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A SZIE-n november 13-án felavatták államalapító királyunk szobrát. Az alkotást Varga Attila kőszobrász és díszítőszobrász készítette.
(3. old.)
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Testvérvárosi megállapodást írt alá a királyi kastélyban Hannes Heide, az ausztriai Bad Ischl és Gémesi György, Gödöllő
polgármestere.
(4. old.)

November 17-én Deák Nagy Marcell átvehette a Magyar Atlétikai Szövetségtől az
„Év U23-as atlétája” díját a szövetség gáláján.
(8. old.)

Elismerésekkel és jótékonysággal emlékeztek a királynéra

Gödöllői főtér

I. Erzsébet-bál Gödöllőn

Újabb díj

A rendezvényt több neves közéleti személyiség, művész és sportoló is megtisztelte jelenlétével. Győri Enikő államtitkár, Bakos Piroska, a magyar
EU-elnökség szóvivője, György István, Budapest főpolgármester-helyettese, Dávid Ilona, a MÁV Zrt. vezérigazgatója, Bán Teodóra, a Szabad Tér
Színház igazgatója, Gregor Bernadett
színművész, Pécsi Ildikó Kossuth-díjas
színművész, Gödöllő díszpolgára, Szabó Zsófi színművész, Horgas Eszter
fuvolaművész, Sárosdy Eszter és Alföldi Zoltán televíziós műsorvezetők,
Joshi Bharat televíziós személyiség,
Szabó Gabriella, olimpiai bajnok kajakos és Szilágyi Áron, olimpiai aranyérmes kardvívó is részt vett a rangos eseményen, amivel a szervezők hagyományt kívánnak teremteni.

Mindössze néhány nap telt el azóta, hogy a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen városunk főtere megkapta a „Magyarország legszebb főtere” kitüntető címet, máris
újabb elismerésről kaptunk hírt.
Ezúttal Pest Megye Közgyűlése
döntött a díjazásról.

Fotó: Váraljai János

Nagyszabású, a királyné emlékéhez méltó bált rendeztek a
Gödöllői Királyi Kastélyban november 17-én. A „Híres Hölgyek
Gödöllőn – 2012 a Nők Éve” tematikus év részeként megrendezett esemény bevételét a Peter Cerny Alapítvány javára ajánlották fel a rendezők. Az I. Gödöllői Erzsébet-bállal, a királyné
születésének 175. évfordulójára, valamint arra emlékeztek,
hogy 145 esztendeje kapta meg
a kastélyt koronázási ajándékként a királyi pár.

Gödöllő főtere a Kulturált Települési
Környezet Díjra benyújtott pályázaton
szerepelt eredményesen, s ezúttal a
„Városközpont megújítása” kategóriában tartotta érdemesnek a díjazásra a
zsűri. Így a múlt évben az építészeti kategóriában nyertes Zöld Óvoda után
idén is díjat vehetünk át a Megyeházán.
A díj átadására a megyenapi ünnepségen kerül sor, december 7-én.
(k.j.)

A rendezvény részeként került sor az
Erzsébet Királyné Ezüst Emlékérem átadására. A díjat ezentúl minden évben
olyan hölgyek kaphatják meg, akik hozzájárulnak Gödöllő országos és nemzetközi hírnevének növeléséhez. Az elismerést, és a vele járó díszoklevelet Győri
Enikőnek és Bakos Piroskának ítélték
oda első alkalommal.

A bál programja is igazi különlegességekkel szolgált. A királyné emlékére a
D’Elia szalon különleges divatbemutatóján Erzsébet királyné tizeként olyan
ruháját vonultatták fel, amiket Czédly
Mónika, a szalon tulajdonosa korhű dokumentumok és képek alapján készített
el újra. Az est folyamán számos kiváló,
köztük több gödöllői művész adott nagy

sikerű műsort. Oszvald Marika, Jászai
Mari-díjas színésznő, operetténekes, Gödöllő díszpolgára, a népszerű Hot Jazz
Band, Vincze Lilla énekesnő és Xavier
Rivadeneira operaénekes lépett színpadra, a vacsorát követően pedig az Old
Boys együttes szórakoztatta a vendégeket.
(folytatás a 6. oldalon)

A képviselő-testület napirendjén

Kastély: együtt a várossal
A rekordok éve lehet
Az elmúlt tíz év legtöbb, 150 ezer fizető
látogatójával és a valaha teljesített legmagasabb saját bevétellel, közel 300
millió forinttal zárhatja az évet a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., derült ki Gönczi Tibor ügyvezető igazgató tájékoztatásából a képviselő-testület november 15-i ülésén. Az
idén zárult egymilliárd forintos fejlesztés során – amiből 100 millió forintot Gödöllő önkormányzata, 900 milliót az Európai Unió adott – több mint
1700 négyzetméter belső tér újult meg.
Az ügyvezető megköszönte az önkormányzat támogatását, ami nélkül nem
tudott volna elkészülni például a lovarda
és nem tarthatnák a parkot a tapasztalt
szép állapotban. Megköszönte a kulturális programokhoz nyújtott támogatásokat is.
A kastély egyre intenzívebben kapcsolja
össze tevékenységét gödöllői partnereivel. A múzeumpedagógiai foglalkozásokat a Zöld Óvodával és a Hajós Alfréd iskolával közösen fejlesztik. Nagy
számban értékesítik a Királyi Váróval
közös, kombinált jegyeket. A múlt év
decemberétől mostanáig 9 különvonattal 3500 látogató érkezett Gödöllőre,
akik mindkét helyszínt felkeresték. A
2013-as Szecesszió Évéhez időszaki kiállítással kapcsolódnak.
Érdekes fordulatot vett a téma tárgyalásakor, amikor Vörös István fideszes
képviselő – a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE)
felügyelő bizottságának elnöke – megkérdezte, hogy Gödöllő környéki programgazdák nélkül elképzelhető-e több
napos vonzó turisztikai csomagok kínálata. Gönczi Tibor válaszában rámutatott arra, hogy nyilván jobb lenne a
környékbeli programgazdákkal együtt
nyújtani kínálatot a vendégeknek, csak
hát ők nem voltak jelen, miután a
GKRTE Tourinform irodája 11 hónapig
zárva tartott, csak most nyitott ki újra a
kastélyban.
– Szakmailag rendkívül hiányosnak
gondoltam a szolgáltatási palettánkat a
Tourinform iroda üzemeltetésének
hiányában – hangsúlyozta Gönczi Tibor, – ugyanakkor Vörös István képviselő úrnak személyes egyeztetésünkön is elmondtam, továbbra is nyitottak
vagyunk a kooperációra minden turisztikai szolgáltatóval a jövőben, mint
voltunk eddig is.
Gémesi György polgármester megdöbbenésének adott hangot amiatt, hogy
a GKRTE 11 hónapig nem működtette
az irodát. Hozzátette, a királyi kastélyt
üzemeltető gazdasági társaság városi
képviselőjeként kötelességének érzi,
hogy a következő taggyűlésen kezdeményezze az egyesületi iroda használatának teljes körű átvilágítását. Tudomása szerint ezt az irodát úgy kell
működtetni, hogy a turisztikai egyesület
munkáját segítse.
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Kérdésre válaszolva Gémesi György a
következőképp számolt be arról, hogy a
résztulajdonos önkormányzat nevében
milyen álláspontot képviselt a taggyűléseken:
– Támogattam Gönczi Tibor igazgatói
kinevezését, majd a megújítását, a
felügyelő bizottság összetételére vonatkozó javaslatot, továbbá az alapító
okirat és a társasági szerződés jogszabályokban előirt módosításait. A
kastély működésével kapcsolatos további kérdésekben is a város érdekei
szerint nyilvánítottam véleményt. Az
önkormányzat pénzügyi, gazdasági,
tulajdonosi helyzetét érintő határozatok hozatalára nem volt szükség.
Halász Levente (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) megkérdezte, hogy a Futás
Levente (Fidesz) által korábban a park
fenntartására szerezni ígért 10 millió
forintot sikerült-e már a költségvetésben szerepeltetni. Az igazgató válaszából kiderült, hogy nem, a VÜSZI támogatásán túl egyéb külső forrás nem
érkezett a megújított park gondozására.

Új helyi építési szabályzat
született
Elfogadta a képviselő-testület a város
településszerkezeti tervének módosítását és megalkotta az új helyi építési
szabályzatot. A két évig tartó munka
számtalan egyeztetésen, fórumokon át
vezetett a döntésig. A képviselő-testület és bizottságai több alkalommal
foglalkoztak a témával.
Az előterjesztés vitája sajátosan kezdődött. „Örülök neki, hogy a város foglalkozik a településsel”, mondta Futás
Levente (Fidesz) és ettől konkrétabban
már nem fogalmazott. Véleménye szerint a terv és a szabályzat nem emeli
magasabbra a város színvonalát, nem
készíti fel az utakat a tömegközlekedésre és nem tartalmaz 10-20 évre
előremutató elképzeléseket. Vörös István szerint a terv nem előremutató.
Ketten tehát elvetették a határozati javaslatokat, mindenki más elfogadta
azokat. A szavazás előtt polgármester
még elmondta, hogy a szabályozás változtatásai illeszkednek a Gödöllőt ökovárossá fejlesztő stratégiai célokhoz,
elősegítik a minőségi kisvárosi élet feltételeinek megteremtését, lehetővé teszik a dinamikus fejlődés folytatását a
környezet megóvásával. Az elfogadott
szabályozás tükrözi, hogy az önkormányzat továbbra sem törekszik a város lélekszámának gyors emelkedésére, a nagyarányú belterületbe vonásokra.

Megtérült Gödöllő
befektetése
Többszörösen is megtérült Gödöllő regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe történő befektetése és akkor
még nem beszéltünk a munkahe-

lyekről, a később keletkező bevételekről és a szelektív hulladékgyűjtő
infrastruktúra értékéről. Ez derült ki
abból a beszámolóból, amit Gyenes
Szilárd ügyvezető igazgató készített a
képviselő-testület számára a szolgáltatást végző Zöld Híd Régió Kft.
működéséről.
A 2002-ben megalakult Észak-kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásban
2006-tól vállalt vezető szerepet Gödöllő önkormányzata, miután már kilenc beruházási helyszínre vonatkozó
javaslat is elvérzett. Ekkor választották
a társulás elnökévé dr. Gémesi György
polgármestert.
A kivitelezés 2008-ban kezdődött.
Százhat település közel ötszáz pontján
létesült gyűjtősziget. Hulladékkezelő
központ épült a gödöllői tulajdonban
lévő kerepesi Ökörtelek-völgyben és
Nógrádmarcalban. A társulás által
megalapított Zöld Híd Régió Kft. állandó dolgozói létszáma 172 fő. Ebből
135-en dolgoznak Pest megyében, közülük 64 gödöllői lakos, akik megfelelő és biztos egzisztenciát találhattak.
Gyenes Szilárd kiemelte: a város befektetése termőre fordult.
– Milyen engedélyezési szakaszban
van a gödöllői hulladékudvar üzembe
helyezési eljárása? – kérdezte Vörös
István.
Gyenes Szilárd válaszában elmondta,
hogy az udvar létesítéséhez szükség
van az egységes környezethasználati
engedélyre, amit a Zöld Híd Kft. a
program összes létező helyszínére
megkapott, de az a probléma, hogy ez
az engedély éppen a hulladékudvarok
legfontosabb elemére, a veszélyes hulladékok kezelésére nem jogosítja fel a
szolgáltatót. Az engedélyezési eljáráshoz a társaság minden létező dokumentumot beadott a múlt év szeptemberében a Környezetvédelmi Felügyelőségre, érdemi eljárásra azóta nem került sor.
Az új hulladékgazdálkodási törvény
minden települési önkormányzat számára előírja a hulladékudvarok helyének kijelölését. Ahol eddig ilyen nem
épült, ott a jövőben kötelező feladat
lesz a létesítésük. Az a 9 település,
amely az önkormányzati társulás 106
településéből ezt meg tudta valósítani,
előnyt élvez a többivel szemben.
Gémesi György megköszönte a szakmai munkát, ami lehetővé tette, hogy a
régió lakossága ne veszítse el a 6 és fél
milliárd forintos beruházás lehetőségét. Azt is sikerült elérni, hogy 29 korábbi lerakóhelyet lezárják, s eltüntessék a természetben okozott sebet.
Hozzátette: az új törvény azt az alapelvet tartalmazza, amit a társulás is magáévá tett, nevezetesen önkormányzati
kézben legyen a hulladékgazdálkodás.
Az új jogszabály azonban pluszterheket ró a hulladékgazdálkodási társaságokra, így a lakosság által fizetendő éves díj akár 40 ezer forintra is
emelkedhet.
Jövőre a szolgáltatás díja 5,5 százalékkal drágul, ami alacsonyabb, mint az

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.

Időpontváltozás
Időpont: 2012. november 26., hétfő, 18 óra

Helyszín: a Premontrei Szent Norbert Gimnázium Aulája

ágazat 7 százalékos inflációja. Fontos
hozzátenni, hogy a Zöld Híd Régió
Kft. gazdálkodása során kitermeli a
mintegy 8-10 év múlva megépítendő új
lerakóhely létesítésének forrását.
Mi lesz január 2-án?
Tanulságos párbeszéd alakult ki, amikor Kovács Barnabás (MSZP) a képviselő-testület ülésén megkérdezte, lehet-e tudni, mi lesz a járási hivatalba átkerülő alkalmazottak további sorsa.
Most ezt ismertetjük.
Kovács Barnabás: – Amit én láttam,
abban annyi van, hogy átalakul majd a
jogviszonyuk. Magyarul csak odáig
látni előre, hogy hétfőn reggel ott munkába állhatnak, de hogy mi lesz kedden, vagy egy hét múlva, vagy egy fél
év múlva, azt én nem látom. Van-e
valamiféle információ, ami megnyugtató lehet a dolgozók számára?
Gémesi György: – A járási hivatal létrehozásával kapcsolatos szerződést a
kormányhivatallal aláírtuk, 42 státuszt
adunk át. Amit tudtunk, korrekten állva
a feladathoz, megtettük. Majdnem a
teljes földszinten a járási hivatal lesz. A
járási biztosok sem tudnak sokkal többet, komoly gonddal küszködnek,
hogy el tudják látni a feladatot. Az átadott státuszok mögött lévő szakemberek szerintem felkészültek, jók voltak,
nincs jelzésünk arról, hogy bárkit is ne
vennének át. Hogy tovább mi lesz, azt
mi nem tudhatjuk. Ők januártól a kormányhivatalhoz tartoznak.
Futás Levente (Fidesz): – Mi lesz kedden?
Gémesi György: – Január 2-án mi lesz?
Ez jó kérdés. Sokkal nagyobb bajt látok a közoktatásnál; törvény még nincs
meg, a Klebelsberg központ igazgatója
állítólag megvan, de hogy munkatársak, felszereltség és iroda nélkül mi fog
történni, az számomra teljesen sötét és
ráadásul itt még több emberről, legalább 800 pedagógusról van szó. De
nem akarok ebbe belemenni.
Futás Levente: – Én csak azért segítettem a képviselőtársamnak kérdésének a kiegészítésében, hogy legyen lehetőség a Fideszt és a kormányt szidni – mondta ironikusan a
képviselő.

Városi televízió a weben is
Az újévben a gödöllői Városi Televízió
internetes változatban is szeretne megjelenni, annak érdekében, hogy még
szélesebb közönséget tudjon tájékoztatni. A képviselő-testület engedélyezte
Mezei Attila szerkesztő számára a
Gödöllő Net Tv internetes televízió valamint a www.godollonettv.hu weboldal elnevezésében a település nevének feltüntetését.

Csúcsformában a
sportfejlesztés
A Magyar Labdarúgó Szövetség mintegy százmillió forintos támogatásából,
a város közel 40 millió forintos önrészével kiegészítve újabb műfüves
labdarúgó pálya létesül a Táncsics Mihály úti sporttelepen. A beruházás megvalósítása érdekében a képviselő-testület együttműködési megállapodás
megkötését támogatta a Gödöllői Sport
Clubbal. Az önkormányzat fedezi a
pályaépítés előkészítő munkálatainak
költségét.
Az idén szinte nincs olyan testületi
ülés, amelyiken ne születne döntés valamely sportlétesítmény fejlesztéséről.
Az önkormányzat a sportkoncepció
szellemében, a sportegyesületekkel
együttműködve korábban elképzelhetetlen összeget tud mozgósítani –
pályázati támogatásból és önerőből – a
testedzés és a sport feltételeinek
javítására. Pecze Dániel képviselő,
sportügyi tanácsnok (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) az Egyebek napirendi
pont keretében például friss hírként
közölte, hogy a Petőfi Iskola tornatermének bővítésére kiváló szakmai
munkája révén a helyi kosárlabda
egyesület hatvan millió forint plusz támogatást kap a Magyar Kosárlabda
Szövetségtől. A jól kigondolt gödöllői
sportfejlesztések mögött aktív sportolói
közösség áll, akik használni is fogják a
létesítményeket, hangsúlyozta a polgármester. A város vagyona tehát egy válságok és megszorítások sújtotta
időszakban is tovább gyarapszik. A mindennapos testedzés bevezetése is elősegíti, hogy Gödöllő fiatalsága belakja a
kibővített vagy vadonatúj játéktereket.
lt

Diákjait védte a bántalmazott tanár

Előzetesben a drogos támadók
Előzetes letartóztatásba helyezte a gödöllői bíróság azt a
két férfit, akik hétfőn súlyosan
bántalmazták az Erkel Ferenc
Általános Iskola egyik tanárát
a nyílt utcán. A városunk lakói
körében nagy felháborodást kiváltó eset a múlt héten, november 12-én este történt.
A két férfi a kora esti órákban az Erkel Ferenc Általános Iskola épp edzésen résztvevő diákjait inzultálta. A
gyerekeket felügyelő testnevelő tanár
közbelépett, akit rövid szóváltás után
az egyik támadó arcul ütött, amitől a
pedagógus elesett, fejét a járdaszegélybe verte, s eszméletét vesztette. A
helyszínre kiérkezett mentősök kórházba szállították.
Az esetet a környéken lévők jelezték
a rendőröknek, akiknek az egyik elkövetőt, a 29 éves K. A. gödöllői férfit – akit a szemtanúknak sikerült a
helyszínen tartani – azonnal elfogták,
a másikat pedig, R. J. 25 éves vácszentlászlói lakost nem sokkal éjfél
előtt találta meg a rendőrség. Mint kiderült, mindkét támadó drog és alkohol befolyásoltsága alatt állt, információink szerint egyikük a rendőrökre is rátámadt.
A gyanúsítottakat őrizetbe vette a Gödöllői Rendőrkapitányság, előzetes

letartóztatásukról csütörtökön döntött
a Gödöllői Városi Bíróság.
A történtekkel kapcsolatban Gémesi
György úgy nyilatkozott, sajnos ez
az eset nem csak Gödöllőre jellemző,
országos jelenség, hogy egyre több az
erőszakos cselekmény. Mint elmondta, nagyon fontos, hogy az emberek
figyeljenek oda egymásra, és szükség
esetén nyújtsanak segítséget, mint
ahogy ez ebben az esetben is megtörtént. Ennek volt köszönhető, hogy
a rendőrök gyorsan a helyszínre érkeztek, de ez az idő is lehetett volna
még rövidebb, ha nem a központi telefonszámot, hanem a járőrkocsi telefonszámát hívják. Emlékeztetett rá,
néhány éve az önkormányzat kifejezetten azzal a céllal vásárolt egy mobiltelefont, hogy azon keresztül a lakosság 24 órán át, bármikor közvetlenül hívhassa a szolgálatban lévő
rendőrjárőrt, aki így sokkal hamarabb
a helyszínre érkezhet riasztás esetén.
A rendőrjárőr száma: +36-20-5240340. Gémesi György felhívta a figyelmet arra is, nagy szükség lenne a
városban egy hatékony polgárőrség
újraszerveződésére, s de sokat segít
majd a térfelügyeleti-rendszer bővítése, aminek a II. üteme előkészítés
alatt van.
jb
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Közélet

Közmeghallgatás: Középpontban a hulladékgazdálkodás

Tényleg közelednek az álláspontok?

Januárban változás; törvény még nincs Pedagógus sztrájkkészültség
Az önkormányzatokat érintő
változásokról, és a hulladékgazdálkodás aktuális kérdéseiről volt szó a közmeghallgatáson november 15-én, a Művészetek Házában. A rendezvényen dr. Gémesi György polgármester és Gyenes Szilárd, a
Zöld Híd Régió Kft. vezetője
tartott beszámolót, és válaszolt a feltett kérdésekre.
Nagy kihívást jelentetnek az új, folyamatban lévő törvényi változásokaz
önkormányzatok számára, mondta a
közmeghallgatás első részében Gémesi György. Rövid összefoglalójában úgy fogalmazott, nagyon sok a
bizonytalanság, s bár sok hatáskör elkerül a településektől, ez nem könynyíti meg a dolgukat, mivel úgy tűnik, az állam több forrást von el az
önkormányzatoktól, mint amennyi
feladatot átvállal. Felhívta a figyelmet arra, hogy mind az önkormányzati, mind a közoktatási rendszer átalakítása esetében nem tisztázott a feladatok elosztása, és hiányoznak jogszabályok az átadás-átvétel lebonyolításához. Ennek következtében pél-

dául nem lehet tudni, mi lesz például
a városi logopédiai oktatással, vagy a
Montágh Imre Speciális Általános Iskolával.
A rendezvény központi kérdése a
hulladékgazdálkodás januártól történő változása volt. Mint azt Gyenes
Szilárd, a Zöld Híd Régió Kft. vezetője elmondta, a készülő törvény, ami
a tervek szerint a héten kerül ismét a
parlament elé (A törvényt korábban
már elfogadta az országgyűlés, de a
köztársasági elnök nem írta alá, és
módosításra visszaküldte – a szerk.),
teljesen átalakítja a hulladékgazdálkodást.
A legjelentősebb változások között
említette, hogy a feladat jövőre részben elkerül az önkormányzatoktól, az
árhatósági jogkört a miniszterhez telepítik, bevezetik a lerakási járulékot,
a kintlévőségek behajtása pedig a
NAV-hoz kerül. Megnehezíti a közszolgáltatók dolgát az is, hogy az új
törvény a tervek szerint megtiltja számukra, hogy egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet folytassanak, s
2014-től minden településnek előírja
a hulladékudvar létesítésének kötelezettségét.

Mint az a lakossági hozzászólásokra, kérdésekre adott válaszokból kiderült, jövőre városunkban megváltozik
a lakossági hulladék gyűjtésének
módja. A tervek szerint a kertvárosi
részekben mindenütt bevezetik a háztól történő szelektív gyűjtést, amire
már most is van lehetőség Gödöllőn.
Ennek során a zöldhulladékot külön,
kukoricakeményítő alapú, lebomló
zsákban gyűjtik, amiket továbbra is
önköltségi áron vásárolhatnak meg.
Egy másik átlátszó zsákba kerülhetnek – vegyesen – a papírok, a műanyagok és háztartási fémdobozok,
amiket az ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központban válogatnak szét.
Ezeket a 110-120 liter űrtartalmú zsákokhoz díjmentesen juthat hozzá a lakosság. Ezzel együtt a szelektív hulladékgyűjtő szigetek működése is átalakul: ezeken a jövőben csak az üvegeket gyűjtik majd. A társasházi övezetben ugyanakkor egyfajta vegyes
rendszert vezetnek be: megmaradnak
a hulladékszigetek, de a háztartásonkénti szelektív gyűjtésre is lesz lehetőség. A szállítás is átalakul, azt tervezik, hogy valamennyi hulladékot a hét
azonos napján szállítják el.
(b.z.)

„…semmi sem emel fel, csakis az alázat...”

A névadó szobrát avatták fel az egyetemen
Varga Attila kőszobrász és díszítőszobrász alkotását leplezte le november 13-án a Szent István Egyetem díszlépcsőházában Balog Zoltán, az emberi erőforrás minisztere és dr. Solti
László rektor. Az esemény alkalmából
rendezett ünnepségen Balázs Ervin, a
Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke átadta az Akkreditációs Oklevelet,
ami azt tanúsítja, hogy az egyetem
újabb öt évre szerzett jogosultságot felsőoktatási tevékenységének folytatására. Ugyancsak ekkor adta át az intézmény legmagasabb kitüntetését, a
SZIE Aranyérmet a rektor dr. Fodor
László professzornak, aki két cikluson
át vezette az Állatorvos-tudományi
Kart. Az eseményen részt vett Gémesi
György polgármester.
A szoboravatás alkalmából dr. Solti
László elmondta, sokakban keltett hiányérzetet, hogy az egyetemen nem
volt méltó szobra a névadó államalapító királynak. Igényes műalkotás vásárlására nem gondolhatott az egyetem,
hiszen anyagi feltételei egyre szűkösebbek.
– Idén tavasszal Koósné Török Erzsébet könyvtári főigazgató felvetette
az ötletet, hogy gyűjtést lehetne indítani egy az egyetemünkhöz és névadónkhoz méltó szobor felállítására. Fél év
alatt az ötlet megvalósult, ami túlnyomó részt az ő fáradhatatlan szervezésének köszönhető és a közel 90 adományozónak, öregdiákoknak, dolgozóknak, külső partnereinknek, akik önzetlenül az ügy mellé álltak. Fogadják hálás köszönetünket érte. Külön megtiszteltetés számunkra – fejezte be gondo-

Még tárgyalnak a pedagógus
szakszervezetek és a kormány,
de még nem dőlt el, lesz-e
sztrájk az iskolákban?
Korai lenne még reményteljes tárgyalásokról beszélni, de kétségtelen,
hogy vannak eredményeink” – összegezte Galló Istvánné, a Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) elnöke a
legutóbbi tárgyalást. Mint mondta,
valamelyest sikerült elmozdulni a
holtpontról. Bár a fő kérdésben, miszerint hajlandó-e a kormány elhalasztani a közoktatási intézmények
átadásának-átvételének 2013. januári
időpontját, nem sikerült megállapodniuk, de a pedagógusok, intézmények
szempontjából hasonlóan fontos kérdésekben sikerült haladniuk. „A pedagógusok hajlandóak a végső pontig
is elmenni, ha nem sikerül megegyeznünk bizonyos kérdésekben” –
fogalmazott a PSZ elnöke. Közölte: a
sztrájk lehetősége erős alkupozíciót
biztosít a szakszervezeteknek, ezt a
kormány is érzékeli, ezért tesznek engedményeket. – Ha a pedagógusok
beszüntetik a munkát, az sem kizárt,
hogy országos közszolgálati sztrájk
veszi kezdetét, ezt pedig a kormány
sem szeretné – mondta Gallóné.
Hoffmann Rózsa államtitkár
azonban nem hiszi, hogy sor kerülne
a sztrájkra, de ha mégis megtörténne,
akkor ez azért lenne, mert a szakszervezetek nem állnak el az általa irreálisnak nevezett követeléseiktől,
amik alatt a köznevelési törvény
visszavonását, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételének elhalasztását értette. Ezek olyan lehetetlen kérések, amelyeket biztosan
nem lehet teljesíteni – szögezte le az

államtitkár. Hozzátette: ha ez lenne a
sztrájk kiváltó oka, akkor az korántsem az ő kudarca lenne, hanem azt
mutatná, hogy vannak az országban
“néhányan”, akik nem kedvelik őket,
és azt szeretnék, ha másként irányítanák az oktatást.
Az oktatási államtitkár kérdésre
válaszolva megismételte: nincs szó
többletterhekről, ez szándékos félremagyarázása a pedagógus-életpályamodellnek.
A fentiek alapján igencsak elgondolkodhat az olvasó, hogy beszélhetünk-e egyáltalán az álláspontok közeledéséről.
Nem javított a helyzeten az sem,
amit a múlt héten kedden délelőtt Gödöllőn mondott Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere, amikor részt vett Szent István szobrának
avatásán, majd innen indult el egyeztetni a pedagógus szakszervezetekkel.
Hogy a miniszter mennyire elkötelezett a tanárokkal való megegyezésben, mennyire érzi át problémáikat,
azt nem a mi tisztünk eldönteni. Szavai azonban, amivel a gödöllői szoboravatón elhangzott mondatai azonban sok mindent elárulnak: „A parlamentből jöttem, ahol a szakszervezetek jelenlétében a köznevelésnek a
helyzetéről tanácskozunk. Igyekszem
vissza, hogy még le is tudjak ülni
ezekkel a vezetőkkel, akik sztrájkkészültségben vannak, és alig várják,
hogy már ne kelljen nekik tanítani”.
Bár Balogh Zoltán később elnézést
kért a megfogalmazásért, ezek után
már csak az a kérdés, melyik mondatát gondolta komolyan.
(k.j.)

Életműdíj dr. Szabadfalvi Andrásnak

Szakmai elismerés
latait a rektor –, hogy Balog Zoltán, az
emberi erőforrás minisztere is hozzánk
hasonlóan érezhet, hiszen zsúfolt programja ellenére elfogadta meghívásunkat.
A tárcavezető beszédének elején elmondta, hogy miközben gondolatainkat és napjainkat a számok, a szabályzók, a változtatások, a hatékonysági
mutatók uralják, amikor a többség
azon gondolkodik, hogy neki mi jár, és
azt hogyan lehetne valahonnan megszerezni, vannak, akik adománnyal járulnak hozzá egy szobor felállításához.
Balog Zoltán nagyrabecsüléssel szólt
arról, hogy a szobor avatását összekötötték az egyetem Akkreditációs Oklevelének átadásával.
A szobrot leleplezése után Főtisztelendő Mészáros István, a Szent István
király herma és ereklyék őre áldotta
meg. A szobor adományokból, támogatásokból készült. 81 egyéni adományo-

Óvodától a középiskoláig

Könyvjutalom
A Szent István Egyetem negyedik éve hirdet
látogatottsági versenyt az oktatási intézmények között, és minden évben könyvutalvánnyal köszöni meg az egyre növekvő érdeklődést a Kutatók Éjszakája programjai iránt.
A legtöbb látogatót delegáló oktatási intézményeknek járó 50 ezer forintos könyvutalványt idén Szűcs Józsefné, a Damjanich iskola, Bajusz Árpádné, a Gödöllői Református Líceum igazgatója és Varga Lilla, a Palotakerti Óvoda megbízott vezetője vette át dr.
Tarr Zsuzsannától, a Külkapcsolati Iroda
vezetőjétől.
(l.t.)

zó és 8 cég, vállalkozás 500 Ft-tól
500.000 Ft-ig terjedő adományokkal
járult hozzá a műalkotás felállításához.
A mellszobor talapzatán Szent István
Intelmeiből a „…semmi sem emel fel,
csakis az alázat...” idézet olvasható.
Az ünnepség műsorában Benedek
Krisztina, Géczi András, Pertis Szabolcs és Horváth Zoltán működtek
közre.
Varga Attila kőszobrász és díszítőszobrász tanulmányait a Bokányi Dezső Építő és Díszítőművészeti Szakképző Iskolában végezte. A kőfaragó
végzettséget négy éves, a díszítőszobrász szakmát két éves gyakorlati képzés után szerezte meg. A Kőfaragó és
Műkőkészítő Vállalkozók Országos
Ipartestülete támogatásával végzett el
egy európai színvonalú, akkreditált,
brüsszeli mesterképzést, mely a kézműves mesterségek hagyományainak
(k.j.)
őrzésére törekszik.

Életmű-díjat kapott dr. Szabadfalvi
András, a Tormay Károly Egészségügyi Központ vezetője. Az elismerést
az Egészségügyi Menedzser Klub az
idén alapította, fennállásának 20. évfordulóján.
Az Életmű-díj nagy meglepetés volt
dr. Szabadfalvi András számára, aki a
rendszerváltást követően az elsők között szerzett egészségügyi menedzser
diplomát az Egészségügyi Menedzser
Képző Alapítvány tanfolyamán, majd

ennek birtokában a Közgazdaságtudományi Egyetem szakközgazdász képzését végezte el egészségügyi szakon.
Az ő javaslatára alapították meg 1992ben az Egészségügyi Menedzser Klubot, aminek 10 évig elnöke volt, azóta
pedig tiszteletbeli elnöke. A kórházi
menedzsereket, orvos-, gazdasági- és
ápolási vezetőket tömörítő társaságnak
mára közel 400 tagja van.
(ny.f.)

SZAVAZZON ÖN IS GÖDÖLLŐ HONLAPJÁRA!
Gödöllő az idén is részt vesz „Az Év Honlapja" pályázaton. A Magyar
Marketing Szövetség által kiírt megmérettetésen a szakma mellett az
idén is szavazhat a nagyközönség „Az Év Honlapja” hivatalos Facebook
oldalán. 2012. november 25-ig adhatják le voksukat azok, akik szerint
városunk honlapja érdemes az elismerésre. A gödöllői portált az Önkormányzatok és települések kategóriában találhatják meg.
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A közös történelem összeköt

arról is híres, hogy sokat
tartózkodott
nálunk
Brahms, aki magyar
táncokat írt. Lehár
Ferenc pedig számos
művét Bas Ischli lakosként komponálta.
1914. június 28-án, az I. világháború
kitörésekor itt írta alá császár a Népeimhez! című kiáltványt. Napjainkban már megvan a
lehetőség a népek
összekapcsolására,
a kulturális találkozásokra, a fiatalok
együttműködésére a
gazdaság területén
is. Vendégként érkeztem Gödöllőre
és barátokra találtam – zárta gondolatait Hannes Heide.
– Tradícióink szempontjából a leghitelesebb helyszínen írjuk alá a testvérvárosi megállapodást – mondta Gémesi György, kifejezve bizakodását, hogy
ennek az együttműködésnek is sok
szereplője lesz, amint az elmondható
az eddigi 14 testvérvárossal ápolt kapcsolatról is.
– A hagyományok ápolása, a kultúra
pártolása a turisztika erősítése kölcsönös törekvésünk; együtt még sikeresebbek lehetünk.
A testvérvárosi együttműködés megkötését a gödöllői képviselő-testület a
november 15-i ülésén hagyta jóvá egyhangúlag.

Új testvérvárosunk, Bad Ischl
Testvérvárosi megállapodást
írt alá november 17-én a királyi
kastélyban Hannes Heide, az
ausztriai Bad Ischl és Gémesi
György, Gödöllő polgármestere.
A rendezvényen a két település
képviselői is részt vettek.
Bad Ischl Salzburg tartomány határán,
Felső-Ausztria déli részén, Salzkammergut központjában fekszik. A fürdőváros 1849 és 1914 között élte fénykorát, mint Ferenc József hivatalos nyári
rezidenciája. Erzsébet hercegnővel való eljegyzésére is itt került sor, 1853ban a Seeatierhaus-ban, a mai városi
múzeumban. A települést évente 400
ezer turista keresi fel.
A két város között a polgármesteri
szintű kapcsolatfelvételre 2011-ben került sor Gödöllőn, majd idén nyáron
Bad Ischl városban. A kapcsolat a kezdetektől igen szívélyes és sokat ígérő, s
az osztrák fél Gödöllő kulturális és történelmi élete iránt intenzíven érdeklődik. Gödöllő ugyan már rendelkezik
osztrák testvérvárossal (Laxenburg),
de ez az új kapcsolat további lehetőséget nyújt, elsősorban turisztikai és
kulturális téren.
Az idén fél évig volt látható új testvérvárosunkban a gödöllői Czédly
Mónika Erzsébet királyné korhű ru-

háiból készült kiállítása.Ezen a tárlaton
több ezer látogató kapott információt
városunkról. Jövőre több művészeti
csoportot szeretnének meghívni.

A testvérvárosi együttműködés aláírásán Benedek Krisztina és ifjú tanítványai léptek fel, majd Péterfi Csaba, az önkormányzat kommunikációs
igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. A testvértelepülési kapcsolatok
jelentőségét Hannes Heide, majd Gémesi György méltatták, végül aláírták
a megállapodást.
– Gödöllő a magyar és osztrák közös
történelem része, s ennek középpontjában a kastély áll – mondta Bad Ischl
polgármestere. – Városaink közös
múltja Mária Teréziával kezdődik, aki
mindkét települést szerette. Azt is tudjuk, hogy Erzsébet királyné elkötelezett volt a magyarok iránt. Bad Ischl

A “Hónap Bölcsije”

gyerekek szülei is bekapcsolódtak az internetes szavazásba.

Ajándékok összefogásból
Civil kezdeményezésnek és a szülők
összefogásának köszönhetően kapott
ajándékokat a palotakerti, azaz, az I.
számú Városi Bölcsőde.
A szülőfórum.hu internetes portál új
kezdeményezést indított, amelynek
keretében havonta, az önkormányzati
tulajdonú bölcsődék és óvodák közül
választják ki „ A Hónap Bölcsijét” és a
„Hónap Óvodáját” a szülők szavazatai
alapján.
Novemberben a bölcsődék közül a
szülők szavazatai alapján az I. számú
városi bölcsőde kapta az elismerő címet.
Mint azt Varga Gyöngyi, az intézmény

vezetője elmondta, nagy öröm számára,
hogy a szülők ilyen lelkesen összefogtak a gyerekek érdekében, hiszen nem
csak a jelenleg ide járó apróságok,
hanem az intézményből már kikerült

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 Minisztérium szervezi, együttműködésben

lt

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
indonéz felsőoktatási intézményekben indonéz nyelvet, művészetet –

A „Hónap bölcsődéje” elismerő cím
mellé az intézmény 75.000 Ft értékű
Gulliver vásárlási utalványt, és 62.500
Ft értékű Takoo vásárlási utalványt
kapott.
Az I. számú Városi Bölcsőde az idén
harmadik alkalommal gazdagodott
adományokkal, civil összefogásnak köszönhetően.
Tavasszal, a Föld Napja alkalmából
megrendezett családi nap keretében a
Török Ignác Gimnázium tanulói szépítették, festették gyermekbarátabbá az
intézmény kerítését, néhány hete pedig
a GlaxoSmithKline Kft. támogatásával
sószobát alakítottak ki.
bj

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
illetve:
Polgármesteri Hivatal, Váradiné Kovács Réka (28/529-100, 28/529-180)

Felcsendült a névnapi szerenád
Hagyományosan az Erzsébet parkban, a sokszor, amikor tényleg jól érezte magát
királyné szobránál tartotta meg Erzsé- – inkognitóban vett részt a társasági
bet napi megemlékezését a Sisi Baráti eseményen.
jb
Kör. A rendezvényen ismét felcsendült a
névnapi szerenád, amivel hagyományosan a gödöllőiek kedveskedtek névnapján szeretett királynéjuknak. Ez alkalommal Balogh Richárd szólaltatta meg
az Erzsébet királyné által kedvelt magyar nótákat. A résztvevők koszorúkat,
virágokat és mécseseket helyeztek el a
szobornál. Az önkormányzat nevében dr.
Fábián Zsolt alpolgármester koszorúzott. A megemlékezés a kastélyban ért
véget, ünnepi műsorral. A Barokk Színházban Benedek Krisztina, Mészáros
Beáta és dr. Suba László közreműködésével idézték meg a királyné egy
báli kalandját, aminek során – mint oly

100 éves köszöntés
Családias hangulatú ünnepség helyszíne
volt a gödöllői Dózsa György úti Fővárosi
Szociális Idősek Otthona november 13-án
délelőtt, ekkor ünnepelték ugyanis Rosta
Sándorné Eszti néni 100. születésnapját.
A hölgyet családtagjai, valamint
az intézmény és a fővárosi önkormányzat munkatársai mellett Gödöllő városa nevében Tóth
Tibor alpolgármester köszöntötte.
Eszti néni 1912. november 13án Debrecenben született: “Szegények voltunk, egy 4x4 méteres szobában és egy 3x4 méteres konyhában laktunk, szüleim és öt gyerek. Az Oláh utcában volt két
nagy eperfa, arra felmásztunk és azt ettük
egész nap”.
Iskolái után varrólánytanuló lett Debrecen
egyik legjobb divatszalonjában. Testvérei esküvőire ő varrta a menyasszonyi ruhát.
1939-ben megházasodott. Erről így vall:
“1939-ben férjhez mentem. Olyan volt az
uram, mint egy falat kenyér. Nagy darab
ember volt, a hónaljáig értem. A tenyerén

hordozott, úgy szeretett engem.”
1948-ban a vasúttól – férje mozdonyvezető
volt – Budapesten lakást kaptak. 1958-tól a
vendéglátásban dolgozott, cukrászda vezető volt a nyugdíjazásáig. Eszti néni e kerek
évfordulóról így vall: “Nem érzem, hogy 100
éves vagyok. Hol itt fáj, hol ott fáj, de ellátom magam. Egyik év telik a másik után, de

nem csinálok belőle problémát...Amikor már
unom az olvasást, akkor visszagondolok a
régi időkre, mit csináltam jól, rosszul.
Használom az agyam, mert a gondolkodás,
az kell!”
Az olvasásra visszatérve elmondta: “Mindent olvasok, regényt, újságot, mindegy.
Most éppen a Tanácsköztársaságról, akkor
voltam hét éves...”
hc
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A hit fényével
Megilletődötten lép be a hívő
ember akárhányadszorra is a
templomba,
bazilikába.
S
gyakran, noha évtizedek óta
odajár, ő sem ismeri egészen a
teret, a kellékeket, az ott gyakorolt szokások lényegét, eredetét. Hiánypótló könyvet vehetünk most kézbe, melyben
végigvezetnek minket a Máriabesnyői Nagyboldogasszony
Bazilikán, bemutatják annak
minden szegletét, a látnivalókhoz kapcsolódón beavatnak a
titkaiba.
Ez a könyv más, korábban a kegyhelyről megjelent könyvekkel ellentétben nem a történetével foglalkozik.
Nem is a művészeti értékeivel. Amiben elmélyülhetünk olvasás közben:
a hit.
Dogmákat, vagyis alapigazságokat
elevenít fel számunkra. Szentírási
részleteket idéz. Ünnepeket taglal.
Ha bemutat egy-egy képet, szobrot,
mindjárt az ábrázolt szent neve alatt
ott szerepel az ünnepe dátuma. Majd,
ha az életút alkalmat ad rá, valamely

fogalom tisztázására tér át. Mi a stigma? Kik a klarisszák? Hogyan történik a boldoggá avatás? A szentté
avatás?
Szó esik arról, mi a rózsafüzér. Mit
értünk harmadrend alatt. Hagyomány. Bűn. Megtérés. A különböző
szerzetesrendek. A különböző egyházi rangok. Mindezekről, s még nagyon sok másról olvashatunk.
Több tartalomjegyzék is segít benne, hogy megtaláljuk, amit éppen szeretnénk. Tartalomjegyzék van a kötet
végén az ünnepek dátuma szerint.
ABC szerint. Itt láthatjuk meg igazán,
milyen gazdag anyagot is foglal magába a könyv. Abortusz. Ágostonos
apácák. Alázatosság. Alkantarai
Szent Péter. Angster gyár. Angyali
üdvözlet. Angyalok. Apát. Aprószentek. Apszis…
Ha kinyitom a kötetet az Apszis
szónál, még vele egy oldalon a következők meghatározását találom: Tabernákulum. Oltáriszentség. Menza.
Mindennek a magyarázatánál ott a
megjelölése a forrásnak, mely többnyire a Magyar Katolikus Lexikon.
De idéz a szerző, az összeállító, Koós

Virtuóz vendégek a szimfonikusok koncertjén

Remekművek Gödöllőn
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar november 24-i koncertjén ismét két kiváló vendégművészt hallhat majd a
közönség: Baráti Kristóf Liszt-díjas
hegedűművészt és Várdai István Junior Prima-díjas gordonkaművészt
nemcsak hangszerük nemzetközileg
elismert virtuózaként, hanem karmesterként is megismerhetjük. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar élén, egymás előadását vezényli a két nagyszerű muzsikus. Baráti Kristóf és
Várdai István a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályának növendékei voltak.
Baráti Kristóf 1979-ben született
Budapesten, gyermekkora nagy részét Venezuelában töltötte. Zenei tanulmányait édesanyjával kezdte,
majd Caracasban, Emil Friedman

professzor irányításával folytatta. Tizenkét éves korában nyert felvételt a
Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előkészítő tagozatára,
ahol Tátrai Vilmos és Szenthelyi
Miklós voltak a mesterei, majd 1996tól Eduard Wulfson professzor, a
Stradivarius Társaság igazgatója. Az
ő jóvoltukból egy 1703-as Stradivari
mesterhegedűn játszik. Rendszeresen
fellép a világ nagy koncerttermeibe.
Sikerrel szerepelt számos nemzetközi versenyen, többek között 2010ben Moszkvában megnyerte a VI. Paganini Nemzetközi Hegedűversenyt,
amit a hegedűművészek Oscar-díjaként
tartanak számon. 2011-ben Liszt-díjat
vehetett át.
Várdai István 1985-ben született
Pécsett. 1997-ben felvételt nyert a

Felnőtt és ifjúsági sikerek

Gödöllői versmondók
Miközben Gödöllőn az Erzsébet királyné versmondó verseny országos
döntőjére készülünk, hazánk más rangos megmérettetésén is sikerrel szerepelt két gödöllői versmondó: Gémesi
Márta, aki a felnőttek között diadalmaskodott, és Tóth Benedek Ernő,
aki ifjúsági kategóriában ért el kimagasló eredményt.
Gémesi Márta már gyermekkorában
is szívesen mondott verset, s felnőtt

fejjel is örömmel vállalkozik a megmérettetésre. A nyáron, Balatonszemesen megrendezett Latinovits Zoltán versmondó versenyen különdíjat
kapott, a november elején Budapesten, a Magyar Versmondók Egyesülete által szervezett VI. „Illyés Gyula”
Nemzeti vers- és prózamondó versenyen pedig első díjat kapott. Ezt követően került sor a hét végén Győrben, a „versenyek versenyének„ tartott Radnóti Miklós Nemzeti Vers- és

Albert akár hetilapokból is, így Nagy
László Tamás kapucinus tartományfőnökkel készült interjút, vagy az ő
hirtelen, tragikus halála után a temetési miséjén elhangzott beszédet.
A kötetet a Máriabesnyői Római
Katolikus Egyházközség adta ki.
Felelős kiadója Turai János plébános. Főpásztori áldásban részesítette
most, a 2. Vatikáni Zsinat 50. évfordulóján, a Váci Egyházmegyei Zsinat
kezdetén Beer Miklós váci megyéspüspök.
(Gödöllőn, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában látható…– Tudnivalók nem csak katolikusoknak)
- nád Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
kivételes tehetségek osztályába, majd
a bécsi Zeneakadémián folytatta tanulmányait. Jelenleg a Kronbergi Zeneakadémián tanul.
Bemutatkozó szólókoncertjét Hágában, Hollandiában adta 1998-ban,
amit olyan jelentős állomások követtek, mint London, Firenze, Kobe,
Frankfurt, Moszkva és München.
2010-ben fellépett például a bécsi
Konzerthausban, a New York-i Carnegie Hallban, szólistaként közreműködött a Pécs 2010 Európa Kulturális
Fővárosa program nyitóhangversenyén, a pécsi Kodály Központ hivatalos nyitó koncertjén. Tehetségét többször jutalmazták nemzetközi megmérettetéseken, többek között háromszor nyerte meg a David Popper
Nemzetközi Zenei Versenyt. 2009ben Junior Prima díjat vehetett át,
idén pedig elnyerte a PRIX Montblanc díjat.
jb

Prózamondó Versenyre, amin az elmúlt két év díjazottjai vehettek részt.
Itt nem helyezésről döntött a zsűri: az
első három helyezett – köztük Gémesi Márta – Radnóti-díjat vehetett át.
A Illyés és a Radnóti versenyen ifjúsági kategóriában is szép gödöllői
eredmény született.
A budapesti versenyen Tóth Benedek
Ernő, a Premontrei Szent Norbert
Gimnázium növendéke II. díjat kapott, s ő is bemutatkozott Győrben.
Ifjúsági kategóriában a díjazottak
Radnóti diplomát vehettek át. Az
elismerést Tóth Benedek Ernő is kiérdemelte.
jk

A NEMZETI EGYÜVÉ T ARTOZÁS
A LAPÍTVÁNY

Kiállítás és könyvbemutató a Művészetek Házában

Emlékezés a Don-kanyar áldozataira
A doni ütközet áldozatai előtt tiszteleg
az a kiállítás, amit a Művészetek Házában december 6-ig láthatnak az érdeklődők. A bemutatott anyag azokat a pillanatokat eleveníti fel, amikor a ’80-as
évek végén először szerveztek az ott
elesettek családtagjai számára látogatást
az egykori harctérre. A kiállítás a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület szervezésében került bemutatásra városunkban. Az összeállítást dr. Szergej Filonenko, a Voronyezsi I. Péter Állami
Egyetem rektor-helyettesének a Don kanyarról készített, s december 4-én, 17
órakor Gödöllőn is bemutatásra kerülő
könyve inspirálta, amiben eddig meg

nem jelentetett, sokszor vitatott dokumentumokat publikál. Kutatásaihoz Gödöllőről – többek között dr. Bálint An-

dor professzortól – kapott anyagokat is
felhasznált. Az érdeklődők egyrészt Bobory Zoltán, a Doni Bajtársi Kegyeleti
Szövetség elnökének fotóit láthatják,
valamint a témához kapcsolódó könyveket is megtekinthetik a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
jóvoltából. A Gödöllői Testvérvárosi
Egyesület köszönettel fogad minden
olyan emléktárgyat, dokumentumot
vagy azokról készült fotót, ami a doni
eseményekhez kapcsolódik. Akik élni
kívánnak ezzel a lehetőségeiket, azok a
godollo.gte@gmail.com e-mail címen
vagy a városi könyvtárban tehetik meg
felajánlásukat.
bj

szeretettel meghívja

2012. december 8-án,
szombaton 16 órára
a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központba

JÓKAI ANNA
írónő ünnepi könyvbemutatójára
Beszélgetőtársa:

CZIGÁNY GYÖRGY
író, költő
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Elismerésekkel és jótékonysággal emlékeztek a királynéra

I. Erzsébet-bál Gödöllőn
(folytatás az 1. oldalról)

A koraszülött mentést támogató bál
főt támogatója a Herendi Porcelán Manufaktúra Zrt. – aminek gödöllői kapcsolata még Ferenc József és Erzsébet
királyné idejére nyúlik vissza – és a
Zwack Unikum Nyrt. volt.
A bál két vendégvárosa Bad Ischl és
Balatonfüred volt. Az ausztriai várost
Hannes Heide polgármester képviselte, Balatonfüredet részéről pedig dr.
Bóka István polgármester vett részt az
eseményen. Mindkét település nívós
tombola díjjal emelte a bál fényét: Bad
Ischl részéről kétszemélyes hétvégét
sorsoltak ki, a Balaton-parti város pedig – szintén két személy részére – az
Anna-bálra szóló meghívást ajándékozott. A tombola fődíját a Royal Diamonds ajánlotta fel.

*
A bálon mindenkit elkápráztattak az
Erzsébet királynét és udvarhölgyeiket
megszemélyesítő hölgyek. A D’Elia
szalon ruhakölteményeit Szekeres
Vanda, Terjék Judit, Egyed Babett,
Disandi Giulietta, Zöld Zsuzsanna,
Dénes Judit, Somodi Emese, Karádi
Borbála, Szabó Dóra, Kordásné
Szász Melinda, Benedek Krisztina,
Vilmann Melinda, Heisler Dorisz és
Kapsza Dóra öltötték magukra.
A csodálatos hajkoronákat Varga
Eszter vezető fodrász vezetésével Murár Barbara, Kovács Vivien és Gacsályi Patrik, a Madách Imre Szakközépiskola és Szakiskola tanulói készítették. Azt est háziasszonya Péter Petra volt.
(ny.f.)

Fotók: Reményi Krisztián, Tatár Attila
Váraljai Gábor, Váraljai János
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Szumátrai tigrisek születtek Indonéziában

Három hím kölyök
Kritikusan veszélyeztetett szumátrai tigrisek születtek egy
indonéziai állatkertben.
Az állatkert orvosa szerint a nőstény
tigris emberi beavatkozás nélkül hozta világra kölykeit. A három hím kistigris jó egészségnek örvend.
A 13 éves, Manis névre hallgató anya
október 18-án adott életet kölykeinek,
alig egy évvel azt követően, hogy három hím kölyköt hozott világra. Az
állatkert így már hat tigriskölyköt ne-

Kutyák a víz alatt

Számos egyed pusztul el évente csapdák, orvvadászat és más emberi beavatkozások miatt.
hirado.hu

A főrendezvény kísérő kiállításait, az
úgynevezett klub show programokat,
illetve a frisbee Európa Bajnokságot és
Világkupát, az obediance világbajnokságot, a Magyra kutyafajták világkiállítását, és az agár Európa kiállítást Gödöllőn rendezik meg. A helyszínek közül kiemelt lesz az Alsópark, a Kastélypark és a Táncsics Mihály úti sportcentrum.
Szintén ehhez a programhoz szorosan
kapcsolódik a Vadászkutya konferencia, amit az idei évhez hasonlósan ismét az
egyetemen tartanak. A Pünkösdi hétvégén több ezer kutya érkezhet városunkba, így a gödöllőieknek nem kell a fővárosba menniük, hogy megszemlélhessék a világ legszebb és legügyesebb kutyáit. Ráadásul a városunkban zajló
programok ingyenesek lesznek, szemben a budapestivel. Hazánk legutóbb
2008-ban rendezett Európa-kutyakiállítást, nagy sikerrel. Akkor több tízezren
látogattak el az eseményre. A szervezők a becslések szerint 60-100 ezer látogatóra számítanak a 4 nap alatt. A rendezvény idején éppen ezért Gödöllőn is
forgalomkorlátozásokra lehet számítani, amiről a lakosságot időben és folyamatosan tájékoztatjuk.
pts

Bár Seth Casteel víz alatt lefotózott
kutyusai egyik-másik képen akár
ijesztőek is lehetnek, összességében
mégis azt mondhatjuk a kollekcióra,
hogy cuki !

Honnan hozzuk a cicát?
Ha városban lakunk, esetleg állatkereskedésből vásárolhatunk macskát, de jelenleg inkább az a leggyakoribb, hogy
családi vagy baráti körben született
vagy esetleg befogadott kóborló kismacska kerül a gazdihoz. Komolyabb
állatkereskedésekben a kölyköknek van
kifutójuk, játék- és mászási lehetőségük,
toalettládájuk, tágas ketrecben tartják és
megfelelően gondozzák őket.
Ha fajtatiszta cicát szeretnénk, akkor érdemes tenyésztőhöz fordulnunk, aki szívesen megmutatja állatait. Az elkötelezett macskarajongók állatmenhelyről is
beszerezhetnek maguknak kiscicát vagy
az utcáról is befogadhatják az elárvult
kölyköt, de olyan esetben fokozottan
számolnunk kell az esetleges betegségek megjelenésével.
Kandúrt vagy nőstényt?
Előre meg kell fontolnunk, hogy milyen
nemű legyen a cica. A nőstények gyen-

gédebbek, kisebbek, jobban szeretik a
simogatást, mint a hímek, de ivarérettkor után sok gond van velük. Korán
(akár már 5-6 hónapos korban) megkezdik az ivarzást, és ez nagyjából 14
napos ciklusokban ismétlődik. Ha módja van rá, akkor ilyenkor kiszökik, és
párt keres magának. Évente 2-3 almot is
szülhet, így életében akár 100 utódnak
adhat életet. Ezért nemcsak a szüléssel

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Füles: Az M3‐as utópályán
lett befogva nov. 10‐én. Kau‐
kázusi keverék, fiatal szuka.
Egyelőre nagyon félénk, de
agressziónak semmi jele. Re‐
méljük hamar feloldódik.
Eredeti gazdáját is keressük!

Egy fontos vitaminforrás télen

meglágyította. Olyan pillanatokat kapott el a játszó kutyusokról, amelyek
azt a vágyat keltik bennem, hogy odamenjek és jól megdögönyözzem a
csurom vizes kis “dögöket”.

A póréhagyma

pixinfo.com/hu/blog

Macska kiválasztása: honnan, milyet, milyen neműt?

járó kellemetlensége, valamint egyes
betegségek megelőzése miatt javasolt a
nőstény macskát ivartalanítani, hanem
ezzel egy kijáró macska nem kívánt szaporulatát is megelőzhetjük, csökkenthetjük a kóborló, beteg, betegséget hordozó állatok számát, ami fontos állatvédelmi szempont. Nem véletlen, hogy az
állatvédő szervezetek kifejezetten javasolják mind a kandúrok, mind a nőstények ivartalanítását.
A felnőtt hím tartása sok kellemetlenséggel jár, ivarérett korára alakul ki
fröcskölési szokása, ehhez vizeletét
használja (megfelelő időben elvégzett
ivartalanítással ez a probléma is megelőzhető). Ha teheti, gyakran elcsavarog, a környék kandúrjaival állandó
csatákat vív, sebeket és sérüléseket szerez. A sérülésekkel akár gyógyíthatatlan
fertőző betegségeket (leukózis, FIV) is
kaphat, illetve továbbadhat. Ha nincs
szabad kijárása, akkor panaszosan nyávog.
Kölyök vagy felnőtt macska?
A macskakölykök 7-8 hetes korukig
maradjanak az anyjuk és testvéreik
között, ami számukra biztonságot nyújt,
a további egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen. (Ez idő alatt megtanulja,
hogy a kutya, az idegen ember, az autó
veszélyes lehet.)
A 8-9 hetesnél idősebb macskáknál vi-

szont már problémát okozhat az, hogy
előrehaladt az eredeti környezethez való
idomulásuk, így gyakran elkóborolhatnak.
Fajmacskát vagy közönséges cicát?
A ritka fajtatiszta macska több tízezer
vagy akár több százezer forintba is kerülhet, a “közönséges” cicát pedig legtöbbször ajándékba kapjuk vagy befogadjuk.
Ami az intelligenciát illeti, az egyes
macskák között néha elég éles különbségek vannak. Vannak úgynevezett túltenyésztett “butusok”, a fehér macskák
között lehetnek süket állatok, és akadnak olyanok is, amelyek csak császármetszéssel tudnak kölykezni, vagy ha
jelen van a gazdájuk is. Ezeket a macskákat nem javasoljuk tartásra, még ha
díjazottak is.
Hosszú- vagy rövid szőrűt?
A napi fésülésre már kölyökkorban rá
kell szoktatni a macskát, ez különösen a
hosszú szőrűeknél fontos (ilyenkor a
gazdi szeretetét és törődését is jobban
érzi az állat). Némely fésüléshez nem
szokott hosszú szőrű macskát nyugtatóval, esetleg állatorvosi segítséggel felületes, enyhe altatásban lehet csak megfésülni. Ilyenkor gyakran már nem is lehet az összecsomósodott, összefilcesedett bundát kikefélni, hanem a csomókat
ki is kell vágni.
A rövid szőrű macskák rendben tartása
sokkal könnyebb, mert durva felületű
nyelvükkel képesek rendben tartani
bundájukat, így maguk gondoskodnak a
kilazult szőrszálak eltávolításáról. Ez
azonban korántsem helyettesíti a fésülést, amit rövid szőrű macskák esetében
2-3 naponta kell elvégezni.
Háziállat Magazin

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

Vitéz: Felnőtt, labrador retrie‐
ver kan. Pórázhoz szokott, jófej,
kedves, erős kutya. Reméljük
eredeti gazdája nagyon keresi!
Nov. 14‐én került be. Gazdi
hiányában örökbefogadót ke‐
res.

A kutya elit jön hazánkba
A következő esztendő legnagyobb kutyás rendezvénye a kutyavilágkiállítás lesz Magyarországon, amit május 16-19. között rendeznek meg. A World Dog Show központi helyszínéül a budapesti
Hungexpo kiállítási területét jelölte ki a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete (MEOE), mint rendező.

vel, valamint két kifejlett hímnek és egy nősténynek ad otthont.
Az év elején a sziget
Jambi provinciájának
állatkertjében is született három kölyök, de
közülük csak kettő maradt életben.
A szakemberek szerint
kevesebb, mint 200
szumátrai tigris maradt
természetes élőhelyén.
lyeket Seth Casteel Los Angeles-i fotós készített, az én szőrös szívemet is

A pixinfo.com blog így kommentálta
a képeket: “Nem vagyok kifejezetten
kutya mániás, de azok a fotók, ame-

Kutyavilág lesz Gödöllőn

Csomó: Pincsikeverék, kölyök
kan. Az egyetem területén
kolbászolt nov. 7‐én. Fekete
vékony nyakörv van a nyaká‐
ban. Rajong az emberekért.
Eredeti gazdáját is keressük!

Jumurdzsák:
Középkorú
spicckerevék kan. Sok min‐
dent megélhetett élete so‐
rán. Egyik szemét kiszúrták,
ennek ellenére kezes, de
minden porcikájában reme‐
gő kutyus. Türelmes gazdit
keresünk neki.

A tél közeledtével egyre nehezebb friss zöldséghez hozzájutni, ezért nagyon meg kell becsülnünk azt a keveset is, ami
van. Az egyik ilyen hálás zöldség a póréhagyma, amely ideális a késő őszi-téli időszakra.

A póréhagyma őshazája valószínűleg
a Földközi-tenger vidéke, nálunk a
bolgárkertészek termesztették először. A források szerint már az ókori
Egyiptomban is ismerték, Kheopsz
fáraó jutalmul adta a legvitézebb harcosainak. Kicsit később az ókori Rómában Néró császárról is feljegyezték, hogy nagyon szerette, és gyakran
fogyasztott póréhagymalevest.

töltögetni kell az árkot. Kora ősszel
pedig fel is kupacolhatjuk a földet a
tövek körül. Túl mélyre mindenesetre
ne ültessük, mert az gátolja a növekedését. Apóréhagyma levelei annál
erőteljesebb kékeszöld színűek, minél nagyobb volt a hideg. Ez a szín a
klorofill és az antocián jelenlétét igazolja. A póréhagyma
jellegzetes szagát a
kénes összetevők adják, többek között a
cikloalkinnek.
A póréhagyma jól tárolható, de lehetőleg
ne alma és paradicsom mellé tegyük,
mert akkor hamarabb
fonnyad. Nálunk elsősorban a Tétényi
áttelelő, a Carentan,
az Elefánt, a Platina,
a Collana és a Calmus fajtákat lehet
kapni.
A póréhagyma gyógyhatásai
Élelmezési szempontból nagyon fontos növény, A-, B1-, B2-vitamint, nikotinsavat, C-vitamint és jelentős
mennyiségű ásványi sót tartalmaz. A

A póréhagyma termesztése
Tűző napos ágyásban, tápanyagban
gazdag talajban kiválóan fejlődik.
Néha szórjunk az ágyásaiba fahamut,
és öntözzük meg csalán- és nadálytőlével – ezzel fedezhetjük a magas
káliumigényét.
A póréhagyma magját májustól július
végéig vessük. Cél, hogy minél hoszszabb legyen a póré fehér szárrésze,
ezért érdemes 15 centiméter mély
árokba vagy gödörbe ültetni a palántákat (azaz halványítani, mert a föld
alatti szárrész kifehéredik), és ahogy
nőnek a növények, folyamatosan
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).

XX. század elején sikerült kivonni a
póréhagyma nedvéből olyan hatóanyagokat, amelyek gyógyítják a garat, a gége, a légcső, valamint a hörgők gyulladását.
Változatosan elkészíthető zöldségféle: minden olyan ételbe jó, amibe
egyébként vöröshagymát teszünk, nagyon finom levesnek, salátának, de
süthetjük, ránthatjuk, rakhatjuk is.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
November 24‐én és 25‐én
szombaton és vasárnap
13‐15 óráig:
Dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535‐5523
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Labdarúgás – Dráma 10 percben

Röplabda – Nem sikerült a bravúr

Gála után jött a fekete leves Görögtűz a SZIE csarnokban
Az első félidőben, mondhatni gálázott a Gödöllői SK együttese a
Verőce elleni. 2–0-ás félidei előnyét azonban 10 perc alatt eltapsolta a csapat a 14. fordulóban lejátszott hazai meccsén és kapott
ki végül 4–2-re.
Jól indult a gödöllőiek szempontjából az
őszi utolsó hazai találkozó. Lilik Pál
együttese magabiztosan játszott és sorra
dolgozta ki helyzeteit, amelyekből kétszer is sikerült mattolni a vendég
verőceiek védelmét. A megnyugtató
előny birtokában nyugodtan jöhetett ki a
folytatásra a Gödöllő. A túlzott nyugalom aztán hamar átcsapott pánikrohamba, miután 10 perc alatt fordítani tudott a
vendég gárda, sőt az 56. percben Csernyák Tamás piros lapja után már a létszámhátránnyal is meg kellett birkózniuk a GSK játékosainak. Ez nem sikerült,
sőt újabb verőcei találat következett,
majd a kegyelemdöfést szűk 20 perccel
a vége előtt Bánki Edömér kiállítása
jelentette a gödöllőiek számára.
Hazai vereségével a csapat jelenleg a 9.
helyen áll a bajnoki tabellán 18
pontjával. Az őszi záró játéknapon
Törökbá-lintra utazik majd a csapat november 24-én.
Pest megyei I osztály, 14. forduló
Gödöllői SK – Verőce SE 2–4 (2–0)
Gól: Varga Bence, Tóth György
Megyei III osztály – Ács Gábor a
„pontos” gólok mestere

Pilisszentlászlón zárta az őszt a
Gödöllői SK kettő, akik Ács Gábor
sokadik, három pontot érő találatával
nyerték meg a találkozót, ezzel a 4.
helyen zár-ták az őszi szezont a megyei
III osztály nyugati csoportjában. A csapat helyezé-se még nem végleges, ha az
elmúlt fordulóból elmaradt GSK II –
Tinnye ta-lálkozó három pontját a
vétlen gödöllő-iek javára írják majd. Ha
így lesz, akkor 25 pontjával a 3. helyen
telelhet Legéndi György csapata.
Pest megyei III osztály nyugati csoport, 13. forduló
Pilisszentlászló – Gödöllői SK II 0–1
(0–0) Gól: Ács Gábor
Utánpótlás – Egy siker a hétvégére
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U19, 14. forduló
Gödöllői SK – Diósd 3–3 (2–1) Gól:
Czuczor Attila, Farkas Péter, Dobi Gergő
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U17, 14. forduló
Gödöllői SK – Tárnok-Bolha FT 3–4
(0–1) Gól: Varsányi Botond, Mundrusz
Máté, öngól
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U15, 1. forduló
Gödöllői SK – REAC 4–2 (1–0) Gól:
Horváth Gábor (2), Kaján Máté, Szecsei
Szilárd
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U13, 1. forduló
Gödöllői SK – REAC 1–1 (1–0) Gól:
Fellner Krisztofer
-li-

Nem sikerült bravúrt elérni a
Challenge kupa sorozatának 2.
fordulójában, a legjobb 32 közé kerülésért zajló első,
gödöllői találkozón. A TEVAGödöllői RC a görög kupagyőztes Olym-piakosz Pireusz
csapatát fogadta és kapott ki
simán, há-rom szettben a
lényegesen na-gyobb játékerőt
képviselő ellenfelétől.
Ludvig Zsolt csapata számára nagy
erőpróbának ígérkezett ez a találkozó,
ugyanis a görögök a párharc torony
magas esélyesei. Ezt bizonyították is
és amolyan görögtüzet varázsoltak az
Egyetemi Sportcsarnokba. A mérkőzésen a második szettben álltak legközelebb ahhoz a mieink, hogy elvegyenek egy játékot a vendégektől, de

végül nem sikerült, így sima, 3–0-s
vereséggel zárta a TEVA-GRC a párharc első felvonását. A november 21ei, pireuszi visszavágó így mondhatni
formalitásnak tűnik.
CEV Challenge Kupa, 2. forduló
(32 közé jutásért), 1. mérkőzés
TEVA-Gödöllői RC – Olympiakosz
Pireusz (görög): 0–3 (-14, -21, -13)
MEVZA-Liga – Meglepően sima
zakó
Meglepően sima, már-már fájó vereséget szenvedett a Közép-európai Liga 7. fordulójában, Pozsonyban a TEVA-GRC csapata. A legutóbbi két
mérkőzését megnyerő mieink a papíron gyengébb Doprastav Bratislava
ellen folytathatták volna menetelésüket, de nem tették. Ennek legfőkép-

Kézilabda – Újabb hazai zakó

Mizsei öröm Gödöllőn
Nem sikerült a Gödöllői KC-nak a
pontszerzés az elmúlt játéknapon, a papíron hasonló játékerőt
képviselő Primavera-Mizse KC
ellen hazai pályán, így egy helyet
ismét visszacsúszott a tabellán a
csapat.
Nem voltak túlzóak a győzelmi

elvárások a Gödöllői KC háza táján a
Mizse KC elleni hazai meccs előtt,
ugyanis a tabella alapján két azonos
képességű gárda csapott össze az NB
I/B keleti csoportjának 9. játéknapján. A
négypontosok csatáját végül a szerencséjüknek
és
talán
rutinjuknak
köszönhetően a vendégek nyerték meg,
így Bartos Gábor csapatának ezúttal is

pen az volt az oka, hogy nem
koncentráltak eléggé a gödöllői hölgyek, ezt bizonyítja, hogy két szettet
is úgy veszítettek el az igen lelkesen
játszó hazaiak ellen, hogy már 7 ponttal vezettek a mieink. A második és
harmadik játék igen szorosra sikeredett, de végül mindkettőből a
hazaiak jöttek ki jobban, mint,
ahogyan az első szettet is nyerték, így
mondhatni meglepetésre sima, 3–0-ás
zakót mértek a gödöllőiekre.
A TEVA-Gödöllői RC a 7. fordulót
követően 6 pontjával a 8. helyen áll
jelenleg a bajnokságban.
Női Közép-európai Liga 7. forduló
Doprastav Bratislava (szlovák) –
TEVA-Gödöllői RC 3–0 (17, 24, 25)
-ll-

Közép-európai Liga
8. forduló
2012.11.24., szombat 18 óra
TEVA GRC – Slavia Ekonomická
Univerzita Bratislava (szlovák)
SZIE Sportcsarnok
a szimpatikus vesztes szerepe jutott.
A juniorok magabiztosan, 8 góllal verték a mizsei fiatalokat, ezzel előreléptek a tabellán.
A Gödöllői KC felnőtt csapata 4 pontjával jelenleg a 10. helyet foglalja el a 12
csapatos csoportban, míg a junior gárda
6 pontjával jelenleg a 8. helyen áll.
NB I/B, keleti csoport 9. forduló
Gödöllői KC – Primavera Mizse KC
22–24 (11–11)
Juniorok: Gödöllői KC - Mizse KC
28–20
-lt-

Atlétika – Az Év atlétái 2012 díjátadó

Futsal – Hazai pontvesztés

Deák Nagy Marcell lett a legjobb U23-as atléta

Nem bírtak a Debrecennel a Bikák

November 17-én tartotta a Magyar Atlétikai Szövetség a 2012-es Év Atlétái Díjátadó gáláját, amelyen Deák Nagy Marcell is a díjazottak között volt.
Benkő Ákos 400-as síkfutó
klasszis tanítványa az U23-as
kategóriában lett az év legjobbja a férfiaknál.

Nem sikerült a jó folytatás a
bajnokságban, miután a 10.
fordulóban, hazai pályán csak
döntetlenre futotta a Gödöllői
Bikák erejéből a Debrecen ellen.
Jól indult a mérkőzés, már a 8. percben vezetést szereztek a mieink. A
folytatásban magára találtak a vendégek és egyenlíteni is tudtak, de a
szünetre helyre állt a rend és gödöllői
előnnyel mentek pihenőre a csapatok.
A második 20 percben sokáig csak
helyzetekig jutottak a csapatok,
amelyekből végül a vendégek
értékesítettek egyet és 10 perccel a
vége előtt ismét utolérték a Bikákat.
Újra a gödöllőiek percei következtek,

amelynek meg is lett az eredménye,
de a debre-cenieké volt az utolsó szó,
vagyis gól, így 3–3-as döntetlennel
ért véget a ta-lálkozó.
A 10. játéknapot követően a 4. helyen
áll a Gödöllői Bikák-Vasas Phiton
együttese 17 pontjával. A csapat
november 19-én Győrben lépett pályára, majd november 23-án a Rubeola FC Csömör vendége lesz.
Legközelebb december 3-án, a
Berettyóújfalu ellen lép pályára hazai
környezetben a Gö-döllő.
Futsal NB I, 10. forduló
Gödöllő Bikák-Vasas Phiton – Debreceni EAC 3–3 (2–1)
Gól: Fehér Krisztián, Biczi Gábor,
Vidák Balázs
-tt-

Sakk – Kettős győzelem

Mattoltak a fiatalok
Folytatták jó szereplésüket a Gödöllői Sakkbarátok a megyei versenyeken.
A fiatalok háromfős csapata (Személyi
Balázs, Knon Máté, Törőcsik József)
végig izgalmas küzdelemben megnyerték a Pest megyei Sakkszövetség által
rendezett II. Szent Erzsébet csapatversenyt Fóton. A versenyen 11 csapat vett
részt.
A Pest megyei sakk csapatbajnokságban
a gödöllőiek 5 fős formációja idegenben
verte meg egy ponttal a mérkőzés előtt

Ha szeretnéd megvédeni magad vagy
csak egy kis mozgásra vágysz, csatlakozz Czeba Mihály 5 danos mester
csapatához! Óvodástól nyugdíjasig

Az idei, Helsinkiben megrendezett
felnőtt Európa-bajnokságon ezüstérmet szerző és a 2012-es londoni olimpiai játékon is részt vevő Deák Nagy

Péter (Nyírsuli), míg a hölgyeknél a
gödöllői, jelenleg a Budapest Honvéd
színeiben versenyző Krizsán Xénia
lett a legjobb ebben az évben. Az Év
ifjúsági atlétája és atléta nője Pásztor
Bence (VEDAC), illetve Gyurátz
Réka (Dobó SE) lett, míg az Év
paraatlétája Biacsi Ilona (SZVSE)
lett. Az idei évben világranglista vezetőként díjazták serdülő kategóriában
Bácskay Zsófia (Continental Company
SE) és Halász Bence, valamint ifjúsági
kategóriában Völgyi Helga (mindkettő
Dobó SE) teljesítményét.
-tt-

Krizsán Xénia

esélyesebbnek tartott Kóka csapatát, ezzel továbbra is veretlenek a mieink.
Pest megye I/A osztály
Kóka – GSBE II 2–3
Győzött: Kőszegi L.; dr. Tallós E.; Fehér
J.; Vesztett: Fehér M.; Nagy A.
Következő mérkőzések:
November 25., vasárnap, Pest megye
Szuper csoport: Érd – GSBE
December 2., vasárnap, Pest megye I/A
osztály: GSBE II – Visegrád
December 9., vasárnap, Pest megye
Szuper csoport: GSBE – Dunakeszi
-vb-

Taekwon-do – Toborzó
Megkezdődött az új tanév, ismét várják szeretettel a sportolni vágyókat.

Deák Nagy Marcell

Marcell vehette át az U23-as, azaz 23
év alattiak kategóriájában a legjobb
férfi atlétának járó elismerést. Benkő
Ákos tanítványa, mondhatni már
visszajáró díjazott, ugyanis a 2011-es
eredményei alapján (junior Eb cím,
Universiade győzelem) a 2011-es díjátadón a legjobb junior korú atlétának
választották hazánkban a GEAC
sprinterét, valamint a Benkő Ákos
kapta egy évvel ezelőtt a legjobb edzőnek járó díjat.
Az idei díjátadó gálán az Év atlétája a
férfiaknál, talán nem meglepetésre
Pars Krisztián (klubja: Dobó SE)
kalapácsvető, míg a hölgyeknél a
szintén kalapácsvető Orbán Éva
(VEDAC) lett. A legjobb edzőnek
Németh Zsoltot, míg az Év nevelőedzőjének Németh Lászlót választották meg. A már említett U23-as kategóriában a hölgyeknél Ozorai Jenny
(Dobó SE) teljesítményét díjazták. A
junior kategóriában a fiúknál Bakosi

mindenki elsajátíthatja ezt a harcművészetet. Szeretettel várják az
érdeklődőket a gödöllői Művészetek
Há-zában, kedden és csütörtökön
16:30-18 óra között az edzéseken.
Érdeklődni Czeba Mihály 5. danos
mes-ternél lehet a: 06-20/530-4957
vagy személyesen az edzéseken.

Labdarúgó kupák – Táncsics Sportcentrum

Mikulás és Karácsony Kupa
A sportolni, focizni vágyó vendégeket egész évben váró
Táncsics Mihály úti Sportcentrumban a téli időszakban sem
pihennek.
A november végén sátras befedéssel
borított műfüvön számos gyermek
és felnőtt labdarúgó kupát szerveznek decemberben, amelyre sok szeretettel várják az érdeklődő csapato-

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: 18.000.- Ft/csapat
Karácsonyi Labdarúgó Kupa
Helyszín: Táncsics Mihály út 3.
Időpontja: 2012.12.23.(vasárnap)
Nevezési határidő: 2012.12.19.
Nevezési díj: 18.000.-Ft/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!

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
Szakmuzeológusi tárlatvezetések
az állandó kiállításokban
és az időszaki tárlaton
Díja: 3.000 Ft.
Jelentkezés
egyénileg vagy csoportosan
a gmuzeum.g@gmail.com címen,
vagy
munkaidőben a
28-422-003-as telefonszámon

Frédéric Chopin Zeneiskola
November 23., péntek, 17.00:
Braun Julianna növendékeinek gitár hangversenye
November 26., hétfő:
17.00: Albertné Joób Emese növendékeinek hangversenye (koboz, zongora)
18.00: Zagyváné Molnár Ildikó
növendékeinek
hangversenye
(oboa, furulya)
November 27., kedd, 18.00:
Botrágyi Károly növendékeinek
trombita hangversenye
November 28., szerda, 18.00:
A FAFÚVÓS-JAZZ TANSZAK
KIEMELT HANGVERSENYE
November 29., csütörtök, 18.00:
Deákné Ella Beatrix növendékeinek fuvola hangversenye
November 30., péntek, 17.00:
Buka Enikő növendékeinek hangversenye (oboa, furulya)

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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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.

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 19‐25‐ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545‐585.
November 26‐dec. 2‐ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420‐
243.

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.
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.

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
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410‐653,
06/30‐331‐8822
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI TISZTSÉG
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.) a VÜSZI
Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaság alapítója pályázatot hirdet

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI TISZTSÉG BETÖLTÉSÉRE
Az ügyvezetőt Gödöllő Város Képviselő-testülete választja meg a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gtv.) 24.§ (1) bekezdése értelmében határozott időtartamra, öt évre. Az ügyvezető a tisztségét a Gtv. 22.§ (2) b)
pontja alapján munkaviszony keretében látja el.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okiratok másolatát, előnyt jelent
a műszaki vagy gazdasági végzettség, cégvezetői gyakorlat,
– a Társaság működtetésére vonatkozó szakmai vezetői programot.
A pályázat leadási helye: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)
A pályázat leadási határideje: pályázati kiírás megjelenésétől számított
20 nap (A pályázati kiírás megjelenésének időpontja a városi honlapon
történő megjelenés időpontja: 2012. november 16.).
Gödöllő, 2012. november 15.

BURSA HUNGARICA
Tisztelt Pályázók!
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat kiírásában
(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!
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

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

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

INGATLAN
+Gödöllő központjában 74 m2-es Üzlethelység
ELADÓ/KIADÓ. Tel: 30/588-5889
+Gödöllőn, a Kastély közelében, frekventált,
csendes övezetben, 2 szintes, 4szobás, 2
fürdőszobás, kertes családi ház áron alul,
sürgősen eladó. Tel.: 06-20-9 443 356.
+Gödöllő központjában lévő, felújított, 1+3 félszobás, 75 nm-es, egyedi fűtésű, 3.em. lakás
tetőtérbeépítési lehetőséggel, tulajdonostól
sürgősen eladó. Iár: 16,9 MFt. Tel: 30/843-6440
+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 44nm-es lakás eladó,
egyedi fűtésmérés-szabályzás Iár 6,5MFt 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, 760nmes összközműves építési telek. I.ár 9,9MFt 20944-7025

+Gödöllőn 1 szintes 3szoba+nappalis, garázsos, újszerű családi ház 600nm-es telekkel
26,9M-s irányáron eladó 20-772-2429
+Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában részben
felújított 2 szobás lakás 7.9 MFt Irányáron
eladó 20-8042102
+Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás eladó,
Iár: 8,5 MFt 20-8042102
+UTOLSÓ DARAB, AKCIÓS ÁRON!!! Új
építésű 3 szoba+ nappalis, garázsos sorház
kis kerttel eladó 17,9 MFt 20-944-7025
+Gödöllőn Központban, 720m2-es telken,
130m2-es nappali három hálószobás családi
ház eladó! Iár: 19.9MFt! 20-5391988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes
ügyfeleim
részére
(20)
804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+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
+Gödöllő belvárosában, 2000-ben épült, 80 nmes, 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 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Deseffwy utcában, 1000 nmes telken egy 65 nm-es lakóház. Referencia szám:
3542. I.ár: 14,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Szadán eladó egy nappali+2 szobás, újszerű
állapotú családi ház, 900 nm-es telekkel,
örökzöldekkel, igényes kivitelezéssel, tornáccal,
Dryvit szigetelt falakkal. Referencia szám: 3669.
I.ár: 19 m Ft. 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

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út
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Ár!

Termékeink bomba áron!

Ár!

649 Ft/kg

A minôség garanciája

899 Ft/kg
999 Ft/kg

999 Ft/kg

849 Ft/kg

Friss
csirkecomb

Friss
marhapacal

Friss sertés
darálthús

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

699 Ft

Napi ajánlat leves + fôétel

Pékségünk ajánlata

19 Ft/db

Helyben füstölt termék!

Lucullus
pecsenye sütôkolbász

1099 Ft/kg

Jász
tejföl 20%
315 g
568,25 Ft/kg

899 Ft/kg

749 Ft/kg

Sajttal szórt kifli

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

Lucullus
májas, véres hurka

179 Ft

Family Edami sajt

199 Ft
Nemzetünk kenyere 750 g
265,33 Ft/kg

Füstölt hátsó
sertéscsülök

Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

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

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

+Eladó Szadán, az Arany J. utcában egy újszerű, igényesen kialakított amerikai konyhás
nappali+1 szoba, fürdőszoba, wc, terasz, déli
fekvésű, pincével 700 nm-es telken álló családi
ház. Referencia szám: 3670. I.ár: 15,5 m Ft.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+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
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn, Erzsébet park közelében 100 nmes, szépségszalonként berendezett üzletház
eladó. Az üzlethelyiség más tevékenységre is
alkalmas. I. ár: 25,5 mFt. Érd.: 06-20-919-4870
+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
+3620/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Palotakerten másfél szobás, igényesen felújított 44 nm-es öröklakás eladó. E.ár: 8,2 mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó a Százszorszép utcában Gödöllőn, egy
600 nm-es építési telek, 7,5 m Ft-os irányáron.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház
tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi
részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is
alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha,
fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik
még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2
szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is
van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2
garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés,
redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20420-6243 (egész nap).
+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
+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
+Gödöllő központjában 35 nm-es konvektoros
téglalakás eladó, új nyílászárókkal. Alacsony
rezsi. Iár: 7,8 MFt. Tel: 20/3238-106
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November 23.Péntek 20h To Hive 03! Kiállítás + Zenekarok + Dj } The Fleats + Lioker + Kötelező
Közhelyek (kkspkk) akusztik + Jano Dj (belépő 395Ft! Bacardi ( 4cl ) akció 22h-ig 195Ft, 23h-ig 295Ft!)
24.Szombat 22h Az Igazi Retro 1991-2009 Party - Az Igazi Dj Téglával... (A belépőjegyed a pultnál
italra válthatod! 1000Ft, Fütyülős Vödör akció!) 30.péntek 21h Volt egyszer egy... Rézgombos! A
lemezjátszóknál Kurucz Mihály szigorúan a '80-as évek zenéivel! (A belépőjegyed a pultnál italra
válthatod 1000Ft, Jim Beam ajándékok!) December 07.Péntek 21h Magashegyi Underground
koncert + NuGeneration Party - Dj Resident (jegyek a kódex internt kávézóban kaphatók!)

+Gödöllő Kertváros legszebb részén két
különbejáratú 120 nm-es (4 szobás) + 40 nmes, 1 szobás, összkomfortos lakás eladó vagy
elcserélhető. 06-30-53-53-296
+Elcserélném Gödöllő belvárosi, adómentes,
délnyugati, 1. emeleti, összkomfortos, saját
mérős társas-lakásom kicsi és kistelkű gödöllői
házra. Tel: 06-20-770-421
+Gödöllőn Ádám utcában családi ház
sürgősen eladó. Iár: 14.9 MFt. Tel: 06-20-3536578, 06-20-928-3447
+GÖDÖLLŐN A FENYVESBEN ÚJ, 180 nmes, hasznos területű ház gyönyörű panorámával
eladó. Iár: 33 MFt. A ház 100 nm-es, szigetelt,
alápincézett (2 garázs). Tel: 20-4340-792
+Eladó Kastélyhoz közeli utcában 120 nm-es,
3szobás családi ház. Teljes közmű. Padlófűtés
Dupla garázzsal, 800 nm ápolt kerttel. 22,5 MFt.
Olcsóbb panelt beszámítok. Tel: 06-31/310-6844
+Gödöllőn eladó 2001-ben épült, 90 nm
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
+ELADÓ 1,5 szobás lakás Gödöllőn a
központban, 16 nm-es garázzsal. Kombicirkós,
szép burkolatok. A beépített konyhabútor
gépesítve, beépített szekrények, könyvespolcok az árban. Nagyon alacsony rezsi! Iár:
11,5MFt. 06-30/490-7603
ALBÉRLET KIADÓ
+Az Alvégben, a Lovarda utcában, kétszintes
családi ház kiadó. 95 ezer Ft+rezsi. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Palotakerten, földszinten, igényesen berendezett 1 szobás lakás kiadó, 2 hónap kaució
szükséges. Bérleti díj: 35 ezer Ft+rezsi. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy +3620/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn, Szabadka utcában egy 1 szobás,
3. emeleti igényesen felújított öröklakás kiadó,
2 hónap kaució szükséges. Bérleti díj: 45 ezer
Ft+rezsi. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.
+Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi
fűtéses lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583,
20/8067-191.
+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

+KIADÓ – ELADÓ 150 nm-es családi ház: két
fürdőszoba, padlófűtés +130 nm-es különálló
épület raktárnak, műhelynek. Cégek részére is.
Mindkét épületben 380V. Tel: 20/432-1572
+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)
+Kiadó Gödöllő Kazinczy körúton 2 szobás,
gázkonvektoros, kellemes 2. emeleti lakás
hosszútávra, vagy egyetemistáknak. Tel: 302158-539
+Remsey körúton egy 2,5 szobás földszinti
lakás azonnali költözéssel kiadó. Ára: 70.000,Ft/hó + rezsi + 1 havi kaució. Érd: 30/638-7499
+Gödöllő városközponti csendes helyen kétszobás, konvektoros, parkettás lakás
téglaépületben, saját pincével, részben
bútorozva, hosszabb távra kiadó. Kábeltévé,
internet. Kaució szükséges. Tel: 70/406-2064
+Gödöllőn a Szőlő utcában 1.em. 69 nm-es, saját
vízórás, gázkonvektoros, felújított 1+ 2 félszobás
lakás hosszútávra kiadó. Bérleti díj: 65.000,-Ft/hó
+ rezsi + kaució. Tel: 0036-30-606-8783
+Gödöllő központi részén 2 szobás lakás
BÚTOROZATLANUL december 1-től kiadó,
vagy albérlő mellé társbérlőt keresünk azonnali
költözéssel. Tel: 70/703-4111
+35 nm-es GARZON OLCSÓN KIADÓ. Tel:
70/613-8241
+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 kertvárosában 3 lakásos társasházban 2 lakás kiadó. A lakások 2 szoba
összkomfortosak. Tel: 06-20-5555-772
+Kiadó Gödöllőn kb. 70 nm-es, 1+2 félszobás,
kertes családi ház. Terasz, rendezett kert, kocsibeálló az udvarban. 65.000,-Ft + rezsi/hó. 2
havi kaució szükséges. Tel: 30/31-31-777
+Kiadó kertes házat keresünk Gödöllőn, esetleg Szadán. Legalább 3 különálló szobát,
autóbeállási lehetőséget szeretnénk és a
kertbe kutyát is vinnénk. Tel: 70/433-5033
+180 nm lakóterű, hőszigetelt, 8 éve épült
kertes lakás fedett kocsibeállóval hosszútávra
kiadó az Erzsébet park és a centrum közötti
területen, lakás vagy vállalkozás céljára. Bérleti
díj felújítás nélkül: 75.000,-Ft, felújítva: 100.000,Ft. 2 havi kauciót kérünk. Tel: 20/248-8682
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KIEMELT AJÁNLATUNK:

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY
KEDVEZMÉNYESEN!
2013. január 1-től ingatlaneladáskor kötelező lesz az
energetikai tanúsítvány.
Az elkészítés díjából november
30-ig kedvezményt adunk
minden ügyfelünknek!

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő központjában 74 m2-es Üzlethelység
ELADÓ/KIADÓ. Tel: 30/588-5889
+KIADÓ Gödöllőn, forgalmas helyen,
ingyenes parkolási lehetőséggel 100 nm-es
üzlethelyiség! Érd.: 06-20-91-94-870
+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 nmes, szépségszalonként berendezett üzletház.
Az üzlethelyiség más tevékenységre is alkalmas. I. ár: 25,5 mFt. Érd.: 06-20-417-7687
+Veresegyházon, fő úton, a körforgalomnál,
300 m2-es 2 szintes egyéb tevékenységre is
alkalmas étterem kiadó. Tel.: 20-9 443-356.
+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455583.+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található,
udvari 30 nm-es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+Gödöllő központjában egy 38 nm-es légkondival, ráccsal, konyhával, raktárral ellátott
üzlethelyiség kiadó! Irodának, fodrászatnak is
alkalmas! Tel: 30/231-7508
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69.
(VÜSZI) telephelyén folyamatosan őrzött,
illetve kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek kedvező áron kiadók. Érdeklődni
lehet (28) 410-988/100-as melléken vagy a
+36 20/462-4808 telefonszámon
+IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton,
postával szemben, 32 nm, 1.em. Érd: 70/3738154, 20/9294-669
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Speedfiness, ahogy eddig nem ismertük!

Orvostechnológiai eszköz: rehabilitációra,
reumára, fogyásra, mindössze 15 perc alatt
Közeleg a karácsony, a mennyei halászlé,
a bejglik és sütemények tömkelegének
elfogyasztása, nem árt, ha már most formába hozzunk magunkat. Így jutottam el
arra az elhatározásra, hogy kipróbáljam a
Speedfitness-t, amiről már annyi jót hallottam. Választásom az Álom Alak
Stúdióra esett, mert már az elnevezése
igazán inspiráló, hiszen ki ne vágyna
álom alakra!?
-Mi is tulajdonképpen a Speedfitness? –
Kérdezem az Álom Alak Stúdió ügyvezetőjét.
- A Speedfitness módszer a teljes-testes elektromos izomstimulációval (EMS) támogatott személyi edzést jelenti. Lényege, hogy a testizomzat 90
%-át kis erősségű váltóáram feszíti meg és stimulálja, mely nem csak biztonságos, de rendkívül
hatékony módszer az izmok építésére, alakformálásra és a testsúly csökkentésére. Személyi
edző vezetésével, személyre szabottan zajlanak
az ultragyors, 15 perces tréningek.
-Nagyon izgalmasan hangzik, vajon hogyan
találták fel?
-Eredetileg űrhajósok edzését segítették vele, a 90es években német mérnökök fejlesztették tovább a
készüléket, majd fokozatosan hódította meg a világot, mint a fitness-, az egészség- és a szépségipar
leggyorsabban terjedő vívmánya. Az Álom Alak
Stúdió március óta várja kedves vendégeit
Speedfitness-szel, illetve relaxinfra szaunával.

-Hogyan működik?
-A teljes testre, 8 izomcsoportra kerülnek fel a
nagy felületű, benedvesített elektródák egy praktikus mellény- és pántrendszernek köszönhetően.
Minden vendég előbb egy tiszta, pamut
edzőruhát ölt magára, hogy teljesen higiénikus
módon legyen elérhető a másodpercenként 85
izomösszehúzódás (!). A Speedfitness edzők
személyre szabott, egyszerű, praktikus gyakorlatokkal egészítik ki a programot, az impulzusok
erőssége pedig teljesen egyénileg állítható be,
mégpedig testrészenként. 15 perc után a
vendégek úgy érzik magukat, mint egy másfélkét órás kőkemény konditermi erőnléti edzés
után – és a jópár napig tartó, mindenhol érezhető
izomláz sem marad el. A rövid ideig tartó tréning
alatt csupán a színtiszta izommunka érezhető,
anélkül, hogy az inakat és izületeket megterhelnénk. Az elektromos impulzus nem koncentrálódik egy pontban, hanem egyenletesen oszlik
el az elektróda egész felületén, nincsenek erős
ütéseket közvetítő, csípős pontok. Az elektromos
impulzusok egyedülálló módon biztosítják, hogy
a testizomzat 90 %-a egy időben dolgozzon.
Eredménye: napokig tartó fokozott zsírégetés,
csökkenő súly, egyre szebb, áramvonalasabb
test, formás izmok, erőnlét és állóképesség
javulása, vitalitás fokozása. Az edzők tréning
előtt izotóniás sportitallal, utána pedig egy magas
biológiai értékű fehérjeshake-kel kínálják meg
vendégeinket a tökéletes hatás érdekében.
Egy 15 + 5 perces Speedfitness edzés alatt
38250(!!!) izomösszehúzódás történik, ami egy
átlagos 1,5 órás konditermi erőnléti edzés alatti
izommunka sokszorosa. Az edzések intenzitása
egyénileg a vendég aktuális fittségi állapotához

igazíthatók így teljesen más terhelésben részesül
egy sportoló vagy egy rehabilitációra szoruló
személy.Mindegy, hogy fiatal vagy idős, sportkerülő vagy sportoló, nálunk mindenki fejlődésre
van ítélve! Az edzés specialitásának másik
tényezője a személyi edző, kinek buzdítása és
segitsége a csúcstechnológia mellett a speedfitness módszer másik alappillére.
-Van-e bármiféle kockázata a Speedfitness
használatának?
-Klinikai vizsgálatok hosszú sora igazolja a
módszer használatának biztonságosságát.
Viszont egy-két szabályt itt is be kell tartani!
Ügyelni kell az izommunka utáni természetes
regenerálódási idő betartására, legalább két
napot kell kihagyni az edzések között, különben
túledzettségi állapot érhető el, ami hosszú távon
káros következményekhez vezethet. Várandós
kismamák, epilepsziások, pacemakerrel rendelkezők, trombózisra hajlamos személyek,
súlyos cukorbetegek és daganatos megbetegedésekben szenvedő páciensek viszont
nem használhatják a módszert.
- Hogyan lehet ezzel a módszerrel fogyni?
-Tudományos kutatások és elégedett vendégek
ezrei bizonyították, hogy a Speedfitness tréning
hatékonyan formálja az izmokat és fogyaszt.
Alapvetően kétféle edzésmódszert alkalmazunk
a fogyás eléréséhez, melyek más-más úton járulnak hozzá az eredményhez. A Speedfitness erőnléti tréningek során a testsúly és a testzsír
hatékony és tartós csökkentése az edzésekkel
felépített zsírmentes izomtömeggel valósul meg.
A magas anyagcsere-aktivitás az EMS tréning
közben, és még órákkal utána is fennmarad.
Hatására az alapanyagcsere – az izomtömeg
növekedése miatt – tartósan megnő. Az ezzel
párhuzamosan zajló egészséges táplálkozással a
testsúly ésszerűen és tartósan csökkenthető. A
másik edzésfajtánk az ún. „cellulit edzés”, ami a
nyirokkeringést, az emésztést és a zsíranyagcserét gyorsítja. Dinamikus, aerob gyakorlatok
végzésével kiegészítve rendkívül hatásos a
fogyási folyamatok beindításában. A két edzésmódszert kombinálva már egy hónap után
látványos eredmények érhetők el!
-Kiknek ajánlja a Speedfitness-t?
-Nőknek és férfiaknak, sportolóknak teljesítményük fokozására, fogyni vágyóknak,
állóképesség növelésére, műtétek utáni rehabilitáció gyanánt, hát-, derékfájással küszködőknek, reumatológiai, inkontinencia panaszok
fennállása esetén a probléma megszüntetésére
optimális megoldás.
-Említette a relaxinfra
szaunát, mit kell tudnunk róla?
-Minden fogyókúrának a
hatékony kiegészítője,
megszünteti a narancsbőrt, fiatalítja a bőrt, ami mellett intenzíven
égetjük el a kalóriákat: alkalmanként 1000-1200
kcal-t. Méregtelenít, és megerősíthetjük vele az
immunrendszerünket, amire szükségünk is van az
influenzás, téli időszak kezdete előtt, és egy lazító
élményt nyújt számunkra, mert tartalmaz egy
beépített masszázsfunkciót valamint kellemes
relaxációs zenét is a tökéletes kényelemért.
-Kíváncsi vagyok, mit tartalmaz a karácsonyi
akciójuk?
-December 31-ig 20 %-kal olcsóbban juthatnak
10 alkalmas bérlethez vendégeink, amihez
ajándékként relaxinfra szaunázást biztosítunk.
Köszönöm a hasznos információkat és edzést,
úgy érzem magam, mintha kicseréltek volna.
Álom Alak Stúdió
Gödöllő, Dózsa Gy. út 13., 3. em.
Bejelentkezés: 06 30 6844 020
www.alomalakstudio.hu (x)
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+KIADÓ AUTÓMOSÓ az Ádám utcában, más
célra is. Tel: 06-28-415-664
+Gödöllő belvárosában (Vodafone mellett) 27
nm-es földszinti, utcafrontos üzlethelyiség, és
az emeleten egy 25 nm-es iroda kiadó. Érd: 0620-802-1287
+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában,
84nm, a Remsey krt.22. alatt. Igényes, újszerű,
klimatizált, nagy üveges sarok portál. Tel:
28/430-209 (munkaidőben).
ÁLLÁS
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát
vállal. Tel.: 20/9455-583.
+VILLAMOSSÁGI ÉS GÉPÉSZETI SZERELŐ
Keresünk villamossági és gépészeti szerelőt
automatizált
állattartó
technológiák
szerelésére, szervizelésére hazai és külföldi
projekteken. Feltételek: vezérléstechnikai és villamossági ismeretek és/vagy gépészeti
ismeretek, jogosítvány, pozíciótól függően kommunikációképes
angol
nyelvtudás.
Jelentkezését szakmai önéletrajz leadásával
várjuk a caliper@caliper.hu címre. Bővebb információ a +36(28)510-985-ös telefonszámon.
+MANIKŰRÖST, PEDIKŰRÖST, MASSZŐRT
veszünk fel gödöllői szépségszalonunkba.
ISZAP HÁZ KFT. Gödöllő, Petőfi tér. Érd: 0620-411-7224
+40 év körüli, jó megjelenésű hölgyet keresek
takarítás céljából, egy héten kétszer. Tel: 0620-467-1833
+Járműipari ágazatba keresünk elektronikai
karbantartókat, PLC programozókat, diszpécsereket német nyelvtudással, mechanikai karbantartókat CNC, PLC és pneumatikus
ismerettel, műszakvezetőket PLC, CNC
ismerettel + német nyelvtudással. Érd: 70/3847138, 70/366-3401, range3838@gmail.com
+Pozíció: MINŐSÉGELLENŐR. Feladatok: Autóipari műanyag termékek napi ellenőrzése
és dokumentálása. –Nem megfelelő termékek
kezelése. Elvárások: -középfokú végzettség, mérési tapasztalat kézi eszközökkel, -3 műszakos munkarend vállalása, -hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny, -azonnali kezdés
előny. Jelentkezni lehet: TBMI Hungary Kft.
Horváth Anita 06-28/510-682

+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli
kiszállás. Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660
+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások
szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WCk, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24-ig. 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő
rendszerek, garázskapu szerelés, javítás 2órán
belül. 70/264-3660
+KÖLTÖZTETÉS,
ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás: 20/423-4828, www.interiortrans.hu
+CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

+Festés utáni nagytakarítást, vasalást, kerti
munkát vállalok. Tel: 20/962-6370

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

SZOLGÁLTATÁS

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek,
konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289,
28/476-229
+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon
bizalommal, házhoz megyek. Számítógép
szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201
+AUTOMATA
MOSÓGÉPEK,
HŰTŐK,
fagyasztók, mikrók javítása garanciával,
alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258
+BURKOLÁST és kisebb KŐMŰVES
munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 0630-9417-433
+IRODAI SZOLGÁLTATÁS! Magán-személyeknek, 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

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul
a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és
szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,
kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül
Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás.
JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven,
anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel:
20/4-359-650
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+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

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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Gödöllői Szolgálat
+Taichi, chikung, meditáció Gödöllőn, haladóknak és kezdőknek. Érd: 20/544-8021
+Állást keresel, de bizonytalan vagy az
angolodban? Nyelvvizsgára készülsz? Segítek
felkészülni, hogy sikeres legyél! ANGOL interjú és nyelvvizsga felkészítés. FEKETE
ANDREA 70/933-1822, coaching.english
@yahoo.com

+Ápolási tapasztalattal rendelkező, középkorú
nagycsaládos anyuka idősgondozást vállal. A
takarítástól a bevásárláson, gyógyszer felíratáson keresztül a vizsgálatokra való kisérésig
rendszeresen, vagy akár alkalmanként is
besegítve. Érd: 20/4946-827
+FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes,
megbízható. Női hajvágás: 1800 Ft. Férfi
hajvágás: 900 Ft. Gyermek hajvágás: 600 Ft.
Hívjon bizalommal! 70/280-2276
+TAKARÍTÓGÉP – KÖLCSÖNZÉS 20%
KEDVEZMÉNNYEL! Kárpittisztító, gőzgép,
speciális porszívók. Gödöllőn és környékén
ingyenes kiszállítás, kaució nélkül. +36-30650-7970 www.okotakaritas.hu
+Kezdje a karácsonyt nagytakarítással!
Szőnyeg – kárpit – ablaktisztítás kedvező áron.
Külön-külön is. Három az egyben olcsóbb.
Pontos, precíz munka. Forduljon bizalommal
hozzám: 06-20-3671-649
+PARKETTÁS MUNKÁK: csiszolás, lakkozás,
javítás, lerakás. Tel: 06-30-9488-909
+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,
dr yvitolás, 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
+ANGOL beszédkészség fejlesztő tanfolyam
középfokon: hétfő vagy szerda: 18.30-20.00.
TELC nyelvvizsga felkészítő: csütörtök: 17.4520.00. www. toptan. hu, toptan1999@
gmail.com, Mobil: 30-224-75-63.
+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)
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak
és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS MEG
KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet,
figyelmet, gondolkodást. Tel. 28/415-998,
20/388-4953
+MATEMATIKA, FIZIKA, és KÉMIA oktatást
vállalok. Hétvégén is. Tel: 06-70-554-1395

+MENCELUS Nyelvstúdió: beszédcentrikus
ANGOL közép-haladó (INTERMEDIATE) tanfolyam indul minden péntek délután. Kiscsoportos
oktatás. Folyamatos csatlakozási lehetőség. Tel:
06-30-374-6545 www.mencelus.com
ADÁS~VÉTEL
+koloniál bútor megkímélt állapotban,
gáztűzhely használat előtt eladó. Tel.:
30/2242-653.
+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 női, jó állapotú SZÖVETKABÁT (40-es,
bordó színű, kapucnis) iár: 8.000,-Ft. Barna
színű bőr kézműves TÁSKA (3 rekeszes, 2
zsebes, leakasztható vállpánttal) iár: 6.000,-Ft.
Tel: 06-20-224-5824
+KARÁCSONYFÁNAK való gyönyörű, 5,5 mes fenyőmet helyhiány miatt eltávolítanám a
kertemből (Gödöllő). Érd: 06-20-569-7494
+KÖNYVEK. Megunt, kidobásra szánt könyveit
boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő.
Tel: 20/956-4084
+ELADÓ: 1db fürdőszobaszekrény, előszobafal, alig használt 4 égős gáztűzhely, 5db
különböző csillár, 2db réz falikar, 1db kéttálcás
mosogató. Érd: 06-30-426-6170
+ELADÓ GYEREKJÁTÉKOK nagy választékban, sokfélék, újszerűek. Új ajtó, új gyerek szivacs fotelágy, kondipad, szőnyegek stb.
Minden szombaton BÖRZE VÁSÁR van, kedvező árban, 9-16-ig. Gödöllő, Erkel F. u.4.
Bármikor. 70/619-9079, 30/418-7206
+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ TÜZIFA ELADÓ.
AKÁC hasítva: 2.300,-Ft/q, kuglizva 2.100,Ft/q. TÖLGY hasítva: 2.200,-Ft/q, kuglizva
2.000,-Ft/q. Digitálisan mérlegelve. 06-20-9112598, 06-20-522-9185.
+AKCIÓS TÜZIFA! AKÁC kuglizva 2.100,-Ft/q,
hasítva: 2.300,-Ft/q. TÖLGY kuglizva 2.000,Ft/q, hasítva: 2.200,-Ft/q. Tel: 06-70/5186961, 0620-323-3826.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+Azonnali készpénz fizetés mellett elcserélem
kifogástalan állapotú, négy éves Opel Astra
1.4. Enjoy típusú autómat, más hasonló
kategóriájú, legfeljebb egy éves használt
személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.
EGYÉB
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől! Méz 2012
1800,-Ft +üveg, 720 ml-es csavaros tetejű
befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-, ámor-,
gesztenye-, repce krém-, selyemfű-, lépesméz,
virágpor, propolisz kapható. 3kg fölött házhoz
szállítjuk. 30/9891-721
+2 hónapos németjuhász szuka eladó 15.000
Ft-ért. Tel: 06-30-609-8707
+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. NOVEMBER 28.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Németh Mária Antónia, Sem‐
melweis I. u. 27., Bokorné Kozma
Julianna, Németh L. u. 2.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Tóth‐Máté Jánosné, Sió u. 6.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyerte:
Blaskó Gergely, Bethlen G. u. 20.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Kovács Lili, Kossuth L. u. 50., Kiss
Kata Kitti, Csanak u. 12.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Liptai Jánosné,
2175 Kálló, József A. u. 9.

