XXI. évf. 44. szám • 2012. december 5. • Terjesztői ára: 75 Ft
Közel 300-an vettek részt azon a lakossági
fórumon, amin ismertették a távlati vasútfejlesztési terveket, köztük a vasúti átjáró
felüljárós kiváltásának tervét.
(2. old.)
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A Magyar Teátrumi Társaság felvette tagjai sorába a gödöllői Művészetek Házát. A
döntést a november 28-ai közgyűlésen
hozták meg.
(5. old.)

A szentendrei skanzenban megrendezett
mezeifutó ob-n aranyérmes lett a Gödöllői
EAC 14 éves fiúcsapata. A GEAC csapatai
három érmet szereztek az ob-n. (8. old.)

Ünnepre hangoló programok mindenkinek

Regisztráció

Gödöllői Adventi Napok

Elfogadták
Elfogadta a parlament a választási eljárásról szóló új törvényt.
A jövőben csak azok szavazhatnak az országgyűlési, az önkormányzati és az európai parlamenti választásokon, akik
előzetesen kérik felvételüket a
választói névjegyzékbe, s megváltoztak a kampányra vonatkozó szabályok is.

Advent első vasárnapjára ünnepi díszbe öltözött Gödöllő főtere, ahol felállították a város
karácsonyfáját. Az ünnepi hangulatot a dekoráció mellett
számtalan kulturális program
és a hagyományos karácsonyi
vásár segít megteremteni.
Az idén is Gödöllő megújult főtere
lesz a központja az adventi rendezvényeknek, de az Erzsébet Királyné
Szálloda udvarán és a kastélyban is
színes programok várják városunk lakóit és az ide látogatókat.
December 7-én 16 órakor veszi
kezdetét a Gödöllői Adventi Napok
rendezvénysorozat, aminek keretében
karácsonyig minden pénteken, szombaton és vasárnap délután városunk
iskoláinak tanulói, az egyházi felekezetek kórusai, valamint a gödöllői és
a térségi művészeti csoportok műsora
segítenek ráhangolódni az ünnepre.
A pénteki megnyitón kerülnek fel
az utolsó díszek a város karácsonyfájára. A főtéren felállított fenyőt az
idén Fehérné Csizmadia Szilvia
Batthyány utcai lakos ajándékozta a
városnak. A fát már feldíszítették, de
az utolsó díszeket a programsorozat
megnyitóján teszik majd fel az intézményeket képviselő diákok.
Igazi különlegességeket ígér a december 9-én első alkalommal megrendezésre kerülő Mák Fesztivál is.

A karácsonyi menü elengedhetetlen
részei a különböző mákos sütemények. Az egész napos program során
nem csak megkóstolni lehet a bejgliket, gubákat, tortákat és egyéb finomságokat, de a vállalkozó kedvűek öszsze is mérhetik tudásukat a mákos sütemény készítő verseny során.
Persze nem csak ezen a napon válogathatnak a karácsonyi gasztronó-

miai finomságok között. Az ünnepi
időszakban kürtőskalács, sült gesztenye, forralt bor, puncs és egyéb finomságok várják majd az érdeklődőket.
Az ünnepi programsorozat egyik
kiemelkedő eseménye lesz a Betlehemi láng fogadása és átadása december
16-án. Az eseményre az ország számos pontjáról érkeznek Gödöllőre a

polgármesterek, hogy településükre
elvigyék a betlehemi Születés templomában meggyújtott, a szeretetet és a
békét szimbolizáló lángot. De természetesen nem csak a településvezetőket várják a láng átadásra, hiszen arról – mint a korábbi években – idén is
mindenki meggyújthatja saját gyertyáját, mécsesét.
(folytatás a 6. oldalon)

A parlament hétfőn név szerinti
szavazással, 251 igen, 91 nem szavazattal és egy tartózkodással elfogadta az új választási eljárási törvényt, amely a korábban már az alkotmányba emelt előzetes regisztráció részletes szabályait tartalmazza. A feliratkozás a következő ciklus összes választására érvényes
lesz. A regisztrációs időszak a szavazást megelőző 15. napon lezárul, majd a voksolás után újrakezdődik.
A Magyarországon élők az internetes ügyfélkapun, illetve munkanapokon a jegyzőnél személyesen
kezdeményezhetik felvételüket a
névjegyzékbe, míg a mozgáskorlátozottak és az elítéltek kérhetik,
hogy a települési jegyző keresse fel
őket, biztosítva számukra a feliratkozás lehetőségét. A határon túli
magyar állampolgárok levélben
vagy az interneten regisztrálhatnak.
(folytatás a 3.oldalon)
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Nem akarnak felüljárót az ott lakók a Köztársaság úti átjáró helyett

Korszerűbb technikával dolgozhatnak a gödöllői tűzoltók

Jobb megoldás lehet az elkerülőút

Új vízszállító járművek

A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. és a tervező
UVATERV Zrt. november 26-án
lakossági egyeztető fórumon
ismertette a Gödöllőt érintő
távlati vasútfejlesztési elképzeléseket, köztük a Köztársaság
úti vasúti átjáró felüljárós kiváltásának tervét, bemutatva
annak egyes ingatlanokra és a
város egészére gyakorolt hatásait. A Premontrei Gimnázium
auláját megtöltő közel háromszáz érdeklődőből sokan nyilvánították ki véleményüket,
többségében elutasítva az elképzelt beruházást.

November 23-án állították rendszerbe a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának új vízszállító járműveit, amiket ünnepélyes keretek között dr. Pintér Sándor belügyminiszter adott
át az érintett tűzoltóságoknak, köztük a Gödöllői Tűzoltó-parancsnokságnak – tájékoztatta az érintetteket a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A terveket megismerve, a kérdéseket,
véleményeket és válaszokat meghallgatva Gémesi György polgármester
összefoglalójában elmondta, hogy a
témát a képviselő-testület decemberi
ülésére viszi, és ő a következőket javasolja. 1. A felüljáró ne épüljön meg
a fórumon bemutatott terv szerint. 2.
Az önkormányzat elengedhetetlenül
szükségesnek tartja a várost elkerülő
út keleti szakaszának megépítését,
amely a 3-as számú főút körforgalmától a Máriabesnyői Bazilikáig tehermentesíti a települést, egyben lehetővé teszi a Köztársaság úti városrész jobb közúti kapcsolatait. 3. Támogatja az önkormányzat az Esze Tamás utcánál tervezett gyalogos aluljáró megépítését a vasút alatt és
ugyanilyen gyalogos-kerékpáros létesítmény elkészítését kéri a jelenlegi
Köztársasági úti átjáró helyén. 4. Lehetőséget kell keresni a Köztársaság
utat a 3-as főúttal az egyetem és vasút
közötti terület felhasználásával összekötő út megépítésére.
A budapest-miskolci vasúti fővonal főváros és Hatvan közötti szakaszának megújítása a tervek szerint az
EU következő (2014-2020 közötti)
költségvetési ciklusában kezdődhet
el, ha sikerül rá pénzt szerezni. A tervezés a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. megbízásából zajlik. A rekonstrukció során új állomás épülne
Gödöllőn. A nagyobb állomás és a sű-

A Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén, huszonkét
településen közel 150 ezer ember él, s mivel a tűzoltóság vízszállító járművét
három évvel ezelőtt a folyamatos meghibásodások miatt ki kellett vonni a rendszerből, a tűzoltók a vízszállítást gépjárműfecskendővel oldották meg. Indokolt
volt tehát, hogy az új modellek egyike a gödöllői parancsnokságra kerüljön.
A vízszállító járművek alapvető feladata, hogy biztosítsák a tűzeset helyszínén az oltáshoz szükséges vízmennyiséget. Az új járművek a sugárszereléshez szükséges felszereléseket is tartalmazzák, így szükség esetén fecskendő
gyanánt is bevethetőek.
rűbb vonatközlekedés miatt a Köztársaság úti átjárót mindenképpen le
fogják zárni.
A felüljárótervről a lakosok elmondták, hogy véleményük szerint
megépítése esetén a közvetlenül érintett ingatlanok értéke csökkenni, a közeli keskeny utcák forgalma emelkedni fog. A felüljáró csak az átkelést oldaná meg a vasút egyik oldaláról a
másikra, de ennek nagy ára lenne az
ott élők számára. A létesítmény, ami
az Állomás utca és a Köztársaság út
egy-egy szakaszán támfalon haladna,
rontaná a városképet és zavarná a kellemes lakókörnyezetet. Bár a felüljáró a gyalogosok számára is használható lenne, a közeli utcákban élők
hosszabb úton juthatnának el céljukhoz, akárcsak az autósok.
Egy felszólaló Vécsey László országgyűlési képviselő jelenlétét hiányolta, hiszen, mint mondta, neki
még pontosabb információk birtokában kell lennie. Kiemelte, hogy a város fideszes képviselője erre a fórumra sem jött el.
Egy, a Köztársaság úti terület távolabbi részén élő hölgy szerint sokat
segítene a mindennapokban, ha nem
kellene a sorompóra várni.
A fórum hozzászólásaiból kitűnt,
hogy egy ilyen nagyságrendű beruházás mellett, mint amit a vasúti fővonal a kor igényeihez méltó korszerűsítése jelent, tisztességes megoldást
kell találni a vasúti átjáró kiváltására.
A tervezők a többi között elmond-

Hajnalban már szórják az utakat

Hidegre fordult az idő
Téli idővel köszöntött ránk a
december. Nem csak a hideg,
hanem a hó is megérkezett a
hétvégén, így a városüzemeltetési szakembereknek bőven
akadt dolguk a hónap első napjaiban. Mivel a téli ügyeleti
rendszer november 15-től működik, a télies, csapadékos idő
nem okozott fennakadást.
Vasárnap már havazott, ezért hétfő
hajnalban már takarítani kellett a fő
közlekedési utakat
A blahai és a máriabesnyői városrészben nagyobb mennyiségű hó
esett, itt az utak tisztítása, csúszásmentesítése érdekében négy szórógépkocsi dolgozott. A havas területek
mellett a VÜSZI Kft. munkatársai
valamennyi tömegközlekedési útvonalat ellenőrizték, s ahol szükséges
volt, elvégezték a szükséges beavatkozásokat.
Nem szabad elfeledkezni azonban
arról, hogy a balesetmentes közlekedés biztosítása nem csak a VÜSZI
feladata! Igaz, nekik kell gondoskodni a kerékpárutak és az önkormányzati tulajdonú épületek előtti járdák

takarításáról, a gyalogos közlekedési
utakat azonban azoknak az ingatlantulajdonosoknak kell rendben tartani,
akiknek az ingatlana előtt található.
Ez egyaránt vonatkozik a különböző
cégekre és a magánházakra is. A lakótelepeken és a társasházak esetében a
közös képviselők feladata a járdaszakaszok tisztántartásának, csúszásmentesítésének megoldása.
A Gödöllőn áthaladó országos közutak takarítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek a feladata.
A latyakos, csúszós időben azonban fontos, hogy a gépkocsivezetők is
tegyenek a biztonságos közlekedésért, a KRESZ betartása mellett
ajánlott a téli gumi
használata,
ami
nehezebb útviszonyok között is jelentősen
megkönnyíti a közlekedést.
Hiába van tél, a
közutakon ilyenkor is bőven akad
munka. Az időjárás függvényé-

ták: közúti aluljárót nem lehet a vasút
alá építeni, mert így is meredek a
Köztársaság út és ha mégis aluljáró
létesülne, akkor ahhoz egy még
hosszabb bevágásra lenne szükség a
valkói úton, ami még inkább korlátozná a mellékutcákban élők közlekedését. Magas költsége miatt nem is
került szóba a tervezés során az a lehetőség, hogy a vasutat vigyék az úttest alá.
A lakosság tehát nem akarja a felüljárót. Félelmeik egy része alaptalan,
másik része megalapozott. Az biztos,
hogy a vasutat előbb-utóbb korszerűsítik és akkor a szintbeli átjárót megszüntetik, lezárják.
A vitában az is elhangzott, hogy
„Gödöllő már sokat kapott”. Gémesi
György ezzel kapcsolatban rámutatott
arra, hogy a városban képződő és az
ország központi költségvetését gyarapító adóbevételek lényegesen meghaladják a településen állami támogatásból megvalósult beruházások értékét. A Köztársaság úti szintbeli átjáró
kiváltása nem csak egy városrész, de
még csak nem is egyedül Gödöllő
„ügye”. Ez a közút a Jászságot köti
össze a fővárossal. Tehát egy komplex térségfejlesztési feladatot kell
megoldani, aminek kulcseleme a Gödöllőt elkerülő útszakasz megépítése.
A polgármester erős lobbizást tart
szükségesnek az optimális megoldáshoz, amiben számít az érintett
országgyűlési képviselők segítségére
lt
is.
ben folyamatosak a burkolatjavítások, a múlt héten többek között a
Duna utcában végeztek kátyúmentesítést.
A csapadékosra fordult időjárás
során a csapadékvíz-elvezető árkok
karbantartására a szokottnál is nagyobb gondot fordítanak, s itt is fel
kell hívni a figyelmet arra, hogy a
kertvárosi övezetben a nyílt csapadékvíz-elvezető árkok tisztántartásáról szintén az ingatlantulajdonosnak
kell gondoskodnia, akinek az ingatlana előtt található!
Rövidesen, várhatóan még karácsony előtt megnyitják a volt Rézgombos ház melletti parkolót. A létesítményt a műszaki átadást követően a 3-as parkolási zóna részeként
adják át a forgalomnak.
bj

A katasztrófavédelem céljai között szerepel, hogy 2017-re a jelenleg üzemben lévő huszonöt-harmincéves vízszállító járműveket a rendszerből kivonja,
és helyettük korszerűbb járműveket helyezzen üzembe.
A jármű biztonságos használata érdekében a tűzoltó felépítmények duálvezérlésűek, azaz digitális és kézi vezérléssel egyaránt alkalmazhatóak..
Szem előtt tartva azt a tényt, hogy ezek a járművek borulásveszélyesek, továbbfejlesztették a hétezer literes tartályok belső hullámtörőit is, csökkentve a
szállított oltóvíz tömeglengését.
Mind emellett a Leader típusú sugárcső a korábbinál takarékosabb vízfelhasználást biztosít, az új rézsűoltó, nagyobb, szélesebb sugárképállítást tesz lehetővé és a szivattyú zajszintje is alacsonyabb.
j

A rendőrség már az ünnepre készül

Fontos tudnivalók
Az ünnepek közeli időszakban
sokszor halljuk a felszólítást, vigyázzunk értékeinkre. Nem árt
azonban odafigyelni, hiszen
ilyenkor rendszerint több pénzt
hordunk magunknál, és az ünnepi hangulatban sokszor figyelmetlenebbek vagyunk, így könynyebben válhatunk áldozattá. A
Gödöllői
Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési csoportja is a védekezés fontosságára hívja fel a
figyelmet.
A bűncselekmények megelőzésének érdekében kérik a lakosságot, hogy különös körültekintéssel és figyelemmel végezzék az ünnepi bevásárlásokat. A
készpénzt több helyen, lehetőleg zipzárral ellátott zsebben tárolják.
A táskájukat, poggyászukat mindig
zárt állapotban tartsák, és pénztárcájukat lehetőleg alulra helyezzék el. Vállra
akasztható táskájukat elől hordják, hogy
azt mindig lássák. Mivel a nadrág hátsó
zsebében tárolt irattárca és pénztárca
könnyen eltulajdonítható, értékeiket lehetőleg a kabát belső zsebében helyezzék el.
A gépkocsikban elhelyezett tárgyak
is csábítóak a tolvajok számára, ezért az
autó utasteréből minden esetben érdemes az értékeket a zárt csomagtérben elhelyezni.
Decemberben sokan vásárolnak pirotechnikai berendezéseket is. A polgári
célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletét a 173/2011.(VIII.24.) Kormányrendelet szabályozza, a Gödöllői
Rendőrkapitányság munkatársai az ünnepi időszakban ezek forgalmazását,

birtoklását és felhasználását fokozottan
ellenőrzik.
A 14. életévét betöltött személynek
az I. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékeket – a petárda kivételével – engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, és összesen 1 kg
nettó tömegig tárolhatják, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatják. A 14.
életévét be nem töltött személy csak
nagykorú személy felügyelete mellett
használhatja fel az I. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.
A II. pirotechnikai osztályba tartozó
termékek vásárlása csak a 16. életévet
betöltött személyeknek engedélyezett,
míg a III-asba tartozókat csak nagykorú
személyek vásárolhatják meg december
28. és 31. között, és a használati és a kezelési útmutatóban meghatározottak
szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig
használhatják fel.
A fel nem használt vagy hibás, III. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték
terméket január 5-ig a vevő köteles a
forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt
köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.
Magánszemély petárdát továbbra
sem használhat fel és nem is birtokolhat.
A szabálysértőkkel szemben az eljárásokat a hatóság soron kívül lefolytatja.
A rendőrség az ellenőrzések során a
jogsértőkkel szemben szabálysértési eljárást indít, a szabálysértés elkövetője
150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható. A pirotechnikai termék az elkj
járás során lefoglalásra kerül.

44.
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A rasszizmusnak nincs
helye Magyarországon!

Választások megváltozott szabályokkal

Név szerint szavaztak a törvényről
(folytatás az 1. oldalról)

Végül kimaradt a törvényből az a
korábbi javaslat, hogy a települési
jegyzők 2013. szeptember 1. és december 31. között minden választópolgárhoz menjenek el és tájékoztassák őket a választójog gyakorlásának
feltételeiről. A jogszabály végül úgy
rendelkezett, hogy a választókat a
Nemzeti Választási Iroda tájékoztatja
a névjegyzékbevétel módjáról. A tájékoztatás időpontját és módját miniszteri rendelet határozhatja meg. A választói névjegyzékben szereplők adatait egy központilag vezetett informatikai adatbázis fogja tartalmazni. A
szavazóköri névjegyzék az adott választásra, annak kitűzésekor készül el.
A központi és a szavazóköri névjegyzék automatikusan frissül majd a személyiadat- és lakcímnyilvántartás
alapján.
Az ajánlószelvény-gyűjtés megszűnik. Az egyéni jelölteknek ehelyett ötszáz aláírást kell összegyűjteniük az
induláshoz. Egy választópolgár több
jelöltet is ajánlhat, ajánlás olyan választópolgároktól is kérhető, akik
nem regisztráltak. Emiatt az EP-választásokon a listaállításhoz továbbra
is húszezer ajánlás lesz szükséges a
tervezett ötezer helyett. A törvény értelmében a választási iroda legkorábban 48 nappal a szavazás előtt adja át
az ajánlóíveket az igénylőknek.
A szavazóköröket úgy alakítják ki,
hogy a hozzájuk tartozó választópolgárok száma ne legyen több ezerötszáznál, s minden településen lennie
kell legalább egy szavazókörnek. Szavazni, ahogy eddig, 6 órától 19 óráig

lehet. Arról a választók dönthetnek,
hogy a szavazólapot borítékba helyezik-e, vagy nem. A magyarországi lakcímmel rendelkezőknek fennmarad a
lehetőség, hogy ha külföldön vannak,
voksukat a külképviseleteken adják
le, de levélben is szavazhatnak. A határon túl élő magyar állampolgárok
levélben adhatják le szavazatukat
úgy, hogy az a szavazást megelőző
napon éjfélig megérkezzen a választási irodába. Emellett leadhatják a
szavazatukat tartalmazó válaszborítékot a magyarországi szavazást megelőző 15 napon belül, illetve a külképviseleti szavazás ideje alatt a külképviseleti választási irodában is.
Új szabályok vonatkoznak azokra,
akik Magyarországon élnek, de a lakóhelyüktől eltérő választókerületben
voksolnak. Az eddigi igazolási rendszer megszűnik, helyette az érintetteknek átjelentkezésre irányuló kérelmet kell benyújtaniuk, ennek legkésőbb a szavazást megelőző második
napon kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezéssel
szavazó választók a lakóhelyük szerinti egyéni választókerület jelöltjei
közül választhatnak, szavazatukat is
ott, és nem a leadásának helyén, számolják össze.
Változtak a pártok kampánylehetőségei is. 2014-ben az új szabályok
szerint nem hirdethetnek a kereskedelmi rádiókban és televíziókban. A
kampányidőszak ötven nap lesz, ezalatt a plakátokon és szórólapokon kívül a pártok csak a közszolgálati médiában, a nyomtatott sajtóban és az
internetes újságokban, hírportálokon

hirdethetnek. A kereskedelmi médiumokon túl a körzeti és a helyi, valamint a közösségi médiaszolgáltatóknál, továbbá a mozikban sem szabad
majd politikai hirdetéseket közzétenni.
Ugyanakkor a közmédia – a Magyar Televízió, a Duna Televízió és a
Magyar Rádió – ingyen sugározza
majd a pártok hirdetéseit. Az erre felhasználható időkeret parlamenti választások előtt legfeljebb tíz, európai
parlamenti választások előtt maximum öt óra lehet médiaszolgáltatónként. A reklámidőt a Nemzeti Választási Bizottság állapíthatja meg, s azt
egyenlő arányban kell felosztani a jelölőszervezetek között. A szavazás
előtti két napban politikai hirdetés
nem közölhető.
Sajtótermékek akkor jelentethetnek meg politikai hirdetéseket, ha a
választás kitűzése után öt napon belül
megküldik hirdetési árjegyzéküket az
Állami Számvevőszéknek, amely
nyilvántartásba veszi és honlapján
közzéteszi az adatokat. Hirdetés csak
az árjegyzékben szereplő ellenértékért közölhető. Az újságoknak és a
hírportáloknak tizenöt nappal a szavazás után tájékoztatniuk kell a számvevőszéket a megjelentetett hirdetésekről.
A szavazás napján a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteren belül tilos lesz kampányolni, közvélemény-kutatási eredményeket pedig a korteskedés utolsó hat napján
már nem lehet publikálni.
(k.j.)

Jövőre így gyűjtik a hulladékot

A hulladéktörvény értelmében 2014.
január 1-jétől csak olyan nonprofit
szervezetek végezhetnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelyek
szerződést kötöttek a települési önkormányzatokkal. A tervek szerint tehát
2014-től egységesen állapítják meg a
szemétszállítási díjakat.
A törvény 2013-tól hulladéklerakási
járulékot is bevezet, ezt a hulladéklerakók üzemeltetőinek az elhelyezett hulladék mennyisége és fajtája alapján
kell megfizetniük. A járulék mértéke
2013-tól évente növekszik majd 2016ig. A befolyt összeget a vidékfejlesztési
tárca hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokra fordítja. Ez feltehetően a hulladékszállítás díjának az emelkedését is maga után vonja, de hogy ez
milyen mértékű lesz, még nem tudtak
tájékoztatást adni a Zöld Híd Régió
Kft. illetékesei. Ráadásul a 2014-től
bekövetkező állami ármegállapítás még
bizonytalanabbá teszi gazdálkodást.
Mint az a novemberben megtartott
közmeghallgatáson is elhangzott változik a hulladékszállítás rendje is. Megkeresésünke a Zöld Híd Régió Kft. úgy
téjékoztatott, 2012. december 31-től
Gödöllőn az alábbi gyűjtési rendet vezeti be:

A lakótelepeken megmaradnak
a szelektív szigetek

1./ A házhoz menő vegyes kommunális hulladék minden héten hétfő,
szerda és pénteki napon kerül begyűjtésre. A gyűjtési napokhoz rendelt utcák listáját lapunkban és a városi honlapon is közzéteszik, illetve a következő számlalevelükhöz mellékelten is
megküldik.
2./ A zöldhulladék begyűjtését április–november hónapokban kéthetente,
minden páratlan héten, a vegyes kommunális hulladék gyűjtési napján végzik majd. S csak a kijelölt forgalmazóktól beszerzett biológiailag lebomló
zsákokban gyűjtött zöldhulladékot szállítják el.
A szelektív hulladék begyűjtését
egész évben kéthetente, minden páros
héten, a vegyes kommunális hulladék
gyűjtési napján végezik majd. A Zöld
Híd Régió Kft. által díjmentesen biztosított zsákokban, és mind a háztartásban fölöslegessé vált tiszta, átlátszó
műanyag zsákban elszállítják. A zsákokban vegyesen gyűjthető: az ásványvizes, üdítős PET-palack, kupakkal,
cimkével, összelapítva, a kozmetikai és
tisztítószeres flakonok kiöblítve, a tiszta műanyag zacskó, szatyor, zsugorfólia, az összelapított alumínium italdobozok, a kiöblített fém konzervdobozok, az újságpapírok, reklámkiadvá-

nyok, a kisebb papírdobozok – természetesen összehajtva, a tiszta papír csomagolóanyagok, valamint a kiöblített
és összelapított tejes, gyümölcsleves
italoskarton dobozok. A nagyobb kartondobozokat is elszállítják, amennyiben azokat összehajtva a zsákok mellé
helyezik.
Ennek bevezetésével a gyűjtőszigeteken történő papír és műanyag hulladék gyűjtést a családi házas körzetekben fokozatosan megszüntetik. Az üveggyűjtő konténerek és a lakótelepeken
üzemeltetett szelektív gyűjtőszigetek
azonban továbbra is megmaradnak.
A kijelölt gyűjtési napon az ürítésre
szánt gyűjtőedényét, vagy elszállítandó
zsákos szelektív hulladékát legkésőbb
6.00 óráig kell mindenkinek kihelyezni
saját ingatlana elé. A Zöld Híd Régió
Kft. kéri, hogy a gyűjtőedény oldalán
jól láthatóan tüntessék fel a címet!
Januártól tehát ebben a rendszerben
működik majd a hulladékgyűjtés, a
hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi háttér változása miatt azonban
elképzelhető, hogy 2013. évben sor kerülhet annak átszervezésére, ami érintheti a gyűjtési napokat is. Az esetleges
változásról 50 nappal a bevezetést megelőzően tájékoztatják majd a lakossá(bdz)
got.

zi és a civil szervezetek egyetértenek
abban, hogy a kijelentést nem lehet
meg nem történtté tenni.
A képviselő sok honfitársát sértette
meg durva, példa nélküli antiszemita
megnyilatkozásával, amit minden jóérzésű ember elítél. Megengedhetetlen, hogy Magyarországon bárkit is
vallása, származása alapján diszkrimináljanak, megbélyegezzenek.
S, hogy ezt a magyar nép mennyire
így gondolja, azt jól példázta a vasárnapi tüntetés, amire az ország legkülönbözőbb részéből érkeztek a résztvevők – köztük sok gödöllői – akik
nemzeti színű zászlójukkal mondtak
ítéletet a rasszista megnyilvánulás fölött.
Szerkesztőségünk is elítél most is,
és a jövőben is minden antiszemita
megnyilvánulást.
Gödöllői Szolgálat

Televíziós felvétel

2013 a Polgárok Európai Éve

Polgárközelibb unió
A Régiók Bizottsága november
28-án Brüsszelben megtartott
ülésén a Polgárok Évéhez kapcsolódva mondott beszédet dr.
Gémesi György polgármester, a
Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Mint elmondta, 2013 a Polgárok Európai Éve
nem csupán PR-kampány, hanem olyan cselekvésekre, együttműködések bővítésére, ösztönzésére ad lehetőséget, amik
hosszú távon alapozhatják meg
az uniós polgárság tudatosságát
és az ebből eredő jogok felelősségteljes gyakorlását.

Elfogadta az Országgyűlés a hulladéktörvényt

Újra elfogadta az Országgyűlés
a hulladéktörvényt. Erre azért
volt szükség, mert Áder János
köztársasági elnök október végén megfontolásra visszaküldte
a Háznak a jogszabályt. Az államfő leginkább formai jellegű
javaslatokat fogalmazott meg,
az észrevételek közül mindöszsze egy volt tartalmi jellegű,
amely a közszolgáltatók minősítésével kapcsolatban a jogorvoslati jog hiányára hivatkozott.
A kifogásokat a Vidékfejlesztési
Minisztérium maradéktalanul átvezette a jogszabályba.

Egy emberként fordult szembe Magyarország Gyöngyösi Mártonnal és
pártjával, a Jobbikkal, miután a képviselő múlt hét hétfőn az Országgyűlés plenáris ülésén az izraeli helyzet
kapcsán azt mondta: „Pont itt lenne
az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán
annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt
élő, és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban
hány olyan zsidó származású ember
van, aki bizonyos nemzetbiztonsági
kockázatot jelent Magyarország számára”. Az antiszemita megnyilvánulás régen nem tapasztalt egységbe kovácsolta a magyar közéletet.
Az eddig példátlan megnyilvánulás
joggal háborított fel minden tisztességes magyar állampolgárt, bár a képviselő és pártja később visszakozott, és
„félreérthető kijelentésnek” nevezte
az elhangzottakat, a pártok, az egyhá-

„A helyi és regionális önkormányzatok állnak a legközelebb a polgárokhoz, elsődlegesen járulva hozzá a
részvételi demokrácia növeléséhez és
az európai integrációból eredő előnyök megértetéséhez. Polgármesterként fontosnak tartom – hangsúlyozta
–, hogy folyamatosan és minél hatékonyabban közvetítsük helyi közösségeink számára az uniós ismereteket, a polgári kezdeményezés eszközét is a jogok gyakorlására. Gödöllőn
szakmai csapatunkkal, helyi szervezeteinkkel együtt törekszünk arra,
hogy polgárközelibbé tegyük az uniót, érdekeltté tegyük az embereket
ilyen irányú jogaik gyakorlásában.
Ezért is határoztuk el, hogy a meglévő kapacitások mellett hozzáadott
értékként, a tervek szerint pályázat
alapján működtetünk egy Europe Direct Központot a jövő évtől, lehetőséget adva a polgárok integrációjának
elősegítéséhez ezzel is. 2013 valós lehetőséget teremt többek között a különböző választásokon való részvétel
bátorítására irányuló erőfeszítések növelésére is. A választópolgári aktivitás bizony sokszor kritikus mutató a
demokrácia minősége tekintetében.
Azt gondolom, hogy a polgárok
számára konkrét projektek kellenek,
workshopok, konferenciák, szemináriumok, képzések, nyílt napok és választási szituációs helyzetek gyakorlása ahhoz, hogy minden generáció

választásra jogosult uniós polgára
tisztában legyen a jogaival. Külön figyelmet igényel az ifjúság felkészítése arra, hogy tudatos választópolgárokká váljanak. Ennek érdekében is
tettünk lépéseket városunk részéről és
az Európa a Polgárokért program keretében feledhetetlen élményekkel gazdagodtunk mi is, amikor nyári táborunkon 11 ország fiataljait ismertettük
meg a választójoggal, az Európai Parlamenttel és a Régiók Bizottságával.
A részvétel növeléséhez, a választói aktivitáshoz álláspontom szerint a
közigazgatási eljárásokat, különösen
a választói névjegyzékbe vételt is
egyszerűsíteni szükséges. Emellett a
szubszidiaritás elvének tiszteletben
tartásával, a tagállamok döntéseire,
választására, alkalmazására bízva érdemes lenne hosszú távon elgondolkodni, megfontolni többlépcsős folyamat keretében a helyi és regionális
önkormányzati választások időpontjának összekapcsolását az európai
parlamenti választásokkal, valamint a
nemzeti szuverenitás figyelembe vételével, jó gyakorlatok mintája alapján megvizsgálni a tagállamoknak a
közigazgatási választási rendszerükben ötéves mandátumok kialakításának lehetőségét az európai parlamenti
választások évéhez igazodva.
Ezek szintén hozzájárulhatnának
az eddig tapasztalt érdektelenség javításához. Könnyebben érthető lenne a
választásra jogosultak számára az
egész rendszer és az európai, a helyi,
regionális választások tekintetében a
polgárok a mindennapi életükre gyakorolt hatásokat összefüggéseiben
látnák” – Gémesi György kijelentette, az elmondottakat megerősítették
azok a visszajelzések is, amiket
Brüsszelben és helyi lakosokkal Gö(l.t.)
döllőn folytatott.

2012. december 5.
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Tehetségnap a Török Ignác Gimnáziumban

Művészek és géniuszok

Mestere és kétszeres Aranygyöngyös
táncos, Herczenik Anna operaénekes, a Ki mit tud? nyertese, az Operaház magánénekese, Lotfi Begi, a

Géniusz Tehetségnapot tartottak a Török Ignác Gimnáziumban november 30-án és a december 1-jén. A program során
bemutatkoztak a tehetséges
Törökös diákok, illetve lehetőség nyílt találkozásra az iskola
egykori tanulóival, akik a zenei
életben értek el szép eredményeket.
A gyerekek a rendezvény részeként
ismert magyar biológusokról, orvosokról és zeneművészekről készítettek összeállítást: tablók és vetítés segítségével mutatták be a hazai tudományos és művészeti élet kiemelkedő
személyiségeit.
A Török Ignác Gimnázium falai
közül is sok tudós és művész került ki

100. születésnap
November 29-én töltötte be 100. életévét Csizmadia Lajosné Málnási
Ilona, akit Gémesi György polgármester is köszöntött a jeles évfordulón. Ilonka néni számára családja nem
mindennapi ünnepséget rendezett. A
Kastélykert étteremben megrendezett
ünnepségen többek között két gyermeke, hat unokája és nyolc dédunokája
köszöntötte. Ha pedig valaki azt gondolja, hogy Ilonka néni csendben
szemlélte az eseményeket, az nagyot téved. A szépkorú hölgy jókedvében még dalra
is fakadt, amikor az egyik családtag jóvoltából felcsendült a hegedűszó.

az elmúlt években. Az idén olyan
egykori Törökösökkel rendeztek közönségtalálkozót, akik a zenei életben
értek el kiemelkedő sikereket. Benedek Krisztina népdalénekes és néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú

Kerékpáros ismeretterjesztés

Bringaóra az iskolapadban
Tovább folytatódtak a gödöllői kerékpáros aktivisták által tartott ismeretterjesztő úgynevezett bringaórák;
nemrégiben a Török Ignác Gimnáziumban tartottak előadást a diákoknak. A program során szóba került a
kerékpározás és testi-lelki egészség
kapcsolata, a kerékpár fejlődése Leonardótól napjainkig, a környezettudatosság, és természetesen városi közlekedés. Gerháth Csilla, Guba Anna,
Révész Tamás, Laurán Csaba és Füle
Sándor fontos célnak tartja a kerékpáros ismeretterjesztést, amire nagy
szükség is van, hiszen a „Legyen Gö-

Ilonka néni dalolva ünnepelt

Compact Disco alapítója, valamint
Barcza Zsolt és Szabó Attila, a Csík
zenekar tagjai vettek részt a Fábián
Bertalan, az intézmény igazgatója által vezetett beszélgetésen.

A NEMZETI EGYÜVÉ T ARTOZÁS
A LAPÍTVÁNY
szeretettel meghívja

bj

val és a KRESZ-szel. Ezen sokat változtathatnak a bringaórák, amit a gyerekek és a pedagógusok is egyaránt
nagy érdeklődéssel kísérnek.
jk

döllő kerékpárosbarát
város!” programnak köszönhetően
egyre többen
pattannak a
bicikli nyergébe, és – főleg a gyerekek – nem
mindig vannak tisztában
a kerékpározás szabályai-

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

JÓKAI ANNA
írónő ünnepi könyvbemutatójára
Beszélgetőtársa:

CZIGÁNY GYÖRGY
író, költő

Gödöllői fiatalok II. Rákóczi Ferenc nyomában Kárpátalján

Határtalan kirándulás
A Hajós Alfréd Általános Iskola
880.000 forintot nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett
Határtalanul! pályázaton.
Október 17-én, 40 hetedikes diák és 4
pedagógus indulhatott útnak Gödöllőről Kárpátaljára. Az ott töltött három nap során megtekintették Beregszász, Munkács, Ungvár nevezetességeit, a környék II. Rákóczi Ferenchez
kapcsolódó emlékhelyeit Tiszaújlaktól Beregszentmiklósig. Zmák Júlia
igazgató elmondta, hogy rengeteg élménnyel tértek haza a hajósos diákok.
A látnivalók közül kiemelkedett a

Vereckei-hágó, ahol a gyönyörű táj, a honfoglalásra való
megemlékezés megdobogtatta
a szívüket.
A gödöllői fiatalok bepillantást
nyertek a nagydobronyi magyar gyerekek életébe, megtapasztalták a magyar nyelv
összetartó erejét.
A hazatért diákok az iskolában
színes előadással, izgalmas interaktív foglalkozásokon keresztül számoltak be felejthetetlen úti élményeikről.
bj

A Premontrei Szent Norbert Gimnázium
szalagavató ünnepsége
December 1‐jén, szombaton tartották szalagavató ünnep‐
ségüket a Premontrei Szent Norbert Gimnázium végzős ta‐
nulói a Szent István Egyetem aulájában, ahol a diákok mel‐
lére felkerült az iskolától való búcsúzást jelképező szalag.
Fotó: tt

Végső búcsú dr. Bíró Ferenctől
Budapesten, a Fiumei úti temetőben november 30-án vettek végső búcsút dr. Bíró Ferenc professor emeritustól, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem egykori rektorától, a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar első dékánjától családtagjai, munkatársai,
barátai és tisztelői. A 84 éves korában elhunyt tanár életútját ravatalánál dr. Solti László, a SZIE rektora méltatta.
Dr. Bíró Ferenc Orosházán született. 1981 óta dolgozott a GATE Agrárgazdaságtan,
majd Agrártörténeti és Szövetkezetelméleti Tanszékén, egyetemi tanári beosztásban.
Egyetemi pályafutása alatt - professzori tevékenysége mellett – folyamatosan felelős
tisztségeket töltött be: 1981-1987-ig az egyetem rektora, 1987-1990-ig a Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar dékánja, 1991-ig az Agrártörténeti és Szövetkezetelméleti Tanszék vezetője volt. Munkásságának elismerését számos szakmai egyesületben viselt tisztsége fémjelezte.
Egyetemi és kari vezetői, valamint tananyagfejlesztői tevékenysége nemzetközi ismertséget biztosított számára, elsősorban a környező országokban. Tudományterületének művelése során mindig nagy figyelmet fordított
a fiatal oktatók és a diplomaterves hallgatók felkészítésére, az utánpótlás nevelésére. Az egyetemi és a szakmai
közéletben nyugdíjba vonulása után is aktívan részt vett. A Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
és a régebben az egyetemhez tartozó gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Kar által meghirdetett szövetkezeti
tárgyak oktatója és fejlesztője volt.
Egyetemi tanárként végzett kiemelkedő munkásságáért 1995-ben részesült professor emeritusi címben.

A Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány felhívása
A Dr. Lumniczer Sándor Alapítványt 1995ben az Orvosi Kamara Gödöllői Szervezete,
Dr. Makra Csaba alapította.
Az alapítvány közhasznú. Céljai között kiemelt helyet foglal el a súlyos, daganatos
beteg gyermekek támogatása.
Nemrég fordult hozzájuk segítségért
Papp László, aki myeloid leukémiában
szenved. Az adományozási szabályzatunkban szerepel a 18 éves korhatár, ezért a
21 éves fiatalembernek az alapítvány vagyonából sajnos nem tudnak támogatást
nyújtani, ezért az alapítvány nyílt adománygyűjtést szervez.
Papp László 2011-ben fejezte be tanulmányait, majd álláskereső lett, de leukémiája még az előtt kiderült, hogy mielőtt
dolgozni kezdett volna. Jelenleg a Szent

László Kórház Haematológiai Osztályán
kemotherápiával kezelik.
Mivel jövedelme nincs, nyugalmazott pedagógus édesanyja tartja el, az ő nyugdíjából azonban nagyon nehezen tudják
fedezni kiadásaikat, a szükséges utazásokat, gyógyszereket és a megfelelő táplálkozást.
Az Alapítvány elkülönített számlára szervezi a gyűjtést.
CIB Bank
10700196-24323202-51100005
Adószámunk: 18670945-1-13
Székhely: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor u.1.
A Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány minden segítő szándékú támogatást köszönettel fogad!
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Bukfenc és kenguruk
Megjött a Mikulás, s megjött
Palya Bea kisbaba, kismama
könyve, az Altatok. A népszerű
énekesnő munkássága mármár az egész világot befogja, a
legkülönbözőbb nemzetek zenéjében járatos, felhasználja
sok-sok nép dallamkincsét, zenei stílusát saját szerzeményű,
saját maga által nagy hatásfokkal előadott dalaihoz.
S aztán nála is bekövetkezett: kisbabát várt. Ez év tavaszától már nem
egyedül lépett színpadra, már ketten
egységben álltak közönség elé.
Szeptemberben volt itt az elválás
pillanata. Elválásé is, még szorosabb
kapcsolaté is, hiszen akkortól már láthatták egymást, mosolyt, nevetést a
másik arcán, lehetővé vált az érintés,
a gondoskodás megannyi formája.
Mi sem természetesebb, hogy ná-

luk a babaaltatás altatódalokkal történik, s az sem lehetett kétséges, hogy
ez a lehetőség, ez a szeretetteljes
kötelesség ihletforrás lesz a zeneszerző, szövegíró, énekesnő édesanya
számára. Hiszen korábban is, amikor
még mit sem tudhatott Lili – így hívják a szeptemberi kislányt – érkezéséről, 2004-ben kiadott egy Álom,
álom, kitalálom című, énekeket, meséket tartalmazó lemezt. 2007-es a
Szeretetből jöttél erre a világra című
albuma.
A hajlam a gyermekfogadásra,
gyermeknevelésre, gyermekringatásra tehát már régen ott gyökerezett Palya Bea lelkében.
23 dalt tartalmaz az Altatok című
kötet, s mind meghallgatható a kötethez mellékelt lemezen. Dalok, versek Álomország kapujában és azon
túl, mondja az alcím. Azon túl, mert
az utolsó az Ébredés-dal. Így veze-

Dalba öntött emlékek Pécsi Ildikótól

Ha… elmúltál már annyi éves
Meglepő, de első alkalommal
jelent meg olyan CD, amin Pécsi Ildikó énekel. Bár a Kossuth- és Jászai-díjas színművész nevéhez már több kiadvány is kötődik, valamennyi
prózai
anyagot
tartalmaz.
Ezért is különleges a most
megjelent „Ha... elmúltál már
annyi éves„ című album, amin
saját szövegeire írott dalokat
ad elő.
– Ez a CD egy csodálatos karácsonyi
ajándék, amit a barátaimtól kaptam –
árulta el lapunknak Pécsi Ildikó. – Ez
egy nagy meglepetés is volt számomra. Amikor a barátaim felvetették,
hogy csinálnak nekem egy CD-t, először viccnek tűnt. Azután kiderült,
komolyan gondolták, s az ő szeretetükből megszületett ez az album. Szó
szerint a szeretetükből, hiszen senki
sem kért pénzt, azért készítették, hogy
nekem örömet szerezzenek! Halász
János, Solti János, Csiszár Péter,
Gyimesi László és Kormos János
csodálatos zenéket készítettek, én pedig úgy gondoltam, szövegbe öntöm
azokat az eseményeket, érzéseket,

amik nekem fontosak voltak, de
ugyanakkor mindenki életében megtalálhatók. A felvétel pedig Ottó Tivadar hangmérnököt dicséri.
– Mondhatjuk úgy is, hogy ez egy
zenés életrajz?
– Azt hiszem, igen. Minden dalnak
megvan a maga története. Az első dal
a Best of, számomra olyan, mint egy
összefoglaló. Tudatosan választottam
ezt elsőnek és a Mosolyogj címűt az
utolsónak. A két dal között pedig azok
az érzések, emlékek szerepelnek,
amik meghatározóak a számomra. A
„Menedék” például édesanyámnak és
édesapámnak az emlékére íródott,
előttük tisztelgek vele. Előttük, akik

Tevan konferencia és könyvkiállítás

Irodalmi emlékek nyomában
Konferencia és kiállítás megnyitó helyszíne volt a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központ december 1-jén, amivel Tevan Andornak állítottak
emléket. A rendezvényt Fábián
Zsolt, Gödöllő alpolgármestere
nyitotta meg.
Az egykori Tevan nyomda, amit
1903-ban alapított Tevan Adolf
nyomdász, a hazai irodalmi élet
egyik jelentős bázisa volt a II. világ-

háború előtt. A céget az alapító fia,
Tevan Andor fejlesztette az ország
egyik legjelentősebb nyomdájává és
kiadójává, a család pedig több
kiemelkedő egyéniséggel gazdagította a magyar művészeti életet:
Tevan Margit Munkácsy-díjas ötvösművész, Engel Tevan István grafikus,

a Magyar Köztársasági Érdemrend
kiskeresztjének birtokosa, továbbá
Kolozsváry Sándor és Zsigmond elis-

mert képzőművész volt. Előttük tiszteleg az a kiállítás, amit december végéig láthatnak az érdeklődők a városi

tődik be: „Lilikém. Szállj vissza az
álom birodalmából ide, az ébrenlétbe.
Annyi minden van, amit meg szeretnék mutatni, el szeretnék mesélni, el
szeretnék énekelni neked. Gyere kis
hercegnőm, megyünk játszani. Vár a
világ.”
A kiadvány amellett, hogy csupa
ének, csupa dallam, csupa vers, csupa
szeretet, még csupa kép is. A borító és
az illusztráció Szottfried Zsófia
munkája. Ő is álmodott. Sok szépet,
számtalan színt, rengeteg csodát.
(Palya Bea: Altatok)
-nádnagyon sok áldozatot hoztak értem. A
másik nagyon érzelmes dal a Miért,
amit nagyon szeretek. Azt hiszem,
minden ember életében vannak olyan
dolgok, amik elmúlnak, mégis, jó
visszagondolni rájuk.
– Melyik a kedvenc? Van egyáltalán kedvence, hiszen lényegében
minden dal a sajátja?
– Hogyne lenne: a Rertró twist! Ez
egy nagyon vidám dal. Sokat nevettünk a készítése közben, ráadásul régen a twist volt a kedvenc táncom.
– A felvételeket hallgatva érdekes
a hangulatok hullámzása.
– Épp úgy, ahogy az életben is, ez a
CD épp olyan. De mindezek mellett
arról is szól – ami számomra nagyon
fontos – hogy a dolgok nem változnak meg az életkorral! Mi ugyanazok
maradunk, akik voltunk kisgyermekként, fiatalon, és akik jelenleg vagyunk. Ezt mutatják azok a fotók is,
amiket a borítóra választottam.
– Hol juthatnak hozzá azok, akik
Pécsi Ildikó dalaival szeretnének
kedveskedni szeretteiknek karácsonyra?
– A boltokban már kapható, sőt az
interneten is megrendelhető. De biztosan kapható lesz a december 9-ei
Mák fesztiválon és a kastélyban is.
Remélem, aki meghallgatja, annak is
olyan örömet szerez majd, mint nekem!
kj
könyvtárban. A tárlaton nemcsak a II.
világháború előtt, az általuk kiadott
könyveket mutatják be, hanem a régi
nyomdai berendezéseket is megismerhetik a látogatók.
A kiállításhoz kapcsolódó konferencián a
család történetét Tevan
Ildikó, a Tevan Alapítvány vezetője mutatta
be.
A rendezvényen köszöntötték a születésének 90. évfordulóját
ünneplő Katona Szabó
István írót, aki egyben
a tanácskozás egyik
előadója is volt, s aki többek között a
Móricz Zsigmonddal való személyes
találkozásait is felelevenítette.
A konferencia során
irodalmi-történeti előadások hangzottak el
többek között Karinthy
Frigyes: Írások írókról,
Színi Gyula: Pára, és
Krúdy Gyula: Petit című könyvéről, amik a
Tevan olcsókönyvtári
sorozatban
jelentek
meg a II. világháború
előtt, és amik közül néhányat reprint kiadásban ismét megjelentetett a Tevan Alapítvány.
bj

A Magyar Teátrumi Társaság tagja lett a
Művészetek Háza Gödöllő
Nyolc új tag – köztük a Művészetek Háza Gödöllő – felvételéről döntött a Magyar Teátrumi Társaság november 28-ai
budapesti közgyűlésén.
A Magyar Teátrumi Társaság az Operaházban megrendezett X. közgyűlésének első felében a jelentkező
színházak, szervezetek vezetői bemutatták intézményüket. Ezt követően a
tagság megszavazta az Esztergomi
Várszínház, a Magyar Színháztechnikai Szövetség, az ExperiDance Produkció, a Magyar Állami Operaház, a
Művészetek Háza Gödöllő, a Thália
Színház, a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség és a Játékszín
tagfelvételi kérelmét is megszavazta a
tagság.
A döntésről Kovács Balázs, a Művészetek Háza igazgatója elmondta,

már régen szerettek volna csatlakozni
a Magyar Teátrumi társasághoz, amivel új lehetőségek nyílnak meg mind
a gödöllői közönség, mind a Művészetek Házához tartozó művészek
előtt.
A döntés előtt alaposan átvizsgálták az intézményben folyó színházi
életet, az itt megvalósított, és az elmúlt években vendégjátékként bemutatott produkciókat, s ezután született
meg a tagság döntése a csatlakozásról.
Az igazgató elmondta, reményei
szerint ennek az együttműködésnek
az eredményeként a korábbinál több
színházi produkciót láthat majd a gödöllői közönség, s bízik abban, hogy
a helyieknek is nagyobb lehetőségük
lesz arra, hogy szűkebb pátriájukon
kívül is bemutatkozzanak.
jk
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Város-Kép

Királynéval indult, királynéval zárul az előadássorozat

A kiállítás bezárt, a Napló tovább él

Arcképvázlatok az emigrációból

Más iskolákból is látogatták

Bár az első, hagyományteremtő szándékkal megtartott nagy
sikerű Erzsébet-bál és szintén
a királynéhoz kötődő országos
szavalóverseny rendezvényeivel hivatalosan befejeződött a
Nők Éve rendezvénysorozata,
egy esemény azonban még
várja az érdeklődőket, a királyi
váróban, december 8-án, szombaton 14 órától.

November 30-án bezárt az
amszterdami Anne Frank Ház
múzeum és emlékhely (AFH)
oktatási programjának „Anne
Frank – Történelem a mának”
(Anne Frank – A History for Today) című vándorkiállítása,
amit a Török Ignác Gimnázium
galériáján láthattak az érdeklődők.

Szükség is van a tájékoztatásra, hiszen, mint megtudtuk, a gyerekek
többsége itt hallott először Anne
Frank történetéről, a történelem tankönyvek nem említik.
Mint megtudtuk, az elmúlt hetekben a kiállítást nem csak a törökös
diákok tekintették meg, hanem más
oktatási intézmények is éltek a rendhagyó történelem óra lehetőségével.

A tárlat során a látogatók nem csak
Anne Frank történetét ismerhették
meg, hanem a II. világháborút megelőző időszakot és a holokausztot is.
Aki önállóan tekintette meg a tablókat, épp úgy elgondolkodhatott a látottakon, mint azok, akiket a felkészített diák tárlatvezetők kísértek végig,
számtalan információval kiegészítve
a látottakat.

A Református Líceumból, a Madách
Imre Szakmunkásképző és Szakiskolából, és a Damjanich János Általános
Iskolából is érkeztek tanulók, akik a
kiállítás megtekintése után feltehetően maguk is elolvassák majd Anne
Frank Naplóját, amit nemrégiben ismét megjelentetett az egyik hazai
könyvkiadó.

A Sisi Baráti Kör tagjai a Híres Hölgyek Gödöllőn tematikus év programjában először csak az Erzsébet királynéhoz kapcsolódó lányokkal, aszszonyokkal akartak foglalkozni, de a
készülődés közben kiderült, nemcsak
a monarchia idején fordultak meg érdekes személyiségek Gödöllőn. Márciusban az első között esett szó Cillei
Borbáláról, aki férjétől, Nagy Lajos
királytól nászajándékba kapta ezt a
vidéket, gyakorlatilag Cillei Borbálával kezdődött a városunkban megfordult híres koronás hölgyek hosszú sora. A harcos természetű amazon, Rozgonyiné, akiről Arany János balladát
írt, szintén kötődött a településhez. A
nemzet csalogányáról a városi múzeumban rendeztek időszaki kiállítást.

Ehhez kapcsolódva a királyi váróban
is előadás hangzott el, másik két öreghegyi színésznőről, Hegyesi Mariról
és Ligeti Juliskáról.
Bossányi Krisztina a határozott akaratú földbirtokos asszony egyik értékes, a református egyháznak ajándékozott kelyhéről készült fotót először
a királyi váróban láthatták az érdeklődők. Szó volt a három Grassalkovich
összesen öt feleségéről köztük Ester-

házy Leopoldináról, aki olyan nevezetes személyiség volt korában, hogy
még a híres francia író, Beaumarchais
egyik darabjában is emlegetik a nevét. A napóleoni háború idején a magyar királynénak, Mária Ludovikának
nyújtott biztos menedéket a kastély.
Erzsébet udvarhölgyeit kiállítás
mutatta be a kastélyban. A másik két
királynéhoz kötődődő hölgyről, Ferenczy Ida felolvasónőről és Mária
Valériáról, a gödöllői királykisaszszonyról szintén előadás hangzott elő.
A nevezetes gödöllői szecessziós
művésztelep hölgy alkotóiról továbbá
a városhoz kapcsolódó két múzsáról
Lédáról és Mednyánszky Bertáról is
újdonságokat lehetett megtudni. Ady
Endre és Petőfi Sándor szerelméről,
érintőlegesen szó lesz a Sisi Baráti
Kör záró rendezvényén is.
A főszereplő december 8-án két
emigrációba kényszerült özvegyaszszony, Zita királyné és ifj. Horthy Istvánné Ilona asszony lesz. A Monarchia Rétesház tulajdonosa, Köntös
Sándor Zita királyné kedvenc süteményét ajánlja a gasztronómia iránt
érdeklődők figyelmébe.
A részvétel változatlanul ingyenes.
(Sz.M.)

Szentendre veszi át a régészeti látványtárat

Megszűnik a megyei múzeumi igazgatóság
A múlt héten Szentendrén aláírták azt
a megállapodást, aminek alapján a jövő év elejétől több Pest megyei múzeum a szentendrei Ferenczy Múzeum
tagintézménye lesz. A törvény szerint
jövő év elejétől Pest megyében a Ferenczy Múzeumon keresztül Szentendre látja el a megyei hatókörű múzeumi feladatokat. A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának megszűnésével a város fenntartásába kerülnek a
szentendrei múzeumok, továbbá a fővárosban, a pesti Vármegyeházán található Kosáry-szoba és kápolna, valamint a gödöllői, a ceglédi és a budapesti régészeti raktárbázis.
A egykori megyei Vérellátó Központ épületében kialakított régészeti
látványtár a múlt év márciusában nyitotta meg kapuját. A gyűjtemény a
neolitikumtól a török korig Pest megye mindegyik jelentős történelmi
korszakát felöleli. A megye múzeumaiban őrzött régészeti anyag szinte

(b.ne)

Ünnepre hangoló programok

Gödöllői Adventi Napok
Nem csak városunkban, hanem országosan is elismert és népszerű az
Adventi Kastélynapok, ami az idén is
a kulturális rendezvények színes palettáját vonultatja fel december 15-én
és 16-án. Bábelőadások, színjáték,
koncertek és kézművesek vására várja a látogatókat, itt azonban a programoknak csak egy része ingyenes.

A lovardában mindkét estén hangverseny várja a közönséget. December 15-én a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Carl Philipp Emanuel Bach:
Mózes és Áron című művét szólaltatja meg, december 16-án pedig Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas
zongoraművész, és testvére, Bogányi
Bernadett fuvolaművész ad közös
koncertet.

A kétnapos program során fellép
többek között az Alma Együttes, az
Arpeggio Gitárzenekar, báb- és színielőadások szórakoztatják a gyerekeket, s az ünnepi hangulatot betlehemes és karácsonyi kórusművek teszik
majd teljessé.

Természetesen itt sem maradnak el
a megszokott programok, mindenkit
vár a kézművesek vására, a kicsik kiállhatják a háromkirályok próbáját,
mézeskalácsot készíthetnek... Az Adventi Kastélynapok mindenki számára kínál tartalmas programot.
(k.j.)

(folytatás az 1. oldalról)

teljes áttekintését adja nem csak a területen, hanem az egész országában
lezajlott történelmi folyamatoknak.
Többek között azok a leletek kerültek/kerülnek ide, amik a megyében
zajló nagyobb beruházásokhoz kap-

csolódnak, valamint az autópályák és
gyorsforgalmi utak építése során végzett feltárások során kerülnek elő. Itt
láthatók többek között a gödöllői Tesco építésénél előkerült tárgyi emlékek
is.
(ny.f.)

Női kiállítás a Művészetek Házában Levendula Galéria

Nőttön-nők

Az idei „Híres Hölgyek Gödöllőn – 2012 a Nők Éve” programsorozathoz csatlakozott a GÖMB alkotócsoport azzal a
kiállítással, ami december 2-tól látható a Művészetek Háza
galériájában.
A tárlaton a GÖMB hölgy tagjainak alkotásait mutatják
be, mindegyik egy-egy önmagát a művészettel elkötelezett
nő látásmódját, gondolatiságát örökíti meg.
Balla Vera, Bércesi-Dienes Erika, Dvorszky Anikó,
Kovács Gabriella, Papp Edina, Pirók Irén, Rehák Júlia, Sz. Jánosi Erzsébet és Szentiványi-Székely Enikő
munkáit január 13-ig láthatják az érdeklődők.
(b.j.)

Félúton

Félúton címmel nyílt meg december 1-jén Incze Mózes kiállítása a Levendula Galériában. A tárlaton olyan képek kerültek kiállításra, amiket még nem láthatott a közönség.
Az utóbbi időben visszavonult művész munkái sokat változtak a korábbiakhoz képest. Mint azt Szabó Emma Zsófia művészettörténész megnyitó beszédében kiemelte, míg
a művész korábbi munkáiban a hangsúlyt a „bensőre” helyezte, addig az újabb alkotásokon felerősödött a testi jelenlét, s a képek szereplőiből passzivitás árad. Úgy fogalmazott, a kiállítás egy pillanatnyi, feszültséggel teli megállás,
gyors mustra egy javában, erőteljesen zajló folyamatban. A
jó hangulatú megnyitón ez alkalommal Horváth Balázs és
Váczi Dániel gondoskodott a muzsikáról.
Incze Mózes mellett decemberben még Szekeres
Erzsébet és Bada Márta műveit mutatják be. A két művész
munkáit a kirakat kiállításban láthatják az érdeklődők. (mk)

Baán Katalin fotóművész munkái díszítik az Erzsébet Királyné Szálloda éttermét az év hátralévő részében. Az ünnephez közeledve különösen jól esik szemlélni a bensőséges hangulatú képeket. A régi temetőket, síremlékeket is úgy örökítette meg Baán Katalin, hogy azok nem az elmúlást, hanem az örökkévalóságot, a halálon való felülemelkedést hirdetik, ahogyan az ég felé törő templomtornyok. A kiállítást december 30-ig láthatják az érdeklődők.
(k.r.)
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Elindult az etetési szezon

Segítsük a madarakat!
Köztudott, hogy télen nem
minden madarunk vonul melegebb tájakra, számos faj itthon
marad. Az már kevésbé közismert, hogy a tőlünk északabbra fekvő, mostohább téli klímájú területek madarai számára
sok esetben Magyarország jelenti a telelőterületet. Bár a ház
körül is gyakori madarak emberi segítség nélkül is átvészelnék a telet, az etetés nagy
könnyebbséget és biztonságot
jelent számukra, nekünk pedig
rengeteg
megfigyelési
élményt, különösen itatással és
mesterséges odúkkal együtt,
de csak akkor, ha az etetést folyamatosan, egész télen végezzük.

Miért fontos az etetés folyamatossága?
A madarak gyorsan megszokják és
számítanak az etetőhelyek táplálékkínálatára, évről-évre akár messziről
is visszatérnek a stabil etetők közelébe telelni, ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlását, rengeteg
madarat hozhatunk nehéz helyzetbe.
Az etetőre járó kistestű, gyakran alig
4,5-10 gramm (!) körüli testtömegű

madarak számára -10 Celsius alatti
hőmérsékleten a túlélés gyakran arról
szól, tartalékaik csak arra elegendőek,
hogy át tudják vészelni a fagyos éjszakát. Ha másnap nem tudnak eleget
táplálkozni az alig 5-6 órányi nappali
periódusban, például azért, mert nem
töltöttük fel az etetőt, könnyen elpusztulhatnak a következő hideg éjszakán.

sen ha új helyen szeretnénk elindítani
ezt − már az ősz beköszöntével, szeptember elején elkezdjük. Különösen
akkor, ha az aszályos időjárás miatt
gyenge volt a fűfélék terméshozama.
Ilyen korai kezdésnél elég néhány
marék magot kiszórnunk (mivel a
boltokban ilyenkor még nem kapható

napraforgó, az állatkereskedésekben
beszerezhető pintyeleség köles és a
tört dió is tökéletesen megfelel), illetve az ágakra egy-két almát felszúrnunk, ami a településen áthaladó, vonulóban lévő madarak zsírtartalék felhalmozását is segítheti ott, ahol hiányoznak a magas cukortartalmú bogyókat tartalmazó bodzások.
Hazánkban szerencsére
továbbra
sincs szükség az egész éves etetés
gyakorlatának bevezetésére, ezért a
költési időszak kezdetével, legkésőbb
április közepén fejezzük be a kert madarainak etetését.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Állati zsiradék
Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos téli etetőanyag az állati zsiradék: a
nem sós vagy kifőzött szalonna, a
faggyú, illetve a ma már szinte bármely élelmiszerbolt állateledel kínálatában szereplő cinkegolyó. Legalább ilyen jó, ha lágy sajtot is kiteszünk valamilyen vízszintes felületre, akár az etető sík tetejére, mert
ezt is nagyon szeretik a madarak, kü-

lönösen a vörösbegyek. Az etetési
időszak végén megmaradó cinkegolyó zacskóban, mélyhűtőben eltárolható a következő szezonig. Lakótérben, garázsban ne tartsuk ezeket, mert
a nyári melegben felszabaduló illatanyagok odavonzzák a molyokat, és
mire észbe kapunk, a lakást elözönlik
a molylepkék.

Mikor etessünk?
Az etetési időszak dandárja Magyarországon az első fagyok beköszöntétől (általában november elejétől)
ezek tartós megszűnéséig (akár április
közepéig) tart. Azonban az sem okoz
gondot, ha a madáretetést − különö-

Körte: Keverék kölyök szuka.
Tesói már kirepültek, már
csak ő vár gazdira. Elsősor‐
ban kertbe ajánljuk, mert
nagytestű lesz.
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Mivel etessünk?
A téli etetőn alkalmazható madáreleségek három nagy csoportba sorolhatók, és ezek mindegyikét egyszerre
érdemes alkalmazni:

Alma
Az olajos magvak és az állati zsiradék
mellett gyümölccsel, elsősorban a
legolcsóbb almával is etessünk. Ezeket lehetőleg szúrjuk fel bokrok és
fák ágcsonkjaira, de néhány szemet a
talajra is tehetünk, így a madarak hóeséskor és azt követően is hozzáférhetnek, míg a földre szórt élelem mindaddig elérhetetlen számukra, amíg el
nem takarítjuk a havat. Az almát gyakorlatilag minden lágyevő, tehát ro-

Olajos magvak
A legfontosabb téli madáreleség a
nem sózott, nem pirított, magas olajtartalmú fekete (ipari) napraforgó. A
szotyiba érdemes apró szemű magvakat: kölest, muhart stb. keverni, a legegyszerűbb, ha az állatkereskedésekben, barkácsáruház-láncokban kapható pinty és hullámos papagáj magkeveréket vásárolunk. Ne keseredjünk el, ne
reklamáljunk, inkább örüljünk, ha a
vásárolt napraforgó törött, „szemetes”. Sok madár csőre ugyanis nem

Oroszország – Veszélyben az amuri tigrisek
és a leopárdok távol-keleti élőhelye
Visszafordíthatatlan károkat
okozna az amuri tigrisek és
leopárdok élőhelyében az
Oroszország távol-keleti vidékére tervezett fölgáz-cseppfolyósító üzem – figyelmeztetnek orosz környezet- és állatvédők. A Primorje, vagyis a
Tengermelléki terület Haszanszkij járásában a ritka
nagyvadak természetvédelmi
parkokban élnek. Egy ipari üzemet viszont azok mellett építenék föl, és emiatt a park elveszítheti nemzetközi státusát, mint bioszféra rezervátum és mint
etalon – panaszolta az Interfax orosz hírügynökségnek Borisz Preobrazsenszkij tudományos szakértő, ökológus.
Szerinte az Amur-öböl partjára tervezett
ipari üzem és az arra közlekedő tartályhajó-forgalom a fésűkagylók, tengeri uborkák, garnélarákok, lazacok populációjára és a halászatra egyaránt veszélyt jelentene.
Az ökológus arra is felhívta a figyelmet,
hogy az orosz távol-keleti Tengermellék
déli része egyben üdülésre, kikapcsolódásra kiválóan alkalmas terület. Az
egész régióban és Szibériában nincs
hozzá hasonló fürdőhely.
A földgáz-cseppfolyósító üzem a Narva-öböl nevű üdülőövezet területén, az
úgynevezett Lomonoszov-fokon épülne

elég erős az egész napraforgó szemek
feltörésére (például vörösbegy, ökörszem), e fajok csak a törött szemekből
kihulló magtörmeléket, a napraforgóba keveredő gyom és egyéb apró
magvakat tudják hasznosítani.

mme

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

Árész: Fiatal, jófej pulikeverék
kan. Még kicsit meg van il‐
letődve, de remélhetőleg ha‐
mar feloldódik, és bújós kutyus‐
sá válik.

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!

Csöpi: Fiatal, keverék szu‐
ka. Sajnos más kutyákkal
nem jön ki, így egyedüli
kutyának ajánljuk. Embe‐
rekkel végtelenül kedves.

Az orosz távol-keleti Tengermellék a
Földön az egyetlen hely, ahol szabadon
él az amuri, vagy távol-keleti leopárd. A
kipusztulás szélén álló ritka nagyvadból
mindössze 50 él a térségben. Az erdőirtás, a gyakran pusztító erdőtüzek, az
útépítés és vezetékek lefektetése miatt
az utóbbi ötven év alatt a Tengermelléki
terület délnyugati részén több mint kétszeresére csökkent a leopárdok élőhelye. A legnagyobb gondot a tűlevelű
erdők területének csökkenése jelenti.
(MTI)

Hogyan aszaljunk gyümölcsöt?
Kevesen aszalnak otthon gyümölcsöt,
pedig az aszalás a legősibb tartósítási eljárás, amelyhez nem kell semmi segédanyag, tartósítószer vagy csomagolóanyag. Ősszel sok otthonban felhalmozódik az alma, a körte vagy a szilva, ne
hagyjuk, hogy megromoljon. Aszaljuk
meg!
Az aszalt gyümölcsök nemcsak finomak, hanem egészségesek is: az elkészítésükhöz nincs szükség cukorra, kicsi
a súlyuk, jól tárolhatók, de szép és jó
aszalványt csak egészséges, érett gyümölcsből lehet készíteni. Nem szabad
összetéveszteni az aszalást a szárítással.
A termény 70-80 százalékos víztartalmát oly módon kell 15-20 százalékosra
csökkenteni, hogy fokozatosan, lassan
aszalunk, mert így a termény nem ve-

35 deka aszalvány származik.
Milyen kerti terményeket érdemes
megaszalni?
A gyümölcsök közül az őszibarackot, a
szilvát, az almát, a körtét, a birset. A
zöldségfélék közül a sárgarépát, a petrezselyem gyökeret, a zellert, a vöröshagymát. Feltétlenül érdemes télire
aszalni fűszernövényeket, kaprot, tárkonyt, lestyánt, citromfüvet, borsosmentát, bazsalikomot.
Kiválóan aszalható a legtöbb ter-

mesztett és gyűjtött ehető gomba. Ezen
utóbbiakat aszalás előtt tessék megvizsgáltatni! Nem lehet aszalásra használni
a hazai szőlőket, nem érdemes kísérletezni a mazsola készítésével!

varokat (is) fogyasztó madár kedveli,
így nagy segítséget nyújthat szokatlan
módon áttelelő madaraknak, például
a barátposzátának.
Adható a madaraknak ezen kívül főtt
rizs, főtt tészta, levesben főtt zöldségek, ezeket elsősorban a rigók és
rovarevők fogyasztják.
Kenyeret, morzsát énekesmadaraknak soha!
Soha ne adjunk az énekesmadaraknak
kenyeret, kenyérmorzsát, mert ezek
erjedésnek indulva gyomor- és bélgyulladást, akár a madarak pusztulását okozhatják (a vízi madarak:
hattyúk, récék, libák számára az alkalmi kenyérfogyasztás nem jelent egészségügyi problémát).

fel. Az engedélyt a múlt héten adta ki a
Tengermelléki terület vezetése.
A beruházó, a Gazprom orosz állami
gázóriás több területet is figyelembe
vett, de a legalkalmasabbnak a neves
orosz tudósról, Lomonoszovról elnevezett földfokot találta. Egyebek között
a jó megközelíthetőség miatt.

szíti el az értékes levét, a zamatát és a
felszínén nem képződik kemény, rágós
kéreg.
Az aszalandó gyümölcsöt tisztítsuk
meg, ha van, akkor szedjük ki a magját,
daraboljuk fel. A barnuló gyümölcsöket
se dobjuk ki, citromsavas vízben fürdessük meg és használhatjuk azokat is.
Célszerű a szilvát 1-2 százalékos szódabikarbóna oldatba mártani, mert ez leoldja a szilva felületét bevonó viaszréteget. Ezután a szilvát le kell öblíteni
tiszta vízzel.
Az aszalás alacsony hőmérsékleten, 5560 fokon kezdődjék, később ezt 75-80
fokra lehet emelni. Egy kg szilvából 30-

Nyáron a napon aszalással is lehet próbálkozni: a vékony rétegben, napra kiterített, előkészített gyümölcsöket, időnként megforgatva, szerencsés esetben
5-10 nap alatt megaszalhatjuk. Lehet
aszalni a gáztűzhely sütőjében, alufóliával kibélelt tepsiben és nagyon jól
beváltak az asztali, elektromos aszalók
edenkert.hu
is.

Gazdát kereső kutyák, online

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

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

December 8‐án és 9‐én
9‐11 óráig:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 20/3855‐726
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Sport

Labdarúgás – Remeklő Öreg halak

Lovas Világkupa – Több, mint tízezer néző

100 százalékos a Gödöllő

Ifj. Lázár Zoltán kettő sikere az arénában

Remekül szerepel a Gödöllői
Sport Klub öregfiúk csapata az
idei kiírásban. A Pest megyei
öregfiúk bajnokság gödöllői körzetében, azon belül is a déli
csoportban vitézkedő Öreg halak
100 %-os teljesítménnyel abszolválták az őszt.

Több, mint tízezer néző látogatott ki november 30. és december 2. között a Papp László Sportarénába, a VI. OTP Bank Lovas
Világkupa látványos show-műsoraira, illetve a fogathajtók versenyeire és a díjugratók vk-fordulójára.

Szabadi Csaba és Rosszman György
évek óta a gödöllői öregfiúk labdarúgó
csapatának mozgató rugói. A csapat az
idei bajnoki sorozatban a néhány évvel
ezelőtti eredményességet kezdi újra produkálni, ugyanis a mostani sorozatban
még nem találtak legyőzőre. A 11 csapatos csoportban 10 mérkőzésből 10 győzemet értek el, ezzel kijelenthető, hogy a
déli csoport bajnokesélyeséről beszélhetünk.
A gólkülönbség is igen imponáló, 76 rúgott és mindössze 10 kapott gól a mérlege a GSK-nak. A tavasz azért nem ígérkezik könnyűnek, ugyanis a tabella 2.
helyén álló Isaszeg csupán 3 pontra van
a 30 egységgel a dobogó tetején telelő
gödöllőiek mögött. A gólvadászok között is egy gödöllői játékos áll az élen,

Fekete Tamás 24 találattal vezeti ebben
a csoportban a góllövő listát.
Veterán labdarúgó kupa – Zalaegerszegi győzelem
Az Országos Veterán Labdarúgók Sport
Egyesülete a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával idén negyedik alkalommal rendezte meg az Országos
Veterán Labdarúgó Fesztivált, az
országos döntőnek másodszor adott
helyszínt Gödöllő.
A 10 Régióból a selejtezők után kikerülő győztes csapatok vehettek részt a 60
év fölöttiek országos döntőjén, amelyet
végül a Zalaegerszegi TE nyert meg a
Siófokot 1–0-ra legyőzve a fináléban. A
3. helyen a Debrecen végzett, akik
büntetőkkel verték a Videoton öregjeit.
Amolyan gálamérkőzésként összecsapott a Kelet válogatottja a Nyugat válogatottjával. A csapatokba a selejtezők
során jól teljesítő játékosok kaptak meghívót, míg a keleti alakulatot erősítette
vendégjátékosként városunk polgármestere, dr. Gémesi György is.
-tt-

Harcművészet – Nemzetközi vizeken

Tizenegy gödöllői érem
A gödöllői Taekwon-do SE versenyzői, Czeba Mihály 5. danos
mester vezetésével az év utolsó
külföldi versenyén Szerbiában
mérték össze tudásukat. Hat ország 210 versenyzője közül a 7
tagú gödöllői küldöttség 11
éremmel tért haza.

ban Dányi Leonetta az első helyen végzett, míg felnőtt női 3. dan kategóriában
Bontovics Babett szintén aranyéremmel tért haza. A veteránok között is volt
kiért szorítani, Vajkovics Ferenc két
ezüstéremmel zárta a versenyt.
-bb-

Gyermek kategóriában Faragó Zétény és Faragó Levente egy ezüst és két bronzérem tulajdonosa lett,
míg felnőtt férfi kategóriában Lakatos Dávid (a képen jobbra) remekelt, aki küzdelem és formagyakorlat kategóriában is aranyérmes lett.
Felnőtt női színes öves kategóriá-

idő fogyott el, míg az ötödik táblán a
tiszt és gyalog előnnyel rendelkező
Rigó József egy lépéses mattot nézett be.
Pest megye I/A osztály
GSBE II – Visegrád 0,5 – 4,5
Döntetlen: Nagy A.; Vesztett: Kőszegi L., dr. Tallós E., Fehér M., Rigó J.
Az év utolsó mérkőzése:
December 9. vasárnap, Pest megye
Szuper csoport: GSBE – Dunakeszi
-vb-

Mérlegen a célok

A Mácsai Tamás, Iski Zsolt edzőpáros
irányítása alatt működő BSE csapatok
az előző évben kimagasló eredményeket értek el, így joggal voltak bizakodóak az idei versenysorozatokat illetően.
Az edzőpáros úgy döntött, érdemes erősebb bajnokságokban indulni a 20122013-as szezonban.
Iski Zsoltot kérdeztük az erőviszonyokról, valamint arról, hogy hol szerepelnek az idén.
– Felnőtt csapatunk a B csoport megnyerését követően már az A csoportban
vitézkedhet. Itt komoly erősségű csapa-

Fél lábbal már a nyolc között
érezheti magát a TEVA-Gödöllői
RC csapata az idei Magyar Kupa
sorozatban, miután az elmúlt
hétvégén
rendezett
nyolcaddöntő első mérkőzésén
magabizto-san verték lányaink a
Kaposvár együttesét.

első akadályt a kupában. Ludvig Zsolt
csapatának nem is okozott gondot az inkább lelkesen, mint jól játszó, az NB Iben jelenleg 6. helyen álló Kaposvári
Egyetem csapatának legyőzése, akik a
háromjátszmás találkozón éppen csak
kijöttek a 25 pontból. A visszavágót december 5-én, lapzártánk után rendezték
meg a Somogy megyei városban.
Ennél talán nagyobb feladat vár a
gödöllői hölgyekre a Közép-európai Ligában (MEVZA), ahol a következő el-

Pehelykönnyű GKC

Kosárlabda – Bocskai SE

A 2011/2012-es bajnoki év sikereit követően nagy kihívások elé
néznek az idei versenysorozatokban a Bocskai SE kosárlabda
csapatai.

Könnyed előjáték a kupában

Kézilabda – Vereség az őszi utolsón

Vereség a Visegrádtól

A gödöllőiek balszerencsésen játszottak, az első és a harmadik táblán
döntetlen színezetű játszmákban az

Röplabda – Magyar Kupa, nyolcaddöntő

Az előző évi Magyar Kupa bronzérmeseként elvárható volt a TEVA-GRC csapatától, hogy könnyedén vegye az idei

Sakk – Megszakadt a nyerő széria

Érvényesült a papírforma az
ötfős csapatok idei utolsó játéknapján. A tavalyi bronzérmes, mind az öt táblán erősebb játékossal rendelkező Visegrád nagyarányú győzelmet
aratott a Gödöllői Sakkbarátok második csapata ellen.

A magas színvonalú show-műsorok sorából kiemelkedett Lorenzo szabadidomításos bemutatója, de nagy sikert aratott a pónik galoppversenye és Kassai
Lajos lovasíjász produkciója is. Kiváló
hangulatot teremtett a country zenével,
pirotechnikai bemutatóval fűszerezett
western-show. Könnyed kikapcsolódást
nyújtott az úgynevezett Ride and Drive
verseny, melynek során az indulók díjugratásban és autóvezetésben mérték
össze tudásukat. Ezt a számot – meg-

védve tavalyi címét – számos világsztár
dublőre, ifj. Juhász László nyerte Pintér Tibor, a komáromi lovasszínház
alapítója és Gyenesei Leila világbajnok öttusázó előtt.
Az Axiál Kupa - minősítő díjugrató versenyen a bolgár Rossen Raichev lett a
legjobb, a Szent István Pezsgő Kupadíjugrató versenyen két magyar is a képzeletbeli dobogóra állhatott. Krucsó Szabolcs az első, míg Heibl Ágnes a 3. lett. A Tchibo Kupa vadászugratás számban nemzetközi sikerek születtek. Az
1. helyen az orosz Vladimir
Beletskiy végzett. A legjobb
magyar a 6. helyen végző Pirlik József lett.
A Magyar Ló Kupa a Szatmár
Land díjáért tartott versenyt Sós Attila
North nevű lovával nyerte, megelőzve
Ifj. Lázár Zoltánt (a képen), aki Afrodité nevű lován lett második, míg a C2es kategóriában az első helyen végzett.
A Kettes fogatok szimultán fogathajtó
versenye az MVM Partner díjáért első
helyezettje Galambos Nándor lett, a
CBA Kupa - joker díjugrató versenyt a
szlovák Jan Cigan nyerte, megelőzve a
magyar Czékus Zoltánt. Az Adrenalin
Kupa - Művészek és sportolók fogathaj-

tok ellen játszunk és folyamatosan a junior korú játékosokat teszteljük ezeken
a mérkőzéseken. Eddig 4 mérkőzésünk
volt, 50 % eredménnyel. A Pest megyei
bajnokságban mindig ott vagyunk. Az
idén is beneveztük ebbe a kiírásba és itt
is folyamatos csapatfrissítést hajtunk
végre, így lehetőséget biztosíthatunk a
fiatalabb játékosoknak. A budapesti kadet bajnokság B csoportjába jelentkeztünk, mert fiatal csapatunk van és ez is
egy nagyon kemény és küzdelmes csoport. Az ide való nevezésünk amolyan
kényszerhelyzet volt, ugyanis a Kosárlabda Szövetség nem indított “B” bajnokságot, így fiatal csapatunk kénytelen
igen erős alakulatokkal felvenni a kesztyűt. Kitartás és türelem kell és akkor a
sok veszített mérkőzés után sikereknek
is örülhetünk majd a tavasszal.
-li-

Két győzelem, kilenc vereség. Ez
a mérlege a Gödöllői KC kézilabda csapatának az NB I/B osztály,
12 csapatos keleti csoportjában
11 mérkőzést, azaz a bajnokság
felét követően.
Bartos Gábor együttese az őszi záró já-

téknapon a forduló előtt egy hellyel, azaz a 9. helyen álló Balassagyarmat csapatához utazott. A győzelmi remények
nem voltak alaptalanok, de pocsék támadójátékot produkáltak a gödöllőiek,
így elmaradt még a pontszerzés is. A
GKC 11 mérkőzést követően a bajnoki
tabella 10. helyéről, 4 ponttal várhatja

Atlétika – Három csapatérem a mezei Ob-n

GEAC arany a Skanzenban
Az idén hazánkban, Szentendrén
rendezik a Mezei Futó Európabajnokságot, amelynek főpróbája a november 24-én megrendezett mezei futó országos bajnokság volt. A Gödöllői EAC atlétái remekül teljesítettek, három csapatérmet szereztek.
A Skanzen gyönyörű helyszínt biztosított a futók számára a szomorkás időben. A GEAC hosszútávokon jeleskedő
versenyzői ezúttal is szorgalmasan
gyűjtögették az értékes helyezéseket,
minden serdülőkorú fiú csapat a dobo-

-tl-

lenfél, december 8-án a listavezető osztrák SVS Post Schwechat csapata lesz
majd. Az első, ausztriai találkozón a
„sógornők” 3–1-re verték a mieinket.
Magyar Kupa nyolcaddöntő, 1. mérkőzés:
TEVA-Gödöllői RC – 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 3–0 (12, 8,
11)
-tl-

Közép-európai Liga
9. forduló
2012.12.08., szombat 18 óra
TEVA GRC – SVS Post Schwechat
(osztrák)
SZIE Sportcsarnok
majd a tavaszi folytatást.
Mácsár Gyula junior csapata győzelemmel zárta az évet. A fiatalok 20 góllal múlták felül a Nógrád megyei
alakulatot, így 4 győzelemmel és 7
vereség-gel zárták az őszi szezont. A
junior gárda 8 pontjával a 7. helyen
telelhet.
NB I/B. Keleti-csoport, 11. forduló
Balassagyarmati Kábel SE – Gödöllői
KC 27–21(15–7) Juniorok: Balassagyarmat – Gödöllő 14–34
-tt(Rákóczi Péter, Kapitány Márton, Hamar Miklós); 15 éves fiú csapat: 3. hely
(Kapitány Erik, Bencsik Dániel, Jenes
Zoltán); 13 éves lány csapat: 5. hely
(Erőss Katica, Konkoly Natália, Berta
Barbara); Ifi lány csapat: 5. hely (Nagy
Imola, Moldován-Horváth Katinka,
Halcsik Anett); Junior lány csapat: 6.
hely (Kinde Vanda, Zsíros Zsanett, Tiborcz Nikolett)
-ll-

góra állhatott. A legjobban a 14 éves fiúk szerepeltek, az egyéniben 4. helyen
végző Fekete Ábel vezetésével megérdemelten lettek az ország legjobbjai. A
13 éveseknél Rákóczi Péter egyéni 5.
helye nagyban hozzájárult a csapat
ezüstérméhez. Dobogó harmadik
fokára állhattak a 15 éves fiúk is.
Egyéniben még az ifjúsági korú Pápai Márton szerzett pontot 8. helyezésével.
Gödöllői eredmények:
14 éves fiú csapat: 1. hely (Fekete
Ábel, Pápai Benedek, Skribek Má- Gadanecz György edző és a bajnok U14-es
tyás); 13 éves fiú csapat: 2. hely fiú csapat

Íjászat – Aktív gödöllőiek
Immáron 3. alkalommal került megrendezésre Gödöllőn az Energia Kupa névre keresztelt országos íjászverseny, amelynek nevét
és témáját a megújuló energiaforrásokra, a környezettudatosságra való figyelemfelkeltés adja.
13 kategóriában közel 100 fő versenyző, 20 darab különböző témájú,
kézzel rajzolt, tréfás célokon és moz-

tó versenyét a Nemzeti Színház művésze, Stohl András nyerte, a „segédhajtója” Lázár Vilmos hétszeres világbajnok volt. A 2. Galambos Lajos –
segítője Lázár Vilmos –, a 3., az újonc
Vastag Csaba, az X-Faktor győztese;
neki Lázár Zoltán hatszoros fogathajtó
világbajnok volt segédhajtója.
Az OTP Bank Világkupa - Négyesfogathajtó-versenyt a holland Ijsbrand
Chardon nyerte. A hétfős mezőnyben
hat világbajnok indult, köztük Dobrovitz József, aki végül az 5. helyen végzett. A legutóbbi két vb-n győztes, s a
budapesti versenyen címvédő – magyar
tulajdonú fogatot hajtó – ausztrál Boyd
Exell két hibával a 4. helyen fejezte be a
budapesti versenyt.
A Herend Nagydíj - díjugrató versenyen
török siker született Omer Karaevli révén. Az összevetésbe jutott 11 lovas közül nyolcan mentek hibátlanul, köztük
Tóth László és Isti nevű lova, valamint
Szuhai Gyula Dr. Orklund nyergében.
Előbbi 4., utóbbi a 6. helyen végzett.
A nap zárásaként a díjugratók vk-fordulóját rendezték meg ahol az olaszok domináltak. Az első helyen Davide Kainich, a 2. helyen Fabio Brotto (mindketten olaszok), míg a 3. helyen az osztrák Christian Schranz végzett. A legjobb magyarként Tóth László a 8. lett.
Az MVM Partner díjat, amelyet a nagykör számokban legeredményesebb 25
évesnél nem idősebb fiatal lovas kapja,
az idén a brit Aston Chloe vehette át.

gócélokon mérethette össze íjásztudását. A gödöllői HUN-TER IE csapata büszke arra, hogy a rendezvény

iránt egyre nagyobb az érdeklődés.
A rendezvényen készült fotók megtekinthetők a www.hun-ter.hu oldalon,
valamint minden, a sport iránt
érdeklődést mutató gyermeket és
felnőttet szeretettel várnak csapatukba.
A szlogenük: “A mi idegeinket feszítheted!”
-ij-
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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
December 6., csütörtök, 17.00:
Várnai Miklósné (fagott, furulya)
növendékeinek hangversenye
December 8., szombat, 12.00:
Az ütő tanszak hangversenye (Kovács Zsolt és Szaniszló Richárd
növendékei)
December 10., hétfő, 17.00:
Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona (zongora) növendékeinek hangversenye
December 10., hétfő, 19.00:
Csányi István (szaxofon) növendékeinek hangversenye
December 12., szerda, 17.00:
Ivántsó Tünde és Ferenczy Beáta
(zongora) növendékeinek hangversenye
December 13., csütörtök, 18.00:
A NÉPZENE TANSZAK KIEMELT HANGVERSENYE
December 17., hétfő, 17.30:
Zagyváné Molnár Ildikó (oboa,
furulya) és Fodor László (klarinét)
növendékeinek hangversenye

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

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

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tisztelettel meghívja Önt
2012. december 14‐én (pénteken) 16 órára a GIM‐Házba a
KORTÁRS MŰHELYGYAKORLATOK című,
2012‐ben megvalósult múzeumpedagógiai program beszámoló
kiállításának megnyitójára
A kiállítást köszönti: Tóth Tibor, Gödöllő város alpolgármestere
A kiállítást megnyitja: Borbáth Péter író
A program kurátora: Szabó Emma Zsófia
A kiállítás megtekinthető: 2013. február 23‐ig, minden szomba‐
ton és vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés
alapján más napokon is.
GIM‐Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő,
Körösfői utca 15‐17. telefon/fax 28‐419‐660
e‐mail gimhaz@invitel.hu, www.gimhaz.hu
A kiállítás az NKA Képzőművészeti Kollégiumának támogatásával, a Gödöllői Városi Könyvtárban,
a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben és a Nádor Galériában megvalósult foglalkozásokon készült
diákmunkákat mutatja be. A foglalkozások Barabás Márton, Gyulai Líviusz, Horváth Kinga, Kovács
Péter Balázs, Márvány Miklós, Nádas Alexandra képzőművészek alkotásai köré szerveződtek.
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Közérdek

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT DECEMBERI ÉS JANUÁRI MEGJELENÉSEI
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat
2012. decemberében az alábbi időpontokban jelenik meg:

DECEMBER 12.
DECEMBER 19.
A karácsonyi szünetet követően az első januári megjelenés időpontja:

2013. JANUÁR 23.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP VÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt gödöllői lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester decemberi
fogadónapját december 12‐én tartja, a következő időpontokban: 10.00‐12.00; 14.00‐16.00

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA

December 3‐9‐ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419‐749.
December 10‐16‐ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12.
Tel.: 410‐251.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

ÉRTESÍTÉS

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

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
Mindenkit értesítünk, hogy megjelent a „GÖDÖLLŐN, A MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKÁBAN
LÁTHATÓ” – „TUDNIVALÓK NEMCSAK KATOLIKUSOKNAK” c. könyv, ami közadakozásból készült.
Az adományok gyűjtésekor jeleztük, hogy az adakozók nevét, címét a kötetben megjelentetjük, és az adakozók lelki
üdvéért hálaadó szentmise kerül a bazilikánkban bemutatásra, amit Turai János, a Máriabesnyői Nagybol‐
dogasszony Bazilika plébánosa tart 2012. december 9‐én, Advent 2. vasárnapján 10.30‐kor a bazilika felsőtemplo‐
mában.
A szentmise után kb. 11.30‐kor kezdődik a bazilika hagyományos Adventi‐Karácsonyi koncertje a Magyar Állami
Operaház művészeinek közreműködésével (Háberl Irma, Szőnyi Szilvia, Búra Attila, Megyesi Zoltán – ének, Pfeiffer
Gyula – orgona, Szabó Dániel – trombita). Műsorvezető: Simándi Péter.
A hangversenyen Pergolesi, Bach, Rossini, Liszt, Saint‐Saens, Dvorak műveiből csendülnek fel részletek.
Javasoljuk, hogy mindenki jó melegen öltözzön fel, mert a Bazilikánk nem fűthető.
A könyv Gödöllőn sokfelé kapható, de a helyszínen is megvásárolható.

Közérdekű telefonszámok
ELMÜ központi hibabejelentő: 06‐40/38‐38‐38 (éjjel‐nappal)
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: tel.: 06‐28/430‐562 (munkaidőben)
fax.: 06‐28/520‐879; e‐mail: kozvilagitas@elmuszolg.hu
web: www.elmuszolg.hu
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06‐20/524‐0340
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410‐295
DMRV hibabejelentő: 520‐790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36‐80/300‐300
TÁVHŐ Kft.: 514‐096
Zöld Híd Kft.:418‐603

06‐20/524‐0340

2012. december 5.

A Gödöllői Városi Piac
emeleti étterme
december 8., 15. és 22-én
a piac területén
bográcsozást tart.
Halászlé: 700 Ft/adag
Birkapörkölt (körettel): 950 Ft
Pacalpörkölt (körettel): 950 Ft
Szarvaspörkölt (körettel): 950 Ft
Rossz idő eseté a kínált ételek
az emeleti étteremben
kaphatók.

Mozaik

Az étterem ünnepi nyitva tartása:
December 24.: 7-16 óráig
December 25-26.: 8-16 óráig
Menü: 720 Ft
Halászlé: 700 Ft
Töltött káposzta: 700 Ft
December 31.: 7-17 óráig
Korhelyleves: 480 Ft
Január 1.: 9-15 óráig
Lencsefőzelék: 400 Ft
Január 2.: 7-18 óráig
Malacsült (körettel): 950 Ft
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INGATLAN
+Gödöllő központjában 74 m2-es Üzlethelység ELADÓ/KIADÓ.
Tel: 30/588-5889
+Gödöllő központjában lévő, felújított, 1+3 félszobás, 75 nmes, 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. 14,5MFt 20-772-2429
+Gödöllőn, Palotakerten 44nm-es lakás eladó, egyedi fűtésmérés-szabályzás Iár 6,5MFt 20-772-2429
+Gödöllőn I.emeleti, tégla, 2 szobás, felújított, gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár: 11MFt 20-772-2429
+Gödöllő központjában, rendkívül alacsony rezsivel rendelkező, 2.em.-i klímás 54m2-es újszerű, cirkós lakás eladó!
Iár:14.9Mft 20-539-1988
+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ, ERKÉLYES
JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON 7,9MFt 208042102 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 1 szintes 3szoba+nappalis, garázsos, újszerű családi
ház 600nm-es telekkel 26,9M-ós irányáron eladó 20-772-2429
+Központban felújított 1.5 szobás lakás 7.5 MFt Irányáron
eladó 20-8042102
+Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás eladó. Iár: 8,5 MFt
20-8042102
+Gödöllőn Központban, 720m2-es telken, 130m2-es nappali
három hálószobás családi ház eladó! Iár:19.9MFt! 20-5391988

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.

Amennyiben nem
kapja meg a
Szolgálat aktuális
számát, az alábbi
elérhetőségeken
tehet bejelentést:

70/866-8415
70/383-1922
20/525-5366
E-mail:

* bokor.gabriella
@lapterjeszto.hu,
* kisgyorgy.tibor
@lapterjeszto.hu,
* info@szolgalat.com,
* szolgalat@vella.hu

SZADA CENTER ÁRKAVALKÁD
Szada, Dózsa György út

2012. december 5–11.

Ár!

Termékeink bomba áron!

1279 Ft/kg

649 Ft/kg

Ár!

A minôség garanciája

239 Ft

119 Ft

129 Ft
199 Ft

Friss
csirkecomb

Friss sertéskaraj
szûzpecsenye nélkül

Vesta csemege
zöldborsó konzerv
270 g/420 g

Szatmár aranya
csemegeuborka 3-6 cm
350 g/680 g

440,74 Ft/kg/283,33 Ft/kg

682,85 Ft/kg/351,47 Ft/kg

Sikér
búzafinomliszt
1 kg

Rizs
"B" minôségû
1 kg

Plusz szolgáltatások az áruházunkban:
Grillbár

699 Ft

Napi ajánlat leves + fôétel
Lottózó,
telefonkártya-feltöltés
Nyitva tartás:
H–P: 7–20, Sz: 7–18,
V: 8–18 óráig

Pékségünk ajánlata

11 Ft/db

Helyben füstölt termék!

199 Ft/kg

249 Ft/db

799 Ft/kg

Zsemle

Ananász

115 Ft
Fehér forma kenyér 750 g
153,33 Ft/kg

Füstölt
csülök

Narancs görög
Üzleteinkben
Erzsébet utalvánnyal
is fizethet!

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

Exkluzív Príma Delikát üzlet és Cukrászdánkban szeretettel várjuk kedves vevôinket!

+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.: 20-919-4870
+Gödöllő Antalhegyi dombon, örök panorámás, 807 nm-es
telken újépítésű, extrákkal felszerelt (klíma, elektromos kapu,
aluredőnyök, kandalló, infraszauna stb.) kétgenerációs, 188
nm-es, kétszintes, nappali+4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház
eladó. Referencia szám: 3671. I.ár: 44 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Deseffwy utcában, 1000 nm-es telken egy 65
nm-es lakóház. Referencia szám: 3542. I.ár: 14,5 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali+3
szobás, két fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes családi
ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-es
garázs is. Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, újépítésű, 107 nm-es társasházi öröklakás,
nappali+3 szoba, konyha, étkezővel, fürdőszoba, színvonalas
kialakítású. Referencia szám: 3674. I.ár: 21,5 mFt. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Vállalkozás üzlethelyiséggel együtt a belvárosban eladó,
bejáratott piaccal, referenciákkal. 20-9194-870
+Rendkívül kedvező áron, Gödöllő belvárosában eladó a Spar
mellett, liftes, téglaépítésű házban egy 53 nm-es, nappali+2 db
fél szobás lakás. Alacsony rezsi, színvonalas belső kialakítás.
Referencia szám: 3656 I.ár: 14,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllő belvárosában, 2000-ben épült, 80 nm-es, 3 szobás,
Dryvittal szigetelt újszerű családi ház 400 nm-es telekrésszel
eladó, alkalmi áron 19 mFt-ért eladó. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Duna utcában, 1050 nm-es, 23 m széles,
örökzöldekkel, ősfákkal beültetett építési telek. Eladási ár: 13
m Ft. I.ár: 15,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn, Erzsébet park közelében 100 nm-es, szépségszalonként berendezett üzletház eladó. Az üzlethelyiség más
tevékenységre is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 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 20/9194-870 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 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó a Százszorszép utcában Gödöllőn, egy 600 nm-es
építési telek, 7,5 m Ft-os irányáron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
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Dec.07.péntek 21h Magashegyi Underground koncert + NuGeneration Party - Dj Resident (jegy a
kódexben!) 08.szombat 21h trafo'95-ös buli modern tánczenével a lemezjátszóknál Andrew G WarmUp: TomHouse - Sierra Tequila 4cl 195Ft 23h-ig! (Belépő 22h-ig 95Ft, 23h-ig 195Ft, 24h-ig
495Ft, 02h-ig 995Ft! SZIE diákigazolvánnyal a belépés díjtalan!) 11.kedd 21h SZIEnn.hu születésnap
Dj Párbaj a szinpadon Tégla vs Andrew G (Belépő 23h-ig 95Ft, 24h-ig 195Ft majd 495Ft! St Hubertus
4cl 95Ft 23h-ig, Unicum 4cl 195Ft 24h-ig!) 14.péntek 21h A.M.D + NKS közös koncert (hardcoe, punk,
rap, hip-hop egy bulin!) 15. szombat 20h Impro - Merry Christmas - a Club Szinház szervezésében

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes.
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn
konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tartozik még egy
teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2
állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös,
új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+GÖDÖLLŐ LEGJOBB HELYÉN ház eladó. 100 nm
alapterületű, telek 966 nm. Cím: Mikszáth Kálmán u. 24. Ára:
19,99 millió. Ingatlanügynökök NE hívjanak! Tel: 20/482-4136
+Gödöllőn eladó 69 m2-es felújított 4. emeleti lakás:
zuhanyzós fürdőszoba, járólapos WC, fürdőszoba, új ablakok,
redőny, nagyon alacsony rezsi, gyönyörű kilátás a nagy erkélyről. Irányár: 12,9 millió HUF. Érdeklődés: 30-224-75-63.
+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
+GÖDÖLLŐN, FENYVESBEN ÚJ, 3 SZINTES (szigetelt pince, földszint, emelet) 100 nm alapterületű családi ház 800 nm-es telken
gyönyörű panorámával eladó. Iár: 33 MFt. Tel: 20-4340-792
+Eladó Gödöllőn a SPAR közelében az újonnan épülő uszoda
mellett egy 1070 nm-es körbekerített külterületi (zártkert)
telek. Iár: 4,8 M Ft. Tel: 06-30-771-5794
+Fiatal pár keresi Újfenyvesben épülő garázskapcsolatos ikerháza másik felének leendő tulajdonosát. A ház mérete és elrendezése szabadon tervezhető. Telekméret 600 nm házanként.
Érd: 20/9614-974
+Budapesti, 2 szobás, 53 nm-es, idén felújított, modernizált,
panelprogramos, szép, ÖNKORMÁNYZATI lakást elcserélnénk
gödöllői, 1,5 szobás önkormányzati lakásra, vagy felújítandó
házra. +36-20-212-8816
+Gödöllő központjában, Remsey körúton eladó egy földszinti, 59
nm-es, 1+2 félszobás, vízórás, udvari teraszkapcsolatos társasházi lakás. Iár: 11,9 MFt. Érd. (17 óra után): 06-20-949-2331
+Eladó Aszódon a Falujárók útján 1 szobás, 32 nm-es lakás.
Ir.ár: 6,3 M Ft. Érd: 06-30-339-7713
ALBÉRLET KIADÓ
+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 Gödöllő Kazinczy körúton 2 szobás, gázkonvektoros,
kellemes 2. emeleti lakás hosszútávra, vagy egyetemistáknak.
Tel: 06-30-2158-539
+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
+2 szobás, 70 nm-es lakás kiadó Gödöllő belvárosában hosszútávra 50.000Ft/hó, 1 havi kaució szükséges. Tel.: 20/939-0797.
+Kiadó Palotakerten egyszobás, 45 nm-es, távfűtéses,
bútorozott lakás december 15-től. Bérleti díj, rezsi, két havi
kaució. Tel: 06-20-545-9429
+Leinformálható párnak, hosszútávra, albérletbe kiadó kettő
szobás, első emeleti, gázfűtéses gödöllői lakás. Érd: 20-494-0515
+Gödöllő belvárosában 32 nm-es garzon egyedi fűtéssel kiadó.
45.000,-Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel: 30/9617-621

+Kiadó 64 nm-es 1.em. konvektor fűtésű, felújított 2 szoba
plusz étkezős lakás a városközpont közelében. Bérleti díj
55.000,-Ft, 2 havi kaució szükséges. Érd: 06-20-544-2228
+Szent János utcai 2. emeleti 2 szobás lakás kiadó. Tel:
20/352-5005
+Palotakert 16-ban albérlet kiadó. Másfél szobás, klímás,
felújított lakás. 40.000,-Ft/hó + rezsi. Irodának is alkalmas
lehet. Tel: 06-30-907-6540
+Gödöllő központjában Palotakerten a 4 emeletes házakban
II.em. parkra néző, erkélyes, részben bútorozott, 2 szobás,
egyedi távfűtéses lakás december 1-től 50.000,-+rezsiért
kiadó. 2 havi kaució szükséges. Érd: 06-30-216-1334
+Gödöllői, földszinti, 2 szobás, központban lévő lakás kiadó.
Ár: 55.000,-Ft + rezsi + 1 havi kaució. Érd: 06-20-543-3407
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.: 20-91-94-870
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására
is kitűnő. Iá: 13,5 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
+Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100 nm-es, szépségszalonként berendezett üzletház. Az üzlethelyiség más
tevékenységre is alkalmas. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-417-7687
+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn,
a Grassalkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.
+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nmes üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szemben, 32
nm, 1.em. Érd: 70/373-8154, 20/9294-669
+KIADÓ AUTÓMOSÓ az Ádám utcában, más célra is. Tel: 0628-415-664
+Gödöllő belvárosában (Vodafone mellett) 27 nm-es földszinti,
utcafrontos üzlethelyiség, és az emeleten egy 25 nm-es iroda
kiadó. Érd: 06-20-802-1287
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) telephelyén
folyamatosan őrzött, illetve kamerával védett terülten raktár és
irodahelyiségek kedvező áron kiadók. Érdeklődni lehet (28) 410988/100-as melléken vagy a +36 20/462-4808 telefonszámon
+GARÁZS KIADÓ a Kazinczy úti lakótelepen. Tel: 20-439-0724
ÁLLÁS
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.:
20/9455-583.
+Manikűröst, pedikűröst, masszőrt veszünk fel gödöllői szépségszalonunkba. ISZAP HÁZ KFT. Gödöllő, Petőfi tér. Érd: 06-20-411-7224
+FODRÁSZT KERESEK szépségszalonba. Tel: 06-70-7753-255
+Kereskedelmi és értékesítői munkakörbe keresünk új
munkatársakat Gödöllőre, ingyenes képzéssel, magas kereseti
lehetőséggel. Érd: 06-70-6086-252
+VILLAMOSSÁGI ÉS GÉPÉSZETI SZERELŐ Automatizált állattartó berendezések szerelésével foglalkozó cég keres villamossági szerelőt angol nyelvtudással (külföldi és hazai projectek
vezetésére), illetve gépészeti és villamossági szerelőt (hazai
szervizmunkára). 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.
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*Az Antal-hegy lábánál öt szobás, déli fekvésű polgári ház tágas helyiségekkel, 1947 nm-es két utcára
nyíló ősfás, panorámás telken eladó. Iár: 49,8 mFt
*A központban 168 nm-es négy szobás régi polgári
ház cserépkályhákkal pincével, garázzsal műhellyel
1200 nm-es parkosított telken eladó. Iár: 35 mFt
*A Király-telepen 160 nm-es öt szobás felújított
egyszintes családi ház garázzsal, pincével, nagy
terasszal 1139 nm-es telken eladó. Üzlet is
kialakítható. Irányár: 34,5 mFt
*Az Újfenyvesben, igényes környezetben, 296
nm-es dupla garázsos családi ház 70 %-os
készültségben 1292 nm-es panorámás telken
eladó. Irányár: 45 mFt

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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HÁZHOZ MEGYEK
HÉTVÉGÉN IS!

ÁRAK:
NŐI HAJVÁGÁS:
rövid:
2.800.félhosszú: 3.000.hosszú:
3.300.-

FÉRFI HAJVÁGÁS:
hajvágás:
gépi:

2012.

+Februárban nyíló „Gödöllői Curves fitness klub csak nőknek”,
női munkatársat keres összetett edzői, marketing és értékesítési
feladatok ellátására, rész munkaidőben, váltott műszakban.
Betanított munka; vidám, energikus személyiség és pozitív kisugárzás alapfeltétel. Akik jelentkezését várjuk!: - tartós, biztos
munkahelyet keresők; - vidám, kedves és kreatív hölgyek; - január
7-i munkakezdés; - minden korosztály érdekelt; - komolyan veszik
a munkát, - SZERETNÉNEK DOLGOZNI! Csak fényképes önéletrajzokat várunk e-mailben: csizmadia.eva@amv.hu !
+NC forgácsolókat Skoda 160-s gépre, marósokat, légszerszámos karbantartókat, 135-136-os hegesztőket és szerkezetlakatosokat keres budapesti munkahelyre. Szállás biztosított.
70/384-7138, 70/366-3401, range3838@gmail.com
+CNC szakembereket keresünk betanulási lehetőséggel megmunkáló központra (Mazak) ill. köszörűsöket (palást-, sík-) és
CNC horizontosat tatabányai munkahelyre. Szállás biztosított.
70/384-7138, 70/366-3401, range3838@gmail.com
+Gödöllői KÁVÉZÓBA PULTOS felszolgáló lányt keresünk!
Gyakorlat szükséges! Érd: 06-30-216-7853

1.700.900.-

GYEREK HAJVÁGÁS:

SZOLGÁLTATÁS

1.400.-

december 5.

+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
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása.
Gázkészülékek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289, 28/476-229
+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
+IRODAI SZOLGÁLTATÁS! Magánszemélyeknek, kis és középvállalkozások számára! Szakdolgozatok gépelése; szabályzatok
elkészítése egyénre szabottan. Érdeklődni: SOMA Optimus Kft.
Gödöllő, Dózsa György út 18. I/2. Tel.: 20/593-2535
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650

NAGY SZILVI • (06 70) 523 7394

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy
a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni?
PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: 30-851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/5431775, E-mail:info@ili.hu
+Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás. Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660
+Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24-ig. 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

+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
+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
+KÖNYVELÉS egyéni vállalkozók, Kft-k, Bt-k részére. Kappa
Consulting Kft. Tel: 20/329-5527, e-mail: info@kappaconsulting.hu
+ÉRINTÉSVÉDELMI, EBF, EPH, VILLÁMVÉDELMI mérések,
jegyzőkönyvek készítése mind a régi, mind az új (2011. októberi)
OTSZ szerint. Tel: 30/967-2654, e-mail: akrovill@gmail.com
+PARKETTÁS MUNKÁK: csiszolás, lakkozás, javítás, lerakás.
Tel: 06-30-9488-909
+FÜLAKUPUNTÚRÁS FOGYASZTÁS! Fogyjon havi 4-5 kg-ot
biztosan és mellékhatás mentesen a gödöllői Mályvavirág
Természetgyógyászati rendelőben. Számos természetgyógyászati kezeléssel (Reflexológia, Fitoterápia, Mágnesterápia,
stb.) várom vendégeimet. Bejelentkezés: 0620-571-0832
+SZEMÉLYI KÖLCSÖN: egyszerűen, gyorsan, korrekten, rövid
átfutási idővel. Tel: 30/986-7038
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+Taichi, chikung, meditáció Gödöllőn, haladóknak és
kezdőknek. Érd: 20/544-8021
+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól), emelt- és
középszintű érettségire való felkészítést vállal gödöllői
középiskolai tanár. Főiskolások, egyetemisták segítése is!
20/380-2268 (du., este hívható)

+Gödöllői varróműhely várja már meglévő és új vásárlóit egyedi
készítésű karácsonyi ajándék ötletekkel: mikulás zsákok, adventi
kalendárium, karácsonyi dobozkák, piperetartók, gyermek és felnőtt kötények, táskák, szatyrok. Egyéb szolgáltatások: nadrágfelvarrás 500,-, függöny, terítőszegés 120,-Ft/fm. Cím: Kossuth L.
u. 26. (Fenstherm Bemutatóterem) 06-30-42-88-666
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható
áron! Tel: 20/9133-165
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

ADÁS~VÉTEL
+Áron alul eladó 1 db nyíló erkélyajtó 76x236cm-es méretben. 5 légkamrás, K=1,0 üvegezés, jobbos nyitásirány. Ár:
20.000Ft. Érd.: Fenstherm Bemutatóterem Gödöllő, Kossuth L. u. 26. Tel.:06-30-398-48-15.
+Karácsonyi ajándék ötlet: AirWolf légtisztítók -30%-os kedvezménnyel! Az akció a készlet erejéig tart. Címünk: Fenstherm Bemutatóterem Gödöllő, Kossuth Lajos u. 26. Tel.: 30398-48-15, 28-423-739, web: kormonnyilaszaro.klikklap.hu
+Ingyen elvihető 2 db retro, működőképes mennyezeti lámpa. Érd.: 30 8518 763
+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+KÖNYVEK. Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. Nem vagyok kereskedő. Tel: 20/956-4084
+ALMA VÁSÁR! Újra várjuk régi és új vásárlóinkat csányi
almáinkkal (télálló). Fajták: Idared, Jonatán-starking keverék (KR:11), zöldalma, apró alma (vegyes), léalma (vegyes).
Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: 28/411-298, 20-435-9650

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

+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ AKÁC, TÖLGY TÜZIFA ELADÓ.
Hasítva: 2.200,-Ft/q. Gödöllőn azonnali kiszállítással.
0620/2922-405, 0631/321-2961

OKTATÁS

+SZALAGFŰRÉSZGÉP ELADÓ. 500-as kerék, 380/230 Vos motor. Tartalék szalaggal. Tel: 06-20-9130-747

+TOP-TAN: Megvan az angol középfokú nyelvvizsgád és nem
tudsz beszélni? Akkor Neked való a tanfolyam: hétfő vagy/és
szerda 18.30-20.00. Max. 5 fős csoport. Januártól TELC
közép- és felsőfokú nyelvvizsgára, érettségire felkészítő és teljesen kezdő tanfolyamok. www.toptan.hu, toptan1999
@gmail.com, 30-224-75-643.
+INGYENES, 90-120 órás ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyamok
felnőtteknek a TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001 "Idegennyelvi és
informatikai kompetenciák fejlesztése" program keretén belül,
EU-s FORRÁSBÓL. Előregisztráció már folyamatban! I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 20/5562653, info@ili.hu. (Ny.sz:13-0295-04)
+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
+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

+DIÓBÉL 2.100,-Ft/kg és 2
hónapos NYULAK 1.000,-Ft/db
áron eladók. Tel: 30-972-0652
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
+ELTARTÁSI vagy életjáradéki
szerződést kötnék – külföldön
élő vallásos fiam részére – idős
hölggyel vagy úrral. Tel: 06-30992-8876
+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

+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ TÜZIFA ELADÓ. AKÁC hasítva:
2.200,-Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. TÖLGY hasítva: 2.100,Ft/q, kuglizva 2.000,-Ft/q. Digitálisan mérlegelve. 06-20911-2598, 06-20-522-9185.

+Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! „Méz
2012” 1800,-Ft +üveg, 720 mles csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:
28/417-913

+Ülőgarnitúra (3+2+1) kihúzható ágyrésszel, vízzel
tisztítható huzattal, terrakotta színben eladó. Iár: 120.000,-Ft
(a jofogas.hu –n a képek megtekinthetők). Tel: 30/9641-437

+Gödöllőn eladó egy 120 kg-os
és egy 70 kg-os SERTÉS. Érd:
06-30-215-0049

+Eladó 3db gyerek fotelágy szivacsból új 5.000,-Ft/db,
kondipad 8.000,-Ft, 20-as kerékpár 5.000,-Ft, hintaló
4.000,-Ft, fiú-lány játékok, sokfélék 5 évesig. Alacsony
árban. Lány cipők-csizmák 34-ig. Bármikor megnézhető. G.
Erkel u.4. 70/619-9079, 30/418-7206

+Társ és partnerközvetítés.Tel.:
20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal.
Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
2012. DECEMBER 12.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Lőrincz Ferenc, Nagyvárad u. 13.,
Kürti Andrásné, Szabadság tér
12‐13.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐
os vásárlási utalványát nyerte:
Sas István, Nyárfa u. 3.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000
Ft‐os vásárlási utalványát nyerte:
Nagy Ágnes, Szent János u. 36.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Koncz László, Fiume u. 12., Kiss
Gábor, Turul u. 15.
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utal‐
ványát nyerte: Horváth Miklós‐
né, Lomb u. 28., Lázár Illésné,
2118 Dány, Pesti u. 6.

Utazni jó

Hajóutak
Az utazás és pihenés egyre nagyobb népszerűségnek örvendő formájától első hallásra és elképzelésre sokak még visszakoznak, de aki már
egyszer kipróbálta – úgy mondják – „megfertőződik” a „hajós betegséggel”.
Persze nem a tengeri betegségre gondolunk,
egyszerűen csak arról van szó, hogy egy ilyen
út alkalmával nemcsak egy célállomásra juthatunk el, hanem 3-4 ország több városával is
megismerkedhetünk, így még többet láthatunk
világunk kulturális és természeti kincseiből,
ezért is választják egyre többen ezt az utazási
formát. A tengeri betegségtől sem kell félnünk –
sokak tartanak ettől – hiszen az egész út olyan,
mintha egy szállodában lennénk szárazföldön,
csak nap mint nap más városban ébredünk .
A programok után számos bár, étterem kínálatából válogathatunk, különböző nemzetek
konyháinak ínyencségeit kóstolhatjuk meg (például olasz ételek, sushi) gyönyörű kilátás mellett a végeláthatatlan tengerre. A fedélzeten
csobbanhatunk egyet a kültéri medencében
vagy a pezsgőfürdőben lazulhatunk, de a SPA
részleg kényeztető szolgáltatásait is igénybe vehetjük.
Esténként kipróbálhatjuk szerencsénket a kaszinóban, vásárolhatunk vámmentesen, megnézhetünk egy-egy táncos-zenés előadást a színházban, vagy egy izgalmas filmet a 4D moziban. És mindezt egy helyen, ráadásul minden
napra jut program az út során.
Legnépszerűbbek a Földközi-tenger (Róma-Genova-Marseille-Barcelona-Tunis-PalermoRóma) és a Vörös-tenger (Sharm El Sheikh-Sa-

fag
EliatAquaba - Sokhma
Port - Sharm El
Sheikh) térségének felfedezőútjai, de a Karib-térségben és más vizeken is hajózhatnak kedves Utasaink!
Reméljük ez a pár gondolat felkelti érdeklődésüket erre a különleges élményre és hamarosan
felfedezik valamely tenger térségét ezeken a
gyönyörű úszó szállodákon! Jó szelet!
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

