlettér rugalmasan egybenyitható a lakással, így
akár családi házként, akár üzletházként hasznos területet lehet
növelni. Az üzletház jelenleg szépségszalonként működik, de
funkcionális kialakítása miatt más üzleti tevékenység nyitására
is rendkívül alkalmas: pl. orvosi rendelő, patika, kisvendéglő,
kifőzde, élelmiszerüzlet, oktatási-nevelési intézmények
számára kiváló! Ingyenes parkolási lehetőség! I.ár: Lakás: 23
mFt. Üzlet: 25 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

Champion gomba Xilion 0,5 kg
558 Ft/kg
Ételbárjainkban mindhárom
SZÉP kártyát (OTP, K&H, MKB)
elfogadjuk!

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

+ 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
+ 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. 06-30-352-5847
+ 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

2012. október 24.
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Gödöllői Szolgálat

27.szombat 21h Táncz-e-Váty koncert majd Dj Tompa & Andrew G hajnalig 2 program 1 belépővel!
30.kedd 21h TrafoKedd - Julia Carpenter & Dj Tégla Jegyár diákigazolvánnyal: 23h-ig 95Ft, 24h-ig
195Ft, majd 495Ft! 31.szerda 16h Varázslatos halloween -gyermekprogram, -jelmezverseny, -töklámpás, -boszorkány-show, bájital keverés! 31. Szerda 21h Varázslatos halloween avagy a boszorkányok
éjszakája Boszorkány-tánc -Sexy boszik a szinpadon. Egy fergeteges bulival várunk benneteket
Halloween éjszakáján! Dj TZ azaz Tóth Zoltán. Ha jelmezben jössz, vagy seprűn repülsz hozzánk,
meglepetések várnak! 23 órától boszi szépségverseny, nem csak lányoknak, értékes nyereményekkel!

+ XII. Böszörményin liftes, 1.em. rendkívül jó beosztású, galériaágyas, konvektoros, belső kertre néző, csendes, erkélyes, 36
nm-es lakás eladó: 12,9 MFt. Érd: Tomka 30-9812-486
+ Eladó lakás az Ambrus Z. közben: földszinti, felújított, 75
nm-es. Iár: 15,5 MFt. Tel: 06-20-414-7163
+ Gödöllő kertvárosában 579 nm-es parkosított saroktelken 2
szobás, konvektoros fűtésű, téglaépítésű, családi ház eladó. Iár:
16,9 MFt. Érd: 20/588-9570, 28/415-703
+ Gödöllő belvárosában családi ház eladó. Telek 695 nm, rajta
az épület 75 nm-es. Érd: 06-28-816-254
+ Gödöllő legjobb helyén, a Harasztban, 100 nm-es családi ház
eladó 996 nm-es telken. Cím: Mikszáth K.út 24. Tehermentes,
saját tulajdon. Ára: 20,7MFt. Ingatlanügynökök ne hívjanak!
20/482-4136
ALBÉRLET KIADÓ
+ Veresegyházon, fő úton, a körforgalomnál, 300 m2-es 2
szintes egyébtevékenységre is alkalmas étterem kiadó. Tel: 209 443-356
+ 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.
+ Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtéses lakás kiadó.
Tel.: 20/9455-583, 20/8067-191.
+ KIADÓ/ ELADÓ Palotakerten egy 44 nm-es, 1 szobás lakás:
40.000,-Ft/hó +rezsi +40.000,-Ft kaució. (Egyéni vízórák,
szabályozható fűtés.) Tel: 70/265-0799 (14.00-tól hívható.)
+ Gödöllő központjában, liftes társasházban, 35 nm-es, jó
állapotú lakás, ingyenes mélyparkolóval kiadó.
50e+rezsi+kaució. Tel.: 70/376-6545
+ Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft + rezsi, egy
havi kaucióval kiadó. 70/271-1543

+ Gödöllő, Máriabesnyő részén, kertes családi házban, külön
bejárattal 1+3 félszobás, 80 nm-es, összkomfortos, részben
bútorozott lakás kiadó. (Kábeltévé, internet) 50.000,-Ft + rezsi
+ 1 havi kaució. 06-70-429-1718
+ Gödöllőn téglaépítésű 2 szobás, erkélyes, konvektoros lakás
kiadó. Érd: 06-70-372-4475
+ Gödöllőn 2 szobás, felújított, bútorozatlan, egyedi fűtésű,
földszinti lakás hosszabb távra kiadó. 58.000,-Ft/hó + rezsi +
2 havi kaució. Érd: 06-309-079-322
+ Gödöllőn a Munkácsy utcában, 2emeletes téglaházban 2
szoba összkomfortos lakás teljesen felújítva, berendezve
hosszútávra kiadó. 60e Ft/hó +rezsi. Kéthavi kaució szükséges.
Tel: 70/409-1057
+ Gödöllőn a Szent János utcában 1.em. 1,5 szobás felújított
lakás kiadó. Tel: 30/2749-332 (este)
+ Gödöllő központjában, Tűztorony társasházban 55nm
tetőtéri lakás kiadó bútorozottan, egyedi fűtéssel, klímával,
riasztóval felszerelve. Garázs bérelhető. Bérleti díj: 70.000,Ft/hó + rezsi, kaució 3 hónap. Érd: 06-20-339-4444

+ Gödöllőn főútvonal mellett fekvő, 2010-ben teljes körűen
felújított 86 m2-es, 3 helyiségből álló, klímával és riasztóval
felszerelt bérlemény szolgáltatás vagy irodai tevékenység
céljára kiadó. Nagy forgalmú hely, kedvező bérleti díj, minimalizált rezsi költségek, ingyenes parkolási lehetőség, központi
elhelyezkedés. Tel: 20/572-3807
+ 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.

+ 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,
konyhával, raktárral ellátott üzlethelyiség kiadó! Irodának,
fodrászatnak is alkalmas! Tel: 30/231-7508
+ Kiadó 30 nm-es üzlethelyiség Gödöllőn a Kossuth Lajos
utcában (utcafronton). Érd: 06-30-346-5408

+ Gödöllő központjához közel kiadó kertes családi házban,
külön bejárattal, felújított, amerikai-konyhás, nappalis + 1
szoba összkomfortos, bútorozott lakás (kábeltévé, internet).
Tel: 70/526-0174

+ Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) telephelyén
folyamatosan őrzött, illetve kamerával védett terülten raktár és
irodahelyiségek kedvező áron kiadók. Érdeklődni lehet (28) 410988/100-as melléken vagy a +36 20/462-4808 telefonszámon

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+ Gödöllőn kiadó üzlethelyiségek (Remsey krt.22., 84nm, újszerű, klimatizált, nagy üveges sarok portál) és iroda (Szőlő u.27.,
104nm, igényes, klimatizált). Tel: 28/430-209 (munkaidőben).

+ 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

*A Kertvárosban 88 nm-es, nappali+ 3 szobás, frissen felújított, energiabarát, családi ház kis, parkosított telken sürgősen eladó. Irányár: 17,9 mFt.
*A Csanakban162 nm-es, újszerű, földszintes, nappali+ 3
szobás, amerikai konyhás, (két fürdő) családi ház eladó
garázzsal parkosított 960 nm-es telken. Iár: 50 mFt.
*Az Újfenyvesben 220 nm-es, nappali+4 szobás,
elegáns családi ház kandallóval, kerti medencével,
szaunával parkosított kertben eladó. Iár: 34,9 mFt.
*A központban 2. emeleti, 1,5 szobás, egyedi fűtésű,
klimatizált, riasztóval felszerelt, lakás 2003-ban épült
társasházban udvari autóbeállóval eladó. Iár: 16,9 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30 nm-es, második
emeleti, franciaerkélyes, felújított, egyedi (gázcirkó)
fűtésű, téglaépítésű lakás eladó. Iá: 7,5 mFt.

+ Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nmes üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

+ Egyszobás apartman kiadó családi házban, külön bejárattal
55.000,-Ft/hó rezsivel együtt. Kaució szükséges.
Városközponttól, HÉV-től 10 perc gyalog. Tel: 06-70-538-1782

+ 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
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ÁLLÁS
+ Fiatalos, lendületes futár munkakörre keresünk embereket
gödöllői éttermünkben. Érd.: 06-70-333-2102
+ Gödöllői La Valette étterembe fiatal, csínos pultoslány jelentkezését várjuk. Tel.: 70/621-55-47.

Úgy érzi, hogy behatárolja
a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket,
ahol csak a mondanivalója
szabhat határt, s mi meg is
írjuk Ön helyett!
További információ:
70/381-76-94
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Megfizethető meleg étkezés – nyugdíjasoknak is
A Szilhát utcában, a Munkaügyi Központ mellett sétálva közelítettük meg a La Valette
gyorséttermet, hogy felderítsük, mi a sikerének
titka, hiszen évek óta töretlenül jelenti Gödöllő
egyik népszerű éttermét.
- A sikerünket többek között annak köszönhetjük, hogy különleges és változatos ételekkel
törtünk be a piacra. A hamburgereink a
legközkedveltebbek, de emellett főzelékek,
egytálételek, frissen sültek, könnyű saláták is
megtalálhatók az étlapon a desszertkínálatunk
mellett. Kihangsúlyozom, hiszen vonzónak
találom vendégeink számára, hogy 90 %-ban
magyar alapanyagokat használunk fel ételeink
elkészítésekor, ebből a szempontból szintén a
minőségre törekedünk. – Válaszolja Prokop
Mátyás, az étterem tulajdonosa, aki több éves
tapasztalattal a háta mögött vezeti a 7 éve sikeresen működő vendéglátóegységet városunkban.
- Melyik a leginkább kedvelt hamburgerük?
- Kétségkívül az Il Monti! Az a hír járja, hogy aki
még nem evett ilyet, nem is igazi gödöllői lakos,
hiszen az Il Monti nem más, mint a „gödöllői Big
Mac”. Ezúton is bátran ajánlom leendő
fogyasztóinknak! A hamburgereink többek között
azért különlegesek, mert széles választékkal –
konkrétan 11 féle ízben - kínáljuk a kedves
vendégeinknek, melyek közül mindenki
kiválaszthatja az ínyére valót, valamint itt helyben, mi készítjük el frissen a hozzávaló húspogácsát, ami igazán ízletessé varázsolja a hamburgert.

- Történt-e változás az elmúlt időszakban
éttermük életében?
- Igen, új szakácsunk van, aki finomabbnál
finomabb fogásokkal kápráztatja el vendégeinket,
és aki egyébként egyedi kívánságot is szívesen
elkészít, azaz a’la carte módon is működünk.
Mindezek mellett az A és B menüket, ami megfizethető áron lehetővé teszi a változatos és egészséges
étkezést a nyugdíjasok részére is, gondolok itt pl. a
diabetikus főzelékekre, ízletes levesekre, vagy akár
a roston csirkére, hiszen a minőségi meleg étkezés
mindenkinek jár. Ezen kívül megrendelésre
hidegtálak készítését vállaljuk esküvőkre, állófogadásra, érettségi találkozóra, céges összejövetelekre, vagy akár szalagavatóra.
- Imént említette a nyugdíjasokat, a házhoz
szállítás fontossága ezáltal még inkább megnövekszik?!
- Igen. Már nem csak telefonon (430-030-as
számon), hanem professzionális számítógépes
rendszerünknek köszönhetően már interneten
(www.lavalette.hu) is leadhatják rendeléseiket
kedves vendégeink. A kiszállítás ingyenes, csak
a doboz árát számoljuk fel plussz költségként.
Amennyiben nyugdíjas vásárlóink az ételhordóikat nálunk hagyják, hogy abban vihessük
ki hozzájuk az ebédet, a házhoz szállítás
részükre teljes mértékben ingyenes!
- A berendezés színei vidámságot tükröznek,
és fedett terasz is a rendelkezésükre áll az itt
étkezőknek …
- Igyekeztünk vidám hangulatú éttermet varázsolni, ahová mindenkinek öröm betérni. Szívesen
várjuk helyben fogyasztásra a gödöllőieket,
hiszen nálunk lendületes, gyors a kiszolgálás és
frissen, izgalmasan készítünk el minden ételt –
nagyrészt hazai alapanyagokból! Kóstolják meg
őket Önök is, merüljenek el az ízek tengerében!
La Valette
gyorsétterem, főzelék & salátabár
Gödöllő, Szilhát u. 51. Nyitva tartás: H-P: 10-17
Rendelésfelvétel: 06-28-430-030 vagy
www.lavalette.hu

+ 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.
+ Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.
+ SZÉPSÉGSZALONBAN 2 db fodrászszék kiadó 40.000,Ft/hó bérleti díjért. Tel: 06-70/775-3255
+ 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 0628/510-682
+ SZÉPSÉG- ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ szalonunkba keresünk
masszőrt, kozmetikust, műkörmöst, manikűröst. Gödöllő,
Petőfi tér. Érd: ISZAP HÁZ Kft. 06-20-411-7224
+ Gödöllőn működő irodánk részére keresünk irodavezetőt.
Elvárások: „B” kat. jogosítvány, jó kommunikációs készség,
önállóság. Felsőfokú végzettség és Start-kártya előnyt jelent.
Önéletrajz: godollo.artwork@gmail.com Tel: 06-20-776-5675
+ Fakitermelésben gyakorlott, stílvizsgával rendelkező gödöllői lakost keresek. Érd: 06-20-544-1761
+ CNC esztergályosokat (megmunkáló központra CNC szakembereket), palást és síkköszörűsöket, ill. hagyományos forgácsolókat keresünk tatabányai munkahelyre. Szállás biztosított.
Érd: 70/384-7138, range3838@gmail.com

+ Gödöllő központjában lévő szépségszalonba keresünk
műkörmöst. Érd: 30/9893-652

E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

SZOLGÁLTATÁS

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a
körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+ Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430341,30/211-9388.

+ Cégünk, HEBE Kft. gyakorlott pedagógusokat keres földrajz
és német tantárgyból feladatlapok javítására. Kérjük az önéletrajzokat, elérhetőséggel együtt az info@hebe.hu címre
szíveskedjenek elküldeni 2012. november 9-ig.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést: 70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694.
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+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi,
diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5431775, E-mail:info@ili.hu
+ 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: 20/423-4828,
www.interiortrans.hu
+ KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+ SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+ 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
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Gödöllői Szolgálat
ADÁS~VÉTEL
+ koloniál bútor megkímélt állapotban, gáztűzhely használat
előtt eladó. Tel.: 30/2242-653.
+ 5x2 nm felvonulási KONTÉNER és kb 90 m3 TÖLTŐFÖLD
eladó: 06-20-9463-112.
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ FAKERETES TÜKÖR ELADÓ. 86x186 cm. Érd: 20-414-7163
+ TÜZÉPRŐL SZÁRAZ AKÁC, TÖLGY TÜZIFA ELADÓ. Hasítva:
2.200,-Ft/q. Gödöllőn azonnali kiszállítással. 0620/2922-405,
0631/321-2961
+ 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 Ft-tól. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői
u. 2. Tel.: 28/511-366, info@ili.hu (Ny.sz:13-0295-04)

+ PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+ SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS, DÍSZÍTŐ MUNKÁK,
külső-belső festés, laminált parkettázás, burkolás és külső
szigetelés. KORREKT ÁRAK! GARANCIA! Tel: 20/55-66-047
+ Betegfelügyeletet, ápolást, bevásárlást, takarítást, ügyintézést vállalok. Tel: 06-20-224-9590
+ PARKETTÁS MUNKÁK: csiszolás, lakkozás, javítás, lerakás.
Tel: 06-30-9488-909
+ HEGESZTÉST VÁLLALOK! Alumínium, Titán, rozsdamentes
acél, szénacél, öntöttvas egyes fajtái. Lemezmunkák, lézervágás, egyedi alkatrészek tervezése, legyártása. Helyszíni
hegesztést is vállalok. 06-30-2348-138
+ LAKÁSSZERVIZ - SZERELÉS, JAVÍTÁS. Víz-, gáz-, fűtésszerelés, dugulás elhárítás, bojler, mosógépjavítás, zárcsere és
javítás, burkolás. 70/201-1292
+ ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+ Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185
+ Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

+ Gyakorlott, diplomás tanítónőként ALSÓ TAGOZATOSOK
részére MINDEN TANTÁRGYBÓL és ANGOL nyelvből korrepetálást, óvodások számára iskola előkészítést vállalok.
Házhoz megyek Gödöllőn és környékén! Tel: 06-20-443-7884
+ Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+ Családi Napközit működtető, illetve OKJ-s Gyermek- és
Ifjúsági Felügyelő tanfolyam indul Gödöllőn részletfizetéssel,
kedvezménnyel! Jelentkezni: SOMA Optimus Kft. Gödöllő,
Dózsa György út 18. I/2. H-P: 10-16h Tel: 28/787-636,
0670/372-57-96 www.somaoptimus.hu (Ny.sz: 00540-2011)
+ 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 30/2105058 telefonszámra várjuk.

A, B, C, C+E, T, M, kategóriákban.
GÉPJÁRMĥ TANFOLYAMOT SZERVEZ.

ElĞzetes érdeklĞdés:

06 28 419 529
06 20 9414 638
06 20 569 7196

Gyors korrekt lebonyolítás!

+ Tüzépről, helyben mérlegelve akác és tölgy tüzifa kedvező
áron vehető. Garantált mennyiség és minőség. Ingyenes kiszállítással. Gödöllő, Blaháné u.44. Prompt-ker Kft. Tel: 06-28-416154, 06-20-264-2535
+ 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, 06-20-435-9650
+ 3 AJTÓS BONANZA SZEKRÉNY ELADÓ. 06-30-266-3473
+ Megegyezés szerint eladó DU-KA tip. melegvizes kazán
központi fűtéshez. Fűtőfelülete 2,1 nm, max. nyomás 30 mvo.
Uitt Trabant Limuzin érvényes műszakival, jó állapotban eladó.
Tel: 28/417-886, 30/522-5286

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ 1 hetes turbó diesel FIAT FIORINO eladó + 1 db autó tartozékként. 06-20-9463-112.
+ ZASTAVA YUGÓ üzemképes gépkocsi 39.000 km-rel, első
tulajdonostól, 2013. novemberig érv. műszakival eladó. Iár:
120.000,-Ft. Tel: 06-30-310-0180, 06-30-201-4769
+ 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
+ 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
+ GARÁZSVÁSÁR lesz november 3-án
Gödöllőn a Hunyadi u. 34.sz. alatt
9.00-17.00 óra között. Lesznek ruhák,
edények, könyvek, játékok, ajándéktárgyak, hasznos és haszontalan holmik.

Részletfizetés!
Típusválasztási lehetĞség!

Karácsonyra ajándékba
Válassza a jogosítvány
lehetőségét!!!
Gyakorlati vizsgák Gödöllőn is.
Akkreditácios lajstrom szám: AL2086 Regisztrációs szám:13-0943-05 PLH 445

www.bbmaganautosiskola.net

+ Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: 20/9133-165
+ Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

+ 8.-os Szülőknek! Intenzív felkészítés MAGYAR és MATEMATIKA feladatlapokkal az országos felvételire! Január közepéig
kihasználva az időt. Koncentráltan, a feladatlapok speciális
típusaira. Pörgessük fel, a legjobb pontszámokra lehet felfejlődni, tapasztalatom! 30/331-4426

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

+ ANGOLTANÍTÁS. Diplomás, gyakorlattal és angliai tapasztalattal rendelkező nyelvtanár vállal korrepetálást, felkészítést
érettségire, nyelvvizsgára, állásinterjúra, stb. Érd: 30/378-7781

OKTATÁS

+ ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, nyelvvizsgára, érettségire
felkészítés, tapasztalt nyelvtanárnál. Tel: 30/2480-661

+ MATEMATIKA, FIZIKA, és KÉMIA oktatást vállalok. Hétvégén
is. Tel: 06-70-554-1395

+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Hárs-erdeiméz 1500,-Ft,
Méz 2012 1800,-Ft +üveg, 720 mles csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+ Társ és partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.
+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. OKTÓBER 31.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Dobó Erika, Kossuth L. u. 47.,
Spányik Anna, Szőlő u. 28., Kiss
Györgyi, Csanak u. 12.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Kovács Krisztián, Kossuth L. u. 50.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyerte:
Gyimesné Hunyás Mária, Kandó
K. u. 10.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Pap Balázs, Hegy u. 8., Ifj. Cseke
András, Petőfi tér 14.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Czikora Andrásné,
2111 Szada, Aranyhegy u. 45., Il‐
lés Erzsébet, Mandula u. 12.

RECEPT – Zöldséges‐kolbászos
tökleves
Hozzávalók:
1 kg sütőtök, 25 dkg sárgarépa, 1 db piros húsú
paprika, 2 szál szárzeller ( halványító zeller vagy
angol zeller), 10 dkg füstölt kolbász, 5 dkg mar‐
garin, majoránna, szerecsendió, bors, só
Elkészítés:
A zöldségeket megtisztítjuk, majd a sárgarépát
felkarikázzuk, a zellert pedig vékony szeletekre
vágjuk. A tököt szintén meghámozzuk, majd kockára vágjuk. A margarinon a répát a karikára vá‐
gott kolbásszal előpároljuk, majd hozzáadjuk a tököt és a zellert. Felöntjük vízzel, beízesítjük ma‐
joránnával és a szerecsendióval, borsozzuk és sózzuk. Ha a zöldségek megpuhultak, beledobjuk a
csíkokra vágott paprikát is.

