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(3. old.)
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A hulladékkezelő központban rendkívüli
testületi ülésen tájékoztatják a képviselőket
a kialakult helyzetről és a Zöld Híd Régió
Kft. működéséről.
(3. old.)

A TEVA-GRC női röplabdacsapata 3:0-ra –
három, egyenként 22-re elvesztett szettben –
kikapott az osztrák Schwechattól a Középeurópai Liga 3. fordulójában.
(8. old.)

Új közművelődési koncepció készült

Emlékezés és díjátadás

Még színesebb lesz a kulturális élet

Körösfői 150

Első olvasatban került a képviselő-testület elé az október 30ai ülésen Gödöllő Város Önkormányzata Kulturális és Közművelődési Koncepciójának tervezete. Döntés a novemberi
rendes ülésen várható.
Az önkormányzat 2005-ben készítette el előző közművelődési koncepcióját. Az akkori anyag egy helyzetelemzést írt le, foglalkozik Gödöllő múltjával, épp akkori jelenével és egy rövid jövőképet is felvázolt. Az új szakmai anyagot az önkormányzat a közművelődési intézmények, a kulturális
csoportok és a kulturális oktatásban
résztvevő intézmények vezetőivel közösen készítette el közel egy éven át
tartó szakmai egyeztetés alapján.
A feladatok közt kiemelt hangsúlyt
kap a fiatalok közvetlen megszólítása, bevonásuk a döntéshozatalba, a
velük folytatandó élő párbeszéd. A
koncepció új elemei közé tartozik egy
olyan összművészeti fesztivál létreho-

zása, amin minden gödöllői kulturális csoport megmutathatná magát, a közönség minél szélesebb köre előtt. Az
évente jelentkező fesztivált először
2015-ben lehetne megrendezni.

A fesztivál tovább gyarapíthatja
azon rangos művészeti események sorát, amiknek köszönhetően Gödöllő
neve a nemzetközi kulturális életben
is jól cseng, s aminek köszönhetően a

külföldi művészek is örömmel lépnek itt a közönség
elé.
Az év hátralévő része is
több színvonalas programot tartogat a zenei életben, a kiállítások és a fesztiválok terén egyaránt,
folytatva a korábbi hagyományokat, és kapcsolódva
a Szecesszió Évéhez. Ez
utóbbi programjaként november 14-én nyílik meg a
Gödöllői Városi Múzeum
új időszaki kiállítása „Megmentett szecessziós műkincsek” címmel. A tárlaton
olyan, egykor a művésztelephez és annak alkotóihoz
kötődő műtárgyakat mutatnak be, amiket az elmúlt
időszakban restauráltak. Ezek között
olyan alkotások is lesznek, amiket
először láthat a közönség.
(folytatás a 5. oldalon)

1863. október 29-én, 150 esztendővel ezelőtt született Körösfői-Kriesch Aladár, a gödöllői
művésztelep alapítója. Az évforduló alkalmából a művész szobránál és a kastélyban tartottak
megemlékezést; itt adták át a
Körösfői-díjakat is.

A megemlékezés a Városi Múzeum
előtt kezdődött, ahol a Frédéric Chopin
Zeneiskola népzenész növendékei és
tanáruk Pertis Szabolcs adtak ünnepi
műsort, majd megkoszorúzták Körösfői-Kriesch Aladár szobrát. Az önkormányzat nevében Gémesi György polgármester és Pecze Dániel alpolgármester helyezte el a tisztelet virágait.
(folytatás a 6. oldalon)
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Képviselő-testületi ülés

Szerződés kiegészítés

Köd előtte, köd utána

A testület elfogadta az önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Közhasznú
Kft. közötti „Közhasznú szerződés
kiegészítése a helyi közút-, híd- és
csapadékvíz-elvezető rendszer és az
ezekhez kapcsolódó közterületek karbantartási, fenntartási munkáinak
folyamatos ellátására” című szerződésnek a kerékpárutak létesítésére és
az alsóparki sétány felújítására vonatkozó kiegészítését. A munkákat a közelmúltban végezték el a Legyen Gödöllő Kerékpáros-barát Város program keretében, nettó 34 millió forint
összegben.

Óraszám átcsoportosítás a
Tormayban
Az október 30-i ülés érdekességei közé tartozott, hogy Vörös István képviselő (Fidesz) a Tormay Károly
Egészségügyi Központ egyes szakorvosi óraszámainak felülvizsgálata témakörében is kompetensnek érezte
magát megnyilatkozni.
A központ igazgatója felülvizsgálatot rendelt el az egyes szakrendelések fenntarthatósága érdekében. Két
szakrendelésnél egyértelmű a helyzet.
A heti öt órás gasztroenterológia
szakellátási kapacitást át kellett adni a
kistarcsai kórháznak, mivel a gödöllői intézet nem tudja biztosítani a
szükséges szakmai és személyi feltételeket. Az onkológiai szakrendelést
pedig határozatlan ideig szünetelteti a
Tormay, mert annak a folytatása szakorvos és anyagi fedezet hiányában ellehetetlenült.
Választási lehetőség a harmadik
esetben volt. A központ igazgatója a
képviselő-testület hozzájárulását kérte a diabetológiai szakellátás heti 24
órás kapacitásából heti 3 óra átcsoportosításához a bőr- és nemibeteg
szakellátásba.
Ekkor lépett be a „krédóba” Vörös
István, mondván, úgy gondolja, hogy
az előterjesztés ezen része teljesen
szembe megy a népegészségügyi folyamatokkal, hiszen egyre több a cukorbeteg. Számára egyértelmű, jelentette ki határozottan, hogy „itt nem a
lakosság egészségügyi állapota, hanem gazdasági szempontok vannak
előtérbe helyezve, hiszen a diabetikus
ellátás az véleményem szerint nem
eszközigényes, akkor, amikor a bőrés nemibeteg ellátó pedig eszközigényes, természetesen hogy oda csoportosítjuk át az óraszámot és a veszteséget termelő, nem eszközigényes
szakellátást pedig próbáljuk háttérbe
szorítani”.
Nagy Árpád igazgató válaszában
rávilágított arra, hogy ennek a változásnak semmi köze nincs a finanszírozáshoz és az intézet likviditásához.
A képviselő-testülettől kért óraszám
átcsoportosítás célja egyértelműen és
kizárólag a betegellátás színvonalának javítása.
Az egészségügyi intézmények területi ellátási kötelezettség szerint
dolgoznak, magyarul meg van határozva az, hogy mely településekről
mekkora népességet láthatnak el
egyes orvosi szakmákon belül. Január
1-jével a diabetológia szakellátás óraszámát heti 24 órában állapították
meg, viszont ez a szakrendelés hosszú
évek óta 20 órában működik, magyarul 4 szünetelő órája „van”. A bőr- és
nemibeteg szakellátás szintén hosszú
évek óta 30 órában működik, ennek
ellenére január 1-jétől 27 óra ellátási
időt határozott meg az Országos Tisztiorvosi Hivatal az intézet számára,
amit az igazgató eddigi tájékozódása
alapján semmilyen tapasztalati tények nem támasztanak alá.

A képviselő-testületi változtatás –
amit Vörös Istvánon kívül minden
képviselő támogatott – lehetővé teszi
a Tormay Károly Egészségügyi Központ számára, hogy a bőr- és nemibeteg szakellátáson ellátott 30 órányi
beteget valóban le tudják jelenteni.
Eddig csak 27 órát tudtak elszámolni,
vállalva a különbözetből adódó veszteséget.
Szűcs Józsefné (Gödöllői Lokálpatrióta Klub) hozzászólásában a lehető legvilágosabban fogalmazott: –
Ha egy szakellátást orvos hiányában
nem lehet heti 24 órában végezni,
csak 20 órában, akkor ne legyen ott
eszmeileg magasabb óraszám, miközben más rendelésen órahiánnyal küszködnek.
Nagy Árpád azt is elmondta, hogy
november elsejétől újra két belgyógyászati szakrendelés működik a
Tormayban és a belgyógyász orvosok
diabetológiai licenc vizsga letétele
előtt állnak. Az egészségügyi központban a diabetológusok mellett a
belgyógyász orvosok is végeznek diabetológiai ellátást.

Költözött a logopédiai
tagozat
A képviselő-testület az Erkel Ferenc Általános Iskola Logopédiai alsó
tagozatát a jelenlegi Tessedik Sámuel
úti telephelyről áthelyezte a Mátyás
király út 10. sz. alatti, önkormányzati

tulajdonú ingatlanba. Az őszi szünet
után hétfőtől a korábban is iskolaként
szolgáló épületben kezdődött az oktatás.
A döntés előzménye, hogy a nyáron panaszok érkeztek arra vonatkozóan, hogy a tanárok, szülök gyakran
„büdöset éreznek”, különböző egészségügyi problémákat jeleztek, melyeket összefüggésbe véltek hozni a
Tessedik úton működő más szervezetek tevékenységével. A bejelentéseket
követően a polgármester azonnal
konzultációt szervezett a szülőkkel és
pedagógusokkal, egyidejűleg egészségügyi hatósági vizsgálatot kért az
ANTSZ-től a panaszolt jelenségek és
lehetséges hatásaik kivizsgálására, az
aggodalmak
megalapozottságának
feltárására. A hatósági vizsgálat jelen-

leg is tart, eredményét még nem ismerjük, azonban a szülőkkel folytatott többszöri, részletes egyeztetést
követően, az esetleges egészségügyi
kockázatok elkerülése érdekében, soron kívül úgy döntött a város vezetője, hogy a Tessedik Sámuel úti telephelyet ki kell üríteni és a logopédiai osztályokat más, oktatási célra alkalmas önkormányzati ingatlanban
helyezik el. A célra alkalmas ingatlanként a Mátyás király úti ingatlan merült fel, amelyben elvégezték az újbóli használatba vételéhez szükséges
munkákat.
Az új elhelyezés ideiglenes, 2015.
június 30-ig szól. Az előterjesztés tárgyalásakor Gémesi György elmondta, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal egyeztetéseket folytattak
arról, hogy a logopédiai tagozat, a
tankerület és a Pedagógiai Szolgálat
jobb elhelyezését szolgálhatná a Hajós Alfréd Iskola bővítése-felújítása,
amire a következő uniós költségvetési
ciklusban jó eséllyel lehet forrásra pályázni.

Nem emelkednek a piaci bérleti díjak
Elfogadta a képviselő-testület a
Városi Piac bérleményében alkalmazott bérleti díjak felülvizsgálatáról
szóló előterjesztést. A 2013. január elsejétől érvényben lévő bérleti díjakat
változatlanul érvényesnek tekinti

2014. évre is; az általános forgalmi
adót a bérlők fizetik. A jelenleg is
érvényes díjak egyaránt szolgálják a
meglévő kínálat összetételét, fenntartását és megőrzését, valamint a
gazdálkodás eredményességét.

Energia közbeszerzések
A képviselő-testület közbeszerzési
eljárások indításáról döntött villamos
energia és földgáz energia beszerzésére; az eljárások lebonyolítására a
Sourcing Hungary Kft-vel köt szerződést az önkormányzat. Ezzel a lehetőséggel már több önkormányzat
élt és az egyetemes szolgáltatói árakhoz képest több millió forint megtakarítást értek el.

Pályázat helyi buszközlekedés ellátására
Az önkormányzat pályázatot ír ki a
helyi autóbusz közösségi közlekedés
közszolgáltatás ellátására a 2014.
március 1-jétől 2015. február 28-ig
terjedő időszakra. A pályázat elbírálásig szerződést kíván kötni a jelenlegi szerződés meghosszabbításáról a
Volánbusz Zrt-vel.

Bérlakások
A képviselő-testület megtárgyalta a
Deák Ferenc téri bérlakások bérbeadói ellenőrzéséről készített beszámolót és elfogadta az egyes, 10 éves,
lejárt szerződések meghosszabbítására előterjesztett javaslatot.

Miért jár ülésre Vörös István?
2011 februárjában a testület legújabb tagjaként arra kérte képviselőtársait Vörös István, hogy ha
netalántán bármilyen hibát követne
el, segítsék a munkáját és legyenek
egy kicsit nagyobb megértéssel, mert
sokkal nagyobb gyakorlatuk van ezen
a területen. Hogy mennyire sikerült
az elmúlt két és fél évben előrehaladnia az önkormányzati munkában, azt
jól érzékelteti a legújabb interpellációja, amit a hangzatos „Tízmilliók
csókosoknak?” címmel nyújtott be.
A Szabadság téri Mária-oszlop körüli park felújításáról elsőként azt
kérdezte, hogy „Írtak-e ki közbeszerzési eljárást a fejlesztésre?” A
válasz természetesen igen, hiszen a
2013. évi közbeszerzési tervet a képviselő-testület március 14-én elfogadta, s ebben ez a beruházás is szerepel.
Vörös István részt vett az ülésen, mint
egy hónappal korábban is, amikor az
idei költségvetést tárgyalták, amiben
a képviselő-testület 40 millió forintot
különített el a park felújítására.
A képviselő azt is kérdezte, hogy
mikor és hol hozták a közbeszerzési
eljárást nyilvánosságra, és hány árajánlat érkezett. Vörös István – valamennyi képviselővel együtt – 2012ben megszavazta a helyi közbeszerzési szabályzat módosítását. Ennek
előírásait alkalmazva a parkfelújítás
közbeszerzési eljárásáról a polgármester döntött.
Az önkormányzat március 7-én indított közbeszerzési eljárást az ajánlattételi felhívás négy gazdasági szereplő részére történő közvetlen meg-

küldésével. A két érvényes ajánlat közül a legjobb és legolcsóbb nyert. Az
Attraktív-Kert Kft-vel április 17-én
írták alá a szerződést 30 millió forint
plusz Áfa összegben és a kivitelezés
megtörtént, az emberek elismeréssel
beszélnek róla. A Mária-szobor körüli
park felújítása a közbeszerzési törvény és a város közbeszerzési szabályzata előírásainak megfelelően valósult meg. A közbeszerzési eljárás
eredményéről szóló tájékoztató megtekinthető a Közbeszerzési Hatóság
honlapján, ellene kifogás nem érkezett.
A szabályzat ismeretében, amit –
megismételjük – Vörös István is támogatott, fel sem kellett volna tennie
azt a kérdést, hogy „Mikor és milyen
számú határozatban foglalt állást a
képviselő-testület a 40 millió forint
összegű beruházás kivitelezőjének kiválasztását illetően?” – hiszen erre
nem volt szükség, és nem is került a
beruházás 40 millió forintba.
Hasonlóan lehet értékelni Vörös
Istvánnak a városközponti HÉV aluljáró felújításával kapcsolatos kérdéseit is, például kiktől kértek be alternatív ajánlatokat, milyen eredménynyel. Ez a beruházás nem esett a közbeszerzési törvény hatálya alá, mivel a
becsült értéke nem érte el a nettó 15
millió forintot. Ilyen, nem közbeszerzés köteles feladatok esetében
legalább három ajánlatot kell írásban
bekérni – az önkormányzat négyet
kért. Az összességében legjobb ajánlatot a Varga és Fiai Kft. tette 12 millió 699.724 forinttal, ezzel a céggel
kötött szerződést az önkormányzat és
ez a munka is befejeződött, kiváló minőségben, határidőre.
Vörös István tehát olyan dolgokat
kérdezett, amikre a választ tudnia kellett, vagy kellene, de ezek szerint
vagy nem tudja a választ, vagy nem
figyel oda eléggé a testületi munkára,
nem él kellőképp képviselői jogosítványaival. Azt is feltételezhetjük,
hogy nem emlékszik arra, milyen
döntéseket hozott vagy milyen döntésekben vett részt.
Az interpellációra adott választ a
képviselő-testület elfogadta, Vörös
István viszont nem. A képviselő Gémesi György felszólítására – vonja
vissza az interpellációja címét és nyilvánosan kérjen bocsánatot az interpellációban megsértett vállalkozóktól
is – nemmel válaszolt. A képviselőtestület ezután határozatban szólította
fel őt arra, hogy tartózkodjon a nyilvánosság előtt olyan valótlan tények
állításától, híresztelésétől illetve a
valós tények hamis színben való feltüntetéséről, amelyek alkalmasak az
önkormányzat jó hírnevéhez fűződő
jogának megsértésére.
Az interpellációt követő napirendi
pontban is Vörös István kérését tárgyalta a testület, aki a szeptember 3-i,
az adósságkonszolidációval kapcsolatos rendkívüli zárt ülés jegyzőkönyvi kivonatát és hangfelvételét
kívánta nyilvánosságra hozni. A képviselő-testület nem járult hozzá
kérése teljesítéséhez, viszont a képviselő megkapta a jegyzőkönyvet és
meg is hallgathatja a hangfelvételt.
lt

Sürgős munkák a síneken – Újabb lezárások jönnek
Tovább folytatódik a HÉV-sínek
felújítása, és emiatt újabb forgalom korlátozásra kell számítani a
hétvégén, a jövő héten pedig a tervek szerint a MÁV végez felújításokat, ami miatt lezárják a Köztársaság
úti vasúti átjárót.
November 9-10-én folytatódik a
HÉV-sínek felújítása, emiatt félpá-

lya szélességben lezárják a Szabadság úti átjárót. A kétnapos munka során a sínek cseréjét végzi el a
BKV. A lezárás miatt a Szabadság
úton torlódásra lehet számítani.
Nem lesz zavartalan a következő
hétvége sem. November 16-17-én a
Köztársaság úti vasúti átjáróban
tervez sürgős karbantartási mun-

kákat a MÁV. Ennek oka, hogy a
vasútvonalon Gödöllő állomás kezdőpont felőli végén sürgős beavatkozást igénylő pályahibát állapítottak meg. A MÁV Zrt. a vasúti forgalom biztonsága érdekében ideiglenes
sebességkorlátozást vezetett be ezen
a szakaszon. Ez az oka, hogy az állomást „lépésben” közelítik meg, il-

letve hagyják el a szerelvények. A
MÁV Zrt. a hiba észlelését követően
azonnal megkezdte a javítás szervezését.
A kivitelezési munkákat pontos menetéről még nincs végleges döntés,
erről lapzártánk idején még folynak
az egyeztetések, mivel a javítás miatti forgalmi rend változás a vasút mel-

38.

lett Gödöllő városát, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t. és a Szent István
Egyetemet is érinti.
A lezárások menetéről és a forgalmi rend változásairól lapunk jövő
heti számában, valamint a
www.godollo.hu honlapon a későbbiekben lesz részletes tájékoztatás.
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Rendkívüli ülés lesz a hulladékkezelő központban

Közös nyilatkozatok a gödöllői tanácskozáson

Szemét egy helyzet...

Visegrád Gödöllőn

Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszterhez fordult dr. Gémesi
György, az Észak-kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnökeként, s felhívta a figyelmét arra, több mint száz település marad hulladékgazdálkodási szolgáltatás nélkül, ha
nem történik gyors intézkedés,
mivel az elmúlt hónapok kormányzati döntéseinek eredményeként ellehetetlenülhet a hulladékkezelést végző Zöld Híd
Régió Kft. működése.

Sikeres volt az év kiemelt diplomáciai eseményének tartott Visegrádi Négyek és a KEK külügyminiszteri találkozója, amit október 31-én rendeztek meg városunkban.

Mint emlékezetes, 2010 júniusában
adták át a 6,5 milliárd forintos, uniós
támogatással megvalósult, két központtal működő (Gödöllő és Nógrádmarcal) hulladékkezelő központot,
amit a Zöld Híd Régió Kft. működtet.
Ennek tulajdonosa, a Gémesi György
polgármester által vezetett, 105 polgármesterből álló önkormányzati társulás,
ami ugyanennyi település hulladékgazdálkodását végzi.
A társulás a kialakult helyzetről október 28-ai közgyűlésén egyhangúlag
elfogadott állásfoglalását adott ki, amit
a képviselő-testület is megkapott. Ehhez kapcsolódóan Gémesi György a
testület ülésén elmondta: A tulajdonosok által létrehozott Zöld Híd Régió
Kft. nonprofit alapon működik, ami azt
jelenti, nincs nyeresége, s a szolgáltatás
árképzését az Európai Unió, a Magyar
Állam és a tagönkormányzatok által
aláírt megállapodás rögzíti. A közös
megállapodás révén kialakított ár nem
csak a hulladék gyűjtés, szállítás és feldolgozás árát tartalmazza, hanem a létesítmény, a szolgáltatás elvégzéséhez
szükséges eszközök amortizációját (újra pótlását) is, hiszen tíz év múlva nem
lesz lehetőség hasonló támogatás elnyerésére. Az árnak szintén része a rekultivációs alap képzése, azaz a hulladéklerakónak és környezetének biztonságba helyezése, tájba illesztése, amire
a hazai és a nemzetközi szabályok egyaránt köteleznek. Amíg egyetlen gyűjtőedényben szállítottak el mindent, a
hulladék a lerakóba került. Ma már a
szelektív gyűjtésnek köszönhetően a
hulladéknak csak egy kis része kerül
végleges lerakásra, a műanyagot, a papírt és a fémeket különválogatva újrahasznosítják, nem szennyezzük vele környezetünket. Ennek költségei azonban
magasabbak a korábbinál.
Mint mondta, ha egy cégnél nem
képződik nyereség, viszont csökken a
bevétel és növekszik a kiadás, várható,
hogy az előbb-utóbb nem finanszírozható. Így van ez a Zöld Híd Régió Kft.
esetében is, ahol a januártól bevezetett
díjstop, a 10 százalékos rezsicsökkentés, a tranzakciós díj, a szállítást terhelő
útdíj, hulladéklerakási járulék és felügyeleti díj bevezetése együttesen óriási
bevétel kiesést és többlet költséget
okozott. A problémát folyamatosan jelezték az illetékes hatóságok és a minisztérium felé, s év közben több alkalommal is felmerült, hogy a kiesést és a
többletköltségeket az állam kompenzálja, erről azonban a mai napig semmilyen hivatalos jelzés nem érkezett.
A Zöld Híd Régió Kft. már több
százmillió forinttal tartozik a tulajdonosi társulásnak, mivel a fenti, tőle független okok miatt kialakult válságos
pénzügyi helyzetben nem tudta a társulás felé irányuló pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni. A megújítási kötelezettségek képzése alól az önkormányzati
társulás még átmeneti hozzájárulást
sem kapott. Amennyiben ebben a kérdésben nem történik lépés, év végére
akár a Zöld Híd Régió Kft. felszámolása is megindulhat. A helyzetet nehezíti a közel 340 milliós lakossági kintlévőség, valamint annak az 50 millió

A Grassalkovich-kastélyban délelőtt a
Visegrádi Négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia), Ausztria, Törökország, az EU soros elnökségét betöltő Litvánia és a nyugat-balkáni országok külügyi vezetői,

forintnak a hiánya, amit az állam nem
fizetett ki a szelektíven gyűjtött hulladékokat terhelő termékdíj visszaosztásából.
A Zöld Híd tartalékai még 2-3 hónapig lehetővé teszik ugyan a működést,
de amennyiben nem történik semmi,
elkerülhetetlen lesz a szolgáltatás leállítása.
Mivel a cég szakemberei már év elején jelezték, hogy a döntések milyen
következményekkel járhatnak, Vécsey
László országgyűlési képviselő, aki
szintén tagja a társulásnak, a januári
közgyűlésen kezdeményezte annak átvizsgálását, hogyan lehetne csökkenteni a Zöld Híd Régió Kft. költségeit. A
szakértőkkel történő átvilágítást, valamint a velük való konzultációt követően azonban semmilyen javaslatot nem
fogalmazott meg, ami nyilvánvalóan
azt jelenti, hogy a költségek reálisak.
Ezt támasztották alá az elmúlt hónapok
során elvégzett hatósági és pénzügyi
vizsgálatok is, amik szintén nem tártak
fel hiányosságokat.
A képviselői hozzászólásokat követően Gémesi György úgy döntött, hogy
a képviselőket az gödöllői Hulladékkezelő Központban rendkívüli kihelyezett képviselő-testületi ülésen tájékoztatják a kialakult helyzetről és a Zöld
Híd Régió Kft. működéséről. Erre lapzártánkat követően, november 5-én kerül sor. A rendkívüli ülésre Vécsey
László is meghívást kapott.

Az állásfoglalás:
„Állásfoglalás a kötelezően ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellehetetlenüléséről.
Az állásfoglalást a Társulási Tanács
16/2013. (X.28.) számú határozatával,
egyhangú szavazással fogadta el.
A 109 Észak-Kelet Pest és Nyugat
Nógrád megyei települési önkormányzatot képviselő Társulási Tanács, a kötelező hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatot veszélyeztető sorozatos jogalkotási lépések okán, az alábbiakban hívja fel a Magyar Országgyűlés és Magyarország Kormánya figyelmét.
Az Önkormányzati Társulás, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő, 2010 óta non-profit alapon működő, európai uniós, Magyar
Állami és Önkormányzati finanszírozás mellett megvalósított regionális
hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltető Zöld Híd Régió Kft. naprólnapra nehezebb finanszírozási helyzetbe kerül.
A helyzet kialakulásáért – az érthető
és elfogadható társadalmi célok mellett
–, a 2012. évi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjkorlátozás, díjstop,
valamint az újonnan bevezetett hulladéklerakási járulék, felügyeleti díj, eútdíj, egyéb új adók, a háztartásokat
kényszerűen megkülönböztető díjszabályozás, továbbá az e tekintetben végiggondolatlan rezsicsökkentés a felelős.
Ezek alapján a Társulási Tanács az
alábbiakat állapítja meg:
1.) Megszűnt a köztulajdonú regio-

nális hulladékgazdálkodási rendszer, itt
élők hosszú távú érdekeinek is megfelelő, felelős, környezettudatos és az EU
támogatáspolitikájából is következő
fenntarthatósága. A jelenleg már elfogadott jogszabályi előírások, rendelkezések, valamint azok hatósági kikényszerítése egyre nagyobb mértékben lehetetleníti el a közszolgáltatás gyakorlati ellátását, mely környezeti, közegészségügyi veszélyekkel is jár. Az
így kialakuló helyzet az átalakítás alatt
álló hazai hulladékgazdálkodási rendszerhez is méltatlan.
2.) A jelenlegi szabályozás szembeállítja a közszolgáltatót, a lakosságot és
a hatóságokat, melynek eredményeként fokozatosan romlik az együttműködés színvonala, a kiszámíthatóság
nagyfokú hiánya súlyosan veszélyezteti az európai együttműködésből fakadó, Magyarország hazai jogszabályaiban is rögzített hulladékgazdálkodási
kötelezettségeinek teljesítését.
3.) A Magyar Állam, mindeddig számos szektornak juttatott működési,
fenntartási támogatást, kompenzációt.
A hulladékgazdálkodási ágazattól
mindeddig csak elvonások történtek,
érdemi kompenzációs tárgyalások és a
szükséges egyeztetések meg sem kezdődtek.
4.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terület esetén drámaian megnőtt a felesleges bürokrácia, mely a valós hatásvizsgálatok nélküli jogalkotással párosulva rendkívüli módon megnehezítik a közszolgáltatók helyzetét,
emberi erőforrásokat vonnak el a lakosság színvonalasabb kiszolgálásától
és bizonytalanságok sokaságát idézik
elő nap, mint nap.
A Társulási Tanács felhívja a Magyar Országgyűlést és a Kormányt,
hogy teremtsenek kiszámítható, környezeti értelemben is felelős, politikai
érdekektől mentes, szakmailag és gazdaságilag valós és helytálló díjszabályozási környezetet, egyúttal intézkedjenek a jogalkotásból származó pénzügyi hiány sürgős kompenzálása ügyében!
A kialakított jogi környezetben az
önkormányzatoknak sem a díjak meghatározására, sem a jogalkotásból eredő költségnövekedések megállítására
nincs érdemi ráhatása, ilyen körülmények között a felelős és szakszerű gazdálkodás, a kötelező feladatellátás
alapvető jogi, társadalmi garanciái is
hiányoznak.
A Társulási Tanács rögzíti, hogy az
önkormányzati társulási és tagönkormányzati vagyonából a folyamatosan
növekvő pénzügyi hiányt pótolni nem
képes.
A közszolgáltatást addig és olyan
mértékben tudja fenntartani, amíg a
közszolgáltató Zöld Híd Régió Kft.
drámaian romló pénzügyi helyzete ezt
lehetővé teszi.
Ezt követően a 230 főt foglalkoztató, közel 300 ezer lakost ellátó önkormányzati tulajdonú, non-profit alapon
működő közszolgáltató kényszerűen
fel kell, hogy függessze tevékenységét!”
(BDZ)

valamint az EU bővítési biztosa tanácskozott, délután pedig a KEK külügyminiszterei tartottak plenáris ülést. A tanácskozások fél tízkor megkezdődtek
meg a kastély dísztermében. A küldöttségeket Martonyi János külügyminiszter fogadta.
A tanácskozásra többek között hazánkba érkezett Stefan Füle, az Európai Bizottság bővítési biztosa, a soros
EU-elnökség képviseletében Linas
Linkevičius litván külügyminiszter, Ahmet Davotoğlu török külügyminiszter
és Victoria Nuland, az Egyesült Államok külügyminisztériumának államtitkára is.
A délelőtti tanácskozást követően a
résztvevők közös sajtótájékoztatót tartottak a kastélyban. A rendezvényen
Martonyi János külügyminiszter, Stefan
Füle, az Európai Bizottság bővítési biztosa, Henryka Moscicka-Dendys, a
lengyel külügyminisztérium európai politika és emberi jogokért felelős államtitkára, Miroslav Lajčák, Szlovákia külügyminisztere, Jan Kohout, Csehország külügyminisztere, és Linas Linkevičius Litvánia külügyminisztere értékelték a tanácskozást. Valamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy hasznos és
eredményes volt a találkozó, s közös
cél, hogy elősegítsék a balkáni orszá-

goknak az Európai Unióhoz való csatlakozását, s közös érdekük és céljuk Európa újraegyesítése, annak elérése, hogy
az unió bővítése minden nehézség ellenére haladjon.
A tanácskozáson közös nyilatkozatot
fogadtak el, amelyben a résztvevők
hangsúlyozták a Nyugat-Balkánnak
szentelt évenkénti V4 külügyminiszteri
találkozó jelentőségét, kiemelve, hogy a
rendezvény az elmúlt öt év során a régió
hiteles konzultációs keretévé vált.
A V4 országok arra törekszenek,
hogy konkrét projekteken alapuló segítséget nyújtsanak a Nyugat-Balkánnak. A „Visegrád+” keretében a Nemzetközi Visegrádi Alap már kiterjesztette a nyugat-balkáni országokra irányuló tevékenységét az első olyan projektek

finanszírozásával, amelyeket a régió
nem-kormányzati szervezetei nyújtottak be; és ezt a támogatást az európai
értékek és az integráció előmozdításának céljából a jövőben is folytatni fogja.
A jogállamiság és a demokratikus kormányzás megerősítése továbbra is alapvető fontosságú marad a Nyugat-Balkán
számára az EU-csatlakozáshoz vezető
úton. Erre tekintettel a V4 országok a
nyugat-balkáni partnereikkel együtt
folytatják a jogállamiság és alapjogok
fejlesztését célzó V4+Nyugat-Balkán

szakértői hálózat kiépítését, azzal a céllal, hogy előmozdítsák a reformfolyamatokat és technikai segítséget nyújtsanak, kiemelten a közigazgatási reformokra, valamint az emberi jogok védelmével és előmozdításával foglalkozó
nemzeti intézményekre összpontosítva.
A helyi együttműködés élénkítése, továbbá a nyugat-balkáni régió országai
és a többi érdekelt fél közötti hatékony
regionális együttműködés fejlesztésének bátorítása céljából a V4 arra ösztönzi a nyugat-balkáni országokat, hogy
növeljék erőfeszítéseiket egy olyan regionális alap megteremtése érdekében,
amely a Nemzetközi Visegrádi Alap
mintájára jönne létre. Az új alap fő tevékenysége a helyi civil szervezetek – kulturális, tudományos, oktatási, határokon átnyúló együttműködést elősegítő
és civil társadalmi kapacitást építő –
projektjeihez nyújtandó támogatások
odaítélése lenne.
Délután a KEK külügyminiszterei
üléseztek, akik közös nyilatkozatukban
szorgalmazták, hogy a szervezet azon
tagjai, amelyek már az EU-hoz tartoznak, segítsék az unión kívüli országokat.
A dokumentum szerint a tanácskozás
résztvevői támogatták és ösztönözték az
KEK Európai Unión kívüli tagjait, tegyék meg a szükséges lépéseket az EU
bővítésének folytatásához szükséges

kritériumok teljesítésére, valamint erősítsék kapcsolataikat az unióval.
A KEK plenáris ülésén részt vett Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária,
Csehország, Macedónia, Magyarország, Montenegró, Szerbia, Szlovákia
és Szlovénia külügyminisztere, valamint Ausztria, Fehéroroszország, Horvátország, Olaszország, Moldova, Lengyelország, Románia és Ukrajna külügyminiszter-helyettese, külügyi államtitkára, képviselője. A találkozón szintén
jelen volt az EU soros elnökségét betöltő Litvánia külügyminisztere, az
Egyesült Államok helyettes külügyi államtitkára, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) képviselője.
K.J.
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Gödöllői döntős a Példakép pályázaton

Popova Aleszja lehet az új Örökös Tag

Varga Attila kőfaragóművész

Elkezdődött a szavazás

Különleges kezdeményezést
indított útjára a Példakép Alapítvány. A civil szervezet célja,
hogy megismertesse és elismertesse a nyilvánossággal a
sikeres fiatal magyar vállalkozókat.

Újabb gödöllői, illetve gödöllői
kötődésű jelöltje van a Halhatatlanok Társulatának: táncművész kategóriában Aleszja
Popovát, az egykori Magyar
Balettszínház Gödöllő tagját is
jelölték az elismerésre. A Halhatatlanok Társulatának már
van két gödöllői tagja: Oszvald
Marika és Pécsi Ildikó, városunk díszpolgárai.

Jelenleg Magyarországon kritikusan
alacsony a fiatalok vállalkozói hajlandósága és a fiatal vállalkozók száma;
Európában és a régióban is sereghajtók vagyunk ezen a téren. Ahhoz,
hogy ez a tendencia megváltozzon,
szükség van a társadalomban – és különösen a fiatalokban – élő vállalkozói kép megváltoztatására, az attitűd átformálására és a vállalkozói
szellem kibontakoztatására. Ezért hirdették meg az Év Példaképe versenyt,
amire több mint 400-an jelentkeztek.
A jelentkezők közül az elmúlt hetekben ötvenet választott ki a szakmai
zsűri, közöttük a gödöllői Varga Attilát, aki nem csak a családi vállalkozásban szerzett magának jó hírnevet,
hanem ő az egyetlen, aki hazánkban
megszerezte az „Európai Kőfaragó
Mester” címet.
Varga Attila kőszobrász és díszítőszobrász tanulmányait a Bokányi Dezső Építőipari és Díszítőművészeti
szakközépiskolában végezte, kőfaragó végzettséget négyéves, a díszítő-

szobrász szakmát kétéves gyakorlati
képzés után szerezte meg.
A családi vállalkozásnál, a Varga és
Fiai Kft-nél eddig eltöltött évek alatt
széles körű szakmai tapasztalatra tett
szert. A magyarországi Kőfaragó és
Műkőkészítő Vállalkozók Országos
Ipartestülete kőfaragóversenyein számos díjat nyert alkotásaival.
Az ipartestület támogatásával elvégezte a Brüsszelben akkreditált Euro-

pean Master of Craft mesterképzést,
ami a kézműves mesterségek hagyományait őrzi. Ennek lényege, hogy a
résztvevők Európát bejárva szakmai
tapasztalatokkal térnek haza és otthon
kamatoztatják a más kultúrákban

szerzett ismereteket.
Ezt követően számos felkérést kapott
köztéri szobrok készítésére és műemlékek restaurálására. Alkotásai közül
kiemelkedik a Határáttörés emlékmű,
ami Fertőrákoson található, a vajdasági Apatinban található Szent István
mellszobor, Gödöllőn pedig a SZIE-n
lévő Szent István mellszobor és a
Szentháromság templom stációi.
A kiválasztott vállalkozókkal részletes interjú készül a több ezer példányban megjelenő “Példaképek – 50
fiatal magyar vállalkozó” című kiadványban, de a bemutatkozó anyagok
rövidesen a Példakép Alapítvány weboldalán is olvashatók lesznek.
Az Év Példaképe cím nyertesét online közönségszavazás útján választják ki. A szavazás rövidesen indul a peldakep.hu oldalon. A díjátadásra ünnepélyes keretek között,
egy gálaesten kerül sor 2014 év elején.
jk

Aleszja Popova az egykori balett társulattal több alkalommal is nagy sikerrel lépett fel Gödöllőn, a nevéhez
kötődő bemutatók, előadások nem
csak a műfaj helyi kedvelőit vonzották, hanem az egész ország balett szerető közönségét is. Legutóbb pedig a
múlt esztendőben, fotóiból láthattak
kiállítást az érdeklődők a Művészetek
Házában.
A Halhatatlanok Társulatát a Magyar
Televízió egykori kulturális műsorszerkesztősége, a Stúdió kulturális
hetilap alkotói, Érdi Sándor és Szegvári Katalin hozták létre 1996-ban,
egy portrésorozat ötlete nyomán.
A társulat Örökös Tagjait a nagyközönség választja meg azon elő-

Sisi Baráti Kör
Az Erzsébet Királyné szobor megkoszorúzása
A Sisi Baráti Kör tagjai szeretettel hívják és várják a város lakóit, a királyné
tisztelőit
2013. november 17-én, vasárnap 13.15-kor a gödöllői Erzsébet parkba, a
királyné szobránál tartandó koszorúzásra.
Beszédet mond: Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója, irodalomtörténész.
A Sisi Baráti Kör ezúton is köszöni azok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával egyesületünknek
ajánlották fel. Részben ebből a pénzből rendezzük meg a mostani koszorúzást is, adószámunk: 18665790-1-13
Elérhetőség: Sisi Baráti Kör, 2100 Gödöllő, Pf. 211, e-mail: sisibaratok@gmail.com
Tel.: +36-30-322-2851

SZERELMETES HISTÓRIÁK
A tengerszemű hölgy
2013. november 11., hétfő, 17 óra – Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
Jókai Mór ifjúkori szerelme, Domonkos Terézia 1864. október 9-én, kilencévi házasság
után Gödöllőn lelőtte férjét, Sztregovai János tanítót.
A Sisi Baráti Kör sorozatának 3. részében Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi
Múzeum nyugalmazott igazgatója, irodalomtörténész tart előadást.
A belépés díjtalan!

TELEKI PÁL EGYESÜLET
MEGHÍVÓ
Teleki Pál születésének 134. évfordulója alkalmából 2013. november 8-án (pénteken), 11
órakor koszorúzó megemlékezést tartunk
szobránál, a gr. Teleki Pál téren.
A Művészetek Házától 10.30-kor, a Premontrei Gimnázium parkolójából 10.40-kor díjmentes autóbusz indul a térre, majd a megemlékezés után vissza. Az autóbuszra a közbeeső buszmegállókban is fel lehet szállni.
A megemlékezésre egyesületünk tagjait, és
minden kedves érdeklődőt tisztelettel hívunk
és várunk.
Honlapunkon részletesen, naprakészen tájékozódhat híreinkről, rendezvényeinkről, kirándulásainkról, kiadványainkról:
http://www.telekipal.hu

adóművészek közül, akikről úgy vélekedik, hogy tehetségükkel, a nemes
célok melletti kiállásukkal, valamint
a rendelkezésükre álló eszközökkel
sokat tettek a kultúráért, a művészetért és a társadalomért. Az Örökös
Tagság elnyerése még a sikeres mű-

vészek számára is nagy megtiszteltetés.
A neves művészekből és közéleti
személyiségekből álló kuratórium
négy kategóriában (színésznő, színész, operaénekes, táncművész) jelöl
ki négy-négy művészt, akiknek a neve felkerül a szavazólapra, amit az országos, illetve a regionális napi- és
hetilapok több alkalommal közölnek.
A nézők szavazatai alapján végül kategóriánként két-két művésszel bővül
a Halhatatlanok Társulata. Az új tagok lábnyomát a Magyar Televízió
nyilvánossága előtt rögzítik, majd a
budapesti Nagymező utca Operettszínház előtti kiszélesített, parkosított, utcabútorokkal berendezett részén helyezik el.
Az elkészült lábnyomokat eredetileg
a burkolathoz illeszkedő, időtálló nemes gránitból formázták, később a lenyomatokat fém öntvényből készítették el.
A közönség megszavaztatása, ezáltal
a díjak odaítélése – pénz-, illetve hivatalos támogatottság hiányában –
1999 és 2003, valamint 2010 és 2013
között szünetelt. 2013-ban a Klubrádió vállalta, hogy folytatva a korábbi hagyományt, teret ad a szavazásnak, a díjátadó gálának, valamint a
nyertesekről készülő portréknak.
Szavazni a +36-90/636-360-as telefonszámon lehet a 4-es gomb megnyomásával.
A szavazás eredményének ismertetése és a díjátadó gálaműsor karájk
csonykor lesz a Klubrádióban.

2013. november 5.

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Hősök és titkok
Melyik gyerek ne ábrándozna
arról, hogy épít (vagy talál) egy
időgépet, amivel kedvére utazgathat a múltban?! Hipp-hopp,
egy szempillantás, s máris
testközelből láthatja, a hatalmas dinoszauruszokat, részt
vehet az olimpiai játékokon, lovagolhat Rómában Cézár oldalán, vagy részt vehet a királyi
udvari bálon… és sorolhatnánk
a végtelenségig azokat a vágyakat, amiket mind megvalósíthatnának gyermekeink, ha
lenne egy időgépük.
Bizony, jó is lenne, hiszen ebben az
esetben könnyen megfejthetnénk
azokat a titkokat, amik ma is komoly
fejtörést jelentenek a történelemmel
foglalkozó szakembereknek.
Pontosan ilyen titkoknak igyekszik
utána járni Kim, Julian és Leon (no
meg macskájuk, Kia), akik igazán
szerencsésnek mondhatják magukat,
nekik ugyanis van időgépük! A
könyvtár mélyén, rejtekajtó mögött
található Tempus gép térben és időben oda repíti őket, ahová csak akarják. A három idődetektív ki is használja a lehetőséget, és ha valamire kíváncsiak, csak beszállnak a különle-
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ges szimbólumokkal díszített masinába, s máris az ókori Egyiptomban,
Rómában vagy Föníciában vannak.
Nem kell aggódni, távollétük senkinek sem tűnik fel, hiszen – Tempusnak köszönhetően – a jelenben egyetlen másodperc sem telik el közben.
Most épp annak igyekeznek utána
járni, hogyan sikerülhetett Hannibálnak átkelni az Alpokon az elefántokkal. Kalandjuk egy állatkerti sétával
és egy közelgő biológia dolgozattal
kezdődik…
A folytatás pedig cseppet sem ve-

szélytelen, hiszen metsző téli hideggel, feldühödött harcosokkal, farkasemberekkel kell felvenniük a küzdelmet az Alpok hágóin, miközben Hannibál táborához akarnak csatlakozni.
Ehhez nem kis bátorság kell, szerencséjükre a hatalmas hadvezér nem ellenséget, hanem segítőket lát a három
gyerekben, akik hamar bebizonyítják,
méltók a bizalmára. Nem is egyszer
mentik meg Hannibál életét, aki a történet során a sajátját is kockára teszi,
hogy megmentse túszul ejtett embereit, köztük Leont.
De a gyerekek nem csak Hannibál
barátságát nyerik el, hanem Syrosét, a
karthágói hadvezér hatalmas elefántjáét is, aki különösen megkedveli a
három jövevényt, akik örömmel vállalnak részt az állat gondozásában. A
sereggel töltött napok alatt Kim, Julian és Leon (meg a szintén kalandvágyó Kia) megtapasztalják mindazt a
nehézséget, küzdelmet, amivel a katonáknak meg kellett küzdeni az átkelés során. Ráadásul nem volt elég a
hideg és a veszélyes út, a belső ellenséggel is meg kellett küzdeni, hiszen
voltak a seregben olyanok, akik szívesen visszafordultak volna.
A valós történelmi alapokra épülő
gyermek krimi a fordulatokban gazdag történet mellett Hannibál életrajzát és a történelmi háttér megértését
segítő szószedetet is tartalmazza.
(Idődetektívek – Fabian Lenk: Han(ny.f.)
nibál, az elefántok ura)

Új közművelődési koncepció készült

Még színesebb lesz a kulturális élet
(Folytatás az 1. oldalról)

Az idei tematikus évhez két táncos
produkció is kapcsolódik: december
1-jén láthatja a gödöllői közönség a
Rekviem a szerelemért című oratórium táncszínházi változatát a Cavaletta Művészeti Egyesület és a Gödöllő Táncszínház tagjainak előadásában, december 7-én pedig a Gödöllő
Táncegyüttes lép a közönség elé „Az
utazóké” című műsorával.
Igazi csemegék várnak komolyzenét és a könnyedebb műfajt kedvelőkre is az év hátralévő részében. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar november 9-én Mozart zenéjét szólaltatja
meg a Művészetek Házában, december 8-án pedig a kastélyban Corelli,
Mozart és Händel muzsikája csendül
majd fel előadásukban.
A kastély adventi koncertjeinek sorát Bogányi Gergely, Kádár Orsolya és Szabadi Vilmos közös estje
nyitja december 7-én, december 14-

én pedig az Arpeggio Gitárzenekar
hangversenyére kerül sor. Az Arpeggio ezt megelőzően is készül egy

nagyszabású koncertre, november 16án a Szentháromság templomban barokk, klasszikus és XX. századi műveket szólaltatnak meg. Az est vendége a budapesti Tremolo Gitárzenekar
lesz.
A decemberi hétvégéken érdemes
lesz kilátogatni a főtérre is, ahol de-

Erdélyben járt az Ad Hoc Színház
Különleges útra indult október
végén a Cavaletta Művészeti
Egyesület Ad Hoc Színháza. A
Gödöllőn már nagy sikert aratott Feydeau-darabot, A palimadarat vitték erdélyi testvérvárosunkba, Csíkszeredába.
A missziós út ötlete – immáron
nem először – Márton Danku István
rendező fejében született meg, aki áldozatkész munkájával szervezte és
vezette a társulat tájolását.
A látogatás célja a bemutató mellett az volt, hogy a teljes bevételt átadva támogassák a gyimesfelsőloki
Árpádházi Szent Erzsébet Líceumot
és könyvadománnyal segítsék az ott

tanuló fiatalokat. Az előadás több
volt, mint egy szokványos fellépés.
Mindenki érezte a színpadon
és a nézőtéren is, hogy ez valami más. A szereplők és a
stáb a lehető legtöbbet hozták
ki magukból. A nagy érdeklődés mellett a siker sem maradt el ezen az estén.

cember 1-jén, advent első vasárnapján állítják fel a város karácsonyfáját
és ekkor gyulladnak fel az ünnepi fények. December 7-én rendezik meg –
már második alkalommal – a MÁK
Fesztivált a főtéren, ahol a mákos ételek széles választéka várja majd a látogatókat, s a vállalkozó kedvűek sütőversenyen is összemérhetik majd
tudásukat. Mindezt zenés programok
színesítik majd, s advent valamennyi
hétvégéjén – folytatva a korábbi évek
hagyományait – a gödöllői kulturális
és művészeti csoportok műsora segíti,
hogy lélekben is felkészüljünk a karácsony ünnepére. A programok sorát
a Cantus Ludus énekegyüttes koncertje zárja december 23-án.
A könnyedebb műfaj kedvelőinek a
Talamba Ütőegyüttes Gödöllő és
Horgas Eszter koncertje szerez majd
feledhetetlen perceket. A francia szerelem című album országos koncertturnéját városunkban zárják december 14-én és 15-én.
jk
szobra előtt is megemlékeztek. Az
egyesület tagjai és segítői hálásak,
hogy ismét részük lehetett a határon
túli magyarok vendégszeretetében.
ahsz

Cuento Gitár Trió koncert

Ősz esti „Őszi mesék”

A székelyföldi tartózkodás
alatt a csapat több helyen koszorúval és nemzeti színű
szalaggal tette tiszteletét.
Megálltak Wass Albert sírjánál, valamint Márton Áron,
Gábor Áron, Mikes Kelemen
és Kőrösi Csoma Sándor

Német vendégeket vár a zeneiskola
Városunkban vendégeskedik a müncheni ének- és zeneiskola szimfonikus zenekara – Hans Peter Pairott vezetésével.
A találkozás nem csak ismerkedésre és közös munkára ad lehetőséget a gödöllői Cavaletta Nőikarral és a Frédéric
Chopin Zeneiskola Ifjúsági Vonószenekarával, hanem tovább bővítheti az intézmény külföldi kapcsolatait is.
A látogatás egyben szép példája a testvérvárosi kapcsolatok eredményességének; a kapcsolatfelvételre ugyanis egy
aichachi zenekar kezdeményezésére került sor. A két zenekar és a Cavaletta november 8-án pénteken, 18 órakor a
kastélyban ad közös koncertet.

Gitárzenei koncertnek adott otthont a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ október 31-én. Itt rendezte meg a Cuento Gitár Trió „Őszi mesék 2” című
estjét. A trió tagjai, Gábor Erzsébet, Kósáné Szabó Beáta és Nuszbaum Ferenc
jóvoltából reneszánsz, barokk és klasszikus dallamokat hallhatott a közönség. (t.a.)
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Város–Kép

150 éve született Körösfői-Kriesch Aladár

Emlékezés és díjátadás

(folytatás az 1. oldalról)

Ezt követően hagyományosan, a királyi kastély dísztermében ünnepi műsor keretében adták át a KörösfőiKriesch Aladár Művészeti Alapítvány
díjait. A megjelenteket Körösfői László, az alapítvány elnöke köszöntötte,
aki röviden összefoglalta az elmúlt több
mint másfél évtized tevékenységét,
majd az idei esztendő eseményeiről

szólt. Az alapítvány a jeles évforduló
alkalmából jelentette meg a Tűzőrzők
című könyvet, amiben többek között
bemutatják az eddigi kitüntetetteket, és
tartalmazza valamennyi eddigi rendezvényükön elhangzott tudományos előadást.
Kiemelten szólt arról, hogy az önkormányzat Körösfői-Kriesch Aladár születésének 150. évfordulója alkalmából
az idei kulturális tematikus évet a Szecesszió Évének nyilvánította, a városi
múzeum pedig egy csodálatos időszaki
kiállítással és ehhez kapcsolódó rendezvényekkel emlékezett, s a GIM-ház
is számtalan nívós kiállítást és programot rendezett ennek jegyében.
A kitüntetettekről szólva úgy fogalmazott: mivel az alapítvány egyik kiemelt célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse a névadó munkásságát ezért két olyan személyt részesítettek az elismerésben, akik Gödöllőn
az elmúlt években a legtöbbet tették
ennek érdekében. A díjat Őriné Nagy
Cecília, a Gödöllői Városi Múzeum
művészettörténésze, és Katona-Szabó

Erzsébet textilművész, a Gödöllői Iparművészeti Műhely vezetője vehette át.
A kitüntetetteket Gaálné dr. Merva
Mária, a Gödöllői Városi Múzeum
nyugalmazott igazgatója és Remsey
Flóra kárpitművész méltatta.
Őriné Nagy Cecíliáról szólva Gaálné
dr. Merva Mária felhívta a figyelmet arra, amellett, hogy számos rangos kiállítás fűződik a nevéhez, neki köszönhető
a városi múzeum
művésztelepi anyagának gyarapítása,
és több ebbe a körbe tartozó műtárgy
védetté nyilvánítása, valamint pályázati pénzből történő restaurálása is.
Munkái közül kiemelte az egykori
művésztelep centenáriumi kiállítását,
az ahhoz kapcsolódó katalógust és tudományos konferenciát, valamint az
idei esztendő Körösfői-emlékkiállítást
és az ahhoz kapcsolódó múzeumi programok megvalósítását.
Katona-Szabó Erzsébetet Remsey
Flóra méltatta, aki – ahogy ő fogalmazott – „személyes hangvételű, szubjektív” beszédben elsöprő egyéniségnek
nevezte őt, aki képes arra, hogy nagyvonalú gondolataival magával ragadja a
körülötte lévőket. Mint
mondta, ennek köszönhető,
hogy megvalósult a GIMház, ahol ma a kortárs művészek színe-java vonultatja
fel munkáit. Nem elég szépet, nagyot gondolni, hihetetlen aprólékos háttérmunkával meg is kell valósítani,
s ezt meg is teszi KatonaSzabó Erzsébet, aki jelentős
szerepet vállal abban is,
hogy a mai művészekben
tudatosodjon az egykori
szecessziós művésztelep jelentősége. „Nem kívánok
neki sikert, mert a siker a

homlokára van írva nagy betűkkel” –
zárta gondolatait Remsey Flóra.
A rendezvényen dr. Keményfi Róbert egyetemi tanár, néprajzkutató, az
MTA doktora tartott előadást „150 –
emlékbeszéd Körösfői-Kriesch Aladár
festőművész felett” címmel, amelyben
kísérletező, egyéni látásmódú, sokoldalúságával egyedülálló művésznek nevezte, aki – mint mondta – nem csak
nemzeti művészetünk egyik láncszeme,
hanem az egyetemes művészetnek is
része. Összefoglalójában a kor művészeti hátteréről és az egykori művésztelepről is átfogó képet adott. Keményfi
Róbert Körösfősfői-Kriesch Aladár és
művésztársai tevékenységének számtalan eredménye közül a legjelentősebbnek azt nevezte, hogy jelentős szerepet
játszottak abban, hogy a népművészet
szín és formavilága a magas színvonalú
képzőművészet részévé vált.
Az est ünnepi műsorában Benedek
Krisztina és gyermekei, Benedek Rubinka Róza, Széphalmi Júlia és Széphalmi Pál; Szelba Szabolcs, Madarászi László, Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona, Szkordilisz Emília,
Nguyen Hong Phuc és Gungl Ábel
közreműködésével ének, zenei és irodalmi művek hangzottak el.
(k.j.)

Halottak napi főhajtás

A program a Himnusz eléneklésével
kezdődött, majd Bucsyné Prém Katalin, Madarászi László és Rehorovszki Gábor adott zenés irodalmi
műsort. A világégések hőseire és áldozataira Pecze Dániel alpolgármester
emlékezett:
„Nemzetünk egyik legdrámaibb eseményre gondolunk vissza, az I. világháborúra, mely Gödöllőn is komoly
áldozatokkal járt.
A település akkori 10.262 lakosa
közül 1867-en kaptak behívót, ami a
felnőtt férfi lakosság 49 százaléka
volt. A katonák közül 247-en estek el
a fronton, és 300-an járták meg a hadifogságot.

A mögöttem álló szobor talapzatán
az alábbiakat olvashatjuk: „Mi nem
felejtünk! Nem felejthetünk…”, mely
utalás a világháborút lezáró trianoni
békediktátumra.
S mint ahogy a történelem eseményei összefűződnek, s következménye egyik a másiknak, úgy helyezkedik el a Hősök szobra mögött az a térplasztika, mely a II. világháború áldozatainak állít emléket.”
A halottak napi megemlékezés koszorúzással és a Szózat hangjaival ért
véget. Az önkormányzat képviseletében Gémesi György polgármester,
Pecze Dániel és Tóth Tibor alpolgármesterek tisztelegtek főhajtással az
elesettek emlékműveinél, de mint
minden esztendőben, idén is sokan
hoztak egy-egy szál virágot, mécsest
emlékezve azokra a családtagokra,
rokonokra, akiket tán sosem ismertek,
s akikről ma sem tudják, hol nyug-

Helyben kapott információ

QR-kóddal ellátott szobraink
Több helyütt csodálkozva nézték a járókelők, hogy miféle újdonság került ki Gödöllő leglátogatottabb helyein álló szobraira, műemlékeire. A múlt héten a mostanában egyre elterjedtebb, úgynevezett QR-kódokkal lettek ellátva városunk
szobrai, hogy minél több információhoz juthassanak a látogatók.
A QR-kódok ma már egyre több helyen föllelhetőek a mindennapi életünk különböző területein, hiszen
sokkal egyszerűbb a használatuk,
mint azt elsőre sokan gondolnák.
Mindössze egy „okostelefon” és egy
kódleolvasásra alkalmas szoftver
szükséges hozzá: a telefon kamerájával leolvasva Gödöllő város honlapjának az adott szoborról vagy műemlékről szóló oldala nyílik meg a böngészőben. Ott pedig az információk
két nyelven, magyarul és angolul je-

Emlékezés a világháborúk áldozatainak emlékhelyén

A világháborúk áldozatairól emlékeztek meg október 30-án
este a főtéren az I. és a II. világháborús emlékműveknél az
önkormányzat szervezésében.

Körösfői-Kriesch Aladár születésének 150. évfordulója alkalmából október
29-én 15 órától 18-ig alkalmi bélyegzést végzett a Magyar Posta a Gödöllői
Városi Múzeumban. A helyszínen megvásárolható volt a festőművész születési évfordulójára kibocsájtott elsőnapi bélyegzéssel ellátott bélyeg és boríték
is. Ez már a második alkalom, hogy a Magyar Posta a városi tematikus évhez
kapcsolódó bélyeget ad ki. A Barokk évben a kastélyt ábrázoló bélyeget és
borítékot jelentettek meg, most pedig, a Szecesszió Évében Körösfői-Kriesch
Aladár előtt tisztelegtek.

Meghívó
„Hogyan él tovább a gödöllői
szecesszió Pirk Ambrus
munkásságában?”
címmel nyílik meg Pirk Ambrus táj és
kertépítész kiállítása
2013. november 9-én, szombaton
a Művészetek Házában.
Köszöntőt mond:
dr. Gémesi György polgármester
A kiállítást megnyitja:
dr. Feledy Balázs művészeti író
Közreműködik:
Holló Judit (hegedű)
Czitrovszky Ilona (zongora)
szanak. Emléküket azonban nem csak
a család, hanem a város is őrzi.
(l.t.)

A kiállítás 2014. január 10-ig
tekinthető meg.

lennek meg. A QR-kódok egy időjárásnak ellenálló műanyagra lettek
kinyomtatva, illetve az időjárás viszontagságainak jól ellenálló ragasztóval lettek felhelyezve – azaz csak
szándékos rongálással lehet eltávolítani azokat.
A múlt héten ilyen kóddal a következő szobrok és műemlékek lettek ellátva: Török Ignác-szobor, Hősök
szobra, Petőfi-szobor, Mária Teréziaszobor, Világbéke-gong, Mária-oszlop, Cserkészszobor, Világfa, Szent
Imre-szobor, Nepomuki Szent János
szobra, Körösfői-Kriesch Aladár
szobra, barokk kálvária, Erzsébet-szobor, Szent Flórián-szobor, Fadruszfeszület, Grassalkovich-filagória, pozsonyi csata emlékműve, Kálmán
herceg szobra, isaszegi csata emlékműve.
A tervek szerint a kódokkal ellátott
emlékművek sora hamarosan tovább
bővül.
(t.)
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Ragadozómadár-mérgezési hullámmal kezdődött az ősz

Az ember is veszélybe kerülhet
Szeptemberben több mint egy
tucat védett és fokozottan védett ragadozó madár tetemére
bukkant a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság (KNPI) természetvédelmi
őrszolgálata
Bács-Kiskun megyében. A 20
elpusztított madár miatt a
mostani eset önmagában is kiugrónak számít, ráadásul a 16
barna rétihéja és egy egerészölyv mellett három fokozottan
védett, példányonként egymillió Ft természetvédelmi értékű
kerecsensólyom is az áldozatok között volt!
Egyre korábban kezdődik ...
Az elmúlt években a téli időszakban
derült fény a legtöbb ragadozómadármérgezéses esetre, a tapasztalatok
azonban sajnos azt mutatják, hogy a
„szezon” évről-évre korábban kezdődik. Az időpont- és helyszínvá-

lasztás semmiképpen nem tekinthető
véletlenszerűnek, ami egyben utal az
elkövetők szándékára (nem egy-két,
hanem minél több madár elpusztítása
a cél), illetve a szakmai jártasság miatt a tettesek lehetséges körére is.
Járulékos veszteségek is
Önmagában minden madármérgezéses eset elkeserítő, a helyzet azonban
sokkal rosszabb, ha egy kicsit az ada-

tok mögé nézünk. A hír bevezetőjében olvasható, hogy az elhullott madarak között három fokozottan védett
kerecsensólyom is volt. Ez azért különösen szomorú, mivel ez a faj nem
dögevő, azaz elvileg nem kellene áldozatául esnie a tetemekbe rejtett
mérgeknek. A helyzet azonban az,

hogy ez a rendkívül jól repülő sólyom
kleptoparazita – azaz bukórepüléssel
terrorizálva a nagyobb, kevésbé fordulékony ragadozó madarakat, főleg
a rétihéjákat, elveszi azoktól a táplálékot. Ha pedig ez történetesen egy
mérgezett húsdarab, akkor a kerecsen
is elpusztulhat.
Zajlanak a vizsgálatok
A helyszínelés során, melyet a
Nemzeti Nyomozóiroda (NNI), az
MME és a KNPI munkatársai közösen végeztek, sikerült megtalálni a
csalinak használt, méreggel preparált
tojásokat is.
A Fővárosi Állat- és Növénykertben
történt vizsgálat után a tetemeket és
egyéb mintákat átszállították a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai
Intézetébe (Nébih-ÁDI), ahol ezek
analitikai elemzését végzik. Az előzetes adatok alapján most is, mint
szinte minden alkalommal, egy egész
Európában tiltott, az emberre is kü-

lönösen veszélyes méreganyagot
használtak az elkövetők. A szer felelőtlen tárolás és használat esetén
könnyen végzetes emberi balesetet
okozhat (amihez egy kristálycukorszemcsényi adag is elegendő), sőt
akár vadhúsba is bekerülhet.
Nem hatékony a számonkérés
Magyarországon – annak ellenére,
hogy európai szinten sajnos vezető
helyen szerepelünk a madarak ellen
elkövetett mérgezéses és egyéb bűncselekmények számában – a mai napig senkit nem ítéltek jogerősen letöltendő börtönbüntetésre hasonló
bűncselekményekért. Az új Btk.-ban
az orvvadászat már önálló bűncselekmény, így az elkövetők „méreggel
visszaélés”, „természetkárosítás” és
„állatkínzás” mellett orvvadászattal is
gyanúsíthatóak, és elzárással, öt, illetve két évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatóak. A lakosság harmada
az ilyen esetek kapcsán nem tartja
túlzónak a börtönbüntetés kiszabását
mme
sem.

Így távolítsuk el helyesen a kullancsot, és így védekezzünk ellene!
Az időjárás kicsit megbolondult, a vénasszonyok nyara kicsit elhúzódott. A
csodálatos őszi napfényben az idő tökéletes a kirándulásra. Ha elindulunk, érdemes nagyobb figyelmet fordítanunk a
kullancsok elleni védekezésre, mert
igen komoly és nehezen kezelhető betegségeket terjesztenek.
A kullancsok komolyabb betegségeket
tudnak okozni, mint azt gondolnánk. A
legismertebb talán a lyme-kór, melyet
mindenki a piros folt megjelenésével
azonosít, holott a helyzet ennél sokkal
bonyolultabb, a borrelia baktérium sok
esetben évikig rejtőzködhet a szervezetben, egymástól független és így nagyon
nehezen beazonosítható tüneteket okozva. Az esetek 40 százalékában egyáltalán nem is jelentkezik az oly gyakran
emlegetett vándorló piros folt. A lymekóron kívül sajnos még rengeteg nehezen diagnosztizálható és lassan, fájdalmasan kezelhető betegséget okozhatnak
ezek az állatok.
Nincs védőoltás, védekezni kell
Miután védőoltás csak nagyon kevés,
kullancs által terjesztett betegség ellen
van, az egyetlen lehetőség, amivel kivédhetjük ezeket a betegségeket, a megelőzés. Azt viszont mindenképpen érdemes komolyan vennünk mind az emberek, mind az állatok esetében.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

De tévhit az is, hogy a kullancsok csak
nyáron aktívak, hiszen téli aktivitásuk
megegyezik a nyárival, tehát bármelyik
évszakban is járjuk a természetet, min-

dig gondot kell fordítanunk a kullancsok
elleni védekezésre. Jó, ha azt is szem
előtt tartjuk, hogy nem kizárólag erdőben találkozhatunk kullancsokkal, hanem parkban, játszótéren, sőt már kertben is. A legkisebbeket is mindig védjük
teljes testet fedő ruházattal és megfelelő
kullancsriasztó spray-vel. Általános szabály, hogy 3-4 óránként újra be kell fújni
mindenkit kullancsriasztóval, mert a hatása ennyi idő alatt elmúlik. Az állatok
védelmére is fordítsunk figyelmet, kutyáknál használhatunk bolhanyakörvet,
az a kullancscsípés ellen is véd.
Mindig öltözzünk fel az évszaknak
megfelelően úgy, hogy lehetőleg a bőrünk minél nagyobb felületét védje valamilyen ruha. Ezeket a ruhadarabokat is

vizsgáljuk át otthon, mert a kullancs sok
esetben még a mosógépet is túléli, simán lehet, hogy később egy már kimosott ruhadarabról kerül ránk. Fontos,
hogy a ruhával nem fedett
bőrfelületeken mindig használjunk megfelelő kullancsriasztót embereken és állatokon is.
Ne dőljön be a Facebooknak!
A Facebookon sorra terjednek a népi praktikák a kullancs kiszedésére vonatkozóan, ezeket felejtsük el! A kullancs pont
akkor öklendezheti belénk a mindenféle
kórokozóval fertőzött nyálát, amikor
nem kap rendesen levegőt, tehát mondjuk akkor, amikor valami megbízhatatlan forrásból származó ajánlás alapján
zsíros krémmel kenegeti az ember.
Ugyanez a helyzet a gyufás, kikergetős
módszerrel. Ez sem kimondottan ajánlott. A legjobb a patikában kapható kullancscsipesz használata, jó, ha ez mindig van a táskánkban, és az is sokat segíthet, ha eltávolítás után a csípés helyét
lefertőtlenítjük. A legfontosabb pedig,
hogyha olyan helyen jártunk, ahol előfordulhat kullancs, mindig alaposan
vizsgáljuk át a család összes tagját és
www.nlcafe.hu
kedvencét.

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06-20-5548-450-es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

ELVESZETT!
Szundika névre hallgató chippel ellátott aranyos,
szelíd tacskó keverék kiskutya elveszett.
Október 8-án tűnt el Máriabesnyőről (Fenyvesi
főút). A becsületes megtaláló jutalomban részesül!
Tel.: 20/371-0119; 28/420-730.

Két keverék talált fiú kiskutya ingyen elvihető!
Tel.: 20/468-7516.
IDEIGLENES BEFOGADÓ
GAZDIK JELENTKEZZENEK!
Ideiglenes befogadó gazdiknak várjuk kutyaszerető emberek jelentkezését.
A kutyák élelmezéséről és
orvosi ellátásáról gondoskodunk!
Gödöllői Civil Állatvédők

Tel.: 70/281-9555

KEDVES KUTYABARÁTOK!
Segítséget szeretnénk kérni
mentett kutyáink ideiglenes elhelyezésében.
Jön a hideg, ne kelljen utcán
hagynunk a kidobott, hajléktalan kis állatokat!
Élelmezésükről és orvosi ellátásukról mi gondoskodunk, csak
helyet kérnénk nekik.
+36-20/291-7233
+36/70/2819-555
Köszönjük:
Árva Lelkek Állatvédő Egyesület

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
November 9-én szombaton,
10.30-12.00 között:
Isaszegi Kisállatrendelő

Hatvan: Keverék, felnőtt szuka
kutyus. Elég aktív, pörgős, nehezen viseli a bezártságot. Reméljük egyszer érte is eljön az álomgazdi.

Füge: Felnőtt németjuhász-keverék
kan. Jól szocializálódott, barátságos
kutyus. Elsősorban egyedüli kutyának vagy szuka mellé ajánljuk, szökésbiztos kerítés mellé.

Pöttyös Panni: Ezt a kicsit mókás
kinézetű, vizsla-terrier keverék
szuka kutyácskát Gödöllőn találták. Szeretnénk megtalálni vagy
az eredeti gazdáját vagy új örökbefogadóját.

Bagira: Megfontolt, de virgonc,
idősödő ízig-vérig tacskó keverék szuka. Kiképzett, jól szocializált kutyus. Idősek mellé társnak kiváló lenne. Szeretnénk, ha
nem a telepen öregedne meg.

Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel: dr. Vaskó Márta
Tel.: 20/991-3057.
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Labdarúgás – Szenzcáció: nyert a GEAC

Röplabda – Közép-európai Liga

Alázat nélkül nehéz...

22-es csapdája

A Pest megyei I. osztályban
szereplő Gödöllői SK felnőtt
labdarúgó csapata az elmúlt
játéknapon hazai pályán fogadta az Örkényt és kapott ki
akaratgyenge játékkal simán,
2–0-ra.

Közel állt a bravúrhoz a TEVAGRC csapata,akik az elmúlt
játéknapon nem mindennapi
pechsorozatot megélve, mindhárom szettben 22-re kikapva
maradtak alul az oszt-rák SVS
Post Schwechat együttese ellenében hazai pályán.

Jenei Sándor edzőnek nincs könnyű
dolga, ugyanis aki kilátogatott a mérkőzésre az láthatta, hogy néhány gödöllői játékos hitehagyottan, már-már
alázat nélkül tette a dolgát. A meccs
krónikájához természetesen hozzá
tartozik az is, hogy a látogatók némileg könnyű síppal megadott büntetőből szereztek vezetést a találkozó elején, ez végül rányomta a bélyegét a
párharc kimenetelére. Három fordulóval az őszi szezon vége előtt 14
pontjával a tabella 10. pozícióját foglalja el a Gödöllő.
Pest megyei I. osztály, 12. forduló
Gödöllői SK – Örkény SE 0–2 (0–1)
Megyei II. osztály – Megtört a
jég
Megszakadt nyeretlenségi sororazata

a GEAC csapatának, miután nyerni
tudott Sztriskó István együttese a
Mogyoród vendégeként. Az „egyetemisták” 8 egységgel a 14., utolsó
előtti helyen állnak csoportjukban.
Megyei II. osztály északi csoport,
12. forduló
Mogyoród KSK – GEAC 0–1 (0–0)
Gól: Kurunczi Dániel

Joseph Heller amerikai író történelmi
regénye elevenedett fel az egyetemi
csarnokban az elmúlt hét-végén –
persze csak a címet illetően – a

Megyei III. osztály – Vicces
vasárnap Szadán
Egy hét pihenőt követően Szadán lépett pályára Legéndi György csapata, a GSK kettő. A vendégjáték paródiába illő játékvezetői ténykedéssel
és vereséggel zárult, így két helyet
visszacsúszott a bajnoki tabellán a
gárda és jelenleg a 7. helyen áll a gödöllői társaság.
Megyei III. osztály közép csoport,
11. forduló
Szada-Veresegyház – Gödöllői SK II.
2–1 (1–0) Gól: Kovács Miklós
Következik:
November 10., vasárnap 13:30, Táncsics M. úti Sportcentrum: GSK II. –
-llSződligeti SMTE

Sakk – Döntetlenek meccse gödöllői győzelemmel

Kettős GSBE győzelem
A Gödöllői Sakkbarátok mindkét formációja győzelmet aratott idegenben a sakk csapatbajnokság hétvégi fordulójában.
Az NB II-ben a negyedik helyen álló
MAFC-ot sikerült legyőzni a döntetlenek mérkőzésén idegenben. A csapat
győzelmével előre lépett a 9. helyre.
A Pest megye I/A osztályban az élen
álló Pomáz együttesét múlta felül a
gödöllőiek második formációja, ezzel
a 7. helyre lépett előre a csapat a tabellán.

NB II., Erkel csoport, 4. forduló
MAFC – GSBE 5–7
Győzött: Bándy A., Reznák A., Hönsch P., Kozma G., döntetlen: Nagyajtai G., Veréb G., Sillye K., Kőszegi
L., Tóth M. J., Törőcsik J., vesztett:
Ruttkay P., Téglás M.
Pest megye I/A osztály, 2. forduló
Pomáz – GSBE II. 2–3
Győzött: dr. Tallós E., Fehér M., Nagy
A., vesztett: Fehér J., Fábián Z.
Következő mérkőzések: november
17. NB II.: GSBE – Vízügy,
Pest megye I/A: GSBE II – Alag
-vb-

Amerikai foci – III. Dabasi Kupa

Visszafogott Kalózok
November első hétvégéjén harmadik alkalommal rendezték
meg Dabason a Dabasi Aréna kupát, amire hat csapat nevezett,
köztük a Gödöllői Pirates (Kalózok) csapata. Ezúttal nem sikerült az áttörés a gödöllői csapatnak, a 6. helyen végeztek.
A két, három csapatos csoportban küzdő
formációk az Amerikai foci teremsza-

Heti sportajánló

Mikor, hol, ki?

bályainak megfelelően küzdöttek egymással. A Kalózok a csoportküzdelmeket követően az 5. helyért a Szeged Bats
ellen meccseltek és ugyan sokáig jól tartották magukat, de a végjátékban a
Csongrád megyeiek örülhettek, így maradt a mieinknek a 6. hely.
A torna végeredménye: 1. Eger Heroes, 2. Dabas Sparks, 3. Budapest Eagles, 4. Szekszárd Bad Bones, 5. Szeged
Bats, 6. Gödöllő Pirates.
-li-

Akrobatikus torna – I. SZPA Kupa

Várakozáson felül szerepelt a GSE
Október 26-án rendezték meg az
I. SZPA Kupa Akrobatikus Torna
Kupát Budapesten rendezték
meg Grassalkovich SE öt egységet indított a versenyen. Az
eredmények gödöllői szempontból minden várakozást felülmúltak.
Újonc korcsoportban a Varga Levente,
Köhler Csaba fiú páros aranyérmet
szerzett, ahogy a serdülő II. korcsoportban induló Szlavkovszki Zsolt, Bálványos Noémi vegyes páros is.
A november elején a prágai nemzetközi
versenyen hazánkat képviselő serdülő
II. korcsoportban induló Szabó Csilla,
Darabont Zsanett, Kőhler Kitti női
hármas ezüstérmet ért el. A Grasi újonc
női párosa a Márta Blanka, Boechat
Anna felállásban itt is ezüstérmes lett.
A kiemelkedően népes és nagyon erős

Az elmúlt hétvégén meccsdömping volt a GEAC asztalitenisz szakosztályánál. A mérleg négy győzelem és négy vereség.
A férfi Extra ligában szereplő gödöllői alakulat első győzelmére készült a
Komlói Bányász ellen, de sajnos nem
sikerült, 6–4-re kaptak ki a mieink,
így továbbra is nulla pontos a csapat.
Az NB II-ben a Váci Reménység ket-

Játékos, atlétika jellegű foglalkozás indult 6-10 évesek részére, október 15-től az Erkel iskola alagsori tornaszobájában!
A foglalkozások ideje: kedd-csütörtök 16.30-17.30-ig.
Jelentkezni lehet:
kirchhofer.se@gmail.com

Közép-európai Liga, 4. forduló:
November 10., vasárnap 18 óra, SZIE
sportcsarnok: TEVA-GRC – Doprastav Bratislava (szlovák)

tes csapatát fogadta a GEAC kettő és
nyert 11–7-re, ezzel a tabella 4. helyén áll jelenleg a gárda. Az NB IIIban szintén hazai pályán küzdött a
pontokért a gödöllői klub hármas számú formációja. A Cegléd II. elleni
párharcban a vendégek megsemmisítő, 17–1-es veresgét mértek a mieinkre. A csapat a 8. helyen áll jelenleg
a tabellán.
A Pest megyei “A” csoportban a
GEAC IV. a Tápiógyörgyét fogadta

Lovrencsics Gergő formában

Labdarúgás:

fiatal, magyar válogatott labdarúgó, aki
második évét tapossa Lengyelországban, a Poznan meghatározó játékosa és
joggal mondhatjuk, hogy jelenlegi legjobbjai közé tartozik, mi sem bizonyítja
ezt jobban, hogy az elmúlt három bajnoki meccsén betalált a magyar szélső az
ellenfelek kapujába és klubja második
legjobb góllövője jelenleg.
A külföldön játszók közül Ifj. Nagy Dániel jelenleg a német harmadosztályban szerepelő Osnabrüch tagja. A nemrég még a Hamburg kötelékébe tartozó
22 éves labdarúgó sérülései után most

Játékos
Atlétika

A kép illusztráció

Ingyenes lakossági gimnasztika!
Ingyenes testmozgási lehetőség heti egy
alkalommal a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Torna Szövetség Aerobik
Szakág, valamint a Gödöllő Város Önkormányzatának támogatásával. Várunk

Közép-európai Liga,
4. forduló:
November 10., vasárnap
18 óra
TEVA-GRC – Doprastav
Bratislava (szlovák)
(SZIE csarnok)
rom versenyzője, Papp Kinga, Papp
Csenge, Alton Sophie is. A gödöllői
hármas jól szerepelt és a nemzetek közötti rangsorolásban a 13. helyet érte el.
Meghívó – Grassalkovich Kupa
A Grassalkovich SE egységei legközelebb november 16-án Gödöllőn fognak versenyezni, méghozzá a Damjanich János Általános Iskola tornatermében megrendezésre kerülő X. Grassalkovich Kupán. Szurkoljon együtt a
GSE versenyzőinek a sikeres szereplésért!
-ká-

Portugália adott otthont az idei akrobatikus tornász Európa-bajnokságnak,
amelyre kvalifikálta magát a GSE há-

Sikeres gödöllőiek – Itt kezdő labdarúgók itthon és külföldön

Kis rovatunkban a gödöllői kötődésű, de már profiként hazai,
vagy külföldi klubokban sportolók szereplését mutatjuk be. A
teljesség igénye nélkül elsőként
a labdarúgás alapjait Gödöllőn
kezdő focistákkal kezdjük, akik
hazai és nemzetközi szinten is
megállják a helyüket.

-tl-

Európa-bajnokság – Szépen
helyt állt a gödöllői hármas

Nyolcból négy győzelem

A sort a remek formában lévő Lovrencsics Gergővel kezdjük, aki a lengyel
Lech Poznan profi labdarúgójaként keresi jelen pillanatban a kenyere javát. A

Röplabda:

mezőnyben a gyermek női hármas (Darabont Júlia, Zamecz Kitty, Lőrincz
Boglárka) negyedik helyezett lett.
Kőhler Ákos vezetőedző így értékelte a
versenyt: – Az akrobatikus torna egyre
népszerűbb, egyre több egyesület alakul, indít versenyzőket, a mezőny egyre
erősebb lesz. Ebben a helyzetben a
Grassalkovich SE versenyzői kiválóan
helytálltak. Az eredmények igazolják az
edzések mostani tanév elején bevezetett
új rendjét. A szülők és támogatók ismét
kiváló hangulatot teremtettek versenyzőink gyakorlatai alatt, ezúton is köszönjük a támogatást.

Asztalitenisz – 50%-os hétvége

A gödöllői klubok szimpatizánsainak szeretnénk segíteni azzal, hogy mostantól tájékoztatást adunk a kiemelt városi
sporteseményekről. Mikor és
hova érdemes kilátogatni és
szurkolni városunk csapatainak?

Pest megyei II. osztály, 13. forduló:
November 10., vasárnap 13:30, Egyetemi Sportpálya:
Gödöllői EAC – Iklad KFC
Pest megyei III. osztály, 12. forduló:
November 10., vasárnap 13:30, Táncsics M. úti Sportcentrum:
Gödöllői SK II. – Sződligeti SMTE

TEVA-Gödöllői
RC
legutóbbi
meccsén. A Közép-európai Liga
(MEVZA) 3. játéknapján a lényegesen esélyesebb osztrák „postás hölgyek” látogattak Gödöllőre, akiknek
igencsak megnehezítették a dolgát
Szalay Attila tanítványai. A gödöllőihatos mindhárom, végül 22-re elveszített szettben vezetett, de a végjátékban nem sikerült kellően koncentrálniuk, így végeredményt tekinteve
sima, 3–0-ás vereséget szenvedtek a
mieink. A TEVA-GRC három fordu-

lót követően 2 ponttal a 7. helyen áll a
nyolc csapatot felvonultató MEVZAligában.
Közép-európai Liga, 3. forduló
TEVA-Gödöllői RC – SVS Post Schwechat 0–3 (-22, -22, -22,)

mindenkit szeretettel, kortól, nemtől függetlenül! Helyszín: Művészetek Háza,
F51-52-es terem. Időpont: szerdánként
19-20 óráig. Bővebb információ:
a 06/70-28-30-588 –as telefonszámon.

és küldte haza 12–6-os zakóval. A
Gödöllő itt a 3. helyen áll. A megyei
“B” északi csoportjában a GEAC VII.
15–3-ra verte a Tollszár-Kontravéd
együttesét, míg az ugyan itt szereplő
V-ös alakulat a váciakat verte 11–7re. Előbbi az első, míg utóbbi a 3. helyet foglalja el csoportjában. A megyei “B” déli csoportjában mind a
GEAC VI. (Albertirsa ellen idegenben 14–4), mind a GEAC VIII. kikapott (Maglódon 15–3). A VI-os csapat
a 12., míg a VIII-as alakulat a 11. helyen áll a bajnoki tabellán.
-lt-

kezd formába lendülni.
A hazai mezőnyben is találunk gödöllői
fiatalembereket, akik öregbítik városunk hírnevét. A szintén válogatott kerettag Varga Roland, a bajnoki címvédő Győr NB I-es csaptának oszlopos
tagja. Az ETO tavalyi házi gólkirálya
csapatával jelenleg a 7. helyen áll. Szintén meghatározó tagja az Újpest FC csapatának Simon Krisztián (a lilák a 12.
helyen állnak), míg Busai Attila a 4.
helyezett Ferencváros játékosa jelenleg.
Említést érdemel az NB III. közép csoportjában listavezető Soroksár SC labdarúgója, Lovrencsics Balázs, aki 7 találattal vezeti klubja házi góllövő listáját.
-ll-

A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do
Sportegyesület felvételt hirdet 10 éves
kortól. Gyere és edz velünk, hogy egy
éles helyzetben meg tudd magad védeni vagy versenyezz és legyél a jövő
bajnoka és egy összetartó csapat tagja!
Jelentkezés a 06/20-560-11-48-as számon vagy a
contactsegodollo@gmail.com
e-mail címen, illetve szeptembertől az
edzéseken (BIO-FIT Center
Gödöllő, Állomás út 1-2./a hétfő és
szerda 17:30-19:00-ig).
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ajánló

Gödöllői Szolgálat 9

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A SZECESSZIÓ ÉVE
GÖDÖLLŐN 2013

A Gödöllői Városi Múzeum
szeretettel meghívja Önt a

Megmentett szecessziós
műkincsek
című kiállítás megnyitójára
2013. november 14-én
csütörtökön 16 órára
Köszöntőt mond:
Dr. Gémesi György
polgármester
A kiállítást megnyitja:
Gaálné dr. Merva Mária,
a Gödöllői Városi Múzeum
nyugalmazott igazgatója
A kiállítás kurátora:
Őriné Nagy Cecília
művészettörténész
A kiállítást rendezte:
Fábián Balázs és Seres Imre
A kiállítás megtekinthető:
2013. december 22-ig
Nyitva tartás:
szerdától vasárnapig
10-16 óráig

Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő
Szabadság tér 5.
Tel.: (28) 421-997,
(28) 421-997,
+36-20-269-2007
Fax: (28) 422-003
e-mail:
gmuzeum.g@gmail.com
www.museum.hu/godollo/varosi

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában TIZENÖT ÉVES A GIM című csoportos
képző- és iparművészeti kiállítás látható

Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis
Erzsébet, F. Orosz Sára, Farkas Éva, Fábián
Dénes Zoltán, Hauser Beáta, Katona Szabó
Erzsébet, Kárpáti Tamás, Karsai Zsófia,
Kecskés Zoltán, Kun Éva, Latin Anna, Lévai
Nóra, Müller Magda †, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Pistyur Imre, Rékasy Levente,
Remsey András †, Remsey Flóra, Simonffy Márta, Szikora Tamás †, Szőcs Miklós Tui,
Szuppán Irén
A kiállítás megtekinthető: 2014. február 28-ig, minden szombaton 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, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Közérdek

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT KITÜNTETÉS
Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, valamint az ezt
módosító 21/2003. (VI.19.) számú, az 5/2012. (II.8.) számú önkormányzati rendelet 4. §.-ban szabályozta a
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozásának rendjét.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek,
akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájárultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető.
A kitüntetés átadására a 2014. március 15-én rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre
vagy szervezetekre, akit (akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2014-ben.
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.
Határidő: 2013. november 22., 12 óra

Guba Lajos sk., a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ
Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozásának rendjéről – értelmében 2014-ben is szeretnénk átadni a MAGYAR KULTÚRA Napja alkalmából a kimagasló teljesítmény vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT.
A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik
(amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és
meghonosításában.
„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb két személy részesíthető”.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő munkáját.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre megküldeni.
Határidő: 2013. november 22., 12 óra.
Guba Lajos sk., a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Árverési hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) árverést hirdet Gödöllőn, az Ady Endre sétány 12. szám alatt található lakótelek tulajdonjogának megszerzésére.
Az eladásra kínált, családi ház építésére alkalmas, beépítetlen terület megnevezésű, az Ady Endre sétány és Martinovics Ignác utca sarkán, a Királyi Kastély közelében fekvő lakótelek helyrajzi száma 5845/1, területe 882 m2. Az ingatlan közművel ellátatlan. Az Ady Endre sétányon és a Martinovics Ignác utcában víz, elektromos energia, gáz,
szennyvíz és telefon közművek találhatóak. Az ingatlan a szomszédos közterületekről megtekinthető.
A telek kikiáltási ára: bruttó 28.654,20 Ft/m2, azaz bruttó 25.273.000 Ft.
Az árverés helye: Gödöllő Városháza (Szabadság tér 7. III. emelet 304. sz. helyiség)
Az árverés ideje: 2013. november 25., 16 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele: Bánatpénz címén a kikiáltási ár 20 százalékának megfelelő összeg befizetése a
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.
Jelentkezni lehet: 2013. november 22-én 12 óráig a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodáján, a III. em. 302. sz. helyiségben Tolnai Katalinnál (telefon: 28/529-253), aki az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad.

November 4-10-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
November 11-17-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,
06-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. Tel: 28/410-653,
06/30-331-8822.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
06-20/524-0340.

„Fiatalok a régiókért” Gödöllőn

November 1-jétől megváltoztak a közvilágítási
hibabejelentések lehetőségei:

A Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési (HUSK) Program keretében a határ két oldaláról 32 végzős egyetemista és pályakezdő szakember vett részt egy határmenti
együttműködéseket serkentő Európai Uniós projektben. A „Fiatalok a régiókért” projektben a
Szent István Egyetem hallgatói közül is részt vettek a projektmenedzsment és pályázatírási képzésre épülő határmenti együttműködéseket beindító programban.

Posta: Eurovill Kft. 2230 Gyömrő, Táncsics M. út 110.
Telefon: 06-40-980-030 (kék szám) Fax: 06-29530-101
E-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu
Web: www.eurovill.hu

A korábbi tapasztalatok alapján ugyanis a határon átnyúló kapcsolatépítések egyéni szintű kezdeményezései ugyan
hasznosnak bizonyultak, azonban önmagukban mégsem elegendőek a hosszú távú és korszerű fenntartható fejlődéshez. Ehhez azonban megfelelő szaktudású szakember háttér biztosítása szükséges, valamint a határon átnyúló
együttműködés területén a partnerépítésben, projektfejlesztésben és projektvégrehajtásban szerzett tapasztalatok
széles körű megosztása. A képzésünkkel e folyamathoz kívántunk hozzájárulni, azzal a nem titkolt céllal, hogy a térségi szereplők szemléletváltását, a közös érdekeik felismerését, a tervezési folyamatokban való együttműködést elősegítsük.
Bízunk benne, hogy projektünk hatására a határmenti együttműködésben a következő ciklusban megnőhet a helyi
kezdeményezésként születő projektek száma, amelyekben külső szereplők csak a minimálisan szükséges mértékben
vesznek részt. Ez egyben kiterjeszti a hosszabb távon és életképes együttműködéseket, amikor is a közösen kiválasztott témákban rendszeres, jól menedzselt közös munkára kerül sor és ezek folyamatosan újabb együttműködési témákat szülnek. A projekt során létrejött hálózat segít megoldani a szakmai problémákat és példát mutat a helyi projektmenedzsment kapacitásbővítésre mások számára is.

Közérdekű telefonszámok
VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410-295
DMRV hibabejelentő: 520-790
TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36-80/300-300
TÁVHŐ Kft.: 514-096
Zöld Híd Kft.:418-603

További információ: http://goo.gl/9ZLwHB

Gödöllővel kapcsolatos
hírekről, eseményekről
tájékozódhat:

www.godollonettv.hu
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Mozaik

KEDVES VENDÉGEINK!
Gödöllő városi piac
emeleti étterme újra fogadja
a bankkártyával, valamint
a Szép Kártyával rendelkező
vendégeit is!

Ötféle menü: 780 Ft
Háromféle menü: 880 Ft
és egyéb megszokott ételeink
(gulyások, halászlé, vadak, halak).
NYITVA TARTÁS:
Hétfő-péntek: 7-18.30
Szombat: 7- 17.30
Vasárnap: 9-16.00
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2013.
GYÁSZJELENTÉS

Keddenként 11-18 óráig tartunk nyitva!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési 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.

+Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy HIDI MIHÁLYNÉ szül. GAJDER MÁRIA életének 71.
évében, 2013. október 27-én váratlanul elhunyt. Drága halottunk
hamvasztás utáni búcsúztatását 2013. november 11-én, hétfőn 13
órakor tartjuk a máriabesnyői temetőben. A gyászoló család.
KÖZLEMÉNY

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16; P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

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 lérhetőségeken tehet bejelentést:

20/550-4981, 20/495-2420
E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja! Reklámozza
cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos elolvassák
INGATLAN
+Gödöllő, kiemelt övezetben, a Kastély közelében, 2 szintes, 4
szobás, 2 fürdőszobás családi ház gondozott kerttel, kedvező áron
eladó (kisebb ingatlant esetleg beszámítok). Tel.: 06-20-9-443356
+Gödöllőn, a Márki Sándor utcában 2.200 m2 építési telek féláron,
sürgősen eladó. Tel.: 20-368-1710
+SÜRGŐSEN ELADÓ 62m2-es,
2szobás, erkélyes lakás Gödöllőn,
Kossuth L. utcában! I.ár: 9,9 MFt.
20-772-2429,
+Sürgősen
eladó
Gödöllő
kertvárosában 95m2-es 3szoba,
konyha-étkezős, alápincézett kockaház 720m2-es telekkel. I.ár:
13,9MFt! 20-772-2429
+Az ár alkuképes! Központhoz közel
200m2-es vállalkozásra alkalmas
duplagarázsos ház eladó! iár:
17.9MFt. 20-804-2102

 
  

+Gödöllőn ELSŐ emeleti, tégla, 2
szobás, felújított, gázkazán fűtéses
lakás eladó. Iár: 9,9MFt. 20-772-2429
+Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó
állapotú, saroktelekre épült 100m2es családi ház eladó 17.6MFt-os
irányáron! 20-539-1988
+Alkuképesen, sürgősen eladó
Erzsébet park közelében 3.em-i
erkélyes, 2,5 szobás lakás! Iár:
9.8MFt! 20-539-1988
+Eladó a János utcában 2 szobás,
erkélyes lakás! Iár: 8.5MFt!! 20804-2102
+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi házat vagy
eladó telket. 20-944-7025
+Eladó! Gödöllő központjában
újszerű, kétszintes nappali+2,5
szobás újszerű lakás zárt parkolóval!
Iár:18.9MFt! 20-539-1988
+Gödöllő központjában épülő társasházi lakások eladók kulcsrakészen
300.000Ft/m2 áron! 20-944-7025
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+Gödöllőn új építésű modern ikerházfél minkét fele kulcsrakészen
eladó! Iár: 25,9MFt. 20-944-7025
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére (20)8042102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház
tulajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3
szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú
lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+Eladó az egyetemi lakótelepen egy parkra néző, két szobás,
földszinti öröklakás. Tel.: 20/616-9336.
+Eladó kiváló állapotú, teljesen felújított, családi házban
kialakított földszinti, külön bejáratú, kétlakásos társasházi
lakás Gödöllőn. 83 m2-es, amerikai konyhás, nappali + két
szobás téglalakás garázzsal, új nyílászárókkal, alacsony rezsivel. Iá.: 18.9M Ft.Tel.: 70-514-5854.
+Szada fenyvesligeti részén, 1628 m2-es, közművesitett
épitési telek 7,5mft-ért eladó. Tel.: 20-3456-552.
+Sürgősen ár alatt eladó Gödöllőn az Antalhegy lábánál 2 szintes,
két generációs 5 szobás családi ház, kis telekkel. Tegyen Ön ajánlatot!! Megegyezünk! Iár.: 19,5 mFt. Tel: 06-30-684-5516.

+Eladó Gödöllőn, a Komáromi utcában egy 750 nm-es telken,
egy 80 nm-es, kétszobás, téglaépítésű kockaház, két beállásos
garázzsal. Referencia szám: 3753. I.ár: 14,5 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Vasvári Pál utcában, egy téglaépítésű,
cirkófűtéses, alápincézett lakóház, mely áll földszinten 2 szoba,
konyha, fürdőszoba, tetőtérben 1 szoba, tusoló. Telek mérete:
630 nm. Referencia szám: 3719. I.ár: 22,5 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó egy kétlakásos társasházban egy 65 nm-es nappali+2 szobás lakás, kis kertrésszel, alkalmi áron. I.ár: 12,5 m Ft. 20/9194-870
+Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy 100 nm-es két
fürdőszobás, téglaépítésű kockaház, 2700 nm-es telekkel, 23
m Ft irányáron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti
öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a Duna utcában egy 1050 nm-es építési
telek, 13,5 m Ft irányáron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Keresek eladó, kiadó ingatlanokat ügyfeleink részére. Köszönöm
a bizalmát! Tel: 06-30-684-5516. mkatalin@florina.hu.

+Eladó Gödöllőn, Blahán egy panorámás ikerház, nappali+3
szobás, újszerű, két fürdőszobás családi ház. Referencia szám:
3742. I.ár: 27,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó 159 nm-es új építésű, minőségi családi ház Veresegyházon.
Azonnal költözhető! Iár: 36,8 mFt. Tel: 06-30-684-5516.

+Eladó Gödöllőn, a Harasztban egy 600 nm-es építési telek.
I.ár: 10,5 m Ft. 20-919-48-70

+Egyedi tervezésű, galériás, 230 nm hasznos lakótérrel
rendelkező minőségi kivitelezésű családi ház Gödöllőn eladó.
Családi okok miatt sürgős! 6 szobás, 2 szintes újszerű ingatlan.
Iár: 39,7 mFt. Tel: 06-30-684-5516.

+Eladó Gödöllőn, egy örök panorámás, örökzöldekkel telepített
arborétumban, egy 3 szintes, 100 nm-es lakóépület, teraszokkal, erkéllyel, alkalmi áron! Referencia szám: 3747. I.ár:
18,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn vállalkozásra is alkalmas ingatlan eladó. Részben
felújított családi ház 135 nm, 3 szoba + nappali, 2
fürdőszobával, ipari árammal. Ára: 29 mFt. Tel: 06-30-6845516. mkatalin@florina.hu.
+Eladó Gödöllőn, a Kossuth L. utcában egy 1. emeleti, kétszobás, teljesen felújított 55 nm-es öröklakás. Referencia
szám: 3729. I.ár: 12,2 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3 szobás,
téglaépítésű családi ház, két lakrésszel. 1100 nm-es telek,
díszkert. Referencia szám: 3726. I.ár: 22,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, a belvárosban két darab újépítésű, 1. emeleti
70 nm lakás 21 m Ft.-ért és egy 48 nm-es lakás 15 m Ft.-ért.
Referencia szám: 3762. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren, egy kétszobás, egyedi fűtéses,
téglaépítésű öröklakás. Az ingatlan 57 nm-es, melyben nyílászárók
lettek cserélve. Referencia szám: 3760. I.ár: 11 m Ft. 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 nmes telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-es garázs is. Lakást
beszámítok: Kossuth, Erzsébet Kné krt.-i lakások előnyben. (Csak 2.
emeletig!) Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Veresegyházán, Kökény utcában, egy 1000 nm-es
építési telek, kis méretű faházzal. Referencia szám: 3752. I.ár:
8,3 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában egy 63 nm-es kétszobás, erkélyes, IV. emeleti lakás, iár: 8,5 m Ft. 20-91-948-70
+Gödöllőn, Palotakerten, 1. emeleti, 44m2-es, 1 szobás, déli
fekvésű, azonnal költözhető, tehermentes lakás eladó. Iá: 6.2M
Ft Érd: 70/432-2028
+Gödöllőn, Erzsébet park közelében, MAGASFÖLDSZINTI, 56
nm-es, 2 szobás, déli fekvésű, felújított, tehermentes, egyedi
fűtésszabályzóval és mérővel rendelkező lakás eladó. Iá. 11.5M
Ft Érd: 70/432-2028
+Gödöllőn Paál L. közben konvektoros, 51 nm-es, 1+2 félszobás lakás eladó új nyílászárókkal. Irányár: 10,2 MFt. Lipcsey
Ingatlaniroda, www.lipcsey.com 0630-6336-110
+Paál L. közben konvektoros, 44 nm-es, 1,5 szobás lakás
eladó új nyílászárókkal. Irányár: 8,9 MFt. Lipcsey Ingatlaniroda,
www.lipcsey.com 0630-6336-110
+Munkácsy utcában konvektoros, 51 nm-es, 2 szobás lakás
eladó új nyílászárókkal. Irányár: 9,8 MFt. Lipcsey Ingatlaniroda,
www.lipcsey.com 0630-6336-110
+Fenyves ősfás részén 530 nm-es telken 58 nm-es
hőszigetelt tégla ház eladó, nyári konyha, kamra, terasz,
pince. Irányár: 15,5 MFt. Lipcsey Ingatlaniroda, www.lipcsey.com 0630-6336-110
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+87 nm-es, szép állapotú, 3 szobás, kertkapcsolatos, földszinti lakás 20 nm-es garázzsal az egyetemi erdő közelében eladó.
Tel: 06-70-451-4323
+Eladó tulajdonostól a Palotakerten négyemeletes ház 4.
emeletén egy 59m2-es 2 szobás távfűtéses, egyedi
fűtésmérővel felszerelt lakás 9,3M.Ft-ért. Érd: 30-619-6831
+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es
magasföldszinti lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos
utcában. Érd: 0670-2915-134
+Gödöllőn a Szent János utcában 43 nm-es, 1,5 szobás lakás
eladó. Téglaépítésű, szigetelt, 4. em. egyedi fűtésű, (fém
nyílászárók, redőny, nagyszobában álmennyezet) + tároló. Iár:
8,5 MFt. Tel: 06-20-542-7720
+Eladó egy amerikai konyhás, sarokkádas fürdőszobás, 1,5
szobás lakás a városközpontban tulajdonostól, tehermentesen.
Iár: 8,2 millió. Tel: 06-20-383-2486
+2,5szobás, felújított parasztház eladó Zsámbokon, vagy
kisebb lakásra cserélhető. Fűtés: konvektorok+ vegyes kályhák. Kb. 800nm kert, kamrák, garázs. Szennyvízcsatorna az
utcában. Víz, villany, fürdőszoba van. Iár:8MFt. 70-389-8930
+Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1
félszobás távfűtéses lakás. Ár: 9,8 M FT. Érd: 06-20-341-9861
+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), felújított lakás. Iár: 9,9MFt. 06-70-580-1809
+Eladó Gödöllőn, az Antalhegyen 615 nm-es, örökpanorámás
építési telek 20 nm-es utcafronttal. Víz, gáz, villany bekötve.
Ár: 7,1 M Ft. Tel: 06-30-6110-152

+Gödöllőn, Palotakert lakótelepen
eladó egy felújított, másfél szobás
(44nm) öröklakás. Iár: 8mFt. Lakáscsere nagyobb (60nm) gödöllői lakótelepire, érdekelne. Tel: 20-968-0336
+Gödöllőn, az Erzsébet körúton első
emeleti, kétszobás, erkélyes lakás
eladó. Tel: 06-30-274-3407
+CSÁBÍTÓ PANORÁMÁJÚ 130 nmes ikerház rendezett kerttel a
Knézich utcában eladó. Iár: 34,9
MFt. Érd: 06-30-221-5981
ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllő Királytelepen, 2013-ban
szigetelt, alacsony költségű, berendezett, 45m2-es családi ház kiadó.
Érdeklődni: 06 20 986 4946
+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+2 szobás, bútorozatlan lakás kiadó Gödöllő központjában
2013. dec. 1-től. Távfűtés, jó közlekedés, 2.em. 50.000,-Ft+
rezsi+ 1 havi kaució. 06-70-431-1412
+Hosszútávra kiadó kertes házban, Attila utcában külön bejárattal
szoba-konyha, fürdőszoba. Konvektoros fűtés, külön gáz, villany és
vízóra, bútorozott, szigetelt. Nem kisgyerekes, nemdohányzó házaspárnak 45eFt+ rezsi+ egyhavi kaució. 06-30-581-3827
+Kiadó Gödöllőn a városközponthoz közel egy 2013-ban épült
72 nm-es ikerház saját kerttel! Bérleti díj: 120.000 Ft/hó +
rezsi. Tel: 06-20-430-6474

+Gödöllő központjában nappali + 2 hálószobás, kétszintes,
újszerű sorházi lakás tulajdonostól eladó. Érd: 30-338-2208

+Különálló jó állapotú szoba-konyhás zuhanyzós, bútorozott,
fatüzelésű lakás kiadó. Főzés gázzal. Kábeltévé van, olcsó rezsi.
1 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-609-8707

+Eladó Gödöllőn a János utcában egy 1,5 szobás 2.em. konvektoros, erkélyes lakás és egy BETONKEVERŐ. 9,9 MFt. Tel:
06-20-228-8460

+Gödöllőn, csendes helyen családi ház kiadó. 1 + 2 félszoba.
60.000,-Ft + rezsi + kéthavi kaució. Tel: 06-20-4699-295

+Gödöllőn a Diófa utca végén 3320 nm-es zártkert eladó. Iár:
5 MFt. Érd: 06-70-368-6019

+GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN másfél szobás, 44 nm-es, bútorozott lakás 1-2 személynek kiadó. 50.000,-Ft/hó rezsi + 2 havi
kaució. Tel: 06-70-316-5381

+Gödöllői lakótelepi cserével is eladó Kartalon egy modern, 3
szoba, amerikai konyhás ház. Tetőtér beépíthető. Minden
megoldás érdekel! Iár: 18,8 M Ft. Tel: 06-20-434-4034

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Eladó Valkón gazdálkodásra is alkalmas, 2223 nm-es telken
lévő, két szoba, konyha, étkezős ház (garázs, borospince,
kemence, melléképület van). Iár: 8 M Ft. Érd: 06-20-359-4201
+Gödöllőn a kertvárosban központhoz közel eladó egy meglévő
ház melletti telekrész ikerházfél építésére. Iár: 7,9 MFt. Érd:
06-20-359-4201

+Gödöllő központjában, a Dózsa György úton, új épitésű,
utcafronti, 34 m2-es üzlethelyiség kiadó, akár iroda részére
is.(riasztó,légkondi,parkolás). Tel.: 20-3456-552.
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött telephelyén kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek
kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok
helyiséggel. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken
vagy a +36 20/391-0410 telefonszámon
+Belvárosi, Bajcsy-Zs. utcai 86nm-es, irodának is alkalmas
ingatlan, udvarral, parkolóval 95eFt/hó kiadó. Tel: 70/4091-540
+Belvárosi szépségszalonban KOZMETIKÁNAK kialakított,
igényesen berendezett üzletrész és FODRÁSZNAK szék kiadó.
Reális ár, saját parkoló, klíma. Tel: 06-70-390-2818
+ÜZLETHELYISÉG Gödöllő belvárosában a Petőfi téren (udvari)
ELADÓ vagy KIADÓ. Tel: 06-30-346-5408
ÁLLÁS

+Gödöllő belvárosában egyedülálló, körpanorámás 130 m2-es
luxus kategóriáju iroda ( több tárgyalóval, teakonyhával) hosszú
távra kiadó (eladó). Tel.: 20-9443-356
+Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség saját
parkolóval, kerthelyiséggel, többcélú hasznosítás lehetőségével
hosszú távra, kedvező áron kiadó! Tel.: 06-20-9-443356

+Gödöllő belvárosában másfélszobás, 2.em. erkélyes, igényesen felújított lakás eladó 11,5 M Ft-ért. Tel: 06-30-853-5630

+Gödöllő kertvárosában 20 éve müködő élelmiszerbolt mellett,
trafik tevékenység részére kedvező feltétellel helyiség kiadó.
Tel.: 20-3464-718.

+DOMONYVÖLGYBEN a strandtó és a kettes horgásztó között
300 négyszögöles telek olcsón eladó. Érd: 06-20-260-8636

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.

+Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát keres! Jelentkezés
fényképes Önéletrajzzal: masterkool@masterkool.hu
+Gödöllőn FODRÁSZT keresünk alkalmazott munkaviszonyba,
az ouerfelli.bt@gmail.com címre várom a fényképes önéletrajzokat. Tel: 06-30-496-3172
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Október a látás hónapja

Kiemelt akcióink
meghosszabbítva novemberre is
Évről-évre extra kedvezményekkel várjuk kedves Vásárlóinkat
októberben. Az idén is érdemes volt októberben csináltatni
szemüveget, kontaktlencsét! Jó hír, hogy nem maradt le
kedvezményeinkről: akcióinkat, a nagy sikerük miatt, meghosszabbítottuk novemberre is!
Szemvizsgálat szemüvegre ingyenes, kontaktlencse alkalmassági
vizsgálat féláron! Kontaktlencse vizsgálathoz ajándék kontaktlencse is jár!
Multifokális szemüveglencsék 20% kedvezménnyel!
Multifokális szemüveget szeretne, de fél a
megszokásától? Nálunk a megoldás:
Szemüveget vásárolni igazi kihívás. Olyan keretet szeretnénk,
amely valóban illik hozzánk, és olyan szemüveglencsét, amely
tökéletes látást biztosít számunkra. E kettő együttes megvalósítása
pedig nem egyszerű feladat.
Boltunkban visuReal videocentírozóval mindez könnyen
megoldható. A műszer segítségével fényképeket és videókat
készítünk Önről a kiválasztott szemüvegkeretekben.

Életszerűen, és teljesen valósághűen a bemutatjuk, hogy a
készülő szemüvegben milyen vastag lesz a lencse, a különböző
vékonyítások mellet. Számítógépen megmutatjuk, hogy milyen
lenne a szemüveg színezett lencsével, vagy mennyit jelent egy jó
tükröződésmentesítés a lencse felszínén.
Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás! És ez nem minden! A
számítógép és kamera kombinációjából álló videocentírozó lehetővé
teszi a szemvizsgálat során a gyors, tizedmilliméter pontossággal
történő mérést. Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényelmet érjük
el szemüvegében, pontos szemvizsgálatra és a szemüveglencse pontos becsiszolására egyformán szükség van. A szem pupillája elé kell,
hogy kerüljön a szemüveglencse fókuszpontja. Ennek meghatározását a legtöbb látszerész üzletben kézi feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez rendkívül precíz, számítógépes programmal történik, a hibalehetőség kizárásával.
Ez a pontosság különösen fontos a multifokális (progresszív),
vagy a vékonyított szemüveglencsék esetében. Sok hozzánk
betérő, kedves vásárlónktól halljuk, hogy nem mer multifokális
lencsét vásárolni, mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy nem is lehet
megszokni. Az ilyen problémák hátterében általában a rosszul
elkészített szemüveg áll.
Videocetírozó berendezéssel a hibalehetőségek szinte nullára
csökkennek. Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy az
elkészített szemüveg Önnek kiváló látásminőséget, gyors megszokást és hosszú évekig tartó, kényelmes viseletet biztosítson.
A szemvizsgálat nálunk ingyenes, tartalmazza a szemüveg felírását,
szemfenékvizsgálatot, és a szürke illetve zöldhályogszűrést is.
Kedvező akciók, és maximális készítési pontosság, csúcstechnológiával: 2 ok, hogy miért is minket válasszon!
Nagy szeretettel és sok-sok év szakmai tapasztalatával várjuk, hogy
igazán tökéletes szemüvege lehessen.
Bejelentkezés: MSE Optika
Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel: 28/417-367
(x)

+Nappali tagozatos diákok
figyelem! Csomagolási és anyagmozgatási munkalehetőségek egy
gödöllői telephelyű multinacionális cégnél. Jelentkezés a
munka@jokerdiak.hu
e-mail
címen vagy a 06-28-451-999-es
telefonszámon.
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+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+Kerti munkára nyugdíjas
munkaerőt keresünk Gödöllőn a
Rét u. környékére kb. heti egy
napra. Csak kerthez, növényekhez valóban értők jelentkezését várjuk: csak munkanapokon
9-12-ig 06-20-955-4500

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

+Multinacionális pénzintézet
tanácsadókat és középvezető
jelölteket keres mellékállásba is.
Minimum érettségizettek jelentkezését várjuk. Önéletrajzokat az
istvankaroly@invitel.hu –ra kérjük.

+Gödöllői
KÖNYVELŐIRODA
adminisztrátor,
adatrögzítő,
ügyintéző munkakörbe munkatársat keres. Jelentkezni önéletrajzzal az auditakta@gmail.com email címen lehet.
+Gödöllői BIOHAIR Fodrászszalonba gyakorlattal rendelkező
fodrászokat keresünk. Érdeklődni
fényképes önéletrajzzal az üzletben
lehet. Szabadság tér 24/A.
+Angol nyelvtudással rendelkező
agilis munkatársat keresünk
gödöllői munkahelyre. Fényképes
önéletrajzot az info@elyf.hu email
címre várjuk.

SZOLGÁLTATÁS
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy
más jellegű anyagok gépelését.
Érd.: 30-851-8763
+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30
nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő,
Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366,
20/543-1775, E-mail: info@ili.hu
+SZOBAFESTÉS,
lakásfelújítás, (kisebb átalakítások)
garanciával Gödöllőn és
környékén. 30/270-7200

Ak

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

+Kis céget keresek (6-10 fős),
ügyintézői munkakört, ahol számít a csapatmunka. 70-385-5196

+Üzletkötőt keresek meglévő és
új ügyfelek megkeresésére.
Elvárás minimum középfokú
végzettség.
Jelentkezés:
bereczki.1.laszlo@gmail.com
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+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍ-TÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828, www.interiortrans.hu
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása
felújítása, javítása. 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
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856,
30/508-1380

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna
bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek
felújítása, új szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása, javítása. 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
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés,
gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk
mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható
munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650
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+Keveset használt „HAJDÚ” centrifuga eladó. Tel: 06-28-432-716
+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100%
olasz minőség eladó. 0,75liter
2eFt. Érd.: 0630 8518 763
+220 literes új kuka valamint
bontott barna cserépkályha eladó.
Érd.: 20/80-12-068

+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések
készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák,
csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276
+REDŐNYJAVÍTÁS! Gurtnicsere akár még ma! Redőnység Gödöllő, Péter 06-20-3685-888, www.redőnység.hu
+LAKÁSTAKARÍTÁST, VASALÁST VÁLLALOK GÖDÖLLŐN.
Tel: 06-20-534-4943
+AUTÓ ÜLÉSHUZAT KÉSZÍTÉS: személygk, kisteher, busz.
Kárpitjavítás, tető áthúzás. Gödöllő, Palást u. 8. (Csanak).
Információ: Pap István 06-20-544-7532

+SZÍNEK – ÉRZÉSEK – KREATIVITÁS. Képzőművészeti
tanfolyam felnőtteknek. Lelki, szellemi feltöltődés, inspiráció, sikerélmény. Jó hangulatú kiscsoportos foglalkozások
diplomás képzőművészeti terapeuta vezetésével. Tel: 0620-5757-049, e-mail: arnica@invitel.hu
+ANGOL nyelvoktatás indul Gödöllőn korosztálytól
függetlenül. Alsó és felső tagozatosok, felnőttek számára,
valamint középfokú (B2) nyelvvizsgára felkészítő
csoportokkal, időpontokkal és a tanfolyamdíjakkal
kapcsolatban
érdeklődni:
06-20-623-3353,
zszeva@gmail.com

ADÁS ~VÉTEL

+HAPPY DAY a J&G FODRÁSZATBAN! November 14-én
minden mosás, vágás, szárítás 50% kedvezménnyel.
Gödöllő, Szent János u. 36. Hívj, hogy le ne maradj! Kaiser
Judit 06-20-9810-696, Temesfői Gergő 06-20-583-0837
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon
bizalommal! Tel: 20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás,
burkolás, festés, lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.

EGÉSZSÉG
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme?
Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás, benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér. Óvakodjon a feketén
dolgozó házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275
+Gyógypedikűr, manikűr, gél lakk, KÉZ ÉS LÁBÁPOLÁS.
Benőtt köröm kezelés, körömkorrekció. Egyedi
tehermentesítő eszközök készítése bütyökre, kalapácsujjra, tyúkszemre. Tel: 06-20-5733-977

+Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást, felvételire
való felkészítést kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.:
70/609-7748
+ANGOL nyelvoktatás kezdőtől felsőfokig gyerekeknek,
felnőtteknek a Palotakerten. Egyéni és csoportos órák,
érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Részletek:
www.crea.hu vagy 20-2939111
+Játékos, beszédközpontú OVIS és ISKOLÁS ANGOL ÉS
NÉMET nyelvtanfolyamok indulnak ANYANYELVI és
DIPLOMÁS magyar nyelvtanárokkal játékos és kommunikatív
formában, legmodernebb oktatási anyagokkal, digitális táblával kiegészítve. Tanáraink több éves óvoda- és iskolapedagógiai tapasztalattal rendelkeznek. Óradíj: 800 Ft-tól. I.L.I. Kft.
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366,20/556-2653.
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953
+KÉMIA, BIOLÓGIA, NÉMET korrepetálást vállalok
általános- és középiskolás tanulók részére, valamint GITÁR
oktatást 0-99 éves korig. Házhoz is megyek, hétvégén is!
Érd: 06-30-654-5007

+AKKUMULÁTOR minden típusú
gépjárműhöz szaküzletünkben vagy
kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés,
szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 0630/536-4300, 28/611-728

ÜDÜLÉS
+Hajdúszoboszlói üdülés félpanzióval. Ár: 16.900 Ft-tól/ 7 éj. Tel:
06-20-4640-631

EGYÉB

+KÖNYVEKET,
KÖNYVTÁRAKAT,
EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat
Gödöllőn CSÁNYI IDARED és KR-11 (piros) almával. Ár: 60200 Ft-ig. Tel: 06-28-411-298, 06-20-4359-650
+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.
+Eladó 2db új fotel, 2db régi fotel, 1db kerek szőnyeg
(1,60 m), 1db kávéfőző. Érd: 06-28-411-742, 06-20477-2888
+OSRAM LED izzó VÁSÁR! Fizessen kevesebb villanyszámlát! SPOT, normál, mignon foglalatú MELEGFÉNYŰ led
égők. Megrendelés esetén díjtalan házhozszállítás.
Részletes tájékoztatás: H-P: 10-20-ig a 06-20/9463-409 es telefonszámon.
+HAJTÓMŰ 220/380 motorral, derékszögű meghajtással,
20mázsáig emel, féláron (iár: 80.000,-Ft), TOLÓSÚLYOS
MÉRLEG 200kg-os (iár: 25.000,-Ft). HŐTÁROLÓS
VILLANYKÁLYHA éjszakai árammal, keveset használt, 4,5
Kw (iár: 50.000,-Ft). SIHI 4 lépcsős, 380-as vízszivattyú
motorral (20.000,-Ft). Redőnyök, ajtók ablakok (kb 50db)
BONTÁSBÓL, jó állapotban 300-6.000,-Ft-ig (üvegháznak
is alkalmas), ruhásszekrény 3.000/db, konyhaszekrény
eladó. 06-30-987-1670 Surányi Mihály
+DIÓBÉL OLCSÓN ELADÓ Gödöllőn. 1.800 Ft/kg. Tel: 0630-972-0652

OKTATÁS

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+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
+Vásároljon
HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Hársméz,
Vegyesméz 2000,-Ft +üveg, 720
ml-es csavaros tetejű befőttes
üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:
28/417-913
+Társ- és partnerközvetítés. Tel.:
20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal.
Tel.: 20/9455-583.

Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció! Részletek az irodában vagy telefonon
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 12.
Megfejtés: Arany János kései versciklusa
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Zabó Ottó, Ibolya u. 68/a., Kis Márton, Kossuth L. u. 13.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tóth B. László, Kaffka M. u. 5.,
Gugó András, Ripka F. u. 6.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Nagy Lilla, Nagyvárad tér 17.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: László Csilla, Szabadság út 75., Botlik Anita, Arany János u.
14/a.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Hoffmann Henrietta, Mályva u. 1., Kalydy Endréné,Tátra u. 3.
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