
Az emléktáblát Pintér Zoltán alpol-
gármester, G. Merva Mária, a Gö-
döllői Városi Múzeum igazgatója és
Szűcs Józsefné képviselő, a Gödöllői
Értékvédő Egyesület elnöke avatta
fel. 

Pintér Zoltán köszöntőjé-
ben megemlékezett arról,
hogy száz évvel ezelőtt ezen
a napon helyezték forgalom-
ba a vonal utolsó, több mint
10 kilométeres szakaszát. El-
mondta, 2011 több szem-
pontból is nevezetes eszten-
dő Gödöllő számára, hiszen
évfordulók és jeles esemé-
nyek kötődnek hozzá: 260
éve járt Gödöllőn Mária Te-
rézia, az év első felében pe-
dig hazánk európai uniós el-
nökségi eseményeinek volt
kiemelkedő színtere a Gödöl-
lői Királyi Kastély, és szep-
tember 2-án avattuk pár száz
méterre a HÉV megállójától
a települést valamikor Veres-
egyházzal összekötő Kismu-
ki vonat emléktábláját. Mind a Helyi
Érdekű Vasút, mind a Kismuki jelen-
tős szereplője Gödöllő történetének,
az előbbi szerencsére a jelenének is,
és minden bizonnyal hosszú távon a
jövőjének is befolyásolója lesz. Így

lesz ez akkor is, ha a közlekedés je-
lentősen átalakult; hiszen ma már na-
ponta 18 ezer autó fordul meg a HÉV
Szabadság téri megállója mellett. 

Rendkívüli év volt 1911, hiszen két
vonalon is megindult a közlekedés

Gödöllőn. A HÉV megnyitása orszá-
gos eseménnyé vált, országos lapok is
képes riportokban adtak róla hírt –
kezdte visszaemlékezését G. Merva
Mária.

(folytatás a 6. oldalon)
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Táblaavatással és kiállítással emlékeztünk az évfordulóra

100 éves a gödöllői HÉV
A város közlekedése szem-
pontjából jelentős évfordulóra
emlékeztünk november 25-én:
ezen a napon volt 100 eszten-
deje, hogy megindult a gödöl-
lői HÉV-vonalon a közlekedés.
A jubileum alkalmából az ön-
kormányzat és a Gödöllői Ér-
tékvédő Közhasznú Egyesület
emléktáblát helyezett el a Sza-
badság téri megálló épületé-
nek falán, a Királyi Váró épüle-
tében pedig időszaki kiállítás
nyílt, amely bemutatja az el-
múlt 100 esztendő fejlődését,
a régi és a mai HÉV-szerelvé-
nyeket, valamint több tárgyi
emléket. A megemlékezést a
Chopin Brass Quintett muzsiká-
ja tette még ünnepibbé.
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Ütemesen halad a munka a gödöllői vasút-
állomáson. A P+R parkoló építése mellett
zajlik a kerékpártároló kialakítása is.

(2. oldal)

Lezárult a „Posta gyerekszemmel” c. rajz-
pályázat, melyen közel 200 gyermek vett
részt.

(4. oldal)

Liszt Ferenc muzsikája és a hozzá kapcso-
lódó irodalmi alkotások szólaltak meg a
kastélyban Jandó Jenő zongoraművész és
Havas Judit eladóművész estjén.   (5. oldal)

Spanyolországi testvérvárosunkban,
a Madridtól mindössze 20 kilométer-
re lévő Valdemoróban szombaton új
utcát avattak, amit Gödöllőről nevez-
tek el. Az utcaavatót megtisztelte je-
lenlétével dr. Gémesi György, Gö-

döllő város polgármestere és José
Carlos Boza Lechuga, Valdemoro
polgármestere, valamint a közel 100
ezres település képviselő-testülete és
művészeti csoportjai.

Az új utca Valdemoro központjá-
ban a vasútállomáshoz vezető úton ta-
lálható és egy kisebb parkot is magá-
ba foglal, ezzel is utalva arra, hogy
Gödöllő egy zöld város.

(folytatás a 4. oldalon)

Valdemoróban 

Gödöllő utca
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Pályázati forrásból újult meg a
Gödöllői Üzleti Park csapadékvíz
elvezető rendszere. Az önkor-
mányzat és az üzleti park közös
pályázatának eredményeként a
„Csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése a Gödöllői Ipari Park te-
rületén” (KMOP-3.3.1/B-10-2010-
0017) című 73.104.640 forintos
projekthez több mint 65.772.526
forint uniós támogatást nyert el.
A kivitelezési munkák szeptem-
berben kezdődtek és november
közepén fejeződtek be.

A projekt zárórendezvényére 2011. no-
vember 22-én került sor a Gödöllői Üz-
leti Parkban, ahol Mészáros László, a
Gödöllői Üzleti Park vezérigazgatója és
dr. Fábián Zsolt, Gödöllő város alpol-
gármestere beszélt a beruházásról. A fej-
lesztést Mészáros László ismertette, aki
felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenle-
gi igen nehéz gazdasági körülmények

között is mennyire fontos, hogy egy üz-
leti park fejlődjön, növekedjen, hiszen
ezzel bevételt generál az önkormányzat
számára. Fábián Zsolt az önkormányzat
és az Üzleti Park között fennálló kap-
csolatot méltatta, kiemelve a jövőbeni

fejlesztések során való együttműködés
fontosságát.
A Gödöllői Ipari Park területén az alap-
infrastruktúra kiépítésével egy időben
elkészült az utak vízelvezetése. A terü-
letre hulló csapadékvizek kezelése az
egyes ingatlanok esetében ingatlanon
belül történik. Az ipari park úthálózatá-
ról lefolyó vizek elvezetése az utak mel-
lett épült szikkasztó árkokkal, gravitá-
ciós lefolyású burkolt és földmedrű
árokszakaszokkal történik. A projekt
közvetlen hatásaként az üzleti park 40
hektáros területén megszűnik jelentős
nagyságú területek időszaki vízelöntése
és 81 darab, közvetlenül érintett telek
vízelvezetési problémái megoldódnak
meg. A lehulló csapadékot a területen
megfogják, s a későbbiekben esetleg ön-
tözésre is alkalmas lehet a vízszegény
időszakokban. Ennek eredményeként
megszűnik a közlekedés időszakonkénti
korlátozása a betelepült vállalkozások
számára, valamint az érintett területen a
vízerózió.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult
meg. jb Nagy erőkkel dolgoznak a

vasútállomáson, a Királyi
Váró melletti területen az
új P+R és B+R parkoló ki-
alakításán. A vasúti átjáróig
elnyúló parkoló burkolati
munkái már a végéhez kö-
zelednek, a tervek szerint
ennek befejezése után kez-
dik meg a szalagkorlát ki-
építését, ami a parkolót biz-
tonságosan elválasztja majd
a vasúti területtől. Az itt
található építményben megkezdték a kerékpártárolók kialakítását is. Jelenleg a
falazási és a belső burkolati munkákat végzik. bj

Beköszöntött a hideg idő, a
múlt héten bizony már napköz-
ben is szükségessé vált a csú-
szásmentesítés. A hóügyelet
munkatársai minden hajnal-
ban végigjárják a városi közle-
kedési utakat, s ahol indokolt,
elvégzik a szükséges beavat-
kozást.  

A hét második felében nem csak az
úttesten, hanem a járdákon és a főté-
ren is csúszásmentesíteni kellett. 

Befejeződnek a terv szerinti járda-
javítások is, az utolsó ilyen munkát a
Szent János utcában végezték, itt a
héten aszfaltozással zárul a munka, s
ezt követően csak csak a napi karban-
tartásra és a téli feladatokra koncent-
rálnak a VÜSZI Kft. munkatársai. 

A téli időjárási körülmények között
nem szabad megfeledkezni arról sem,
hogy a biztonságos közlekedésért
nem csak az utak kezelőinek kell ten-
ni: a gépkocsikat még idejében cél-
szerű téligumival ellátni, s különösen
fontos a KRESZ betartása.  

A gyalogos közlekedés biztosítása
esetében sem csak a VÜSZI-nek van
feladata. Igaz, az önkormányzati tu-
lajdonú épületek előtti járdákat ők ta-
karítják, fontos leszögezni, hogy a
gyalogos közlekedési utakat azon in-
gatlantulajdonosoknak kell rendben
tartani, akiknek az ingatlana előtt ta-
lálható. Ez egyaránt vonatkozik a kü-
lönböző cégekre és a magánházakra
is. A lakótelepeken a közös képvise-
lők feladata a járdaszakaszok tisztán-
tartásának megoldása. bj

Miután mind a három koncepció elfo-
gadásra került, a szakági szövetségek
az első éves fejlesztésre (2011. július
1-2012. június 30. terjedő időszak) az
alábbi összegeket engedélyezték:

A Gödöllői Sport Klubnak
154.353.000 forint támogatást sike-
rült elnyernie. Ebből az összegből az
utánpótlás-nevelés és a tárgyi eszköz
beruházás során a Táncsics Mihály
úti sporttelepen a már meglévő két
labdarúgópálya mellé elkészülhet egy
nemzetközi méretű műfüves pálya is.
Emellé kisebb lelátó kerül majd és el-
készítik a hozzá tartozó világítást is.
A műfüves pálya a tervek szerint kö-
zel 120 millió forintba kerül, és
91.989.500 forint támogatással való-
sulhat meg. A munkák leghamarabb
márciusban kezdődhetnek meg, s a
nyáron már játszhatnak is az új pá-
lyán.

A Bocskai SE 34 millió forintos
utánpótlás-nevelési támogatása mel-

lett a Petőfi Sándor Általános Iskola
tornatermének bővítésére 20 millió
forintot engedélyezett a szövetség.

Ebből az összegből elkészülnek a ki-
viteli tervek és sporteszköz beszerzés
valósul meg, a jövő évi pályázaton
pedig újból benyújtásra kerül a pro-
jekt, melyen remélhetőleg a fennma-

radó összeget is odaítélik.
A Gödöllői Kézilabda Club támoga-

tásával kapcsolatban konkrét összegek-
ről nincs információ, mivel a Magyar
Kézilabda Szövetség november 30-ig
kért határidő módosítást a pályázatok el-
bírálásával kapcsolatban. (Az Erkel Fe-
renc Általános Iskola tornacsarnok épí-
tése is ebben a sportágfejlesztési pro-
jektben található.)
Összességében elmondható, hogy eddig
majd’ negyed milliárd forintot sikerült
elnyerni sportágfejlesztésre, amely eb-
ben a recessziós időszakban komoly
eredménynek mondható, és ebben az

Erkel Ferenc Általános Iskola tornacsar-
nok építési pályázata még nincs is ben-
ne. Az előjelek ezzel kapcsolatban na-
gyon jók, de elkiabálni semmit sem sze-
retnék – tette hozzá Pecze Dániel.       jk

Több mint 70 milliós fejlesztés

Fejlődik az üzleti park

Sportberuházások pályázati forrásból

Új pálya, bővülő tornacsarnok
Pályázati pénzből fejlődhet a gödöllői sportélet. A különböző tör-
vénymódosításoknak köszönhetően nyílt lehetőség a társasági
adóból (TAO) való támogatásra a sporton belül is, amelyet az úgy-
nevezett látványsportágak (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda,
jégkorong, vízilabda) vehetnek igénybe. Az ősszel kiírt pályázat-
ra az önkormányzattal közösen négy egyesület pályázott, tudtuk
meg Pecze Dánieltől, a város sportügyi tanácsnokától. A Magyar
Labdarúgó Szövetségnek a Gödöllői Sport Klub, a Magyar Kosár-
labdázók Országos Szövetségének a Bocskai SE, míg a Kézilab-
da Szövetségnek a Gödöllői Kézilabda Club és Gödöllői SE adta
le 4 éves fejlesztési koncepcióját. 

A biztonságos közlekedésért

Téli takarítási feladatok

Készül a P+R, B+R parkoló a Királyi Várónál 

A MÁV-START 2011 novemberében
kibővítette az internetes menetjegy-
vásárlási szolgáltatását az otthoni
jegynyomtatás lehetőségével. Az új
funkció az online jegyvásárláshoz
has-nált e-Ticket rendszerben a vásár-
lási folyamat részeként lesz elérhető,
így a szolgáltatásra már regisztrált
utasok automatikusan választhatják
menetjegyük otthoni kinyomtatását is.

Az otthoni jegynyomtatás mind-
össze néhány egyszerű lépést köve-
tően megtörténhet:

Az úti cél kiválasztását követően
kell bejelölni, hogy otthoni jegynyom-
tatást szeretnénk. Ezt követően meg
kell adni a számlázási címet (a vásár-
lásról elektronikus számlát kapunk),
majd a vásárló nevét és születési dá-
tumát. Miután ellenőriztük, hogy a
jegy a megfelelő vonatra szól, a fize-
tést követően a kapott pdf-dokumen-
tumból nyomtatható ki a menetjegy.

A jegy A4-es méretben jelenik
meg, és egy kétdimenziós pontkód
tartalmazza az utazáshoz és jegyke-
zeléshez szükséges információkat.
Fontos tudni, hogy az otthon nyomta-
tott jegyek névre és vonatra szólnak,
és a személyazonosságot a fedélzeten
jegykezeléskor igazolni kell. A ki-
nyomtatott jegyen szerepelnek a ki-
választott vonatok is, indulási és ér-
kezési idővel. Vásárlásáról minden
esetben elektronikus számlát kap az
utas a regisztrált számlacímre.

A jegy csak belföldi viszonylatra,
és csak a kiválasztott vonatra érvé-
nyes, tehát bérlet jellegű vagy menet-
térti jegyek, illetve nemzetközi me-
netjegyek nem vásárolhatók otthoni
nyomtatással, azonban élőállat- és ke-
rékpárjegy igen. Bővebb információt
a www.mavstart.hu honlapon találnak
az érdeklődők.

jk

Otthon is kinyomtatható a vonatjegy

Új szolgáltatást indított a MÁV

A Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének látványterve
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Az elmúlt hetekben legtöbbet
az – a már szinte szokásos –
adó kérdések foglalkoztatták a
közvéleményt. Az Országgyű-
lés a múlt héten mondta ki a
végső szót. Íme jövő évi adó-
szabályok.

A változtatások értelmében a jelenle-
gi 30-ról 37 százalékra emelkedik az
egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
kulcsa, a munkaadó által fizetendő
TB-járulék pedig 27 százalékos, szo-
ciális hozzájárulási adóvá változik.
Az EVA kulcsának megemelése mel-
lett az adónem választhatóságának
összeghatára is változik: a mai 25
millióról 30 millió forintra nő. 

A személyi jövedelemadó törvény
új szabálya, hogy akik jövőre 2 millió
424 ezer forintnál többet keresnek, az
adóalapjukat 27 százalékkal kötele-
sek megemelni, a törvény ezt adóalap
kiegészítésnek hívja. 

A TB-törvény módosításával a Ház
kimondta, hogy a pénzbeli társada-
lombiztosítási ellátás összege arány-
ban áll a biztosított – járulékalapul

szolgáló – jövedelmével. Ez alól csak
törvény tehet kivételt. A munkavál-
laló 4 százalék természetbeni egész-
ségbiztosítási-, 3 százalék pénzbeli
egészségbiztosítási-, és 1,5 százalék
munkaerő-piaci járulékot fizet.

A munkabérek elvárt emeléséért
cserébe járó adókedvezmény, amibe
minden, a munkaviszony után fize-
tendő adó beletartozik, a bruttó bér
21,5 százaléka lesz jövőre, de legfel-
jebb havi 16.125 forint, míg 2013-ban
16 százalékra, illetve 12 ezer forintra
változok ez a kedvezmény.

Új elem a baleseti adó, amit a biz-
tosítók fizetnek a kötelező gépjármű
felelősségbiztosítás (kgfb) díja után, a
kulcsa 30 százalék. A mostani kgfb
kampányban már felhívták a biztosí-
tók az ügyfelek figyelmét, hogy a kö-
zölt díjak várhatóan 30 százalékkal
emelkednek az adó miatt. A parla-
menti tárgyalás során a 30 százalékos
kulcs mellé bekerült egy napi 83 fo-
rintos maximális adó.

A gépkocsi-tulajdonosoknak elég
sok mindent kell nyomon követniük.
Átalakul ugyanis a gépjármű adó, ami
jelenleg 1.600 köbcenti alatt 7 ezer,

afelett 15 ezer forint. Az új rendszer –
négy lépcsőben – kilowattban méri a
motor teljesítményét, és a környezet-
védelmi osztály szerint is differen-
ciál. Például egy 1.600 köbcentis, 80
kilowattos, legfeljebb 4-es környezet-

védelmi besorolású kocsi adója jö-
vőre 22 ezer forint lesz. Ha 6 és 10
közé esik a besorolás, akkor viszont
csak 11 ezer forint az adó.

A regisztrációs adó csökkenését
mutatja, hogy a 8-asnál jobb környe-
zetvédelmi besorolású, legfeljebb
1.100 köbcentis benzines autó adója
250 ezer forintról 45 ezerre esik. Az
autók átírási illetékének drágulását
példázza azonban, hogy egy 1.600

köbcentis, 80 kilowattos motorral 
felszerelt 5 éves kocsi átírása a mai
28.800 forintról jövőre 44 ezer forint-
ra emelkedik. A változtatások ugyan-
akkor illetékmentességet határoznak
meg az elektromos autókra, illetve ki-

mondják, hogy a motorkerékpárok il-
letéke nem lesz több az autókénál. A 3
ezer köbcenti feletti ugyanilyen kör-
nyezetvédelmi besorolású kocsi adója
pedig 3 millió 207 ezer forint helyett
400 ezer forint lesz jövőre.

A jövedéki adótörvényben a bio-
etenol adója – ezer literre vetítve – 40
ezer forintról 70 ezerre emelkedik. 

A közúti közlekedésről szóló tör-
vény módosítása kimondja, hogy

gépjármű csak magyar hatósági jel-
zéssel vehet részt a forgalomban, ki-
véve, ha külföldi vagy belföldi flotta-
üzemeltető a tulajdonosa, és az a re-
gisztrációs adót a jármű után megfi-
zette. A gépjárműflotta-üzemeltető-
nek az Európai Gazdasági Térségben
kell székhellyel bírnia, és az év első
napján legalább 100 darab, külföldi
hatósági jelzéssel ellátott személy-
gépkocsinak kell a tulajdonában len-
nie. További feltétel, hogy az árbevé-
tele 75 százalékának gépjármű bérbe-
vagy lízingbe adásából kell származnia.

A parlament megszabta továbbá,
hogy aki magyarországi lakóhellyel
rendelkezik, az külföldi rendszámú
járművet az eddigi 30 nap helyett leg-
feljebb csak egy napig használhat az
országban, de a külföldi üzembentar-
tónak ehhez is írásban hozzá kell já-
rulnia.

A kgfb törvény módosítása nyo-
mán az állami gépjárművek mente-
síthetők a kötelező felelősségbiztosí-
tás megkötése alól. Az érintett gép-
járművek körét a kormány határozza
meg. 

A jogszabály szintén új eleme,
hogy a lakását bérbeadó személy a
kapott lakbérből levonhatja a más te-
lepülésen általa bérbe vett lakás bér-
leti díját. Ennek feltétele, hogy a bér-
léshez ne kapjon térítést.                     jb

Kisebb parlamenthez nagyobb
egyéni körzet kell – szól a ma-
tematikai képlet. A Fidesz által
beadott törvény alapján a térin-
formatikával foglalkozó GeoX
elkészítette az ország új vá-
lasztókerületi térképét.

A gombhoz varrták a kabátot – így
jellemezte számos választási szakértő
a Fidesz–KDNP új választójogi tör-
vényét; a kormányzópártok ugyanis –
figyelmen kívül hagyva minden elő-
zetes észrevételt – a kétszáz fő alá
csökkentett parlamenti létszámhoz al-
kottak új szabályrendszert, nem pedig
egy új és jobb szabályrendszer alap-
ján alakították ki az új képviselői lét-
számot.

A Fidesz–KDNP által benyújtott új
törvénycsomag alapján 199 fős lesz
az új Országgyűlés (a páratlan szám
arra jó, hogy fele-fele arány kialaku-
lása ne okozhasson patthelyzetet), eb-
ből 106-ot egyéni választókörzetben,
93-at pedig listáról választanak meg.

Az új rendszerhez át kellett rajzolni
a választókörzeteket is. A törvény-
alkotóknak figyelembe kellett venni,
hogy a körzetek területileg egysége-
sek legyenek, ne nyúljanak át a me-

gyehatárokon és lakossági létszámá-
ban se legyen aránytalan; ahogyan azt
a Velencei Bizottság ajánlása is tartal-

mazza. Tény, hogy a még hatályos rend-
szer szerint a veszprémi 6-os körzetben
például 26 ezer ember dönt egy mandá-
tumról, míg a Pest megyei 12-esben 74
ezer. Ez pedig túlzottan aránytalan.

Az egyéni körzethatárok kijelölé-
sének gyakorlatára eltérő nemzetközi
példák vannak. Lengyelországban és
Litvániában például minden választás
előtt felülvizsgálják a határokat, Íror-
szágban pedig a népszámlálásokhoz

kötik az ellenőrzést és szükség esetén a
módosítást. Nagy-Britanniában körzet-
rajzoló bizottságok (Boundary Com-
mission) vizsgálják felül rendszeresen
a választási térképet. A négytagú testü-
letet a parlamentek alsóházának elnöke
vezeti (Angliában, Skóciában, Wales-
ben és Észak-Írországban is), de irá-

nyító szerepe formális csupán. Az al-
elnök általában a legfelsőbb bíróság ve-
zetője, két tagja pedig jogászok, vagy
alkotmánybírók szoktak lenni. Utób-
biak semmilyen módon nem kötőd-het-
nek a pártpolitikához.

Ha a beadott elképzeléseket elfo-
gadja a parlament, a gödöllői válasz-
tókörzethez tartozna a jövőben az aszó-
di választókerület nagyrésze is. 

(forrás: nol.hu,geox.hu)

Itt vannak az adótörvények

Ki mit fizet…

Egymillió munkavállalónak átlagosan 15 százalékkal kellene
emelni a bérét ahhoz, hogy jövőre az adójóváírás kivezetése mi-
att ne csökkenjen a nettó keresetük. A vállalkozások egy része a
felmérések szerint nem lesz képes erre, vagy ha igen, feltehe-
tően elbocsátással teremtik meg az ehhez szükséges pénzt. A
minimálbér emelése miatt a cégek harmada készül kirúgásokra
vagy bércsökkentésre.

A hazai vállalatoknak több mint a fele nem tudja majd kipótolni a munkavál-
lalók bérét annyival, hogy a dolgozók ne járjanak rosszabbul a minimálbér
drasztikus megemelése miatt – derül ki a Magyar Munkaerő-kölcsönzők
Országos Szövetsége (MMOSZ) által félszáz kölcsönvevő cég körében végzett
felmérésből. A kormány ugyanis január elsejétől a jelenlegi 78 ezer forintról 92
ezer forintra emelné a minimumbért, ez18 százalékos emelésnek felel meg. 

A minimálbér bejelentett 78 ezer forintról 92 ezer forintra történő emelése,
valamint a garantált bérminimum emelkedése valamennyi válaszadó cégre ha-
tással lesz: a vállalatok körülbelül egyötödénél a létszám legalább 70 százalé-
kánál szükséges a módosítás, s további 15-20 százaléknál az állomány 40 szá-
zalékának kell jelentősen bért emelni: átlagosan minden második dolgozó után
többletköltséget jelent jövőre. 

A kormány kötelező bérkompenzációt is előírt a vállalkozásoknak: egy nyá-
ron elfogadott törvény ugyanis kimondja, hogy nem indulhat állami pályázato-
kon és nem kaphat támogatást sem az a cég, ahol veszítenek a bérek az idei
nettó értékükből. A vállalatok ennek érdekében kompenzációt is kapnak. 

Az átlagosan 15 százalékos béremelés első 5 százalékát a vállalkozásoknak
kell kifizetniük, a maradék részt a kormány állja, mégpedig úgy, hogy 
amennyiben a munkáltató kompenzálja a fizetéseket, akkor az állam az öt szá-
zalék feletti költséget munkavállalónként megtéríti. Ennek a megtérítésnek a
formája adókedvezmény, a szociális hozzájárulási adóból lesz levonható. Az
előzetes felmérések szerint azonban félő, hogy sok cég viszont már arra sem
lesz képes, hogy ezt az első 5 százalékot kitermelje. bj

Kevesebb képviselő, nagyobb körzet

Készül az új térkép
Hány munkahelyre lesz elegendő a bérkompenzáció?

Minimál létszám, minimál bér

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
jelentése szerint 15 hónapja emelkedik
a foglalkoztatottak száma Magyaror-
szágon, s kifejezetten illusztris szám,
hogy a 15-64 évesek körében három
éves csúcspontra, 56,6 százalékra nőtt
a foglalkoztatási ráta – legalábbis a
Nemzetgazdasági Minisztérium sze-
rint. A statisztikai adatokat alaposab-
ban szemügyre véve azonban koránt-
sem olyan rózsás a helyzet.
A KSH jelentése szerint 2011. augusz-
tus-október között, a 15-75 évesek kö-
rében 3,876 millióan dolgoztak, 40 
ezerrel többen, mint egy évvel koráb-
ban. A munkanélküliek száma 468
ezer volt, közel 3 ezer fővel több, mint
egy évvel, és 6 ezerrel több, mint há-
rom hónappal korábban. Közel 48 szá-
zalékuk egy éve, vagy annál régebb
óta keres állást, a munkanélküliség át-
lagos időtartama pedig 17,7 hónap
volt. A 15-74 évesek foglalkoztatási
rátája 50,3 százalék volt, szemben az
egy évvel korábbi 49,8 százalékkal.
A KSH szerint miközben az alkalma-

zotti státuszban lévők száma emelke-
dett, a társas és az egyéni vállalkozá-
sok tagjainak és az egyéni vállal-
kozóknak a száma csökkent, ami azt
jelenti, hogy egyre kevésbé éri meg
vállalkozni. Ugyanakkor szépített az
összképen a közmunka, a statiszti-
kában egyértelműen látszik, hogy a rö-
videbb ideig tartó munkák száma je-
lentősen emelkedett. Ennek oka, hogy
a statisztikában az is éppen úgy egy
foglalkoztatottnak számít, aki csak
négy órát dolgozik. 
Az adatok szerint a válság előtti, 2008.
augusztus-októberi foglalkoztatottsági
szintet még mindig nem sikerült el-
érni. A kormányváltás óta pedig: 84
ezerrel többen dolgoznak, 5300 fővel
kevesebb a munkanélküli, 0,3 száza-
lékkal csökkent a munkanélküliségi
ráta és 1,1 százalékkal javult a foglal-
koztatottság. Az elmúlt negyedévben a
24-55 éves korosztály helyzete javult
leginkább, ezen belül is a férfiaké. A
korábbihoz képest nagyobb arányban
maradtak aktívak az 50-59 évesek is. 

Nincsnenek pozitív adatok térségünk-
ben sem. Nemrég egy rendezvényen
Horváth Terézia, a Gödöllői Munka-
ügyi Központ vezetője azt  nyilatkoz-
ta, az év eleji szinthez képest nem
csökkent a regisztrált álláskeresők
száma: novemberben 5100 regisztrált
álláskeresőt tartottak nyilván a tér-
ségben, s közülük 2100 fő vesz részt
közmunkában. Őket többek között ön-
kormányzatok, önkormányzati tulaj-
donú cégek alkalmazzák, de ez sajnos
csak átmeneti megoldást jelent szá-
mukra. Mindössze a támogatással
elhelyezkedettek aránya nőtt, mivel a
vállalkozások szívesebben alkalmaz-
zák azokat a munkavállalókat, akik
után támogatást kapnak, mint azokat,
akik nem szerepelnek ebben a körben.
Az elhangzottak alapján, térségünk-
ben sem túl sokan mernek belevágni
vállalkozásba, az ilyen jellegű prog-
ramok iránt nagyon kicsi az érdek-
lődés. A tapasztalatok szerint még a
pályakezdők sem nagyon mernek koc-
káztatni, s ezt a bizonytalan gazdasá-
gi helyzettel indokolják.

jk

Munkanélküliségi adatok – Nőtt vagy csökkent?

A tervek szerint szerdán rendkívül későn, azaz  körülbelül éjfél felé
(lapzártánk után) fogja tárgyalni  a készülő köznevelési törvényt a par-
lament. Bár az  államtitkárság szerint csak néhány apró változtatásról
van szó, lapzártánkig több mint 300 módosító indít-ványt nyújtottak
be a képviselők a törvénytervezethez. 

Így például az egyik javaslat szerint nemcsak a kétezernél több lakosú települések,
hanem az iskola fenntartására létrejött önkormányzati társulások is átvehetnek az ál-
lamtól oktatási intézményt, feltéve, hogy a települések összlakosszáma több két-
ezernél. Az eredeti javaslatból kikerülhetnek a pedagógus életpályamodellre vonat-
kozó passzusok is, ezzel külön jogszabály foglalkozna.  Egy másik indítvány szerint
az ötvenkettedik életévüket betöltő pedagógusok mentesülnének a továbbképzési
kötelezettség alól.
Többen is eltörölnék az egésznapos iskolára vonatkozó javaslatot, az egyik módo-
sítás szerint alsó tagozaton 16 óráig, a felső tagozaton pedig 14 óráig legyenek kö-
telező foglalkozások, ugyanakkor 17 óráig gondoskodni kell a tanulók felügyele-
téről a szülők igénye szerint. 
Új elem, hogy lehetővé tennék például, hogy a települési vagy a kisebbségi önkor-
mányzat által fenntartott intézmény vallásilag, világnézetileg elkötelezett legyen, ha
az adott településen a gyermekek oktatása vallásilag, világnézetileg semleges intéz-
ményben is biztosítható. Javaslat érkezett arra is, hogy a kötelező idegennyelvi érett-
ségi helyett fizikából, biológiából vagy kémiából is lehessen érettségizni. jk

Legkésőbb a köznevelési törvényt tárgyalják

Éjjeli menekülés?
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Meghívott vendégek: 

Jókai Anna, 
Kossuth-díjas írónő 

Czigány György, 
a Magyar Köztársaság érdemes művésze,

Pulitzer Emlékműdíjas író, költő

NEMZETI EGYÜVÉ TARTOZÁS NAPJA

2011. december 4-én, 
vasárnap 15.30 órára

a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központba a

alkalmából rendezendő ünnepi beszélgetésre

Az ünnepséget megtiszteli jelenlétével 
Mádl Dalma asszony, a Nemzeti Együvé 

Tartozás Alapítvány kuratóriumának elnöke

Közreműködik:
Maczkó Mária, eMeRTon és 

Magyar Örökség-díjas énekművész

Tisztelettel meghívjuk

(Folytatás az 1. oldalról) 

A két város 2008-ban kötött testvérvá-
rosi szerződést, és azóta is nagyon szo-
ros az együttműködés. Idén június vé-
gén, amikor a magyar uniós elnök-
ség véget ért, Gödöllőn testvérvá-
rosi fesztivált rendeztek, aminek
nyitányaként mind a 14 testvértele-
pülésről egy-egy sétányt neveztek
el, majd a testvérvárosok kulturális
csoportokkal mutatkoztak be. Val-
demoróból egy közel 40 fős kórus
és tánccsoport érkezett, akik nem
csak Gödöllőn léptek fel, hanem a
Duna Televízió élő műsorában is
bemutatkoztak.
Mint azt Jose Carlos Boza Lechuga és
Gémesi György is elmondta, nagyon

fontos, hogy az országok közötti ilyen
jellegű szoros kapcsolatok megmarad-
janak és erősödjenek, hiszen a testvérvá-
rosi együttműködésnek a nemzeteket
kell egymáshoz közelebb hoznia. Még a

mostani nehéz időkben is meg kell ta-
lálni a lehetőséget arra, hogy Európa ne
csak a politikáról és a gazdaságról

“szóljon”. A testvérvárosi kapcsolatok-
nak köszönhetően mód nyílik egymás
kultúrájának megismerésére, ezen ke-
resztül a nemzetek összekovácsolására

Gémesi György elmondta, szeretné,
ha a városáról elnevezett közterületen
egy olyan szobor is állhatna majd egy-
szer, amit gödöllői művész készített, és
amiről az erre járók tudják, hogy Gö-
döllőhöz köthető.

“A posta gyermekszemmel” címmel
hirdetett rajzpályázatot a Gödöllő 1.
posta szeptember elején a gödöllői is-
kolásoknak azzal a céllal, hogy megis-
mertessék a posta működését, szolgál-
tatásainak sokszínűségét a felnövő ge-
nerációval. 
A felhívást az 1-4. osztályos tanulók kö-
zött hirdették meg, „ A posta jelene és
jövője” (milyen a posta ma és milyen
lesz a jövőben) témakörben, míg  az 5-
8. osztályos tanulók 20+1 kérdéssorból
álló feladatlap megoldásával vehettek
részt a vetélkedésben, amelyben szintén
„A posta jelenének és jövőjének bemu-
tatása ” volt a feladat.
A pályázaton öt városi általános iskola
167 diákja vett részt. Őket és az intéz-
ményvezetőket a városháza dísztermé-
ben jutalmazták november 24-én. A ren-
dezvényen Pintér Zoltán alpolgármes-

ter,  Fazekas László, a gödöllői posta
vezetője, és Pandurics Anett, a Posta
Biztosító elnök-vezérigazgatója kö-
szöntötte a gazdag képzelőerővel bíró
gyerekeket. Az ifjú alkotók határtalan

fantáziája a környezetbarát kerékpáros,
lovas postásoktól egészen a bolygóközi
kézbesítőkig terjedt. A kisdiákok  közül
senki sem távozott üres kézzel. Míg a
gyerekek ajándékcsomagot, addig az
oktatási intézmények vezetői oklevelet
vehettek át. A kiválasztott pályaműveket
a Posta épületében tekinthetik meg az
érdeklődők.
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Hétköznapi ünnepek címmel
tartja meg Gödöllő irodalmi
műhelye, az Irka évzáró felol-
vasóestjét. Az írókör mozgal-
mas éven van túl, idén jelent
meg első kötetük A Parkon át
címmel, melyben az alapítók
verseit, novelláit gyűjtötték
egybe. 

Az év első felében prózaíró kurzust
hirdettek, ahol az írás tanulható ré-
szével ismerkedhettek meg az érdek-
lődők. Az írókurzus eredményességét
jelzi az is, hogy az IRKA négy tagja
sikeresen szerepelt egy, az Ulpius-ház
Kiadó által hirdetett irodalmi pályá-
zaton és hamarosan e-book jelenik
meg a nyertesek műveiből. Az Irka
szervezőjét, Istók Annát, a Gödöllői
Városi Könyvtár munkatársát kérdez-
tük arról, hogy vajon a 2012-es év is
ilyen mozgalmas lesz-e számukra.
– 2012-ben ha lehet még több dolgot
szeretnénk megvalósítani. Egyrészt
mert az említett írókurzusból sok új

tagunk lett, másrészt összeforrt egy
nagyon jó kis csapat, akik nem csak
saját alkotásaikat szeretnék megosz-
tani a közönséggel, hanem aktívan
részt vesznek Gödöllő irodalmi életé-
nek szervezésében. Idén például már
az Ünnepi könyvhét helyi rendezvé-
nyén vagy a Belvárosi Napokon is
kint voltunk. Jövőre még több dol-
gunk lesz, hiszen 2012-ben ünne-
peljük Ottlik Géza születésének 100.
évfordulóját, aki közel egy évtizedig
élt városunkban.
– Milyen programokat terveznek
ezzel kapcsolatban?
– Sokféle tervünk van, de nem
egyedül hanem például a Gödöllői
Ottlik Körrel, a Városi Könyvtárral
közösen szeretnénk irodalmi road-
show-t, bridzs tanfolyamot, kiállítást
szervezni mind Ottlikhoz kapcsolód-
va, de amiben az Irkának a legna-
gyobb szerepe lesz, az egy állandó
irodalmi díj megalapítása Gödöllőn.
Elképzeléseink szerint ez egy rangos,
pénzjutalommal is járó díj lesz, me-

lyet minden évben kiosztunk; ehhez
támogatókat is keresünk a könyvtáron
keresztül. 
– Beszéljünk végül az évzáró felol-
vasóestről. Mit jelent az, hogy jazz
felolvasóest?
– Az irodalomban ismert a jazz re-
gény fogalma, ami ugyanazt jelenti,
mint a zenében: megfelelő szabályok
betartásával improvizálva írt történet,
ami a végére összeáll. Az jutott az 
eszünkbe, hogy megpróbálunk mi is
közösen egy történetet elmesélni ily
módon, mindenki beleteszi a saját stí-
lusát: az abszurdat, a humort, lesznek
benne versbetétek, sőt, hogy még
dzsesszesebb legyen, Maros Ottó
zongorista vállalta, hogy az egészet
megbolondítja egy kis zenei közbe-
szólással. És természetesen vannak új
tagjaink, akik most először fognak
bemutatkozni a közönség előtt, önálló
történetek felolvasásával. Nekünk ün-
nep az írás, egy különleges állapot,
melyet Pilinszky így fogalmazott
meg: Az írás az élet kivételesen inten-
zív, tudatos változata. Reméljük, a kö-
zönségnek is sikerül egy hétköznapot
ünneppé varázsolnunk, néhány kü-
lönleges percet szerezni írásainkkal.

gvkik

Péterfi Gábor, Gödöllőn élő fiatal ta-
nár-történész első kötetének (Szabó
Dezső és Féja Géza Trianon-reflexió-
ja és külpolitikai nézetei) bemutatásá-
ra november 24-én került sor a Városi
Könyvtárban. Az est moderátora a
szerző kollégája, Homoki Gábor
volt. A könyvbemutatón hallhatunk
arról, hogy a kutató a szegedi egyete-
men miként került kapcsolatba a té-
mával, s szemináriumi dolgozatából
Romsics Ignác történész biztatására

miként született szakdolgozat, majd
azt továbbfejlesztve az ELTE-n disszer-
táció. Péterfi Gábor Szabó Dezsőt idéz-
ve hangsúlyozta, hogy ma is egy olyan
kultúrnemzetre volna szükség, ahol
„minden magyar felelős minden ma-
gyarért”, függetlenül attól, hogy az
illető honfitársunk a Kárpát-medence
melyik szegletében él. A négygyer-
mekes szerző szerint a politika mel-
lett az egyházak, civil szervezetek és
iskolák együttesen tudják lebontani

azt a falat, amit a trianoni béke emelt.
A kötet Gödöllőn a Fáma könyves-
boltban kapható. t

Meghívó – Premontrei esték

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a Premontrei Esték
következő előadására december 7-én, szerdán 17 órára.  
Címe: Önzés és elmagányosodás: a társadalmi fejlődés zsák-
utcái – analógiák a biológiai evolúció világából.
Előadó: dr. Freund Tamás, Bolyai-díjas akadémikus, az Euró-
pai Idegtudományi Társaságok Szövetségének elnöke
Helyszín: Premontrei Gimnázium Fényi Ottó terme (Gödöllő,
Egyetem tér 16.)

Az idén harmincadik alkalommal 9 városban meg-
rendezett Országos Tudományos Diákköri Konfe-
rencia záróünnepségén, a Magyar Tudományos Aka-
démia dísz-
t e r m é b e n
november
23-án szá-
mos elisme-
rést adtak át.
Az első al-
ka lommal
kiadott Új-
ságírói díjban  Balázs Gusztávot, a Szent István
Egyetem lapjának felelős szerkesztőjét részesítették
(képünkön dr. Szendrő Pétertől, az Országos Tudo-
mányos Diákköri Tanács elnökétől veszi át a díjat).
Az ünnepségen 45 fiatal kutató részesült Pro Scientia
Aranyéremben,  54 oktató, köztük dr. Villányi Lász-
ló egyetemi tanár, a Szent István Egyetem Gazdaság-
és Társadalomtudományi Karának dékánja Mester-
tanár kitüntetést vett át. 
Dr. Pálinkás József, az MTA elnöke a tudományos
diákköri mozgalmat a magyar elitképzés egyik
legfontosabb műhelyeként méltatta, amely a tehetsé-
gek kiválasztásának és segítésének szinte egyetlen
eszköze a hazai felsőoktatásban. sze

Utcát neveztek el Gödöllőről a spanyolországi Valdemoróban

Európa nem csak a politikáról szól

Irodalmi kerekasztal

Akiknek ünnep az írás

Új kötet Trianonról – Péterfi Gábor könyvbemutatója a könyvtárban

Báloztak a hét végén a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
diákjai. Egykori iskolájuk, a mai Szent István Egyetem aulá-
jában rendezték meg a szalagavatót, aminek során valamennyi
végzős ruhájára felkerült a búcsú közeledtét jelző szalag. 

Újságírói díj gödöllői kollégának 

Ilyennek látják a gyerekek

A jövő postája
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Gesztesi Károlyt mint színészt
ismerhetjük, azonkívül a plety-
kalapokból, főleg mint a tele-
víziós műsorvezető Liptai Clau-
dia – volt – férjét. Már megje-
lent korábban is egy önéletraj-
zi könyve, de most krimivel le-
pett meg bennünket. 

Valóban meglepett: szinte hihetet-
lenül profi munkát végzett. Hol, mi-
kor tanult meg ilyen kiváló színvona-
lon írni? Mely módon ismerhette meg
a rendőrség, a kommandósok, más-
felől a bűnözők világát ilyen nagy
alapossággal? 
Mintha évtizedeket töltött volna el
rendőri munkát végezve, holott tud-
juk, nem volt rendőr egy percig sem.
Ha a másik oldal felől keveredett vol-
na „balhékba”, arról is tudnánk. 
Nem keveredett bele soha semmibe.
Ahogy a könyvéből kitűnik, feltétle-
nül a bűnüldözők oldalán áll. Erköl-
csi felháborodás is vezérli, mikor a
bűnelkövetőkről ír. Az izgalmas, pör-
gős cselekmény közepette néha meg-
pihen, hangulatos leírásokkal, rokon-
szenves elmélkedésekkel örvendez-
teti meg az olvasót. 
Az is megnyerő, hogy mennyire is-
meri az országot. A legkülönbözőbb
országrészekben, helységekben já-
runk a szereplők nyomában. Kábító-
szer-kereskedők után folyik a hajsza.
Rivalizáló bandák igyekeznek ke-

resztbe tenni egymásnak, megsze-
rezni a piac feletti lehető legnagyobb
uralmat. 
Marihuánát termesztenek félreeső
vidéki házakban. Elegáns budapesti
lakásokban gyűlnek össze a „drogbá-
rók”. A Teve utcai főkapitányságon
készítenek haditervet a rendőrök. 
Esetleg ellátogat közéjük az ország-
gyűlés rendvédelmi bizottságának el-
nöke is. 
A szálak magasra vezetnek. Főleg a
magasban levőket éri meg – érné meg
– megvesztegetniük a bűnözőknek. S
akik a terepen vannak, viszik vásárra
a bőrüket, teszik kockára az életüket.
Így Jeges Botond, akinek talán nem
véletlenül egyezik meg a monog-
ramja James Bondéval, a regény fő-
hőse, az EURPOL támogatásával
felállított bűnfelderítő kommandós
osztag parancsnoka. Őt ismerjük meg
közelről, az egyéniségét, a nézeteit, a
magánéletét, a körülményeit. 
Azt, hogy milyen módszerekkel dol-
gozik. A mai technika talán meg-
könnyíti a rendőri munkát. Az új és
még újabb mobiltelefon csodákkal
már minden lehallgatható, letölthető.
Botond könyörtelen. Éppen azért,
mert nagy szíve van. Szerinte védeni
kell az ártatlanokat, s ha ez a banditák
feláldozása árán sikerülhet a legin-
kább – nos, arról ő nem tehet.
Közben rengeteg fagylalt fogy. Ami-
kor magánéletet élnek szerelmével, a

szintén rendőr Lendvai Claudiával,
annak autista kisfiával, Gyurikával, a
korábban marihuána-termesztésbe be-
fogott, onnét kimentett és pártfogá-
sukba vett árva vietnami kislánnyal,
Judit-Nammal, fagylaltoznak. Az pe-
dig, hogy még egy örökbe fogadott
kóbor kiskutya, Csipesz is ott szala-
dozik körülöttük, hab a tortán. (A
fagylalton.) 
Arról, hogy Gesztesi Károly nagyon
is komolyan gondolja, legújabb hiva-
tásának tekinti a krimiírást, tanús-
kodik, hogy elkészült már a követ-
kező könyve is Jeges Botondnak és
csapatának tevékenységéről. Abban a
szegény emberek szorult helyzetét ki-
használó uzsorásokat veszik üldö-
zőbe, csípik nyakon. A címe is: Az
uzsorás. 
(Gesztesi Károly: Ha eljön a Jeges)

-nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A magyar James Bond

Régi, mostanra elfelejtett mű-
fajt keltettek életre Jandó Jenő
zongoraművész és Havas Judit
vers- és próza eladóművész no-
vember 26-án este a Királyi
Kastély dísztermében rende-
zett Liszt és az irodalom című ka-
maraestjükön: a melodrámát.

Már a művek címe a romantika korát
idézte. Tolsztoj A vak dalnok, Lenau
A bús szerzetes, Jókai A holt költő sze-
relme. Ezek a költemények hangzottak
el, oly módon, hogy mögöttük, mellet-
tük Liszt Ferenc által komponált kísé-
rőzene szólt.

Czigány György költőt az utóbbi
években ihlették meg Liszt Gyász-
gondola darabjai, a Gyászgondola I.
és a Gyászgondola II. hatására azonos

című művet írt, s ezekkel is megis-
merkedhettünk az esten. 
Természetesen nem maradhatott el Vö-
rösmarty Mihály Liszt Ferenchez inté-
zett nagyszabású verse: „Hírhedett ze-
nésze a világnak, bárhol jársz is, mindig
hű rokon…” „Elhull a virág, eliramlik
az élet…” Petőfi Sándor Szeptember
végén című költeményének ezen sora
önmagában is, csak elmondva is olyan,
mint futam a zongorán.

Assisi Szent Ferenc prédikál a ma-
daraknak – hogy ez hogyan történt, elő-
ször elbeszélésként, prózában hallhat-
tuk. Majd tanúi lehettünk magának a
prédikációnak: a zongora hangjai a ma-
darakat is, a prédikálót is megidézték
Liszt Ferenc A-dúr legendájában. 

Liszt Szürke felhők, Liszt Magyar
történelmi arcképek, az utóbbiból a Vö-
rösmartyt ábrázoló zenei arckép. E mű-
vek teljesítették ki az est műsorát. N. A.

Ünnepi hangversennyel zárul a Gö-
döllői  Barokk Év. A rendezvényen a
30 éves fennállását ünneplő Gödöllői
Szimfonikus Zenekar a Gödöllői Vá-
rosi Vegyeskar és a budapesti Anima
Kamarakórus részvételével szólaltat-
ja meg  Johann Sebastian Bach, Carl
Philipp Emanuel Bach és  Antonio Vi-
valdi műveit.
Az esten közreműködő Gödöllői Vá-

rosi Vegyeskar – amely megalaku-
lásának 40. évfordulójára készül –
2011-ben a Barokk Év és a Liszt-jubi-
leum évében nagyszabású művek elő-
adásában vett részt. Szintén a Gö-
döllői Szimfonikus Zenekarral közö-
sen mutatták be Liszt Koronázási
miséjét Gödöllőn, majd Budapesten a
Szent István Szimfonikus Zenekarral,
ezeket megelőzően Győrött  a Győri

Szimfonikus Zenekarral az ugyan-
csak helyi Palestrina kórussal kö-
zösen  a Szent László ünnepi napok
keretében.

A barokk zene fejedelmének, J. S.
Bachnak grandiózus oratorikus műve
Szűz Mária hálaéneke, a 
MAGNIFICAT. Ez csendül majd fel a
Barokk Év záró eseményén és Advent
kezdetén. A közönség ezen az estén
hallhatja Vivaldi Magnificatját, vala-
mint C.Ph. Bach D-dúr szimfoniája is
felcsendül majd a Lovarda falai
között. kj

Ünnepi koncert a Lovardában

Zenével zárul a Barokk Év

Pétery Dóra csembalóművész adott meghitt hangulatú hang-
versenyt november 24-én este a Chopin Zeneiskola nagyter-
mében; hegedűn közreműködött Varga Ferenc.
A koncert a Gödöllői Barokk Év csembalóestek-sorozatának
harmadik részeként került sorra.  A műsorban Carl Philipp
Emanuel Bach, Elizabeth Jacquet de La Guerre, Joseph Bodin
de Boismortier és Johann Sebastian Bach művei hangzottak
el. 
A Liszt Ferenc Zeneakadémián 2000-ben diplomát szerzett Pé-
tery Dóra az orgona szakkal párhuzamosan zenetudományi ta-
nulmányokat is folytatott. Régi billentyűs zenét, orgonát és kla-
vikordot tanult Finnországban és Európa szerte látogatott kur-
zusokat. Jelenleg tanárként és szólistaként egyaránt tevékeny.

Csembalóest a Frédéric Chopin Zeneiskolában

Liszt és az irodalom

Zeneköltészet
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A mai Szent István Egyetem, az egykori Pre-
montrei Gimnázium épülete gazdag tárháza a
művészeti alkotásoknak, amik között egyaránt
megtalálhatók a II. világháború előtti művek és
azt követő időszakban készült alkotások. Sajnos
sok festmény, szobor és emlékmű áldozatául
esett a szocialista kultúrszemléletnek, az egyházi
és nemzeti témájú művek tudatos megsemmisíté-
sének. Szerencsére akadtak olyan személyek,
akik fontosnak tartották, hogy megmentsék az
utókor számára ezeket az alkotásokat.  

Sidló Ferenc, a Gödöllői Művésztelep tagja
több megrendelést is kapott az egykori építtetőktől. Készített emlékplakettet
Szarka István, az intézet hősi halottja emlékére, mely az előcsarnokban ka-
pott helyet, de az ő alkotása Takács Menyhért prépost bronz mellszobra is,

ami egykor a lépcsőházban a korlát fed-
lapját díszítette. Ez is azok közé tarto-
zott, amit az iskola megszüntetésekor,
1950-ben a többi egyházi tárgyú képző-
művészeti alkotással együtt eltávolí-
tottak. A Gödöllői Premontrei Perjelség
és a Szent Norbert Gimnázium közös-
sége az utókor tiszteletének és hálájá-
nak jeléül, 2007 februárjában közada-
kozásból elkészíttette a szobor másola-
tát, és elhelyezte a jelenlegi gimnázium
aulájában. A munkát Varga Zoltán
Zsolt gödöllői szobrászművész végez-
te. Sidló Ferenc készítette azt a bronz
reliefet is, ami az udvar felőli timpano-
non volt látható, s amin szintén Takács
Menyhértet ábrázolta, DEO ET PAT-
RIAE (Istennek és hazának) felirattal.

Készített még egy  Petőfi mellszobrot is, ami a leírások szerint a filológia
szertárban állt.

Az itt lévő alkotásai közül legismertebbek talán a  II. emeleti folyosón el-
helyezett Boldog Hermann Józsefet és
Szent Imre herceget ábrázoló műkő
szobrok voltak. Ezeket még 1948-ban
az isaszegi plébános menekítette meg,
amikor elszállíttatta, és a helyi templom
magasabban fekvő külső részén helyez-
te el. 2001-ben kerültek vissza Gödöl-
lőre, amikor a városi múzeum egy, a po-
litikai okokból eltávolított szobrok res-
taurálására kiírt pályázaton kapott
pénzből visszahozatta, és Varga Zoltán
Zsolttal restauráltatta. Jelenleg a múze-
um lépcsőházának fordulóját díszítik.

Forrás:
Babó Elek: A Gödöllői Agrártudományi

Egyetem építésének története 1945-85
Gödöllői Városi Múzeum

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

Sidló Ferenc munkái az egykori Premontrei Gimnáziumban

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, ame-
lyek között megtalálhatók az elmúlt századokból reánk ma-
radt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tud-
hatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket már csak a fest-
mények, fényképek őriztek meg számunkra. 

A gödöllői Barokk Év Grassal-
kovich I. Antal halálának évfor-
dulójával fejeződik be. 240 esz-
tendeje, 1771. december 1-jén
hunyt el a kastély építője, a vá-
ros újkori arculatát meghatá-
rozó személyiség.

Tartalmas életét hetvenhét évesen fe-
jezte be, készült az elmúlásra, halálá-
nak évében, 1771 januárjában írt vég-
rendeletét – ami azóta részben meg-
semmisült – még teljes egészében ol-
vasta Marczali Henrik történész. Eb-
ből idézünk:

„Elmondja, hogy három felesége
volt; hat gyermeke a másodiktól szü-
letett; hat év lefolyása alatt. Minden
jószágát, második felesége hozomá-
nyán kívül maga szerzette, és így sza-
badon rendelkezik vele. Ugy akarja,
hogy neje Klobusitzky Terézia, kinek
takarékossága és gazdálkodása oly
nagy segítségére voltak, az ő holta
után élethossziglan urasszonya ma-
radjon minden javainak. Addig fia

elégedjék meg debrői uradalmával.”
Férje haláláról a rokonokat, isme-

rősöket levélben értesítette az özvegy,
a bajai uradalomba küldött külde-
ményben előbb felsorolta az elhunyt
tisztségeit, majd leírta halálának pon-
tos időpontját és körülményeit:

„A ki valamint egész életiben, ma-
ga Istenéhez való buzgóságát, Fölsé-
ges Urainkhoz Fedhetetlen hivségét
Hazájához, sőt minden Rendben levő
Hazafiakhoz szeretetit, fő céljának
tartotta: Ugy ezen feltételét meglett
koráig is szüntelen öregbétette és
minden Karácsony Havának első nap-
jain, délesti négy orakor azokban fog-
lalatoskodott volna olly csendes ha-
lállal vetett végit ezen,… Arva g.
Grassalkovichné g. Klobusiczky Te-
rézia

Gedellő, 12 Xbris 1771”
Mária Terézia levélben fejezte ki

részvétét. A királynő levelének érde-
kessége, hogy a december 1-jén el-
hunyt bizalmasa özvegyének, már de-
cember 4-i dátummal válaszolt. Is-

merve a „hírközlés” addigi lehetősé-
gét, ez rendkívüli gyorsan megtör-
tént: a postaszekér, a delizsánsz akko-
riban átlagosan körülbelül öt kilomé-
tert tett meg óránként. Napkeltétől
napnyugtáig kocsizva, váltott lovak-
kal, két nap alatt értek Budáról Bécs-
be. Mária Terézia – egyebek között –
a következőket írta:

„Kedves Grassalkovich Grófné!
Férjének halála által Magyarország
nagy embert, az állam méltó tagot, én
pedig hű, régi, és érdem teljes minisz-
tert és barátot vesztettünk… Kívánom
kedves Grassalkovics grófné, hogy
ezen őszinte érzésem fájdalmait eny-
hítse és maradok Önnek és övéinek
állandó kegyességgel szíves jó akaró-
ja.

Maria Theresia, s.k.”
Az elhunytat végakaratának meg-

felelően temették el. Mint annyi min-
denről, erről is elég részletesen ren-
delkezett: 

„Véghetetlen Irgalmasságában
ajánlván, akarom; Hogy holt tetemem

huszon négy Óránál tovább ne tartas-
sék, s akár hol történnék halálom,
minden Ceremonia nélkül az Besnyői
uj Templomom Cryptájában  /: készek
lévén már, mint magam, mint Kedves
Feleségem Számára készétett  réz, és
fa Koporsok:/ Holt tetemem penig
csak azon fehér Ruhámban, melyben
meghalok, /: hogy mezételen senki se
lássa:/ Fekete Bársony Ruhámban öl-
töztetvén temetessék. Attyának, Fiú-
nak, és Szent Lélek Egy Istennek ne-
vében. Amen. Keltt Gedellő Várásban.”

Természetesen mindent az előírá-
soknak megfelelően hajtottak végre
és 10 évvel később ugyancsak a csa-
ládi kriptában helyezték végső nyuga-
lomra Grassalkovich harmadik fele-
ségét. Klobusiczky Terézia, 230 évvel
ezelőtt, 1781. december 20-án halt
meg és férjéhez hasonlóan ő is írásba
adta akaratnyilvánítását. Azt kérte,
hogy a kastély bejárata melletti helyi-
ségben ravatalozzák fel, a szobát bur-
kolják fekete kárpittal, és a háromna-
pos ravatalozás idején naponta legyen
két szentmise, kérte továbbá, hogy éj-
jel-nappal váltakozva koldusasszo-
nyok, vagy ha azokat nem találnak
más „tökéletes” asszonyok, lányok
imádkozzanak.

És még egy a Grassalkovich I. An-
talhoz kapcsolódó, de kevésbé szo-
morú témájú évforduló: 280 eszten-
deje, hogy hét évnyi özvegység után,
romantikus időpontban, Szilveszter
napján kötötte második házasságát.
1731. december 31-én, Eperjesen ve-
zette oltár elé báró Klobusiczky
Krisztinát. Az ara 19 éves volt a vőle-
gény 40. Boldog házasságuk bőséges
volt gyermekáldásban. Hét év alatt öt
felnőttkort megélt gyermekük szüle-
tett, köztük az egyetlen fiú, II. Antal.
Az utolsó újszülött világra hozatala
után néhány nappal az édesanya meg-
halt. A legnagyobb árva hatéves, a
legkisebb kéthetes volt. 

Az immár másodszor is özveggyé
lett Grassalkovich I. Antalt még egy
tragédia érte felesége halála évében
1738-ban: alig valamivel több, mint
egyéves korában meghalt másodszü-
lött kisfia is. 

A megrendült özvegy a pesti Fe-
rences templom kriptájában temette
el nagyon szeretett asszonyát. Emlé-
kére emeltette a templom főoltárát: a
carrarai márvány párkányzaton meg-
mintázták az adományozó címerét is.

Készült: A kastélyok, templomok,
szerelmek c. könyv alapján

(folytatás az 1. oldalról)
Mutatós volt a szerelvény, ami-

ben első, másod- és harmadosztályú
helyeket is igénybe vehettek az uta-
sok. Kezdetben kékre festették a vo-
natokat, amik a Jamboree idején
kapták meg a későbbi zöld színt.

Gödöllő a fejlődés nagy lehetősé-
gének tekintette a Budapesttel ösz-
szekötő új vonalat. A munkahelyek
könnyebb elérését és a budapesti
nyaralók nagyobb számú érkezését
várták a „villanyostól”. Az I. világ-
háború azonban ezeket a reménye-
ket eloszlatta, viszont Gödöllőhöz
kötötte a járás vonalmenti községe-
it, Kistarcsát, Kerepest és Mogyoró-
dot.

Nagy felháborodást okozott, hogy
az épületeket nem építették meg rög-
tön, és a megállók elnevezése sem
volt pontos.

A Szabadság téri megálló épületét
1913-ban kezdték el építeni. Ebben

nyitott meg a Juhász vendéglő, amely
ugyancsak nagy forgalmat bonyolított
le. 

Az avatás után néhány perccel
megérkezett Budapestről a centenári-
umi emlékjárat: a 60-as 70-es évek-
ben közlekedő szerelvényt a szakma
és az utazóközönség egyaránt „Csi-
nos” néven ismerte és emlegetette. A
HÉV-végállomáson azonban egy még
régebbi, ACSEV motorvonatban, és
egy R7-es vontatójárműben is gyö-
nyörködhettek az érdeklődők.

Az emléktábla avatást követően a
Királyi Váróban a BKV sajtótájékoz-
tatóval egybekötött ünnepségen em-
lékezett meg a jubileumról, valamint
megnyitották az elmúlt 100 évet be-
mutató időszaki kiállítást, amit a hét-
végén ingyenesen tekinthettek meg az
érdeklődők. A HÉV történetét itt dr.
Döbrei István, a BKV Zrt. Metró és
HÉV főmérnöke ismertette, aki a
múlt felelevenítése mellett beszélt a

HÉV napjaink közlekedésében betöl-
tött szerepéről is. Elmondta, 144 vo-
nat 33.000 utast szállít nap mint nap,
ami igencsak jelentős forgalmat je-
lent. Szó esett a jövőről is. A tervezett
fejlesztésekről Somodi László, a
BKK stratégiai, fejlesztési és beruhá-

zási igazgató-
ja elmondta, a
gödöllői vonal
hosszú távon
stratégiai fon-
tosságú, hi-
szen átszeli a
t e l e p ü l é s e k
központját, s
szerves részét
képezi azok-
nak. A tervek
szerint a jövő
évben a BKV
1,5 milliárd

forintot fordít a szinten tartásra, a mű-
szaki stabilitásra és a megbízható-
ságra.

Bejelentette, a napokban érkezett
meg Fellegi Tamás nemzeti fejlesz-
tési miniszter tájékoztatása, miszerint
a következő két évben 600 millió
forintot szán-
nak a gödöllői
HÉV és a 2-es
Metró integ-
r á c i ó j á n a k
előkészítésére,
amire a 2014-
2020-as euró-
pai uniós cik-
lusban kíván-
nak pályázni.
Mint mondta,
ebben számí-
tanak a telepü-
lések segítsé-
gére is, bár a
helyközi köz-

lekedés biztosítása ál-
lami feladat.

A rendezvényen el-
ismerést adtak át
azoknak a BKV-s
dolgozóknak, akik
munkájukkal hosszú
időn át segítették a
gödöllői HÉV közle-
kedését. 

Oklevelet vehetett
át Kevei László for-
galmi üzemelési ve-
zető; a forgalmi vég-
rehajtó munkatársak
közül: Bedő József,
Gódor József, Me-

gyik Katalin, Bere Dániel, Laboda
László, Szélesi Ferenc, Balogh
Elek, Nagy Pál és Párkányi János; a
járműfenntartásban dolgozók közül:
Bolla Attila, Korb János, Kovács
János, Kővágó Ferenc, Lauter Ist-
ván, Makrai György, Varga István,
Illyés György, Jámbor Lajos és
Mester József.

A rendezvényt követően 14 órától
nyílt meg a nagyközönség számára az
évfordulóhoz kapcsolódó időszaki ki-
állítás. A Királyi Váróban tablók se-
gítségével követhetik nyomon az el-
múlt száz esztendő HÉV-történelmét,
beleolvashatnak a korabeli újságcik-
kekbe, híradásokba, és megismerhet-
nek jó néhány dokumentumot, tárgyat
a HÉV múltjából. Ez utóbbiak jelen-
tős részét Bényi László bocsátotta a
szervezők rendelkezésére, amiért kü-
lön köszönet illeti. 

Sokan éltek a lehetőséggel, hogy a
hét végi nyílt napokon ingyenesen te-
kinthették meg a kiállítást: a három
nap alatt közel félezren látogattak el a
Királyi Váróba. A tárlat december vé-
géig várja az érdeklődőket.

(k.j.-b.g.)

Táblaavatással és kiállítással emlékeztünk az évfordulóra

100 éves a gödöllői HÉV

Gödöllő Anno – plusz

Grassalkovich Antal halálának évfordulója
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November 26‐27‐én
9‐11 óráig: 

Dr. Koleszár István rendelője

Gödöllő, Árpád u. 32.

Tel.: 30/535‐5523

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

ELVESZETT KUTYA

Elveszett 2011. november 16‐
án egy Bichon Bolognese lány
kiskutya Gödöllő kertvárosá‐
ban. A megtalálónak jutalom. 
Tel: 30/210‐0087, 30/397‐1331

ELVESZETT KUTYA
November 22‐én a Török I. Gimnázium
előtt találtunk egy 1 éves kan magyar 

vizslát. Várja gazdáját! Tel: 30/692‐7390

ELVESZETT KUTYA

Kaukázusi Juhász kölyökkutyánk a nyár
végén veszett el a Repülőtéri Jázmin útról.
Megtalálója magas jutalomban részesül.

Tel: 28/420‐862

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK
Kedves: 1,5 év körüli keverék szuka. Kicsit félénk,
de egy igazi szeretetbomba, egész nap osztogatja
a puszikat. Jobb szemén hályog van, mely műtéti
úton eltávolítható. Más kutyusokkal is jól kijön.
Tel: 70/601‐10 60; 30/740‐8432.

Tina: 1,5 év körüli keverék szuka. Október végén
találták Szadán az ipari parknál. Ragaszkodó, na‐
gyon jól szocializált, nyugodt természetű kislány,
más kutyákkal és cicákkal is jól kijön. 
Tel: 70/601‐1060; 30/740‐8432.

Önálló fiú kiscica vagyok és
jólnevelt. 

Szerető gazdit keresek. 
Tel.: 20‐371‐0119 

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány
a 2011/2012. tanévre is meghirdeti a Mada‐
rak és Fák Napja Országos Versenyt, melyre
10‐14 éves tanulókból álló háromfős csapa‐
tok jelentkezhetnek. 
Nevezési határidő: 2012. március 5.

A verseny célja, hogy a diákok közösségi for‐
mában adhassanak számot azokról az ismeretekről, amelyeket tanórai, er‐
dei‐iskolai, szaktábori, madárgyűrűző, vonulás‐kutató, szakköri, természet‐
járó, vagy madarász‐suli programok során szereztek. 
Elérhetőségek: Aczél Gergely
e‐mail: aczel.gergely@provertes.hu, Tel.: 30/663‐50‐22; 22/354‐420

Madarak és Fák Napja Országos Verseny

A különböző fákhoz hasonló-
an, a bonszait megtámadó ro-
varok nagyon sokfélék lehet-
nek. A következőkben csak a
leggyakoribbakat mutatjuk be.

Védekezés az élősködők ellen

A legjobb védekezés a megelőzés,
ezért fontos, hogy idejében észre-
vegyük az élősködő rovarokat. Az
okozott károkat ismerve nagyon fon-
tos, hogy rendszeresen kezeljük
széles spektrumú szerekkel a bon-
szait. Ezeket a szereket tavasztól nyár
végéig rendszeresen adjuk a növény-
nek. 
Vegyszeres kezelésre mindig olyan
napot válasszunk, amikor nincs szél
és este, napnyugta után végezzük. Az

elmúlt években egyre jobban terjed az
ún. biológiai rovarölő szerek haszná-
lata. Ezek a szerek nem okoznak
olyan nagy károkat a környezetben,
és ha megfelelően használjuk, ugyan-
olyan hatékonyak, mint a kémiai 
vegyszerek. Ha nem vagyunk bizto-
sak, kérjük ki egy tapasztalt bon-
szaios véleményét.

Levéltetvek

Zöld, szürke, vörös vagy fekete ro-
varok, amelyek elsősorban a zsenge
rügyeket támadják, kiszívják a nö-
vény nedveit, hatalmas károkat okoz-
va, végül az adott növényi rész elszá-
rad. A jelenlétüket egy ragadós át-
látszó nyálkaszerű anyag mutatja a
növényen; ez pedig többek között
kedvez a hangyáknak és más beteg-
ségek kialakulásához vezethet.

Pajzstetvek

Lárvaállapotban fehér habszerű
anyagot termelnek, és ebben élnek.
Kifejlett állapotban barnák lesznek,
és a levelek fonákján vagy az ágak el-
ágazásában szívogatnak. A bíbortet-
vek más fajtái feketék, és testüket 
viaszos páncél védi. 

Föld alatt élő rovarok

Különböző rovarok lárvái, amelyek
gyökerekkel táplálkoznak. Mivel na-
gyon falánkak, hamar legyengítik a
növényt, amely akár el is pusztulhat.

Fehér légy

A fehér légy egy apró termetű rovar,
amely a levelek fonákján él, és szí-
vogat. Jelenlétükről akkor szerezhe-
tünk tudomást, ha megérintjük a nö-
vényt, ilyenkor elröpülnek, de hamar
visszatérnek. A szívogatásától a leve-
lek megsárgulnak, végső esetben a
növény le is hullatja a levelét.

Olajbogyó fúrólégy

A termésbe rakja petéit, és a kikelt
lárvák belőle táplálkoznak. Legtöbb-
ször az olajfát támadja meg, amelyet
éppen ezért rovarölő szerekkel kezel-
nek.

Közöséges takácsatka

Pókszabású állat, amely a levelek fo-
nákján él. Annyira apró, hogy szabad
szemmel nem is látható, de egy
egyszerű módszerrel meggyőződhe-
tünk a jelenlétükről: tegyük az ujjun-
kat a levél fonákjához; az ujjunk me-
legétől a pókok elmozdulnak, és így
láthatóvá válnak. Károkozásukról ap-
ró szúrások árulkodnak a leveleken,
amelyek megbarnulnak vagy még

zölden lehullanak. A vörösatkák a
meleg és száraz évszakban szaporod-
nak. Ha a bonszait rendszeresen ön-
tözzük, akkor kisebb a vörösatkák tá-
madásának esélye. A vörösatka a nö-
vények legnagyobb kártevője. Mivel
nem szereti a nedvességet, rendszere-
sen permetezzük a bonszai leveleit
(például mosogatószerrel).

Varródarázs

1 cm hosszú rovar, mely tavasszal je-
lenik meg, és levelekkel táplálkozik, na-
gyon komoly károkat okoz.                 ek

Nem csak kertészeknek

A bonszaiok kártevői

Varródarázs

Megbetegedett bonszai

A közel 60 éve kihaltnak hitt feketehasú vagy más néven izraeli korongnyelvű béka egy nőstény
példányára bukkantak az izraeli Hula rezervátumban. A kétéltűt az Izraeli Természetvédelmi és
Nemzeti Park Hatóság egyik természetvédelmi őre találta rutin járőrözés során. 

A fajt Heinrich Mendelssohn és Heinz Steinitz, izraeli zoológusok írták le 1943-ban Discoglossus nigriventer néven,
miután három évvel korábban első ismert példányai kézre kerültek. A két kifejlett békát és két ebihalat a Szír-arab-
árokrendszer egy mocsárral kitöltött részében, a Genezáreti-tótól északra húzódó Hula-völgy keleti partján találták meg.
Miután a két ebihal és az egyik felnőtt egyed elveszett, a fajnak mindmáig csak az 1943-ban és egy később, 1955-ben

talált példánya volt ismert a tudomány számára.
Mindkettőjük a Jeruzsálemi Héber Egyetem Herpe-
tológiai Gyűjteményében található.

A most talált egyed reményt ad arra, hogy a faj
mégiscsak része marad a Föld élővilágának. Fel-
tűnése nehéz feladat elé állítja az izraeli ter-
mészetvédőket és herpetológusokat. Még ha nyil-
vánvalóan létezik is egy populáció, minden való-
színűség szerint csak kevés egyedből áll. Életmód-
jukról, szaporodásukról, élőhelyükkel szemben tá-

masztott igényeikről szinte semmit sem tudunk. A
korongnyelvű békák nemzetségében összesen hét
fajt tartanak ma számon a herpetológusok. Több-
ségük a Földközi-tenger térségének nyugati felé-
ben, Európában, illetve Észak-Afrikában fordul
elő. 
A feketehasú korongnyelvűbéka nevét fekete ala-
pon fehéren pettyezett hasáról kapta. Eredeti elter-
jedési területe a Szír-arab-árok Genezáreti-tótól
északra húzódó szakaszaiban, a Hula és a libanoni
Beka’a völgyben elterülő mocsárvilág lehetett. Ko-
rábban több expedíció is indult a faj keresésére.

Magyar természetfotós, Szentpéteri József nyerte meg
a legnagyobb amerikai természetvédelmi szervezet, a
National Wildlife Federation fődíját. A győztes képet 27
ezer fotó közül választották ki, és a felvétel Magyaror-
szágon készült. 
A győztes magyar fotó egy gyurgyalagot ábrázol, amint
egy fecskefarkú lepkét visz a fészekodújához. Alatta ott
a felirat, Joe Petersburger, ami Szentpéteri Józsefet ta-
karja. A National Wildlife fotópályázatát már 41 éve ír-
ják ki, több kategóriában. Idén 27 ezer pályamunka ér-
kezett.

Az elmúlt héten mutatkoztak
be a nyilvánosságnak az állat-
kert legújabb lakói, Molly és
Wally, a két csupaszorrú vom-
bat. 

Az Ausztráliából, egészen pontosan
Tasmániából, a Zoodoo Wildlife
Parkból érkezett állatok bemutatása
igazi kuriózum volt, hiszen egész Eu-
rópában csupán három olyan állatkert
van a budapestin kívül, ahol ilyen
élőlényeket is láthat a közönség. Ma-

gyarországon utoljára csaknem negy-
ven éve, 1973-ban mutattak be vom-
batokat.
Maga a vombat az erszényesek közé

tartozó, Ausztráliában honos állat,
amely legközelebbi rokonságban a
koalákkal áll. Velük ellentétben azon-
ban a vombatok talajlakó, illetve ásó
életmódot folytatnak, így lényegében
„földi koaláknak” is nevezhetnénk
őket. A természettudósok a vombatok
három faját különböztetik meg, ame-
lyek közül a budapesti állatok a csu-
paszorrú vombat nevű fajt, s ezen
belül annak tasmániai alfaját képvise-
lik.

Molly és Wally nagyjából egy-
idősek. A nőstény 2008 január-
jában, a hím ugyanezen év már-
ciusában született, tehát nem-
sokára négyévesek lesznek. A
nőstény Tasmánia keleti felé-
ből, a hím pedig a sziget északi
vidékéről való, de mindkettő
mesterséges körülmények kö-
zött született, tehát nem vadon
befogott állatokról van szó.
Egészen fiatalon kerültek össze
a tasmániai Richmondban mű-

ködő Zoodoo Wildlife Parkba.
A vombatok számára egyébként egy
meglévő épület átalakításával és egy
új kifutó létesítésével alakítottak ki

megfelelő helyet a 2010-ben átadott
Ausztrálház szomszédságában. 
Molly és Wally hivatalos bemutat-
kozását óriási érdeklődés kísérte. Az 
eseményre meghívottak az Ausztrál-
házban gyülekeztek, ahol testközelből is
meg lehetett ismerkedni két érdekes
ausztrál állattal, a kacagójancsival és a
„cukormókusnak” is becézett kis sikló-
erszényessel. A program a szomszédos
Vombatház előtt folytatódott. A sajtó
képviselőihez először John Griffin,
az Ausztrál Államszövetség magyar-
országi nagykövete, majd Tarlós Ist-
ván, Budapest főpolgármestere, vé-
gül prof. dr. Persányi Miklós, az
Állatkert főigazgatója szólt.

pts

Fővárosi Állat- és Növénykert

Bemutatkoztak a vombatok

Magyar természetfotós nyerte a National Wildlife Federation fődíját

60 éve kihaltnak hitt békafaj egy példányára bukkantak Izraelben

A természet még tartogat meglepetéseket

A feketehasú korongnyelvűbéka egyik első ismert  példánya 
(fotó: Mendelssohn & Steinitz, 1943.)
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A megyei I. osztály utolsó, őszi já-
téknapján a Gödöllői SK csapata
a sereghajtó Bugyi SE együttesét
fogadta. A mérkőzésen érvénye-
sült a papírforma, magabiztosan
nyert a Gödöllő, így remek hely-
ről, a 6. pozícióból várhatja a ta-
vaszt.

Ismert, hogy a GSK a 14. fordulóban
Felsőpakonyban 2–2-es döntetlent ért
el, de mivel a hazaiaknál az egyik játé-
kos 5. sárga lapja után lépett pályára (az
ötödik lap után egymeccses eltiltás jár),
a gödöllőiek megóvták a találkozót. A
szövetség helyt is adott az óvásnak, így
a mieink úgy vághattak neki az utolsó
fordulónak, hogy győzelem esetén...
Többször bebizonyosodott már, hogy a
papíron gyengébb csapat megvicceli el-
lenfelét. A gödöllői fiatalok ezt most
megcáfolva, magabiztosan tartották ide-
haza a három bajnoki pontot, többek kö-
zött remek első félidei teljesítményük-
nek köszönhetően.
Lovrencsics László alakulata féltávnál
a 6. helyen áll, mindössze három pontra

a dobogótól. A csapat 7 győzelemmel, 3
döntetlennel és 5 vereséggel, 25 rúgott
és 23 kapott góllal zárta az őszt.
Az U19-es csapat is szépen búcsúzott.
Elmaradt meccsén, a Felsőpakony ven-
dégeként, valamint hazai pályán, a Bu-
gyi ellen is nyerni tudott Sztriskó Ist-
ván legénysége, ezzel a 3. helyen telel-
nek a fiatalok. Az őszi mérlegük: 10
győzelem, 1 döntetlen, 4 vereség, 57
–26-os gólarány, 31 pont.
Pest megyei I. osztály, 15. forduló
Gödöllői SK – Bugyi SE 4–1 (3–1)
Gól: Tóth Roland, Kővári Péter (2),
Czuczor Attila
Pest megyei I. osztály U19, 15. forduló
Gödöllői SK – Bugyi SE 3–2 (2–2)
Gól: Sipeki Attila, Farkas Péter (2)
14. fordulóból elmaradt mérkőzésen
Felsőpakony – Gödöllői SK 1–3 (0–3)
Gól: Nagy Barnabás, Somogyi Levente,
Krizsanyik Kristóf

Utánpótlás – Dobogón telel az
U12-es csapat is

Jól szerepeltek a Gödöllői SK utánpót-

lás csapatai a különböző bajnokságok-
ban az őszi szezon során. Az már ismert
volt, hogy a klub U16-os alakulata az el-
ső helyről várja a tavaszt, az elmúlt hét-
végén a többi, bajnokságban szereplő
korosztály is befejezte az őszi küzdel-
meket. Nagy Dániel U15-ös gárdája
Cegléden alulmaradt, így 25 ponttal a 4.
helyről folytatja majd (8 győzelem, 1
döntetlen, 5 vereség, 46–44-es gólkü-
lönbség). Takó Csaba U13-as csapata
döntetlent ért el. Ők 19 ponttal, a 7.
helyről várják a tavaszt. Mérlegük: 5
gy., 4 d., 5 v., 23 rúgott és 26 kapott gól.
Smeló Dávid irányította U12-es csapat
a dobogó 3. fokán telelhet, miután 2–0-
ra verték a Dunakeszi együttesét idei
utolsó meccsükön. Az egy évvel fiata-
labbként versenyző 2000-es korosztály
23 pontot gyűjtött össze (7 gy., 2 d., 4 v.,
43–30-as gólarány).
NB II., U15 közép-keleti csoport, 1.
fordulóból elmaradt mérkőzés
Ceglédi VSE – Gödöllői SK 4–2 (3–0)
Gól: Fellegi Nándor, Balogh Róbert
NB II., U13 közép-keleti csoport, 1.
fordulóból elmaradt mérkőzés
Ceglédi VSE – Gödöllői SK 0–0
Pest megye, Nagykáta körzet U13, ½
pálya, 13. forduló: Gödöllői SK U12 –
Dunakeszi 2–0 (1–0) Gól: Csordás Bar-
na, Stverteczky Erik -ll-

Labdarúgás – Zöld asztalnál is a Gödöllő nyert

Remek őszi zárás

A 10. fordulóban az Újszeged volt
a Gödöllői Bikák ellenfele a futsal
NB I-ben. Tovább folytatta remek
szériáját a Gödöllő, miután ma-
gabiztosan verte a szegedieket a
csapat, így már hat meccs óta ve-
retlen Baranyai Pál együttese.

Jól indult a találkozó, ugyanis már a 12.
másodpercben vezetést szereztek a Bi-
kák. A folytatás aztán döcögősre sikere-
dett, a szívós és sokat futó vendégek
előbb fordítottak és az első játékrészben
egyenrangú ellenfelei voltak a gödöllői-
eknek. A második félidőben végül kiüt-
között a rutin, valamint nem bírta a saját

maga diktálta iramot a Szeged, így a vé-
ge könnyed, 11–5-ös Bikák győzelem.
Tíz forduló után a Gödöllői Bikák csa-
pata az egyaránt 22 pontos Berettyóúj-
falu és Aramis, valamint a dobogó leg-
alsó fokán 19 ponttal álló Rába ETO
mögött, 18 pontjával a 4. helyen áll a
tabellán.
A 11. fordulóban lapzártánk után a Co-
lorspectrum Aramis vendége volt a Gö-
döllő. Az idén ez volt az utolsó találko-
zója a csapatnak, miután a december el-
ső hétfőjére beharangozott, az 5. fordu-
lóból elmaradt Gödöllői Bikák – Rába
ETO meccset januárban játsszák le a
felek egymással.

Futsal NB I., 10. forduló
Gödöllői Bikák – Újszegedi TC 11–5
(5–3) Gól: Simonyi Gábor, Schrancz
Balázs (3), Jenei Ottó (2), Ughy Márk
(2), Vidák Balázs, Baranyai Pál, Frank
Péter -tt-

Futsal – Januárban lesz az ETO elleni, elmaradt meccs

Az Újszeged is letudva

Deák Nagy Marcell remek évet
zárt. Ha csak az eredményeit és
az olimpiai kvótáját vesszük gor-
cső alá, már akkor is igaz az ál-
lítás, az elmúlt csütörtökön meg-
koronázva idei remeklését, Juni-
or Prima Díjat vehetett át a gödöl-
lői atléta.

Ötödik alkalommal adták át a Prima Pri-
missima Díjhoz kapcsolódó, Junior Pri-
ma Díj Magyar Sport kategória elisme-
réseit azoknak a 25 évnél nem idősebb
sportolóknak, akik eddigi tel-
jesítményükkel, eredménye-
ikkel már letették a névjegyü-
ket, akár a felnőtt mezőnyben
is.
A tíz díjazott között volt Deák
Nagy Marcell, a Gödöllői 
EAC atlétája is. Az atléta mél-
tó képen zárta az idei remek
évét. Benkő Ákos tanítványa
országos felnőtt csúccsal és
olimpiai szinttel győzött a tal-

linni junior Eb-n (400 m-en 45,42 mp.)
és szintén nem talált legyőzőre a Főis-
kolai Világbajnokságon sem.

A fejenként 7000 euróval járó díjat
vele együtt az úszó Biczó Bence, az öttu-
sázó Gyenesei Leila (Ő szintén a GEAC
mesteredzőjének felkészítése alatt edz),
és Tóth Adrienn, a vízilabdázó Hárai
Balázs, a cselgáncsozó Joó Abigél, a ke-
nus Korisánszky Dávid, a versenytáncos
Mikes Anna, a vitorlázó Vadnai Benja-
min, és a kick-boxos Veres Richárd ve-
hette át. -tt-

Díjátadó – Prima Primissima díj

Prima-díjas Deák Nagy Marcell

Az elmúlt hétvégén Szentend-
rén, a Skanzenben rendezték az
idei országos Mezei futóbajnok-
ságot, amelyen a GEAC verseny-
zői kétszer állhattak fel a dobo-
góra. 

Gadanecz György tanítványai közül a
13 éves leány csapat a 3., míg a szintén
ebben a korcsoportban versenyző fiúk a
2. helyen végeztek.
Egyéniben a legjobban Pápai Be-
nedek szerepelt, aki a 4. helyen zár-
ta a versenyt. Skribek Mátyás és
Bencsik Dániel 5., míg Madácsi
Réka 8. lett a hölgyeknél.
Eredmények:
13 éves lány csapat: 3. hely (Ma-
dácsi Réka, Szmrtyka Júlia, Pálin-
kás Henrietta); 13 éves fiú csapat:

2. hely (Pápai Benedek, Skribek Má-
tyás, Fekete Ábel); 14 éves lány csapat:
4. hely (Koczkás Dóra, Ajkler Eszter,
Madácsi Flóra); 14 éves fiú csapat: 4.
hely (Bencsik Dániel, Jenes Zoltán, Sze-
keres Martin); 15 éves lány csapat: 5.
hely (Nagy Imola, Halcsik Anett, Jászai
Vanda); Ifi lány csapat: 6. hely (Zsíros
Zsanett, Moldován-Horváth Katinka,
Kinde Vanda) -li-

Atlétika – Mezei ob, Szentendre

Két GEAC érem a Skanzenből

Ismét sikeresnek bizonyult a Gö-
döllői Muay Thai és Bokszegye-
sület bajai szereplése. A tavalyi-
hoz hasonlóan mindegyik ver-
senyző éremmel térhetett haza a
megmérettetésről. 

A november 19-én rendezett országos
K-1 bajnokságon idén is több, mint 110

harcos csapott össze a ringben. A Crow-
Gym versenyzői közül az újonc Stein-
metz Richárd a kadét korcsoportban,
light-contact kategóriában próbálta ki
magát első ízben a -63,5 kilósok között.
Élete első versenyén egészen a bronzé-
remig menetelt.
A felnőtt korcsoportban, K-1 kategóriá-
ban Deme Bálint a tavalyihoz képest

két súlycsoportot lépett feljebb, ezúttal a
-71 kg-osok mezőnyében ezüstérmet 
szerzett hősies küzdelemmel. A gödöl-
lőiek közül utolsóként Demetrovics
Ádám szállt ringbe, aki a márciusi pesti
szerepléséhez képest szintén súlycso-
portot váltva harcolt remekül a juniorok
között a -75 kg-osok mezőnyében.
Ha te is szívesen kipróbálnád magad
ökölvívásban vagy thai bokszban, gyere
el a felkészítőkhöz, Varjú Lászlóhoz és
Ócsai Zsolthoz a Dózsa György úti ed-
zőterembe. -sd-

Küzdősport – Újabb gödöllői sikerek

Crow-Gym érmek Bajáról

A következő fordulóig kellett
várni, hogy az első pont meg-
szerzését követően megszü-
lessen a Gödöllői SK asztalite-
nisz-szakosztályában sportoló
fiatalok első győzelme a fel-
nőtt megyei B-déli csoportjá-
ban.

Nagy bravúr ez, ugyanis az ellenlábas
Dunaharaszti II. soraiban a korábbi
női válogatott, Wirth Veronika is ját-
szott. Ez sem riasztotta el a mindenre
elszánt gödöllői legényeket, akik óri-
ási vehemenciával és hittel küzdve
10:8-ra nyertek. Döntetlent játszott az
NB 2-ben szereplő GEAC csapata,

így megőrizte a veretlenségét az egri
rangadón és az első helyet a tabellán.
Sima győzelmet aratott a GEAC kettő
NB 3-as alakulata a Tárnok ellen 12:6
arányban. A megye A-ban 15:3-ra
verte a GEAC III. a Zsámbékot, a
GEAC IV. a megye B-északi cso-
portjában 14:4-re múlta felül a Gödöt
(mindkét csapat veretlen és első), míg
a megyei B-déli csoportjában vitéz-
kedő ötödik számú formáció 10:8-ra
kikapott Gyálon, de így is dobogós.

-bb-

Asztalitenisz – Három veretlen alakulat

Tinédzser bravúr

Ha december első hétvégéje, ak-
kor OTP Bank Lovas Világkupa. A
sajtó munkatársai is nagy izga-
lommal várták az jubileumi ren-
dezvény sajtótájékoztatóját, me-
lyet a Lázár Lovasparkban ren-
deztek meg november 24-én.

A 2011-es OTP Bank Lovas Világkupa
hivatalos sajtótájékoztatójára a sajtó
munkatársai joggal voltak arra kíváncsi-
ak, hogy az idei év mitől lesz még ün-
nepibb, még különlegesebb, hiszen im-
máron 5. alkalommal rendezik decem-
ber elején meg a világkupát. Lázár Vil-
mos, a lovas szövetség elnöke elmond-
ta, hatalmas volt az érdeklődés a verse-
nyek iránt és, hogy a versenyzői paletta,
talán még az eddigieknél is sokkal im-
pozánsabb lesz. Megújult az OTP Bank
Lovas Világkupa arculata, mely kifejezi
az jubileumi hangulatot és az esemény
magas színvonalát, a versenyek izgal-
mát új hang- és fénytechnika is fokozza
majd. A sajtóeseményen részt vett Hor-
váth László a napokban kinevezett mi-
niszterelnöki megbízott, az új Nemzeti

Lovas Stratégia irányítója, aki méltatta a
nemzetközi színvonalú esemény jelen-
tőségét.
Lázár Zoltán bemutatta az idei év
sztárfutamainak résztvevőit. Az esemé-
nyen, ahogy az eddigi években is, az
Audi Ride and Drive versenyben, Fo-
gathajtásban és az OTP Lőerő próbán
mérik össze tudásukat kedvenceink. A
sztárfutamokban részt vesz Szabó Zsó-
fia, Gyenesei Leila, Sasvári Sándor,
Mága Zoltán, Fábry Sándor, Faragó
András, Piroch Gábor, Rékasi Ká-
roly, Kovács Kati, Mészöly Géza, Pa-
taky Attila, Balogh Gábor, Sárfalvi
Péter, Szöllősi Györgyi, Bebe, Katus
Attila, Kovács Péter – Petike.

-forrás: lovasvilagkupa.hu-

5. jubileumát ünnepli az OTP Bank Lovas Világkupa

Látványos lovas versenyek, show-műsorok

Jogos az edzői öröm: gól és győzelem

Két könnyed, 3:0-ás győzelmet
ért el a TEVA-GRC csapata, előbb
Veszprémben, majd a Palota RS-
C otthonában. A “palotaforradal-
mat” elkövető gödöllőiek a ket-
tős sikert követően a tabella 3.
helyén állnak jelenleg az alap-
szakaszban.

NB I. Liga, alapszakasz 11. forduló
VESC – TEVA-Gödöllői RC 0:3 (-13, -

19, -18)
Juniorok: VESC – Gödöllő 0:3 
NB I. Liga, alapszakasz 12. forduló
Palota RSC – TEVA-Gödöllői RC 0:3 (-
14, -13, -17)
Juniorok: Palota RSC – Gödöllő 3:0 -ti-

Röplabda – Sablon lett a 3:0

“Palotaforradalom” TEVA-GRC módra

NB I. Liga, alapszakasz 13.
forduló

2011. 12. 04., vasárnap 17 óra
TEVA-GRC – Tatabányai Volán SE

Először hibázott a GKC, akik Mogyo-
ródon botlottak, ennek ellenére ve-
zetnek az NB II-ben. A hölgyek lista-
vezetőként várják a tavaszt, míg a 
GSK férfi csapata 8. helyen telel.
NB II. Keleti-csoport, 10. forduló:
Mogyoródi KSK – Gödöllői KC 32:32
(15:18) Juniorok: Mogyoród– Gödöl-
lő 24:40; Pest megye B-csoport, nők,
13. forduló: Kistarcsa KE – Gödöllői
KC 23:28 (10:15); Pest megyei-B-
csop., férfiak, 13. ford.: Budakalászi
MSE – Gödöllői SK 29:28 (16-14)

Kézilabda –
Mogyoródi botlás
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Megnyílt az 

ÚJ SZERZEMÉNYEK A
GÖDÖLLŐI VÁROSI

MÚZEUMBAN
2007-2011

című kiállítás

A 2011-es évben is 
megrendezésre került a

Gödöllői Városi Múzeum
gyűjteményét gazdagító

műtárgyak bemutatása
időszaki kiállítás keretében.
Négy év gyűjtőmunkájának
az eredményét mutatjuk be

egy reprezentatív 
válogatásban. 

A helytörténeti gyűjtemény
sok érdekes, a polgári és

paraszti világhoz is köthető
tárggyal gazdagodott a

gödöllőiek ajándékozásai
révén.

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi

gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Szeretettel hívjuk 
2011. december 2‐án (pénteken) 18 órára a Gödöllői Városi Könyvtár kiállító terébe

GYULAI LÍVIUSZ grafikusművész
KATONA SZABÓ ERZSÉBET textilművész 
OROSZ ISTVÁN grafikusművész

KERTEK, VERSEK, LABIRINTUSOK. . . 
című közös kiállításának megnyitójára és a kiállító
művészek felolvasó estjére

A kiállítást köszönti:  DR. GÉMESI GYÖRGY, Gödöllő
város polgármestere
Megnyitja: KISS ANNA, Babérkoszorú‐díjas költő
Közreműködik: VENNES EMMY színművész
Megtekinthető: 2011. december 2 – 2012. január 31‐ig
a könyvtár nyitvatartási idejében

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Magyar Művészeti Akadémia közös
rendezvénye

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ (Gödöllő, Dózsa György út 8.)
Telefon: 28/515‐280; email: konyvtar@gvkik.hu; www.gvkik.hu

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

November 28-dec. 5-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi u. 1. Tel.:
416-551.
December 5-12-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069. 

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Közérdekű telefonszámok

Városunk lakói gyakran tanácstalanok, milyen telefonszámon
fordulhatnak segítségért. Ezért a jövőben közölni fogjuk a leg-
gyakrabban kért számokat:

ELMÜ központi hibabejelentő:  06-40/38-38-38 (éjjel-nappal)

ELMÜ-SZOLG Kft.: 06-28/430-562 (munkaidőben)

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL:  06-20/524-0340

HÉV POLGÁRŐRSÉG: 30/621-4468

VÜSZI ügyfélszolgálat: 410-295

DMRV hibabejelentő: 520-790

TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36 80 300-300

TÁVHŐ Kft.:514-096

Zöld Híd Kft.: 418-603

Új házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszer – Gödöllőn

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gödöllőn a kertes lakó övezetekben bevezetésre került a házhoz
menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszer. Társaságunk a kertes lakóövezetekben minden
háztartáshoz igyekszik eljuttatni a gyűjtésre szolgáló zsákokat. Kérjük kedves ügyfeleinket,
hogy a zsákokba együtt gyűjtsék a műanyag (Pet palackok, különböző flakonok, csomagoló fó-
liák), fémdobozok (sörös, üdítős, konzerves), papír (újság és karton) illetve tetra pack
dobozokat.
Az így együtt gyűjtött hulladékokat munkatársaink  üzemünkben kézzel tovább válogatják.
Igény szerint  további zsákokat díjmentesen átvehetnek ügyfélszolgálati irodánkban (Dózsa György út 69.), valamint
az alábbi helyeken:
– Mezőgazdasági Bolt, Gödöllő, Szabadság út 28/B.
– Gazdabolt, Gödöllő, Dózsa György út 51.
– Mezőgazdasági Szakáruház, Gödöllő, Szabadság út 60.
Kérjük, a szelektív hulladék gyűjtő zsákokat az alábbi napokon  reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé, az alábbi
gyűjtési rend szerint:

Tájékoztatás

Tájékoztatunk minden érdekeltet, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategész-
ségügyi Igazgatóság Gödöllő Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal kerületi főállatorvosa 2011.
november 4-én kelt határozatában feloldotta az általa Gödöllő város és Isaszeg város közigazgatási területére 2011.
augusztus 18-án kelt határozatokban – a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt – elrendelt
községi zárlatot. Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 
Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Lisztérzékenyek 

Tisztelt Érdeklődő, Kedves Lisztérzékeny! 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Gödöllő-Aszód-Veresegyház térségében élő lisztérzékenyek számára

szervezett összejövetelünkre. 
Helyszín: Civil Közösségi Ház, 2100 Gödöllő, Szabadság út 23. 

Időpont: 2011. december 3. (szombat) 15.00-17.30 
Tervezett program: A gluténmentes diéta aktuális kérdései (Vajda-Nagy Erika, dietetikus – Heim Pál

Gyermekkórház), A térségi csoport jövője (résztvevők moderált beszélgetése), Mikulás érkezése,Termékbemutató,
kóstoló.

A program ideje alatt az Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület a gyerekek számára kézműves foglalkozást
tart. – Közeledik a karácsony… – karácsonyi díszek készítése 

A rendezvényen való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött. 
A részvételi szándékot név, létszám (felnőtt, gyerek) és e-mail cím megadásával kérjük legkésőbb 2011. novem-

ber 30-ig a liszterzekeny.godollo@gmail.com e-mail címre jelezni. 
Mindenkit szívesen látunk! 

LÉOE - Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Lisztérzékenyek 
Információ: Varbai Marianna, liszterzekeny.godollo@gmail.com 

http://godolloi-civilek.hu/partner/leoe-goedoelloi-aszodi-veresegyhazi-kistersegi-liszterzekenyek

HÉTFŐ: 
Ádám u., Agyagos u., Akácfa u., Antalhegyi lejtő, Arany J. u., Árpád u., Árvácska u., Attila u., Avar u., Babati u., Bajcsy Zs.
u., Bartók B. u., Bástya u., Báthory u., Béke u., Bem J. u., Bercsényi u., Berente u., Bethlen G. u., Blaháné út, Bocskai u.,
Bodza köz, Bojtorján u., Borbolya u., Brassó u., Buzogány u., Csalogány u., Címer u., Csanak u., Cserjés köz, Csillag u.,
Csillagfürt u., Csokonai u., Dembinszky J. u., Diófa u., Dózsa Gy. út, Eperjes u., Erdőszél u., Érsek u., Észak u., Éva u.,
Fecske u., Fillér u., Fiume u., Forint u., Füves u., Fűzfa u., Gábor Á. u., Galagonya u., Galamb u., Garó Emília u., Gerle u.,
Gida u., Gomba u., Grassalkovich u., Hajó u., Hársfa u., Hegedűs Gy. u., Hegy u., Hold u., Holló u., Hóvirág u., Hunyadi u.,
Ifjúság köz, Ilona u., Incsői lakópark, Iskola köz, Ivánka I. u., Jogar u., Jókai Mór u., József A. u., Kaffka M. u., Kápolna u.,
Kard u., Kazinczy ltp., Kazinczy u., Kecskés dűlő, Kelemen L. u., Kerengő u., Kereszt u., Kisfaludy u., Kiss J. u., Klebels-
berg Kuno u., Knézits u., Kodály Z. u., Kökény u., Komáromi u., Korona u., Kossuth L. u., Kölcsey F. u., Kör u., Lázár V. u.,
Ligeti J. u., Lomb u., Lumniczer u., Mályva u., Mária u., Marikatelep, Március 15. u., Mátyás kir. u., Munkácsy M. u.,
Nagyvárad u., Nap u., Nyárfa u., Nyárkút u., Odray u., Október 6. u., Országalma u., Öreghegyi u., Paál L. köz, Palást u.,
Panoráma u., Patak tér, Perczel Mór u., Petőfi S. u., Petőfi S. tér, Pitypang u., Présház u., Radnóti M. u., Rákóczi u., Remény
u., Rét u., Rigó u., Ripka F. u., Rózsa u., Röges u., Sas u., Sőtér K. u., Surin I. u., Szabadka u., Szabadság út, Szent János u.,
Szilágyi E. u., Szilhát u., Szív u., Szőlő u., Tátra u., Testvérvárosok útja, Tompa M. u., Tölgyfa u., Úrréti u., Vasvári u.,
Vincellér u., Vőfély köz, Vörösmarty u., Zarándok u., Zengő u., Zrínyi u., Zombor u., Zsálya u.

SZERDA:
Ady E. sétány, Alkony u., Alkotmány u., Állomás u., Alma u., Alsótó u., Alvég u., Ambrus Z. köz, Antalhegyi út, Asbóth S.
u., Aulich Lajos u., Balassi Bálint u.,  Balaton u.,  Bánki D. u., Barackos út, Batsányi J. u., Batthyány L. u., Béri B. Á. u.,
Besnyő u., Bessenyei Gy. u., Bihari J. u., Birs u., Boglárka u., Boróka u., Búzavirág u., Csipke u., Dalmady Gy. u., Dam-
janich J. u., Dankó Pista u., Dárda u., Déryné u., Dessewffy A. u., Dobó K. u., Domboldal u., Duna u., Erdélyi F. u., Erdész
köz, Erkel F. u., Erzsébet királyné u., Esze T. u., Faiskola u., Fácán sor, Faiskola tér, Fenyves köz, Fenyvesi nagyút, Fenyvesi
főút, Fürdő u., Gárdonyi G. u., Gébics u., Gróf Teleki Pál tér, Gyöngyvirág u., Hajnal u., Hajnóczy J. u., Haraszti köz, Har-
mat u., Havas u., Hétház u., Homoki N. I. u., Honvéd u., Hős u., Ibolya u., Ipolyság u., Isaszegi út, Iskola u., Jászóvár u.,
Jázmin u., Juhar u., Kandó K. u., Kankalin u., Kassa u., Katona J. u., Kenyérgyári út, Kert u., Kertész köz, Kétház u., Kike-
rics u., Kilátó u., Kinizsi Pál u., Király u., Kiss Ernő u., Klapka Gy. út, Kotlán S. u., Körösfői Kriesch A. u., Kőrösi Cs. S. u.,
Köztársaság út, Légszesz u., Lelesz u., Levendula u., Liget u., Liszt Ferenc u., Lovarda u., Lovas u., Madách I. u., Magtár
köz, Magyar K. köz, Malomtó u., Mandula u., Major u., Martinovics I. u., Méhész köz, Mihály D. köz, Mikes K. u., Mik-
száth K. u., Mohács u., Mókus u., Móra F. u., Móricz Zs. u., Nádas u., Nagy L. u., Nagy S. köz, Napsugár u., Nefelejts u.,
Német L. u., Nyár u., Orgona köz, Ottlik G. u., Őrház u., Ősz u., Őz u., Pacsirta út, Palota kert, Peres u., Pipacs u., Podma-
niczky F. u., Premontrei u., Puskás T. u., Rekettye u., Remsey J. krt., Repkény u., Repülőtéri út, Rómer F. u., Rónay Gy. u.,
Rozsnyó u., Sajó u., Semmelweis I. u., Sík S. u., Simon I. u., Sport köz, Szabadság tér, Szabó Pál u., Sió u., Szántó K. J. u.,
Szarvas u., Százszorszép u., Széchenyi I. u., Szedres u., Székely B. u., Szt. Gellért u., Szt. István tér, Szt. Imre u., Szivárvány
u., Sztelek Dénes u., Tábornok u., Tájkép u., Táncsics M. u., Tanító köz,  Tavasz u., Tavaszmező u., Tél u., Telep u., Tessedik
S. u., Thököly I. u., Tisza u., Toboz u., Toldy M. u., Török I. u., Túrócz u., Turul u., Virág köz, Vadász u., Vak Bottyán u.,
Váradhegyfok u., Városmajor u., Veres P. u., Villanytelep u., Virág u., Zápor u., Zászló u., Zúzmara u.

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT ÜNNEPI MEGJELENÉSEI

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat és ügyfeleinket a 
Gödöllői Szolgálat ünnepi megjelenési rendjéről: 

2011. ÉVI UTOLSÓ MEGJELENÉS: 
2011. december 21.

2012. ÉVI ELSŐ MEGJELENÉS: 
2012. január 18.

1 százalék

Tájékoztatásul közöljük, hogy a gö-
döllői Táncsics Mihály úti Óvoda
alapítványa „A gödöllői VI. számú
Óvoda Gyermekeiért alapítvány”
számára a szülők személyi jövede-
lemadó 1 százalékából 2010. évben
befolyt összeg összesen: 418.445 Ft.
Ebből az összegből az óvoda folyo-
sójának a burkolását és a műanyag
folyosói lambéria cseréjét kezdtük el. 
Köszönjük támogató felajánlá-
saikat.
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NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819,   szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

Szekeres Erzsébet kiállítása 2011. december 31-ig tekinthető meg az étteremben.
Minden iskolás és óvodás csoportot szeretettel várunk 10-11-óra között,

akik a kiállítást megnéznék.
Benedek Elek mesekönyve megvásárolható a szálloda recepcióján 3000 Ft-os áron.

Minden hétvégén (szombat, vasárnap)
12.00-től 15.00-ig büfé jellegű (svédasztal)

ebéd az étteremben.
A menü ára: 2990 Ft/fő

Az ár tartalmazza a korlátlan étel- és italfogyasztást: kétféle
leves, négyféle főétel, desszertek, üdítő, soproni csapolt sör,

folyóbor, kávé.

Vendégvárás: Az udvaron – Platnin sült gesztenye, forralt bor, ágyas szilvapálinka, for-
ró lángos; Fázósoknak welcome drink bár a kávéházban – Tejszín likőrök és tojáslikőr
csokoládé kehelyben; kávé- és teakülönlegességek, házi vajas pogácsa
Vacsora ajánlatunk: Hideg előétel, forró levesek, karácsonyi bőségtál, többféle desszert
Ínyenc italok: Pálinka, borok a ház ajánlásával, sörök, üdítők, kávék

Casino a bálteremben: Balck Jack, rulett, és póker asztalok, hozzáértő személyzettel,
teljes felszereléssel este 7 órától éjfélig. 
Csocsó, darts játékok
Cigányzene: Igényes modern zenét játszó cigányzenekar (mint a Váradi Roma Café)
három fő, fogadó muzsika, vacsora zene, egy kis dzsessz.
Nosztalgia disco és karaoke parti: Hangulatos 80-as évek zenéje, profi kareoké
felszereléssel megspékelve, 19-től éjjel 1-ig.
Élő zene: Mai és örökzöld dalokat játszik a közönség hangulatához igazodva, vacsora
alatt pedig kellemes háttérzeneként.
Hastánc: Vérpezsdítő keleti zenére 2x20 perces műsor, az alkalom hangulatától
függően a nézők bevonásával.

További információ:
Dunavölgyi Illés vendéglátás vezető +36-20/5355-921



INGATLAN
* Gödöllőn a Szőlő  u.-ban nagyon szép, egyedi bútorokkal
teljesen felszerelt tetőtéri lakás eladó! (alacsony rezsi,
zárt parkoló) Ár: 12mFt kp. vagy 4 millió Ft kp. + hitel
átvállalás ( forint alapú fix 64.000/hó) Érd.: 20-37-27-80

* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek eladó, teljes
közművel (víz, gáz, villany). 26.5mFt. Tel.: 30/588-5889

* Sürgősen eladó Gödöllő, Palotakerten 61 nm-es, két-
szobás, erkélyes, teljesen felújított lakás. Tel.: 06/20-
212-6315.

* Domonyvölgyben a 2.tónál bevezető út mellett 1240
m2 –es építési telek eladó. A földrész jelenleg fa karóval
jól láthatóan jelölve van. Utcafront 20,89 m, a telek eny-
hén emelkedik. Villany bevezetése folyamatban, víz az
utcában. Horgásztó 500 m-re, strand 1,5 km-re, főút,
közért, tüzép, buszmegálló 3 km-re. Jelenleg szántóföld
besorolású, belterületté nyilvánítás folyamatban.
Irányár: 2.900.000,- Érd.: 20 – 491 – 66 – 04

* Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali + 1 hálós-
zobás 55nm-es, felújított, jó beosztású lakás eladó Iár
8,2MFt  20-772-2429   WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Sürgősen eladó igényesen felújított, nagyon jó
beosztású, egyedi fűtésmérős-szabályzós 45nm-es lakás
Palotakerten. Iár 6,9MFt  20-772-2429

* János utcában jó állapotú földszinti téglalakás eladó.
Iár 9,8 MFt  20 7722428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* AKCIÓ! Most -1MFt, Új építésű, minőségi kivitelezésű, 1
szintes 2 szoba +nappalis ikerház 360nm-es telekkel,
tárolóval érintkezve, kulcsrakész ár 18,9 MFt  20-772-2428  

* Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -étkezős,
tégla, betongerendás, kiváló állapotú kockaház eladó Iár
16,9MFt 20-772-2429 

* Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2 szoba
+nappalis, 62nm-es lakás leköthető Iár 15,5MFt 20-
772-2429   

* Gödöllőn felújított, 1,5 szobás galériázott alacsony
rezsijű lakás, kocsi beállóval AKCIÓS IRÁNYÁRON 8,9MFt
20-804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

* Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új
építésű nappali+ 1szobás, konyha-étkezős nettó 45nm-
es, cirkófűtéses lakás eladó. Választható burkolatok,
színek. Iár 11,9MFt 20-772-2429 

* Fenyvesi részen építési telkek eladók 11,5MFt és
14MFt 20-9447025

* Gödöllő központban Új építésű, 4 szoba +nappalis,
duplakomfortos, amerikai konyhás, garázsos önálló ház
450 nm-es telekkel eladó. Iár 31,5MFt 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU   

* Újfenyvesben 740nm-es összközműves építési telek
eladó. Iár 12,5MFt 20-772-2429  

* SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás, délnyugati
fekvésű lakás Iár 7,8MFt 20-804-2102  

* AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba
nappalis garázs összekötéses ikerház 510 nm saját
telekkel kulcsrakészen eladó 24,5MFt-ért 20-772-2429    

* Alkalmi vétel! Remsey Krt.-on 1+2 félszobás 66 nm-es
jó állapotú lakás 11.5 MFt Irányáron eladó 20-804-2102     

* Sürgősen eladó Harasztban kiváló állapotú 4 szoba
+nappalis, alápincézett, 2 garázsos, jó beosztású családi
ház  500 nm-es telekkel Iár 29,9MFt  20-772-2429  

* Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsivel. 6,9
MFt 20-804-2102

* A központhoz közel jó állapotban lévő 114nm-es,
garázsos családi ház, szép 725nm-es sarok telken eladó!
20-944-7025

* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel, autóbeálló-
val, nagy terasszal eladók 14,5MFt-tól 20-804-2102

* Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó állapotú 2szobás,
53nm-es lakás a Kazinczy krt. Iár 9,3 MFt 20-8042102

* Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél szobás mfszi
lakás 9.6MFt 20-804-2102

* Új építésű társasházban, nappali+2 szobás lakás
Gödöllő központjában 16,4MFt Ugyanitt egyedi pent-
house lakás 16,7MFt. Lakások 300.000Ft/m2 alatt 20-
9447025 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház építésére
alkalmas 800m2-es telek, 27m-es utcafronttal 14MFt-
ért eladó! Minden közmű a telken! 20-539-1988

* Téglaépítésű házban, műanyag nyílászárós, erkélyes 2
szobás konvektoros lakás eladó. Iár 10,9 MFt 20-772-
2428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2 szobás
téglalakásokat! 20-804-2102

* KERESEK!! SÜRGŐSEN KERESEK 1.EM.-i, ERKÉLYES
KÉT-HÁROM SZOBÁS EGYEDI FŰTÉSES LAKÁST!
20/539-1988

* Gödöllőn az Alvégben Kastély mögött 160m2-es családi
ház, 576m2-es telken eladó Iár:29.9MFt ! 20-539-1988

* Gödöllő Központi részén hangulatos, 62m2-es jó
állapotú ház, 320m2-es rendezett telken eladó!
Iár:21.5MFt!  20-539-1988

* Gödöllőn Fenyvesben, 1340m2-es telken, masszív
felújítandó családi ház 16MFt-os irányáron eladó! 20-
539-1988

* Gödöllőn eladó nappali + 3 szobás újszerű
kőzetgyapottal szigetelt családi ház  + 44m2 tároló és
garázs, 426 m2 telekkel. 30M Ft. www.lipcsey.com 30-
6336-110

* Gödöllőn sürgősen áron alul eladó 1,5 szobás első
emeleti lakás. 7,9 M Ft. www.lipcsey.com 30-6336-110

* Gödöllőn kis tégla konvektoros ház, 1 nappali, 1 háló,
569m2 telken  eladó. 6,9 MFt. www.lipcsey.com 30-
6336-110

* Palotakerti lakások többféle méretben, elrendezésben
eladóak Ár: 9,5-től 12,9 mFT.-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul
Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes.
Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mind-
kettőn 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.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

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

* Magánszemélytől eladó Gödöllő központjában egy 2.
emeleti, erkélyes, alacsony rezsivel rendelkező, egyedi
gázfűtéses, pezsgőfürdős, cserépkályhás, részben felújí-
tott lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá: 10.8
mFt. Tel.: 70/3350-379.

* AKCIÓS ÁR! Gödöllői lakóparkban, csendes, ter-
mészetvédelmi környezetben téglaépítésű társasházban
lakások eladók! A lakások alapterülete 66-75 nm között van.
Eladási ár: 14,5-18,5 mFt között. Érd.: 3538, FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Akciós áron! Eladó Gödöllőn a Kertvárosban, nappali+3
szobás, plusz egy tetőtéri szobával rendelkező családi
ház kerttel, 560 nm-es telken, két kocsibeállási
lehetőséggel. A ház 2008-ban teljesen fel lett újítva.
Irányár: 23 mFt. Érd.: 3537, FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Fenyvesben nappali+ 3 szobás iker-
ház 450 nm-es saját telekrésszel, garázzsal. AKCIÓS
ÁRON! Iá: 26,5 mFT. Érd.: 3504, FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó Gödöllőn, az Antalhegyi dombon kétsz-
intes+szuterén, 4 szobás, két fürdőszobás családi ház.
Áron alul! Iá: 21 MFT. 3488, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó Gödöllőn, a Kertváros szívében 110 nm-es, nap-
pali+3 szobás ház, 540 nm-es telekkel. Iá: 23,9 MFT.
2981, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Sürgősen eladó Gödöllőn, Palotakerten 63 nm-es,
felújított, dupla tájolású lakás. Irányár: 10,9 mFT. 3513,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Domonyvölgyben új, téglaépítésű, pellet fűtésű 90 nm-
es családi ház rendkívül kedvező áron eladó. 800 nm-es
kerített telken, fantasztikus panorámával. Irányár: 19,5
mFT. 3536, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó a Harasztban kétszintes, két fürdőszobás nap-
pali+3 szobás plusz szuterén családi ház 550 nm-es
telken. Iá: 28,5 mFT 3519, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó a Harasztban háromszobás, téglaépítésű családi
ház 600 nm-es telken. Irányár: 20,5 mFT. 3305, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Csendes, nyugodt környezetben, Gödöllő legkedvel-
tebb helyén kétszintes 100+70 nm-es kitűnő állapotú
családi ház eladó. Kiváló ár-érték arány! I.ár: 31,5 mFT.
Érd.: 3529, FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó Gödöllőn újonnan felújított ház I. emeletén, 64
nm-es 3 szobás, téglaépítésű, egyedi fűtésű öröklakás.
Eladási ár: 13,5 mFT. 3508, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
70/381-76-9470/381-76-94

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

N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
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* Kossuth L. u.-ban két db, egy 61 és egy 63 nm-es, 2
szobás, I. emeleti öröklakás eladó. Mindkét lakás igényesen
felújított. Irányár: 13,2 és 13,9 mFT. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75 nm-es,
nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ ÉPÍTÉSŰ
beköltözhető, kétszintes ikerház-fél, 300 nm-es saját
telekrésszel eladó. Iá: 16 mFT. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870

* Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi átadással
épülő 18 lakásból (30-92 m2), 5 üzletből (36-67 m2), 1
irodából (30 m2) álló társasházban lakások, iroda és
üzletek eladók. Árak: 9,9 – 27,4 mFT (280 eFt/ m2-től).
Érdeklődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Tel.: 20/9194-870; 28/411-086
www.fonixingatlanbt.hu

* Sürgősen eladó hitellel nem terhelt, Munkácsy M.utcai
téglaépítésű 2 emeleti, 57 m2-es, nappali+kétszobás,
teljesen felújított beköltözhető lakás, újtermoplán
ablakokkal,új fürdőszoba, új cirkógázfűtés, újkonyhabú-
torral, újparkettával, újfestéssel, egyedi mérőórákkal,
nagyon alacsony rezsivel iÁr: 10,7MFt Major Zoltán 70-
7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* Kossuth L. u.-ban első emeleti erkélyes hitellel nem
terhelt 61 m2-es, kétszobás, teljesen felújított
beköltözhető lakás,beépített szekrénnyel, termoplán
ablakokkal, egyedi mérőórákkal, nagyon alacsony rezsiv-
el iÁr: 12,4 MFt Major Zoltán 70-7733222 -Több száz
ingatlan www.perfektotthon.hu

* Szent Imre utcai nagyon csendes és világos(déli
fekvésű) központhoz közeli, minőségi új építésű tár-
sasházban,parkettás, háromszobás (nappali és két-
szobás) erkélyes,amerikai konyhás, külön wc-s, fürdős-
zobás, egyedi gázcirkófűtéses, azonnal beköltözhető
lakás, teremgarázs beállóval is eladó iÁr: 18,7 MFt Major
Zoltán 70-7733222 -Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu

* Kossuth L. u. első emeleti, minőségi építésű újszerű
társasházban, modern hangulatos, bruttó 54 m2-es par-
kettás, kétszobás (nappali és hálószobás) franciaerké-
lyes, amerikai konyhás, fürdőszobás, egyedi gázfűtés-
es,saját tárolós azonnal beköltözhető lakás, udvari
autóbeállóval eladó iÁr: 16,7 MFt Major Zoltán 70-
7733222 -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* Semmelweis u.-ban az Erzsébet parkhoz közeli részen,
téglaépítésű, világos, csendes, nagy konyha, étkező,
kamra, fürdőszoba, két szobás bruttó 85 m2-es,
gázfűtéses, parkettás, széles telekkel 958 m2 ren-
delkező garázsos, hitellel nem terhelt, azonnal
beköltözhető családi ház eladó iÁr: 21 MFt Major
Zoltán 70-7733222 -Több száz ingatlan
www.perfektotthon.hu

* TEREMGARÁZS a SPAR mellett Kossuth L. utcában.
1,9 MFt. Major Zoltán 70-7733222 Gödöllő, Kossuth L.
u. 34. -Több száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* KERESEK megbízóm részére Gödöllőn eladó egysz-
intes négyszobás-garázsos újszerű családi házat 30-
50.000.000 Ft-ig Készpénzes fizetéssel. Csak komoly
ajánlatok érdekelnek Major Zoltán 70-7733222 -Több
száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* KERESEK megbízóm részére Gödöllőn eladó 65m2-ig,
harmadik emeletig, kétszobás erkélyes lakást
11.000.000Ft-ig Készpénzes fizetéssel. Csak komoly
ajánlatok érdekelnek Major Zoltán 70-7733222 -Több
száz ingatlan www.perfektotthon.hu

* ÁR ALATT! Központhoz közel eladó egy I.EMELETI,
TÉGLA építésű, 43 nm-es, 1 + félszobás, KONVEKTOROS
fűtésű lakás saját tárolóval. Iá:7.6M Ft Érd:30/491-5020

* Palota kerten eladó egy FÖLDSZINTI, 36nm-es, jó
állapotú, nyugati fekvésű, egyedi fűtésszabályzóval ren-
delkező lakás. Iá:7 M Ft Érd: 30/491-5020

* Kazinczy körúton, igényesen felújított, 61 nm-es, 2
szobás, KONVEKTOROS fűtésű, ERKÉLYES, III. emeleti,
panorámával rendelkező lakás eladó, beépített konyhá-
val, saját tárolóval. Iá:10.95M Ft Érd:30/491-5020

* Gödöllőn, központ közeli, 69 nm-es, 1+2 félszobás, III.
emeleti, nagy ERKÉLYES, világos terekkel rendelkező,
KONVEKTOROS, jó állapotú lakás beépített konyhával
eladó. Iá:12.7MFt Érd:30/491-5020

* EXTRA SÜRGŐSEN eladó Gödöllő központjában, I.
EMELETI, 44nm-es, világos, felújított, másfél szobás
alacsony rezsijű lakás! Iá: 8.5MFt Érd.: 30/754-5564

* Végtörlesztés miatt SÜRGŐSEN eladó! Palota-kerten,
II. EMELETI, 44 nm-es felújított, ÚJ zuhanykabinos
fürdőszobával rendelkező lakás! Iá: 7.9MFt Érd.:
30/754-5564

* Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ, teljes beren-
dezéssel (műszaki felszerelés, háztartási gépek, bútorok
stb). Fszt. 90nm: előszoba, közlekedő, 2szoba, nappali,
étkező, konyha (egybe) fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba,
egy légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdősz.
Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család részére is
megoldható lakhatás. 300nm rendezett telek. I.ár:
30MFt 30/579-0545, 20/404-2383

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás
építési TELEK családi okok miatt eladó, illetve a Nyárkút
utcában 2500 m2 SZÁNTÓ 2 db 25 m2-es épületekkel
közművesítve eladó. Tel: 30/946-7702

* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most
épülő új lakóparkban építési telkek ELADÓK! Tel:
30/946-7702

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új
építésű lakások és garázsok eladók. Tel: 30/946-7702

* Aszódon régi, téglaépítésű társasházban 128nm-es
felújításra szoruló lakás 2 bejárattal, saját kerttel
sürgősen eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 20/3532-516 

* 61+ nm (pincével), kastélyra néző, örökpanorámás,
amerikai konyhás, 7.em. felújított lakás (lépcsőház is),
radiátoron mérővel eladó. Iár: 11,4M Ft. Érd: 30/2027336

* ÉPÍTÉSI TELEK! Gödöllőn, frekventált helyen 2.200
nm-es, panorámás építési telek teljes közművel eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel: 20/368-1710 

* Vácszentlászlón 100 nm-es összkomfortos ház 1100
öles telekkel eladó. Iár: 7 MFt. Érd: 70/216-0804,
20/2400-445 

* Gödöllőn, Palotakerten 43 nm-es 3. emeleti lakás
eladó. Tel: 20/459-4388 

* KERESEK! Gödöllőn 90-110 nm-es 2,5 vagy 3 szobás
2WC-s szép kivitelű családi házat melléképülettel 22-30
millióig. Magánszemély. 30/383-5689 egész nap. 

* Eladó Gödöllőn a János utcában egy 1,5 szobás, kon-
vektoros, erkélyes lakás. 10,1 MFt. Érd: 20/520-5249 

* Szent János utcában 2 szobás, déli fekvésű, konvektoros,
kitűnő állapotú lakás eladó. Iár: 11,2 MFt. 28/410-445 

* Palotakerten egy 1,5 szobás 62 nm-es szépen felújí-
tott lakás ÁRON ALUL eladó. Azonnal költözhető, alac-
sony rezsi. Tel: 20/260-9550 

* Gödöllő Szt. János utcában 30 nm-es 1 szobás,
téglaépítésű, felújított GARZONLAKÁSOK ÁRON ALUL
eladók. Alacsony rezsi. Tel: 20/260-9550 

* Gödöllőn Kertvárosban 67 nm-es amerikai konyhás,
kétszobás, teljesen felújított családi ház 440 nm-es
telken eladó. Tel: 20/260-9550 

* Erzsébet parkhoz közel 2,5 szobás, 58 nm-es
téglaépítésű, magasföldszinti távfűtéses lakás (egyedi
mérőkkel) eladó. Ár: 14 MFt. Érd: 20/556-3298 

* Gödöllőn a Szt. János utcában 2.em. 2 szobás, 54nm-
es, gázkonvektoros, olcsó rezsijű lakás eladó. Iár: 11
MFt. Tel: 30/374-3637 

* Gödöllőn eladó vagy értékegyeztetéssel öröklakásra
cserélhető egy nagy kertes, panorámás, két utcáról
megközelíthető ház. Értéke: 29MFt. Tel: 20/977-3182 

ALBÉRLET KIADÓ
* Kiadó Gödöllőn a Tűztoronyházban 2012. január 1-
jétől egy 1. emeleti, 56 nm-es lakás mélygarázsban lévő
gépkocsitárolóval. Tel.: 06-20/983-2193.

* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

* Gödöllőn, a Szent J. utcában azonnali költözéssel,
hosszú távra kiadó egy 50 nm-es, felújított 1+2 fél-
szobás lakás. Konvektoros, redőnyözött, részben bútoro-
zott, külön tárolóval. 60 ezer Ft + rezsi, kaució szük-
séges. Tel.: 70/-629-9669.

* Gödöllőn, az Erzsébet krt-on kiadó egy 55 nm-es, 2.
emeleti lakás. Tel.: 30/2242-653.

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben 4 lakásos társasházban
földszinti és 1. emeleti, 120 m2 alapterületű, nappali +
három szobás, újszerű állapotú lakás, teremgarázzsal
kiadó. 120 eFt+rezsi/hó+ kéthavi kaució. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, 120 nm –es kertes családi ház kiadó, nap-
pali+2 szobás, galériázott szobákkal. 80e Ft.+rezsi. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik
különbejáratú, bútorozott szobája, fürdőszoba, konyha
használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással TÁRS-
BÉRLETBE KIADÓ. 2011. december 05.-től költözhető,
csak nem dohányzó személy részére. Egy havi kaució szük-
séges. Ár: 30.000 Ft. + a rezsi fele. Érd.: 70/318-2127 

* Gödöllőn 57 nm-es családi ház, 24 nm-es fedett
terasszal 300 nöl telken sürgősen ELADÓ vagy
HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Csere is érdekel. Tel: 20/461-
0405, 20/385-2699 

* Gödöllőn gyönyörű környezetben, rendezett nagy kert-
ben álló új építésű iker családi ház egyik 74nm-es lakása
bútorozatlanul igényesnek kiadó. Érd: 30/683-2459

* 2 nőnek, vagy gyermek nélküli házaspárnak kertes
házban 2 szobás, fürdőszobás, konyhás 60nm-es
szigetelt lakás az Attila utcában hosszútávra kiadó.
Külön gázóra, busz közel. 30/581-3827 

* Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes
családi házban, külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es
összkomfortos, bútorozott lakás /kábeltévé, internet/
50.000.- Ft + rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 20/538-9543.

* Gödöllőn Dózsa Gy. utcában 76 nm-es lakás
hosszútávra kiadó bútorozatlanul, egyedi fűtéssel. Tel:
70/283-1187 

* Présház utcában napfényes, hangulatos lakrész csalá-
di házban bérbe adó egyedülálló férfi részére. Rezsivel
együtt 40.000,-Ft. Internet van. 20/240-4635 

* DIÁKOKNAK kedvező áron bútorozott albérlet kiadó
2011. december 1-től. Erzsébet parki HÉV megállótól 5
percre. Tel: 70/619-9079, 30/418-7206 

* Erzsébet királyné körúton 2 szobás 55 nm-es bebú-
torozott, felújított lakás kiadó! Érd: 30/2242-653 

* Gödöllőn csendes környezetben kiadó vagy eladó gaz-
daságos fűtésű 150 nm-es 3 szobás +nappali +étkező
+két fürdőszoba +gk. tároló ugyanitt. 130 nm-es épület
cégeknek is. 20/567-9348 

* Gödöllőn hosszútávra kiadó egy egyedi fűtéses, 1 +2 fél-
szobás, erkélyes, téglaépítésű, 69 nm-es, bútorozatlan
lakás. Bérleti díj: 50.000,-Ft/hó +rezsi. Tel: 20/382-2819 

* LAKÓTÁRSAT KERESEK! Gödöllő központjában. 28.000,-
Ft/hó + a rezsi fele. (1 havi kaució.) 20/959-3553 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más
tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca
elején. Tel.: 70/281-5126.

* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari
30 nm-es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-
346-5408.

* Gödöllőn eladó két db 30-30 nm-es üzlethelyiség rak-
tárhelyiségekkel. Darabonként: 16-16 mFT irányáron.
Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

*A Dózsa Gy. úton 1. emeleti (10 emeletes
házban), 44 nm-es, 1,5 szobás, 2 éve felújított
lakás, szabályozható távfűtéssel sürgősen
eladó. Irányár: 7,9 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában, az Erzsébet –park
közelében 3. emeleti, jó állapotú 54 nm-es, 2
szobás, részben felújított déli fekvésű lakás
eladó. Irányár: 8,2 mFt.
*A központban frissen felújított, 1. emeleti, 1
szobás, egyedi fűtésű lakás zárt udvari
parkolóval 2012. január 1-től hosszútávra bér-
beadó. Bérleti díj: 55 e. Ft/hó+ rezsi.
*A Csanakban kiváló minőségű, 2010-ben épült,
211 nm-es, nappali+4 szobás családi ház 919 nm-
es saroktelken fal, padló és mennyezetfűtéssel,
dupla garázzsal, riasztó és kamera rendszerrel
eladó. Külön bejáratú iroda kialakítható. Iá.: 65mFt.
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* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes
üzlethelyiség, mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda
stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 14,9 mFT. Érd.: 28/411-
086; 20/919-4870

* BÜFÉ (élelmiszerbolt jellegű) teljes berendezése
SÜRGŐSEN ELADÓ! Külön – külön is! Tel: 20/393-0350 

* Tűztorony melletti belső udvarban 70 és 35 nm-es
üzlethelyiség kiadó. 20/9325-415 

* Gödöllő központjában 31 nm-es helyiség üzletnek,
irodának kiadó. Tel: 20/273-4018 

* IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton, postával szem-
ben, 32 nm, 1.em. ÜZLETHELYISÉG KIADÓ: Gödöllő,
Kossuth L. utcában, 30 nm, fszt. udvarban. Érd:
70/373-8154, 20/333-2426 

* Gödöllőn, Dózsa György úti társasház zárt parkolójából
nyíló 21 nm-es garázs eladó. Tel: 20/946-2210 

* Oktatóterem tanfolyamra, alkalmakra, akár órákra is
kiadó Gödöllőn a Központban. Tel: 70/433-5033 

* Eladó Gödöllő központjában, liftes épületben 2db
egyenként 31nm-es –akár egybe is nyitható- légkondi-
cionált, egyéni mérőórás, új építésű –lakás célra is
használható- iroda, udvari beállóval. Érd: 70/3345-707 

* 37 nm-es helyiség Gödöllő központjában, szép
környezetben BÉRELHETŐ oktatás, kisebb ren-
dezvények, zsúrok, előadások céljára. Szabadság út 5.
(Volt Morzsi butik.) 30/975-3787 

* ELADÓ Gödöllő Petőfi téren, udvari, 30 nm-es üzlethe-
lyiség! (Bérlővel!) 30/346-5408 

* KIADÓ GARÁZSBEÁLLÓ a Remsey körúton. Tel:
30/201-7329 

* Gödöllőn a belvárosban minden igényt kielégítő 120
nm-es panorámás, több helyiségből álló iroda
hosszútávra kedvező áron kiadó. Tel: 20/9443-356 

* Gödöllőn a Szabadság út 5.sz. alatt (Volt Morzsi butik)
több helyiség kiadó. Tel: 30/975-3787 

* Gödöllőn a RÉGI POSTA épülete kiadó. Tel: 20/93-54-687 

* Kazinczy körúton garázs kiadó. Érd: 70/224-7137

ÁLLÁS

* Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal.
Tel.: 20/9455-583.

* A Frédéric Chopin Zeneiskola pályázatot hirdet isko-
latitkári munkakör betöltésére, heti 40 órás, határozat-
lan idejű, közalkalmazotti jogviszonyban. Feltételek:
középfokú végzettség, iskolatitkári gyakorlat. Előny:
ECDL számítógépes ismeret, alapfokú angol nyelvtudás,
felsőfokú végzettség, pénzügyi és munkaügyi gyakorlat.
Jelentkezés: postai úton 2100 Gödöllő, Ady Endre
sétány 1. Pályázati határidő: 2011. december 20. Az
állás legkorábban 2012. február 1-től tölthető be.

* Gödöllői szépségszalonunkba munkájára igényes
fodrászt és kozmetikust keresünk. Vendégkörrel előny-
ben. Tel: 30/676-4335 

* Gödöllői autószalon és szerviz autószerelő munkatár-
sat keres. Tel: 30/9968-228 szilbenkft@invitel.hu 

* 15 éve működő városközpontban lévő szépségszalonba
fodrászt keresek. Kedvező bérleti díj. Érd: 20/576-8097 

* Gödöllői cég keres országos munkavégzéssel optikai
kábelek nyomvonalának kialakítására, kábelbehúzásra
munkatársat. Villanyszerelői tapasztalat előnyt jelent,
„B” kat. jogosítvány szükséges. Email: optotel@
gmail.com 

* Bejárónő vállal: takarítást, ünnepi nagytakarítást,
ablak-tisztítást, mosás-vasalást, gyermek-megőrzést,
idősek gondozását. Hívjon bizalommal, árban mege-
gyezünk. Tel: 70/289-3905 

* Felveszünk belső ellenőrt felsőfokú közgazdasági
és/vagy pénzügyi végzettséggel, legalább 1-3 éves belső
ellenőrzési tapasztalattal. Jelentkezés önéletrajzzal és a
végzettséget igazoló dokumentumok bemutatásával.
Postacím: HM ARMCOM ZRt. 2101 Gödöllő, Pf:395. Tel:
28/422-119/214-es mellék 

* Keresünk villamos ívvel és lánggal hegeszteni tudó
központi fűtésszerelőket. Bérezés megegyezés szerint.
Érd: 70/537-2043 

* A BCM Mérnöki Iroda Kft. C#.NET szoftverfejlesztőket
és tapasztalt tesztelőket keres gödöllői munkavégzéssel.
Profi ASP.NET MVC és DevExpress szaktudással ren-
delkező alvállalkozókkal is keressük az együttműködés
lehetőségét. Az önéletrajzokat a vincze.zsuzsanna@bcm.hu
címre várjuk. Web: www.bcm.hu 

SZOLGÁLTATÁS

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

* Hőszigetelés, ház felújítás, korszerűsítés rövid
határidővel. Tel.: 30/242-9441

* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és
középvállalkozások részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat,
cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.:
430-341,30/211-9388.

* Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli kiszállás.
Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660 

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mosdók,
mosogatók, csőtörések javítása 0-24-ig. 70/241-8999.

* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek,
garázskapu szerelés, javítás 2órán belül. 20/9-177-555

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS.
Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák
árusítása. Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828,  www.interiortrans.hu 

* KÖLTÖZTETÉS ZONGORA ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNY
SZÁLLÍTÁS. Tel: 30/9134-599. Hétvégén és ünnep-
napokon is.

* 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

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

* VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás,
csatorna bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák
felújítása. Gázkészülékek, konvektorok tisztítása,
javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel:
20/9527-289, 28/476-229 

* Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal,
házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer és pro-
gramtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén is! Tel:
30/333-9201

* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés,
tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5. Tel: 30/592-
1856, 30/508-1380 
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Gödöllő belvárosában az Első Magyar
Optikus Zrt. november elején megnyitot-
ta a legkorszerűbb szemészeti vizsgála-
tokhoz szükséges eszközökkel felszerelt
Belvárosi Szemészetét.
Hazánkban minden negyedik nőnek és
minden hatodik férfinak enyhe látászavara
van. Szemüveggel is csak kartávolságra lát
a nők 5%, a férfiak 3%-a. A lakosság 20%-
a látáskorrekcióra szorul, a társadalom
elöregedésével ez a szám tovább nő.
Látásunk megóvásával mégis alig fog-
lalkozunk, holott ez teljesítőképességünk
elengedhetetlen feltétele is. Ha a távollátást
nem fedezik fel idejében, már 3 éves kor
körül, akkor elveszíthetjük térlátásunkat, a
kezelés elmulasztása kancsalsághoz is
vezethet. Ha 40 év felett az olvasási távol-
ság meghosszabbodásához nem társul
egyéb fénytörési hiba, akkor szemüvegre
csak az olvasáshoz lesz szükségünk.
A rendszeres szemészeti vizsgálat szük-
ségszerű, még abban az esetben is, ha nem
észlelünk különösebb problémát.
Gyermekek esetében befolyásolja az
olvasási, tanulási képességüket. A fiatalok
nagyfokú alkalmazkodóképességüknek
köszönhetően a nem elégséges dioptria
ellenére is élesen láthatnak. Ez azonban
olyan megerőltető, hogy a nap végére
fáradtságot, szem és fejfájást éreznek.
Különösen fontos az ellenőrzés magas
vérnyomásban, illetve cukorbetegségben
szenvedő betegeknek. Ezek a betegségek
panasz és látásromlás nélkül is okozhatnak
elváltozást a szemfenéken. Felnőtt korban

több olyan szembetegség is van, amely
alattomosan, tünet nélkül vagy kevés tünet-
tel kezdődik és akár előrehaladott látásrom-
lás is kialakulhat mire a beteg panaszt
észlel és orvoshoz fordul. Ilyen például a
zöld-hályog, a cukorbetegség szemészeti
szövődményei, az éleslátás helyének korral
járó elfajulása. Nincs tehát olyan életkor,
amikor felesleges a szemvizsgálat.
Nélkülözhetetlen évente - kontaktlencse ese-
tében félévente - a szemészeti szűrővizsgálat.
Egészségpénztári tagoknak a szemvizsgálat
és az új lencsék vásárlása megtakarítással jár.
A pénztártagok megtakarításaikat gyó-
gyászati segédeszközök - így szemüveg,
kontaktlencse vásárlására is fordíthatják,
melyhez orvosi beutaló sem szükséges.
Most a Belvárosi Szemészeten alkalom
nyílik december 15-ig. , szemész szakor-
vos, diplomás optometrista, kontaktológus
és szakképzett látszerészek segítségével
INGYENESEN  computeres látásvizsgála-
tra,szemfenék vizsgálatra, Glaukóma
szűrésre, gyermek szemészetre, zöldhályog
és szürkehályog szűrésre.
Jelentkezzen be most: 06-28/412-424

Rendel: Dr. Haklik Edina szemész főorvos
Gödöllői üzlet nyitva tartása:

Hétfő: 9-17.30
Kedd: 9-18,00

Szerda: 9-17.30
Csütörtök: 9-17.30

péntek: 9-17.30
Szombat: 9-17.30

Cím : Gödöllő 2100 Kossuth L. u. 9.

A gödöllői Belvárosi Szemészet ajándéka!
Ingyenes látásellenőrzés és szaktanácsadás december 15-ig



* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-9 tonnáig, belföldi és
nemzetközi, szükség szerint dobozok, csomagolás, zon-
gora, pianínó, páncélszekrény. Mindent és mindenkor!
Molnár József 28/421-134; 30/9593-804, mol-
nar.koltoztetes@upcmail.hu 

* Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók, mikrók
javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is!
30/234-7012 Krokovics. 

* Megbízható, 22 év tapasztalattal rendelkező bővülő
könyvelőirodánk új korrekt ügyfeleket keres, akiknek
vállalja komplex könyvelését, bérelszámolását, adóbeval-
lások elkészítését és adóhatósági ügyintézését. Várjuk
jelentkezését a 06/30/9349986 telefonon.

* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási
munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679 

* ELADÓ TÜZIFA KISZÁLLÍTÁSSAL. Tel: 20/568-4921 

* FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, kényelmes, megbízható.
Női hajvágás: 1800 Ft. Férfi hajvágás: 900 Ft. Gyermek
hajvágás: 600 Ft. Hívjon bizalommal! 70/280-2276

* Idősgondozást vagy gondozást vállalok, érdekel a
takarítás is. Számlaképes vagyok. Tel: 30/509-6813 

* FŰRÉSZLÁNC ÉLEZÉS. Tel: 06-20-244-5524 

* DENEVÉRPAD – a gerincpanaszok enyhítésére gerinc-
nyújtó terápia. Gödöllő, Petőfi udvar. Bejelentkezés:
20/343-0156 

* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag gombás benőtt köröm szakszerű kezelése,
ápolása, talp masszázs. 28 év szakmai háttér. Óvakodjon
a házaló kontároktól! Bárándi József 20/532-7275 

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta ler-
akást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást.
Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177. 

* AKCIÓ A MINI SZALONBAN! Vendégeinknek minden
pénteken 30%-s kedvezményt biztosítunk. Várunk
szeretettel! Gödöllő, Petőfi tér 11. FODRÁSZ: 20/611-
4379, KOZMETIKUS: 70/270-0646, MŰKÖRMÖS:
70/311-1874 

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés).
Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804 

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés,
dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth László.
Tel: 30/9229-553. 

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfo-
gadható áron! Tel: 20/9133-165 

* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98 

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgo-
zatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-
851-8763

OKTATÁS

* GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTANFOLYAMRA
JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ, HOGY NEM OLYAN
TANÁRT KAPSZ MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY
EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM JÖSSZ MAJD KI
A CSOPORTODDAL? EZ TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MIN-
DEN CSOPORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYAMUNKRA
100 SZÁZALÉKOS ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVIS-
SZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK! NÉZD MEG HON-
LAPUNKAT ÉS JELENTKEZZ MA!
WWW.STUDIOONLINE.HU. TANULJ VELÜNK ANGOLUL,
NÉMETÜL, OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS
OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI ÓRÁKON. GÖDÖL-
LŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLEN-
BEN - FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELEFONÁLNOD
KÉNYELMESEBB? TELEFON: 0620 216 62 40 

* TOP-TAN: Angol nyelvtanfolyam januártól. Ha nem
akarod tizedszer is elölről kezdeni, de egy kis ismétlés
jól jönne: Pre-Intermediate: kedd-csütörtök 17.00-
18.30. Max 5 fős csoportok. További tanfolyamok: www.
toptan. hu, toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

* TOP-TAN: Veszélyben a félévi jegyed matekból,
fizikából, kémiából? Korrepetálásra van szükséged?
Hívd Karcsi bácsit. Magántanulók vizsgára való
felkészítését is vállalom. Tel: 30-908-4130. 

* LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS 3 éves kortól
egyéni és kiscsoportos formában. Dr. Virsingerné Ágota
logopédus – mozgásterapeuta. Cím: Gödöllő, Szent
István tér 7. 20/543-3407 

* „B” KATEGÓRIÁS személygépkocsi vezető tanfolyam
indul 2011.12.19-én 17 órakor a PELIKÁN
AUTÓSISKOLÁNÁL (Petőfi tér 9.). 20/9734-738,
70/433-5033 www.pelikansuli.hu, info@pelikansuli.hu 

* Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt
korosztálynak. TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit
fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953  

* NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten
minden korosztálynak. Közép és emelt szintű érettségi,
ORIGO, GOETHE, ÖSD, TELC nyelvvizsga felkészítő. KOL-
LARICS KATALIN 30/611-0036 

ADÁS~VÉTEL

* Eladó egy részlegesen felújított Biedermaier bútorgar-
nitúra. Tel.: 06-20/212-6315.

* JUNKERS ZW18-2 DH KE23 típ. új, garanciális, fali
kéményes kombi gázkazán /18kW/ eladó. Ár: 140.500,-
Tel.: 20 – 491 – 66 – 04

* PESSOA póni nyereg eladó. Barna színű, rendszeresen
ápolt, hevederrel, nyeregvédővel,   15 ľ”. Vaterán
megtekinthető, termékkód 1501327397. Tel.: 20 – 491
– 66 – 04, Ár: 150.000,-

* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, PAPÍRRÉGISÉGEKET,
képeslapokat, diafilmeket, LP-ket vásárolok. Gyors
kiszállás, azonnali fizetés. Tel: 30/543-8155 Nap
Antikvárium Gödöllő, Szabadság út 11. 

* Járt már nálunk? AKCIÓS CSIZMÁKKAL,
BAKANCSOKKAL és TÁSKÁKKAL várjuk szeretet-
tel üzletünkben. Gödöllő, Patak tér 1. (Erzsike
boltja mögött.)

* TERMELŐTŐL AKÁC TÜZIFA 2.200,-Ft hasít-
va, 2.000,-kugliban eladó. Gödöllőn ingyenes
kiszállítással. 20/2922-405 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* Eladó SUZUKI SWIFT 1328 cm3, piros,
2008-s, 2000 km-rel, garázsban tartott. Tel:
30/201-7329

* AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szakü-
zletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: besz-
erelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás.
Minőségi akkuk, kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út
50. (Temetővel szemben) 20/94-58-766, 28/611-728 

EGYÉB

* ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS HÁZA-
SPÁRRAL VAGY EGYEDÜLÁLLÓ IDŐS EMBERREL. Tel.:
30/727-7667.

* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.*
Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.: 20/9455-583.

* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

* Szeretettel várjuk az érdeklődőket egy KÖZÖS
KARÁCSONYI ÜNNEPI ESTRE. Vendég: PETRÁS MÁRIA
csángómagyar népdalénekes, keramikusművész.
Időpont: 2011. dec. 12. 18h. Helyszín: KÖNYVTÁR,
Gödöllő, Dózsa Gy. út 6/8. Belépés: a szervezőknél
igényelhető tisztelet jeggyel. Új Forrás Polgári Kör –
Gödöllő, Erkel F.u.8. Tel: 28/527-620, 30/6343-563
(A jelenlévők az előadó termékeiből a helyszínen
vásárolhatnak.) ÁLDOTT ÜNNEPEKET! 

* MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-, aranyvessző-
, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-, lépesméz
kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721  

* Ezúton értesítem tisztelt utastársainkat, hogy a
HARIS TRAVEL CLUB ÉVADZÁRÓJÁT – GAÁL ERNŐ
EMLÉKÉRE - DECEMBER 17-én
Gödöllőn tartja. Bővebb felvilá-
gosítás és jelentkezés: Tóthné
Anci 30/268-5596, 28/415-685

* Vásároljon HAMISÍTATLAN,
OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-
hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft
+üveg. 720 ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe
elfogadok. Szabó György
Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:
28/417-913
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 7.
Megfejtés: Száz éve, 1911-ben született olimpiai bajnok (1936. Berlin) sportolónk neve, sportága és szülőhelye
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐ os vásárlási utalványát nyerte: dr. Reindl László, Vadász u. 16.,
Nagy Terézia‐Katalin, Vörösmarty u. 2. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Nagypál Sándor, Fenyves köz 36.,
Seregélyes Mónika, Fenyves köz 23.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Tari Tímea, Kossuth L. u. 32.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Vargáné Dobrocsi Edit, Kossuth L. u. 54., Bartók Eszter,
Egyetem tér 4/c.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Juhász Imre,
Repülőtéri út 1/16.


