
Művészeti eseményekben
gazdag őszt tudhatunk ma-
gunk mögött, s az idei esz-
tendőből hátramaradt mind-
össze nyolc hétben is bőven
válogathatunk a színes és
tartalmas programokból. Töb-
bek között koncertek és tánc-
bemutatók várják az érdeklő-
dőket.

A november elkényezteti a tánc sze-
relmeseit, hiszen ebben a hónapban
két bemutatót is tervez a Gödöllő
Táncszínház. A Körzetek című elő-
adás az idei „A régi ház – 2014
Kezdet és vég” című kulturális te-
matikus évhez kapcsolódik. A mű a
táncformanyelvén, egy más korba
helyezi el a háborút. Amelyet a gyar-
lóság, a kreált, az egyéni szemponto-
kat és érdekeket képviselő szemlélet
osztott körzetekre.

Az előadást november 7-én láthat-
ja a közönség a Művészetek Házá-
ban. Ezt november 16-án egy külön-
leges ősbemutató követi: Gárdonyi
Géza Egri Csillagok című művének
táncszínházi előadása. A két felvo-

násos darab, aminek zenéjét Gémesi
Gergely szerezte, nemcsak az ifjú-
ság, hanem a felnőtt nézők számára
történelmi hűsséggel meséli el a tánc
nyelvén a három részre szakadt or-
szág történetét. Decemberre is marad

új bemutató: a táncszínház karácsony
előtt egy igazi klasszikussal, a Diótö-
rővel várja a közönséget.
Az adventi időszak másik táncos

különlegességéről a Gödöllő Tánc-
együttes gondoskodik. Ők egy másik
szívbemarkoló mesét, a kis gyufa-
árus lány történetét elevenítik meg
ünnepi műsorukban.
Az ünnepre való lelki felkészülés-

ben komoly szerep jut a zenének is. A
következő hetek színvonalas előadá-
sokat ígérnek. A Gödöllői Szimfoni-
kus Zenekar Remekművek Gödöllőn
sorozatának következő estjén Mozart
és Muszorgszkij művei csendülnek
fel, majd az adventi ünnepi koncerten
Haydn Teremtés című oratóriumát
szólaltatják meg a kastélyban, ahol
idén rendkívül színes zenei progra-
mot kínálnak advent idejére.

(folytatás az 5. oldalon,

kapcsolódó írásunk a 6. oldalon)
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Csak ideiglenesen kerültek egykarú kandelá-
berek a főtérre, ezekkel pótolják a javításra el-
szállított világítótesteket. (2. oldal)

A Gix-faktor gálaműsorával zárult az a kétéves
program, ami aMűvészetekHázaösszefogásával
a fiatalokat szólította meg. (4. oldal)

ATEVA-GRC kettős győzelemmel búcsúztatta
az osztrák Schwechatot a női röplabda Challen-
ge-kupa 1. fordulójában. (8. oldal)

Koncertek és fesztiválok az ünnep jegyében

Év végi kulturális csemegék
Fodor László, a Chopin Zeneiskola
művésztanára kapta idén a Körös-
fői-Kriesch Aladár Művészeti Ala-
pítvány díját és emlékplakettjét. Az
elismerést október 29-én, a Körös-
fői-Kriesch Aladár születésének év-
fordulója alkalmából rendezett meg-
emlékezés keretében adták át.

A rendezvény a múzeum előtt, a
gödöllői művésztelep egykori alapí-
tójának szobránál kezdődött, ahol
Annus Réka körösfői (Erdély) nép-
dalcsokrot adott elő, majd Körösfői
László, a művész unokája, az alapít-
vány kuratóriumának elnöke eleve-
nítette fel a névadó alakját.

(folytatás a 6. oldalon)

Művészeti örökség

Körösfői-díj
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Megkezdte a VÜSZI a téli fel-
készülést. Bár lehet, hogy 
egy-két enyhébb nap még vár 
ránk – a hajnali fagyok már in-
dokolttá teszik a növények és 
a szabadtéri vizes létesítmé-
nyek védelmét, s időben gon-
doskodni kell arról is, hogy a 
téli utakon is biztonságos le-
gyen a közlekedés. 

A virágágyásokból már eltűntek a 
petúniák és az egyéb nyári virágok, 
helyükre hidegtűrő árvácskák ke-
rültek. A napokban megkezdték a 
kandeláberekről és a korlátokról is 
beszedni a futónövényeket. 

Napokon belül leállnak a városi 
kutak is. A főtéri szökőkutat, az ug-
rálókutat és a Tulipános kutat még a 
keményebb hideg beállta előtt elzár-
ják és gondoskodnak a műszaki be-
rendezések téli védelméről is. 

A kertészeti részlegnek mindezek 
mellett a lombgyűjtés, és az utolsó 
fűkaszálások adnak folyamatosan 
feladatot. 
A téli közlekedés biztonságára is 
nagy gondot fordítanak a VÜSZI 
szakemberei, akik ebben az időszak-
ban a csúszásmentesítésre koncent-
rálnak a városi kezelésben lévő uta-
kon. 
Folyamatosan zajlik a gépek felké-

szítése és ellenőrzése. A biztonsá-
gos közlekedésről a téli időszakban 
9 szóró-toló gépjármű gondoskodik, 
valamint kézi munkások állnak ké-
szenlétben, hogy amennyiben szük-
séges azonnal elkezdhessék az utak 
csúszásmentesítését,és szükség ese-
tén a hó eltakarítását. A gépszemlét 
november 14-én tartják meg. 

A csúszásmentesítésre 400 ton-
na útszórósót szerzett be a VÜSZI, 
ami megfelel a környezetvédelmi 
e lőírások -
nak, s ami 
az eddigi 
tapasztala-
tok alapján 
a legkemé-
nyebb tél-
ben is fedezi 
a szükségle-
tet. Emellett 
természetesen alternatív szóróanya-
gokról is gondoskodnak, amit a zöld-
területeken használnak majd. 

Jó hír, hogy idén is lesz lakossági 
szóróanyag akció. Mivel az elmúlt 

években a 
VÜSZI több 
jelzést kapott, 
miszerint a la-
kosság számá-
ra nem egyér-
telmű, milyen 
szóróanyagot 
használhat, a 
még több se-
gítséget igye-

keznek nyújtani. Ráadásul többen 
jelezték, hogy a piacon kapható kör-
nyezetbarát csúszásmentesítő anya-
gok nagyon drágák. Ezért a VÜSZI a 
múlt télen akciót indított, aminek so-
rán közvetlenül a gyártótól szállítva, 
a gödöllői lakosság rendelkezésére 
bocsátotta a piacihoz képest lényege-
sen olcsóbban beszerzett környezet-
barát, csúszásmentesítő anyagokat. 
Mivel a lakossági fogadtatás rendkí-
vül kedvező volt, erre idén is biztosí-

tani fogják a lehetőséget. A lakosság 
várhatóan decembertől juthat hozzá 
a kedvezményes árú szóróanyagok-
hoz.

    kj

A Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Bűnmegelőzési Osztálya és a 
Gödöllői Rendőrkapitányság közös 
rendezvénnyel indította útjára idős- 
korúak részére szervezett kortárs-
képző programját, október 28-án 
Gödöllőn. A résztvevőket Pelyhe 
József, Gödöllő alpolgármestere és 
Horváth Lajos ezredes, a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság vezető-
jének bűnügyi helyettese 
köszöntötte.
A programba önkéntes 
alapon kapcsolódtak be 
az idősek, akik a rend-
őrség munkatársaitól, 
valamint a meghívott 
előadóktól hasznos, ér-
dekes és a bűnmegelőzés 
szempontjából nélkülöz-
hetetlen információkat kaphattak.
A program során áttekintették az idő-
sek sérelmére leggyakrabban elköve-
tett jogsértéseket, valamint a preven-
ció hatékony módszereit.
Dr. Fülöp Zsuzsanna, a  Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvi-
vője – aki visszatérő előadója a Pest 
megyében zajló időskorúak részére 
szervezett kortársképzéseknek –, a 
termékbemutatókhoz kapcsolódó ve-
szélyekről tartott előadást. 
Kelemen Zsuzsanna, a Budapest 
Főváros Kormányhivatala, Igazság-
ügyi Hivatal, Áldozatsegítő Szolgálat 
munkatársa, az áldozatokat támogató 
szolgáltatások bemutatásával segített 
eligazodni az igénybe vehető lehető-
ségek között.
Balázs Levente önvédelmi instruk-
tor, a krízishelyzetekben alkalmaz-
ható önvédelmi technikák ismerte-
tésével adott útmutatást arra, hogy 

a résztvevők a számukra ismeretlen, 
esetlegesen veszélyt rejtő helyzetek-
ben hogyan viselkedjenek.
A program következő kortársképzé-
sére decemberben kerül sor, ahol szó 
lesz a baleset-megelőzés, az elsőse-
gélynyújtás fontosságáról, továbbá a 
trükkös elkövetési módszerek felis-
merésének fontosságáról. 
Ennek érdekében a résztvevők pre-

venciós  filmeket láthatnak majd és 
viselkedési paneleket ismerhetnek 
meg.
Az aktív, érdeklődő és társaikért is 
tenni akaró idősek ezekkel az infor-
mációkkal minden olyan egyedül, 
betegen, magányosan élő társaikat 
felkeresik, akik a programon nem 
tudtak részt venni, de a biztonságuk 
érdekében szükségük van a bűn-
megelőzéssel kapcsolatos tudásra és 
sikeresen alkalmazható prevenciós 
módszerekre. Munkájukban tovább-
ra is segítik őket a Gödöllői Rendőr-
kapitányság munkatársai és a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési osztálya
Az időskorúak áldozattá válásának 
elkerülését és a sérelmükre elköve-
tett jogsértések számának visszaszo-
rítását megcélzó program a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács támogatásá-
val valósul meg.   bj

Zajlanak a garanciális javítási mun-
kák a főtéren. Folyamatosan végzik 
a burkolati hibák javítását, és meg-
kezdődött a kandeláberek és a tapo-
sólámpák javítása is.  
A munkálatokat a több helyen meg-
süllyedt burkolat helyreállításával 
kezdték meg, s elszállították azokat a 

kandelábereket is, amiknek a javítá-
sát a helyszínen nem lehet elvégezni.  
Ezek pótlására ideiglenesen egykarú 
világítótesteket állítottak fel, a javí-
tást követően azonban a kétkarú lám-
pák visszakerülnek majd a helyükre. 
Emellett kicserélik a taposólámpák 

egy részét is, valamint sor kerül az 
utcabútorok – padok, szemetesek, 
kandeláberek – rozsdás felületeinek 
rendbetételére. A garanciális mun-
kák során tételes hibajegyzék alap-
ján azokat a rejtett hibákat javítják 
ki, amik a megrendelői átvételkor 
nem voltak láthatók, vagy az elmúlt 

időszakban keletkeztek. Mivel az 
önkormányzat a felújításkor a kivi-
telezővel kötött szerződésben első 
osztályú munkát írt elő, és három-
éves garanciát kötött ki, így a mos-
tani javításokat ennek keretében kell 
elvégezni.                 jb

Készülünk a hidegre

Téliesítés

Csak ideiglenesek az egykarú lámpák

Garanciális munkák a főtéren

A megelőzésre helyezi a hangsúlyt a rendőrség

Az idősek biztonságáért

A hideg évszakban bekövetkező bal-
esetek jellemző oka, hogy a közleke-
dés résztvevői nem a megváltozott 
időjárási-, út- és látási viszonyoknak 
megfelelően vezetnek, míg az ész-
lelhetőség hiányosságai elsősorban a 
kerékpárosok és a gyalogosok részére 
jelentenek megnövekedett kockázatot.  
Az őszi- téli időszakra jellemző köd, 
esőáztatta utak, havazás, fagy és a 
hosszabb ideig tartó sötétség megne-
hezíti a közlekedést és növeli a kocká-
zatot, éppen ezért nagyobb koncentrá-
ció és figyelem szükséges valamennyi 
közlekedési csoport részéről.  A Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bal-
esetmegelőzési Bizottsága összegyűj-
tötte a legfontosabb tanácsokat, amik-
kel megelőzhetőek a balesetek.
A gépjárművezetők részéről talán az 
egyik legfontosabb, hogy időben sze-
reltessék fel a téli gumiabroncsokat, 
melyekkel a hideg, csapadékos időben 
biztonságosabb úttartással lehet közle-
kedni. Vészfékezés esetén jelentősen 
lerövidül a féktávolság. Ilyenkor a téli 
gumi életet is menthet.
Ezzel együtt a járműveket is ajánlatos 
átnézni. A gumiabroncsok mellett, a 
világítás és a fékrendszer állapotát is 
ellenőrizni kell. 
Tartsanak nagyobb követési távolsá-
got, hiszen a romló látási viszonyok 
miatt nőhet a reagálási képesség és 
előfordulhat, hogy későn veszik észre 
a gépkocsi elé kerülő akadályt. 
A látótávolság csökkenésével a fék-
távolság is csökken, ezért mindig az 
út- és látási viszonyoknak megfelelően 

válasszák meg a sebességüket. 
A korlátozott látási viszonyok miatt a 
gyalogosokat nehezebben lehet ész-
revenni, ezért fokozott óvatossággal 
közelítsék meg a kijelölt gyalogos-át-
kelőhelyek, az iskolák és buszmegál-
lók környékét.  
A kerékpárosok és gyalogosok részéről 
is nagyobb odafigyelést igényel a tél. 
Ebben az időszakban kiemelt baleseti 
okként jelenik meg a kerékpárosok és 
a gyalogosok kivilágítatlansága, vala-

mint a jó láthatóságot biztosító ruházat 
hiánya. Ezért mindig gondoskodjanak 
– megfelelő világító berendezéssel, 
fényvisszaverő mellénnyel vagy ruhá-
zattal – a láthatóságról. 
Fontos, hogy a kijelölt gyalogos-át-
kelőhelyen akkor kezdjék meg az át-
kelést, ha meggyőződtek arról, hogy 
megkapták az elsőbbséget. 
A sok apró szabály betartásával nem 
csak a baleseteket előzhetjük meg, ha-
nem a konfliktushelyzeteket is.         jk

Amikor sötétebb van, és csúszik az út – Baleset-megelőzési tanácsok
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Nem számított a kormány ak-
kora tiltakozásra, amekkorát
kiváltott a távközlési törvény
tervezett módosítása. Néhány
nap után maga a kormányfő je-
lentette be, újra kell gondolni a
javaslatot.

Ahogy az internetadó hullámai csitul-
tak, egyre inkább a többi adójavaslat
került reflektorfénybe, így a cafetéria
terheinek tervezett változtatása, ami
már a szakszervezeteket is összefogásra
késztette.
„Az emberek megkérdőjelezik a táv-

közlési adó kiterjesztésének ésszerű-
ségét, ezért az ebben a formában nem
vezethető be, így módosítani kell a
parlament előtt fekvő adótörvény-javas-
latot” – jelentette ki Orbán Viktor mi-
niszterelnökmúlt héten pénteken a Kos-
suth rádió 180 perc című műsorában,
miután a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um (NGM) kezdeményezte a távközlé-
si adóról szóló törvény kiterjesztéséről
szóló javaslat visszavonását az Ország-
gyűlés gazdasági bizottságának.
Az internetszolgáltatásra jövőre ki-

terjesztendő távközlési adót előfizeté-
senként tervezték megfizettetni, össze-
ge megkezdett gigabájtonként 150 Ft
lett volna, illetve a felső határ magán-
személy előfizetők esetében 700 forint,
nem magánszemély előfizetők esetében
5000 forint. Ez derült ki az Országgyű-
lésnek csütörtökön beterjesztett 2015.
évi költségvetési törvényjavaslatból.

Bár a kormány határozottan állította,
hogy ezt a terhet a szolgáltatók fizetik
majd meg, a felhasználók nem adtak
hitelt ennek az állításnak. A szakértői
számítások is úgy látták, ha az inter-
netadót magánszemélyenként hétszáz
forintban maximálnák, de ha egy négy-
tagú családnak van egy vezetékes inter-
net-előfizetése és az összes családtag
rendelkezik mobilnet-előfizetéssel, ak-

kor az már havi háromezer-ötszáz forint
pluszkiadást jelentene. Azt ráadásul a
kormány is elismerte, hogy bár az adót
a szolgáltatókra vetik ki, csak indirekt
eszközökkel tudják majd „ösztönözni”
őket arra, hogy ne hárítsák át a többlet-
terhet.
Bár a távközlési adót felfüggesztet-

ték, januárban társadalmi konzultáció
formájában kerül majd ismét terítékre.
Az Internet Szolgáltatók Tanácsa

(ISzT) szakmai értékelést készített az
internetadó tervezetéről. A tanács érté-
kelése a januárra belengetett konzultá-
ció miatt továbbra is érvényes:
„A telefóniában a használatarányú fi-

zetésnek megvan a hagyománya és mű-
szaki alapja. A telefon esetében a hívó
fél (de akár a hívott is) érzékeli az eltelt
idõt, ami a számlázás és adózás alapja.
Az internet-előfizetőnek nincs megha-
tározó kontrollja a nála jelentkező for-
galom felett, az átmenő adatmennyiség-
re nincs kellő ráhatása.
Elképzelhető, hogy a banki szek-

torban vagy a távközlési ágazatban a
hangalapú kommunikáció területén
(vezetékes és mobil telefon) extra profit
keletkezhet, azonban ez koránt sincs
így az internet-hozzáférés -szolgáltatás

területén. Az adó-
pártiak megfeled-
keznek arról, hogy
százával vannak kis
és közepes vállal-
kozások, amelyek
nem lesznek képe-
sek fedezni az inter-
net-hozzáférés szol-
gáltatás veszteségét.
Az internetszol-

gáltatás piacán va-
lódi verseny van,
aminek árcsökkentő
hatását a piac ta-
pasztalja, és ami-
nek köszönhető az

internetpenetráció növekedése. Az adó
nyereségből történő finanszírozása ki-
vitelezhetetlen, mivel ez iparági szinten
vállalhatatlanul magas, 12-15 százalé-
kos bevételarányos további adóterhelést
jelentene.
Jelenleg 451 szolgáltató ad internet

hozzáférés szolgáltatást. Nagy részük
magyar tulajdonban lévő kisvállalko-
zás, amelyek kis területen nyújtják szol-
gáltatásaikat. Ezen szolgáltatók és az
általuk fenntartott munkahelyek azon-
nali veszélybe kerülnek a kormányzati
adókivetés hatására.
Sehol sincs internetadó. Ez nyilván

nem véletlen. Az internet elterjedését
minden ország inkább támogatni igyek-
szik. Sok helyen próbálják elősegíteni
az internet elterjedését,minél szabadabb
és hálózatsemleges felhasználását.
Az internetadó a gazdaságban a le-

hető legrosszabb helyen bevezetni ter-
vezett adó, amit az ország érdekében el
kellene vetni. Az adók következtében
bekövetkező válság Magyarország di-
gitális elszigetelődését eredményezheti.

És ott van még a cafeteria...
Jövőre jelentősen nőhet a cafeteria

közterhe is: a munkáltató a béren kívüli
juttatások értékének 1,19-szerese után

az eddigi 16 százalékos SZJA-n felül a
14 százalék egészségügyi hozzájárulás
helyett immáron 27 százalék egészség-
ügyi hozzájárulást fog fizetni, ha elfo-
gadják az adócsomagot.
A juttatásoknak ezt a korábban adó-

mentes rendszerét 2010-ben sújtották
először 25 százalékos közteherrel. Ezt
megelőzően egy meghatározott érték-
határ fölött kellett csak adózni, aminek
mértéke 54 százalék volt.
Ezt követően 2012-ben 31, majd

2013-ban 35,7 százalék lett a kedvez-
ményes adóteher.
Ez az 1,19 százalékkal növelt juttatá-

si érték után számolt 16 százalék szja-t
és tíz, majd 14 százalék egészségügyi
hozzájárulást jelentett. Emellett meg-
maradt a nem kedvezményes juttatás
adója is, amely 51,3 százalék. Ezt a ter-
het kapja majd meg jövőre valamennyi
cafeteriaelem, ez alól csak a sportbelé-
pők kivételek.
A javaslat ellen tiltakozó akcióegy-

ség szervezését kezdte meg a vegyipari
szakszervezet, és sztrájkra készek a ca-
feteria adója miatt a Vasas Szakaszerve-
zetek is.
Úgy vélik, az új terheket a munkavál-

lalók fogják megfizetni, mert az ő jutta-
tásiakat csökkentik majd a cégek.
A szakszervezet tájékoztatása szerint

a cafeteria megemelt adójának áthárítá-
sa évente átlagosan nettó 120 ezer fo-
rint jövedelemkiesést jelenthet a vegy-
ipari ágazatban dolgozóknak, amely
sok esetben akár az éves béremeléssel
megegyező összeg. A VDSZ közlemé-
nyében hangsúlyozta: a cafeteria egy-
kor nagyon fontos társadalompolitikai
célok – mint például nyugdíjtakarékos-
ság, egészségi ellátás javítása, meleg ét-
keztetés – támogatásáért született.

Finomabb formában, de nemtetszé-
sét fejezte ki a Magyar Szállodák és
Éttermek Szövetsége is. A szervezet
azt javasolja, hogy ne változtassanak
a SZÉP-kártya adóterhein, döntően a
kis- és középvállalatok által működte-
tett hotelek és munkahelyek védelme
érdekében.
A szövetség által az MTI-hez kedden

eljuttatott állásfoglalás szerint aggoda-
lommal fogadták azt a hírt, hogy a béren
kívüli juttatások adóterhelése január-
tól az eddigi összesen 35,7 százalékról
51,17 százalékra emelkedne. A szakmai
érdekképviselet számítása szerint ez a
Széchenyi Pihenőkártya esetében közel
16 százalékpontos emelkedést jelent.
A Széchenyi Pihenőkártya az elmúlt

kormányzati ciklusban sikeres gazdasá-
gélénkítő programnak bizonyult a turiz-
mus területén, és nagyban hozzájárult a
belföldi turisztikai kereslet erősítéséhez
– hívja fel a figyelmet a szövetség.
Számításuk szerint a mintegy 1 mil-

lió kártyatulajdonos a döntően vidéki,
hazai tulajdonban lévő gyógy- és well-
ness szállodákat vette igénybe. Ennek
köszönhetően ezekben a hotelekben, az
utóbbi években lényegesen nőtt a ven-
dégek száma, emelkedett a kihasznált-
ság.

A jelentős állami és EU-támogatással
épült szállodák fenntartható működését
veszélyezteti a SZÉP-kártya adóterhe-
lésének tervezett emelése, emellett az-
zal is számolni kell, hogy a forgalom és
a jövedelmezőség várható csökkenése a
szállodaiparban és a turizmusban a fog-
lalkoztatottak számát is negatívan érinti
– fogalmaz állásfoglalásában a szakmai
érdekképviselet.

(dza)

Felfüggesztettet kapott az internetadó

Kedélyborzoló adótörvény-javaslatok

A gazdasági főigazgató nyerte a pályázatot

Kancellárja van a SZIE-nek

Az ünnepnapok 2015-ben, az
idei évhez hasonlóan, kedvező-
en fognak alakulni, legalábbis a
szabadnapok számát illetően.
Több ünnep is hétvégére fog
esni, amiknek így nem lesz ha-
tása a szabadnapok számára.

Az ünnepek manapság már nem igazán
tudják betölteni azt a társadalmi szere-
püket, amely a sajátjuk volt. A ma em-
bere számára többnyire már csak azért
jó dolog az ünnep, mert – jó esetben –
akkor nem kell menni dolgozni. Ilyen
szempontból tekintve az ünnepekre
vannak jó évek, és kevésbé jó évek. Jó
évek azok, amikor az ünnepek szinte
teljes számban hétköznapra esnek, és
így jelentős számú fizetett szabadnapot
biztosítanak a munkavállalók számára.
A kevésbé jók pedig az előző ellen-
kezője, amikor szinte minden ünnep
hétvégére esik. Nézzük meg ezek után,
hogy mire is számíthatunk 2015-ben.
Jó hír, hogy az év első napja csütör-

tökre fog esni, amely így egy 4 napos
hétvégét fog eredményezni, mert az

utána következő pénteket a munkavál-
lalók megkapják, mint pihenőnapot,
amelyet természetesen majd le is kell
dolgozni. Következő ünnepünk már-
cius 15-e, amely vasárnapra fog esni,
így nem fogja befolyásolni a munka-
rendet. Húsvét hétfő miatt lesz még
egy hosszú hétvége. Szintén hosszú
hétvégét fog eredményez-
ni az is, hogy május 1-je
péntekre fog esni. Pünkösd
a következő olyan ünnep,
amelynek a második nap-
ja minden esetben hétfőre
esik, így kapunk 2015-ben
még egy hosszú hétvégét.
Augusztus 20. csütör-

tökre fog esni, így az utána
következő péntek pihenő-
nap lesz, így okozva újra
egy 4 napos hétvégét. Ter-
mészetesen a pénteki nap
itt is ledolgozásra fog ke-
rülni. Október 23. péntek-
re esik, aminek egy újabb
hosszú hétvégét köszönhe-
tünk majd. Ezzel szemben

mindenszentek vasárnapra fog esni
november 1-jén. Következnek az év
végi ünnepek. Szenteste csütörtökre
esik, amely pihenőnap lesz, és le kell
majd dolgozni, majd karácsony első és
második napja követi pénteki, illetve
szombati nappal. Így ezen az ünnepen
5 napot maradhatunk otthon. (ny.f.)

Az emberi erőforrások minisztere a
kormányfő döntése alapján 21 egye-
temre és főiskolára, köztük a Szent
István Egyetemre nevezett ki kancel-
lárt. A gödöllői intézmény kancellára
Figler Kálmán eddigi gazdasági fő-
igazgató lett. Az új vezetők novem-
ber 15-től kezdhetik meg munkáju-
kat.
Balog Zoltán a döntést bejelentő

sajtótájékoztatón elmondta: 8 fel-
sőoktatási intézményben nem volt
eredményes pályázat, az új pályáza-
tokat a lehető legrövidebb időn belül
ki fogják írni.
Palkovics László felsőoktatásért

felelős államtitkár az eseményen
hangsúlyozta, hogy a tudományos,
az oktatási és a kutatási élet megszer-
vezését továbbra is a rektor végzi, a
kancellárok feladata a felsőoktatási

intézmény működési feltételeinek
biztosítása lesz. Fontos továbbá,
hogy a kancellároknak együttműkö-
dési kötelezettségük van a rektorral.

(l.t.)

CAFETERIAELEM ADÓ- ÉS JÁRULÉKTEHER 2014 TERVEZET 2015

Munkahelyi étkeztetés A feltételek fennállása esetén A feltételek
12.500 Ft/hó értékig fennállása esetén
35,7% 12.500 Ft/hó

értékig 51,17%

Helyi bérlet 35,7% 51,17%

Széchenyi Pihenőkártya Évente 225.000 Ft-ig Évente 225.000
szállás alszámla 35,7% Ft-ig 51,17%

Iskolakezdési támogatás Évente gyermekenként Évente
a minimálbér 30%-ig gyermekenként
35,7% a minimálbér

30%-ig 51,17%

Ünnepnaptár 2015

Hosszú hétvégék jövőre is lesznek

2015. január 1., csütörtök újév
2015. január 2., péntek, pihenőnap (hosszú hétvége)
2015. január 10., szombat munkanap, január 2. ledolgozá-
sa
2015. március 15. vasárnapra esik
2015. április 6. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége)
2015. május 1. péntek, a munka ünnepe (hosszú hétvége)
2015. május 25. hétfő, pünkösd hétfő (hosszú hétvége)
2015. augusztus 8. szombat munkanap (augusztus 21.
ledolgozása)
2015. augusztus 20. csütörtök (nemzeti ünnep)
2015. augusztus 21. péntek (pihenőnap, augusztus 8.
szombaton kell ledolgozni, hosszú hétvége)
2015. október 23. péntek (hosszú hétvége), az 1956-os
forradalom évfordulója
2015. november 1., Mindenszentek vasárnapra esik
2015. december 12. szombat munkanap (december 24.
ledolgozása)
2015. december 24. csütörtök, Szenteste, pihenőnap
(december 12-én kell ledolgozni)
2015. december 25. péntek, karácsony
2015. december 26. szombat, karácsony másnapja

Ki érti ezt?!
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MEGHÍVÓ

Teleki Pál 
születésének 
135. évfordulója 
alkalmából 
2014. NOVEMBER 
7-ÉN (PÉNTEKEN), 11 ÓRAKOR KO-
SZORÚZÓ MEGEMLÉKEZÉST TAR-
TUNK szobránál, a gr. Teleki Pál téren. 
A Művészetek Házától 10.25-kor, az 
egyetem aulája elől, a „Búzakalász” 
szobortól 10.45-kor díjmentes autó-
busz indul a térre, majd a megemléke-
zés után vissza. Az autóbuszra a köz-
beeső buszmegállókban is fel lehet 
szállni.
A megemlékezésre tisztelettel meghív-
juk és várjuk:

A Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Lezárult a Művészetek Háza által ko-
ordinált GIKSZER – Gödöllői Ifjúsági 
Közösségi Szerveződés elnevezésű, 
TAMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0030 azo-
nosító számú projekt, ami a fiatalokat 
szólította meg és kínált számukra több 
tartalmas foglalkozást, programot.
A zárórendezvényre a Művészetek Há-
zában került sor, ahol Kovács Balázs, 
a Művészetek Háza igazgatója foglalta 
össze a két esztendővel ezelőtt indult 
program tapasztalatait. Mint monda, 
a program több fontos tanulsággal is 
szolgált, többek között rávilágított arra, 
hogyan kellene megszólítani a fiatalo-
kat, hogy valóban partnernek és ne csak 
befogadott rétegnek érezzék magukat, 
valamint rávilágított arra is, hogy – 
ahogyan a civilek esetében is – nagy 
szükség lenne egy ifjúsági házra, ahol 
szélesebb lehetőségeket és nagyobb 
önállóságot kaphatnának a programok 
terén. 
Pecze Dániel, Gödöllő alpolgármes-
tere kiemelte a fiatalok és a város kö-
zötti együttműködés eredményességé-
nek egyik jó példája a nemrég átadott 
Skatepark, aminek megvalósulásához 
a Gikszer bringás klubjának aktivitása 
is hozzájárult. A fiatalok ugyanis 
képesek voltak összefogni a cél 
érdekében. 

A projekt eredményeiről Varbai Mari-
anna, a GIKSZER Ifjúsági Információs 
és Tanácsadó Iroda vezetője számolt be 
a résztvevőknek. Előadásából kiderült, 
a 7.858.1470 forint támogatással meg-
valósult program keretében 3 ifjúsági 

iroda, 5 klub (film és közéleti, zenei, 
bringás, család-barát és vitakultúra), 5 
szakkör (dráma, média, mozgáskultúra, 
képző- és iparművészeti, önismereti), 5 
tréning (önkéntes, vállalkozói ismere-
tek, kortárs segítő, pályaorientációs és 
kulcskompetencia fejlesztő), valamint 
7 tábor (tánc, animátor, küzdősport, 
rádiós,videós-filmes, képző- és iparmű-
vészeti, életpálya) valósult meg, ame-
lyek közül néhánynak a munkájáról 
bővebben is hallhattak az érdeklődők. 
Mint elhangzott, fiatalok és szakem-
berek lelkes csoportja dolgozott fél 
éven keresztül külön-külön csoportban, 

majd közösen 
egy gödöllői 
helyzetkép és 
jövőkép ki-
alakításáért. A 
résztvevők úgy 

látják, egyre nagyobb szükség lenne 
a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 
létrehozására. Az elmúlt hónapban 9 
települést látogattak meg, ahol valami-
lyen ifjúsági szervezet működik. Ezek 
leginkább gyermek és/vagy ifjúsági 
önkormányzatok voltak, de találkoztak 
például egy ifjúsági információs iroda-
hálózattal is. 
A rendezvényen Szabó Emma Zsófia 

beszélt Gödöllő város ké-
szülő ifjúsági koncepci-
ójáról, aminek kérdőíves 
felmérését rendkívül tanul-
ságosnak nevezte. 
A helyszínen kiállítást 
rendeztek a kézműves tá-
borokban  készült alkotá-

sokból, majd a programot a GiX-Faktor 
zenei tehetségkutató, Gálaműsora zárta, 
amelyen  a nyertes zenekarok, zenészek 
előadását hallhatta a közönség. 
A GIX-FAKTOR zenei tehetségkutató 
Ki Mit Tud? versenyen 12 induló mu-
tatta be tudását a Fábián Juli énekes, 
Szitha Miklós zenész-zenetanár, Len-
csés Balázs zenész-zeneszerző, Fodor 
László zenész-zenetanár és Lőrincz 
Károly énekes alkotta zsűrinek. A díjak 
átadására és a gálára a GIKSZER záró-
rendezvényén került sor.
A díjazottak: Zenekari kategória I. hely: 
No Respect, Zenekari kategória zsűri 
különdíj: Flashbang, Vokális kategória 
I. hely: No Plastic, Vokális kategória 
zsűri különdíj: Völgyi Mónika, Hang-
szeres különdíj: Barabás András, Leg-
ígéretesebb vokális előadó: Szabados 
Lili Anna.     jk

Tanulságos volt a GIKSZER program 

A folyamat elindult 25 éve indult egy klub, amire 
fél Gödöllő emlékszik.....

Lőrincz Károly énekes/gitáros, aki a 
kezdetektől fogva végigélte ezt a ne-
gyed századot, manapság az Asphalt 
Horsemen zenekarral járja a hazai és 
külhoni színpadokat, így mesélt erről 
az időszakról:
25 éve még nem volt facebook, in-
ternet, mobil és még városi telefon is 
alig-alig. Ennek ellenére mégis min-
denki ott volt. Pár plakát kellett és a 
szájról-szájra terjedő hírek......műkö-
dött a dolog!
1989 őszén az egykori Művelődési 
Ház keretein belül elindult egy klub, 
ami az akkori gödöllői „nemdiszkós” 
fiatalság törzshelyévé vált: ez volt a 
legendás Blues 
Kocsma.
Közel két évig 
tartott, amíg egy 
szabályos kis 
közösség ala-
kult ki; ismeret-
ségek, barátsá-
gok, szerelmek 
(és házasságok) 
szövődtek ezen 
a helyen vagy 
ennek a helynek 
köszönhetően.
A kéthetente összeverődött, majd’ 
2-300 ember nagyon jól szórakozott 
egy bizonyos Good Evening Gödöllő 
Blues Band (GEGBB) nevű, helyi fi-
atalokból álló zenekar műsorán, ezek 
voltunk mi , akik egész este nyomták a 
bluest és a rockot. Jó zene, jó társaság 
és kiváló hangulat uralkodott, kulturált 
körülmények között.
Azután ez a generáció is elindult a 
nagybetűs életbe, kit erre, kit arra ve-
tett a sors. De azért évente összejöttek/
összejönnek egy kis zenélésre, múlt-
idézésre. Az egykori tagok közül so-
kan még ma is aktívan muzsikálunk, 
sőt, már egy Kossuth-díjas művész is 

kikerült ebből a gárdából Szabó Attila 
(Csík Zenekar) személyében. Nagyon 
büszkék is vagyunk rá.
November 14-én a Trafo Clubban tart-
juk a 25 éves évfordulót, természete-
sen 25 éves árakkal és 25 éves feel-
inggel. Az esten a GEGBB mindenféle 
verziója játszik majd, sőt, még az adott 
korszakhoz tartozó zenekarok, illetve 
muzsikusok is színpadra lépnek. Mivel 
több, mint 3 órás koncert ígérkezik, így 
a kezdés 9 óra körül várható. Minden-
kit nagy szeretettel várunk, a részvétel 
kötelező, úgyhogy gyertek! – árulta el 
a frontember.
A belépő ára 19 órától 500, 20 órá-
tól 1000 Ft. Fontos! Aki hiteles, régi 
Blues Kocsma ereklyével érkezik, an-
nak a belépés ingyenes!

Fellépő zenekarok, és akik muzsikál-
nak: Good Evening Gödöllő Blues 
Band emlékzenekar, Tér-Idő, Asphalt 
Horsemen, Good Morning Gödöllő 
Rock Band.
Zenészek: Bátorfi Attila, Bencsik 
István, Csibi Tamás, Gilián Gábor, 
Horváth Csaba, Ligeti Zoltán, Li-
geti Márk, Lőrincz Károly, Lukács 
Csilla, Matyasovszki Géza, Megyesi 
Balázs, Molnár László, Nuszbaum 
Ferenc, Sallai Tibor, Szabó Attila, 
Szarka István, Szőke Zoltán, Töm-
pe Gábor, Varga Lilla, Váry Zoltán, 
Végh Miklós és még sokan mások.

kk

ERZSÉBET NAPI 
MEGEMLÉKEZÉS

Ha Erzsébet napon a királyné 
Gödöllőn tartózkodott, sze-
renáddal köszöntötték, tisz-
teltére fáklyás felvonulást 
rendeztek. Ezt a hagyományt 
felelevenítve, a királyné em-
lékét ápoló Sisi Baráti Kör 
a névnap alkalmából az idén 
is  koszorúzást rendez az Er-
zsébet parkban, a szobornál.
Időpont: november 16., va-
sárnap, 13 óra 15 perc.
Költemények Erzsébet ki-
rálynéról. Elmondja: Suba 
László.
A koszorúzás után a rendha-
gyó Erzsébet nap a Kastély 
Barokk Színházában foly-
tatódik. Ez alkalommal a 
negyedszázaddal ezelőtt el-
hunyt utolsó magyar király-
néra, Zitára emlékezünk.

Zita, társ az életben, társ 
a boldogságban – Kovács 
Gergely okleveles posztulá-
tor előadása.
Az ismert szakértő a témá-
hoz is kapcsolódó:  Vég nél-
kül – Szentavatás régen és 
ma címmel megjelent című 
könyvét dedikálja.
Köszönjük az 1%-os fel-
ajánlásokat, részben ebből 
szervezzük az Erzsébet-napi 
ünnepséget.Adószámunk: 
18665790-1-13.

Egy régi, legendás klub többgenerációs osztálytalálkozója

Blues Kocsma – 25 éves jubileumi buli
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Naponta egy alma az orvost távol tartja 
– ugye ismerik a mondást? És bizonyá-
ra sokan hallották gyermekkorukban 
azt is, hogy az alma jót tesz a fogaknak. 
Ezekben az állításoknak a szakmai ol-
dalával most nem kívánok foglalkozni, 
sokkal fontosabbnak tartok egy másik 
megállapítást: az alma finom. Finom, 
ha egyszerűen mint gyümölcsöt fo-
gyasztjuk, finom levesnek, köretnek, 
szárnyasok töltelékének, salátának, sü-
teménybe és sorolhatnánk az elkészítés 
számtalan módját. Az elmúlt években 
szomorúan tapasztaltam, hogy háttérbe 
szorult az alma. Ma már a piacokon, az 
üzletekben a világ legtávolabbi pont-
ján termett gyümölcsei is megtalálha-
tók, így a jól ismert almaféléket sokan 
unalmasnak gondolják, és az ismeret-
len, egzotikus gyümölcsöket választ-
ják még abban az esetben is, ha azt sem 
tudják, mit tesznek a kosárba.
Pedig az alma számtalan lehetőséget 
rejt a hagyományos almaleves, vagy 
vegyes gyümölcsleves mellett pillana-
tok alatt elkészíthető például az almás 
sütőtök-krémleves, ami a hideg téli es-

téken különleges hangulatot varázsol 
az asztal köré. 
A régi idők hangulatát idézi meg a 
sült alma illata, ami manapság az ad-
venti vásárok csemegéjeként hódít. 
Nem kell érte messzire utazni, otthon 
is hamar elkészíthető: dióval, fahéjjal, 
szerecsendióval fűszerezve igazi kü-
lönlegesség. Vagy itt van az igazi nagy 
kedvenc, a palacsinta, aminek szám-
talan almás változata létezik. Nálunk 
talán – bár ahány ház, annyi szokás 
– a tésztába belekevert reszelt almás 
változat ismert leginkább, de a fahé-

jas almás töltelékkel, mézes joghurtos 
öntettel készült változat szerintem bár-
melyik ünnepi ebéd megkoronázása 
lehet.
Apropó ünnepi ebéd: akár hal, akár 
csirke, vagy kacsa kerül az asztalra, az 
alma tökéletes kiegészítője a fogásnak. 
A saláták kedvelői is számtalan almás 
finomság között választhatnak. Az al-
más kukoricasaláta, köretnek és önál-
lóan is kitűnő, épp úgy, mint például a 
tormás öntetes almás zelleres káposz-
tasaláta vagy az almás fetás lencsesa-
láta. Jó az alma a háznál akkor is, ha 
a legifjabb korosztályt kell megetetni. 
Az almás húsgolyók, az almás csir-
kenyársak, vagy a virslis almafalatkák 
garantáltan sikert aratnak. Ráadásul a 
süteménnyel sem hibázhatunk ha a kü-
lönböző almás muffinok, piték közül 
választunk. Jöhet tehát az alma, az év 
minden napján. Pontosan ennyi almás 
receptet gyűjtött egybe a Karen Ber-
man és Melissa Petitta szerzőpáros, 
akik az étel és ital tippek mellett meg-
ismertetik az érdeklődőket a különbö-
ző almafajtákkal, és ahhoz is ötleteket 
adna, hogyan használható fel az alma 
asztal és ajtódísznek. 
(Karen Berman-Melissa Petitta: Alma 
a konyhában)                            nyf

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Almás finomságok

(folytatás az 1. oldalról)

December első hétvégéjén a Gödöl-
lői Szimfonikus Zenekar mellett Se-
bestyén Márta, Bogányi Gergely, 
Bogányi Tibor és Kelemen Barna-
bás, majd az Adventi Kastélynapok 
keretében Vincze Lilla és Xavier Ri-
vadeneira, valamint az Arpeggio Gi-
tárzenekar koncertjei teszik ünnepivé a 
karácsonyvárást. 

Ekkor zárul az idei kulturális tema-
tikus év is, mégpedig egy rendkívüli 
bemutatóval. December 13-án Gödöl-
lőről indul útjára az Orient Express 
– természetesen csak képletesen. Ez 
az különleges koncert  nem csak a te-
matikus évet zárja, hanem a Talamba 
ütőegyüttes 15 éves jubileumi négy 
előadásból álló sorozatát is. A történel-
mi jelentőségű vonat Párizstól Isztam-

bulig robog a zene és a teátrális tánc 
jegyében. Az előadásban több olyan 
művészeti stílus, zenei megoldás jele-
nik meg, amely végigköveti az Orient 
Expressz fénykorát, a vonat 1889-tól 
1914-ig tartó útját.  

Mindezek mellett ünnepi progra-
mok várják az érdeklődőket  a városi 
könyvtárban is, ahol többek között a 
Gödöllői Városi Vegyeskar adventi 
koncertjét hallhatja majd a közönség, 
sőt, a város főtere is számtalan színes 
program  helyszíne lesz. A Gödöllői 
Adventi Napok keretében idén is fel-
lépnek majd a városi kulturális csopor-
tok, karácsony előtt pedig ismét meg-
érkezik Gödöllőre a betlehemi láng, 
hogy elvigye hazánk településeire a 
béke üzenetét. A következő hetek kul-
turális programjairól lapunk folyama-
tosan tájékoztatja az olvasókat. kj

Gondoltam egy madárra. Egy nagy, 
kedves, bumfordi, dundi, azaz mit 
szépítsük, szóval, kissé túlsúlyos ma-
dárra. Kicsit segítek: nagyon szereti a 
csokoládét. A tejcsokoládét, a keserű-
csokoládét, a töltött, a töltetlen, a ke-
rek, a szögletes csokoládét... Sajnos, 
több hely nincs a felsorolásra. És aki 
eddig nem találta ki, hogy Gombóc Ar-
túrra gondoltam, az sürgősen menjen 
vissza a gyerekkorába vagy kapja le a 
könyvespolcról Pom-pom meséit.
Van egy jó hírem! Gombóc Artúr visz-
szatér! Pontosítok: előkerült, ugyanis 
el sem ment. Ősz ide, madárköltözés 
oda, szegény még mindig nem jutott 
el Afrikába, pedig igazán nagyon sze-
retne. Gombóc Artúr nagy álmának 
megvalósítására komoly összefogás 
jött létre. Csukás István író, Szitha 
Miklós, a Talamba Ütőegyüttes Gö-
döllő tagja és zeneszerzője, valamint a 
Játékszín elhatározta, ha törik, ha sza-
kad, ők bizony segítenek a csokoládé 

kedvelő madárnak. – A Talamba több 
alkalommal is fellépett a Játékszínben. 
Amikor felmerült, hogy a színház sze-
retne egy gyerekeknek szóló darabot az 
örök nagy kedvenc Csukás Istvánnal, 
elkezdtünk közösen gondolkodni, s 
képbe jött Gombóc Artúr – meséli Szit-
ha Miklós. – Ez a történet most róla fog 
szólni. Bár egy-egy figura feltűnik a jól 
ismert Csukás-alakok közül, leginkább 
újak kapnak majd szerepet.
– Nagyon más ez a feladat, mint az 
eddigi munkái?
– Több szempontból is nagy kihívás. 
Egyrészt Gombóc Artúr egy klasszi-
kus és nagyon szerethető figura, ezt 
figyelembe kell venni. Ugyanakor fon-
tos, hogy a mai, Disney-n nevelkedett 
gyerekeknek tetszenek azok a dalok, 
amik megszólalnak majd a darabban. 
Csukás Isvántól megkérdezték, hogyan 
kell a gyerekeknek írni. Erre ő azt vála-
szolta, ugyanúgy, mint a felnőtteknek, 
csak jobban. Ez vonatkozik a zenére 

is. A gyerekek őszinték, ráadásul egy 
színházi előadáson közvetlenül talál-
kozunk a reakcióikkal. Nagyon oda 
kell figyelni a karakterek zenei megje-
lenítésére is. Amikor az első dalokkal 
elkészültem, először a saját gyerekeim-
nek mutattam meg, azután másoknak, 
óvónéniket kértem meg, mondjanak 
róluk véleményt. Mindenkinek nagyon 
tetszettek, s ezek a visszajelzések adtak 
erőt, hogy merjem csinálni, menni fog.
– Miről szól a történet? Teljesülhet 
végre a nagy utazás?
– Azt nem árulhatom el, de azt igen, 
hogy mindent elkövetünk ennek érde-
kében. A darabnak is ez a címe: Gom-
bóc Artúr utazása. 
– Mikor láthatja a közönség?
– A bemutató december 20-án lesz a 
Játékszínben, a címszereplőt Vida Pé-
ter fogja megszemélyesíteni. Azt még 
nem tudom, hogy Gödöllőre mikor re-
pül, pontosabban érkezik meg Artúr, de 
remélem, hogy arra is minél előbb sor 
kerül. Terveink között szerepel, hogy a 
színielőadástól függetlenül a Talamba 
a darab zenei anyagát gyermekkoncert 
formájában viszi majd színpadra. kj

Koncertek és fesztiválok az ünnep jegyében 

Év végi kulturális csemegék

Karácsony előtt lesz a Játékszín bemutatója

Gombóc Artúr útra kész

„50 éve jött létre az a zenei formáció, 
amely kitörölhetetlen és azóta is meg-
határozó a hazai könnyűzenei életben. 
Az Illés Zenekar minden dala sláger, 
minden megszólalásukat kőbe lehet 
vésni, minden üzenetük kordokumen-
tum. Ugyanakkor minden házibuli el-
engedhetetlen tartozéka és fénypontja, 
ha felkerül egy Illés lemez, már pedig 
legtöbbször felkerül…” – így hangzik a 
…Tied a világ!, a Zikkurat Ügynökség, 
a Békéscsabai Jókai Színház és a Já-
tékszín közös produkciójának ajánlója, 
halhatatlan slágerekkel egy felejthetet-
len színházi estét ígérve.
50. jubileumát ünnepli idén a legendás 
Illés Zenekar, melynek zenéjén generá-
ciók nőttek fel. Ez alkalmából íródott 
a ...Tied a világ!, melyet kiváló, fiatal 
művészek közreműködésével június 
20-án mutattak be a körúti teátrumban.

Koncert vagy színház? Valójában egyik 
sem. És mindegyik. Szente Vajk, a 
...Tied a világ! írója és rendezője töké-
letesen ötvözte e két műfajt, melynek 

eredménye egy végtelenül szellemes, 
Illés slágerekkel megtűzdelt, szemé-
lyes történeteket felsorakoztató előa-
dás.
Szente Vajk úgy írta meg a darabot, 
hogy nem teljesen fikció: a négy fősze-
replő, Nagy Sándor, Feke Pál, Serbán 
Attila és Vastag Tamás saját magát 

alakítja. A történet szerint a fiatalok há-
zibulit szerveznek, melyre végül senki 
sem jön el. A szereplők által felidézett 
történetek és a felcsendülő Illés sláge-
rek azonban felpörgetik az estét.
„Egy darabban nagy segítség, ha a 

színészek összeszokott csapa-
tot alkotnak, ismerik egymás 
rezdüléseit, segíteni tudják a 
másikat, alkalmazkodnak egy-
máshoz. Ráadásul Vajk szuper 
szerepeket írt nekünk: minden-
ki a saját nevével szerepel, saját 
poénokat mondunk el, és a ka-
rakterek pontosan minket ábrá-

zolnak.” – mondta Nagy Sándor. A ki-
emelkedő színészi játék, az történetek 
okos szövevénye és az örökzöld Illés 
dalok már önmagukban garantálják a 
felhőtlen szórakozást, azonban Szöré-
nyi Levente, Bródy János és Szörényi 
Szabolcs jelenléte teszi igazán egyedi-
vé ezt az előadást.        bj

...Tied a világ! – több, mint színház
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Körösfői László beszédében mél-
tatta az önkormányzatnak azt a lépé-
sét, hogy Nagy Sándornak is szobrot
emeltek, s elismerően szólt az alko-
tásról, ami a művészt és feleségét
együtt ábrázolja.
A beszédet követően a megemlé-

kezők Körösfői-Kriesch Aladár szo-
bornál virágokkal rótták le tisztele-
tüket. Gödöllő város önkormányzata
nevében Pecze Dániel alpolgármes-
ter koszorúzott.
Ezt követően a kastély dísztermé-

ben került sor az alapítvány ünnepi
estjére, amelyen Körösfői László
beszélt az alapítvány létrehozásának
történetéről és eddigi tevékenységé-
ről. Mint mondta, az évek során be-
bizonyosodott, hogy minden esetben
jól döntöttek a kitüntetettek szemé-
lyéről, amit igazol, hogy az elisme-
résben részesített fiatal tehetségek
valamennyien jelentős művészkarri-
ert futottak be.
Ezt követően Őriné Nagy Cecília

művészettörténész Mese, mítosz és
történelem Körösfői-Kriesch Aladár
festészetében címmel tartott előadást,
amelyben többek között „A tordai or-
szággyűlés” című festmény, a Parla-
ment vadásztermének képei és az egri
vár ostromát ábrázoló alkotásokon
keresztül mutatta be, hogyan jelentek
meg a népi elemek, valamint a ma-
gyar őstörténet szimbólumai.

Az előadást követően került sor a
díj átadására. Az alapítvány az egy-
kori művésztelep alapítója „gazdag
szellemi és művészeti hagyatékának
méltó megőrzése céljából támogatja a
művészet bármely ágában tehetséges
gödöllői fiatalok fejlődését, tehetsé-
gük kibontakozását, és célul tűzte ki
a gödöllői fiatalok művészeti okta-
tását kiemelkedő színvonalon végző
pedagógusok erkölcsi és anyagi elis-
merését.” Ezek szellemében évente
egy, Gödöllőn élő 14-24 év közötti
tehetséges fiatal vagy a tehetséges
fiatalok oktatását hosszabb ideje ki-
emelkedően végző személy díjazásá-
ra kerül sor.
A kuratórium az idén Fodor Lász-

lónak, a Chopin zeneiskola művész-
tanárának ítélte oda az elismerést,

aki 1992-ben került az intézménybe.
Már 1994-ben az egyik tanítványa
eredményesen szerepelt az Országos
Fafúvós Versenyen, s azóta is sorra
kiemelkedő eredményeket érnek el.
Fodor László 1990-től tagja volt

a kecskeméti Bohém Ragtime Jazz
Bandnek, 2000-ben pedig meghívást
kapott a nemzetközi hírű Hot Jazz
Bandbe, ahol jelenleg is játszik.
Az elismerést Körösfői László, a

kuratórium elnöke adta át. A díjazot-
tat Ferenczi Anna, a zeneiskola nyu-
galmazott igazgatója és Lázár Attila
igazgatóhelyettes méltatta. Az ünnepi
műsorban Fodor László egykori és
jelenlegi tanítványai, valamint bará-
tai és kollégái közreműködtek.

(k.j.)

Ebben az esztendőben Fodor László kapta az elismerést

Körösfői-díj: Művészeti örökség

Költészet, zene, szerelem

Halottak napja

Háború más korban, másként

Az én Párizsom – ez a címe a Kávé-
házi esték november 14-ei előadásá-
nak, ami ismét egy különleges zenés,
irodalmi sétára ad lehetőséget, ami-
hez azonban ki sem kell mozdulni a
Királyi Váróból.
Párizs a szerelem, a költészet, a

sanzonok világa, ami a magyar iro-
dalomra is jelentős hatással volt, és
már sokkal régebben, mint azt so-
kan gondolnák. Mivel már Batsányi
János is figyelmeztetett: „Vigyázó
szemetek Párizsra vessétek!” az ér-
deklődők Gaálné dr. Merva Mária
kalauzolásával megtudhatják, meny-
nyire figyelte a változásokat Mária
Terézia és Grassalkovich I. Antal, és
mit jelentett Párizs Vörösmarty Mi-
hálynak és Petőfi Sándornak.

Szó lesz arról, hogyan élt a szerelem
városában Ady Endre, Léda és Dióssy
Ödön, milyen tapasztalatokat szerzett
ott Illyés Gyula ésMáray Sándor, hogy
csak néhány nevet emeljünk ki azok
közül, akiknek a versei, írásainak rész-
letei is elhangzanak.
De nem feledkezhetünk el a ze-

néről sem, a semmivel össze nem
hasonlítható sanzonokról sem.Anép-
szerű dallamok Vincze Lilla előadá-
sában hangzanak majd el, aki szintén
megosztja majd a közönséggel pári-
zsi élményeit, s akit Viczián Gábor
kísér zongorán.
Közreműködik Buka Enikő és

Ferenczy Beáta. Jegyek a Művésze-
tek Háza jegypénztárában kaphatók.

(bdz)

Különleges koncert helyszíne
lesz a Frédéric Chopin Zeneis-
kola november 8-án este. Haj-
dú András, izraeli zeneszerző
már évek óta szoros kapcso-
latot ápol az intézménnyel,
ahol 1996 óta rendszeresen
tart mesterkurzust gödöllői
zongoristáknak, s szintén itt
mutatták be gyermek-zongo-
raversenyét. Szombaton este
műveiből hallhatnak váloga-
tást az érdeklődők.

Az est folyamán a Frédéric Chopin
Zenei Alapfokú Művészeti Isko-
la Gyermekkórusa előadásában az
Enyelgés, A virágok vetélkedése, A
hétalvó, valamint a Hangok a falu-
végről című kórusművei csendülnek
fel, majd a zeneiskola növendékei-
nek előadásában a szerző A Tejút és
a Kihívások könyve című sorozatá-
ból hangzanak el részletek. Radnóti
Miklós Erőltetett menet című verse

ez alkalommal megzenésítve, Pe-
chan Kornél előadásában szólal
meg, majd a Fekete a fehéren és a

Plasmas, utazás a zongorám körül
című darabok csendülnek fel Szalay
Gergő és Láng Gabriella zongo-
raművész előadásában. Az est máso-
dik részében HajdúAndrás zeneszer-
ző „Amagyar nyelv alkímiája” című
írását mutatja be.
Hajdú András, izraeli zeneszer-

ző Budapesten született 1932-ben.

A Liszt Ferenc Zeneakadémián Ko-
dálynál tanult. Kezdetben a cigány-
zene kutatásával foglalkozott, majd
1956-ban Párizsba emigrált. 1966
óta Jeruzsálemben él.
Vallja, a zene sokkal több mit szó-

rakozás, mélyebb, fontosabb! A zene

erejével a zsidó történelmet jeleníti
meg, így zenéje fontos szerepet ját-
szik a zsidóság megértésében. Haj-
dú magával sodró előadása és zenei
illusztrációi (DVD és CD) alapján
talán többet értünk meg a zsidóság
történelméből, mint a történelem-
könyvekből. A téma a múlt, de a ze-
nei nyelv mai. (ny.f.)

Bezárt a Törött emlékek című kiállí-
tás, amivel a holokauszt áldozataira
emlékezett a város. AGödöllő Királyi
Kastély rondellájában berendezett tár-
lat bepillantást engedett a településről
elhurcolt zsidó családok tragikus sor-
sába, igyekezett megvilágítani a tör-
ténelmi hátteret, s bemutatni azokat
is, akik szembeszállva kor eszméivel,

segíteni, menteni igye-
keztek a származásuk
miatt üldözötteket.
A Klacsmann Bor-

bála által rendezett kiállítást májustól
november elsejéig láthatta a nagy-
közönség, s a Kulturális Örökség
Napjai rendezvénysorozatának is
része volt. Az elmúlt hónapokban
közel kétezer látogató kereste fel,
a gödöllőiek mellett más hazai
településekről, sőt külföldről is
érkeztek érdeklődők.

Mivel a kiállításra összegyűjtött
anyag komoly helytörténeti jelentő-
séggel bír, a tervek szerint kiadvány
formájában is megjelenik majd.

(k.j.)

Különleges bemutatóra készül a Gö-
döllő Táncszínház. AKörzetek című
előadással a tánc formanyelvén em-
lékeznek az I. világháború kitörésé-
nek 100. évfordulójára, kapcsolódva
„A régi Ház – 2014 Kezdet és vég”
című kulturális tematikus évhez. A
mű azonban csak átvitt értelemben
kapcsolódik a háborúhoz.
Ez est folyamán egy más korba he-

lyezik el a háborút, amelyet a gyarló-
ság, a kreált, az egyéni szempontokat
és érdekeket képviselő szemlélet osz-
tott körzetekre. A mű tulajdonképpen
egyfajta Éhezők viadala adaptáció,
tudtuk megVajda Gyöngyvértől, aki
Kézér Gabriellával közösen koreog-
rafálta és rendezte az előadást.
A történet egy olyan világban

játszódik, ami körzetekre van oszt-
va. Mindenhol nyomor és keserűség

honol, kivéve egy körzetben, ahol az
uralkodó osztály éli mindennapjait
az Uralkodónő védelme alatt. Létbiz-
tonságban, gazdagságban élnek és
fogadásokat kötnek a minden évben
megrendezett viadal résztvevőire.
Amikor az egyik körzetből egy

lány a másik körzetből pedig szerel-
mese lesz a kiválasztott, a fiatalok-
nak szembe kell nézniük azzal, hogy
a szabályok szerint csak egyikük ma-
radhat életben.
Vajda Gyöngyvér úgy fogalma-

zott, egy a szokásostól eltérő, izgal-
mas, underground zenére készített
előadást láthatnak a nézők, amelyben
József Attila, Ady Endre és Gyóni
Géza versei hangzanak el. Az elő-
adást az egyes látványelemek mi-
att 10 éven aluli gyerekeknek nem
ajánlják. (k.j.)

Gödöllő város önkormányzata október 30-án halottak napi megemlékezést tartott az
I. és II. világháborús emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelegtek
a két világháborúban elesett áldozatok emléke előtt. Elsőként Szlávik Jánosné, a
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete elnöke osztotta meg gondolatait az
egybegyűltekkel, majd Bucsyné Prém Katalin,Madarászi László és Rehorovsz-
ky Gábor műsora után Pelyhe József alpolgármester mondott beszédet a háborús
áldozatokra és a mindennapi élet során elvesztett szeretteinkre emlékezve. (A)

Válogatás Hajdú András műveiből

Az emlékezés estje

Bezárt a holokauszt-kiállítás

Törött emlékek
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GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
A kutyusokról érdeklődni lehet a +36-20/554-8450-es telefonszámon, vagy az 
ebtelep.godollo@gmail.com e-mail címen.

Szotyi: 
Ivartalanított, fiatal szu-
ka kutya. Kedves, sze-
retetéhes, játékos eb. 
Gyerekek mellé, sportos 
családba kiváló válasz-
tás lenne!

Rézi: 
Staff keverék szuka ku-
tyus. Egyedüli kutyának 
ajánljuk. Tündéri, ked-
ves eb. Reméljük meg-
találjuk neki is a megfe-
lelő gazdit!

Gyümölcsök: Málna, Körte, 
Alma és Szeder álomgazdit 
keresnek. Olyan gazdit ke-
resnek, aki tudja, hogy mivel 
jár egy kölyökkutya nevelé-
se. Várjuk a jelentkezőket, 
akik belevaló családtagot 
szeretnének.

Öcsi: Shar-pei keverék 
fiatal kan kutyának ke-
resünk végleges vagy 
ideiglenes gazdit! Ku-
tyákkal, emberekkel 
barátságos. Oltott, chip-
pelt eb.

November 8-án és 9-én
9-11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel: 
dr. Horváth Márk állatorvos

 
Tel.: 06-20-3855-726.

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

TURUL ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Meghosszabbított nyitva tartás!

Dr. MILEI LÁSZLÓ
Tel: 06/30-551-1346
Dr. SZÉKELY DÁNIEL
Tel: 06/30-588-8590
H-P: 10-12 és 16-19

Szo: 10-12 és V: 16-19
TURUL ÁLLATORVOSI PATIKA

H-P: 9-19, Tel: 06/30-9439-898
Cím: 2100 Gödöllő, Faiskola u.2.

KUTYA, CICA KOZMETIKA
HÉTVÉGI ÁLLATPATIKAI ÜGYELET
2112 Veresegyház Kálvin u.22b.

Szo: 8-18 és V: 9-15

ELVESZETT KUTYA
2014. október 
2-án Gödöl-
lőn, a Tisza 
utcából eltűnt 
MACI névre 
hallgató Bis-
hop H. kan ku-
tya. Chippel ellátva. A megtalálónak magas 
jutalom jár. Tel.: 20/9166-507, 
70/657-6504, 28/432-643.

Turul Állatorvosi Rendelő

Szombat: 10-12,  

vasárnap: 16-19-ig

Gödöllő, Faiskola u. 2.  

Dr. Milei László

Tel.: 30/551-1346.   

Hétvégén is nyitva tartó 
állatorvosi rendelő:

Az állattartás az egyik legnagyobb 
felelősség a világon, ugyanakkor 
szórakoztató is és egy életre szóló él-
mény. A Starity.hu portál 28 érdekes-
séget gyűjtött össze a kutyákról

1. Csökkentheted a vérnyomásod az-
által, hogy szeretgeted a kutyádat.
2. A corgi, mint fajta neve azt jelenti, 
hogy törpe kutya.
3. A kutyák összegömbölyödése egy 
ősi ösztönből ered, mely során mele-
gen tartják a testüket és védik a lét-
fontosságú szerveiket alvás közben.
4. A nedves kutyanózikra azért van 

szükség, hogy kedvencünk felfoko-
zottabban érezze az illatok kémiai 
összetételét.
5. Ha magára hagyod egy időre ked-
venc négylábúdat, ne feledkezz meg 
hagyni neki egy, az illatodat átvett 
ruhadarabot, ugyanis ez segít a ku-
tyádnak abban, hogy megfékezze a 
szeparációs szorogongást.
6. Az afrikai származású vadászku-
tya, a basenji az egyetlen kutyafajta, 

amelyik nem tud ugatni, ezzel szem-
ben olyan hangot ad ki, mintha jód-
lizna.
7. A kutyák tízezerszer erősebben ér-
zékelik a szagokat, mint az emberek.
8. Az Egyesült Államok legnépsze-
rűbb és legkeresettebb kutyafajtája a 
labrador.
9. A minnesotai Cormorantnak egy 
Duke nevű kutya a polgármestere.
10. A norvég lundehund az egyetlen 
kutyafajta a világon, amelynek hat 
ujjacska található a mancsain.
11. Egy, a Kaliforniai Egyetem által 
végzett kutatás kimutatta, hogy a ku-

tyák féltékenyek lesznek, ha a gazdi-
juk egy másik állatot vagy épp egy 
embert szeretget helyettük.
12. A dalmatakölykök teljesen fehé-
rek, amikor megszületnek, az őket 
tarkító pöttyök csak később alakul-
nak ki.
13. Az angol vérebek képesek több, 
mint 300 órával korábban hagyott il-
latokat nyomon követni.
14. A kutyák képesek érzékelni az 
emberi testben végbemenő vál-
tozásokat, éppen ezért nem csak 
a rendőrség, hanem az orvostu-
domány is szívesen alkalmazza 

őket.
15. Vannak olyan kutyák, amelyek 
képesek érzékelni, ha a cukorbe-
teg gazdijuk inzulinszintje csökken, 
ugyanis a beteg ilyenkor olyan illatot 
bocsát ki, melyet csak a kutyák érez-
nek meg.
16. Amikor hazaérsz és azt látod, 
hogy a kutyád izeg-mozog, ösz-
sze-vissza szaladgál, mielőtt meg-
nyugodna és odabújna hozzád, az 

azért van, mert ilyenkor érzi magát 
igazán otthon és ez egy ősrégi üd-
vözlési tradíció.
17. Egy német juhászkutya volt az 
első vakvezető eb, aki gazdáját, Bill 
Irwinget végigvezette a 2100 mérföl-
des appalache-i túrán.
18. Az újfundlandik nagyszerűen 
tudnak úszni, mivel úszóhártyásak a 
mancsaik.
19. Tévhit, hogy a kutyák szeme csak 
a fekete és a fehér színeket érzékeli, 
ugyanis kedvenc négylábúink látják 
a sárga és kék árnyalatokat is!
20. A kutyák akár 150 szót és paran-

csot is képesek megtanulni. A rekor-
dot egy Chaser névre hallgató border 
collie tartja: 1022 szót ismer.
21. A kutyáknak verejtékmirigyeik 
vannak a tappancsaikon.
22. A kutyák sokkal jobban látnak a 
sötétben, mint az emberek.
23. Az Egyesült Államokban találha-
tó a világ legnagyobb kutya populá-

ciója: megközelítően 75 millió eb él 
a tengerentúlon!
24. Négylábúinknak 18-18 izmuk 
van a füleikben.
25. Kedvenceink négyszer nagyobb 
területet tudhatnak magukénak, ami 
a hallótávolságot illeti.
26. Egy Kirsch nevű szolgálati kutya 
tiszteletbeli diplomát kapott, amiért 
gazdája összes egészségügyi témá-
ban tartott előadásán részt vett.

27. A yorkshire terrierek szőre olyan, 
mint az emberi haj: kifejezetten azért 
lettek így kifejlesztve, hogy a ku-
tyaszőrre allergiás állatkedvelők is 
tarthassák őket.
28. A japán akitát nevelni nehéz, 
ugyanakkor a leghűségesebb faj-
ták egyike. Ragaszkodása legendás: 
Tokióban szobrot emeltek annak a 
Hacsiko névre keresztelt akitának, 
aki gazdija halála után kilenc évig 
minden nap hazavárta a sibujai pá-
lyaudvaron (történetéről 2009-ben 
Richard Gere főszereplésével készí-
tettek filmet).                     starity.hu

Két új gyíkfajt fedezett fel Ausztrália 
északi részén a James Cook Egyetem 
kutatója, aki szerint a területről nem 
túlzás azt állítani, hogy egy igazi elve-
szett világ
A Melville-foki szivár-
vány vakondgyíkra és a 
Melville-foki zártajkú va-
kondgyíkra keresztelt két 
új fajra a York-foki-félszi-
geten bukkantak egy eső-
erdővel borított fennsíkon, 
170 kilométerre északra Cooktowntól. 
Conrad Hoskin, a gyíkok megtalálója 
szerint a két faj eddig teljesen elzártan 
élt egy hegytetőn, amelyet gránitszik-
lák vágnak el a környező vidéktől. 
Hoskin ezzel a felfedezéssel együtt ed-
dig öt új fajt talált a Melville-foknál. 
Tavalyi expedíciója során három új fajt 
fedezett fel a környéken, egy levélfar-
kú gekkót, egy aranyszínű gyíkot és 
egy új békafajt. 
A kutató szerint nem túlzás a területtel 
kapcsolatban egyfajta elveszett világ-

ról beszélni, hiszen az évmilliók óta 
teljesen izolált a környező esőerdőktől. 
“Valószínűleg itt a legnagyobb a szá-
ma az egységnyi területre jutó különle-

ges állatfajoknak egész Ausztráliában” 
– mondta Hoskin. 
A kutató szerint további felfedezések 
várhatók, mert egy másik gyíkot még 
most is tanulmányoznak a tudósok, 
és az expedíció során gyűjtött ge-
rinctelen- és növényanyag sincs még 
feldolgozva. Hoskin a két új gyíkfaj 
tudományos nevét (Carlia wundalthi-
ni és Glaphyromorphus othelarrni) a 
Melville-foki régió őslakosaival egyet-
értésben választotta.

m.hvg.hu

Ismeretlen állatokat találtak28 dolog, amit esetleg eddig nem tudott a kutyákról
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Az idei szezonban először 
fordult elő, hogy mindhárom 
gödöllői csapat győztesen 
hagyta el a pályát a hétvégi 
fordulók után. A Gödöllői SK 
Tápiószecsőn, a GEAC Püs-
pökhatvanban, míg a GSK II. 
hazai pályán a Kisalag ellen 
tudott nyerni.

A Pest megyei I. osztályban szereplő 
GSK a sereghajtó, még pontot sem 
szerző Tápiószecső vendége volt, így 
joggal volt elvárható a három pont, 
aminek eleget is tettek a mieink, töb-
bek között Farkas Péter eredményes 
játékának köszönhetően, aki két góllal 
terhelte a házigazdák hálóját a 3-1-re 
megnyert találkozón.
A gödöllőiek 12 fordulót követően 17 
ponttal a tabella 9. helyét foglalják el.

Pest megyei I. osztály, 12. forduló
Tápiószecső FC – Gödöllői SK 1-3 (0-
1) Gól: Farkas Péter (2), Urbán Mar-
tin.

Megyei II. és III. osztály – Nyert a 
GEAC, mindjárt kétszer

Két mérkőzést is játszott a megyei 
II. osztályú bajnokságban szereplő 
GEAC az elmúlt héten és ritka, de 
örömteli héten vannak túl az “egye-
temisták”, ugyanis mindkét meccsen 
győztesen hagyták el a pályát. A ket-
tős siker és a vele járó hat pontnak 
köszönhetően elmozdultak a tabella 
utolsó helyéről és jelenleg 10 ponttal a 
12. helyen állnak csoportjukban.
Pest megyei II. osztály északi-cso-
port, 12. forduló
Püspökhatvan SE – GEAC 2-3 (0-2) 

Gól: Czuczor Attila, Busai Bence (2).
A 2. fordulóból elmarad meccsen:
Gödöllői EAC – Isaszeg SE 1-0 (0-0) 
Gól: Angyal Zoltán.

A megyei III. osztály közép-csoport-
ját vezető Gödöllői SK II. ellenfele a 
Kisalag volt az elmúlt játéknapon. A 
gödöllőiek könnyed, 5-1-es győzelmet 
arattak és már 30 pontnál járnak, ami-
vel természetesen továbbra is az élen 
állnak csoportjukban.
Pest megyei III. osztály közép-cso-
port, 12. forduló
Gödöllői SK II – Kisalag 5-1 (2-0)
Gól: Szabó László, Urbán Viktor, Sze-
les Dávid, Tury Viktor, Tóth László. -ll-

Megyei I. osztály, 13. forduló
November 8., 13.30

 Gödöllői SK – Pilisszentiván SE
(Táncsics M. úti Sportcentrum)
Megyei II. osztály, 13. forduló

November 9., 13.30
 Gödöllői EAC – Galgahévíz SE

(Egyetemi Sportpálya)

Labdarúgás – Ritka hétvége: minden csapat nyert

Eredményes gödöllői hónapkezdés

Az idei tanév első verse-
nyén vett részt a Gödöllöi Ta-
ekwon-do SE a Jászberényben 
megrendezett Lehel Vezér 
Nemzetközi kupán, amelyről 
a gödöllői csapat 21 verseny-
zője 12 arany-, 11 ezüst- és 8 
bronz éremmel tért haza.

A versenyen 8 ország taekwon-dosai 
mérkőztek meg küzdelem és forma-
gyakorlat kategóriákban.  A gödöl-
lőiek közül jónéhányan kimelkedő-
en teljesítettek. Osterling Ádám a 
gyermek fiú kategóriában bizonyult 
a legjobbnak egy arany és egy ezüs-
téremmel, felnőtt férfi szines öves 
kategóriában Bali Péter és Piblinger 

Tibor gödöllői “házidöntőn” mérkő-
zött meg egymással, előbbi örülhetett 
az első helynek. Felnőtt női kategóri-
ában Szűcs Judit 2. danos verseny-
ző egy arany- és egy bronzéremmel, 
míg Bontovics Babett (4. dan) egy 
aranyéremmel zár-
ta a versenyt. Cze-
ba Mihály 6 danos 
mesteredző külön 
kitüntetést kapott 
a versenyen a Ro-
mániai Taekwon-
do Szövetségtől 
a román-magyar 
taekwon-do barát-
ság jegyében. A 
versenyen Vajko-

vics Ferenc és Bures Ferenc 2 da-
nos mesterek bíráskodtak a gödöllői 
csapatból. A Gödöllői Taekwon-do 
SE csapata megkapta a legjobb csa-
patnak járó elismerést, míg a legjobb 
gyerek versenyzőként Kertész Viola 
egy nagy kupával zárta a versenyt. 
A következő nemzetközi versenyen, 
novemberben Szerbiában vesznek 
részt a gödöllői sprotolók.               -li-

Küzdősport – Lehel Vezér Kupa

31 érem Jászberényből

ÚJRA INDUL A TORNATERMI 
EDZÉS!!!

NOVEMBER 4-től kezdőknek, újrakez-
dőknek, lelkes amatőröknek, vagy (fél)
profinak az Erkel iskola tornatermében 

kedd-csütörtök 18.45-19.45-ig.
Gyere várunk! 

www.kirchhofer-se.hu

A gödöllői MAG-LOG Team 
CFT csapata az NB II-es futsal 
bajnokság 7. játéknapján Pest-
szentlőrincen vizitált és kapott 
ki úgy, hogy a szünetben még 
vezetett Baranyai Pál együtte-
se.

A keleti csoport alsóházi rangadójá-
nak is nevezhetjük a két csapat össze-

csapását, ugyanis a házigazdák a 12, 
míg a gödöllőiek a 11. helyről várták 
a párharcot. A MAG-LOG Team jól 
kezdte a meccset és az első 20 perc 
után 3-1-re vezetett, de a folytatásra 
hátrány lett az előnyből, a fővárosiak 
7 góllal terhelték a gödöllői kaput és 
végül magabiztosan, 8-3-ra verték a 
mieinket.
A Gödöllő 7 meccset követően 6 

pontjával jelenleg a bajnoki tabella 
11. helyét foglalja el csoportjában.
NB II keleti-csoport, 7. forduló
Pestszetlőrinci SFA – MAG-LOG 
Team CFT 8-3 (1-3)
Gól: Molnár Márton, Farkas Péter, 
Blaubacher Pál.               -tt-

Futsal NB II – Idegenben nem megy

Előnyből lett a hátrány

Óriási bravúrt véghezvíve, 
a visszavágót is megnyerte 
3:1-re, így kettős győzelem-
mel jutott tovább a Challenge 
(CEV) Kupa 1. fordulójából a 
TEVA-Gödöllői RC az osztrák 
bajnok Post Schwechat elle-
nében.

Horváth András csapatától már az 
első találkozón nyújtott teljesítmény 
is figyelemre méltó volt, mindazok 
ellenére, hogy az osztrák bajnokság 
aranyérmese tartalékosan utazott el 
Gödöllőre. A 3:0-ás hazai siker és a 
mutatott játék bizakodásra adhatott 
okot a visszavágóra hangolódva, te-
gyük hozzá, joggal, ugyanis lemosta 
ellenfelét a pályáról a Gödöllő.
A visszavágóra november 2-án ke-
rült sor Ausztriában, ahol úgy léptek 
pályára Széles Petráék, hogy a mi-
nimális, 3:2-es vereség is továbbju-
tást érhet. Természetesen nem olyan 
fából faragták a gödöllői lányokat, 
hogy megelégednének a vereséggel, 
főként azért mert ez az idén tétmecs-
csen még nem sikerült senkinek le-

győzni őket. A párharc második fel-
vonásán is kellő magabiztossággal 
pályára lépve, igencsak meglepte a 
Schwechat együttesét a TEVA-ha-
tos, akik csupán csak egy szett ere-
jéig tudtak méltó ellenfelei lenni a 
mieinknek. A TEVA-GRC 3:1-re 
nyert és összesítésben kettős győze-
lemmel, 6:1-es szettaránnyal jutott 
tovább a CEV-kupa 1. fordulójából.
A folytatásban, a legjobb 32 közé 
jutásért a magyar bajnoki címvédő 
Békéscsaba lesz majd az ellenfele 
gödöllői alakulatnak, akikkel a baj-
nokságban már találkoztak és nyer-
tek a mieink nem is olyan régen 3:1 
arányban.
A másik magyar résztvevőnek, a Va-
sasnak nem sikerült a továbbjutás, 
miután holland ellenfelétől hazai 
pályán is kikapott (2:3), így kettős 
vereséget elszenvedve intett búcsút a 
nemzetközi kupasorozatnak.
Challenge kupa, 1. forduló, vissaz-
vágó
SVS Post Schwechat – TEVA-Gö-
döllői RC 1:3 (-23, 23, -21, -19)     -tl-
Fotó: grcvolley.hu

Röplabda – Challenge Kupa

Osztrák bajnokot vert ki a Gödöllő

Október végén beindult a ví-
vószezon. A Gödöllői EAC ví-
vó-szakosztályának versenyzői 
a szezonnyitó versenyeken egy 
bronzérmmel gazdagodtak, va-
lamint jónak mondható Világku-
pa és vb szereplés a mérleg.

Veterán vívók Világbajnokságát ren-
dezték Debrecenben az elmúlt héten, 
amelyen az 50 év fölöttiek mezőnyében 
a gödöllői Takácsy László is pástra állt 
és lett egyéniben 12., míg csapatban az 
5. helyen zárta a hazai rendezésű vb-t.
Szófiában Junior Világkupa verenyt 
rendeztek, amelyen Bancsics Máté 
kard egyéniben a 12. helyen végzett, 
míg a Bancsics Máté, Dobó István, 
Kossuth Bálint, Péch Miklós alkotta 
magyar csapat a 9. helyet érte el.
Révész Márton vívott remekül a Re-

ménység kard versenyen, amelyet a Va-
sas vívó csarnokában rendeztek. A gö-
döllői reménység a 3. helyezést érte el, 
míg Missurai Pálma ugyan itt a 6. lett. 
Szintén a Vasas csarnok adott otthont a 
kadét női kard válogatónak, ahol Csor-
dás Lilla a 6. helyen végzett.
A férfi felnőtt és kadét kard válogatót 
is a Vasas Pasaréti úti csarnokában ren-
dezték. A felnőtteknél a papírformának 
megfelelően a válogatott keret tagjai 
csak egymástól kaptak ki. A GEAC 
kardozója, Gémesi Csanád sajnos ide-
je korán, a negyeddöntőben találkozott 
az olimpiai aranyérmes Szilágyi Áron-
nal és maradt alul ellene, így összessé-
gében a 7. helyen végzett az idei első 
hazai válogató versenyen. A kadét kor-
csoportban a gödöllői Morvai Ákos re-
mekül vívott és a képzeletbeli dobogó 
3. fokára állhatott fel.                -tl-

Vívás – Beindult a versenyszezon

Két 3. hely a nyitányon

A Magyar Atlétikai Szövetség 
által idén útjára indított Junior 
Magyar Liga versenysorozat 
végeredményét hozták nyilvá-
nosságra, ami szerint a GEAC 
atlétika műhelye utánpótlás-
ban továbbra is az országos 
elit tagjának vallhatja magát 
az elért eremények alapján.

Az utánpótlás liga-versenyeken (juni-
or, ifjúsági és serdülő) a sportolók által 
szerzett pontok alapján a 68 hazai klub 
közül négy, köztük a GEAC-műhely 
eredményességi díjazása haladja meg 
az 500 ezer forintos összeghatárt. A 

gödöllői klub 603 220 forintos össze-
get nyert el eredményei alapján a so-
rozatban.
A junioroknál a 18-18 férfi és női 
versenyszámban, az összesített négy 
verseny alapján a GEAC atlétái kö-
zül két versenyszám-
ban végzett az első 
helyen a hölgyeknél 
Répási Petra (a ké-
pen), aki 100 m sí-
kon és 100 m gáton 
lett első, míg 200 
méteren a 3. helyet 
szerezte meg. Nagy 
Imola 1500-on, 5000 

méteren és 3000 akadályon végzett a 
2. helyen, míg Koós Blanka hárma-
sugrásban lett bronzérmes. A férfiak 
mezőnyében Pápai Márton 1500 
méteren végzett az élen, míg Kriszt 
Botond gerelyhajításban a 3. lett. Az 
első helyezettek 25, a másodikok 15, 
míg a harmadik helyezettek 10 ezer 
forintos jutalmazásban részesültek 
versenyszámonként.               -li-

Futsal NB II 8. forduló
 November 7., péntek 19:30

MAG-LOG Team CFT – Energia 
SC Gyöngyös

(Egyetemi Sportcsarnok)

Atlétika – Újabb GEAC díjazottak

Utánpótlásban is az elitben a Gödöllő
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY
A „MESTEREK, MŰHELYEK” 

című sorozat keretében
FEKETE GYÖRGY 

Kossuth-díjas belsőépítész és 
SCHRAMMEL IMRE 

Kossuth-díjas keramikusművész 
kamara kiállítása

A kiállítás megtekinthető 2015. 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

November 5-én, szerdán 17 órakor

Retró Klub a KIRÁLYI VÁRÓBAN
És még mindig forog a film…
A Gödöllőn forgatott filmek

II. rész.

2014. november 7-én 17 órakor

Dr. Kótyuk Erzsébet
etnográfus, főmuzeológus

(Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum)
Az egészségügyi ellátás a 

hátországban
 1914. június 28.-1918. november 3.

című előadása
a KIRÁLYI VÁRÓBAN

Az előadás ingyenes!

GÖDÖLLŐI VÁROSI 
MÚZEUM

Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

NöveNdékhaNgverseNyeiNk, 
reNdezvéNyeiNk:

November 6., csütörtök, 17.00:
Telek Zsuzsa (zongora) növendékei-
nek hangversenye

November 8., szombat, 19.00:
Az emlékezés estje
Hangverseny Hajdú András, Izrael-
ben élő zeneszerző műveiből.
Közreműködnek: a Frédéric Chopin 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
Gyermekkórusa és zongorista nö-
vendékei, valamint Láng Gabriella 
zongoraművész.

November 11., kedd, 18.00:
Somodi Károly (trombita, furulya) 
növendékeinek hangversenye

November 12., szerda, 17.00:
Deákné Ella Beatrix (fuvola) növen-
dékeinek hangversenye

November 16., vasárnap, 17.00:
Helyszín: Királyi Kastély, díszte-
rem: 40 éves a Frédéric Chopin Ze-
nei Alapfokú Művészeti Iskola.
Növendékeink kosztümös díszhang-
versenye
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ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

November 3-9-ig: 
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

November 10-16-ig: 
Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.: 416-551.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

2014. október 13-án és 14-én a NÉB-
IH ÁDI pozitív eredményű virológi-
ai vizsgálatai alapján két Csongrád 
megyei kislétszámú szarvasmarha 
állományban megállapításra került a 
kéknyelv betegség. Ezért a kitörések 
körüli legalább 100 km sugarú kör 
által határolt területre védőkörzet, 
továbbá a védőkörzet körüli 50 km 
széles sáv területére megfigyelési 
körzet került elrendelésre a NÉBIH 
ÁÁI által.

A megfigyelési körzetet a NÉBIH 
ÁÁI a 02.3/2827/006/2014. iktató-
számú határozatát az alábbiak sze-
rint módosította:
„……határozatomban elrendelt 
megfigyelési körzetet jelen határoza-
tom mellékletében megjelölt telepü-
lésekre kiterjesztem
Fentiek értelmében, Hivatalom il-
letékességi területére a már megfi-
gyelési körzet alá vont települések: 
DÁNY, ISASZEG, PÉCEL, TURA, 
VALKÓ VÁCSZENTLÁSZLÓ, 
ZSÁMBOK, BAG, DOMONY, 
CSÖMÖR GALGAHÉVÍZ, GÖ-

DÖLLŐ, HÉVÍZGYÖRK, KERE-
PES, KISTARCSA, MOGYORÓD, 
SZADA.
mellett az alábbi települések kerül-
tek megfigyelési körzet alá:
ASZÓD, IKLAD, ERDŐKER-
TES, GALGAMÁCSA, KARTAL, 
NAGYTARCSA, VERESEGY-
HÁZ, VERSEG, VÁCKISÚJFALU,
ezzel a Gödöllői és Aszódi Járás 
valamennyi települése megfigyelési 
körzetbe került.
A megfigyelési körzetre vonatkozó 
szabályok az alábbiak:
Fogékony állat (szarvasmarha, juh, 
kecske, vadon élő kérődző), vala-
mint a fogékony állatoktól szár-
mazó petesejt, sperma és embrió a 
megfigyelési körzet területét nem 
hagyhatja el. A kiviteli tilalom alól 
az illetékes megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állate-
gészségügyi Igazgatósága (további-
akban: ÉBÁI) adhat felmentést.
Élő állat vonatkozásában kizárólag 
azonnali vágásra történő szállítás 
esetén az 1266/2007/EK rendelet 8. 
cikk (4) bekezdésében foglalt, illetve 

sperma, petesejt és embrió vonatko-
zásában a fenti rendelet 3. mellék-
letének B. és C. pontjában megha-
tározott feltételek szerint adható 
felmentés. Az EK rendeletben előírt 
továbbtartásra való megfelelést a ha-
tósági állatorvos igazolja a szállítási 
dokumentumokon.
Az EK. Rendelet V. melléklete sze-
rint meghatározott vektormentes 
időszakban a kiszállítás az ÉBÁI 
engedélye alapján előzetes elkülö-
nítés és laboratóriumi vizsgálat után 
továbbtartásra is lehetséges.
A megfigyelési körzetben tartott ál-
latvásárra, piacra, kiállításra kizáró-
lag Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Heves, Fejér, Pest, 
Tolna, Baranya, Bács-Kiskun me-
gyék megfigyelési körzetbe tartozó 
településeiből származó fogékony 
állat szállítható be. (településlista 
mellékelve)
A körzeten belüli, illetve körzeten át 
történő szállításhoz a szállításra jo-
gosult állatorvosnak igazolnia kell a 
szállítási dokumentumokon az EK 
Rendelet 7., illetve 9. cikke által elő-
írt feltételek teljesülését.
Gödöllő, 2014. október 21.

Kéknyelv betegség miatt elrendelt intézkedések

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ

Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete - a városi díjak alapításáról és adományozásá-
nak rendjéről - értelmében 2015-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.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2014. november 27. 

1/2013 (01.08.) sz. taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 
írásbeli szavazás útján az alábbi 
szavazati arányok mellett a Tár-
saság Taggyűlése által a 6/2012 
(05.17.) sz. határozattal elfogadott 
Javadalmazási Szabályzatot a tagy-
gyűlési határozat meghozatalának 
napjával hatályon kívül helyezi, 
és a határozat mellékletét képező 
Javadalmazási Szabályzatot elfo-
gadja.
A Javadalmazási Szabályzatot a 
Taggyűlési határozat hozatal napjá-
tól számított 30 napon belül a Cég-
bíróságnál letétbe kell helyezni.
2/2013 (01.08.) sz. taggyűlési ha-
tározat

A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlé-
se felkéri az ügyvezető igazgatót, 
hogy a Tulipa Kereskedelmi Kft. 
között 1995. szeptember 01. napján 
létrejött és többször módosított bér-
leti szerződést, amennyiben a bérlő 
nem tesz eleget határidőben a bér-
leti díj fizetési kötelezettségének 
- mondja fel és a bérleti szerződés 
felmondásával felszabaduló terü-
letrészt az ingatlanrészekkel együtt 
- a Kft. gazdasági érdekeinek figye-
lembevételével - hasznosítsa.

3/2013 (01.09.) sz. taggyűlési ha-
tározat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlés 
írásbeli szavazás útján az alábbi 

szavazati arányok mellett felhatal-
mazza a Kft. ügyvezető igazgatóját 
arra, hogy a 2012. évi üzleti terv 
bérköltsége összegében elfogadott 
– teljesítményhez kötődő ösztön-
ző – 7.281 e. Ft összegű bérköltség 
kifizetéséről – valamennyi munka-
vállaló, így az ügyvezető igazga-
tó-helyettes esetében is – saját ha-
táskörben döntsön.
A kifizetésre differenciáltan, az 
egyéni teljesítmények figyelembe 
vételével kerülhet sor. 
A kifizetés feltétele, hogy a 2012. 
évi üzleti tervben meghatározott 
veszteség nem emelkedhet.
A tényleges kifizetésére az MNV 
Zrt. 2012. március 26. napján kelt, 
MNV/01/8770/0/2012. iktatószá-
mú levelében írt, előzetes bejelen-
tési kötelezettség teljesítését köve-
tően kerülhet sor. 

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

2013. évi taggyűlési határozatok I.
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Mob.: +36/30-952-9987
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GYÁSZJELENTÉS

+Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. PILCSIK TIVADAR-
NÉ, RIA október 21-én 71. életévében elhunyt. A temetési
szertartásra november 7-én 15 órakor a Dózsa György úti
temetőben kerül sor. A gyászoló család

KÖZLEMÉNY

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

INGATLAN

+Gödöllőn haraszti részén felújított 130nm-es ház 1680
nm-es telekkel sürgősen eladó I.ár: 21,8MFt 20-772-2429

+Új építésű 1 szintes ikerházi lakások eladók a kertvá-
rosban 2szoba+ nappalis kulcsrakészen már 18,9MFt-tól,
ill.3+nappalis 21,9M-ért! 20-772-2429

+Új építésű lakások a belvárosban eladók 300EFt-os nm/
áron 70-80nm-esek nappali+2 ill. nappali+3 szobásak, ud-
vari kocsibeállóval, tárolóval! 20-772-2429

+Eladó a központban kétszobás, délnyugati fekvésű lakás!
Iár: 8MFt!! 20-804-2102

+Újszerű, igényes, 2011-ben épült, 1szintes 3szoba+ nap-
palis, 2fürdőszobás családi ház 650nm-es telken, fedett
kocsibeállóval eladó, kertvárosi részen 27,9M-ós i.áron!
20-772-2429

+Kertvárosias környezetben, 2.em-i, tetőtéri, 42m2-es,
átlagos állapotú lakás, tárolóval, közös kerthasználattal
eladó! 7.5MFt!! 20-539-1988

+SÜRGŐS! Szadán, Gödöllő határában, 1600m2-es tel-
ken, jó állapotú tetőtér beépítéses családi ház eladó!
Iár:21.9MFt! 20-539-1988

+Eladó 3 szobás, 75nm-es, erkélyes téglalakás! iár: 11.9
MFt. 20-804-2102

+Gödöllő központjában, 54m2-es első emeleti, kétszobás
lakás sürgősen eladó! Iár: 9.3MFt!!! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN ELADÓ! Ádám utcában, teljesen felújí-
tott 92m2-es ház, 1606m2-es telekkel sürgősen eladó!
Iár:20.5MFt! 20-539-1988

+Gödöllőn, kertvárosban, csendes utcában eladó jó álla-
potú 100nm-es kockaház, garázzsal, pincével 800nm-es
telken. Iár: 18,9MFt! 20-772-2429

+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2 családi
házat vagy eladó telket. 20-944-7025

+SÜRGŐSEN ELADÓ újszerű 146m2-es családi ház Gödöl-
lő domboldalán! Nappali+2 szoba, úszómedence, riasztó és
kamerarendszer, 643m2 telek. Iár.: 27,5MFT. 20-944-7025

+Épülő nappali+3 szobás ikerház Gödöllő új építésű részén
eladó! Saját telek, kocsibeálló, terasz, igényes kivitelezés,
referenciákkal rendelkező építő. Iár.:31,9MFt 20-944-7025

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)804-
2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Szadán AKCIÓS ÁRON eladó 820m2-es építési telek! Iár.:
5,5MFt! Illetve 1500nm-es 7M-ós i.áron! 20-772-2429

+Sürgősen eladó nappali+3 szobás, 91-ben épült, tégla, cir-
kós, jó állapotú ház Gödöllőn! Iár: 13.5 MFt (20)804-2102

+Eladó 2szobás pár éves újszerű lakás, garázzsal a köz-
pontban 15.5 MFt-ért (20)804-2102

+Eladó Gödöllőn a Százszorszép utcában egy 3szobás
tetőteres 2fürdőszobás családi ház 2állásos garázzsal
400nm-es telekrésszel. I.á.: 26,9mFt 20-919-4870 www.
fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Fenyvesben egy amerikai konyhás nap-
pali+2szobás 2 fürdőszobás kertkapcsolatos terasszal,
garázzsal+szuterén téglaépítésű családi ház. I.á.: 25,5 mFt
20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a belvárosban téglaépítésű liftes házban
egy 65nm-es igényesen kialakított 2szobás új építésű tár-
sasházi öröklakás, melyhez tartozik egy 16nm-s terasz.
I.á.: 23,2 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő belvárosában, egy csendes utcában egy
120nm összalapterületű nappali+3szobás 2fürdőszobás fel-
újított téglaépítésű családi ház garázzsal, kis telekrésszel.
I.á.: 26,9 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Blaháné úton egy 81nm-es 2szobás tég-
laépítésű lakóház konvektoros fűtéssel 1182nm-es telken. A
tetőtér beépíthető. A ház keskeny, ezért a keresztben lévő
gerendák miatt az összes belső fal kiüthető és tetszés szerint
átrendezhető, ha nem megfelelő a mostani elrendezés. I.á.:
20 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Mihály Dénes közben (Központban) egy
téglaépítésű egyedi fűtéses 2,5szobás teljesen felújított
öröklakás, külön pincerésszel, közös tárolókkal 14,5 mFt
ELADÁSI ÁRÉRT 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő rózsadombján a Perczel Mór utcában egy
1000nm-es ősfás telkű örökpanorámás egyedi építésű kör-
ház, melyben nappali+hálószoba, étkező, konyha, fürdőszo-
ba, étkező található. Zsalugáteres ablakos és körteraszú. I.á.:
22mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Veresegyházán a városközpontban egy nappa-
li+4szobás kiváló minőségű, szép megjelenésű családi ház
nagyméretű kertkapcsolatos terasszal több szobából er-
kélykapcsolat, 20nm-es garázzsal. Kedvező ár-érték arány:
28 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Mátyás K. utcában egy 120nm alapte-
rületű téglaépítésű családi ház beépíthető tetőtérrel. A ház
alatt 120nm-es alagsor található. Az épület saroktelken he-
lyezkedik el 1000nm-es területen. I.á.: 24,9 mFt 20-919-
4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllő nagyfenyvesi részén egy 150 nm-es alap-
területű nappali+4szobás telesen felújított családi ház
815nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 3állásos
garázs. I.á.: 30 mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Park közelében egy többfunk-
ciós lakóépület, melyben lakás és üzlet, csak üzlet vagy
csak lakásként használható 120nm összalapterületen. A
ház téglaépítésű, egyedi fűtéses, 2fürdőszobás, felújított.
I.á.: 25,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Brassó utcában egy nappali+4szobás
tetőteres teljesen alápincézett garázsos és egyéb helysé-
ges családi ház 515nm-es telken. I.á.: 27,9mFt 20-919-
4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a belvároshoz közel egy 170nm-es polgári
ház 1200nm-es telken. I.á.: 29,9mFt 20-919-4870 www.
fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben egy 4laká-
sos társasházban egy nappali+3szobás 100nm összalapte-
rületű téglaépítésű egyedi fűtéses sorházi lakás. I.á.: 25,9
mFt 20-919-4870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a fenyvesben egy 2utcára nyíló 610nm-es
építési telek. I.á.: 8,9mFt 20-919-4870

+Eladó a Palotakerti lakótelepen a 4emeletes házban egy
57nm-es 2szobás öröklakás. I.á.: 8,7 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a János utcában egy 56nm alapterületű
teljesen felújított házban egy teljesen felújított 2szobás
lakás. I.á.: 13,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Remsey körúton (belváros) egy nappa-
li+3szobás extrákkal felszerelt igényes társasházi örökla-
kás terasszal, udvarrésszel, garázzsal. Az ingatlanon auto-
mata redőnyök, automata garázskapu, riasztó, kamera és
egyéb felszerelés találhatóak. I.á.: 25,9mFt 20-919-4870

+Eladó Veresegyházán egy 3szobás téglaépítésű családi
ház. I.á.: 16 mFt 20-919-4870

+Gödöllőn, a Paál László közben, a városközpontban, csen-
des helyen, 2 szoba+étkezős, 60m2-es, konvektoros, tégla
lakás, hozzá tartozó pincerésszel eladó. Iá.:12,4 mFt. Tel:
06-30-336-7266.

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulaj-
donostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.
Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló
szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65
nm) 2 szoba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is van.
Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.

+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai kony-
ha-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).

+Gödöllőn eladó kétlakásos társasházi lakás saját garázzsal,
kerttel. 83 nm-es, 3 szobás. Amerikai konyhás nappali + két
szoba. Teljesen felújított (új vezetékek, fürdőszoba, ablakok,
ajtók), alacsony rezsivel rendelkezik. Az ingatlan hitelmentes,
így szinte azonnal költözhető, további felújítást nem igényel,
így további költségeket sem
tartalmaz. Iá.: 13.9 M Ft. Tel:
06-70-514-5854.

+Gödöllőn a Szőlő utcában
69 nm-es, 1+2 félszobás, er-
kélyes, 2.em. konvektoros la-
kás eladó. Tel: 30/552-7579

+Zsámbokon 2,5 szobás,
felújított, összközműves pa-
rasztház eladó vagy kis gö-
döllői lakásra cserélhető. 800
nm-es kert, garázs, kamrák.
Óvoda, iskola a közelben. Ár:
6,5 MFt. Tel: 70/389-8930

+2 szobás, 55 nm-es, 2.
emeleti lakás eladó. Kossuth
L. u. 51. Hőszigetelt panel.
Érd: 30/356-7068

+Magánszemélyként eladó
családi házat keresek Gödöllőn
a Harasztban, ill. a központhoz
közel. Tel: 30/249-3368

+Gödöllőn, Palotakerten
felújított másfélszobás (44
nm) lakás eladó: 8 millió Ft.
Nagyobb (60-70 nm) lakás
cseréje érdekelne gödöllői la-
kótelepen. Tel: 20/968-0336

+Sürgősen eladó Gödöllőn egy 96nm-es, 2 szobás, össz-
komfortos ház 509 nm-es telken. 1975-ben épült. Iár: 15
MFt. Tel: 20/355-4061

+Gödöllőn eladó 1850nm-es, panorámás telken kétgenerá-
ciós, két szint+ tetőtér 450nm-es családi ház. Dupla komfort,
80nm-es nappali amerikai konyhával, 40nm-es kertkapcso-
latos terasszal, kétautós garázzsal, stb. 30/9425-103

+Eladó Gödöllőn az Attila utcában 700 nm-es telken 3 szo-
bás családi ház garázzsal, melléképülettel. Iár: 15 MFt. Tel:
28/416-191

+Befektetésnek kiváló, felújított, 36 nm-es garzon (+táro-
ló) Aszódon a központban eladó. Téglaépítésű, tehermentes,
jó a lakóközösség. Érd: 70/384-4813

+Erdőkertesen a Bártfai utcában 930nm-es telken 26nm-
es téglaház magánszemélytől –belterület, 30% beépíthető,
közművek az utcán, villany bent van- 3,5MFt irányáron el-
adó. Tel: 30/365-4173

+Eladó Gödöllőn a Mátyás kir. út új részén buszmegálló
közelében 3szoba összkomfortos családi ház. Beépíthető
tetőtér, szuterén, 1000nm-es terület. Magánszemélytől. Iár:
24,8MFt. Érd: H-P 17-19-ig, hétvégén bármikor 28/484-293

ALBÉRLET KIADÓ

+Szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

+Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtéses, jó állapo-
tú lakás kiadó. Tel.: 20/945-5583.

+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent János utcában egy
38 nm-es frissen felújított, 1 szoba, konyhás, egyedi gáz-
fűtéses, összkomfortos lakás új bútorokkal berendezve.
45.000 Ft/hó+ rezsi+ 2 hónap kaució Érd: 30/540-8641

+Egyszobás lakást bérelnék Gödöllőn hosszútávra. Tel:
70/402-9575

+Két szoba összkomfortos, teljesen különálló lakás Gö-
döllőn, egyetem mögött, hosszútávra kiadó. Kocsi beállás
lehetséges. 30/569-8137

+Szoba-konyhás, fürdőszobás, fa tüzelésű lakás kiadó! 1
havi kaució szükséges. 1 főnek. Tel: 30/609-8707

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Mélygarázsban kiadó 1 parkolóhely, Gödöllő központjá-
ban. Érd.: 30/693-1838
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Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:
20/525-53-66, 70/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

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

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetősége-

ken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu

KÍNÁLATUNKBÓL: • A Királytelepen, 3 szobás,
jó állapotú családi ház eladó. Iár: 23 mFt.

• Királytelepen, háromszintes, 8 szobás családi ház
bérbeadó: 200Ft/ hó+ rezsi

• Csanakban, 4 szobás, elegáns, földszintes
ikerház fél eladó. Iár: 35 mFt.

Bővebb információért keresse irodánkat!



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

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

+Szőlő u. 32-ben, 45 nm-es üzlethelység konvektorral,
légkondival hosszú távra kiadó. 1 havi kaució 65 ezer Ft.
Tel.: 30/2242-653.

+Üzlethelyiség kiadó decembertől, belvárosban a Baj-
csy-Zs. utcában 26m2 (GSM Bazár). Ingyenes parkolási
lehetőség. Tel: 20-961-3925

+Üzlethelyiség kiadó elsősorban irodának 60m2 (eddig
fodrászatként üzemelt), belvárosban, ingyenes parkolási
lehetőséggel. Tel: 20-961-3925

+18 fős OKTATÓTEREM KIADÓ alkalmakra Gödöllő köz-
pontjában, elsősorban tanfolyamok, előadások rendezésé-
re. 30/3131-777

+Gödöllő központjában, a Kristóf udvarban (de az utcáról
rálátni), 27nm-es üzlethelyiség kiadó, akár irodának is,
ingyenes parkolóval, zárt udvarban. Bérleti díj: 80.000,-Ft
(rezsi átalánnyal.) 70/382-7791

+Szőlő u. 12.sz. alatt irodának is alkalmas 49 nm-es üz-
lethelyiség kedvező feltételekkel kiadó (volt TV-Video Szer-
viz). Tel: 30/9967-546

ÁLLÁS

+Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát keres! Jelentkezés
fényképes Önéletrajzzal: masterkool@masterkool.hu. Tel.:
06 30 588 5889

+Élelmiszer üzlet kivételével, bármilyen üzletben állást
keresek. Részmunkaidő is érdekel! Tel: 06-30-684-5516.

+Gödöllői étterembe, mosogató-takarító munkatársat fel-
veszünk!. Érd: 06-20-322-0372.

+Takarítási, kerti gyomlálási munka gödöllői, belvárosi
családi háznál. Jelentkezés: training.coaching14@gmail.com
- önéletrajz küldésével.

+Gödöllő belvárosában lévő szépségszalon keres munkájá-
ra igényes fodrászt. Érd: 70/9455-906

+Élelmiszerboltba eladót felveszünk. Tel: 30/312-1257

+Veresegyházán, frekventált helyen lévő szépségszalonba
KOZMETIKUST keresek. Pályakezdők jelentkezését is vá-
rom. Érd: 20/9411-061

+Gödöllői szolgáltató cég keres könyvviteli-pénzügyi te-
rületre munkatársat az alábbi főbb feladatok elvégzésére:
–Könyvviteli-számviteli feladatok ellátása –Adatrögzítés
–Gazdasági-pénzügyi elszámolások készítése –Vezetői in-
formációs kimutatások készítése. A feladat ellátásához az
alábbiak szükségesek: -Terhelhetőség, precíz-pontos mun-
kavégzés –Nemdohányzó, önállóan és csapatban is dolgozni
tudó, rugalmas –Minimum 3éves szakmai múlt könyvvite-
li-pénzügyi területen -Könyvviteli-pénzügyi területen szerzett
képesítés (előnyt jelent a mérlegképes könyvelői végzettség,
valamint bérszámfejtésben való jártasság) –Excel, Word
magas szintű ismerete és gyakorlott használata. Fényképes
és fizetési igénnyel ellátott önéletrajzát, motivációs levéllel
együtt a allashirdetesgodollo@gmail.com e-mail címre várjuk.

+Gödöllő, Fácán sori 30 lakásos társasház közös képvise-
letének ellátására keresünk a vonatkozó törvényi előírások-
nak megfelelő képzettséggel és jogosultsággal rendelkező
vállalkozást/vállalkozót. Kérem, jelentkezésükben jelöljék
meg referenciáikat, vállalt szolgáltatásaikat és ehhez ren-
delt díjaikat. Ajánlatukat 8 napon belül az alábbi e-mai cí-
men várjuk: szcsomaeniko@gmail.com

+Autószerelőket, autóvillamossági szerelőket ill. autófé-
nyezőket keresünk gödöllői munkahelyre. (Feltétel: gyakor-
lat és szakmai végzettség.) Magas kereseti lehetőség. Tel:
70/3847-636, 70/311-0281

SZOLGÁLTATÁS

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

+VESZÉLYES FAKIVÁGÁS esetleg erdőirtás rövid határidő-
vel. Tel: 30/20-200-50

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

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanács-
adás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel: 06-30-
592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+Utak, járdák téli akadálymentesítése (hó eltakarítás,
sózás), műszaki mentés (elakadt gépjármű mentése, mű-
szaki mentés csörlővel, starter hidegindítóval). Tel.: +
3630/622-7421.

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és prog-
ramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipsz-
kartonozás, hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű
építőipari kivitelezést. Gyors, megbízható munka. Ingyenes
árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650

+KÚTFÚRÁS! 10 ÉV GARANCIÁVAL. Tel: 0670-633-5772

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth Tamás 06-
70-502-5620

+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi
munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerí-
tések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves
munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivágás. 30/402-7276

+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, teljes lakás
kiürítés, FUVAROZÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221

+MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK a gyártótól! Fából és műanyag-
ból. REDŐNY, RELUXA. Fix és mozgatható szúnyoghálók.
Szalagfüggöny, harmonikaajtó. Tel: 06-20-262-0289

+Ne fáradjon, hívjon bizalommal! SZŐNYEG és KÁRPIT-
TISZTÍTÁS lakásán. Precíz, pontos munka. Tel: 06-20-
3671-649

+TAKARÍTÁS! Alkalmi takarítást, festés utáni és egyéb
házimunkákat vállalok. Tel: 20/9494-752

+KERTGONDOZÁS Gödöllőn és környékén, rövid határidő-
vel, kifogástalanul. Tel: 30/747-6090

+NYÍLT NAP az ATLANTISZ Életmód Központban! (Gödöl-
lő, Köztársaság út 69/A.) November 9-én 9.00-19:00-ig.
Ingyenesen kipróbálhatók: jógaórák, taichi, hangfürdő,
showtánc, stb. Részletes program: atlantisz3.webnode.hu
és facebook.com/atlantisz

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

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

+GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, KÉZ és LÁBÁPOLÁS. Benőtt
köröm kezelés, körömkorrekció. Shellac, tartós hibrid lakk,
reszelés mentesen az ép és ápolt körmökért. Átrium Üzlet-
ház. 20/5733-977
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Az Opel Gaál Márkakereskedés- és szeviz
karosszéria lakatost és autófényezőt

keres Gödöllőről és annak közvetlen
vonzáskörzetéből.

Jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk:
opelgaal@vnet.hu

Vállalkozás fejlesztés internet
alapú támogatással.

Ne keressen, megteszi a konkurencia!
bujtas.sandor@invitel.hu

20 9 138 221



+MASSZÁZS: visszeres lábak, beállt végtagok, visszatérő
fejfájás, idegi kimerültség (gyógynövényekkel). GYÓGYI-
SZAP: reuma, ízületi gyulladás. Tel: 20/411-7224

+FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS testnek és léleknek. Különleges
pihenés tisztító hangrezgésekkel, melyek oldják tested fe-
szültségeit, felemelik lelked rezgését. Ajándékba is adható!
20/598-0201 Facebokk: Metta-hangtálterápia

OKTATÁS

+Nyelvgyakorlás céljából angol tanárt keresek. Gödöllőn,
házhoz kellene jönni órát adni. Érd.: 06/30-693-1838

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ,
MAGYAR intenzív/félintenzív nyelvvizsga-felkészítő, ál-
talános nyelvtanfolyamok MINDEN SZINTEN, diplomás és
anyanyelvi tanárokkal kedvezményes óradíjakkal. Kedvez-
ményes felkészítés City&Guilds és EURO akkreditált angol
nyelvvizsgákra az I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 20/556-2653

+Játékos, beszédközpontú GYEREKANGOL, GYEREKNÉ-
MET nyelvtanfolyamok indulnak ANYANYELVI és DIPLOMÁS
magyar nyelvtanárokkal, legmodernebb oktatási anyagok-
kal, digitális táblával kiegészítve. Felkészítő tanfolyamok
a nemzetközi City&Guilds gyerekangol nyelvvizsgákra az
I.L.I. vizsgáztatóival. I.L.I. Kft. Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.:
28/511-366, 20/556-2653

+VARRÓ és STÍLUS TANÁCSADÓ TANFOLYAM indul Gödöl-
lőn. Jelentkezés: www.gyuriskrisztina.hu, Tel: 20/411-3496

+ANGOL/ NÉMET tanítás felsőfokig. Több éves külföl-
di és tanítási tapasztalattal érettségire, állásinterjúra,
nyelvvizsgára felkészítés diplomás oktatóval. Valamint
business szaknyelv. 20/530-9383

+STATIKA, SZILÁRDSÁGTAN – korrepetálás, zárthelyi-
re, vizsgára, szigorlatra felkészítés. Tel: 30/248-2530

+MATEMATIKA korrepetálást általános- és középisko-
lásoknak, középiskolai felvételire és érettségire felké-
szítést vállalok. Nagy gyakorlattal rendelkező középis-
kolai tanár. Tel: 30/620-1230

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, papír-
régiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűjteményeket
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat
CSÁNYI télálló almával. (Idared, Zöld és K-11 (Jona-
tán-Starking)). Ár: 60-150 Ft-ig. Tel: 28/411-298,
20/4359-650

+GYÖNYÖRŰ OSZLOPTUJÁK KAPHATÓK Gödöllőn ter-
melőtől. Több mint 1.000 közül választhat. Ugyanitt
BOROSHORDÓK eladók. Tel: 30/569-8137

+Hullott agancs felvásárlás. Tel: 70/633-5772

+Almásy Katalin vásárol magas áron bútorokat, fest-
ményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szob-
rokat, könyveket, csillárt, hangszert, kitüntetést, régi
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, hagyatékot díjta-
lan kiszállással. 30/308-9148

+Eladó 4 részes szekrénysor, rekamiék, fotelok, tálaló
szekrény, 60 literes hűtőszekrény, sózó teknő, tollpár-
nák, paplanok. Tel: 70/610-8478

+Kenyérsütő-gép, fékezhető, négykerekű járókeret,
Thera Band gyógy labda, 11 kg-s gázpalack, KB-100 fáj-
dalomcsillapító készülék, Cmena 8 (régi) fényképezőgép
eladó. Tel: 28/410-272

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szaküz-
letünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: besze-
relés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minő-
ségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50.
(Temetővel szemben) 06-30/536-4300, 28/611-728

+Eladó egy DAEWOO Kalos 1,4 S 2003-as évjáratú, me-
tál fekete színű, Magyarországon forgalomba helyezett,
elektromos ablakemelővel, szervó kormánnyal, centrál-
zárral, rádióval, nagyon megkímélt állapotban, cserélve
lett a fékmunkahenger, stabilizátor pálca, féktárcsák,
fékbetét, középső-hátsó kipufogódob, vezérműszíj,
feszítőgörgő, vízpumpa, 4 db gyertya, hoszbordásszíj,
olajszűrő, levegőszűrő, új gumik és motorolaj csere. Így
olyan mint az új autó, szép kívül-belül. Igazi tágas, ké-
nyelmes családi autó, nagy csomagtartóval. Csere nem
érdekel, autókereskedő ne hívjon. Az autó 1 tulajdonban
van, és rendszeresen szervízelt. I.á.: 780e Ft Érdeklőd-
ni: 30-302-4570

EGYÉB

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, Hárs-, Vegyesméz, Méz-
2014. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó Méhészet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhé-
szetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce krém-,
Selyemfű-, Lépesméz, Virágpor, Propolisz kapható. 3kg
fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+Táp-Termény Bolt ajánlata: Kukorica: 58Ft/kg, Tyúk-
dara, Sertésdara: 90Ft/kg. Macskaalom bevezető áron:
355Ft/5kg. BÁBOLNAI Termékek rendelhetők akciós
áron. Gázcsere: 4600.-Ft/db. Gödöllő, Blaháné út 27.
Ny:H-P-ig 7:30-17-ig, szo: 7:30-12-ig. 30/7765-212

+2014 október 2-án Gödöllőn a Tisza utcából eltűnt
MACI névre hallgató Bishop H. kan kutya. Chippel ellátva.
A megtalálónak magas jutalom jár. Tel: 20/9166-507,
70/657-6504, 28/432-643

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

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2014. NOVEMBER 11.
Megfejtés: December elején emlékezünk meg erről a napról.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Nagypál Noémi, Fenyves köz 36.,
dr. Hollósy Tamás, Dalmady Gy. u. 5.
ADűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kommárné Gerőcs Edit, Kazinczy
krt. 23., Reményi Pálné, Kothlán S. u. 2.
AHappy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kiss-Pintér Ildikó, Kikerics
u. 15.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Lipták Irén, 2170 Aszód, Falujárók útja 5/11., Tuboly Imre,
Szent János u. 1/c.
AMezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Tóth B. László,
Kaffka M. u. 5., Báthori Gizella, Blaháné u. 105.


