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Nagy sikerrel mutatták be a Művészetek
Házában november 10-én Koltay Gergely és Szűts István történelmi rockoperáját, a Honfoglalást.
(5. old.)
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November végéig megtekinthető az Anne
Frank – Történelem a mának című kiállítás a Török Ignác Gimnáziumban.
(6. old.)

Hátrányból fordítva nyert 3:2-re a TEVAGRC női röplabdacsapata az osztrák Linz
otthonában a Közép-európai Liga 6. fordulójában.
(8. old.)

30+1 éves a Müza

Gödöllőnek van a legszebb főtere

Jubileum

Rangos elismerést kapott Gödöllő. A Virágos Magyarországért-verseny szervezőbizottsága és a Magyar Turizmus Zrt. Gödöllő megújult főterének ítélte a
„Magyarország legszebb főtere” díjat. Az elismerést november 9-én, Hévízen adták át a Virágos Magyarországért díjkiosztó
gála keretében.
A Virágos Magyarországért-versenyt 1994-ben hirdették meg először. Az első évben 69 település jelentkezett, azóta a megmérettetés
mozgalommá vált. Mára, évente
kétmillió embert képes mozgósítani
a kulturált, virágokkal díszített, élhetőbb környezet megteremtéséért,
a természeti és épített örökség megóvásáért, az új generációk környezettudatos neveléséért.
Az idei verseny már a tizenkilencedik volt, s 298 település vett benne
részt. A zsűri két alkalommal is járt
Gödöllőn, s a látottak alapján született meg a döntés: Magyarországon
Gödöllőnek van a legszebb főtere.
A szervezőbizottság és a Magyar
Turizmus Zrt., mint a verseny fő támogatója, minden évben megnevez
egy a turizmushoz kapcsolódó témát.
Az idén ez a kiemelt terület a település főterének, főutcájának, illetve a
falu központjának rendezettsége, virág- és növényi díszítése volt, harmó-

Fotó: Korondi Judit

Óriási siker a Virágos Magyarországért versenyen

niája az épített környezettel, beleértve
az ott található hivatali, kereskedelmi
és vendéglátóhelyeket.
Az ünnepélyes díjátadáson persze
nem csak a főtérről esett szó. Kiemelték az elmúlt években városunkban
végrehajtott beruházásokat, melyek
jelentős zöldfelület fejlesztéssel jártak, így többek között a Gödöllői Ki-

rályi Kastély kertjének felújításáról is
szó esett. A főtér kapcsán annak „igen
igényes, európai színvonalú kialakítását” említették meg a méltatásban. Az
elismerést Tóth Tibor alpolgármester vette át.
A főtér felújítására 2010-ben került
sor annak köszönhetően, hogy városunk a Gödöllő ökovárossá válásának

első lépése: A városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált
fejlesztése” című, módosított tartalmú pályázatával 936 millió forint
összegű támogatást nyert el. A program egyik eleme a Szabadság tér közterületi rehabilitációja volt.
(folytatás a 6. oldalon)

Nagy sikerű gálaesttel zárult a Művészetek Háza november 11-i ünnepi műsora. Az 1981-ben elkészült, majd 2010ben felújított épület egész nap ingyenes
programokkal fogadta látogatóit. Délután a konferenciateremben bemutatkozó koncertet adtak az intézményben működő művészeti együttesek közül a Gö-

döllői Városi Vegyeskar, a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese,
az Arpeggio Gitárzenekar, a Cavaletta
Nőikar és a Gödöllői Városi Fúvószenekar. Este a Talamba Ütőegyüttes, a Gödöllő Táncszínház, Gödöllő Város Népi
Zenekara, a Gödöllő Táncegyüttes a
Club Színház és a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete is csatlakozott a szereplőkhöz és nemritkán szokatlan párosításban adták elő műsorszámaikat. A
színházterem közönségével megosztotta gondolatait Kecskés József és Németh Kristóf volt, illetve Kovács Balázs jelenlegi igazgató. Köszöntőt mondott Gémesi György polgármester. Kiemelte, hogy a gödöllőiek közül mintegy ezren alakítják cselekvően a város
kulturális életét. A nap sikeréért nagyon
sokan fáradoztak közülük.
(folytatás a 6. oldalon)

Napokon belül indul a téli ügyelet

Felkészültünk a hidegre
November 15. fontos dátum a városüzemeltetéssel foglalkozó szakemberek
számára, hiszen ezen a napon kezdődik
meg a hóügyelet, s ettől kezdve március
közepéig napi 24 órában áll készenlétben a városi utak, közterületek hó- és
csúszásmentesítéséért felelős csapat.
A téli ügyeleti rendszer megkezdése
előtt a VÜSZI Kft. november 14-én tartja majd az évi rendszeres gépszemlét,
amin bemutatja azokat a járműveket,
eszközöket, amelyeket a hó és a síkosság okozta megpróbáltatások idején
használni fognak. A gépszemlén részt
vesznek a társszervek – nevezetesen a
polgárivédelem és a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési irodájának
munkatársai –, hogy ellenőrizzék a gépek műszaki állapotát, és a hóügyeleti
rendszer felállításához szükséges dokumentációt. A téli időjárás akkor is sok
feladatot ad, ha nincs méteres hó, és a
hőmérséklet sem dönti meg a negatív rekordot. Városunk fekvéséből adódóan
ugyanis a mélyebben fekvő területeken
gyakran alakul ki fagyott felület, még
akkor is, ha a hőmérő higanyszála 0 fok
fölött van. Ezért az ügyeletesek kora
hajnalban rendszeresen bejárják a városi
utakat és ha szükséges, azonnal gondoskodnak a csúszásmentesítésről.
A VÜSZI-nél negyven fős csoport –
kézi munkások és gépkezelők – áll készenlétben a bevetésre, de alvállalkozókat is tudnak mozgósítani ha szükséges,

és a téli időszakban a közhasznú munkások is elsősorban ezen a területen kapnak majd feladatokat – tudtuk meg
Zdenkó Pál részlegvezetőtől.
A VÜSZI Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala megbízása alapján 102,6
km kiépített közlekedési útvonal rendbetételéért felel, melyből belterületi kiépített közutak hossza 98,6 km, a külterületeken 4 km, s mindezek mellett a
külterületi kiépítetlen utak csúszásmentesítését is elvégzik. A VÜSZI az elmúlt
években nagy hangsúlyt helyezett arra,
hogy megfelelő géppark álljon készenlétben a téli utak biztonságossá tételére.
A jelenlegi rendszerben erre a célra 6 db
szóró-toló nagy gépet, 2 db szóró-tóló
kisgépet és 2 db tolólappal felszerelt
gépjárművet használnak.
A VÜSZI az útszórós só mellett egyre
inkább a környezetbarát anyagokat és
érdesítő zúzalékok használatát részesíti
előnyben, mint például a zöld só, a bazalt és dolomit zúzalék és a homok. A
járdákon, parkokban, növények környezetében egyébként is ezt írják elő a
jogszabályok. Az idén útszóró sóból 50
tonna, zöld sóból 10 tonna, homokból
100 m3, bazalt zúzalékból pedig 20 tonna áll rendelkezdésre, de a további felhasználásra szükséges útszóró sót is
szerződéses szállítással megrendelték, s
ezt az Autópálya Mérnökség területén
tárolják. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az említett területeken a

Oda kell figyelni a kerékpárosokra

Változik a forgalmi rend
Az elmúlt hetekben a kerékpáros
közlekedés elősegítése érdekében
dolgoztak a VÜSZI Kft. munkatársai
a Dalmady, a Csipke és a Lumniczer
utcában.
A következő napokban véget ér a
munka, a jövő héttől pedig a forgalmi rend módosulására kell felkészül-

ni az érintett területeken.
A fenti utcákban a „Legyen Gödöllő
kerékpárosbarát város!” program
egyik elemeként az úttesten szigeteket alakítottak ki, amik a kerékpárosokat védik majd a gépjármű forgalomban. Ez főleg az első időszakban
fokozott figyelmet igényel majd az

Részletek a közmeghallgatáson
háztartási fémdoboz. A tervek szerint változik a szállítás rendje is. November
15-én a részleteket is megismerhetik majd a közmeghallgatáson.
A hét végén ismét elektronikaihulladék gyűjtést rendezett a Zöld Híd régió Kft.
városunkban. Bár az akció
eredményes volt, sajnos
akadtak problémák is. Információink szerint a lomizók több esetben az agresszivitástól sem riadtak
vissza annak érdekben,
hogy a leadásra szánt műszaki cikkeket ne a gyűjtőhelyre vigyék a lakók, hanem nekik adják oda. A
Zöld Híd Régió Kft. emiatt
a jövőben az ilyen akciók
átalakítását tervezi.

LAKOSSÁGI FÓRUM – FELÜLJÁRÓ
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala tisztelettel meghívja az
érdeklődőket a Gödöllő, Köztársaság úti tervezett felüljáró lakossági egyeztető fórumára.
A megbeszélésen a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. és a tervező
UVATERV Zrt. mutatja be a Gödöllőt érintő vasútfejlesztési elképzeléseket, köztük a Köztársaság úti jelenleg szintbeli vasúti átjáró felüljáróval javasolt kiváltásának terveit is, bemutatva annak egyes ingatlanokra és a város egészére gyakorolt hatásait.
Időpont: 2012. november 27., kedd,18 óra
Helyszín: Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Fényi Ottó terem

lakosságnak is tilos a konyhasó használata, nekik is az alternatív szóróanyagok
közül kell kiválasztaniuk a megfelelőeket. A felsoroltak mellett elfogadott a
sóder, a faforgács, a fahamu, a fűrészpor
és a nádfonat is erre a célra.
A hóeltakarítás rendjét miniszteri rendelet szabályozza, s városunkban is ennek megfelelően haladnak a hókotrók.
Eszerint az I. ütemben mindig az
autóbuszjáratok útvonalát teszik használhatóvá, hogy a tömegközlekedésben
ne keletkezzen fennakadás. A II. ütemben a városi gyűjtőutak és a lakótelepi
utak takarítása történik meg, majd a III.
ütemben végzik el a földutak tisztítását.
A VÜSZI feladata a kerékpárutak és az
önkormányzati tulajdonú épületek előtti
járdák takarítása is, a gyalogos közlekedési utakat azonban azoknak az ingatlantulajdonosoknak kell rendben tartani,
akiknek az ingatlana előtt található. Ez
egyaránt vonatkozik a különböző cégekre és a magánházakra is. A lakótelepeken és a társasházak esetében a közös képviselők feladata a járdaszakaszok tisztántartásának, csúszásmentesítésének megoldása.
A Gödöllőn áthaladó országos közutak
takarítása a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-nek a feladata. A biztonságos közlekedésért azonban a forgalomban résztvevőknek is tenni kell. Célszerű a gépjárműveket már most felszerelni téli gumival, ami nehezebb útviszonyok között is jelentősen megkönnyíti a közlekedést, valamint a gyalogosok számára
is fontos az időjárásnak és az évszaknak
megfelelő, lapos, minél kevésbé csúszós
jb
talpú lábbelik viselése.
autóvezetőktől. A program részeként
a Dalmady és a Csipke utcán csak a
célforgalom haladhat majd át, s fel
kell készülni a kerékpárosok Dalmady utcából az Iszaszegi útra, valamint a Lumniczer utcából a Petőfi
Sándor utcára való kihajtására is. Ez
minden közlekedő számára az eddiginél nagyobb figyelmet követel,
mivel a területen várhatóan megnő
majd a kerékpárosok száma.
bj

Tisztelt Polgárok!

Átalakul a hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás aktuális kérdéseivel foglalkozik a november 15-re
meghirdetett közmeghallgatás. 2013. január elsejétől életbe lép az új hulladékgazdálkodási törvény, ami jelentős átalakításokat követel az ezzel foglalkozó
cégektől, ezek egy része a lakosságot is
jelentősen érinteni fogja.
A tervek szerint január 1-jétől átalakulhat a szelektív hulladékgyűjtő szigetek működése, információink szerint
jövőre csak az üvegeket gyűjtik majd
ezeken. A többi, jelenleg a hulladékgyűjtő szigeteken helyet kapott hulladék
típust a házaktól viszik el, amire városunkban már most is van lehetőség. A
tervek szerint marad a zöldhulladék
gyűjtése külön, speciálisan lebomló
zsákban, amit továbbra is önköltségi
áron vásárolhatnak meg az érdeklődők.
Egy másik zsákba – amihez díjmentesen juthat hozzá a lakosság – pedig vegyesen kerülhet a papír, a műanyag, a
kombinált csomagolóanyag, valamint a

2012. november 14.

Közélet
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Gödöllő Város képviselő‐testülete

Beszámoltak az egyéni választókörzetek képviselői

Első félidő
Az önkormányzati ciklus félidejében lakossági fórumon tájékoztatták az érdeklődőket az elvégzett munkáról és a további
tervekről a Gödöllői Lokálpatrióta Klub önkormányzati képviselői a múlt héten. Az esti
órákban megtartott találkozókon természetesen nem csak a
képviselők, hanem a résztvevő
lakók is elmondták, mit tartanak
fontosnak, szerintük min kellene változtatni.
A választókörzeti lakossági fórumokon a városi és a szűkebb városrészt
érintő kérdésekről egyaránt szó esett.
A városi fejlesztésekről és tervekről
dr. Gémesi György polgármester, dr.
Fábián Zsolt és Tóth Tibor alpolgármesterek tájékoztatták a résztvevőket. Mint elmondták, a közigazgatásban és a közoktatásban végbemenő
változások sok munkát adnak az önkormányzatnak, ami az elmúlt években
magas színvonalon működtette az
ezekhez a területekhez tartozó szolgáltatásokat. Gémesi György kiemelte,
különösen az oktatás magas színvonalára büszke. Sajnálattal beszélt arról,
hogy a jövőben csak az intézmények
fenntartása marad az önkormányzatoknál, az oktatásba nem lesz beleszólásuk.
A már lezajlott fejlesztések, mint például a Norvég projekt, és a Főtér program mellett szóltak a jelenleg futó, illetve tervezett programokról, mint például az uszoda projekt és a Petőfi Iskola tornacsarnokának fejlesztése. A sikeres programok között említették
meg a térfelügyeleti-rendszer kiépítését, aminek eredményeként a bekamerázott területeken az indítás óta 30
százalékkal csökkent az elkövetett
bűnesetek száma. A térfelügyeletirendszer jelentős szerepet játszott a
domonyvölgyi gyilkosság tettesének
kézre kerítésében is.
A lakosságot érintő és érdeklő témák
közül jónéhány, valamennyi fórumon
szóba került.

2012. NOVEMBER 15‐ÉN
(CSÜTÖRTÖKÖN)
18 ÓRAKOR

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.
Az ülés helye: Művészetek Háza Gödöllő Non‐
profit Közhasznú Kft. konferenciaterme
NAPIREND:
A hulladékgazdálkodás aktuális kérdései
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben
érdekelt lakossági és más szervezetek
képviselőit, hogy a témával kapcsolatos
közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a
közmeghallgatáson tegyék fel.
A témát követően mód van más témához
kapcsolódó közérdekű kérdések és javaslatok
elhangzására is.
Tisztelettel: Dr. Gémesi György polgármester

A város közlekedési rendje, a közlekedési morál hiánya minden városrész
lakóit foglalkoztatja. Az itt élők mindenhol a sebességkorlátozás mellett
tennék le voksukat, akár táblák, akár
sebességcsillapító eszközök kihelyezésével. Mint kiderült, sok esetben ennek a fő akadálya, hogy az utak egy
része nem a város tulajdona, ami nem
teszi lehetővé az intézkedést. Ezt –
sajnos – sokan még mindig nem értik,
mint ahogy azt sem, hogy az egyetem
területén sem intézkedhet az önkormányzat.
Szintén sok esetben felrótták a csapadékvíz-elvezető árkok karbantartásának, tisztán tartásának kérdését. Bár
lapunk is többször leírta, ezek napi
tisztántartása, annak a tulajdonosnak a
feladata, akinek az ingatlana előtt az
árok található.
Ugyancsak sok helyen felmerült a hulladékkezelés kérdése. Sok észrevétel
hangzott el a szelektív gyűjtőszigetekkel és a hulladékszállítással kapcsolatosan. A felmerülő kérdéseket a
polgármester, az alpolgármesterek és a
képviselők a helyszínen megválaszol-

ták, de felhívták a figyelmet arra, hogy
a november 15-ei közmeghallgatás ezzel a témával foglalkozik, ahol mindenki kimerítő választ kap majd arra,
hogy a jogszabályoktól függően, hogyan változik a rendszer 2013. januárjától.
Mint a hozzászólásokból kiderült,
szintén sokak számára nem egyértelmű, hogyan válik szét a hatósági és az
önkormányzati hatáskör. Az egyes
létesítmények megnyitásának, működtetésének engedélyezésébe ugyanis
sok esetben nem avatkozhat bele az
önkormányzat, ha minden megfelel a
szabályoknak. Ebből nem egy alkalommal keletkezik konfliktus, derült ki
például Pintér Zoltán fórumán.
A blahai városrészben is olyan problémával állnak szemben a lakók, amit
az önkormányzat nem orvosolhat.
Mint az Pecze Dániel fórumán elhangzott, az autópálya forgalmának
zaja már elviselhetetlen sokak számára. A probléma megoldására néhány

hónapja civil kezdeményezés indult,
amit a képviselő is támogat. A rendezvényen most bejelentették, jogi úton
próbálnak meg érvényt szerezni igazuknak az ott élők, s elérni, hogy az
autópálya kezelője gondoskodjon a
megfelelő zajvédelemről.
Természetesen nem csak a problémák, hanem a pozitív dolgok is szóba
kerültek. Valamennyi rendezvényen
üdvözölték a térfelügyeleti-rendszer
kialakítását, sőt, például Tóth Tibor,
Pelyhe József és Varga András választókerületében sürgették annak mielőbbi bővítését. A beszámolókon
résztvevők egyetértettek abban, hogy
a kamerás rendszer sokat javít a közbiztonságon. Mint a felvetésekre
adott városvezetői válaszokból kiderült, az önkormányzat is tervezi a
bővítést, ez azonban annak a függvénye, milyen források állnak majd
rendelkezésre a jövőben. Ezt ugyanis,
még mindig nem lehet tudni, mondta
több rendezvényen is Gémesi
György.
Szintén elnyerte a lakosság tetszését a
“Tiszta udvar-Rendes Ház” program,
amibe – mint jelezték – örömmel
kapcsolódnak be a jövőben is.
Érezhetően támogatja a lakosság a
„Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város!” programot is. Ehhez is sok észrevétel, javaslat hangzott el. A felvetések a biztonságosabb kerékpáros
közlekedés kialakításához, és a kerékpártámaszok kihelyezéséhez kapcsolódtak.
A fórumokat azt követően rendezték
meg, hogy a lakók megkapták az önkormányzati képviselők írásos beszámolóját a választókörzetekben elvégzett munkákról. Ezekből mindenki megismerhette a szűkebb lakókörnyezetében az elmúlt két esztendőben
elvégzett fejlesztéseket, és értesült arról, mit terveznek a képviselők a ciklus hátralévő részében.
Mint kiderült, a lakók mindenhol
örömmel fogadták az út és járda fejlesztéseket, s a városszépítő munkába
is szívesen kapcsolódnak be, s örömmel veszik a civil szervezetek minél
szélesebb körű bevonását a Gödöllőjb
ért folytatott munkába.
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Pedagógussztrájk: Lesz vagy nem lesz?

Tárgyalási szakban
Lapzártánk után, kedden délután lesz az első egyeztető tárgyalás a kormány és a pedagógusok sztrájkbizottsága között.
Míg egyesek bíznak a megegyezésben, sokan tartanak attól,
hogy erre nem kerül sor.
A közoktatásban működő ágazati
szakszervezetek október 19-én jelentették be, hogy sztrájkbizottságot alakítottak. Ekkor tudatták, hogy hivatalos levélben tájékoztatják a kormányfőt a sztrájkbizottság megalakulásáról, és azt kérték, jelölje ki a tárgyalópartnert. Mendrey László akkor azt
közölte: követelésük, hogy január 1jével a közalkalmazotti bértáblán
20%-os emelést hajtsanak végre, függesszék fel az iskolák ekkortól tervezett állami átvételét, valamint kérték a
pedagógus-életpályamodell bevezetését.
A pedagógusok sztrájkbizottságának elsődleges célja a munkahelyek
megőrzése – mondta Mendrey Lász-
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Közélet

ló, a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének (PDSZ) elnöke
hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.
Mendrey László kiemelte: amikor
azt mondják a pedagógus-szakszervezetek, hogy elbocsátásokra lehet számítani, akkor a köznevelési törvény
szövegéből indulnak ki, mert az heti
32 órában határozza meg a tanárok
kötelező iskolában tartózkodását –
ami a tanórákon kívül magában foglalja többek között a gyermekfelügyeletet és a napközi otthonos foglalkozásokat is –, és ez a megemelt munkateher számos tanár alkalmazását teheti fölöslegessé.
Számításaik szerint heti két óra
emeléssel 11 ezer pedagógus álláshely szűnik meg, de azt, hogy pontosan hány tanórát kell tartaniuk a tanároknak, „a mai napig nem tudják”.
Felhívta a figyelmet: csak akkor hiszik el, hogy nem lesznek elbocsátások, ha a kormányzat bejelenti, hogy
nem lesz óraszámemelés.

Annak a meggyőződésének adott
hangot, hogy „nem használható az a
modell, amelyben központilag írnak
elő mindent” a pedagógusoknak és a
diákoknak. Véleménye szerint „az
egyenlősítő felfogás lefelé nivellálást
okoz”, és azt a kormányzati célt, miszerint a legkisebb faluban is ugyanazt a színvonalat kapják a diákok,
mint a leggazdagabb településeken,
nem lehet az államosítással elérni,
mert a tanítás eredményességét 70 %ban a szociális-családi háttér határozza meg.
Amíg a magyar gazdaság nem tud
tenni azért, hogy a leszakadó térségek
helyzete pozitív irányban megváltozzon, addig a tanítás egységesítésének
terve „ábránd marad” – jegyezte meg.
Mint mondta, „nem bízik a kormányzat a pedagógusokban”, mert a
tanórák minden percével el akarja
őket számoltatni, és a saját ideológiai
elvárásuknak akarják megfeleltetni a
tanárokat. A kormányzat azt a konszenzuson alapuló oktatáspolitikát
rúgja fel, amely 1985-től 2010-g
érvényben volt Magyarországon tette hozzá.
(b.z.)

Műhold a Tudástranszfer Központban

A mérnöki tudás cselekvő tudás
Az első magyar műhold, a Masat-1
ikerpéldánya is megtekinthető volt
Gödöllőn, az egyetem Tudástranszfer
Központjában a Kreatív Magyarország – Mérnöki Tudás – Múlt, Jelen,
Jövő című kiállításon, amit a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara szakmai továbbképzéséhez kapcsolódóan rendeztek meg november
5-10-ig.
A magyar mérnökség múltbeli és
mai eredményeit bemutató tárlatot és
konferenciát Kassai Ferenc, a kamarai szervezet elnöke, dr. Gémesi
György polgármester és dr. Beke János rektorhelyettes nyitották meg. A
résztvevőket dr. Szabó István, a Gépészmérnöki Kar dékánja is köszöntötte.
Dr. Gémesi György a többi között
elmondta, hogy a mérnöki tudás cselekvő tudás. Gratulált a Magyar Mérnöki Kamarának a kezdeményezéshez, hogy megmutatják: mérnökeink
mindenkor hozzájárultak a műszaki
haladáshoz. A polgármester kiemelte,
hogy a város és a mérnöki kamara
között együttműködési megállapodás
van érvényben. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökeként javasolta a MÖSZ és a kamara
közötti kapcsolatok erősítését is.
A megnyitót követő szakmai előadásokon dr. Hentz Károly, a Tudástranszfer Központ igazgatója a ma-

Bohus Mihály a gödöllői igazgató
Bohus Mihály a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gödöllői tankerületének igazgatója, derült ki az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
honlapján november 9-én közzétett
listából.
2013. január 1-jétől az óvodák kivételével, általános szabályként állami fenntartásba kerülnek az oktatási
intézmények.
Az állami irányítás, fenntartás
alapvetően szakmai irányítást jelent,
melybe beleértendő a pedagógusok és
a nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítők bérének, járulékainak központi biztosítása, bérfinanszírozás,
valamint a taneszköz-ellátás és a külső szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet)
biztosítása, szakmai továbbképzések
koordinálása.
A fenntartói feladatok koordinálását a központi és területi szervekből
álló Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ végzi. A területi szervezeti
egységek a járási tankerületek (198)
és megyeközponti tankerületek (19)
lesznek, melyeket az október 31-én
kinevezett tankerületi igazgatók irányítanak.
A tankerületi igazgatók főbb feladata az illetékességi területükön mű-

ködő köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai munkájának koordinálása, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és
a köznevelés egyéb szereplőivel;
rendszeres jelentések és adatszolgáltatások készítése; és bizonyos esetekben az intézmények működési feladatainak ellátása.
A települési önkormányzatok a jövőben a működtetési feladatokat látják el, így felelősségi körükbe tartozik a működtetéshez kötődő munkavállalók, alkalmazottak munkabérének, juttatásainak finanszírozása.
2012. november 15-ig kell dönteniük a 3000 fős lakosságszám alatti településeknek a működtetés vállalásáról, a nagyobb lélekszámú településeknek pedig a működtetés államnak
történő átadásáról.
(www.kormany.hu)

Botrányt kavart a kiszivárgott nyelvstratégia

Németül… vagy hogyan?

gyar agrártechnika vívmányait, dr.
Kovács Kálmán, a Magyar Űrkutatási Társaság elnöke hazánk űrtevékenységének eredményeit, dr. Faust
Dezső professzor a Precíziós technológiák mezőgazdasági alkalmazásait
ismertette.
A program a Tudástranszfer Központ nagyelőadójában folytatódott.
Dr. Szabó István a Gépészmérnöki
Kar kutatási stratégiájáról, dr. Beke
János a mezőgazdasági eredetű biomassza energetikai hasznosításáról,
dr. Tóth László professzor a kar geotermikus és szélenergia kutatási eredményeiről, dr. Farkas István professzor a napenergia hasznosítás legújabb eredményeiről tartott előadást.

A szakmai bemutatók során dr.
Hentz Károly az épület energetikai
központjával, dr. Farkas István a naperőművel ismertette meg kollégáit.
A mérnöktársadalom megyei és fővárosi képviselői első alkalommal
jártak a felújított és kibővített épületegyüttesben. A rendkívül feszes program során meggyőződhettek a Gépészmérnöki Kar infrastrukturális fejlődéséről – miközben minden régi labor megújult, a laborterület megduplázódott –, hallgatói létszámának gyarapodásáról valamint arról is, hogy
oktatói és kutatói a műszaki fejlesztés
legidőszerűbb feladataival foglalkoznak, eredményesen.
(l.t.)

Idősek és idősödés a magyar társadalomban

A fiatalokat is érdekli
A Magyar Tudomány Ünnepe keretében november 8-án Idősek és idősödés
a mai magyar társadalomban címmel
szép számú érdeklődőt vonzó konferenciát rendezett Gödöllőn az egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karának Pályatervezési és Tanárképző
Intézete. Az eseményen köszöntőt
mondott dr. Szilágyi Tivadar, a GTK
dékánhelyettese. „Magot nevelni a hervadásban” címmel nagy tetszéssel kísért előadást tartott Jókai Anna Kossuth-díjas író.
Asztalosné Zupcsán Erika, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára előadásában beszámolt arról, hogy több ezer pályázat érkezett a
tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve alkalmából közzétett felhívásokra. A legtöbb
idős ember figyelmét az Életút pályázat keltette fel. A beküldött munkákban

Nyilvánosságra hozták a tankerületi vezetők névsorát

leginkább a 70-es, 80as éveikben járók öszszegezték élettapasztalataikat.
A pályázatok elbírálásában a GTK hallgatói is részt vettek. Mivel már történészek is
jelezték, hogy szívesen feldolgoznák a beérkezett anyagokat, a
pályázatok könnyebb
elérése érdekében honlapot hoznak létre.
A
rendezvényen
részt vevő Jókai Anna szerint mindenkinek feladata van az életben, és ezt
kinek-kinek meg kell találnia. Az
öregségről úgy vélekedik, hogy azt
megfeszített akarattal, ugyanakkor kellő öniróniával és bátorsággal, mégis felelősen és a fiatalok iránt méltányosan
lehet jól megélni.

Ilyen magatartás segítheti elő, hogy
a fiatalok elfogadóbbak legyenek azok
iránt, akikké majdan maguk is válnak.
Az írónő örömének adott hangot,
hogy a tanácskozáson nagy számban
vettek részt fiatalok, akik őszinte érdeklődéssel kísérték figyelemmel az
ott elhangzottakat.
(l.t.)

Németül tanuljanak először a diákok –
ez derült ki az oktatási államtitkárság kiszivárgott nyelvoktatási stratégiájából.
Bár Hoffmann Rózsa először kiállt az
elképzelés mellett, sőt azzal indokolta,
hogy az angol túl könnyű, néhány nap
után visszakozott, és kijelentette: „Ez
nem így szerepel a dokumentumban”.
Az elképzelés óriási felháborodást keltett.
A diákoknak kétévente szintfelmérőt
kellene írniuk, és a tervek szerint 2017től csak nyelvvizsgával lehetne egyetemre felvételizni – többek között ezeket tartalmazza az elképzelés, amiről a
Nyelvtudásért Egyesület úgy vélekedett: Naprakész kutatási adatok helyett
hallomásokra alapozott helyzetértékelés, mélyreható fejlesztési programok
helyett egymásnak ellentmondó ad-hoc
javaslatok szerepelnek benne.
Az egyesület szerint az angol helyett
a német nyelv oktatásának erőltetése
joggal kavart vihart a nyelvtanárok és
szülők között egyaránt. Az, hogy mind-

ez „nyelvpedagógiai szempontból javasolt” lenne, igazi szakmai abszurd, állítják a nyelvtanárok. Rámutatnak: a sikeres nyelvtanulás záloga elsősorban a diákok megfelelő motivációjában, a sikerélményben, továbbá a tanultak hasznosságának megélésben rejlik. Azt pedig,
hogy a német az angolnál „komplexebb
nyelvtani struktúrájú” lenne, mint a tervezet érvelésében olvasható, nyelvész
szakértők nehezen értelmezhető, szakszerűtlen állításnak tartják.
A német nyelv erőltetése mellett azt is
aggasztónak találják, hogy a tervezet új
„speciális nyelvi érettségi” kidolgozását
ígéri, ám nem jelöli meg, mi indokolná
ezt, miben igényel a jelenlegi érettségi
rendszer változtatást. A tervezet szerint
2013/14-es tanévvel vezetnék be az új
nyelvi érettségit, ami kaotikus állapotokat teremtene a középiskolai nyelvoktatásban – áll az egyesület közleményében.
(ny.f.)

Szijjártó Péter szerint Gödöllő rossz úton jár

Kampánykörúton a Fidesz
November 8-án Gödöllőt is elérte a
Fidesz országjárása, amiben a kormány tagjai és szakpolitikusai találkoznak meghívott vendégeikkel.
Az elsőn Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és gazdasági
ügyeiért felelős államtitkára vett részt,
aki zárt körben tartott megbeszélést.
Újságunk ugyan nem kapott meghívást az eseményre, de az államtitkár
az egyik sajtóorgánumnak nyilatkozott a Gödöllőt érintő kérdésekről.
Szijjártó szerint képviselőtársa,
Vécsey László a legaktívabb képviselők közé tartozik, ami a körzeten is
látszik, ugyanakkor úgy gondolja,
hogy az az irányvonal, amit Gödöllő
polgármestere képvisel, nem az ország érdekeit szolgálják. Az sajnos
nem derült ki a cikkből, hogy milyen
irányvonalakra is gondolt. Meglehet,
mi máshogy látjuk Vécsey László aktív munkáját körzetéért, hiszen az elmúlt időszakban szinte egyetlen eseményen sem volt jelen, de például
még a járási rendszer aláírásánál is
csak ő hiányzott a polgármesterek kö-

zül, pedig ő szavazatával is hozzájárult ennek kialakításához. Parlamenti
munkája során pedig 2010-12 között
mindössze 11 alkalommal szólt hozzá, ebből a legtöbbet 2012. október 2án, amikor is a választási törvénnyel
kapcsolatosan összesen 7-szer kért és
kapott szót. Az interjúban további érdekesség, hogy az államtitkár úr úgy
gondolja, Gödöllőn nem működnek
jól a dolgok, mint fogalmaz „mindenkinek el fogjuk mondani, hogy szerintünk miként működik jól egy város, miként működik jól egy ország…
bízom abban a politikában is, amit
folytatunk. Magyarország szempontjából ugyanis ez a helyes út, amin járunk. Azt gondolom, hogy a polgármester úr kritikáiból kiérezhető irányvonal rosszat tenne az országnak.”
A kampány 2014-re úgy látszik
már most megkezdődött, pedig egy
készülő törvény szerint, amit pont a
Fidesz kíván benyújtani, a kampányidőszak 50 napra rövidülne. Persze
kérdéses, ki mit tekint kampányidőszaknak.
(sz.g.)

Civil
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Gödöllőn már elindult a vegyésztechnikus képzés

Madách iskola – új kémiai labort adtak át
November 7-én, szerdán a XXI. század követelményeinek megfelelő kémiai laboratóriumot adtak át a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületében. Az intézmény a térség
munkaerő-piaci igényeire válaszolva indította el vegyészképzését, együttműködve a TEVA Gyógyszergyártó Zrt-vel. Céljuk olyan
szakemberek (vegyipari szakmunkások és technikusok) képzése helyben, akik a gödöllői gyógyszergyárak megbecsült munkatársai lehetnek. Az oktatási intézményben már elindult ez az új
szakképzési rendszer, amit országosan csak a jövő tanévtől vezetnek majd be. A tanlabor létrehozását a TEVA Gyógyszergyár
Zrt. 15.000.000 Ft-tal támogatta.
Az eseményen Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár elmondta: ahhoz, hogy akik 3-4-5 év tanulás után szakiskolában végeznek,
ne csak elméletileg, hanem valóságosan is értsenek a szakmájukhoz,
arra van szükség, hogy a képző intézmények és azok a leendő cégek és

vállalatok, amelyek majd alkalmazzák őket, már a nappali képzés során
szorosan együttműködjenek egymással.
Majorné Kelsánszky Mária, a
TEVA Zrt. HR igazgatója beszédében

tékonyságát.
Kocsi Tamás, a Madách iskola igazgatója szerint olyan szakembereket
kell képezniük, akikre helyben van
szükség és lehetőség szerint az iskolapadból kikerülő tanulók eséllyel
tudjanak elhelyezkedni a munkaerő
piacon. Ezt a TEVA biztosítani tudja,
mivel a térségben a vegyésztechnikus
hiányszakmának minősül.
Az oktatási intézmény emellett szoros
kapcsolatot ápol a német Siemens

kiemelte: Gödöllőn 5 gyógyszergyár
működik, így a képzett munkaerőre
jelentős kereslet mutatkozik. Éppen
ezért kiemelkedő jelentőségű a Madách iskolában elindult vegyészképzés, ugyanis a TEVA eddig kénytelen volt másik telephelyéről, Debrecenből technikusokat Gödöllőre

hozni. Ahhoz, hogy a városban sikeres legyen a középfokú vegyésztechnikus képzés, a TEVA Zrt. is mindent
megtesz: olyan eszközöket bocsátottak a labor rendelkezésére, amik
nagyban elősegítik az oktatás ha-

céggel is; a vállalat a hegesztés-képzéshez adott technikai eszközöket a
Madách iskolának. A cégnek is fontos
az utánpótlás nevelés; az első 15 tanuló szeptemberben kezdhette meg
tanulmányait a hegesztő képzésben.
A Madách iskola németországi testvérvárosunk, Giessen egyik iskolájával, a hasonló képzési profilú Theodor Litt Schule-al már 20 éves partneri együttműködésre tekint vissza.
Minden tanévben szakmai diákcsere
programot valósítanak meg, melyek
célja a szakképzés tanulmányozása,
az új módszerek megismerése és a
nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.
Az iskola éppen ezért a a kémia oktatása iránti kötődése miatt Justus von
Liebig professzort választotta a labor
névadójául, aki 1824-ben a giesseni
hc
egyetem professzora lett.

2012. november 14.

Megemlékezés a gróf Teleki Pál téren
A Teleki Pál Egyesület megemlékezést és koszorúzást rendezett november 9-én, Gödöllőn, a gróf Teleki Pál téren az egykori miniszterelnök születésének 133. évfordulója alkalmából. Az egybegyűlteket
Bárdy Péter, az egyesület elnöke köszöntötte, s emlékezett meg a tudósról, főcserkészről és miniszterelnökről.
Fúvós hangszeren közreműködött Baglyas Gellért és
Kurunczi Mihály, szavalt
Péter Fruzsina, énekelt a
Cibri együttes két tagja. A
megjelentek Eördögh László
atya vezetésével mondtak
közös imát Teleki Pál lelki üdvéért.
A szobrot az önkormányzat
képviseletében dr. Fábián
Zsolt alpolgármester és Kis Antal képviselő koszorúzták meg, majd intézmények,
civil szervezetek és magánszemélyek helyezték el a megemlékezés virágait.
Az esemény résztvevőihez a néhai miniszterelnök unokája, Teleki Géza is szólt, bejelentve, hogy családjával végleg hazatelepedett Amerikából Magyarországra. Az
eseményt transzparenses demonstráció kísérte.
lt

Petőfi Iskola: Márton-napi séta
A Petőfi iskolában a Márton napot nemcsak az 5 németes osztály, hanem minden alsós együtt ünnepelte. Aki november 9-én, pénteken sötétedéskor a városközpontban járt, először nem is értette, mit lát. A Zombor utcában a Főtér felé
sok-sok kisgyerek, tanító,
szülő, testvér ballagott beszélgetve.
A különlegesség, hogy
szinte mindenkinek a kezében egy, a délutáni kreatív foglalkozáson közösen
elkészített kis mécsestartó
volt.
A beszélgető, jókedvű társaság a közös fényképezkedés után visszasétált az
iskolához. A munkából hazasietők vagy éppen kutyát sétáltatók is szinte kedvet
kaptak, hogy csatlakozzanak a közel 300 fős Petőfis közösséghez, talán csak az
tartotta vissza őket, hogy nem készültek mécsessel. Jövőre ők is bátran csatlakozhatnak.

Akinek keze nyomát őrzi a falu

Fotókiállítás Balázs Istvánról
A Szent István egyetemen megrendezett Idősek és idősödés a
mai magyar társadalomban című konferenciához kapcsolódóan
fotókiállítás nyílt az intézményben, ami az 1902-ben született Balázs István, bagi ácsmester életét mutatja be.
A kiállítás emléket állít az idős ácsmesternek, aki a háztetők mellett tervezett és
épített hidat, feszületet, templomtornyot. A II. világháború után szülőfalujában négy élű tetőt készített a szétlőtt to-

rony helyére. Majdnem két évtizedig álmodott az eredeti újraalkotásáról, amire
1961-ben, 59 évesen nyílt lehetősége.
87 éves korában tette le a szekercét, életműve 1994-ben lezárult. Balázs István
nevét ma is tisztelettel emlegetik, ami
nem csoda, hiszen a bagiak jelentős részének feje fölé ő emelt tetőt. A templomsisak borítása azóta megújult, mint
ahogyan sok családi házé is. Az ácsszerkezet azonban változatlan maradt, ahhoz ma sem kellett/kell hozzányúlni.
A szerző, Balázs Gusztáv munka
közben és a családban készült képeit

Ismét Darmasiswa ösztöndíj

Tanulás Indonéziában
A Darmasiswa ösztöndíj program az
Indonéziával diplomáciai kapcsolatban lévő külföldi országok tanulói
számára jött létre. Ennek keretében
lehetőség nyílik az indonéz nyelv,
kultúra, zene és mesterségek megtanulására.
A résztvevők 58 különböző indonéziai felsőoktatási intézmény közül
választhatnak. A programot a Nemzeti Oktatási és Kulturális Minisz-

térium szervezi, együttműködésben
az Indonéz Köztársaság Külügyminisztériumával.
A Darmasiswa fő célkitűzése, hogy a
külföldi fiatalok körében népszerűsítse az indonéz nyelvet és kultúrát,
valamint hogy szorosabbá tegye a
kulturális kapcsolatokat a részt vevő
országok között .
A Darmasiswa program tartalmaz 1
éves ösztöndíjat (résztvevői a kijelölt

Premontrei gimnázium

Szakközépiskola és Diákotthon „A pedagógiai kultúra korszerűsítése a gödöllői Premontrei Gimnáziumban” című (azonosító szám: TÁMOP
3.1.5-09/A-1-2010-0007) 12 millió
forint támogatású pályázata megvalósult.
A projekt keretében az iskola három

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül meghirdetett „Pedagógus továbbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)” című pályázati
kiíráson belül a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium, Egyházzenei

dokumentumok egészítik ki, de a mester
egykor használt szerszámait is megtekinthetik az érdeklődők.
jk

indonéz felsőoktatási intézményekben indonéz nyelvet, művészetet –
hagyományos zene és tánc, különféle
mesterségek –, konyhaművészetet tanulhatnak, valamint megismerkedhetnek a turisztikai lehetőségekkel),
illetve 6 hónapos ösztöndíjat (a résztvevőknek az indonéz nyelv tanulására nyílik lehetőségük a kijelölt
felsőoktatási intézményekben).
Bővebb információ:
http://indonesianembassy.hu/page.ph
p?id=105&title=darmasiswa_scholarship_program_20132014&l=en

pedagógusa két éves szakmai továbbképzésen pedagógus szakvizsgát
szerzett tanügyigazgatási szakértői
területen, tehetségfejlesztés- tehetséggondozás, valamint mentálhigiénés és
szervezetfejlesztő szakirányon.

A Sisi Baráti Kör szeretettel hívja és várja
2012. NOVEMBER 18-ÁN, VASÁRNAP 13.15-KOR
a gödöllői Erzsébet parkba, a királyné szobránál tartandó koszorúzásra.
Balogh Richárd hegedű muzsikájával Erzsébet királyné
születésének 175. évfordulójára emlékezünk.
A Sisi Baráti Kör ezúton is köszöni azok támogatását, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel.
A pénzből rendezzük meg a mostani koszorúzást, és a barokk színházban a
zártkörű ünnepi műsort.
Adószámunk:18665790-1-13
Elérhetőségünk: Sisi Baráti Kör (2100 Gödöllő, Pf. 211)
e-mail: sisibaratok@gmail.com, tel.: +36/30-322-2851
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

„A gyerekeket tiszteljétek”
Vekerdy Tamás, akinek pszichológusi munkássága központjában a gyerekek állnak,
Érzelmi biztonság című könyvének azt az alcímet adta: Mit
kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról?
Azt hiszem, a gyerekeket elsősorban
tisztelni kell. Tisztelni az emberi méltóságukat. Egy ismerősöm, egy akkor
kisgyerekes anyuka mondta egyszer:
a gyerek nem hülye – csak kicsi. Na
és, Gorkij Éjjeli menedékhely című
drámájának egyik szereplője, Szatyin
is a gyerekeket megillető tiszteletre
figyelmeztet: „A gyerekeket tiszteljétek…” Mert nem lehet tudni, mire
születtek. Talán „a mi nagy hasznunkra.”
Vekerdy Tamás az előadásaiból
közöl néhányat – tízet – a könyvében.
Megszerkesztve őket, s tudomásunkra hozva azt is: nemcsak az ő nézeteit
tartalmazzák a szövegek. Hanem azokét is, akik a közönségből beszélgettek vele, hozzászóltak az általa elmondottakhoz.
Mindenesetre elve: a gyereknek is
lehet igaza. Szemben a felnőttel.
Szemben az iskolával. Nem kell

mindig fegyelmezni. Nem kell olyasmire kényszeríteni, amit nem akar
vagy nem tud.
Néha hagyjuk békén a gyereket.
Vagy akár legyünk a, rossz szó, de
cinkostársai. El-elmesél egy-egy esetet, így mintegy láttatja, érzékelhetővé, emlékezetessé teszi, miről van
szó. A gyerek késő este tanácstalanul
ül az üres papír előtt. Fogalmazást kéne írnia arról, hogyan telt el egy napja, de képtelen rá. Fontos lenne, hogy
lefeküdjön és kialudja magát. De a
házifeladat is fontos. Mi a megoldás?
Az apuka máris diktál: „Felébredtem,
és gyorsan ráütöttem a vekkerre, mert
utálom, ha megszólal…” Percek alatt
túlvannak azon, ami megoldhatatlannak tűnt addig.
Hogy érezze a gyerek, szeretjük,
vele vagyunk, számíthat ránk, többet
ér bármilyen szigornál. „Csodaszer”
még a példaadás. A gyerek ragaszkodik a felnőtthöz. Ám sajnos sok esetben csak ragaszkodna. Szüksége van,
lenne a felnőttre, de sokszor hiába.
Ha látszólag nem törődünk vele,
előbb-utóbb odasündörög hozzánk.
Felhívja magára a figyelmünket, ami
persze addig is felé fordult, csak úgy
csináltunk, mintha nem is.
A kamaszt már nem lehet nevelni,

Katona Szabó István születésnapi köszöntése

Új könyvvel lepte meg olvasóit
90. születésnapja alkalmából
köszöntötték Katona Szabó
Istvánt a GIM-Házban november 11-én. A rendezvényen bemutatták az írónak az évfordulóra megjelent új, „A nagy hazugságok kora – Életem Erdélyben” című könyvét.
A GIM-Házban sokan gyűltek össze a
szépkorú Katona Szabó István köszöntésére, akinek írói munkássága
1941-ben kezdődött, Móricz Zsig-

mond bíztatására. Születésnapján Gémesi György polgármester köszöntötte, aki, mint elmondta, még az
1990-es évek elején kezdett vele
együtt dolgozni, az író ugyanis a magyar politikai életbe is aktívan bekap-

csolódott, miután 1986-ban családjával áttelepült Magyarországra.
„Együtt gondolkodtunk a világ dolgairól, a magyarságról. Sok tapasztalatával, bölcsességével segítette helyzetbe hozni az
értékeken alapuló
gondolkodásunkat.
Megköszönöm a
sok
segítséget,
amit ahhoz kaptunk, hogy értsük,
lássuk az össze-

függéseket”
–
mondta köszöntőjében Gémesi
György. Tisztelete jeléül Polgármesteri
Ezüstéremmel ismerte
el az idős író munkásságát.
A rendezvényen Gaálné dr. Merva
Mária irodalomtörténész, a Gödöllői
Városi Múzeum igazgatója, és Albert
Gábor író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja beszélgetett Katona Sza-

Zene és történelem

Honfoglalás
November 10-én este mutatták
be óriási sikerrel a Művészetek
Házában a Honfoglalás című
rockoperát, amit Koltay Gergely álmodott meg és hozott
létre. A szerző is tiszteletét
tette a bemutatón, ahol 60.
születésnapja alkalmából Gémesi György polgármester köszöntötte.
A produkció az elmúlt hónapok egyik
siker előadása, ami folyamatosan járja az országot, s a legigényesebb zenei és prózai adaptáción keresztül,
kiváló szereposztással mutatja be a
hét vezér hazára találását. A rockopera alapötlete a film Szállj, szállj sólyom szárnyán című nagy sikerű dalából született.

A Művészetek Házában is
telt ház előtt valósult meg
az elsősorban Pintér Tibor nevéhez kötődő előadás, ami egyaránt bővelkedett a látványos elemekben és a történelmi információkban.
A gödöllői közönség a
megszokott szeretettel várta és fogadta a Kormorán
együttes frontemberét. jk

közli Vekerdy Tamás. Ha berohan a
lakásba köszönés nélkül, magára
csapja a szobája ajtaját, ne menjünk
utána, ne szidjuk össze. Meglátjuk, ki
fog jönni magától, s keresi a kapcsolatot velünk. Mi több, a segítségünket
kéri.
Segítsük legjobb tudásunk szerint,
szemrehányások nélkül. Akkor valószínűleg majd mi is számíthatunk rá,
ha már nekünk lesz szükségünk segítségre. Idős szülőként nem kell
keseregnünk, hogy a felnőtt gyerekünk nem törődik velünk. Ahogy a
könyv utolsó bekezdésében megfogalmazódik: „bízhatunk a méltányosságában”.
(Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság)
- nád -

bó Istvánnal. Felelevenítették pályájának legfontosabb állomásait, Móricz Zsigmonddal, Koós Károllyal való kapcsolatát, s eszmét cseréltek
olyan aktuális kérdésekről is, mint
Nyírő József helye a magyar irodalomban.
A jeles évfordulóra jelent meg az író
új, dokumentum értékű könyve, „ A
nagy hazugságok kora – Életem Er-

Erzsébet Királyné vers- és prózamondó verseny

Jöhet az országos megmérettetés
A Gödöllői Királyi Kastélyban szombaton rendezték meg az Erzsébet királyné
emlékére megrendezett vers- és prózamondó verseny városi döntőjét. A rendezvényen számtalan elismerést osztottak ki, s eldőlt, ki képviselheti városunkat a november 24-én sorra kerülő országos döntőben. A zsűri négy kategóriában díjazta a jelentkezőket.
A 10-12 évesek közül Végi Orsolya, Liska Dóra, Juhász Lilla Bella jutottak
tovább. A 13-15 évesek közül Csiki Áron és Lukács Lilla Réka vehet részt az
országos találkozón, míg a 15-20 év közötti versenyzőket Szelba Szabolcs,
Hidi Norbert és Zila Teodóra képviselheti. A 20 év feletti résztvevők közül
Pető László vehet részt az országos megmérettetésen.
jb

Zita királyné és Habsburg Ottó tiszteletére

Emlékkoncert a kastélyban
délyben” címmel, ami a korábban kiadott „Nagy remények kora” és a
„Visszaemlékezések” folytatása. Ennek segítségével képet kaphat az olvasó arról, hogyan igyekeztek Romániában megtörni az erdélyi magyarság gerincét, hogyan szóltak bele az
irodalmi életbe.
Albert Gábor a beszélgetést azzal zárta, ő a könyvből egy naív, az igazságban hívő embert ismert meg, aki maga a megtestesült bátorság. „A múltról ír, de a jövő embere!” – zárta gonjb
dolatait Albert Gábor.

Osztrák és magyar előadók közös koncertjével tiszteleg Gödöllő
Zita királyné és Habsburg Ottó emléke előtt november 20-án. A
hangversenynek két aktualitása is van: egyrészt része a Nők Éve
programsorozatnak, másrészt ezen a napon lesz a trónörökös
születésének 100. évfordulója. A Királyi Kastély dísztermében a
bécsi Musikschule Ottakring és a gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola tanárai és növendékei adnak koncertet.
A bécsi zeneiskola már évek óta kereste a kapcsolatot a gödöllőiekkel, s most a
magyar-osztrák közös történelmi évforduló kiváló lehetőséget adott a fellépésre.
A bécsi zeneiskolát szoros szoros szálak fűzik az egykori uralkodó családhoz: az intézmény tanára, Cornelia Mayer őrzi ugyanis Hans Lanner zeneszerző hagyatékát, aki egykor IV. Károly udvarának zeneszerzője és a stájer citera játékosa volt. Az est folyamán a zeneszerzőnek olyan művei csendülnek
majd fel, amik közel álltak az uralkodó párhoz. Többek között a Zita császárné
indulót is hallhatja majd a közönség.
A vendégfogadó gödöllői zeneiskola tanárainak és növendékeinek műsorában a magyar népzene területéről szólalnak meg művek, de fellép az intézmény
ifjúsági vonószenekara és a Sivadó testvérek kamaraegyüttese is. A két vonószenekar önálló, és a bécsi vendégekkel közös produkcióval is fellép.
bj
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Város-Kép

Óriási siker a Virágos Magyarországért versenyen

November végéig marad az Anne Frank-kiállítás

Gödöllőnek van a legszebb főtere

Történelem a mának
A tervezettnél tovább, november végéig látható a Török Ignác Gimnáziumban az amszterdami Anne Frank Ház
múzeum és emlékhely (AFH) oktatási
programjának „Anne Frank – Történelem a mának” (Anne Frank
– A History for Today) című vádorkiállítása, ami
1997 óta járja a világot és
eddig több mint tízmillióan látták.
A kiállítás, ami a gimnázium galériáján kapott helyet, Anne Frank történetén
keresztül mutatja be a II.
világháborút
megelőző
időszakot, majd a holokauszt éveit, s ismerteti meg a szemlélőt
Anne Frank szellemi hagyatékával. Az
összeállítás pontos képet fest a korszakról, és a tizenéves kislány szemszögéből, könnyen megérthető és feldolgozható módon mutatja be az általa
megtapasztaltakat.
A bemutatott fotók és a rövid, lényegre törő kétnyelvű (magyar-angol)

(folytatás az 1. oldalról)

Ennek keretében nem csak felszíni
környezetrendezés történt, hanem
megtörtént a közművek áthelyezése
is. A területen megszüntették a gépjárműforgalmat, új lámpatesteket, padokat, hulladékgyűjtőket helyeztek
ki. A fejlesztésbe több, civilek által
javasolt elemet is beépítettek, így például nagyobb hangsúlyt helyeztek a
szecessziós motívumok megjelenítésére, például a kandeláberek esetén.
A lakosság nagyon megkedvelte a
megújult főteret, a református templom elé került szökőkút és a Gábor
Áron utca torkolatánál kialakított vízjáték a gyerekeknek és a felnőtteknek
kedvence lett.
A területen a korábbinál jóval nagyobb lett a zöldterület is. Az ágyásokat az évelők mellett az évszaknak
megfelelő virágok díszítik, s a kandeláberekre is ámpolna növények kerültek. A főteret a VÜSZI kertészeti részlegének szakemberei tartják rendben,
ők gondoskodnak a növényekről, a
szökőkút és a vízjáték működtetéséről.
A rangos verseny díjátadójának az
idei városi kategória győztese, Hévíz
adott otthont, ahol a város sportcsarnokában gyűltek össze a részt vevő
települések és a szervezők képviselői.
Falu kategóriában Csopak nyerte el a
címet.
A rendezvényen Prutkay János, a
Virágos Magyarországért-verseny szervezőbizottságának elnöke elmondta,
már a tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a versenyt, aminek során
a közterületek és az épületek virágosítása mellett többek között a zöldfelületek minőségét, a települések ren-

dezettségét, tisztaságát, a környezettel való egységet, a fenntarthatóságot,
valamint az önkormányzat és a civil
szervezetek összefogását is értékelték.
Mint mondta, a versenynek köszönhetően valamennyi település
gazdagodott, hiszen tovább szépültek
falvaink, városaink.
A „Magyarország legszebb főtere”
díj mellett Gödöllő a Green City
Mozgalomtól is kapott egy elismerést: az egyesület környezetvédelmi
tanácsadást ajánlott fel városunk részére.
A rendezvényt Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége,
és Kunczéné Fellegi Katalin, a mozgalom fővédnöke is megtisztelte jelenlétével.
*
Főterünkben sokan gyönyörködnek nap, mint nap, sokan pihenik ki itt
a fáradalmakat. A látvány, a gondozottság, sokak munkájának eredménye. A „Magyarország legszebb főtere” kitüntető cím elnyeréséért köszö-

net illeti a VÜSZI kertészeti részlegének főtérrel foglalkozó csoportját
(Kisák Péter, Schütz Ildikó, Wernke
Oszkár, Szénási Anikó, Papp Julianna Dombovári Máté, Ádám János, Bangó Szandra, Lapu János,
Szántó András, Molnár Ferenc, Benkó Réka, Zsom Sándor), akik mindennapi áldozatos munkát végeznek a
szép belvárosért.
(k.j.)

30+1 éves a Művészetek Háza

Színpompás jubileum
(folytatás az 1. oldalról)

A gálaest műsorában a Gödöllői Városi Vegyeskar együtt szerepelt a Gödöllői Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttesével majd az Arpeggio Gitárzenekarral, végül a Gödöllői Városi Fúvószenekarral. A Gödöllő Táncszínház tagjai
a legendás Mini együttes vezetőjével,
Török Ádámmal közösen készülő, decemberben bemutatásra kerülő darab
egy részletét adták elő. A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének művészei
dalokat adtak elő a Csárdáskirálynő és a
Marica grófnő operettekből, a Kabaré
musicalből. A Gödöllő Táncegyüttes
Druzsba csoportja húsvéti játékot varázsolt a színpadra. A Club Színház Petőfi
Sándor versét dolgozta fel mozgásszín-

házi előadásban. A kétórás est változatos, szép díszlettel és fantáziadús világítással, forgószínpadszerűen zajlott, holott jól tudjuk, forgószínpada még nincs
a Művészetek Házának. Van viszont
olyan szellemisége, ami évtizedes építkezés folyamatosan gazdagodó eredménye.
Hálás vagyok a feladatért, amit kaptam a művelődési központ vezetésével,
mondta visszaemlékezésében Kecskés
József, aki 2002-ig volt az intézmény
első igazgatója. Az volt a filozófiánk,
hangsúlyozta, hogy a központ értékeket

közvetítsen, gondolkodásra inspirálja
közönségét, szüksége legyen rá a város
társadalmának és lehetőleg szeressék is.
Az ily módon nyitott ház erős társadalmi elfogadottságot vívott ki
magának. A magyar kultúra kínálatát sokszínűen tártuk a látogatók
elé. Új művelődési formák nyertek teret, új közösségek kaptak
helyet az épületben. Színházi, zenei produkciókat fogadtunk be és
kiállítások sokaságát rendeztük.
Szakértelem és felelősségtudat
jellemzi a ház munkáját, a közönség pedig értő befogadója a kultúrának, művészetnek, állapította
meg Németh Kristóf, aki 2007ig vezette a már közhasznú társasággá
alakított intézmény munkáját. A Művészetek Háza elismert és irigyelt kulturális intézmény Magyarországon.
Ötévesen jártam itt először és azt
mondtam édesanyámnak, hogy anya
én itt fogok lakni – emlékezett vissza
Kovács Balázs igazgató. Kiemelte, a
ház művészeti csoportjai mindinkább
határon túl is elismertté válnak. A tradíciókra építve igyekeznek a kor modern igényeinek megfelelni, s szerepet
vállalni a város gazdag és sokszínű
művészeti életének koordinálásában.

Kiemelte, hogy az elmúlt 3 évben több
mint 200 millió forintot nyertek pályázatokon. Ezek a források fontos kiegészítői az önkormányzati támogatásoknak. A ház azonban nem működhetne
eredményesen a munkáját a jegyek
megvásárlásával hitelesítő közönség
szimpátiája nélkül.
A mai nap is igazolta, jó döntés volt,
hogy a város stratégiájában a kulturális
élet támogatása kiemelt szerepet kap. A
Művészetek Háza az elődök által lerakott teherbíró alapokon értéket őrizve és
értéket teremtve, igényesen, minőségi
munkát végezve működik, hangsúlyozta dr. Gémesi György polgármester. A
kulturális intézmények sora újult meg és
bővült az önkormányzat immár több
mint két évtizedes működése során. A
zeneiskola, a múzeum, a könyvtár, a
GIM-ház, a királyi váró, a piac, a Damjanich Iskola és a királyi kastély a mérföldkövei ennek a nagyon is tudatos fejlesztésnek. Gödöllőn ma csak színház-

szövegezés – köztük a napló idézetek –
megdöbbentő hatással idézik meg a
vészkorszakot. A kiállítás keretében a
látogatók megismerhetik Anne Frank
holokausztot túlélő édesapjának, és a

napló megjelenésének történetét is. Bár
a kiállítás elsősorban diákoknak szól,
bárki számára megtekinthető. Az iskoláknak, diákcsoportoknak azonban,
előzetes bejelentkezés alapján arra is
lehetőségük van, hogy felkészített diák
idegenvezetőkkel tekintsék meg az
összeállítást.
(ny.f.)

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

A Teleki-szobor
Gróf Teleki Pál néhai miniszterelnök, főcserkész és földrajztudós szobrát halálának 60. évfordulója alkalmából avatták fel 2001. április
12-én. Az alkotás közadakozásból valósult meg
a Teleki Pál Egyesület kezdeményezésére.
Varga Zoltán Zsolt szobrászművész bronz
alkotását az államférfiről elnevezett téren állították fel, s ez volt hazánkban az első őt ábrázoló köztéri ábrázolás. A gödöllőiek minden esztendőben Teleki Pál születésének évfordulóján
itt emlékeznek az 1933-as településünkön megrendezett Jamboree parancsnokára. Óriási volt a felháborodás, amikor az emlékművet 2006. augusztus 3-ára virradó éjjel megrongálták, és a bronz mellszobrot a
talapzatról ellopták. Az ügyet eredményesen zárta le a rendőrség, több hónapos
nyomozás után az elkövetőket azonosították és elfogták. A szobor maradványai a
Gödöllői Városi Múzeumba kerültek, s néhány hete a Szépművészeti Múzeum
időszaki kiállításán is láthatta a közönség. A helyreállított posztamens nem sokáig
maradt üresen. Először egy gipsz másolatot készítettek, majd egy akrilgyanta szobor került a helyére.Az újraavatásra 2009. november 8-án került sor.
(j)
teremből három van és ezek rendre telt
házat vonzanak. A mostani jubileum újdonsága volt, hogy a szereplők olyan
kombinációkban léptek a színpadra,
amilyenek eddig ismeretlenek voltak.
A tematikus évek – ezekből hamarosan a másodikat zárja a város és indítás
előtt áll a harmadik, a Szecesszió Éve –
erősítik a gödöllői művészeti műhelyeket. A kultúra része a város gazdaságának is, hiszen finanszírozásra van szüksége, de a belefektetett források meg is
térülhetnek, ha településünk turisztikai
kínálatának részévé válnak a produkciók, a programok. A Barokk Év, majd a
Híres Hölgyek Gödöllőn sikeres kiállításai, előadásai mind ezt példázzák.
A gálaest zárásaként a polgármester
ajándékokat adott át a Művészetek Háza
mai dolgozóinak, majd külön elismerésként Polgármesteri ezüstérem kitüntetésben részesítette Seres Imrét, Polgár-

mesteri elismerő oklevelet nyújtott át
Ráduly Istvánnak. Személyük már
szinte elválaszthatatlan a gödöllőiek körében oly kedvelt épülettől.
(k.z.)
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Tíz faj, amely mindenképpen felkerülne Attenborough bárkájára

Az egyedülálló változatosság példái
Noha a világ figyelmét Sir David
Attenborough hívta fel olyan végveszélybe került fajokra, mint a
hegyi gorilla, a panda és a tigris, a
híres biológus most új “kedvenceket” keres, hogy más fajok is
hasonló figyelmet kaphassanak.
Ezúttal tíz kevésbé ismert és szokatlan teremtmény túléléséért
harcol a 86 éves természettudós.
Újkori “bárkájára” elsőként egy újvilági
majomfajt, a Brazíliában honos fekete
oroszlánmajmot vinné fel. A faj olyan
ritka, hogy már kihaltnak hitték, mígnem a hetvenes években Sao Paulo mellett fel nem fedezték egy aprócska populációját. Ma vadon élő egyedeinek számát nagyjából ezerre becsülik. További
jelöltjei között van egy akár száz évig is
elélő szalamandra, egy békafaj, amelynek hímjei szájukban költik ki az utódokat, és egy ősi emlős, amelynek harapása halálos mérget juttat az áldozatába.
Rózsaszínű, vak, féregszerű
“Sok olyan állatot ismerünk ma, melyre
hasonló sors vár, mint korábban a dodóra. Felkértek, hogy nevezzek meg tíz
fajt, amelyet magammal vinnék a saját
bárkámra. Választhattam volna olyanokat, amelyek jobban illenek a szalagcímekbe. A fenséges tigrist, a látványos
jegesmedvét, a gyönyörűséges hópárducot vagy a pompás hegyi gorillát. Ezek
olyan állatok, amelyeket semmiképpen
sem szeretnék elveszíteni” – mondta a
The Daily Telegraph napilapnak Attenborough. Hozzátette, hogy azért válasz-

iakból azonban mindössze 200 él vadon. Jelenleg fogságban szaporítják,
hogy némi reményt nyújtsanak a megmaradásának.
A lista leglégiesebb képviselője egy pillangó, mivel a tudós a brit Pillangóalap
elnöke. A megszámlálhatatlan lepke közül azért esett a választása az Ornithoptera priamus (Priamosz madárpillangója) nevű, Új-Guineában élő fajra, mert “szívet lelkesítő” a szépsége.
A pillangót egy sokkal kevésbé színpompás emlős követi. Olyan különleges
emlős, amely közvetlen leszármazottja

“minden emlősök ősének”. A patkányvakondfélék családjának képviselői leginkább a cickányokra emlékeztetnek.
Egyikük, a haiti patkányvakond harminc centiméter körüli, éjszakai életmódot folytató állat, főként a Dominikai
Köztársaság területén él. Nyála – és ezzel harapása – mérgező, mégis súlyosan
veszélyeztetik a kutyák és a macskák,
amelyek az embert kísérték el az Újvilágba.“ A patkányvakondok páratlanok
a maguk nemében. Ha elveszítjük őket,
sosem láthatunk semmi hozzájuk hasonlót a Földön” – közölte Attenborough.
Az erszényes, a Darwin-béka és az
ínyencfalat

totta mégis a szóban forgó tízet, mert a
világon számos olyan rendkívüli lény él,
amelyek nincsenek reflektorfényben.
“Ez a pár példa bepillantást enged a természet egyedülálló változatosságába” –
hangsúlyozta. Bárkáján ezért helyet kapott a barlangi vakgőte, amely föld alatti
vizekben, barlangi folyókban él többek
között Horvátországban, Montenegróban és Olaszországban. A természettudós szerint a titokzatos kétéltű egyike a
természet ”legtökéletesebb specialistáinak”, mivel alkalmazkodott a teljesen
sötét élőhelyhez, és akár 10 évet is kibír
élelem nélkül. “Régen azt hitték róluk
Horvátországban, hogy sárkánykölykök. Valóban igen különös a külsejük.
Nagyon vékony a lábuk, a testük rendkívül elnyújtott, de talán a legkülönösebb,
hogy akár 100 évig is elélhetnek” – magyarázta Attenborough. Azonban az élőhelyükön tapasztalható vízszennyezés
fenyegeti a szokatlan állatok túlélését.
A legnagyobb, a leglengébb, a legősibb
David Attenborough listájának legnagyobbja a szumátrai orrszarvú – noha ez
a faj az orrszarvúfélék családjának éppen a legkisebbike. A világ öt orrszarvúfaja mind veszélyeztetett, a szumátra-
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Fifi: Fiatal keverék kan. Gö‐
döllőn találták, nyakörvvel és
a képen látható kék kendővel
a nyakában. Eredeti gazdáját
keressük!
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Nem nagyon látványos egy ausztrál
egérszerű erszényes, a törpe erszényesnyest. Az utóbbi tíz évben azonban
populációja felénél is kisebbre csökkent, aminek elsődleges oka az Ausztráliába behurcolt óriásvarangy, amelynek
mérgező bőre megöli az apró ragadozókat. A helyi természetvédők most azzal kísérleteznek, hogy fogságban nevelnek erszényesnyesteket, és méregte-

lenített, de rosszullétet okozó varangyokkal etetik őket abban a reményben, hogy a kisemlősök megtanulják kerülni, hogy nem zsákmányállatnak tekintsék a békákat, amikor visszaengedik
őket a természetbe.
A “békaellenségek” után Sir David Attenborough listáján is egy béka következik. A kétéltű azért is különleges, mert
Charles Darwin írta le először, amikor
1834-ben Chilébe érkezett, ezért később
Darwin hegyesorrú békájának nevezték
el. Ma a legfőbb ellensége az a vulkáni
hamu, amely erdei élőhelyeinek közelében száll fel a környező tűzhányókból.

“Nagyon figyelemreméltó béka, mivel a
hímek költik ki az utódokat a szájukban.
A petéket a hímek a hangot adó torokzsákjukban tartják, itt fejlődnek ki a kisbékák. A hamu azonban kiszárítja és
megöli azt a vegetációt, amely a békák
otthonául szolgál, ezért kerültek végveszélybe” – indokolta döntését a tudós.
Attenborough különleges történettel
szolgál következő választottjáról, egy
furcsa, pikkelyes emlősről is. Pályafutásának kezdetén egy ázsiai forgatás alkalmával ugyanis megmentette a hátsóindiai tobzoska egy példányát – egyenesen a serpenyőből. A hangyászokra emlékeztető tobzoskák kemény keratinpikkelyeket növesztenek a testükön: az
anyag lényegében megegyezik az emberi haj és köröm építőanyagával. A kis

különcöket nemcsak gasztronómiai
értékük, hanem állítólagos gyógyerejük
miatt is vadásszák. “Az egyik legaranyosabb állat, amellyel valaha találkoztam. Nagy számban exportálják őket illegálisan, különösen Kínába. Az elmúlt
15 évben a tobzoskáknak több mint a
fele tűnt el” – tárta fel Attenborough.
Kismadár és szivacs a végén
A lista utolsó előtti tagja egy különleges
kolibri, amely az Andok perui lábánál
él. A levélfarkú csodakolibri a farktollait
használja arra, hogy látványos, ám igen
kimerítő módon párt találjon magának.
A 15 centiméter körüli madár hímjének
farktollai nagyon hosszúak, líraszerűen
hajlottak, két tollpamaccsal a végükön.
Attenborough utolsó jelöltje sem kevésbé különleges: a vénuszkosár a mélytengerben él, testének vázát az üveg alapanyaga, a szilícium-dioxid, köznapi nevén kova alkotja.

“Összetett üvegszerkezete a dizájn csodája. A szivacs úgy építi fel, hogy nincsen szüksége vörösen izzó kemencére,
mint nekünk, embereknek” – fejtette ki
www.hirado.hu
a tudós.

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

Panna: Kedves, kissé fé‐
lénk foxi keverék kölyök
Boxos: Felnőtt, keverék kan. Jó‐ Pöttöm: Kedves, barátsá‐ szuka. Kistestű kutyus lesz.
fej, barátságos kutya. Elsősor‐ gos kölyök foxi keverék szu‐ Családi kutyának, gyere‐
ban kertbe ajánljuk. Jó házőrző kácska. Várhatóan kistestű kek mellé tökéletes válasz‐
is lehetne.
lesz, így lakásba is ajánljuk. tás lenne.

Nem csak kertészeknek

A növények védelme
Bizonyos dézsában nevelt növényfajok az őshazájukban is
hozzászoktak a 0 foknál kisebb hőmérsékletekhez, míg
más növényeket érzékenyen
érint a hideg. Ezeket lehetőleg
az első éjszakai fagyok beállta
előtt a telelőhelyükre kell szállítani. A növények épségben
tartásához mindenképpen tartsuk szem előtt ezeket a különbségeket, és e szerint kezeljük őket.
Dézsás növények téi védelme
Egyes katalógusok az összes balkonnövény számára az októberi (esetleg

szeptemberi) behordást javasolják, és
azt ajánlják, hogy májusig maradjanak is zárt, fagyvédett helyen. A hathét hónapos pincebeli időzés a legtöbb növény számára viszont több
kárt hoz, mint hasznot. Erősen
visszaveti a növekedést, viszont rendkívül kedvez a kártevők tömegeinek.
Szabjuk ezért a lehető legrövidebbre a telelést, és – az
egyes növények fagyérzékenységétől függően – minél
később vigyük be és minél hamarabb hozzuk ki azokat a
pincéből. Ezzel az eljárással
kellőképpen edzetté is tehetjük
a növényeinket.
A dézsások teleltetése legyen minél rövidebb
A lehetőségekhez mérten szabjuk
minél rövidebbre a dézsás növények
telelőhelyen tartózkodását. Próbáljunk meg minden növényt az igényeinek megfelelő hőmérsékleten tartani.
A fagyokra legérzékenyebbek a
meleg égövről származó fajok: a banán, a zsakaranda, a selyemtölgy, a
papírarália és a papagájvirág. Ezeket
már az első éjszakai fagy közeledte
előtt – gyakran már szeptemberben –
védett helyre kell szállítani.
Az első fagyokat is megérzi az an-

gyaltrombita, a bugenvilla, a citrusfélék, a kasszia, a kefevirág, a dicsővirág, a korallcserje és a délimirtusz.
Ezeknek a növényeknek már az első
fagy hatására lehull a lombjuk, de komoly kárt a rövid, korai fagy még
Magára
hagyott
cica csa‐
lád sze‐
rető gaz‐
dira vár!
Az anya
ivartalanítása folyamatban van.
Idén utolsó elléséből származó 2
kölyke (lány, fekete fiú) külön‐
külön is elvihető. 20/996‐7608,
06‐28/488‐178 (este).

nem tesz bennük. Mivel a levélzetre a
hűvös teleléshez amúgy sincs szükség, ezért ezt a levéihullatást akár természetes tisztogatásnak is tekinthetjük. Ezután mindenesetre vigyük be a
növényeket telelni.
A -5 fokos hideget is elviselik a
leánderek, a cserjés margitvirág, a selyemmályva, az ólomgyökér, a rozmaring, a mirtusz, a fügekaktusz, a
főnixpálma, a Washington-pálma és
az akáciák. Ezeket rendszerint akár
november elejéig is a szabadban tarthatjuk.
Még ennél is edzettebb, akár -10
fokot is átvészel a kamélia, a gránátalma, a babér, a babérsom, az enyvesmag, a gyapjasnaspolya, egyes jázminfajok, a csillagjázmin, az olajfa, a szamócacserje, az araukária és
a kenderpálma. Ezeket
ráérünk akkor a házba
vinni, amikor már igazán
teljes erejével megérkezett a tél.
Az idősebb, nagy dézsába ültetett növények olykor egyáltalán nem könnyűsúlyúak. Mozgatásukhoz célszerű kis kézikocsit használni. A selyemmályvát és a gránátalmát érdemes még a tél beállta előtt
erőteljesen visszametszeni. A korall-

cserje egyéves hajtásait 10 cm-es magasságig vágjuk vissza. Ezt a növényt egyébként teljesen szárazon, 5
fok hőmérsékleten kell teleltetni, a helyiség esetleg teljesen sötét is lehet.
Hova tegyük a nagyméretű dézsás növényeket?
A már említett öt igazán érzékeny,
trópusi növényt fűtött szobába vigyük
télre. Az összes többi szobanövénynek viszont kedvezőek a balkonnövényeknél már említett, világos pince
nyújtotta körülmények, az 5-10 fok
körüli hőmérséklet. A legjobb feltételeket természetesen télikertben
vagy fagymentes termesztőházban teremthetjük, de ezek hiányában a pincében is kitűnően telelhetnek a
növényeink.
A nagyméretű növényekkel
kapcsolatban gyakran kényszerülünk
megalkuvásokra.
Gyakran csak egy hűvösebb
lakószoba, egy lépcsőház vagy
egy garázs jut nekik, és a fényviszonyok ott sem mindig a
legjobbak. Emiatt ugyan nem
feltétlenül szükséges aggódnunk, mert minél hűvösebb a helyiség
(persze csakis a fagypont felett), annál kevesebb fénnyel is beérik a
növények. Szükség esetén egy védett
terasz vagy a világítóudvar is szóba
ek
jöhet.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
November 17‐én és 18‐án,
szombaton és vasárnap
9‐11 óráig:
Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.
Rendel: dr. Vaskó Márta
Tel.: 20‐9913‐057.
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Labdarúgás – Pontok idegenből

Röplabda – Bravúr Linzben

Budakalászon nyert a GSK

0:2-ről nyert a TEVA-GRC

Két, nyeretlenül megvívott bajnokit követően újra magára talált a Gödöllői SK csapata. A
13. fordulóban Budakalászon
vendégeskedett Lilik Pál együttese és magabiztos játékkal tudott nyerni 2–0-ra, ezzel feljöttek a 8. helyre a tabellán.

Pest megyei I osztály, 13. forduló
Budakalász MSE – Gödöllői SK 0–2
(0–2) Gól: Jakab Tamás, Unger
Ádám
Pest megyei I osztály, 14. forduló
November 17., szombat 13 óra
Táncsics Sportcentrum:
Gödöllői SK – Verőce SE

Sorozatban a második győzelmét aratta a TEVA-Gödöllői RC
csapata a Közép-európai Liga
(MEVZA) sorozatban. Ludvig
Zsolt együttese ezúttal az osztrák Linz otthonában ért el bravúros, 3:2-es győzelmet.

Nem jó előjelekkel várta a megyei I.
osztályban szereplő Gödöllő a találkozót, ugyanis több hiányzója is
akadt. Volt, aki betegség miatt maradt
távol, de voltak olyanok is, akik képletesen szögre akasztották a csukát.
Információink szerint az utánpótlás
szakág vezetője sem segítette a felnőttek szereplését, ugyanis az ifjúsági
csapat eredményessége ezúttal előbbre való volt, amikor játékosokat kért
a budakalászi találkozóra az edző.
Ilyen előjelekkel vágott tehát neki a
meccsnek a GSK, de venni tudta az
akadályt, így az elmúlt hetekben mutatott eredménytelenséget némiképp
feledtetni tudta a csapat.
Győzelmével a Gödöllői SK 18 pontos, ezzel a 8. helyre lépett fel a bajnoki tabellán.

Utánpótlás – U19-es gólzápor
Országos kiemelt II osztály középkeleti csoport U19, 13. forduló
RAFC – Gödöllői SK 1–7 (1–5) Gól:
Czuczor Attila, Kurunczi Dániel (3),
Farkas Péter (2), Zubik Attila
Országos kiemelt II osztály középkeleti csoport U17, 13. forduló
RAFC – Gödöllői SK 2–2 (2–0) Gól:
Bartha Norbert (2)
Országos kiemelt II osztály középkeleti csoport U15, 13. forduló
Tápiószecső FC – Gödöllői SK 2–2
(0–0) Gól: Horváth Gábor, Horváth
Áron
Országos kiemelt II osztály középkeleti csoport U13, 13. forduló
Tápiószecső FC – Gödöllői SK 2–1
(0–1) Gól: Tóth Benedek
-li-

Futsal – Ismét nyertek a Bikák

Csőbe húzott üllőiek
Remekül szerepel a Gödöllői
Bikák együttese a futsal NB Iben. Az előző kiírás bronzérmesei az elmúlt játéknapon az
Üllő FC Cső-Montage otthonából távoztak 3 ponttal, ezzel továbbra is a tabella 4. helyén áll
a Gödöllő.
Baranyai Pál tanítványai már az első
félidőben jelezték, hogy a három bajnoki pontért érkeztek, ugyanis 3–1-es
gödöllői előnnyel vonultak pihenőre a
csapatok. A folytatásban ugyan feljavult a hazaiak játéka, de egy gól
megmaradt az előnyből, így hozta a
csapat a kötelező győzelmet.
Sikerével a Gö-döllő továbbra is a 4.
helyen áll 16 pontjával.
Futsal NB I., 9. forduló
Üllő FC Cső-Montage – Gödöllői Bikák-Vasas Phiton 3–4 (1–3)

A MEVZA-Liga 6. játéknapján Linzben vizitált a Gödöllő. Az előző heti
első sikernek köszönhetően nyugodtan és magabiztosan utazhattak el a
gödöllőiek és nem mellékesen annak
reményében, hogy akár folytatódhat
is a sikersorozat. Az osztrák csapat lényegesen nagyobb játékerőt képviselt

Végre nyert a GKC

Gól: Veres Gergely, André Béla, Lovrencsics Balázs, Vidák Balázs
Magyar Kupa – Búcsú a
kupából
Úgy látszik az Admirál Haladás csapata lesz a mumusa a Gödöllői Bikák
együttesének ebben az idényben. A
bajnokságban már a gödöllőiek orra
alá borsót törő szombathelyiek ezúttal
a Magyar Kupa 3. fordulójában babráltak ki a mieinkkel. A legjobb 8 közé jutásról döntő, egymeccses találkozón idegenben maradt alul a Gödöllő, ezzel ideje korán búcsúzott csapatunk a 2012/2013-as kiírásban a
kupából.
Magyar kupa, 8 közé jutásért
Admirál Haladás VSE – Gödöllői Bikák-Vasas Phiton 6–2 (1–2)
Gól: Ughy Márk, Vidák Balázs
-tl-

Két gödöllői bronzérem
November 10-én rendezték
meg Egerben az IPPON SHOBU
karate magyar bajnokságot. A
38 egyesület közel 350 versenyzőjét felvonultató mezőnyben mind a Fujinaga Karate-do SE, mind a Saino SE
versenyzői a küzdőtérre lép-

Pest megye Szuper csoport
GSBE – Dunaharaszti 5,5–4,5
Győzött: Bándy A.; Reznák A.;
Nagyajtai G.; Kozma G; dr. Tallós
E.; döntetlenezett: Ruttkay P.;
vesztett: Veréb G.; Sillye K.;
Kőszegi L.; Bajnóczi P.
Pest megye I/A osztály
GSBE II – Szigetszentmárton 2-3
Győzött: Nagyajtai G.; Kőszegi L.;
Vesztett: Lenkei R.; Veres I.; Fehér
M.
Következő mérkőzések:
November 18. Pest megye I/A:
Kóka – GSBE II;
November 25. Pest megye Szuper
csoport: Érd – GSBE
-vb-

Akrobatikus Torna – Grassalkovich Kupa
November 17-én rendezik meg a hagyományos Grassalkovich Kupát Gödöllőn. Az akrobatikus tornászok országos versenyét a Damjanich Iskola
tornatermében, 11 órás kezdéssel rendezi a gödöllői Grassalkovich SE.
December 1-jén, ugyanitt ingyenes családi sportnapra kerül sor. A sportrendezvénnyel egybekötött Mikulás vásárra korlátozott számban árusító helyek

leköthetők. Érdeklődni a következő
számon: 06/309668 670
TOBORZÓ - Akrobatikus torna
A Grassalkovich SE szeretettel várja
3-6 éves gyerekek jelentkezését ovitorna foglalkozásra hétfőnként 16-17
óra között. Érdeklődni a Damjanich
János Általános Iskolában (hétfő-szerda-péntek délután) vagy a 06/20-9511072-es telefonszámon lehet.

Kasper András, a Fujinaga SE versenyzője (edző: Sensei Szűcs Tibor)
és Bárdos Triszten a Saino SE versenyzője (edző: Ács Tibor) egyaránt
bronzérmet szerzett Kumite- küzdel-

A Táncsics ovi a nyertes
kában tartottak meg. A sportos
eseményen a összes gödöllői
óvoda képviseltette magát a 8
feladatból álló váltóversenyben, amelyet végül a Táncsics
Mihály úti Óvoda csapata nyert
meg.

November 10-én rendezték a
hagyományos Óvodás Sportnapot, amelyet ezúttal a Szent
István Egyetem Sportcsarno-

Mikulás és Karácsony Kupa

A november végén sátras befedéssel
borított műfüvön számos gyermek
és felnőtt labdarúgó kupát szerveznek decemberben, amelyre sok szeretettel várják az érdeklődő csapato-

felnőtt, mind a junior csapat a 12
csapatot felvonultató keleti csoport 9.
he-lyén áll 4 ponttal.
NB I/B keleti csoport, 8. forduló
Hajdúböszörményi TE – Gödöllői
KC 32–36
Juniorok: Hajdúböszörményi TE –
Gödöllői KC 32–39
-ttNB I/B, keleti csoport, 9. forduló
November 17. szombat 16 óra
(juniorok: 14 óra)
Egyetemi Sportcsarnok:
Gödöllői KC – Primavera Mizse KC
mekben. A Saino SE versenyzői közül Kelemen András 4. helyen végzett Kata stílusban.
-li-

Kasper András

jutalmakat az óvodáknak. A képzeletbeli dobogó legfelső fokára a Táncsics óvoda állhatott, megelőzve a
Martinovics utcai Óvoda, valamint a
Palotakerti Óvoda csapatát.
Betét programként bemutatót tartott a
Vuelta SE három versenyzője, a Gödöllői Taekwon-do SE csapata, valamint Benedek Krisztina néptánc
kutató, énekes szórakoztatta a gyerkőcöket.
-tt-

A rendezvényt Pecze Dániel önkormányzati képviselő, Gödöllő
város sportért felelős tanácsnoka
nyitotta meg, míg Gémesi
György polgármester a nap zárásaként megköszönte a szervezők,
a Kirchoffer SE, valamint a közoktatási iroda munkáját és átadta a

Labdarúgó kupák – Táncsics Sportcentrum

A sportolni, focizni vágyó vendégeket egész évben váró
Táncsics Mihály úti Sportcentrumban a téli időszakban sem
pihennek.

kat a szervezők.
A városi kispályás bajnokságoknak,
valamint egyesületi edzéseknek
helyt adó sporttelepen az év összes
napján várják a bérlőket esti
időpontokban az üzemeltetők.
A következő események lesznek a
közeljövőben a Sportcentrum műfüves pályáján:
Mikulás Labdarúgó Kupa
Helyszín: Táncsics M. út 3.

Időpontja: 2012.12.01.(szombat)
Nevezési határidő: 2012.11.28.
Nevezési díj: 18.000Ft/csapat
Karácsonyi Labdarúgó Kupa
Helyszín: Táncsics Mihály út 3.
Időpontja: 2012.12.23.(vasárnap)
Nevezési határidő: 2012.12.19.
Nevezési díj: 18.000Ft/csapat
A részleteket és a sorsolást folyamatosan nyomon követhetik a
www.sevo.hu oldalon
Bővebb információ, nevezés:
Tokai Norbert, telefonszám: +36702830588, vagy e-mailen a
tokain@freemail.hu címen.

TORNATERMI EDZÉS a Kirchoffer SE-nél
Kezdő vagy, esetleg újra kezdő, talán lelkes amatőr, vagy
kőkemény profi? Netán csak
úgy érzed, hogy jól esne a
rendszeres mozgás? Gyere,
csatlakozz hozzánk, edzünk
együtt!

-ll-

tek. A gödöllői mérleg: két
bronzérem.

Óvodás Sportnap – Sportoltak a gyerekek

Remek rajt a megyében

Az első csapat tehát remekelt a megyei bajnokság szupercsoportjának
nyitányán, de a második csapat sem
szégyenkezhet. A gödöllői második
formáció szintén bajnokcsapat ellen
kezdte az idényt. Jól is játszottak a
mieink, de a végén minimális, egy
pontos vereséget szenvedtek a Szigetszentmártontól hazai környezetben.

Bartos Gábor felnőtt együttese számára nagy volt a tét, hiszen a sereghajtó vendégeként elvárható volt a
győzelem, amelynek az ízét legutóbb
a 4. fordulóban érezhették. A találkozót magabiztosan nyerte végül a
GKC, akik legközelebb a 10. helyen
álló Mizse KC csapatát fogadják.
A 8. játéknapot követően mind a

Küzdősport – Magyar karate bajnokság

Sakk – Bajnokverés

Remekül rajtolt a Gödöllői
Sakkbarátok első formációja
a Pest megyei sakk csapatbajnokságban. A tavaly veretlenül bajnok Dunaharaszti csapatát győzték le izgalmas
partikban a gödöllőiek.

(két győzelem, két vereség volt a
mérlege eddig), mint a Split, de remek játékkal, 2:0-ás hátrányból felállva sikerült a bravúrnak mondható
győzelem. A fordulópontot a 4. szett
jelentette, amikor is 25–23-ra nyert a
Gödöllő és ezzel egalizálta a hátrá- Jogos a gödöllői öröm
nyát, majd a döntő szettben magabiztosan, 15–11-re nyert a TEVA,
ezzel feltéve az i-re a pontot. A 6.
fordulót követően 6 pontjával a 7.
helyen áll a tabellán a csapat.
Ludvig Zsolt így értékelte a sikert:
– A hazai, Split elleni siker után is
azt mondtam, hogy örömteli volt
látni, hogy a lányok mindent sike-

Kézilabda – Kettős siker Hajdúböszörményben

Kettős sikerrel abszolválták a
8. játéknapot a Gödöllői KC
csapatai. A felnőttek és a junior csapat is magabiztosan
nyert a Hajdúböszörmény otthonában az NB I/B keleti csoportjának alsóházi rangadóján,
ezzel mindketten a 7. helyen
állnak a bajnoki tabellán.

resen végrehajtottak, amit a meccs
előtt megbeszéltünk. Ez volt a siker
kulcsa. A Linz ellen az első két játékban mutatott pontatlanságokat követően harcossá és precízzé vált a játékunk, aminek fantasztikus siker lett a
jutalma.
Közép-európai Liga, 6. forduló
Askö Linz Steg (osztrák) – TEVAGödöllői RC 2:3 (16,13,-10,-23,-11)

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
lehet.
Szeretettel várunk mindenkit!
kirchhofer.se@gmail.com;
www.kirchhofer-se.hu
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM
SZECESSZIÓS TÚRA
A gödöllői művésztelep (1901-1920)
eredeti helyszínein:
(1 km-re a múzeumtól)
A múzeumi művésztelepi kiállítás
Nagy Sándor háza
Belmonte Leo háza
Körösfői-Kriesch Aladár háza
A szövőiskola épülete
Remsey Jenő háza
A kortárs gödöllői iparművészek
alkotóháza
(az aktuális kiállítással)
Idegenvezetést biztosítunk magyar
nyelven. Legalább 10 fő esetén,
előzetes bejelentkezés alapján.
Ára: 1.000 Ft/fő
Jelentkezés:
Gödöllői Városi Múzeum - 2100
Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel: 28/422-002 és 06-20-469-0869
(Tóbiás Csaba, programfelelős)
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

Frédéric Chopin Zeneiskola
November 16., péntek, 18 óra:
Székely Judit növendékeinek
hangversenye (furulya, kamarazene)
November 17., szombat, 10.30:
Horváth Judit növendékeinek zongora hangversenye.
November 20., kedd, 19 óra: Emlékhangverseny Zita királyné és
Habsburg Ottó tiszteletére (helyszín:
Királyi Kastély, díszterem).
November 21. szerda, 18.30: Bubenyák Zoltán és Valastyán Tamás
növendékeinek jazz koncertje.
November 22. csütörtök, 18 óra:
Kósáné Szabó Beáta növendékeinek
gitár 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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

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 mű‐
vész 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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Közérdek

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gödöllő Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2012/2013. tanév második és a 2013/2014.
tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat. Akiknél a velük egy
háztartásban élő személyek (Egy háztartásban
élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban
életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek) jövedelme alapján kiszámított egy
főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg
a 40.000 forintot.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2013/2014. tanév első félévére
eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az
ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a
hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2012/2013. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a
felsőoktatási intézménybe.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a középiskolai akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
résztvevők, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói, a doktori (PhD) képzésben
részvevő hallgatók és a külföldi intézménnyel
hallgatói jogviszonyban állók.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 10
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (a 2012/2013. tanév második fele és a
2013/2014. tanév első fele).
FIGYELEM! Változás a pályázás rendjében!
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
Az önkormányzati regisztrációt és csatlakozást követően (2012. október 26.) a pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján kell benyújtani egy eredeti
példányban. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat az
EPER-Bursa rendszerben igazolja.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2012/2013. tanév első félévéről.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők (Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okiratok
- ha a közös háztartásban élők közül valaki
munkanélküli (álláskeresési támogatás, stb.
igazolás), ennek igazolása a Munkaügyi Központ által
- alkalmi munkavégzésből származó jövedelemről nyilatkozat

- ha a szülők elváltak, ennek igazolása bírósági
végzés bemutatásával, illetve gyerektartás
vagy tartásdíj megállapítását és folyósítását
igazoló bírósági végzés és postai utalvány vagy
folyószámla kivonat
- a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülő,
szülők halotti anyakönyvi kivonata
- árvaellátás, azt megállapító határozattal (folyószámla kivonat, postai utalvány)
- amennyiben van a közös háztartásban olyan
személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik
büntetőjogi felelőssége tudatában erre vonatkozóan tett nyilatkozata
- amennyiben a pályázó családjában van tanulói jogviszonnyal rendelkező testvér, annak iskolalátogatási igazolása
- nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás
(nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj)
rokkantságról, tartós betegségről orvosi igazolás stb.,
- ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi
pótlék igazolása
- APEH jövedelemigazolás (egyéni vállalkozó
esetén)
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2012. NOVEMBER 23., 12 ÓRA
A beérkezett pályázatokat az önkormányzat
Kulturális és Oktatási Bizottsága bírálja el a
Támogatáskezelő által meghatározott határidőre (2012. december 17-ig). A határidőn túl
benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja a bíráló
bizottság.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2012. december 21-ig az EPERBursa rendszeren keresztül elektronikusan
vagy postai úton írásban értesíti a pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem
élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról a részletes pályázati kiírás megtalálható a www.emet.gov.hu weboldalon, valamint bővebb felvilágosítás kapható a Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport Irodáján Váradiné Kovács Réka kapcsolattartónál a
06-28/529-192-es telefonszámon.

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gödöllő Város Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek; és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni;
c) az akinél az egy főre eső havi nettó jövedelem a 40.000 Ft-ot nem haladja meg.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a középiskolai akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
résztvevők, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatói.
Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 3x10
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév (a 2013/2014. tanév, a 2014/2015. tanév, és a 2015/2016. tanév).
FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZÁS RENDJÉBEN!
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

Az önkormányzati regisztrációt és csatlakozást követően (2012. október 26.) a pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján kell benyújtani egy eredeti
példányban. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat az
EPER-Bursa rendszerben igazolja.
A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők (Egy háztartásban élők: a
pályázó lakóhelye szerinti lakásban élet-vitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) havi nettó jövedelméről.
2. Az oktatási intézmény által kitöltött eredeti
tanulói iskolalátogatási-igazolás a 2012/2013.
tanév első félévéről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okiratok
- ha a közös háztartásban élők közül valaki
munkanélküli (álláskeresési támogatás, stb.
igazolás), ennek igazolása a Munkaügyi Központ által
- alkalmi munkavégzésből származó jövedelemről nyilatkozat
- ha a szülők elváltak, ennek igazolása bírósági
végzés bemutatásával, illetve gyerektartás
vagy tartásdíj megállapítását és folyósítását
igazoló bírósági végzés és postai utalvány vagy

folyószámla kivonat
- a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülő,
szülők halotti anyakönyvi kivonata
- árvaellátás, azt megállapító határozattal (folyószámla kivonat, postai utalvány)
- amennyiben van a közös háztartásban olyan
személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik
büntetőjogi felelőssége tudatában erre vonatkozóan tett nyilatkozata
- amennyiben a pályázó családjában van tanulói jogviszonnyal rendelkező testvér, annak iskolalátogatási igazolása
- nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás
(nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj)
rokkantságról, tartós betegségről orvosi igazolás stb.,
- ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi
pótlék igazolása
- APEH jövedelemigazolás (egyéni vállalkozó
esetén)
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2012. NOVEMBER 23. 12 ÓRA
A beérkezett pályázatokat az önkormányzat
Kulturális és Oktatási Bizottsága bírálja el a
Támogatáskezelő által meghatározott határidőre (2012. december 17-ig). A határidőn
túl benyújtott, hiányos vagy formailag nem
megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja a
bíráló bizottság.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2012. december 21-ig az EPERBursa rendszeren keresztül elektronikusan
vagy postai úton írásban értesíti a pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem
élhet.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 12‐18‐ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430‐069.
November 19‐25‐ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545‐585.

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

BURSA HUNGARICA
Tisztelt pályázók!
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat kiírásá‐
ban (a pályázás rendjénél) a következő pályázói regisztrációs
elérés van megadva:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Kérjük, hogy CSAK a www.emet.gov.hu weboldalon keresztül
lépjenek be az EPER‐Bursa rendszerbe!
A www.eper.hu
WEBOLDALON KERESZTÜLI REGISZTRÁCIÓ ÉRVÉNYTELEN!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért pályázatot hirdet
roma származású középiskolai hallgatók továbbtanulását támogató
tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöndíj programban való

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról a részletes pályázati
kiírás megtalálható a www.emet.gov.hu weboldalon, valamint bővebb felvilágosítás kapható a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport Irodáján Váradiné Kovács Réka kapcsolattartónál a
06-28/529-192-es telefonszámon.

részvételre roma diákok és iskoláik számára.
A tájékoztató és az adatlap letölthető az alábbi honlapokról:

www.romaster.hu, www.hblf.org

2012. november 14.

Mozaik

FELHÍVÁS
Gödöllő város önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről –
értelmében 2013-ban is szeretnénk átadni a Magyar Kultúra
Napja alkalmából a kimagasló teljesítmény vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a

GÖDÖLLŐ
KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT.
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik (amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési
munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában,
korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában.
„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJBAN
egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb
két személy részesíthető”.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést
előkészítő munkáját! A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodájára megküldeni (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
címre, és/vagy a kozoktatasi.iroda@godollo.hu e-mail címre).
HATÁRIDŐ: 2012. november 16. (péntek) 12 óráig.
Guba Lajos sk., a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

A Gödöllői Városi Piac bejáratánál a piac
emeleti étterme bográcsozást tart.
2012. november 17. (szombat)
Halászlé 700 Ft/adag, lábszárpörkölt burgonyával 950 Ft/adag
2012. november 24. (szombat)
Halászlé 700 Ft/adag, birkapörkölt burgonyával: 950 Ft/adag
Előjegyzés: +36-70/262-1535
Elvihető: 9 órától
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

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

+ 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.

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

INGATLAN
+ Gödöllőn centrumban 2szoba+ nappalis új építésű ikerház 350nm-es
telken, kocsibeállóval 18,8MFt-ért kulcsrakészen eladó. 20-772-2429
+ Gödöllőn centrumban Kampis Antal
téren (csendes zsákutcában) új építésű
nappali+ 1 szobás, erkélyes, cirkófűtéses lakás eladó. Beépített minőségi konyhabútor gépekkel, beépített bútorok.
Rendkívül alacsony rezsi. I.ár: 14,5MFt
20-772-2429
+ Gödöllőn, Palotakerten rendkívül
igényesen felújított 44nm-es lakás
eladó. Új műanyag nyílászárók, redőnyök, új radiátorok, egyedi fűtésmérésszabályzás, minőségi burkolatok, saját
tároló, alacsony rezsi. Iár 7,6MFt 20772-2429
+ Gödöllő központjában, rendkívül alacsony rezsivel rendelkező, 2.em.-i klímás
54m2-es újszerű, cirkós lakás eladó!
Iár:14.9Mft 20-539-1988
+ PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI
FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ
LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON 7,9MFt
20-8042102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Akciós áron 21,9MFt-ért, kulcsrakészen, 3 szoba+ nappalis ikerház,
fedett kocsibeállóval, 340nm-es saját
telekrésszel, kertvárosi részen eladó.
20-772-2429
+ Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű,
760nm-es összközműves építési telek.
I.ár 9,9MFt 20-944-7025
+ Gödöllőn 1 szintes 3szoba+nappalis,
garázsos, újszerű családi ház 600nm-es
telekkel 26,9M-ós irányáron eladó 20772-2429
+ Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában
részben felújított 2 szobás lakás 7.9 MFt
Irányáron eladó 20-8042102
+ Sürgősen eladó Harasztban 3 szobás,
jó állapotú, családi ház, 85 nm-es, 640
nm-es telken, garázzsal, pincével, új
fürdőszobával. Iár 17,9MFt
207722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+ Szőlő utcában 2 szobás erkélyes
lakás eladó, Iár: 8,5 MFt 20-8042102

+ Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim részére (20) 804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+ 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, 20-4206243 (egész nap).

+ Tulajdonostól Táncsics Mihály
utcában, 100 nm-es nappali+3 szobás
családi ház, örökzöldekkel beültetett
kertrésszel, garázzsal eladó. I. ár: 23,5
mFt. Érd.: 06-20-919-4870

+ Eladó 69m2-es negyedik emeleti felújított, zuhanyzós, erkélyes, konvektoros
fűtésű, alacsony rezsijű összkomfortos
lakás, gyönyörű kilátással magánszemélytől. Irányár: 12,9 mFt. Tel: 30-224-7563.

+ Gödöllő belvárosában, 2000-ben épült,
80 nm-es, 3 szobás, Dryvittal szigetelt újszerű családi ház 400 nm-es telekrésszel
eladó, alkalmi áron 19 mFt-ért eladó. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu

+ 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

+ 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, egy újépítésű, nappali+2 félszobás, 70 nm-es, teraszos,
cserépkályhákkal fűtött családi ház. Az
ingatlanhoz tartozik egy garázs, és
egyéb melléképületek. Állattartásra alkalmas! Referencia szám: 3667. I.ár: 21,5
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 nmes, 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
+ Vállalkozás üzlethelyiséggel együtt a
belvárosban eladó, bejáratott piaccal,
referenciákkal. 06-20-9194-870
+ Eladó Gödöllőn, Kisfaludy utcában,
egy 3 szobás, szuterénes, kertes családi
ház, alkalmi áron. Referencia szám:
2981. I.ár: 20,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086
vagy
20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+ Gödöllőn, Erzsébet park közelében
100 nm-es, szépségszalonként berendezett üzletház eladó. Az üzlethelyiség
más tevékenységre is alkalmas. I. ár:
25,5 mFt. Érd.: 06-20-919-4870

+ UTOLSÓ DARAB, AKCIÓS ÁRON!!! Új
építésű 3 szoba+ nappalis, garázsos
sorház kis kerttel eladó 17,9MFt 20944-7025

+ Eladó a Kertvárosban, egy 80 nm-es
kétszobás családi ház, saroktelken. Referencia szám: 3608. I.ár: 16,9 mFt. Érd.:
FŐNIX
Iroda
28/411-086
vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ Gödöllőn Központban, 720m2-es
telken, 130m2-es nappali három hálószobás családi ház eladó! Iár:19.9MFt!
20-5391988

+ 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

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést:
70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694.
E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

+ Eladó Gödöllő belvárosában Szent Imre
utcában 2 szintes családi ház. I.ár: 27 millió Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+ TULAJDONOSTÓL ELADÓ GÖDÖLLŐN
A JUHAR UTCA 17. ALATT ÉPÍTÉSI
TELEK! A Fenyves kedvelt részén,
csendes zsákutcában 757 m2-es, 21 m
széles, ősfás építési telek, 30 %-os
beépíthetőséggel prémium kategóriájú
házak között eladó. A telekre kétlakásos
ház is építhető. Víz, villany, gáz, csatorna
a telken belül. IRÁNYÁR: 11.500.000 Ft.
További információkért hívja: (30) 4709707, WWW.INGATLANVADASZ.HU – ÚJ
IRODACÍMÜNK: Gödöllő, Szent Imre utca
15. Az új templommal szemben!
+ INGYEN TELEK? MAJDNEM! 3.2
MILLIÓÉRT BELTERÜLETI KÖZMŰVESÍTETT ÉPÍTÉSI TELKET HOL TALÁL?
TULAJDONOSTÓL ELADÓ ÉPÍTÉSI
TELKEK ASZÓDON A VÁROSRÉTI ÚTON!
Új építésű részen, a Fesztivál téren, 7 db
telek EGYEDÜLÁLLÓ KARÁCSONYI
KEDVEZMÉNNYEL, 30%-os beépíthetőséggel eladó. Telkenként akár 4 lakás is
építhető: így LAKÁSONKÉNT POTOM
800 EZERÉRT TELEKHEZ JUTHAT! Víz,
villany az utcában. Gáz, csatorna a
telken belül. Az új Evangélikus gimnáziumtól,
buszmegállótól,
iskolától,
óvodától, és Podmaniczky kastélytól
néhány perces sétára. IRÁNYÁR:
3.175.000 Ft / telek. NE HAGYJA KI.
ENNYIÉRT KÜLTERÜLETI TELKET KAP!
További információkért hívjon: (23) 530775, WWW.INGATLANVADASZ.HU – ÚJ
IRODACÍMÜNK: Gödöllő, Szent Imre
utca 15. Az új templommal szemben!
+ Gödöllőn belvárosában, téglaházban
felújított, I. emeleti, egyszobás (34 nm),
parkettás, konvektoros lakás pincetárolóval eladó. Iár: 7,3 MFt. Tel: 30/350-4346
+ Gödöllőn az EGYETEM MELLETT
ELADÓ egy 42 nm-es, magasföldszinti,
másfélszobás LAKÁS gyönyörű környezetben. Iár: 10,8 MFt. Érd: 70/341-9670
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November 16.péntek 21h Junkies + Rómeó Vérzik + Deep Inside Jegyek a Kódex internet kávézóban
kaphatók (Gödöllő, Petőfi tér 14.)! 17.szombat 20h Stand Up Comedy est: Bödőcs Tibor & Tóth Edu
(Jegy a Kódexben!) 20-21.kedd-szerda 20h Bajnokok Ligája kivetítőn és TV-ken! 23.Péntek 20h To
Hive 3! Kiállítás, koncertek: Lioker + The Flates + Dj Jano (Belépő 400Ft!) 24.szombat 21h Compact
Disco élő koncert 24.Szombat 23h Az Igazi Retro Party Az Igazi Dj Téglával... (A belépőjegyed a
pultnál italra válthatod! 1000Ft!) 30.Péntek 21h Volt egyszer egy... Rézgombos (3) Szigorúan a 80-as
évek zenéi Kurucz Mihály disc jockey-tól! (A belépőjegyed a pultnál italra válthatod! 1000Ft!)

+
Kazinczy
körúton,
csendes
zsákutcában eladó 50 nm-es, 1.em.
házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású
(előtér, 2különnyíló szoba, fürdő, külön
WC,
tágas
konyha,
beépített
szekrények), 90%-ban felújított lakás.
Iár:11MFt. 70/580-1809

+ Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent
János utcában egy 64 nm-es felújított, 2
szobás, étkezős, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal
berendezve. 4. emeleti. 60.000 Ft/hó +
rezsi + 2 hónap kaució. Érd:
06/30/2027828

+ Gödöllőn, központhoz közel 87 nm-es,
3 szoba + konyhás családi ház 589 nmes telekkel eladó. 17,5 MFt. Tel:
30/398-7396

+ Gödöllőn 2 szobás, felújított,
bútorozatlan, egyedi fűtésű, földszinti
lakás hosszabb távra kiadó. 58.000,Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Érd: 06309-079-322

+ Gödöllő központjában 35 nm-es konvektoros
téglalakás
eladó,
új
nyílászárókkal. Alacsony rezsi. Iár: 7,8
MFt. Tel: 20/3238-106
+ Gödöllő Kertváros legszebb részén
két különbejáratú 120 nm-es (4 szobás)
+ 40 nm-es, 1 szobás, összkomfortos
lakás eladó vagy elcserélhető. 06-3053-53-296
+ Elcserélném Gödöllő belvárosi, adómentes, délnyugati, 1. emeleti,
összkomfortos, saját mérős társas-lakásom kicsi és kistelkű gödöllői házra. Tel:
06-20-770-421
+ Gödöllőn eladó 90nm lakóterületű
kertes családi ház. 1+2 félszoba
+étkező, konyha, fürdő, kamra, WC. A
ház szigetelt, padlástér beépítésére van
lehetőség. Rendezett 670nm-es kert,
több kocsi beállására alkalmas betonozott rész, terasz. A ház része egy különálló, kb. 15nm-es, külön bejárattal rendelkező, összkomfortos lakrész. Ár:16,9
millió, alkuképes. Tel: 20/9-734-738

ALBÉRLET KIADÓ
+ 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.: 20/9455583, 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 (16.00-tól hívható.)
+ Szt. János utcában 23. alatt bútorozott, saját fogyasztásmérőkkel ellátott
két szobás lakás hosszabb távra kiadó.
Tel: 28/411-259

+ 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
+ Szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott, fa tüzelésű lakás alacsony rezsivel,
1 személy részére kiadó! 1 havi kaució
szükséges. Ár: 32.000,-Ft/hó + rezsi.
Tel: 06-30-609-8707
+ Gödöllőn a Szt. János utcában, 1.em.
1,5 szobás, felújított, bútorozott, konvektoros lakás kiadó hosszútávra.
60.000,-Ft /hó + rezsi. 1 havi kaució
szükséges. Érd: 30/2749-332 (este)
+ Gödöllő városközpontban kiadó egy
25 nm-es kis lakás. 35.000,-Ft/hó +
rezsi + 2 havi kaució. Tel: 20/3238-106
+ Kiadó Gödöllő Kazinczy körúton 2
szobás, gázkonvektoros, kellemes 2.
emeleti lakás hosszútávra, vagy
egyetemistáknak. Tel: 06-30-2158-539
+ Gödöllőn 2 szobás, konvektoros lakás
kiadó. Érd: 06-70-372-4475
+ Kiadó Gödöllőn 70 nm-es, 1+2 félszobás, kertes családi ház. Rendezett
670 nm-es kert, több kocsi beállására
alkalmas betonozott rész, terasz.
65.000,-Ft + rezsi/hó. 2 havi kaució
szükséges. Tel: 20/9734-738
+ Kiadó kertes házat keresünk
Gödöllőn, esetleg Szadán. Legalább 3
különálló
szobát,
autóbeállási
lehetőséget szeretnénk és a kertbe
kutyát is vinnénk. Tel: 70/433-5033
+ Gödöllő központjában, liftes társasházban, 35 nm-es, jó állapotú lakás,
ingyenes
mélyparkolóval
kiadó.
50e+rezsi+kaució. Tel.: 70/376-6545
+ Remsey körúton egy 2,5 szobás földszinti lakás azonnali költözéssel kiadó.
Ára: 70.000,-Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució. Érd: 30/638-7499

+ 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 kertvárosban, központhoz
közel, igényes, 3 szobás, 96 nm-es,
emeleti, összkomfortos lakás kiadó, 4
lakásos társasházban. Ár: 65.000,Ft/hó + rezsi. Érd: 20/965-0066
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*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 Dózsa György úton 9. emeleti, 44 nm-es, 1,5
szobás, napfényes, felújított lakás korszerűsített
távfűtéssel eladó. Irányár: 9,9 mFt.
*Az autópálya lehajtó közelében 222 nm-es, nappali +3
szobás, galériás családi ház (cserépkályhával), parkosított kertben, kerti berendezésekkel eladó. Iá.: 38 mFt.
*Valkón nappali+5 szobás, stílusosan felújított parasztház
boros pincével 2540 nm-es gondozott telken díszfákkal,
gyümölcsfákkal, ásott kúttal eladó. Iár: 21,5 mFt.
*Szadán, kétszintes 260 nm-es, 5 szobás, több generáció számára is alkalmas családi ház lakható szuterénnel 1500 nm-es parkosított telken eladó. Iár: 32 mFt.

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ Gödöllő központjában 74 m2-es
Üzlethelység kiadó. Tel: 30/588-5889.
+ KIADÓ Gödöllőn, forgalmas helyen,
ingyenes parkolási lehetőséggel 100
nm-es üzlethelyiség! Érd.: 20-91-94-870
+ 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
+ Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel,
100 nm-es, szépségszalonként berendezett üzletház. Az üzlethelyiség más
tevékenységre is alkalmas. I. ár: 25,5
mFt. Érd.: 20-417-7687

hogy
ről hétre ga- Hirdessen benne,
A Gödöllői Szolgálat amely hét
leljen
eljut minden 13.000 háztartás
városunk kizárólagos rantáltan
Önre!
hetilapja, az egyetlen, lakásba.
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+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől?
Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét
szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30851-8763
+ Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
+ 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.

+ FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak.
I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2.
Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, Email:info@ili.hu

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

+ Gyorsszolgálat! Hűtőgép, villanybojler,
villanyszerelés, duguláselhárítás 0-24ig, 2órán belül. 70/264-3660

+ Gödöllő központjában egy 38 nm-es
légkondival, ráccsal, konyhával, raktárral ellátott üzlethelyiség kiadó!
Irodának, fodrászatnak is alkalmas! Tel:
30/231-7508

+ Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660

+ Kiadó Gödöllőn, a Petőfi téren 50 nmes üzlethelyiség 2012 december 1-től,
80.000,-Ft/hó. Tel: 06-20-9421-777
+ 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
+ IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy.
úton, postával szemben, 32 nm, 1.em.
Érd: 70/373-8154, 20/9294-669

ÁLLÁS
+ Megbízható, munkájára igényes
takarítónő vállal elsősorban családi
házaknál takarítást. Megbízható, precíz,
pontos vagyok. Saját autóval rendelkezem. Tel: 06-20-264-5307

+ Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu szerelés,
javítás 2órán belül. 70/264-3660
+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések
tisztítása, átépítése, javítása.
Tel:
20/5231-094 www.kalyhasmester.hu
+ PARKETTÁS vállal hagyományos és
szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése.
Tel: 70/505-1177.
+ KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380
+ VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉS, 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

+ Gyermekekre vigyáznék szívesen,
napközben és este is, óvodapedagógus
végzettséggel, nagy gyakorlattal. Tel:
06-20-572-6088
+ A kistarcsai Városi Óvoda óvónőt
keres. Érdeklődni Ratinovszky Tiborné
óvodavezetőnél: 06-28-470-745
+ Gyermekfelügyelő szakképesítéssel
munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.

+ AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK,
fagyasztók, mikrók javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén
is! 30/522-1258
+ IRODAI SZOLGÁLTATÁS! Magánszemélyeknek, kis és középvállalkozások
számára!
Szakdolgozatok
gépelése; szabályzatok elkészítése
egyénre szabottan. Érdeklődni: SOMA
Optimus Kft. Gödöllő, Dózsa György út
18. I/2. Tel.: 0620/593-2535

+
SZOBAFESTÉS,
MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+ 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
+ PARKETTÁS MUNKÁK: csiszolás,
lakkozás, javítás, lerakás. Tel: 06-309488-909
+ FODRÁSZ házhoz megy! Gyors,
kényelmes, megbízható. Női hajvágás:
1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft.
Gyermek hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276
+ Gyermekekre vigyáznék szívesen,
napközben és este is, óvodapedagógus
végzettséggel, nagy gyakorlattal. Tel:
06-20-572-6088
+ 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,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
30/9229-553.
+ Szennyvízcsatorna bekötés, teljes
körű lakásfelújítás, burkolás, festés,
lakatosmunka. Tóth László. Tel:
30/9229-553.
+ Szobafestés, mázolás, tapétázás!
Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
20/9133-165
+ Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
+ Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű
anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS
+ NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten minden korosztálynak.
ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettségire
felkészítés. Egész nap. Érd: 30/6110036 KOLLARICS KATALIN
+ Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak. TANULNI
IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+ Gyakorlott, diplomás tanítónőként
ALSÓ TAGOZATOSOK részére MINDEN
TANTÁRGYBÓL és ANGOL nyelvből korrepetálást, óvodások számára iskola
előkészítést vállalok. Házhoz megyek
Gödöllőn és környékén! Tel: 20-443-7884
+ 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)
+ MATEMATIKA, FIZIKA, és KÉMIA
oktatást vállalok. Hétvégén is. Tel: 0670-554-1395
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Kontera Hallókészülék Szaküzlet
Az Ön hallásgondozója
szĦrések, vizsgálatok, fül-orr-gégészeti
-audiológiai ellátás
2100 GödöllĘ Gábor Á.u. 2-10 (Átrium üzletház I.em)

+ Automata mosógép: Ardó, keveset
használt, üzemképes (10eFt), és márkás
új autós gyermekülés 0-24 kg-ig (5eFt)
olcsón eladók. Érd: 06-28-410-066
+ Taichi, chikung, meditáció Gödöllőn,
haladóknak és kezdőknek. Érd:
20/544-8021

ADÁS~VÉTEL
+ ÁRON ALUL ELADÓ: 1db Meaco
típusú adszorpciós párátlanító készülék
ionizátorral
és
ezüst
bevonatú
légszűrővel (ár:50.000Ft) és 1db szintén Meaco típusú háztartási kondenzációs elven működő párátlanító készülék
(ár: 30.000Ft). Érd.: 06-30-398-48-15
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ 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
+ 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
+ Eladó TÜKÖR fakerettel (186x86 cm),
nagyítható fa GYEREKÁGY 140 cm-es
betéttel. Hívjon, megegyezünk: 06-20414-7163
+ Újszerű állapotú HAJDÚ keverőtárcsás mosógép és centrifuga eladó. Iár:
30.000,-Ft. Együtt. Tel: 06-20-2245-824

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

-LegkorszerĦbb
készülékek
-Zen fülzúgáskezelés
-Teljes áras készülékek
vására a készlet erejéig,
akár részletre* is.
-Gondozás
-Elemek, illesztékek,
kiegészítĘk
kiválasztása egyéni
igények alapján.
EgészségmegĘrzĘ programok,
különleges terápiák.
VÁRUNK MINDENKIT
SZERETETTEL
* TB által nem támogatott termékek esetén

ÉrdeklĘdjön:
+36205998520
+36204819401

EGYÉB
+ Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Hárs-erdeiméz 1500,-Ft, Méz
2012 1800,-Ft +üveg, 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György Gödöllő,
Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+ ADVENTI KIRÁNDULÁST SZERVEZÜNK december 16-án BAJNÓC –
RAJECRE. 7.000Ft. Indulás: Gödöllőről
6.30-kor. Jelentkezés: Tóthné Anci
30/268-5596, 28/415-554.
+ 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
+ Társ és
20/9455-583.

partnerközvetítés.Tel.:

+ Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.

+ Jó állapotú fehér emeletes ágy ágyneműtartóval eladó! Tel: 30-603-8183
+ TÜZÉPRŐL SZÁRAZ AKÁC, TÖLGY
TÜZIFA ELADÓ. Hasítva: 2.200,-Ft/q.
Gödöllőn
azonnali
kiszállítással.
0620/2922-405, 0631/321-2961
+ Eladók 6”-os adapteres, rádiósTV
(5.e.), eredeti csomagolású festékszóró
(2e), Beck-késkészlet bárddal, grillollóval(10e), angol nyelvkazetta sorozat (120-ig) kézikönyvekkel (10e), „Vivamax”
kézi-masszázsgép (5e), gyalogoló
kondigép (10e), női paróka+konty (5e),
„S”-méretű új világos bőrkosztüm(15e),
diplomata bőrtáska(5e). 20/358-5309
+ Eladó Gödöllőn 1db beltéri tele AJTÓ
(90X210/12 B.al.máz.) ÚJ: 7.500,-Ft.
4db vegyes méretű SZŐNYEG össz:
7500,-Ft. 3db FOTELLÉ alakítható gyerek
sziv.matrac(ágy), bevont, ÚJ. 5.000,Ft/db. 70/619-9079, 30/418-7206
+ Eladó Gödöllőn sokféle GYEREKJÁTÉK, újszerűek, megkíméltek, pl.: 3 és
2kerekű bicikli (5.000,-Ft/db), szobai,
delfines libikóka (2.000,-Ft), zsemleszínű, szőrös hintaló (3.500,-Ft), játék
babakocsi (3.500,-Ft), 50db-os puzzle
(4.000,-Ft), porszívó, mikró, mosógép,
32-34-es lány csizma, stb. Minden
szombaton
9-16-ig
JÁTÉKBÖRZE
70/619-9079, 30/418-7206
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést: 70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694.
E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

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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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 21.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Csabai Ágnes, Alkotmány u. 18/A.,
Bódis Etelka, Kör u. 4.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Fejéregyházi Lászlóné, Palotakert 2.,
Tóth László, Kaffka M. u. 5.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Mezei Gézáné, Palotakert 9.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Angyal Imréné, Sík S. u. 25., Víg Péter, Kandó K. u. 45.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Garai Szabolcs,
Honvéd u. 12., Seregélyes Mónika, Fenyves köz 23.
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