XXII. évf. 40. szám • 2013. november 19. • Terjesztői ára: 75 Ft
I. díjat kapott Virágh Gyöngyvér a World
Artistic Dance Federation által szervezett
Tánc világbajnokságon Liberecben.
(4. old.)
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Az Erzsébet-szobornál és a kastélyban emlékeztek vasárnap Erzsébet királynéra a gödöllőiek a Sisi Baráti Kör szervezésében.
(6. old.)

November 16-án rendezték meg a Grassalkovich kupát, amelyen a gödöllői Grassalkovich SE tornászai 3 arany- és 2 ezüstérmet
szereztek.
(8. old.)

Megszépült szecessziós műkincsek a múzeumban

Értékmentő restaurátorok kiállítása
Megmentett Szecessziós Műkincsek címmel megnyílt a Gödöllői Városi Múzeum új időszaki kiállítása, november 14én. Az összeállításban olyan
szecessziós alkotásokat mutatnak be, amiket az intézmény – több esetben pályázati
pénzekből – restauráltatott, s
mentett meg a megsemmisüléstől. A kiállításon üvegablak
kartonok, festmények, restaurált szőnyegek láthatók.
Az alkotások között találunk olyanokat, amiket először láthat a nagyközönség, mint például Nagy Sándor
önarcképe, de szerepelnek olyanok is,
amiket korábban, hiányos, sérült állapotban már láthattak az érdeklődők,
most pedig a restaurátorok gondos
munkájának köszönhetően megszépülve várják a látogatókat. Ez utóbbiak közé tartozik például a Kriesch
Laura által készített virágmintás faliszőnyeg.

A rendezvényen Gémesi György polgármester mondott köszöntőt, majd
Gaálné dr. Merva Mária, az intézmény nyugalmazott igazgatója nyitotta meg a kiállítást, amit – mint

mondta – különösen felértékel, hogy
felhívja a figyelmet a műtárgyvédelem fontosságára.
Úgy fogalmazott, ez a tárlat lényegében a restaurátorokról szól, akik

munkájának köszönhetően
nem csak megszépülnek az
egyes műtárgyak, hanem
sok esetben a helyi legendák tisztázására is lehetőséget adnak.
Példának említette a múzeum gyűjteményébe tartozó Petőfi ládát, amin a
restaurálásnak köszönhetően találták meg készítésének évszámát, ami tisztázta, hogy a költő gödöllői
tartózkodása során nem
használhatta azt. Ugyanígy
sikerült tisztázni a Csupor
gyűjtemény egyik különlegessége, az akvárium-kalitka készítésének idejét,
amiről korábban a gyűjtő
állította, hogy a milleniumra készült. Ez esetben azonban a restaurálás után előbukkant évszám nem
cáfolt rá az állításra, igaz, a dátum
kettővel korábbi évet jelöl.
(Folytatás a 6. oldalon)

Új közművelődési koncepció

Testületi döntés
Második olvasatban tárgyalta és el is
fogadta a képviselő-testület Gödöllő
Város Önkormányzata Kulturális és
Közművelődési Koncepcióját. Guba
Lajos, a kulturális és köznevelési bizottság elnöke elmondta, hogy a végleges előterjesztésbe beépítették a bizottsági és testületi észrevételeket.
A kulturális és közművelődési koncepció bizonyítja, hogy Gödöllőn nagyon jól szervezett és nagyon színes
kulturális élet zajlik. Az anyagban
szereplő tervek azzal biztatnak, hogy
a jövőben is méltán lehetünk majd
büszkék, értékelt a polgármester,
hangsúlyozva, az eredmények nélkülözhetetlen feltétele a kulturális élet
szereplőinek az ügy iránti elkötelezettsége. Hiszen a munka hátterét
nem hatalmas anyagi források, állami
plusz támogatások adják, hanem az
alapos szakmai felkészültség, az emberi hozzáállás és áldozatvállalás,
ami nélkül nem lennének elegendők a
város által nyújtott források.
(Folytatás a 2. oldalon)

Elfogadták az új kulturális és közművelődési koncepciót

Képviselő-testületi döntések
(Folytatás az 1. oldalról)

„Reméljük, hogy Fertőd, Gödöllő
után Magyarország második kulturális ablaka lesz” – idézte Pecze Dániel
alpolgármester Orbán Viktor miniszterelnök szavait egy júniusban,
Fertődön megtartott kormányülésről.
Hozzátette: azt gondolja, ez elég komoly elismerés a gödöllői kulturális
élet szervezőinek és közreműködőinek.
A hatvan oldalas koncepció – mely
teljes terjedelmében a godollo.hu
honlapon olvasható – a következő
összegzéssel zárul:
Gödöllő Város Önkormányzata
fontosnak tartja, hogy a kulturális
élet, a közművelődés eddig elért eredményei megmaradjanak, értékeit
megőrizze, mégis folyamatosan meg
tudjon újulni a kor kihívásainak megfelelően. Elkötelezett amellett, hogy a
helyi közművelődési feladatellátás
személyi és tárgyi feltételeit folyamatosan biztosítja. Az önkormányzat
a közművelődési feladatait a saját
fenntartású intézményhálózatán keresztül úgy kívánja megoldani, hogy
a városban ne maradjanak ellátatlan
közművelődési területek.
A célokban és feladatokban megfogalmazottak megvalósítása érdekében az általa fenntartott intézményektől elvárja a kulturális szolgáltató
funkció magas színvonalú ellátását, a
kiemelten támogatott területek, rendezvények színvonalas gondozását, a
város anyagi, szellemi és művészeti
értékeinek, hagyományainak megismertetését, gondozását, gyarapítását.
Elvárja továbbá a nemzeti, nemzetiségi és egyetemes kultúra megismertetését, a lakosság rekreációjának,
egészségmegőrzésének elősegítését.
A hatékonyság érdekében kiemelten
kezeli a széleskörű együttműködést a
város polgári közösségeivel, egyéb
intézményeivel és a vállalkozókkal.
A város lakossága a mindennapi életviszonyai, tapasztalatai alapján minősíti
a kulturális döntéseket. A közművelődés
jövője, a jövő közművelődése nem csak
a döntéshozókon múlik, hanem legalább ilyen mértékben a kulturális, közművelődési szakemberek érzékenységén és szakmai kreativitásán.
A közeljövőben el kell készíteni Gödöllő Város Ifjúsági Koncepcióját az
oktatási-, nevelési intézmények vezetőivel, a kulturális élet szakembereivel, a
gödöllői sportélet vezetőinek, sportolóinak együttműködésével. A koncepció
elkészítése előtt egy tényfeltáró helyzetképet kell készíteni.
Gémesi György kiemelte: a koncepció több hónapos előkészítésében –
amit a hivatal vezető munkatársa koor-

dinált – aktív résztvevők voltak a művészeti csoportok és a közművelődési intézmények.

tak a kerékpáros közlekedés feltételei. A
beszámoló azt tanúsítja, hogy teljesítmény van a számok mögött.

A fideszes képviselő szerint
minden politika

Futás Levente (Fidesz) azt állította,
hogy ha a közbeszerzési eljáráson már
eleve olyan magas összeggel hirdetik
meg a kivitelezést, hogy ahhoz képes
sokkal olcsóbban tudják megcsinálni,
akkor a szakma vagy nem ért hozzá,
vagy annyira irányított, hogy a közbeszerzési eljárás olyan politikailag kedvező számot mutat ki, amivel az ilyen
felszólalásokat annulálni lehet. Valahol
valami bűzlik, tette hozzá.
– Ebben az egyben egyetértünk,
kedves képviselő úr, sajnos máshonnan
jön, mint gondolja – reagált a polgármester, hozzátéve, Futás Levente hozzászólalása bebizonyította, hogy a két
Fidesz képviselő csak politikai irányból
közelítenek meg kérdéseket.

A képviselő-testület november 14-én
elfogadta a város idei költségvetésének
háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, amit a pénzügyi bizottság is
támogatott. Az előterjesztéshez érdemi
észrevétel nem érkezett. Egyedül Vörös
István (Fidesz) kérdezte, miért fordít az
önkormányzat 18 millió forintot egy általa bizonytalannak nevezett beruházásra, az uszodaépítésre.
– Az uszoda beruházás előkészítése
képviselő-testületi döntés alapján, annak végrehajtása céljából történik – válaszolta a polgármester. – Tavaly elkészült az elvi engedélyezési terv. Az idén
elvégzett közlekedési és talajvizsgálatok, amelyek költsége szerepel a költségvetési beszámolóban, nyilvánvalóan
szükségesek ahhoz, hogy pályázni tudjon a város, hiszen köztudomású, hogy
az önkormányzat külső forrásokat
igyekszik bevonni az uszodaépítéshez.
Vörös István ismét kérdezett a HÉV
aluljáró felújításáról is, holott ez ügyben
benyújtott interpellációjára az október
30-i ülésen már részletes választ kapott
és azt a képviselő-testület el is fogadta.
Gémesi György megkérdezte a képviselőt, hogy mit kifogásolt volna akkor,
hogy ha az olcsóbb helyett a drágább
ajánlatot fogadják el a felújításra? Hozzátette: az aluljáró és a Mária szobor
parkjának felújítása is kevesebb pénzből
valósult meg, mint amennyit erre a
város tervezett. A kivitelezők kiválasztásáról szóló döntések ellen nem érkezett jogi kifogás egyik vállalkozástól és
Közbeszerzési Döntőbizottságtól sem.
A polgármester felhívta Vörös István
figyelmét arra, hogy ne azért képviselje
egyik vagy a másik vállalkozót, mert
politikai szándékai és politikai indíttatása ebben motiválják. A kompetenciákat se keverje össze, hogy kinek mi a feladata. A szakemberek döntései felett a
képviselő-testület kontrollt gyakorol, de
a beruházásokkal, felújításokkal közbeszerzésekkel kapcsolatos szakmai kérdéseket a szakembereknek kell kidolgozniuk.
Gémesi György rámutatott arra is,
hogy ha a Vörös István féle gondolkodás és stílus eluralkodik, az oda vezethet, hogy nem lesz vállalkozó, aki szívesen fektet be Gödöllőre.
Tóth Tibor alpolgármester hangsúlyozta, hogy a város gazdálkodása stabil
és kiegyensúlyozott. Az önkormányzat
megújított hat játszóteret, közreműködött az egyetemi játszótér civil kezdeményezésre elindult fejlesztésében,
utak épültek és utakat javítottak, javul-

Futás Levente ekkor – a polgármester
szavába vágva bekiáltotta, hogy „Minden politika!”
Gémesi György megintette, mert
nem először kiabált be minősíthetetlenül:
– Nyilván megvannak azok a politikai utasítások, hogy milyen formában
lehet szétverni egy testületi ülést. Ebben
nem vagyok partner. Futás Levente gondolatmenete pedig szakmailag hihetetlenül megalapozatlan. Javaslom,
hogy konzultáljon az aljegyzővel, aki
tájékoztatja arról, hogy milyen szabályai vannak a közbeszerzésnek, milyen
nehézségekkel küzd meg a hivatal szakmai csapata, amikor egy-egy pályázatot
értékelni kell. Az iskolák takarítására kiírt eljárást többször támadták meg és a
döntőbizottságnál is volt, annak ellenére
máig nem lehetett aláírni a szerződést.
– Az önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban minden nyitott, átlátható,
transzparens, a publikus adatok a hivatalban elérhetők. Ön hányszor jött be
megnézni? – kérdezte a polgármester,
aki úgy tudja, Futás Levente a városfejlesztési bizottság előző napi ülésén
sem vett részt. Javasolta neki, hogy
először a képviselői feladatát lássa el,
amire esküt tett és amiért pénzt kap a
várostól.
Vörös Istvántól pedig azt kérte, hogy
ha már olyan nagy lelkesedéssel ellenőriz, akkor hozza helyre azt a kárt, amit
a szálloda beruházás kapcsán tett feljelentésük nyomán a Magyar Nemzetben
megjelent cikk okozott. Az írás hatására
a beszállítók a szállodát hívták, mondván, ha baj van a fizetőképességével,
akkor emelik az áraikat.
– Ezt a kárt legyen szíves helyrehozni, mert az önök által kezdeményezett per tudomásom szerint véget ért. Ha
a Fidesz azt állítja, hogy felelősen akar
gazdálkodni a város pénzével, vagyonával, akkor korrigáljon!

Továbbra is veszélyben a hulladékgazdálkodási szolgáltatás

Közmeghallgatás
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott a gödöllői városházán november14-én
megtartott közmeghallgatás. A téma
aktualitását az adta, hogy kormányzati intézkedések miatt ellehetetlenülhet a hulladékkezelést végző Zöld
Híd Régió Kft. működése, ami több
mint száz település, köztük Gödöllő
hulladékgazdálkodási szolgáltatását
is veszélyezteti.

2013. november 19.

Közélet

2 Gödöllői Szolgálat

A rendezvényen dr. Gémesi
György polgármester röviden szólt
az elmúlt időszakban végrehajtott
városi fejlesztésekről, majd Gyenes
Szilárd, a Zöld Híd Régió Kft. igazgatója tájékoztatta a megjelenteket a
gödöllői hulladékgazdálkodási közszolgáltatás problémáiról. Előadásában összefoglalta: Mivel a Zöld
Híd Régió Kft. nonprofit cég, a
csökkenő bevétel és a növekvő

kiadás mellett nem meglepő a finanszírozási gondok jelentkezése. A januártól bevezetett díjstop, a hulladéklerakási járulék, a tranzakciós
díj, a szállítást terhelő útdíj és a felügyeleti díj bevezetése, valamint a
10
százalékos
rezsicsökkentés
együttesen óriási bevétel kiesést és
többlet költséget okozott. Megjegyezte, Európában egyedülálló,
hogy a hulladékszállító járművek-

Futás számtan: több ezerszer
tízmillió
A képviselő-testület ülésén új „hős”
is született. Futás Levente, aki nem kevesebbet állított, mint hogy évekkel ezelőtti (máig beváltatlan) ígérete, miszerint évente tízmillió forintot szerez a
kastély felújított parkjának karbantartására – amit azóta is a város fizet – az
önkormányzat állami adósságkonszolidációjában több ezerszeresen benne
van. A képviselő-testület azonban nem
ujjongott e bejelentés felett, hiszen a
fideszes képviselő nyilván maga is humornak szánta, az ígérethez semmi
köze az adósság átvállalásának.

Megismerjük-e Vörös István
eredménylistáját?
Az ülést záró Egyebek napirendi
pontban Vörös István elsőként az októberben áthelyezett Logopédiai tagozat korábbi telephelyén végzett hatósági vizsgálatok megállapításainak
másolatát kérte volna el, de a válaszból
kiderült, hogy egészségügyi vizsgálatok eredményét nem szokták kiadni,
azokra rendkívül szigorú szabályok
érvényesek.
Másodszor azt kérte a képviselő,
hogy konkrétan határozzák meg és közöljék vele levélben, mikor, hol és milyen állításokat tett, amik miatt az
október 30-i ülésen Gödöllő város
önkormányzatának képviselő-testülete
felszólította őt, 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”. A polgármester
válaszában elmondta, hogy ha a képviselő nem érzi, hogy a legutóbbi interpellációja címében („Tízmillió csókosoknak…?”) és tartalmában mit állított, akkor nyilván az érintett cégek
majd jelzik, és az önkormányzatnak is
meg kell fontolnia, tesz-e jogi lépéseket. Gémesi György emlékeztette a
képviselőt arra, hogy az eddigi pereiből mindeddig vesztesen jött ki.
A harmadik kérés, ami lapunkat is
érintette, arra vonatkozott, hozzák nyilvánosságra az ülések felvételeit, hogy
„ne kelljen a Gödöllői Szolgálatban a
lakosságot úgynevezett valós tényeken
alapulva tájékoztatni”. Ha jól tudja,
reagált a polgármester, a képviselőnek
a Szolgálat újsággal is volt már vesztes
pere (erről lapunk 2012. december 12-i
számában írtunk – a szerk.), ami számára igazolja, hogy van néminemű
alapja annak, amit az ő szakmai és politikai tevékenysége kapcsán szokott
mondani.

valójában nem is kérés, hanem ténymegállapításnak szánt megjegyzés
volt. Vörös István azt mondta, hogy az
üléseken elhangzó észrevételei a helyi
Fidesz önkormányzati munkacsoportjának komoly szakmai munkáján alapulnak.
– Szeretném, ha a képviselő úr felsorolná azokat a város érdekében beadott szakmai javaslataikat, amelyek
alapján előrébb tudtunk haladni, amelyek többletbevételhez segítették a várost vagy a kiadásainkat csökkentették.
Eddig csak annyit tudok, hogy a szálloda feljelentés kapcsán komoly erkölcsi
károkat okozott az önök fellépése –
mondta a polgármester.

Rendeletek, szabályzatok
A képviselő-testület módosította a
2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendeletét.
Ugyancsak jóváhagyta a testület a
helyi építési szabályzat és szabályozási
terv módosításának véleményezése során beérkezett szakhatósági véleményekre adott tervezői válaszokat.
A képviselő-testület elfogadta a Gödöllői Városi Múzeum Szervezeti és
Működési Szabályzatát, a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai Programját, a Tormay
Károly Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Változatlan bérleti díjak
A képviselő-testület felülvizsgálta
a helyiségbérleti, a földbérleti, valamint a lakásbérleti díjakat és megállapította a jövő évi díjakat. A határozatok szerint 2014-ben nem változnak a helyiségbérleti és a földterület-bérleti díjak, és a lakbér mértékét sem emelik.
Hasonlóan jártak el a földhaszonbérleti díjak esetében is, azok tehát
ugyancsak változatlanok maradnak.
Két ingatlan és egy földrészlet december 31-én lejáró haszonbérleti
szerződéseit 2018. december 31-ig
meghosszabbítják.

Év végi jutalmak
A képviselő-testület pótelőirányzatot hagyott jóvá két heti bér jutalomként történő kifizetésére az önkormányzati intézményekben dolgozók számára. Az összeget az intézményvezetők differenciáltan oszthatják fel a teljesítmények alapján.
Az intézményvezetők számára egy
havi bérnek megfelelő jutalomról rendel-kezett a testület.

Vörös István azt is megkérdezte,
hogy kapott-e a Táncsics úti új műfüves pálya TAO-s támogatást. Persze,
hogy kapott, hiszen megépült és a beruházásról a képviselő-testület is döntéseket hozott, hangzott a válasz.
A végére marad az ötödik pont, ami

A képviselő-testület a jogi és
ügyrendi bizottság előterjesztésére
egy havi illetménynek megfelelő jutalomról döntött a polgármester és a
két alpolgármester teljesítményének
elismerésére.

nek is meg kell fizetni az e- útdíjat.
Felhívta a figyelmet arra, nem egyedüli jelenségről, hanem országos
problémáról van szó, ami egyre több
szolgáltatót érint.
Mindezek mellett érdekesnek nevezte, hogy a súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdő céget a katasztrófavédelem a közmeghallgatás
napján felkérte, hogy még 59 ezer fő
hulladékszállítását vegyék át Pilisborosjenőn és környékén.
Gémesi György polgármester a
rendezvényen elmondta, az ÉszakKelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Kör-

nyezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnökeként októberben levélben fordult az illetékesekhez, többek között Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez, választ
azonban még mindig nem kapott felvetett problémákra, ami további bizonytalanságot szül.
A közmeghallgatásra Vécsey
László országgyűlési képviselő is
meghívást kapott, ő azonban nem
vett részt a rendezvényen, ahogyan a
november 5-ei, az Ökörtelek-völgyi
hulladékkezelő központban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésen sem.
jb
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Közélet

Tormay Károly Egészségügyi Központ

Szent István Egyetem

Mérsékelni kell a laboratórium terhelését XII. Zöld Forgatag
Nagy Árpád, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ igazgatója november 11-én este a gödöllői városházán a térségi települések háziorvosait és polgármestereit tájékoztatta az
intézmény helyzetéről, a közeljövő terveiről és a laboratórium
működőképességének fenntartása érdekében hozott döntésről.
Mint megírtuk, a Tormay Károly
Egészségügyi Központ – a jelentősen
megnőtt igénybevétel miatt – a zavartalan, illetve gördülékenyebb betegellátás érdekében 2013. december 1-jétől a LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK (vérvétel, vizeletleadás) tekintetében bevezeti az előjegyzés
alapján történő ellátást.
Ennek megfelelően – az orvosilag
indokolt sürgősségi vizsgálatra jelentkező vizsgálatokon kívül – beteget
csak előzetes telefonos előjegyzés/regisztráció alapján fogadnak.
Az előjegyzési lehetőséget november 20-tól biztosítják munkanapokon
10 és 15 óra között a 28/410-815-ös
telefonszámon.
Az igazgató a tájékoztatón elmondta, a központ feladata az, hogy a háziorvosok tevékenységéhez szakorvosi hátteret nyújtson. A két oldal közötti szakmai kapcsolatok erősítése, a
hatékonyabb gyógyítás érdekében
2014 első negyedévében online számítógépes kapcsolatot építenek ki a
Tormay és a háziorvosok között, ami-

hez az utóbbiak önkéntesen csatlakozhatnak.
Az egészségügyi központ öt telephelyen működik, munkatársainak átlagéletkora magas. Nagy erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében,
hogy a hiányszakmákban fenn tudják
tartani a rendeléseket.
A legnagyobb probléma a laboratórium finanszírozása. Erről tartott
előadást Dobos Vadim, a Beckman
Coulter Magyarország Kft. marketing
menedzsere. Elmondta, hogy a laborkasszát 2007-ben befagyasztották, azóta reálértéken 40 százalékkal csökkent az erre fordítható pénz értéke.
Racionálisabban kell működtetni a labort, a valóban indokolt kérések teljesíthetősége érdekében mérsékelni
kell az igénybevételét. Érdekes adat,
hogy a laborban másfél méter magas
stócban állnak az el nem vitt laborjelentések.
A gödöllői egészségügyi központ
laboratóriumának diagnosztikai helyzetéről dr. Fülöp Lajos laborvezető
tartott előadást. Mint rámutatott, az a
tendencia fog érvényesülni, hogy a
szakmailag indokolt vizsgálatok kérésének száma emelkedni fog, ennek
számos oka van, például a szűrővizsgálatok terjedése. Éppen ezért kell
csökkenteni az indokolatlan vizsgálatok számát.
A laikus olvasó számára is érzékletes adat, hogy 2007-ben 205.811 vizsgálatot végeztek a gödöllői laborban,
2012-ben 488.214-et, idén az első 9
hónapban 338.027-et.

Védelmet nyújt a drasztikus beavatkozás

Készülődés a télre
Újabb területeken végeznek fagyöngymentesítést a következő hetekben. Az Erzsébet királyné körúti lakótelepen és
környékén emelőkosaras kocsi segítségével kezdték meg a
múlt héten a munkálatokat a
HÉV-sínek melletti területen. A
faállomány ezen a területen is
rendkívül fertőzött, sok esetben csak a csonkolás ad esélyt
a növényeknek a túlélésre.
Bár a drasztikus beavatkozás után a
fák rendkívül csúnya látványt nyújtanak, a korábbi tapasztalatok igazolják, újrahajtanak, és egészséges

A laborvezető megállapította, 30
százalékkal kell csökkenteni a vizsgálatok számát annak érdekében, hogy
azokat a központ ki tudja fizetni.

Nagy Árpád a kérdést úgy fogalmazta meg, hogy vérvételi hely, vagy
laboratórium legyen-e Gödöllőn. Dr.
Fischlné Horváth Anna aszódi gyermekorvos azt tanácsolta kollégáinak,
mentsék meg a laboratóriumot, mert
Aszódon már nincs, az ottani rendelőintézetben felvett leleteket Hatvanban
vizsgálják meg.
A tájékoztatón megjelent orvosokat és polgármestereket Gémesi
György is köszöntötte. Mint elmondta, Nagy Árpád, aki nemrégiben vette
át a Tormay Károly Egészségügyi
Központ vezetését, új lendülettel
kezdte elemezni az intézmény gazdasági-pénzügyi helyzetét annak érdekében, hogy jobbá és hatékonyabbá
tegye a Gödöllőn és térségében élők
egészségügyi ellátását.
Kifejtette, hogy sok év alatt
hatalmas mennyiségű forrást vontak
ki az egészségügyből és nem is valószínű, hogy majd több pénz lesz az ellátásra. Éppen a gyógyítás érdekében
elengedhetetlen, hogy csak a szükséges vizsgálat fajtákat és az indokolt
gyakoriságban kérjék az orvosok a
központ laboratóriumától. Ő is támogatta a háziorvosok és a központ szakorvosai közötti szakmai kapcsolatokat naprakésszé tévő informatikai
lt
kapcsolat megteremtését.
szeptemberben indult. Az ennek
keretében megvásárolt bérletekkel
féláron vehetik igénybe a parkolóház
szolgáltatását a gépjármű tulajdonosok. Ez nem csak jelentős megtakarítást jelent a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak, hanem
jelentős biztonságot is.
A zárt, fedett, kamerákkal felszerelt mélygarázs a téli időjárás viszontagságaitól is megvédi a gépjárműveket,
ami jelentősen növeli az
üzembiztonságot is.

Tizenkettedik alkalommal jelentkezett november 12–14-ig
a Zöld Forgatag a Szent István
Egyetemen. A Gödöllői Kollégiumok B épületének Gorka
termében három napon át színes és változatos program várta a környezet- és természetvédelem, és a „zöld értékek”, a
fenntartható társadalom és
gazdaság mellett elkötelezett
közösségek
tevékenysége
iránt érdeklődőket.
A programsorozatot megnyitó Bujáki
Gábor kollégiumi főigazgató elmondta, hogy a forgatagot kezdeményező és azóta is – társ egyesületekkel, ezúttal a Táj és Ember Népfőiskolai Kulturális
és Természetvédő Közhasznú
Egyesülettel –
rendező GATE
Zöld Klub tevékenységének a
pedagógiai gyakorlata a leglényegesebb. Tevékenységük
ugyanis egyáltalán nemcsak az
egyetemistákra
koncentrál, hanem a város óvodásaira és általános
iskolásaira is. Már közel két évtizede
mutatnak példát a környezeti nevelésből.
Az igazgató kiemelte Hartmann
Mátyás, Malatinszky Ákos és Kenéz Árpád GATE Zöld Klubban végzett tevékenységét. Jó példaként említette, hogy az ősszel a kollégiumban
a GATE Zöld Klub kezdeményezésére elkezdődött a szelektív hul-

ladékgyűjtés. A kezdeti tapasztalatok
is azt mutatják, hogy azok a hallgatók
könnyen ráállnak a válogatott gyűjtésre, akik olyan településekről érkeznek, amelyeken ez már gyakorlat.
A kollégisták arra is ráébrednek, hogy
a hulladékgazdálkodás olyan gazdasági tevékenység, amely a vele
foglalkozó szakembereknek egzisztenciát adhat.
A zöld gondolat – amit a Zöld
Forgatag kezdetektől képvisel – persze nem merül ki ebben a témakörben. Az is elhangzott, hogy a tájban
élő embert is védetté kellene nyilvánítani; továbbá az emberiség lélekszáma nő, a rendelkezésre álló energiaforrások apadnak.
Mindezek időszerűvé tették a fenn-

tartható gazdálkodás lehetőségeinek
számbavételét, amiről több előadás is
elhangzott. A beszélgetések során arról is képet kaptak a hallgatók gyakorlati szakemberektől, hogy miért jó
környezetgazdásznak lenni, hogyan
lehet természetszerű életmóddal védeni a környezetünket. A diákok nemzeti parkok kutatási témáival – lehetséges szakdolgozat témákkal – is
lt
megismerkedhettek.

Oktató- és látogatóközpont a
Haszonállat-génmegőrzési Központban
Oktató- és látogatóközpont nyílt a Haszonállat-génmegőrzési
Központban. A központot és a kiállítást a Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztályának helyettes vezetője, Kőrösi
Levente adta át.

gyöngymentesítést, idén tavasszal
pedig az Ady sétánynak a vasútállomás felőli szakaszán is sor került
rá. Ez utóbbi esetben már a nyárra kihajtottak és lombot hoztak a fák, amik
a beavatkozás nélkül rövid időn belül
teljesen kiszáradtak volna.
A következő hetekben, amennyiben az időjárás engedi, a Szent János
utca fáit is megszabadítják a rendkívül agresszív élősködőtől.

A téli közlekedés biztonságára nagy
gondot fordítanak a VÜSZI szakemberei is, akik számára november 15vel megkezdődött a téli ügyelet. Ennek keretében 9 szóró-toló gépjármű,
valamint kézi munkások- köztük közmunkások - állak készenlétben, hogy,
amennyiben beköszönt a fagy és a hó
azonnal elkezdhessék az utak csúszásmentesítését, és szükség esetén a
hó eltakarítását.

Az oktatóközpontnak kiemelkedő szerepe lesz a mezőgazdasági kistermelők,
tanyagazdák elméleti és gyakorlati képzésében. A létesítményben Darányi
Ignác életútját bemutató kiállítás kapott helyet, amit dr. Lencsés György mutatott be. A kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeum munkatársainak segítségével valósult meg.

Már eddig is sokan éltek a lehetőséggel, de mivel változatlanul sok
az érdeklődő, a Rézgombos Szolgáltatóház mélygarázsát üzemeltető
VÜSZI Kft. december 31-ig meghosszabbítja bérlet akcióját, ami még

A csúszásmentesítésre a korábbi évek
tapasztalatai alapján 500 tonna
szóróanyag áll rendelkezésre, ami
megfelel a környezetvédelmi előírásoknak.

Nem emlékszik a részletekre

lombkoronát alakítanak ki. Városunkban többek között az Alsópark
egyes fáin és az Állomás utcában végezték el így eredményesen a fa-

PÁLYA KARBANTARTÁSI MUNKÁK MIATT LEZÁRJA A MÁV A KÖZTÁRSASÁG ÚTI
VASÚTI ÁTJÁRÓT NOVEMBER 22-ÉN ÉS 23-ÁN, 18:00-08:00 KÖZÖTT
A beavatkozás oka, hogy 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,a javítást azonban a biztonságos közlekedés érdekében mihamarabb el kell végezni.
Információink szerint a munkálatok a vasúti forgalmat nem érintik, a közúti forgalmat azonban elterelik.
Ennek részleteiről a hét folyamán a www.godollo.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

jb

A 2012-13-ban felújított épületet eredetileg a Magyar Királyi Baromfitenyésztő Telep baromfinevelő óljaként építették 1898-ban.

Bíróság előtt a domonyvölgyi gyilkos
Beismerte a Hatvan, illetve Gödöllő térségében női gépkocsivezetők ellen elkövetett tavalyi támadásokat az a férfi,
aki a múlt év őszén több késszúrással
megölt egy gödöllői nőt, akinek a holttestét Domonyvölgynél találták meg. A
férfi pere november 12-én kezdődött a
Budapest Környéki Törvényszéken.
A nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel és más
bűncselekményekkel vádolt 19 éves S.
Márk állítása szerint kábítószer hatása
alatt cselekedett. Vallomásában azt
mondta, adósságai miatt elkövetett bűncselekmények csak egyes részleteit tudja felidézni. Fejtegetése szerint azért
támadt késsel a nőkre, hogy megijessze
őket, és könnyebben megszerezhesse
autójukat.
Először egy hatvani autószalonból akart
ellopni egy gépkocsit, de amikor kérésére beindították az autót, észrevette,
hogy kevés benne a benzin, ezért le-

mondott tervéről. A városban sétálva
egy kereszteződésben megpillantott egy
hasonló autót, abba beugorva a kocsit
vezető nőt késsel megfenyegette, és
megszerezte a járművet.
A vádirat szerint a szakáldi férfi tavaly
szeptember 20-án Hatvanban beugrott
egy várakozó Opel Astrába, a kocsit vezető nő oldalához kést szorított, az autópályára kényszerítette, majd a nőt otthagyva elszáguldott. A gépkocsit internetes közösségi portálon, illetve ismerősein keresztül próbálta értékesíteni.
Négy nap múlva kora délután Gödöllőn
megkísérelte egy hasonló autó elrablását, de az azt vezető nő erőteljes fellépésének hatására kiszállt a gépkocsiból
és elmenekült. Következő áldozata, a
Szent István Egyetemen dolgozó M. Judit azonban már nem élte túl a támadást.
A férfit 2012. szeptember 27-én Miskolcon fogták el. Áldozatát 2012. október
9-én nagy részvét mellett helyezték örök
nyugalomra Gödöllőn.
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Lantai-Csont Gergely ismét kedvenc kontinensén

Köszöntötték a 101 éves Rosta Sándorné, Eszti nénit

A gödöllői fotós újabb afrikai útja

Családias hangulatú ünnepség
helyszíne volt a gödöllői Dózsa
György úti Fővárosi Szociális
Idősek Otthona november 13-án
délelőtt,
ekkor
ünnepelték
ugyanis Rosta Sándorné, Eszti
néni 101. születésnapját.
A hölgyet családtagjai, valamint
az intézmény munkatársai mellett Gödöllő városa nevében
Pecze Dániel alpolgármester köszöntötte. Eszti néni az évfordulóról így vall: „Nem érzem, hogy 101 éves vagyok.
Hol itt fáj, hol ott fáj, de ellátom magam. Egyik év telik a másik után, de nem
csinálok belőle problémát...Amikor már unom az olvasást, akkor visszagondolok a régi időkre, mit csináltam jól, rosszul. Használom az agyam, mert a
gondolkodás, az kell!”

Meglátogatta két hazai utazó a
rejtélyes szudáni magyaráb közösséget. Anyanyelvük núbiai,
hitük muszlim, megjelenésük
arabos, mégis magyarnak tudják magukat. A Gödöllőn élő
Lantai-Csont Gergely fotós és
Lassányi Gábor régész elsőként a Heti Válaszban meséltek szudáni útjukról.
Magyarok Afrikában: ez nem médiahekk, hanem valóság, bár van benne
némi költői túlzás. Lantai-Csont
Gergely, az Afrikai-Magyar Egyesület fotósa, civilben a Budapesti Corvinus Egyetem 24 éves, pénzügy szakos hallgatója és Lassányi Gábor, a
Magyar Régész Szövetség elnöke egy
hónapot töltött idén ősszel Szudánban.
Útjukról elsőként a Heti Válasznak
meséltek, Lantai-Csont Gergely egy
szomáliföldi netkávézóból, mivel ő
folytatta utazását Kelet-Afrikában,

forrás saját eredethagyományuk, amit
már a híres Afrika-kutatónak, Almásy
Lászlónak is elmeséltek 1935-ben,
amikor rájuk talált. A történet különböző változataiban akadnak eltérések,
de az alapvető elemek évtizedek óta

régész társa már Budapesten, mivel
csak az út szudáni szakaszán tartott
vele.
„A szudáni út egy hosszabb expedíció
egyik szakasza volt. Az Afrikai-Magyar Egyesület támogatásával sikerült megszervezni az utazást, amelynek célja, hogy 20-25 zárt közösséget, kultúrát, vallási szokást bemutassunk a nyugati olvasónak magas művészi értékű képeken. A Vádi Halfa
városában élő magyarábok felkeresése volt az első állomás” – említi
Lantai-Csont Gergely.
De kik ők egyáltalán? A magyarábok
eredetéről az egyetlen fennmaradt

Lantai-Csont Gergely egy korábbi
útján Afrikában

azonosak, ezeket hallja minden kutató. „A mi fő adatközlőnk egy Yaounis Mohamed nevű öregúr volt Vádi
Halfában, egykori szudáni kormánytisztviselő, aki sok emléket és fényképet megőrzött a magyarábok múltjából” – meséli Lassányi. hetivalasz.hu

Világbajnok gödöllői táncoslány
I. díjat kapott show tánc kategóriában Virágh Gyöngyvér a
World Artistic Dance Federation
által szervezett Tánc Világbajnokságon Liberecben, amit november
11-17. között rendeztek meg a
csehországi városban.
A kilenc ország táncosait felvonultató megmérettetésen Gyöngyvér a
Jumpers TSKE színeiben képviselte Gödöllőt, s három kategóriában mutatta be tudását: modern tánc,
jazz tánc és show tánc produkcióval

lépett a nemzetközi zsűri elé. Mindhárom versenyszámban kiemelkedő ered-

ményt ért el, első díja mellé jazz táncban a II. helyen, modern táncban pedig
IV. helyen végzett. Felkészítő tanárai
Kézér Gabriella és Vajda Gyöngyvér.

Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület

Eredményes pályázat, több program
A korábbinál több és színesebb
program várja a jövőben az Erzsébet Királyné körúti és a
Szent István téri lakótelepen
élőket, mivel a Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület eredményesen szerepelt
a TÁMOP lakóközösségi programok kezdeményezésére, támogatására kiírt pályázatán.
A területen már eddig is rendszeresek
voltak a lakók számára szervezett
programok, amik segítették a közösségépítést, kulturális élményt jelentettek az itt élőknek, valamint hozzájárultak a környezet szebbé tételéhez.
Az eredményes pályázatnak köszön-

hetően ezek a jövőben magasabb
folytatódhatnak mondta lapunknak
Pelyhe József, az egyesület elnöke.
A korábbi programok a következő
hónapokban rendszeressé válnak: az
időnkénti vetítéseket például havonta
filmklub váltja fel, amit a városi moziban rendeznek meg az eddigieknél
jobb körülmények között.
Tematikus klubesteket szerveznek,
melyeken többek között az egészségmegőrzéssel, környezetvédelemmel
kapcsolatos témák mellett a család, a
hit- és erkölcs kérdései is helyet kapnak, de nagy hangsúlyt helyeznek a
városi civil szervezetekkel való kapcsolatépítésre is. A tervek szerint ha-

Rendhagyó énekóra a Törökben

Muzsikáról a Muzsikással
Rendhagyó énekórán vehettek részt a Török Ignác Gimnázium diákjai
november 8-án a Muzsikás együttes tagjainak jóvoltából. A négy zenész
a falusi emberek szórakozását, hétköznapjait mutatta be a diákoknak. A
zenekar évente 60 iskolában tart különleges énekórát.
Az előadás kezdetén Kodály Zoltán zeneszerzői módszeréről hallhattak
előadást, majd a zenei ízelítők során megismerkedhettek a csárdással és
számtalan érdekességet tudhattak meg a
hangszerekről:
a bőgőről, tamburáról, hegedűről, furulyáról, és a háromhúrú brácsáról.
A gyerekeknek
és az együttesnek egyaránt
kellemes perceket szerzett a közös éneklés, ami ez esetben az énekek
magyarázatával is kiegészült, ami még közelebb vitte a gyerekekhez a
ma már csak kevesek által ismert, és emlékekben őrzött falusi mindennapokat.

vonta tartanak kulturális estet is neves
előadók részvételével.
Az egyesület a program keretében
szeretné a Szentháromság templom
előtti területet közösségi térré alakítani, hogy ezzel is hozzájáruljon a városrész szebbé tételéhez.
A pályázati programok nyitórendezvényére december elején kerül
sor, de az év utolsó hónapjában már
megkezdődnek a rendezvények is: a
hagyományos közös karácsonyfa állítás mellett a téli megbetegedésekkel
kapcsolatos beszélgetésre, és filmvetítésre is sor kerül. Ezek pontos időpontjáról lapunk hasábjaink tájékoztatják a lakótelepen élőket.
jk

KEDVES VÉRADÓ!
BETEG EMBERTÁRSAINK NEVÉBEN
KÉRJÜK ÖNT, VEGYEN RÉSZT VÉRADÓ
NAPUNKON.

PETŐFISEK
BÁLJA
RETRO
2013. NOVEMBER 23., 19:00 ÓRA
HELYSZÍN: Szent István Egyetem, Alma Máter étterem
Az est a RETRO jegyében zajlik, a vacsora, a terítés és a zene is
a 80-as és 90-es évek hangulatát tükrözi majd.
A zenét a BULIZÓNA DUO szolgáltatja.
Vendégeinket is RETRO ruhában várjuk.

Belépőjegy ára (vacsorával): 4000 Ft.
Jegyek elővételben vásárolhatók az iskola portáján és az
osztályfőnököknél 2013. november 11-23. között

Lehetőségei szerint kérjük, segítsen az új
véradók toborzásában, a térítésmentes
véradó mozgalom népszerűsítésében
azért, hogy minden rászoruló számára
biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.
VÉRADÁS HELYE:
Polgármesteri Hivatal, Gödöllő
VÉRADÁS IDEJE:
2013. december 2. (hétfő)
10.00-18.00 óráig
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!
Személyi igazolványát, lakcím ig. kártyáját, a TB kártyáját és véradó igazolványát
feltétlenül hozza magával!

Popova Aleszja lehet az új Örökös Tag

Elkezdődött a szavazás
A Halhatatlanok Társulatának tagjai
közé jelölték táncművész kategóriában Popova Aleszját, az egykori Magyar Balettszínház Gödöllő tagját.
A társulat Örökös Tagjait a nagyközönség választja meg azon előadóművészek 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.
Szavazni a +36-90/636-360-as telefonszámon lehet a 4-es gomb megnyomásával.
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Egészségünkre!
Vannak dolgok, amikhez mindenki ért. Ezek közé tartozik a
– a foci mellett – a pálinkafőzés. Ez kérem, olyan művészet,
amit minden valamire való falusi gazda magas fokon művel,
s aminek a titkát mindenki a
nagyapjától tanulta, akkor is,
ha az ő gyerekkorában törvényileg tiltott volt eme nemes
italnak az otthoni előállítása.
Mert akár tiltott volt, akár nem,
a pálinkát mindenki maga főzte és büszkén kínálták és kínálják vele ma is a vendéget.
A pálinkáról sok minden eszébe jut az
embernek, de a legtöbben talán kapásból azt mondanák: kismértékben
gyógyszer, nagymértékben orvosság.
És nem is járunk messze az igazságtól! Mert az első párlatokat a gyógynövények kivonatait valóban gyógyszerként használták, bár a VIII. századból való feljegyzések szerint ezeket elsősorban borokból készítették.
Hazai elterjedésük Károly Róbert feleségéhez, Erzsébethez kötődik, aki a
párlatba rozmaringot áztatott, s ezzel
gyógyította a köszvényt. Nem véletlenül nevezték ebben az időben „aqua
vitae”-nek, azaz, az élet vizének.
Hogy milyen a jó pálinka? Borpárlat,
gabona, vagy gyümölcspárlat? Nos,
ez is sokat változott az éve során, épp

úgy, mint a felhasználás. És függ attól
is, ki milyen minőséghez szokott.
Mert lehet, hogy amivel otthon „elkápráztatja” valaki a vendéget, az a
kereskedelemben, vagy a vendéglátásban már nem állná meg a helyét.
Ha minőségi italt szeretnénk előállítani, lehet, hogy sok esetben felül kell
bírálni korábbi módszereinken! Ebben segít Panyik Gáborné könyve,
ami megismerteti az olvasót a készítés pontos folyamatával, felhívja a figyelmet azokra a részletekre, amelyek befolyásolják az ital ízét, színét,
illatát.
No, és mi kell a jó pálinkához? Természetesen gyümölcs. De nem mindegy, hogy milyen. Mert például a hibás, rothadt nem jó, hiába is gondol-

Országos Táncjáték Fesztivál

Mozgás és művészet
Gödöllő volt a házigazdája az Országos Táncjáték Fesztiválnak november
16-án, amit 11. alkalommal rendezett
meg a Táncpedagógusok Országos
Szövetsége. A Művészetek Házában
profi és amatőr csoportok léptek közönség elé.

A fesztivál az alapfokú művészeti
iskolák és az iskolarendszeren kívüli
táncművészeti
nevelés
legjelentősebb szakmai seregszemléje. Műfaji és
korosztályi megkötés nélkül színvonalas bemutatkozási lehetőséget
kínált a profi és
amatőr
tánccsoportoknak, az előadások széles tematikájában.
A szabadidős táncoktatás ma
egyre népszerűbb, hiszen
nemcsak a művészeti nevelés-

Az irodalomtörténeti társaság konferenciája

Újat Petőfiről!
Újat Petőfiről! címmel rendezett konferenciát a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság a Gödöllői Városi Könyvtárban, november 16-án. A 190 éve
született költő életének 26 éve alatt
szinte mindenütt megfordult hazánkban, ezért a tanácskozás tematikája
földrajzilag is sokszínű volt. Ráadásul városunk is azon szerencsés települések közé tartozik, ahol a Petőfikutatók feladatot találnak napjainkban is.
A program előadásai – a többi között
– Petőfi gödöllői tartózkodásairól
(Gaálné dr. Merva Mária), az aszódi latin iskola társadalomtörténetéről
(Bozó-Szűcs Diána), Németh László
Petőfi-képéről (Ekler Andrea) és Petőfi Nagyszalontán írt verseiről (Fábián Bertalan) szóltak. Dr. Novák
László, a Nagykőrösi Arany János
Múzeum ny. igazgatója Petőfi és az
Alföld, dr. Szász László, a Károli
Gáspár Egyetem docense Petőfi és
Erdély viszonyát idézte előadásában.
A konferencia szervezője Heltai Bálint, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium tanára volt. Kérdésünkre, vajon
miért érezzük úgy, hogy napjainkban
háttérbe szorult Petőfi Sándor és köl-
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tészete, azt válaszolta, ennek egyik
oka az lehet, hogy azt gondoljuk,
mindent tudunk róla. A másik pedig
az, hogy egyszerűnek tartják a költészetét. Egyik sem igaz. És az is túlzás,
hogy elfelejtettük. Ő például minden
szombat este Petőfi verseket olvas a
gyermekeivel.

Heltai Bálinttal arról is beszélgettünk,
hogy Petőfi rövid élete alatt bejárta
hazánk sok-sok táját, mintegy birtokba vette az egész országot. Ebből is
eredeztethető, hogy mindenfelé foglalkoznak helytörténészek, irodalmárok, országos emberek és helyi kutatók a költő életével és műveivel. A
Magyar Irodalomtörténeti Társaság

ják sokan, hogy a romlott gyümölcs
nyugodtan mehet a cefrébe. Ja, hogy
mi az a cefre… no. ha így vesszük,
akár kezdhetjük a gyümölcsfa ültetésénél is. És ez nem vicc, mert nem
mindegy, milyen fajtájú gyümölcsből
készül az italunk, és az sem, hogy az
a gyümölcs hol termett. Az egyes
földrajzi területek kiemelkedően alkalmasak bizonyos gyümölcsfajták
termesztésére. Hazánkban nyolc
ilyen tájegységünk és gyümölcsfajtánk van. Az ilyen pálinkákat nevezzük eredetvédetteknek. De megkülönböztetünk kisüsti, érlelt, ágyas és
ópálinkát is, valamint a párlatokból
készült különféle likőröket is, amiknek szintén több fajtája ismert, s amik
közül több szintén gyógyító hatással
bír – természetesen csak akkor, ha
megfelelő mértéktartással fogyasztjuk.
És még valamit le kell szögezni: Pálinkának az Európai Unió területén,
de exportált termékek esetén is csak
Magyarországon termesztett, vagy
vadon termő gyümölcs cefréjéből lefőzött párlatokat nevezhetjük. Erre
kizárólagos névhasználatot kaptunk,
kivételt képez Ausztria négy tartománya, amelyek jogot kaptak a barackpálinka név használatára.
A sok érdekesség mellett, a pontos
ábrákkal és látványos fotókkal illusztrált könyv a pálinkafőzésre vonatkozó jogszabályokat is tartalmazza.
(Panyik Gáborné dr.: PálinkafőzésÁgyas pálinka és likőr készítése)
(ny.f.)

ben van kiemelkedő szerepe, hanem a
mozgáskoordináció és a test erősítésében, fejlesztésében is, s emiatt sokan a közoktatásban a mindennapos
testnevelés egyik alternatívájaként
tartják számon.
A fesztiválon több társulat, kisebb

csoport jelentkezett rövid prog-ramokkal és egybefüggő dramaturgiai
egységet alkotó egyfelvonásos protl
dukciókkal.

égisze alatt Heltai Bálint az utóbbi
időben évente jelentkezik egy-egy
reprezentatív konferenciával. 2011ben a Rákóczi szabadságharc befejezésének 300. évfordulója, tavaly a Tevan Andor emlékkiállítás adott alkalmat az immár sorozatba illeszthető
nívós tudományos tanácskozásnak.
– Petőfi Sándor a szívünk közepe,
190 éve született és úgy láttam, igenis
lehet újat mondani róla. Nem tagadom, azért is választottam őt témaként – árulta el érdeklődésünkre –,
mert előállhatok azzal is, ami az én tarsolyomban van.
Diákként
szegedi
nyelvészprofesszorom, Török Gábor
javasolta, hogy kutassam a Petőfi versek
szövegmódosulásait a folklórban.
Bár akkor mégis
mással kezdtem foglalkozni, az utóbbi
időben többen ösztönöztek arra, hogy
ezt az időtálló témakört kidolgozzam.
A konferencia társrendezője a
Gödöllői Török Ignác Gimnázium
volt. Az előadások írott anyaga remélhetően a szélesebb közönséghez is eljut majd.
tl

Gitármuzsika templomi környezetben

Zenei időutazás
Hangok zendülnek,
húrok
pendülnek
címmel az Arpeggio
Gitárzenekar önálló
estjére került sor november 16-án a
Szentháromság
templomban. A műsorban barokk, klaszszikus és XX. századi
művek
csendültek
fel. Az est a vendég
budapesti Tremolo
Gitárzenekar szereplésével kezdődött, majd az Arpeggio Gitárzenekar következett.
A műsorban közreműködött Laurán Apolka és Farkas Benedek (furulya), Maglóczki Dániel és Babos Lőrinc (vibrafon), Ella Beatrix (fuvola), Z. Molnár Ildikó
(oboa), a Cibri Énekegyüttes és a Metzker vonósnégyes. A gitárzenekar következő
hangversenyére a kastélyban kerül sor, ahol immáron hagyományosan. az Adventi
lt
Kastélynapok rendezvényeinek sorát színesítik december 14-én, 17 órakor.
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Város–Kép

Sisi Baráti Kör

Megszépült szecessziós műkincsek a múzeumban

Értékmentő restaurátorok kiállítása Erzsébet napi megemlékezés
(Folytatás az 1. oldalról)

A különleges kalitkát a látogatók is
megtekinthetik, s hasonlóan a többi
helyreállított alkotáshoz, a hozzá tartozó tabló segítségével megismerkedhetnek a restaurálás folyamatával is.
A kiállítás fontos részét képezik

vács Boróka, Mijátovits Krisztina
és Jébert Katalin keze munkáját dicsérik.
Jébert Katalin neve több festményt
is fémjelez, így például a Szentjakabi
tó címmel ismert és katalogizált festményt, amin a restaurálás során találták meg az alkotó saját kezű írását,

téséhez. A megnyitót követően az új
intézményvezető több újdonságról is
beszámolt. Bemutatta azt a helyiséget, amit múzeumpedagógiai foglalkoztatónak alakítottak ki. Mint
mondta, ebben a korábbinál jobb
körülmények között bonyolíthatják le
a gyerekeknek összeállított prograA restaurátorok kibontják
a helyreállított Kriesch Laura szőnyeget

Hagyományosan a királyné
szobránál tartották meg november 17-én, vasárnap délután Erzsébet napi megemlékezésüket városunk lakói. A
Sisi Baráti Kör által szervezett
ünnepségen Gaálné dr. Merva
Mária, a Gödöllői Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója
ünnepi beszédében elmondta,
hogy a Sisi Baráti Kör idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját.

Ennek apropóján felelevenítette e két
évtizedes működés legfontosabb állomásait, történéseit. Szólt arról,
hogy a Sisi Baráti Kör célja Erzsébet
királyné életútjának hiteles megisme-

ugyanis azok a tablók, amiken fotókkal és leírásokkal mutatják be a restaurálást. A munkák egy részét a Kép-

ami szerint az isaszegi malomtavat
ábrázolja. A restaurátorok olyanok,
mint a varázslók, akik képesek a cso-

mokat, a résztvevők felszabadultabban vehetnek részt a foglalkozásokon, mivel a kiállítási anyagot nem

Baráti Kör egyik alapítójának és titkárának azért a munkáért, amivel a
kezdetektől fogva mind a mai napig
ápolja – többek között e témában írt
könyvei révén is – Erzsébet kultuszát.
Ezt követően a résztvevők tiszteletük jeléül elhelyezték koszorúikat,
virágaikat a szobor talapzatánál. Gödöllő város önkormányzata nevében
Pecze Dániel alpolgármester és dr.
Fábián Zsolt koszorúzott. A megemlékezés a Királyi Kastélyban folytatódott, ahol Schratt Katalin és Ferenc

Gaálné dr. Merva Mária és Szabó Margit

rése és megismertetése az érdeklődőkkel; éppen ezért az egyesület tagjai többek között folyamatosan felkeresik a névadójukhoz kapcsolódó hazai és külföldi emlékhelyeket, kiállításokat, előadásokat szerveznek,
kiadványokat tesznek közzé. Gaálné
dr. Merva Mária külön köszönetet
mondott Szabó Margitnak, a Sisi

zőművészeti Egyetem hallgatói végezték mestervizsgaként vagy diplomamunkaként az egyetem tanárainak
felügyeletével.
A kiállított alkotások Bernáth
Edit, Cserepkei Csilla, Simon Imola, Várszegi Róbert, Füzes Andrea,
Erdei Gábor, Mátyás Eszter, Madarász Andrea, Nagy Rebeka, Szemán Viktória, Darabos Edit, Ko-

dára, a régi elhasználódott, már-már
maradandó károsodást szenvedett tárgyaknak visszaadják régi fényüket,
mondta a megnyitón Kerényiné
Bakonyi Eszter, a Gödöllői Városi
Múzeum igazgatója, aki megköszönte
a kiállítás kurátora Őriné Nagy Cecília művészettörténész munkáját, aki
eredményes pályázataival jelentősen
hozzájárult a műkincsek megmen-

veszélyeztetik. Egyúttal bemutatta
azokat a „bulikarkötőket”, amik a
gyerekek és a fiatalok körében egyaránt rendkívül népszerűek. A Gödöllői Városi Múzeum emblémájával
ellátott karszalagokat minden gyerek
megkapja majd, aki részt vesz a
foglalkozásokon. A szalagok a felnőttek körében is nagy sikert arattak.

Gödöllői Emléktáblák

Minisztérium részéről Koromzay Frigyes vasúti és hajózási főfelügyelő, a
helyi érdekű vasutak képviseletében
Sándor Pál országgyűlési képviselő, a
Budapesti Közúti Vaspálya-Társaság
vezérigazgatója, Pest vármegye részéről Kemény Kálmán és Szabó Géza tiszteletbeli főjegyző jelent meg.
Az ünnepségen részt vett a vasútvonal tervezője, Széll Árpád főmérnök is.
A bizottság 9 órakor indult ki a villamossal Gödöllőre. 10 órakor értek
Cinkotára, ahol csatlakoztak hozzájuk a közbeeső községek küldöttei. A
vonat 11 órakor érkezett Gödöllőre, s
a hivatalos jegyzőkönyvek felvétele
után a vasutat megnyitottnak nyilvánították. Másnap már menetrend szerint megindult a közlekedés a Budapest–Kerepes–Gödöllő vonalon. A
menetidő a gödöllői vasútállomástól a
Keleti pályaudvarig 65 perc volt.
Oda-vissza naponta 17-17 vonat közlekedett reggel 5 órától este 11 óráig,
óránként egy szerelvény. Az első vonat
Budapestről reggel 5
óra 20 perckor, Gödöllőről pedig 5 óra
35 perckor indult.
A szerelvényben
első, másod- és harmadosztályú helyeket
is igénybe vehettek az
utasok.
A vonatok kezdetben kék színűek
voltak, a zöld színt csak később, a
Jamboree idején kapták meg a szerelvények. Gödöllő a fejlődés nagy lehetőségének tekintette a Budapesttel
összekötő új vonalat. A munkahelyek
könnyebb elérését és a budapesti

nyaralók nagyobb számú érkezését
várták a „villanyostól”. Az I. világháború azonban ezeket a reményeket
eloszlatta, viszont Gödöllőhöz kötötte
a járás vonalmenti községeit, Kistarcsát, Kerepest és Mogyoródot.

A HÉV
1911. november 25. jeles
dátum volt Gödöllő közlekedése szempontjából, ezen a
napon indult meg ugyanis a
HÉV közlekedés.
Az első közigazgatási bejárást 1906.
június 25-én tartották meg, akkor
döntötték el, hogy az akkor már Kerepesig kiépített vonalat merre vezessék
tovább. Végül, hosszas tárgyalásokat
követően 1910 februárjában kezdtek
hozzá a HÉV Kerepes és Gödöllő közötti szakaszának kiépítéséhez. (A
Kerepesig vezető szakasz már korábban megépült.) 1911 október 8-án
ment végig a vonalon az első villamos vasút, a próbaszerelvényen a vállalat mérnökei kaptak helyet. Az átadást november 1-jére tűzték ki, ad-

dig pedig folyamatosan indították a
különböző próbajáratokat. Mivel
azonban apróbb javításokra még
szükség volt, többszöri halasztás után
végül november 25-én délelőtt volt az
átadás. A ceremónián a Kereskedelmi

jk

József levelezéséből összeállított ünnepi műsort láthattak az egybegyűltek.

Közterületi fogja viselni Gödöllőn
Antall József nevét
Antall Józsefről, Magyarország rendszerváltoztatás
utáni első miniszterelnökéről nevezik el a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ belső udvarát. Az elnevezést a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány kezdeményezte. Antall József 1993. december
12-én hunyt el, halálának 20. évfordulóján így tiszteleg előtte Gödöllő városa.
Az elnevezésről 2013. november 14-én döntött a város képviselő-testülete. Az épületen emléktáblát helyeznek el, melyen az
egykori miniszterelnök portréja mellett az alábbi szöveggel tisztelegnek
emléke előtt:
„Lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni”
Antall József
(1932-1993)
Államférfi, a rendszerváltoztatás utáni független, demokratikus
Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke
halálának 20. évfordulója alkalmából
állíttatta Gödöllő Város Önkormányzata
2013. december

Az utazóközönség azonban nem
volt elégedett a szolgáltatással, mivel
az állomás épületetek még nem voltak meg, így például a Szabadság téri,
az akkori Ferenc József téri megállót
is csak 1913-ban kezdték el építeni. A
vonal menti megállókban a későbbiekben kialakított váró helyiségek
hidegek voltak, és az állomások világítása sem volt megfelelő. Ráadásul
a megállók elnevezése sem volt pontos. Mindezek mellett a menetrend
sem felelt meg az igényeknek, de a
HÉV és a MÁV menetrendjét sem
hangolták össze, ami újabb problémákhoz vezetett. Mindezek ellenére
azonban a HÉV-et egyre többen vették igénybe, s ma is fontos szerepet
tölt be városunk közlekedésében.
2011. november 25-én, a HÉV-forgalom megindulásának 100. évfordulóján az önkormányzat és a Gödöllői
Értékvédő Közhasznú Egyesület emléktáblát helyezett el a Szabadság téri
megálló épületének falán, a Királyi
Váróban pedig kiállítást láthattak az
érdeklődők, ami a HÉV történetének
100 évét mutatta be.
jk

A TÉR ELNEVEZÉSÉRE ÉS AZ EMLÉKTÁBLA ÜNNEPÉLYES FELAVATÁSÁRA
2013. DECEMBER 8-ÁN, 15 ÓRAKOR KERÜL SOR.
A rendezvényen részt vesz Mádl Dalma asszony,
a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány kuratóriumának elnöke,
és özv. Antall Józsefné, az egykori kormányfő özvegye.
Köszöntőt mond Juhász Judit, az Antall-kormány szóvivője.

Tisztelt Lakosság!
Gödöllő Főterére keressük mindenki karácsonyfáját.
Várjuk azok jelentkezését, akik fel
tudják ajánlani legalább 7 méteres
fenyőfájukat Gödöllő karácsonyfájának.
A felajánlott fenyőfák közül egy bizottság választja ki a legszebb fát,
melyet kivágunk és elszállítunk a
Főtérre, ahol feldíszítésre kerül.
A felajánlásokat november 22-én
13 óráig várjuk a 06-70/376-6544es telefonszámon Tábikné Surman Szilviánál.
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Kutyaház téliesítése – a kutyahidegre fel kell készülni
A rövidebb szőrű, szabadban tartott kutyák számára a hideg tél beköszönte
előtt ki kell alakítani egy szélvédett, száraz kuckót.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület rengeteg hipotermiás (kihűléses), fagyásos
kutyát szed össze az utcáról télen, egy
részük az állapotot nem éri túl. Gyakran
a hanyag tartás állatkínzásos bűncselekménnyé fajulhat, amiért az elkövető
akár letöltendő börtönt is kaphat. Jobb
felkészülni a hidegben való állattartásra,
így megelőzhetjük a bajt.
Nagyon fontos, hogy kutyánk udvarban
tartása esetén a kutya szőrét divatból sose nyírassuk le. A kutya szőre egyben a
hidegtől védő takarója. A parazitamentesítő befújáson túl a fürdetést is kerüljük, hiszen a kutya szőrén kialakuló
zsíros védőréteget ezzel eltávolítanánk,
ami a hideg elleni küzdelmet gátolja.
Milyen az ideális kutyaház?!
A kutyaház méretét a kutyához igazítsuk. Se ne legyen túl kicsi, se ne legyen
túl nagy. A kutyaházra nem szabad túl
nagy bejáratot készíteni, elegendő, ha az

eb lehajtott fejjel éppen befér rajta. A
nem megfelelően megválasztott méretű
kutyaház és annak rossz méretű ajtaja
rontja a belső térbe a kutya teste által
végbemenő felfűtést.
A kutyaházat szigetelhetjük belső vagy
külső szigetelő réteg beépítésével (fale-

mezek közötti hungarocell réteggel). A
kutyaház bejáratára szőnyegből készíthetünk szélvédőt. A házikó aljának kibélelését szalmával, rossz szőnyeggel,
faforgáccsal oldhatjuk meg. A küszöb
beépítése révén az alom nehezebben kerül a házon kívülre. A kész házat tegyük

15 év után sikerült ismét lefényképezni
Történelmi pillanat Vietnamban: a WWF szakembereinek
15 év után először sikerült lencsevégre kapni az ázsiai unikornisnak nevezett szaolát, a
bolygó egyik legritkább és legveszélyeztetettebb emlősét.
A szaolának már csupán pár száz
egyede él Vietnám és Laosz határán.
A különleges fajra leselkedő leggyakoribb veszély az orvvadászat: a természetvédelmi őrök több mint 30.000
hurokcsapdát távolítottak el és több
mint 600 illegális vadásztábort számoltak fel a szaola természetes élőhelyén 2011 óta.
A rejtélyes fajt idén szeptemberben
egy kameracsapdával sikerült lefilmezni, melyet a WWF és a vietnámi
kormány Erdővédelmi Hatósága közösen állított fel az Annamite-hegységben.
“Nem hittünk a szemünknek, amikor

megláttuk a felvételeket! A dél-kelet
ázsiai természetvédők számára a
szaolák ’szent grálnak’ számítanak,
Fotó: WWF

így meglehetősen izgatottak lettünk.
Ez egy lélegzetelállító felfedezés, ami
reményt ad arra, hogy a faj populációja megerősödjön.” – nyilatkozta
lelkesen dr. Van Ngoc Thinh, a
WWF Vietnám igazgatója. “
A fokozottan veszélyeztetett szaola a
szarvasmarha rokona, kinézete azonban az antilopéra hasonlít. Két párhu-

Özönlenek a vadludak az Öreg-tóra!
A legfrissebb adatok alapján
már 21 ezer vadlúd pihen a területen, köztük a ritkaságnak
számító ludak is.
A tömeget alkotó és gyakori nagy lilik (Anser albifrons), vetési lúd (Anser fabalis), vagy nyári lúd (Anser anser) mellett a tatai Öreg-tavon 17 vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) is
előkerült.
A vörösnyakú lúd globálisan veszélyeztetett, hazánkban fokozottan védett faj, és szerepel a Természetvédelmi Világszövetség Vörös Listáján is.
Kis termetéről és színes tollazatáról
könnyen felismerhető.
A szakemberek szerint az újabb hidegfronttal újabb csapatok érkeznek
majd, és nagyon valószínű, hogy november végére idén is 30-40 ezer
vadlúd lesz a tavon.
A tatai Öreg-tó tradicionális vadludak
pihenőhelye. Az eurázsiai tundrák vidékéről érkeznek minden évben Ta-

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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

tára, hogy a telet itt töltsék, majd február végén, március elején visszaindulnak északi költőhelyük felé.
A környék telelő helyet nyújt sirá-

szél- és esővédett helyre, dúcoljuk alá
téglákkal, vagy helyezzük raklapra,
hogy ne álljon vízben. A kutyaház
tisztításáról (bolha és parazitamentesítéséről) legalább kéthetente gondoskodjunk.
Ha egy háziállat a nagy hidegben szabadon van, a hipotermia, a
fagyás első tüneteiként
lelassul, erőtlenné válik, de
gyakran az érzéketlenségben bekövetkező fagyás,
kivérző sérülés jelenhet
meg rajta, majd a szerencsétlen viszonylag gyorsan
elpusztulhat. A kutyák legérzékenyebb terület a fül és
a tappancs, amely fagyás
következtében akár el is
üszkösödhet.
Az Orpheus Állatvédő
Egyesület javaslata az, hogy állattartóként gondoskodjon mindenki házi kedvence felelős téli tartásáról. Ha bárki
bajban lévő állatot lát, azt próbálja meg
ki – ki a lehetőségeihez mérten pártfogásba venni.
www.haziallat.hu

zamos, hegyes végű, akár 50 centiméteres hosszúságú szarvairól lehet
felismerni. Méltán emlegetik “ázsiai
unikornisként”, hiszen egy különösen
ritkán látott fajról van szó. Korábban
csupán 1999-ben rögzített képet szaoláról egy kameracsapda, amit a laoszi Bolikhamszaj tartományban állítottak
fel a szakemberek. 2010-ben
a Bolikhamszaj tartománybeli
falusiak elfogtak ugyan egy
szaolát, az állat azonban nem
sokkal azután elpusztult.
„1998-ban láttunk utoljára vadon élő példányt Vietnámban.
Történelmi pillanat ez abban a harcban, amelyet országunk különleges
biodiverzitásáért folytatunk. Igazolja
továbbá, hogy a kritikus helyzetben
lévő szaola populáció védelme érdekében hozott intézkedések hatékonyak.” – nyilatkozta Dang Dinh
Nguyen, a vietnámi Erdővédelmi Hatóság helyettes igazgatója.
wwf.hu

fuscus), 2 ezüst sirály (Larus argentatus) és 20 viharsirály (Larus canus)
van a tatai Öreg-tavon, de a kis sirály
(Hydrocoloeus minutus) 1 példányát
is sikerült megfigyelni.
A vadludak tiszteletére minden évben

Póréhagyma – Egy fontos vitaminforrás télen
A tél közeledtével egyre nehezebb friss
zöldséghez hozzájutni, ezért nagyon
meg kell becsülnünk azt a keveset is,
ami van. Az egyik ilyen hálás zöldség a
póréhagyma, amely ideális a késő őszitéli időszakra.
A póréhagyma őshazája valószínűleg a Földközi-tenger
vidéke, nálunk a bolgárkertészek termesztették először.
A források szerint már az
ókori Egyiptomban is ismerték, Kheopsz fáraó jutalmul
adta a legvitézebb harcosainak. Kicsit később az ókori
Rómában Néró császárról is
feljegyezték, hogy nagyon
szerette, és gyakran fogyasztott póréhagymalevest.
A póréhagyma termesztése
Tűző napos ágyásban, tápanyagban
gazdag talajban kiválóan fejlődik. Néha
szórjunk az ágyásaiba fahamut, és öntözzük meg csalán- és nadálytőlével –
ezzel fedezhetjük a magas káliumigényét.
A póréhagyma magját májustól július
végéig vessük. Cél, hogy minél hoszszabb legyen a póré fehér szárrésze,
ezért érdemes 15 centiméter mély árokba vagy gödörbe ültetni a palántákat
(azaz halványítani, mert a föld alatti
szárrész kifehéredik), és ahogy nőnek a
növények, folyamatosan töltögetni kell
az árkot. Kora ősszel pedig fel is kupacolhatjuk a földet a tövek körül. Túl
mélyre mindenesetre ne ültessük, mert
az gátolja a növekedését. A póréhagyma

levelei annál erőteljesebb kékeszöld színűek, minél nagyobb volt a hideg. Ez a
szín a klorofill és az antocián jelenlétét
igazolja. A póréhagyma jellegzetes szagát a kénes összetevők adják, többek
között a cikloalkinnek.

A póréhagyma jól tárolható, de lehetőleg ne alma és paradicsom mellé tegyük, mert akkor hamarabb fonnyad.
Nálunk elsősorban a Tétényi áttelelő, a
Carentan, az Elefánt, a Platina, a Collana és a Calmus fajtákat lehet kapni.
A póréhagyma gyógyhatásai
Élelmezési szempontból nagyon fontos
növény, A-, B1-, B2-vitamint, nikotinsavat, C-vitamint és jelentős mennyiségű ásványi sót tartalmaz. A XX. század elején sikerült kivonni a póréhagyma nedvéből olyan hatóanyagokat,
amelyek gyógyítják a garat, a gége, a
légcső, valamint a hörgők gyulladását.
Változatosan elkészíthető zöldségféle:
minden olyan ételbe jó, amibe egyébként vöröshagymát teszünk, nagyon finom levesnek, salátának, de süthetjük,
ránthatjuk, rakhatjuk is.

KEDVES KUTYABARÁTOK!

lyoknak, récéknek, gémeknek, kócsagoknak is. A november 14-i adatok
alapján most 750 sztyeppi/sárgalábú
sirály (Larus cachinnans/michahellis), 4500-5000 dankasirály (Larus
ridibundus), 6 heringsirály (Larus

fesztivált szerveznek a természetvédők. Az idén már tizenharmadik alkalommal kerül megrendezésre a Tatai Vadlúd Sokadalom november 30án, az Öreg-tó partján.
Forrás: ng.hu

Fotó:Csonka Péter

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

Jessie: Fiatal drótszőrű vizsla szuka.
Nyakában a képen látható fényvisszaverő nyakörv volt, chipje nincs.
Nagyon szeretnénk megtalálni az
eredeti gazdiját.

Babat: Labrador keverék szuka.
Ápolt, gondozott kutyus, cicákkal
és más kutyákkal is remekül kijön. Nagyon reméljük hogy érte is
jelentkezik a gazdija vagy új örökbefogadója.

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

Frakk: Felnőtt vizslakeverék
kan. Sajnos, nagyon sovány, nehezen viseli a raboskodást. Türelmes, végtelenül jóindulatú kutya. Szeretnénk, ha mielőbb
gazdira találna.

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

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:
November 23-án
szombaton 10.30-12.00 között
Isaszegi Kisállatrendelő
Isaszeg, Ady Endre u. 1.
Rendel: dr. Michalik László
Tel.: 20/981-3100.
November 24-én
vasárnap 9-11 között:
Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.
Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos
Tel.: 20/3855-726
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Sport

Labdarúgás – Paródiába illő öngól

Röplabda – Ötből semmi

Újabb gödöllői siker

Ötszettes csata, vereséggel

Nem mindennapi góllal nyert a
Gödöllői SK csapata a megyei I.
osztályú bajnokság 14. fordulójában hazai pályán. Jenei Sándor
tanítványai a Halásztelek együttesét verték és gyűjtötték be a
három bajnoki pontot.

Ötödik meccsén is alulmaradt a
TEVA-Gödöllői RC női röplabda
csapata a Közép-európai Ligában, ezúttal a szlovén Calcit
Kamnik ellen kapott ki a Szalaycsapat 3–2-re.

A Gödöllő a középmezőnyben maradás
reményében lépett pályára az ősz utolsó
hazai meccsén. A Halásztelek elleni sikerért aztán meg kellett szenvedniük a
GSK játékosainak és ha a vendégek hálóőre nem vét óriási hibát, talán a győzelem is elmaradt volna az igencsak
gyenge színvonalú mérkőzésen. Végül
az első játékrész 32. percében történt
komédiába illő jelenet eldöntőtte a találkozó kimenetelét a Gödöllő javára (egy
hazaadást addig kísért a látogatók kapusa, amíg az át nem gurult a gólvonalon).
A Gödöllői SK csapata 20 ponttal a 8.
helyen áll a tabellán és szezonzárásként
az utolsó előtti helyen szerénykedő
Százhalombatta vendége lesz.
Pest megyei I. osztály, 14. forduló
Gödöllői SK – Halásztelek FC 1–0
(1–0) Gól: Öngól
Megyei II. osztáy – Pontrablás a
lis-tavezetőtől

A Gödöllői EAC csapata az elmúlt játéknapon a Verőce vendégeként ért el
döntetlent, ezzel újabb ponttal gazdagodott Sztriskó István csapata. 12 lejátszott mérkőzést követően ez volt a GEAC hetedik döntetlenje ősszel. A gödöllőiek továbbra is az utolsó előtti, 14. helyen állnak 10 ponttal. Az utolsó játéknapon, november 23-án 13 órás kezdéssel az Isaszeg csapatát fogadják az
"egyetemisták".
Pest megyei II. osztály északi-csoport, 14. forduló
Verőce – Gödöllői EAC 1–1 (1–1)
Gól: Lőrinczy Zoltán.
Megyei III. osztály – Zárásként
vereség
Vereséggel zárta az őszt a Gödöllői SK
második számú alakulata. Legéndi
György tanítványai a listavezető Pécel
otthonában kaptak ki. 0–2-ről sikerült
még kiegyenlíteni, de néhány figyelmetlenség eldöntötte a hazaiak javára a
mérkőzést. A GSK II. 19 pontjával a 6.
helyről várhatja a tavaszi folytatást.
Pest megyei III. osztály közép-csoport, 13. forduló
Péceli SSE – Gödöllői SK II. 4–2 (2–1)
Gól: Kovács Miklós, Heilmann László.
-ll-

Küzdősport – Ippon Shobu Karate- do Magyar bajnokság

Hat gödöllői érem
November 9-én Kecskeméten
került megrendezésre az Ippon Sho-bu Karate-do Magyar
bajnokság, melyen a gödöllői
Saino Se és a Fujinaga Se shotokan karatékái ismét sikeresen szerepeltek.
Az országos bajnokságon 6 tradicionális stílusszövetség, mintegy 37
egyesületének 274 versenyzője mérte
össze tudását. A gödöllői klubok közül a Saino SE-ből formagyakorlatban Ács Julianna 2., Ács Dorottya
3., Kelemen András 3., Bárdos
Trisztán 4., míg Ácsné Huszti Erika

5. helyen végzett. Küzdelemben Ács
Julianna 2., Lengyel László és Ács
Dorottya 3., míg Kelemen András 58. helyen zárta a versenyt. Edző: Ács
Tibor.
A Fujinaga SE versenyzői közül
Kecskés Balázs formagyakorlatban
4., míg küzdelemben 5-8. helyen, valamint Kasper András formagyakorlatban az 5-8. helyen végzett. Edző:
Szücs Tibor.
A gödöllői csapat tagjai voltak még,
de ezúttal nem értek el helyezést:
Bankó Barnabás, Péter Lea, Lengyel
Brigitta, Ács Gergely (mind Saino
SE), Szabó Norbert (Fujinaga Se).

Kézilabda – Kevés gólért nem jár pont

Továbbra sem megy a felnőtteknek
Kevés dobott gól, egyenlő vereséggel. Talán ilyen egyszerűen
össze lehet foglalni a Gödöllői KC
újabb kudarcát boncolgató öszszefoglalónkat.
A GKC Balassagyarmatra látogatott a
kézilabda NB I/B keleti csoportjának 9.
játéknapján és összességében a vereséghez vezető okokat a vérszegény támadójátékban lehet keresni. A csapat tovább-

ra is nyeretlen még, így nem meglepő
hogy nulla ponttal a tabella utolsó, 14.
helyén szerénykednek Bartos Gábor
tanítványai. A juniorok viszont jól szerepelnek, ismét nyertek, ezzel 12 pontosak
és jelenleg a 4. helyen állnak csoportjukban.
NB I/B. Keleti-csoport, 9. forduló
Balassagyarmati Kábel SE – Gödöllői
KC 26–20 (12–8) Juniorok: Balassa-ttgyarmat – GKC 22–34

Vívás – Gyorshírek

Bancsics bronz, Hanz ezüst
Bancsics Máté a lengyel Sosnowiecben vett részt junior világkupa viadalon.
A gödöllői kardozó 127 induló közül,
két amerikai vívó mögött ukrán riválisával együtt a 3. helyen végzett!
Hanz Lilla (a képen) ezüstérmet nyert a
debreceni Fülöp Mihály versenyen tőr
fegyvernemben. A gödöllői vívó hölgy

Heti sportajánló

Mikor, hol, ki?
Labdarúgás:
Pest megyei II. osztály, 15. forduló
November 23., szombat 13 óra,
Egyetemi pálya: GEAC – Isaszegi SE

többek között a japán Yuki-t is legyőzve
jutott el a döntőig, ahol nagy riválisa,
Hajas Nóra állította meg.
-tl-

Röplabda:
Közép-európai Liga, 6. forduló
November 24., vasárnap 18 óra, SZIE
Sportcsarnok:
TEVA-GRC – Maribor (szlovén)
Challenge Kupa, 1. forduló
November 27., szerda 18 óra, SZIE
Sportcsarnok:
TEVA-GRC – TSV Hartsberg (osztrák)

Nem ígérkezett könnyűnek a feladat,
hogy megszerezze első győzelmét a
MEVZA-sorozatban a Gödöllő, már
csak azért sem mert a második számú
szlovén csapatnak számító Kamnik az
eddig lejátszott négy meccséből 3-at
megnyert. A gödöllőiek ráadásul a
meccs előtti napon a Magyar Kupa viszszavágóján léptek pályára a Vasi Sport
Akadémia vendégeként. A kettős terhelés végül az európai porondon okozott
galibát, ugyanis a végjátékban a frissebb

hazaiak bedarálták lányainkat és 3–2-re
megnyerték a találkozót. A TEVA-GRC
5 meccset követően 3 ponttal a 6. helyen
áll a nyoccsapatos mezőnyben.
Közép-európai Liga 5. forduló
Calcit Kamnik (szlovén)– TEVA-Gödöllői RC 3–2 (-24, 15, 15, -26, 9)
Magyar Kupa – Könnyedén a négyben
Könnyedén, összesítésben 6–0-val jutott be a legjobb négy közé a Magyar
Kupában a TEVA-GRC csapata, ezzel
2007 óta minden évben résztvevője a
négyes döntőnek a gödöllői alakulat. A
februárra tervezett négyes döntőbe a TF
– Nyíregyháza, a Vasas – MTK és a
Békéscsaba – UTE párharc győztesei

Ovis sportnap – Negyedik alkalommal

Több mint 300-an versengtek
Több mint 300 fő vett részt a
Hajós Alfréd Általános Iskola
tornacsarnokában az immáron
negye-dik alkalommal megrendezett Óvodás Sportnapon,
amin 8 óvoda versengett egymással.
Az eseményt Tóth Tibor, valamint
Pecze Dániel alpolgármesterek nyitották meg. A sportvetélkedőn a nyolc
résztvevő óvoda (Egyetem téri, Martinovics utcai, Kazinczy kőrúti, Szent
János utcai, Támncsics Mihály úti,

Sakk – Remi és siker
A döntetlenek mérkőzésén a
végeredmény is döntetlen lett a
GSBE és a Vízügy SC mérkőzésén az NB II-ben.

Palotakerti, Szent Imre Katolikus, valamint a Zöld Óvoda)
közül a képzeletbeli
dobogó legfelső fokára az Egyetem téri
Óvoda állhatott fel,
ugyanis ők nyerték a
játékos feladatokból
álló sportvetélkedőt.
Az eredményhirdetés
azonban ezúttal elmaradt, ugyanis a sportnapon nem hirdettek
kimondott győztest.
A GSBE döntetlenjével továbbra is a
9. helyen áll az Erkel csoportban.
A Pest megyei bajnokságban a gödöllőiek meglepő magabiztos győzelmet
arattak a magasabb Élő pontszámú
alagi játékosok ellen. Győzelmével a

Akrobatikus torna – X. Grassalkovich Kupa

5 érem a jubileumi versenyen
November 16-án rendezték,
immáron 10. alkalommal a
Grassalkovich Kupát a gödöllői
Damjanich János Általános Iskolában. A versenyen a rendező Grassalkovich SE-n kívül
még 9 akrobatikus torna egyesület vett részt, 7 korcsoportban 150 versenyző mérte öszsze erejét.
Pecze Dániel alpolgármester kiemelte nyitó beszédében, hogy a rendezvény Gödöllőn már hagyománnyá
vált, és a Grassalkovich SE nem csak
bővíti a városunkban elérhető sportlehetőségeket, de sikereivel Gödöllő
hírnevének öregbítéséhez is hozzájárul. A kitartó munkát Gödöllő városa
is elismeri és támogatja.
A 12-18 éves korosztályban a Papp
Csenge, Papp Kinga, Alton Sophie
leány hármas aranyérmet szerzett,
ahogy az újoncoknál a Varga Levente, Kőhler Csaba fiú páros is. A GSE
újonc leány párosa, Márta Blanka és
Boechat Anna összeállításban kiváló
versenyzéssel, minimális hátránnyal
lett csak ezüstérmes.
A Serdülő II. korcsoportban induló
vegyes páros (Szlavkovszki Zsolt,

Bálványos Noémi) bemutatott produkciójával szintén a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. A nemrég
a prágai nemzetközi mezőnyben kiváló 5. helyet elért serdülő II-es lány
hármas: Szabó Csilla, Darabont
Zsanett (a verseny előtt külön köszöntötték, ugyanis a verseny napján
töltötte be 14. életévét) Köhler Kitti
ezen a versenyen ezüstérmes lett, a
Darabont Júlia, Zamecz Kitti, Lőrincz Boglárka gyermek leány hármas 6. helyen végzett, míg a Méder
Boróka, Bréda Abigél gyermek leány páros a 8. helyet szerezte meg a
GSE kupán.
A díjakat a Damjanich János Általános Iskola igazgatója, Szűcs Józsefné
adta át és ő zárta be a versenyt is. Gratulált a résztvevőknek a sikeres felkészüléshez és a versenyen bemutatott produkciókhoz.
Köhler Ákos vezetőedző értékelte a
versenyt: – Egységeink teljes mértékben megvalósították az edzői utasításokat, megfeleltek elvárásainknak,
összeszedetten, nagyon odafigyelve
mutatták be a gyakorlatokat. Fontos a
jövőben, hogy ami jól sikerült, azt
fejben rögzítsék a versenyzők, ahol
hiba csúszott be, ott pedig sokat és ki-

Közép-európai Liga,
6. forduló:
November 24.,18 óra
TEVA-GRC – Maribor
(szlovén)
(SZIE csarnok)
Challenge Kupa,
1. forduló:
November 27., szerda
18 óra
TEVA-GRC – TSV
Hartsberg (osztrák)
(SZIE csarnok)
Mondhatni, hogy a megjelenés volt a
legfontosabb és minden intézmény
nyert, ugyanis a résztvételért a város
jóvoltából 10 ezer forint értékben
sportszer vásárlási utalványt vehettek
át az óvoda vezetők.
-ll-

kettes számú csapat feljött a 6. helyre a
bajnoki tabellán.
NB II Erkel csoport 5. forduló
GSBE – Vízügy SC 6–6
Pest megye I/A osztály 3. forduló
GSBE II. – Alagi DSK 4–1
-vbtartóan gyakorolva javítsanak. Köszönjük a versenyen egymás biztatását, a bátorítását és a gyakorlatok végén a hatalmas tapsot, ami a ver-senyzők lelkét is simogatta. Nagyon sokat
köszönhetünk a „háttérben dolgozó”
szülőknek, akik a beléptetést bonyolították, a büfét vezették – hozták és
főzték a teát-kávét. Nélkülük nagyon
sivár lett volna a verseny. Ilyen összetartással már régen nem találkoztunk!
Köszönjük! Valamint ezúton köszönjük az iskola támogatását is, a kollégák lelkes segítségét a lebonyolításban és minden segítő hozzájárulását a
Grasi Kupa sikeres megrendezéséhez,
a jó versenyfeltételek biztosításához
az összes versenyző számára.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet minden gödöllőinek, aki ellátogatott a versenyre, szurkolt egységeink
-llsikeres szerepléséért.

Lakossági gimnasztika!

Játékos Atlétika
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

csatlakoznak még.
Magyar Kupa negyeddöntő, 2. mérkőzés
Vasi Sport Akadémia – TEVA-Gödöllői
-tlRC 0–3 (-15, -16, -11)

A kép illusztráció

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

2013. november 19.
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

AZ ÜRES KALITKA TITKA
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy messze földön híres mesterember, akit egy napon titokzatos látogató keresett fel, és arra kérte,
készítsen neki egy olyan kalitkát,
amilyet még soha senki nem
látott…
Akár így is kezdődhetett volna annak a kalitkának a története, amit a
látogatók a november 14-én nyílt
időszaki kiállításon tekinthettek
meg, és ami főszereplője lesz annak a játéknak, amire invitálunk
minden dús képzeletű,
szerepjátékhoz kedvet érző lányt és
fiút illetve hölgyet és urat
6-tól 66 évesig.
A játék 90 perces, minden
pénteken 15.30- kor kezdődik,
múzeumi belépőjeggyel lehet
részt venni rajta.
Várjuk csoportok jelentkezését is,
előzetes megbeszélés alapján.
Ivókné Szajkó Ottília
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: (28) 421-998,
+36-20-269-2007
Fax: (28) 422-003
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

A Frédéric Chopin Zeneiskola
programjai
November 20. szerda 17.00:
A fafúvós tanszak kiemelt hangversenye
November 22. péntek 16.30:
Barta Katalin (zongora) növendékeinek hangversenye
November 25. hétfő 17.00:
Buka Enikő és Zagyváné Molnár
Ildikó (oboa, furulya) növendékeinek hangversenye
November 26. kedd 17.00:
Várnai Miklósné (fagott, furulya)
növendékeinek hangversenye
November 27. szerda 17.30:
Albertné Joób Emese és Ferenczy
Beáta (zongora) növendékeinek
hangversenye
November 28. csütörtök 17.00:
Telek Zsuzsa (zongora) növendékeinek hangversenye

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 5845/3, 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 18-24-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12.
Tel.: 410-251.
November 25-dec. 1-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220

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.

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

A
pályázat
benyújtásának
feltételei:
– A helyiség bérbevételére magánszemély, jogi személy, vagy nem
jogi személy gazdasági társaság
pályázhat. A jelentkezéskor a magánszemély pályázó köteles bemutatni személyazonosító okmányait,
egyéni vállalkozó ezen túlmenően
egyéni vállalkozói igazolványát,
gazdasági társaság a társaság cégbírósági bejegyzését tanúsító cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt.

A bérbevétel feltételei:
– Bérbeadó és a nyertes pályázó
mint bérlő helyiségbérleti szerződést köt, melyben rögzítik a bérleti
jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.
– Bérlő köteles beszerezni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges /hatósági/ engedélyeket.
– Helyiségbérleti szerződés csak
olyan pályázóval köthető, aki vállalja a bérleti díj értékállóságának
biztosítását oly módon, hogy a bérleti díjat a bérbeadó a szerződés
időtartama alatt minden évben a
jegybanki alapkamat mértékének
megfelelő százalékban növelheti.
– A helyiség használatából eredő
közüzemi díjfizetési kötelezettség
a bérlőt terheli.
– A helyiség nem adható bérbe bár,
borozó, italbolt, kocsma működtetése, valamint játékterem üzemeltetése, erotikus áruk forgalmazása és szexuális szolgáltatás céljára.

– A pályázó pályázatában köteles
kifejteni a folytatni kívánt tevékenységet, a helyiségbérleti díj irányára alapján megtenni helyiségbérleti díj ajánlatát, valamint nyilatkozni arról, hogy a bérbevételi
feltételeket elfogadja.

A beérkezett pályázatokról a Gazdasági Bizottság értékelése alapján
a képviselő-testület dönt.
A helyiség bérbevételével kapcsolatban további információ a
(28) 529-171-es telefonszámon
kérhető.

BÉRBEVÉTELI FELHÍVÁS
Gödöllő Város Önkormányzata bérbe adja a Gödöllő,
Ady Endre sétányon (5849/1
hrsz.) található „Gomba”
nem lakás célú helyiségét.
Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyiség
üzleti célú bérbeadását 28/2013.
(II. 14.) sz. önkormányzati határozatával rendelte el.
A bérbe vehető helyiség:
Gödöllő, Ady Endre sétány,
5849/1 hrsz.
Alapterület: 10 m2
Közmű ellátottság: víz, villany,
közcsatorna
Műszaki állapot: megfelelő, tisztasági festés célszerű
Bérleti díj irányár: 29.298
Ft/m2/év díjtétel alapulvételével:
24.415 Ft/hó + ÁFA
Egyéb: egészségügyi helyiséggel
nem rendelkezik, az épület helyi
védettség alatt áll.
A bérleti jogviszony időtartama:
határozott, 10 év + 10 év előbérleti
jog.
A helyiség megtekintésére a (28)

529-171-es telefonszámon időpont egyeztethető.
A pályázat benyújtásának helye:
Gödöllői Polgármesteri Hivatal,
Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Iroda
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.,
III. emelet 303. sz. helyiség.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gémesi György polgármester
decemberi fogadónapját az alábbi időpontban tartja:
2013. december 5., csütörtök, 10-12, és 14-16 óráig.
1 SZÁZALÉK
Tájékoztatásul közöljük, hogy a gödöllői Táncsics Mihály úti Óvoda a
„Gödöllői VI. sz. Óvoda Gyermekeiért” Alapítványnak a személyi jövedelemadó 1 százalékából felajánlott összeg a 2012. évben 168.042.-Ft volt.
Ebből az összegből folytattuk a gyermekfektetők cseréjét, valamint foglalkoztatási eszközöket vásároltunk.
Köszönjük felajánlásaikat és további támogatásukat.
Lajos Mihályné, az Alapítvány képviselője

Tisztelt Érdeklődők!
MEGHÍVÓ a
GÖDÖLLŐI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
GÖDÖLLŐI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
GÖDÖLLŐI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
GÖDÖLLŐI RUSZIN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
testületeinek
2013. november 28-án (csütörtökön) 18 órakor tartandó
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA
Az ülés helye:
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szabó László sk. GLNÖ elnöke
Balog Gyula sk. GRoNÖ elnöke

Meizner Sándor sk. GNNÖ elnöke
Havassy Marija sk. GRuNÖ elnöke

2013. november 19.

Mozaik
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2013. DECEMBER 6-22-IG
MINDEN NAP 9–18 ÓRÁIG

ADVENTI KÉZMŰVES
VÁSÁR
A SZÁLLODA KAPUALJÁBAN ÉS
AZ UDVARI ÜZLETHELYISÉGBEN
HÉTVÉGÉKEN, AZ UDVARBAN IS

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

12 Gödöllői Szolgálat
Keddenként 11-18 óráig tartunk nyitva!

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

2013.
KÖZLEMÉNY
+ A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja!
Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt biztos
elolvassák

+ Eladó az egyetemi lakótelepen egy parkra néző, két
szobás, földszinti öröklakás. Tel.: 20/616-9336.

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.

+ 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.

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. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal.

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

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

+ Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali,
4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új
nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

INGATLAN

+ Szada fenyvesligeti részén, 1628 m2-es, közművesitett
épitési telek 7,5mft-ért eladó. Tel.: 20-3456-552.

+ Gödöllő, kiemelt övezetben, a Kastély közelében, 2
szintes, 4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház gondozott
kerttel, kedvező áron eladó , vagy hosszú távra kiadó. Tel:
06-20-9-443356

+ Banki hitel miatt SÜRGŐSEN eladó családi ház Gödöllőn az
Antalhegy lábánál. 2 szint, 2 konyha, 2 fürdőszoba, 5 szoba,
két generációs, 1988-as építésű, felújítást igényel. Megegyezünk! I.ár!: 18,6 M Ft. Tel: 06-30-684-5516.

+ Gödöllőn, a Márki Sándor utcában 2.200 m2 építési telek
féláron, sürgősen eladó. Tel.:06-20-368-1710

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

+ Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1
félszobás távfűtéses lakás. Iár: 9,5 M FT. Érd: 20-341-9861

+ Családi okok miatt sürgős! Egyedi tervezésű, galériás,
230 nm hasznos lakótérrel rendelkező minőségi kivitelezésű
családi ház Gödöllőn eladó. 6 szobás, 2 szintes újszerű ingatlan. I.ár: 39,5 M.Ft. Tel: 06-30-684-5516.

+ 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
+ Gödöllő központjában újszerű cirkós nappali+1 szobás
bruttó 70m2-es lakás eladó! Alacsony rezsi! Iár: 12MFt.
20-772-2429
+ Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú, saroktelekre
épült 100m2-es családi ház eladó 17.6 MFt-os
irányáron! 20-539-1988
+ Gödöllő központjában, 1.em-i, 44m2-es, 1.5szobás
konvektoros fűtésű lakás eladó! 9.5 MFt! 20-539-1988
+ Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás! Iár:
8.5MFt!! 20-804-2102
+ SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi
házat vagy eladó telket. 20-944-7025
+ Eladó! Gödöllő központjában, 2.em-i, erkélyes azonnal
költözhető egyedi mérős lakás eladó! 10.35MFt! 20-539-1988
+ Gödöllő központjában épülő társasházi lakások eladók
kulcsrakészen 300.000Ft/m2 áron! 20-944-7025
+ 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 minőségi anyagokból 770 nm - es panorámás
telken, 2011-ben épült 148nm-es, 4 + 1/2 szobás 2 szintes
családi ház eladó. Irányár: 67,5 M. Ft. Tel: 06-30-684-5516.
+ Sürgősen eladó Gödöllőn fő út közeli jelenleg is működő
143 nm-es üzlet 1678nm-es telekkel. Bármilyen vállalkozási
tevékenységre alkalmas, ipari árammal ellátott, bővíthető.
Ára: 21 M. Ft. Tel: 06-30-684-5516.
+ + Eladó Gödöllőn, Kertvárosban, a Brassó utcában egy
500 nm-es telken, egy 120 nm-es családi ház beépített
tetőtérrel. Nappali+étkező, konyha, fürdőszoba, wc, 3 szoba.
I.ár: 29,5 m Ft. +3620/9194-870
+ Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3 szobás,
téglaépítésű családi ház, két lakrésszel. 1100 nm-es telek,
díszkert. Referencia szám: 3726. I.ár: 21 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
15m 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 +3620/9194870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn az Alma utcában, érvényes építési
engedéllyel, egy 500 nm-es építési telek, víz, villany, csatorna van, telken belül. I.ár: 7,8 m Ft. 06-20/9194-870
+ 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 +3620/9194-870
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. 06-20/9194-870
+ 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
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Vácszentlászlón, tóparti, téglaépítésű amerikai konyhás nappali+2 szobás, összkomfortos szép megjelenésű
lakóház. Referencia szám: 3574. I.ár: 13,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.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 +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllő belvárosában, egy 600 nm-es telken, egy
nappali+2 szobás, összkomfortos téglaépítésű, jó állapotban
lévő családi ház, tetőtér beépítési lehetőséggel, építési
engedéllyel. I. ár: 26,5 m Ft. 06-20/9194-870
+ Gödöllőn, egy 6 lakásos társasházban eladó egy 1.
emeleti, 55 nm-es lakás, egy 600 nöl telken, Öregfenyvesben. Referencia szám: 3759. I.ár: 9,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
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+ 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 +3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali+3
szobás, két fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes családi ház, 700 nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nmes 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
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ Eladó Gödöllőn a belvárosban egy 170 nm alapterületű, 5
szobás polgári családi ház, 750 nm-es telken. Referencia
szám: 2747. I.ár: 35 m Ft. Érd.: Iroda 28/411-086 vagy
+3620/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+ 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
+ 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
+ 87 nm-es, szép állapotú, 3 szobás, kertkapcsolatos, földszinti lakás 20 nm-es garázzsal az egyetemi erdő közelében
eladó. Tel: 06-70-451-4323
+ 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
+ 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
+ Eladó Valkón gazdálkodásra is alkalmas, 2223 nm-es
telken lévő, két szoba, konyha, étkezős ház (garázs,
borospince, kemence, melléképület van). Iár: 8 MFt. 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
+ Gödöllőn, Palotakert lakótelepen eladó egy felújított,
másfél szobás (44nm) öröklakás. Irányára: 8 millió.
Lakáscsere nagyobb (60nm) gödöllői lakótelepire,
érdekelne. Tel: 06-20-968-0336
+ CSÁBÍTÓ PANORÁMÁJÚ 130 nm-es ikerház rendezett kerttel a Knézich utcában eladó. Iár: 34,9MFt. Érd: 30-221-5981
+ Gödöllőn a Szt. János utcában 56 nm-es, nagy erkélyes, 2
szoba összkomfortos, konvektoros, egyedi vízórás, 2.em.
öröklakás tulajdonostól eladó. Ár: 9,5 MFt. Tel: 70-943-2387
+ Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1
félszobás távfűtéses lakás. Irár: 9,5 M FT. Érd: 20-341-9861
+ Gödöllőn a Szőlő utcában eladó 1+2 félszobás, 61 nm-es,
2.em. konvektoros, légkondicionált lakás. Iár: 12,9 MFt. Érd:
06-20-241-0500
+ Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-es, erkélyes,
gázkonvektoros, 2 szobás lakás a Szent János utcában. Nem
panel. Iár: 11,9 MFt. Tel: 06-20-823-1724
+ Első emeleti parkra néző, erkélyes, 62 nm-es, 2 szobás
lakás 4 emeletes házban palotakerten tulajdonostól eladó.
Ár: 10,5 millió Ft. Tel: 06-20-956-3212
+ Palotakerten 5.em. panorámás, 2 szobás, nyílászáró
cserés lakás egyedi fűtéssel eladó. Tel: 06-20-927-0303,
06-30-223-9499
+ Egyetem mellett a Fácán sori lakóparkban eladó egy kétszobás, 64nm-es 1.em. lakás 16 nm-es tárolóval. Az ingatlant hosszútávra visszabérelnénk, így a vételár jelentősen
csökkenthető. Tel: 06-30-535-6755
+ ÁRON ALUL eladó 1070 nm-es bekerített TELEK Gödöllőn
4,2 MFt-os irányáron. Tel: 06-30-771-5794
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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.
+ Gödöllőn, a városközpont peremén családi ház felső
szintjén 4 szobás, 2 fürdőszobás, erkélyes 130 m2-es
bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Tel.: 06-20-9443-356
+ Gödöllő központjában 2 szoba összkomfortos, bútorozott,
erkélyes 1.em. egyedi fűtésű, vízórás, kábeltévés lakás nemdohányzó, gyermektelen párnak kiadó: 50.000,-Ft + rezsi +
1 havi kaució. Tel: 06-20-9319-521
+ 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

+ Kiadó Palotakerten egyszobás, 45 nm-es, bútorozott III.
emeleti távfűtéses lakás 40.000 Ft bérleti díj + rezsi+ 2 havi
kaució ellenében. Tel: 06-20-545-9429

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

+ Két szoba összkomfort albérletbe KIADÓ vagy ELADÓ
Gödöllőn a Hunyadi utca 35. szám alatt.

+ Hosszútávra kiadó kertes házban, Attila utcában külön
bejárattal szoba-konyha, fürdőszoba. Konvektoros fűtés, külön
gáz, villany és vízóra, bútorozott, szigetelt. Nem kisgyerekes
házaspárnak. Egyhavi kaució szükséges. 30-581-3827
+ Kiadó a János utcában 4.em. kétszobás, konvektoros,
bútorozatlan, erkélyes lakás. Alacsony rezsi. 49.000 Ft/hó +
rezsi. Kéthavi kaució szükséges. 06-70-517-1370 Képek:
www.janoslakas.webnod.hu
+ Gödöllő központjában hosszútávra kiadó kétszobás, 1.em.
gázfűtéses, bútorozott lakás. Bérleti díj: 55.000 Ft/hó +
rezsi költség. Kéthavi kauciót kérünk! Érd: 06-20-494-0515
+ Gödöllő központjában 56 nm-es, konvektoros, 2 szobás
lakás kiadó. Érd: 06-30-971-6746
+ KULTÚRÁLT, RENDES embereknek 2 szoba hallos, nagy
terasz + erkélyes lakás felső szintje kiadó. (Most akciós
áron.) Kocsibeállás lehetséges. Tel: 06-30-569-8137
+ Gödöllőn, Mikszáth K. utcában különálló családi ház 1000
nm-es telken, rendezett kerttel kiadó. Gázkonvektorral és
cserépkályhával fűthető. 2 szoba, redőny, szigetelt mennyezet, konyhabútor van. 06-20-499-7306, 20-329-3904

+ Kiadó Remsey krt.- Szt. Imre u. sarkon azonnali költözési
lehetőséggel 30 nm-es, földszinti, két utcafrontra teljes
portálüveg felületű, igényes kialakítású iroda. Felszereltség:
-gáz-falikazán padlófűtés, -villanybojler, -split klíma, riasztó, -üvegszövet tapéta, -mennyezeti neonvilágítás, -falban futó kábelezés (telefon, internet), -1db üzlethelyiség,
1db kiskonyha beépített bútorral, 1db WC, 1db raktárhelyiség. Érd: Krániczné Ildikó 28/513-500, 20/516-5016
+ Blahán, a gyógyszertárral szemben bevezetett élelmiszer
üzlethelyiség eszközök nélkül kiadó, más célra is. Tel: 0620-590-8259
ÁLLÁS

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+ GARÁZS KIADÓ a Kazinczy körúton. Tel: 06-70-224-7137
+ Gödöllő belvárosában egyedülálló, körpanorámás 130 m2es 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.: 20-9-443356
+ Gödöllő kertvárosában 20 éve müködő élelmiszerbolt mellett, trafik tevékenység részére kedvező feltétellel helyiség
kiadó. Tel.: 20-3464-718.
+ Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.
+ 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.

+ A Köztársaság úton 3 szobás családi ház kiadó
családnak, diákoknak, munkavállalóknak. Iár: 70.000,Ft + rezsi. Tel: 06-30-421-6644

+ 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) 410988/100-as melléken vagy a +36 20/391-0410 számon

+ A Kazinczy körúton 2 szobás, téglaépítésű lakás
kiadó. Tel: 06-20-325-1436

+ Belvárosi, Bajcsy-Zs. utcai 86nm-es, irodának is alkalmas
ingatlan, udvarral, parkolóval 95e/hó kiadó. Tel: 70-4091-540

+ Gödöllői cég villanyszerelő kollégát keres! Jelentkezés
fényképes Önéletrajzzal: masterkool@masterkool.hu
+ Nagy alapterületű élelmiszerboltba szakképzett,
gyakorlattal rendelkező férfi munkaerőt keresünk! 2
műszakos munkarendbe. Tel.: 0620-495-2247
+ Újonnan nyílt irodánkba, tapasztalt kollégák mellé,
gyakorlott Ingatlan Értékesítőt keresünk. Jelentkezés
fényképes Önéletrajzzal: info@sztarhazak.hu
+ FODRÁSZT, KOZMETIKUST keresek szépségszalonomba.
Tel: 06-70-775-3255
+ Bébiszitterkedést vállalok! Ha nem tudja megoldani, hogy
ki hozza el a kicsiket az óvodából, iskolából, szóljon nekem!
Hétvégi felügyeletet is vállalok! Érd: 06-30-419-8634
+ Gödöllői kávézóba FELSZOLGÁLÓ/ PULTOS munkakörbe
beugrós munkatársat keresünk. Jelentkezni: 30-400-4762
+ Lakatosokat, 135-136-os hegesztőket, horizontál
esztergályosokat (12,5T) keresünk budapesti munkahelyre.
Szállás biztosított. Érd: 70-248-8085, svt2233@gmail.com
+ TAKARÍTÓNŐT, ügyintézőt keresünk Gödöllő belvárosi
irodába. Jelentkezés: mudrilaszlo@gmail.com önéletrajz és
referencia levelek korábbi munkáltatóktól.
+ Megbízható, leinformálható nyugdíjas –rendezett családi
háttérrel- takarítást, vasalást vállal Gödöllőn és környékén.
Tel: 06-30-562-2421

Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
2-t fizet 3-at kap akció!
Részletek az irodában vagy telefonon

+ Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy
38 nm-es földszinti, felújított, 1 szoba, konyhás, egyedi
gázfűtéses, összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve.
45eFt/hó + rezsi + 2 hónap kaució. Érd: 06/30/2027828
+ Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy
17 nm-es földszinti, felújított irodahelység. Egyedi fűtés.
Igény szerint berendezve. Boltnak is alkalmas. 25.000 Ft/hó
+ rezsi + 2 hónap kaució. Érd: 06/30/2027828
+ Kiadó a Központban, családi házban külön bejárattal
nagyszobás, étkezős, főzőfülkés, összkomfortos házrész
garázs lehetőséggel egy vagy két fő részére januári
költözéssel. Tel: 06-30-2794-168, 06-20-419-1870
+ Gödöllő végállomástól 2 percre, családi házban, külön
bejárattal kis szoba, konyha, fürdő, összkomfortos lakrész
teljesen berendezve, kábeltévével, kocsibeállási lehetőséggel
kiadó: 30.000,-Ft + rezsi+ 1 havi kaució. 06-20-915-0341,
06-28-417-125

Opel Astra akár

Opel Corsa akár

3 699 000 Ft-ért*

2 499 000 Ft-ért*

OPEL MODELLEK
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Keresse a gazdagon felszerelt, kedvezményes Opel modelleket márkakereskedéseinkben.
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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)
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+ TAKARÍTÁST, VASALÁST és
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok
(referenciával). 70-941-5276

SZOLGÁLTATÁS
+ EGYEDI AJÁNDÉKTÁRGYAK
TEXTILBŐL, térjen be hozzánk!
Mikulászsák, felnőtt és gyermek
kötény,
szatyor,
táska,
neszeszer .stb. Címünk: Magdi
varróműhely Gödöllő, Kossuth
Lajos u. 26. (ablakos boltban)
Tel.: 06-30-42-88-666
+ 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, 20/5431775, E-mail:info@ili.hu

+ 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

+ ABLAKSZIGETELÉS: ablak és ajtó elöregedett szigetelés
cseréje, utólagos szigetelések fa nyílászárókon szilikon
csöves technológiával. Tel: 06-20-9335-909
+ LOMTALANÍTÁST VÁLLALUNK. Pince, garázs, fészer,
padlás, tároló, stb. lomtalanítását vállaljuk. Korrekt, gyors,
megbízható ügyintézés. Hívjon bizalommal! Köszönjük. 0670-310-8509
+ J&G FODRÁSZAT Gödöllő, Szent János u. 36. November
28-án és december 19-én NYUGDÍJAS NAP! Ezeken a
napokon 20% kedvezményt adunk minden szolgáltatásunkból nyugdíjas vendégeinknek! Kaiser Judit 06-209810-696, Temesfői Gergő 06-20-583-0837

+ KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű
csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások
irodák ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 20/4234828, 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
+ SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS,
TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat!
Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4359-650

+ REDŐNYJAVÍTÁS! Gurtnicsere akár még ma! Redőnység Gödöllő, Péter 06-20-3685-888, www.redőnység.hu
+ SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb átalakítások)
garanciával Gödöllőn és környékén. 30/270-7200
+ LAKÁSTAKARÍTÁST, VASALÁST VÁLLALOK GÖDÖLLŐN.
Tel: 06-20-534-4943

+ 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

+ CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése,
javítása. www.kalyhasmester.hu
Tel: 20/5231-094

+ Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme?
Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és szépen
megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

+ KÖNYVELÉS, cégalapítás,
munkabérszámfejtés, tanácsadás.
Gödöllő, Szent István tér 5. Tel:
30/592-1856, 30/508-1380
+ KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszereléssel,
dobozolással 4.000,-Ft/órától!
FUVAROZÁS UNIÓN BELÜL!
Kovács Péter 06-30-9546-504

+ Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/628-8185

+ AUTÓ ÜLÉSHUZAT KÉSZÍTÉS: személygk, kisteher, busz.
Kárpitjavítás, tető áthúzás. Gödöllő, Palást u. 8. (Csanak).
Információ: Pap István 06-20-544-7532
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+ 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

+ Karancs 4 égőfejes gáztűzhely
földgáz használathoz 15 ezerért,
nagy középszőnyeg 5 ezerért,
Inotec elektromos varrógép 10
ezerért, Elektrolux hűtőszekrény
160 l (A kat.) vegyes 40 ezerért
eladók Tel: 06-70-223-7154

+ GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, gél lakk, KÉZ ÉS LÁBÁPOLÁS.
Benőtt köröm kezelés, körömkorrekció. Egyedi
tehermentesítő eszközök készítése bütyökre, kalapácsujjra,
tyúkszemre. Tel: 20-5733-977

+ FÉLÁRON ELADÓ kifogástalan
állapotú Koloniál bútor (12 db), és
kézzel faragott barokk hálószoba
berendezés (4 db). Magyarné 0630-325-9118

+ GYÓGYTORNÁSZ házhoz megy. Vállalja mozgásszervi
(nyak, váll, gerinc, derék, csípő, térd, boka), és idegrendszeri
(agyvérzés, bénulás, fejlődési rendellenességek) betegségek
kezelését. Elérhetőség: 20-577-4824, www.rehabilitacio.eu
+ SZOLÁRIUM és FLABELOS Gödöllőn, a Patak téren!
Az állógépben csőcsere! Nyitva: 9-19, Szo: 8-13.
www.godolloi.szolarium.hu, www.godolloiflabelos.hu

+ 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
+ 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.

OKTATÁS

+ 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.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+ 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) 06-30/5364300, 28/611-728

EGYÉB
+ 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

+ Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást, felvételire
való felkészítést kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.:
70/609-7748
+ SZÍNEK – ÉRZÉSEK – KREATIVITÁS. Képzőművészeti
tanfolyam felnőtteknek a SZIL-HÁZ-ban. Lelki, szellemi
feltöltődés, inspiráció, sikerélmény. Jó hangulatú kiscsoportos foglalkozások diplomás képzőművészeti terapeuta
vezetésével. Tel: 06-20-5757-049, e-mail: arnica@invitel.hu
+ ANGOL nyelvoktatás kezdőtől felsőfokig gyerekeknek,
felnőtteknek a Palotakerten. Egyéni és csoportos órák,
érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Részletek:
www.crea.hu vagy 202939111
+ 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
+ Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953

ADÁS~VÉTEL
+ 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
+ KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET,
PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
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+ Eladó: női, férfi irhabunda, fagyasztóláda (80-64cm), új
víztisztító, új turbógrill, új serpenyő, új Jade masszírozó,
gőztisztító, kicsi szőlőprés, GPS (Targa). Tel: 20-388-6176
+ Gyönyörű tuják, futórózsák kaphatók akciós áron. Tel: 0630-569-8137

+ 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

Ajándék hirdetések a Szolgálatban!
2 fizet 3-at kap akció! Részletek az irodában vagy telefonon

 
  

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

+ Gödöllőn új! JÁTÉKTERMINÁL Minőségi játékok kilós áron
a Patak téren. Folyamatos árucsere.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 26.
Megfejtés: Joseph Haydn 1774-ben írt esz-dúr zeneműve
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: dr. Hollósy Tamás, Dalmady Gy. u.
5., Kaszás Anikó, Kökény u. 33.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Nagyné Pintér Erzsébet, Katona J. u.
12., Janiga Krisztián, Palotakert 13.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Benedek Terézia, Vörösmarty
u. 2.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Galli Györgyné, 2191 Bag, Ady E. u. 6./a., Sabján Beáta, Ambrus köz 7.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Szlovák Istvánné,
Hársfa u. 8., Lázárné Nagy Andrea, Liszt F.u. 5.

Utazz velünk:

Barcelonába
(Costa Brava és El Classico)
Már augusztusban elkezdtük az őszi szünet
programjának foglalását, ugyanis olcsó repülőjegyet és kedvező szállást az El Classico,
azaz a Barca-Real focimeccs idején egy család
részére nem egyszerű találni a városban,
szerencsére a repülőjegy fejenként 35.000.-Ft.ból (Ryanair), a szállás a 4* Novotel Barcelona
Cityben reggelivel pedig napi 120EUR-ból
(TUI Deutschland) megvolt, igy már csak a
belépő maradt, mint nagyobb tétel hátra.
Október 23-án reggel 07:10-kor indultunk és
2,5 órás repülőút után landoltunk Barcelonában.
Úgy döntöttünk, hogy taxival megyünk a szállodába, mert 2 gyerekkel és a csomagokkal elég
macerás lett volna a tömegközlekedés és borravalóval együtt csak 28 EUR-ba került az út.

Hamar megkaptuk a szobát, a gyerekeket apró
ajándékkal lepték meg a recepción, majd némi
pihenés után elindultunk a városba. A
metrómegálló kb. 150 m-re, a villamosmegálló
50 m-re volt a hoteltől, így kényelmesen el
lehetett jutni a város bármely pontjára. A 10
alkalmas TMB jegy 9,9 EUR-ba került, ami
szintén nem mondható drágának. Délután még
kimentünk a stadionhoz, hogy megtudjuk,
mikortól és hogyan lehet jegyet venni, így
kiderült, hogy másnap 10 órától csak a
Barcelona honlapján értékesítik a maradék
belépőket, de ha már ott voltunk végigmentünk a stadiontúrán is és a kisfiunk elmondhatja magáról, hogy a stadionban, a kommentátor
állásban szívta magába az anyatejet…
Este a szállodában vacsoráztunk, az egész
kinttartózkodásra igaz volt, hogy négyünknek
egy komplett főétkezés 65-70 EUR-ba került,
se több, se kevesebb.
Másnap időben reggeliztünk, lévén, hogy
béreltünk egy autót és még az elhozatala előtt
le akartuk foglalni a jegyeket és isteni
szerencsével sikerült is 2 db-ot 3 perc alatt
lefoglalni, majd összeomlott a foglalási
rendszer a sok érdeklődő miatt.
Elmentünk a bérautóért és egy óra csúcsforgalomban való haladás után sikerült is kiérni a
Girona felé vezető autópályára, majd onnan
letértünk a tengerparton haladó útra, mert az első
állomás a bájos Tossa de Mar volt. Ha erre járnak ne hagyják ki a meglátogatását: szép,
homokos tengerpartja, a dombon lévő középkori
eredetű várromja, keskeny utcácskái és a Bahia
tengerparti étterem kínálata Önöket is le fogja
nyűgözni! De indulás tovább Gironába, ahol
várt már a belvárosi Carlemany Hotel
kényelmes junior suite-je, este még ide is
besűrítettünk egy gyalogos városnézést, az igazi
felfedezés azonban másnap délelőttre maradt!
Folytatjuk!
Sissy Utazási Iroda ajánlásával

