
Erzsébet királyné gyakran ragadott tol-
lat, s öntötte versbe gondolatait. Emlé-
kének szép ápolása a nevével fémjel-
zett vers- és prózamondó verseny, ami-
vel az idén a „Híres Hölgyek Gödöllőn
– 2012 a Nők Éve” programsorozathoz
csatlakoztak a rendezők: Gödöllő Város
Önkormányzata, a Városi Könyvtár, a
Királyi Kastély és a Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete.

A versenyt áprilisban hirdették meg,
s az ország minden részéből jelentkező,
közel 300 résztvevő számára szeptem-
berben tartottak előválogatót, ahonnan
a legjobb 40 fő jutott a döntőbe. Ezzel
párhuzamosan zajlottak a gödöllői for-
dulók. A városi döntőre november 10-
én került sor, innen 9-en vehettek részt
a szombati, végső megmérettetésen.

A versenyzők négy korcsoportban
álltak a zsűri elé, amelyben Pécsi Ildi-
kó Kossuth-díjas színművész, Gödöllő
díszpolgára, Cserháti Ágnes televíziós
műsorvezető és Szervét Tibor színmű-

vész, érdemes művész hozott döntést.
Az I. korcsoportban a 10-12 évesek, a
II-esben a 13-15 évesek, a III-asban a
16-19 évesek, míg a IV-esben a 20-26
évesek álltak színpadra.

Albertirsa,Berettyóújfalu, Bóly, Bu-
dapest, Csömör, Dabas, Dunaföldvár,
Érd, Gödöllő, Inárcs, Kakucs, Kistar-
csa, Kulcs, Lepsény, Maglód, Makó,

Nagyigmánd, Pápa, Penészlek, Pilisvö-
rösvár, Szekszárd, Veszprém és Záhony
vers- és prózamondóinak az elődöntők
során két művet, egy kortárs irodalmi
alkotást és egy magyar vagy a világiro-
dalom egy női szerzőjétől származó
művet kellett előadni. Az országos talál-
kozón egy, a zsűri által kiválasztott pro-
dukcióval léptek a közönség elé.

Berg Judit, Bosnyák Viktória, Varró
Dániel, Szabó Magda, Kányádi Sán-
dor, Sík Sándor, Kaffka Margit, Márai
Sándor, Weöres Sándor, hogy csak né-
hányat emeljünk ki azok közül, akik-
nek sorai elhangzottak, de volt olyan
versenyző is, aki saját versét adta elő.
Nem volt egyszerű a zsűri dolga.

(folytatás az 5. oldalon)
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Irodalmi tisztelgés Erzsébet királyné emléke előtt

Akik a szívükből a legtöbbet adták
Különleges volt a 18. alkalom az
Erzsébet királyné tiszteletére
megrendezett vers- és próza-
mondó verseny történetében. A
rendezvény az idén országossá
bővült. Az elmúlt hetekben meg-
tartott előválogatók után, no-
vember 24-én 49-en mérték ösz-
sze tudásukat a Gödöllői Királyi
Kastély lovardájában megrende-
zett országos találkozón.

Három jelentős sportfejlesztés valósulhat
meg a társasági adóból adható támogatá-
soknak, és az eredményes pályázatoknak
köszönhetően. (2. old.)

Zita királyné és a 100. éve született Habs-
burg Ottó emléke előtt tisztelegtek a kas-
télyban a bécsi és a gödöllői zeneiskola ál-
tal rendezett koncerten. (5. old.)

A hétvégén rendezik meg, immár 6. alka-
lommal, az OTP Bank Lovas Világkupát,
amelynek helyszíne ezúttal is a Papp Lász-
ló Sportaréna lesz. (8. old.)

Egy évvel ezelőtt indult el a „Legyen
Gödöllő Kerékpárosbarát Város!” prog-
ram, aminek részeként az elmúlt hóna-
pokban több fejlesztés is történt. A nyár
folyamán az előzetes igény felmérése-
ket követően első körben a város több
pontján kerékpártámaszokat helyeztek
ki, a múlt héten pedig az első közleke-
dési rendet is érintő változtatásra is sor
került: a kerékpárosok számára megtör-
tént a kétirányúsítás a korábban egyirá-
nyú Dalmady, Csipke és a Lumniczer
utcában.

A program egyik elemeként az úttes-
ten szigeteket alakítottak ki, és felfestet-
ték a kerékpáros közlekedést segítő jel-
zéseket, amik a kerékpárosokat védik a
gépjármű forgalomban. Ez főleg az első
időszakban egyaránt fokozott figyelmet
igényel majd az autóvezetőktől, a bicik-
lisektől és a gyalogosoktól. A Dalmady
és a Csipke utcán csak a célforgalom
haladhat át, s fel kell készülni a kerék-
párosok Dalmady utcából az Isaszegi
útra, valamint a Lumniczer utcából a
Petőfi Sándor utcára való kihajtására is.

(folytatás a 2. oldalon)

Kerékpárosok figyelem!

Változás
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Tájékoztatást kapott a képviselő-tes-
tület az április 1-jén létrejött Gödöllői
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
munkájáról. Mint Fábián István tűz-
oltó alezredes, kirendeltség-vezető
arról beszámolt, a tűzoltók idén 1072-
szer vonultak ki, felerészt tűzesetek-
hez. A műszaki mentések száma 242
volt. A fennmaradó majdnem 300
esetbe tartoztak a különböző segítség-
nyújtások valamint a vaklármára
vagy szándékosan megtévesztő jel-
zésre történt vonulások. A kérdésre
válaszolva elmondta, a kábelégetések
okozóit, a tűzgyújtási tilalmak meg-
szegőit rendszerint nem sikerül tetten
érni. 

A polgári védelem szakemberei a
többi között felmérték az ár- és bel-
vízzel kapcsolatos kockázati helye-
ket, a víztározókat, az óvóhelyek, a
csapadékvíz-elvezető árkok valamint
a veszélyes fák-fasorok állapotát.    

Az iparbiztonsági szakterületen
felmérték a veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemeket. A kirendeltség
adatgyűjtést végzett a veszélyes áru
vasúti szállításáról. Gödöllőn a Rá-
kos-patak (erről a godollo.hu oldalon
is lehetett olvani), Acsán a Galga
szennyezettsége miatt folytattak vizs-
gálatot a helyi polgármesteri hivatal-
lal és a Környezetvédelmi Felügyelő-
séggel. A Rákos-patakot szennyező
anyagról megállapították, hogy nem
volt veszélyes a környezetre. A Gal-
gát szennyvíztisztító telepről érte
szennyezés. A község polgármestere
erről bejelentést tett.     

Kiemelt figyelemmel kezeli a ki-
rendeltség a hatósági szakterületen a
zenés-táncos szórakozóhelyekkel és
rendezvényekkel kapcsolatos engedé-
lyezési eljárásokat, és több alkalom-
mal végeztek éjszakai ellenőrzést. 

Rendelet a gazdasági
tevékenységekről

Rendeletet alkotott a képviselő-tes-
tület a város területén gyakorolható
egyes termelő és egyes szolgáltató

gazdasági tevékenységekről. Eddig a
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) tar-
talmazta a város területrészein végez-
hető gazdasági tevékenységekre, „te-
lepekre” vonatkozó helyi szabályokat
is.

Az új HÉSZ egyeztetési, vélemé-
nyezési eljárása során a Pest Megyei
Kormányhivatal Építésügyi Hivatala
javasolta, hogy a „telepeket” önálló
rendeletben szabályozza az önkor-
mányzat. 

Bérleti díj csökkentés 
a piacon 

Átlagosan 4,02 százalékkal csök-
kenti a Városi Piac bérleti díjait az
önkormányzat. A romló gazdasági
helyzet Gödöllőn is a forgalom visz-
szaeséséhez vezetett. A jelenlegi kí-
nálat megőrzéséért nyúlt a bérleti díj
csökkentés szokatlan eszközéhez a
képviselő-testület, amikor a jövő évi
díjakról döntött.

Az őstermelői mobil asztalok bér-
leti díja változatlanul 700 Ft/nap
(áfával együtt). Az előre fél- illetve
egy évre szerződött őstermelői aszta-
loknál sem változik a díj. Havi fizetés
esetén 8500 Ft/hó plusz áfa lesz a fi-
zetendő összeg.

A mozi bérleti díja a korszerűsítés
révén megnőtt látogatottság miatt ha-
vi 100 ezer forint plusz áfára emel-
kedik.

A jövő évi bérleti díjak változása a
piacot üzemeltető önkormányzati tár-
saság bevételét 1,6 millió forinttal
csökkenti, de a piac így is eredmé-
nyesen működtethető lesz. 

Mezőgazdasági ingatlanok
díjai  

Jövőre 3 százalékkal emeli az 1500
négyzetméternél kisebb és az annál
nagyobb mezőgazdasági rendeltetésű
ingatlanok haszonbérleti illetve föld-
használati díjait az önkormányzat. A
decemberi 31-én lejáró szerződéseket
öt évre meghosszabbítják.                  lt 

(Folytatás az 1. oldalról)

A kerékpárosok számára fontos átalakí-
tást ünnepélyes szalag és gumibelső át-
vágással ünnepelték meg november 21-
én. A Lumniczer utca és a Petőfi tér sar-
kánál kialakított szigetnél Tóth Tibor
alpolgármester és Füle Sándor, a Ma-
gyar Kerékpáros Klub gödöllői vezetője
végezték el az avatást, amit a helyi bi-
ciklisek egy közös kerekezéssel tettek
emlékezetessé.  

A forgalmi rend változása minden
közlekedőtől az eddiginél nagyobb fi-
gyelmet követel, mivel az érintett utcák-
ban és azok környékén várhatóan meg-

nő majd a kerékpárosok száma. A terü-
leten a közterület felügyelet munkatár-
sai fokozottan figyelemmel kísérik,
hogy mindenki betartja-e a vonatkozó,
megváltozott szabályokat. A múlt héten
is többször figyelmeztették a környéken
közlekedőket, s a következő hetekben is

fokozott ellenőrzésre, szükség esetén
pedig büntetésre számíthatnak a sza-
bálytalankodók. kj

Városunkban több olyan fejlesz-
tés van folyamatban, amit a tár-
sasági adóból történő támoga-
tás segítségével tervez megva-
lósítani az önkormányzat. A Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola tor-
nacsarnoka és a Táncsics Mihály
úti sportcentrum új műfüves
pályája már kivitelezés előtt áll,
s ez a konstrukció ad lehetősé-
get a városi uszoda megvalósí-
tására is.  Mindhárom beruhá-
zás egy átfogó program része.

– A három jelenleg zajló sporthoz kap-
csolódó létesítményfejlesztés szorosan
kötődik városunk oktatási és sport kon-
cepciójához – mondta lapunk meg-
keresésére Pecze Dániel sportügyi ta-
nácsnok. – A munka már akkor el-
kezdődött, amikor elindult a minden-
napos testnevelés bevezetésének ki-
dolgozása, amivel megelőztük a hazai
gyakorlatot.  
– Mit kell tudni erről a lehetőségről?
– A jelenlegi törvényi szabályozás le-
hetővé teszi a társasági adót fizető vál-
lalkozások számára, hogy ennek az
adónemnek a 70 százalékát ne a költ-
ségvetésnek, hanem egyes sportágak
támogatására, illetve ahhoz kapcsolódó
létesítményfejlesztésre fordítsák.  Ezek
a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda,
a vízilabda és a jégkorong. A támoga-
tásra sportegyesületeken keresztül van
lehetőség. Arról, hogy egy-egy egye-
sület mennyi támogatást kaphat, az
adott sportág szakszövetsége dönt.  Ezt

a lehetőséget igyekeztünk összekap-
csolni a városi fejlesztésekkel.  
– Ezek egyike a Petőfi iskola torna-
csarnoka…
– Nagy öröm számunkra, hogy a Petőfi
iskola régen várt, 210 millió forintos
tornaterem bővítésének kivitelezése ta-
vasszal megkezdődhet. A fejlesztésre
rendkívül nagy szükség van, hiszen
városunkban ennek az iskolának van a
legkisebb, mindössze 18x9 méteres
tornaterme. A kosárlabda szövetség két
ütemben, 2011-ben, és 2012-ben hagy-
ta jóvá a támogatást, amihez az önkor-
mányzat az önrészt és a szükséges terü-
letet adja.  Bár nem volt kötelező –  de
mivel közpénzről van szó – a kivitele-
zőről közbeszerzés keretében született
döntés.  A csarnokot nem csak a Petőfi
iskola diákjai és a kosárlabdázók hasz-

nálják majd, hanem
a Szent János utcai
Óvodába járó gyer-
mekek is. Oda több
mint 200 kisgyerek
jár, s ez az egyetlen
ilyen intézmé-
nyünk, ahol még
nincs megfelelő mé-
retű tornaszoba.  A
munkát akár már
most is megkezdhetnénk, de annak ér-
dekében, hogy a téli időszakban is le-
gyen hol megtartani a testnevelés órá-
kat, csak tavasszal fogunk hozzá. 
– Úgy tudjuk, tavasszal kezdődnek
meg a műfüves pálya munkálatai is. 
– Így igaz. Ez a 130 millió forintos be-
ruházás a gödöllői labdarúgás utánpót-
lás nevelésében kap majd szerepet. A
Gödöllői Sport Klubban jelenleg há-
romszáz gyerek focizik. A társasági
adóból történő támogatásra itt is még
2011-ben adtuk be a pályázatot. A kez-
dés a közbeszerzési miatt tolódott ki ta-
vaszra, de az előkészítő munkák, mint
például a közműkiváltások és a terep-
rendezés, már megtörténtek. 
– A sportcentrumot sokszor éri vád
amiatt, hogy a jelenlegi műfüves
pálya nem elég nagy ahhoz, hogy
bajnoki mérkőzést lehessen játszani
rajta. Ez a pálya mekkora lesz?
– A jelenlegi műfüves pályának való-
ban vannak korlátai, de nagyobb mé-
retű pálya lefedésére már nem lett vol-
na lehetőségünk. Márpedig télen so-
kaknak nyújt sportolási lehetőséget,

hogy fedett, fűtött sátor fedi!  Emiatt
kompromisszumot kellett kötnünk. Az
új pálya méretei azonban megfelelőek
lesznek ahhoz, hogy  akár I. osztályú
mérkőzést is játszanak majd rajta.  A
fejlesztés ezzel nem ér véget, a sport-
klub jövőre az öltözők építésére sze-
retne pályázni. 
– A legtöbbeket az októberi kép-
viselő-testületi ülésen bejelentett 
uszodaépítés foglalkoztat. Ez a lokál-
patrióta képviselők által tartott fó-
rumokon is szóba került. 
– Ez a beruházás egy szakmailag rend-
kívül megalapozott koncepcióra épül,
aminek a garanciája Kiss Gergely, há-
romszoros olimpiai bajnok vízilabdá-
zó. A sportuszoda és vízilabdacsarnok
tervei szerint a fedett létesítmény egy
33 méteres és egy 5x10 méteres tan-

medencét foglal majd magában és
strandterület is kialakítható a Spar Áru-
ház mögött, az Ipolyság és Turóc utca
sarkán  található 1,7 hektáros ingatla-
non. Lesz az épületben wellness rész-
leg szaunával, jacuzzival és fitness te-
remmel. A beruházás, ami a vízilabda
sporthoz kapcsolódik, egy regionális,
hiánypótló központ lesz. A Kiss Ger-
gely által létrehozott egyesület az
egész régióból összefogja majd a ví-
zilabdázókat. A fejlesztés lehetővé te-
szi, hogy minden gödöllői gyerek
megtanuljon úszni. Délelőtt elsősor-
ban az iskolások használnák a létesít-
ményt, más időpontokban egyesületi
edzések lesznek, és szabadidős
úszásra nyílik lehetőség. Itt a szakmai
program különösen nagy hangsúlyt
kap, ez segíti ugyanis az üzemeltet-
hetőséget.
– Visszatérő kérdés: Miért nem az
egyetemmel közösen? Elég furcsa,
hogy a város és az egyetem külön
pályázik.
– Ez bennünket is meglepett, mivel az
egyetem nem tájékoztatott bennünket
arról, hogy ilyen beruházásra készül.
Csak szeptemberben tájékoztatták a
polgármester urat, ekkor derült ki szá-
mukra, hogy az általuk kiválasztott
helyen a helyi építési szabályzat nem
teszi lehetővé az építkezést. Akkor
módosították a tervezett helyszínt, a
strand területére. De, hogy ott megva-
lósítható-e a létesítmény, az nem ön-
kormányzati hatáskör, hanem hatósá-
gi. Ezt jelenleg a Hatósági Iroda vizs-
gálja.  
Mi ezzel párhuzamosan és függetle-
nül dolgoztunk. 
– Mikorra várható döntés ez ügyben?
– A pályázatot tavasszal bírálják el,
mivel a vízilabda szövetség jelenleg
túllépte a keretét. Természetesen ad-
dig is dolgozunk, most folyik az en-
gedélyes, és a kiviteli tervek készí-
tése. 
– Említette, hogy a jövőben is pá-
lyáznak majd ebben a konstruk-
cióban. Elképzelhető, hogy más
sportágakat is bevonnak?
– Ez nem rajtunk múlik. Mint említet-
tem, törvény szabályozza, hogy ez a
támogatás mely látványsportokra for-
dítható. Amennyiben ez a keret bővül,
mi örömmel állunk a bővítés elé.

jk

Bár az időjárás még nem for-
dult télire, eltűntek a virágok a
kandeláberekről, hogy átadják
helyüket az adventi dekoráció-
nak.  A hét végére, advent  első
vasárnapjára, már a kará-
csonyfa is állni fog a városháza
előtt.

Hasonlóan az elmúlt év késő őszéhez
– kora teléhez, az idén csak az ünnepi
előkészületek miatt szedték be a fő-
teret díszítő ámpolna virágokat, az
évszakhoz képest meleg időjárásnak
köszönhetően azok még most is virá-
goztak. Mivel azonban a hétvégén
már a karácsonyi ünnepkör veszi kez-
detét, a virágok helyére már a fény-
füzérek kerültek.
Az enyhe idő egyébként is jelentősen

átalakította a VÜSZI Kft. kertészeti
részlegének munkarendjét. A héten a
nemrég lehullott lomb összeszedé-
sével foglalatoskodnak, és a szokottól
eltérően feladatot ad számukra a fű-
nyírás is. 

Figyelembe véve a naptárat árvács-
kák, kerültek a szabadtéri ágyásokba,
s beültették a majd tavasszal virágzó
hagymásokat is: tulipán, jácint kró-
kusz és hóvirág várja a földben a ki-
keletet. 

Sajnos azonban a hétvégén is
akadt, aki nem a szépítéssel, hanem a
rongálással foglalkozott. A futókör, és
az alsópark több tájékoztató tábláját
is grafitisek tették tönkre, jelentős
kárt okozva ezzel a VÜSZI-nek, és a
városnak. bj

Kétirányúsított utcák – csak bicikliseknek

Kerékpárosok figyelem!

Eredményes pályázatoknak köszönhető sportfejlesztések 

Átfogó, megtervezett program

Képviselő-testületi hírek 
Tűzoltóság: több, mint ezer kivonulás

Virágok helyett adventi fények

Ünnepi díszt ölt a főtér
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Diákokat, szülőket és pedagó-
gusokat egyaránt nehéz fel-
adat elé állítják a továbbtanu-
lással kapcsolatos tennivalók.
Ezek akkor sem egyszerűek,
amikor minden tiszta és átte-
kinthető, de most, hogy a köz-
oktatási rendszer átalakítás
alatt van, sokan még bizonyta-
lanabbá váltak.

Nincs ez másként azokkal a szülőkkel
sem, akik a Török Ignác Gimnázium-
ba szeretnék felvételiztetni gyerme-
küket. Fábián Bertalannal, az intéz-
mény igazgatójával a legfontosabb
tudnivalókat tekintettük át.

– Igazgató Úr! Az oktatási rend-
szer folyamatban lévő átalakítása
mennyiben érinti a középfokú okta-
tási intézményekbe történő felvéte-
liket?

– A változások elsősorban a tanárok
számára jelentenek kihívást, a szülőket
és a gyerekeket nem érintik. Nekik az a
feladatuk, hogy betartsák a felvételi el-
járáshoz tartozó időpontokat.

– A jelenleg érvényes törvények
szerint a következő tanévet már nem
önkormányzati, hanem állami intéz-
ményként kezdik meg. Érinti ez azt,
hogy milyen osztályokat indítanak?

– Az eddig ismert jogszabályok
alapján a Török Ignác Gimnáziumban
folytathatjuk az eddigi oktatási for-
mát. Továbbra is lesz 5 éves angol
kéttannyelvű, emelt szintű angol,
emelt szintű német, és emelt szintű
matematika oktatás, valamint nyolc-
osztályos képzés. De csak azokat az
osztályokat indíthatjuk, amiket meg-
hirdettünk. Új kezdeményezésekre je-
lenleg nincs lehetőség. 

– Milyen dátumokra kell tehát
odafigyelni a szülőknek?

– Most a legfontosabb a december
10. Ez a határideje a központi írásbeli
vizsgára jelentkezésnek. Fontos,
hogy ezt nem indítja el automatikusan
az általános iskola, ezt a szülőknek
kell megtenni!

A központi felvételit január 19-én
délelőtt 10 órakor írják meg azok,
akik a jelenlegi 8. osztályból jelent-
keznek továbbtanulásra, azok pedig,
akik a 4. és a 6. osztályból szeretné-
nek gimnáziumba menni, egy nappal
korábban, január 18-án, 14 órától. Er-
ről senki sem kap külön értesítést! Az
írásbelik során 45 perces magyar
nyelvi-, és 45 perces matematikai fel-
adatlapot kell kitölteni. A tesztet bár-
melyik olyan intézményben megold-
hatják a jelentkezők, amelyik erre jo-
gosult – így nálunk is van erre lehető-
ség. Erről célszerű előre tájékozódni. 

Aki nálunk írja a tesztet, és szeret-
né tudni, milyen eredményt ért el, az
február 5-én megtekintheti dolgoza-
tát. Erre csak személyesen biztosí-
tunk lehetőséget, interneten nem lesz
hozzáférhető, valamint sem e-mailen,
sem postai úton nem küldjük el senki-
nek! Aki azonban igényli, térítés elle-
nében másolatot kaphat róla. Ekkor
kapják meg az értékelő lapokat is, ezt
természetesen térítésmentesen. Ezt
követően február 15-ig kell leadni a
tanulói jelentkezési lapokat. Ezeket
az általános iskola továbbítja a felvé-
teli központnak, de a hat és nyolcosz-
tályos gimnáziumi képzés esetén a
szülő is megteheti.

– A felvételi érelemben hány in-
tézményt jelölhetnek meg a jelent-
kezők?

– Jelenleg nincs felső korlátja,
hogy hány intézménybe jelentkezhet
a diák, annyit írhat be amennyit akar,
de azért nem árt átgondolni, hogy
hány helyre tud majd elmenni szóbeli
vizsgát tenni. Fontos, hogy az első
helyre azt az iskolát jelöljék meg, ami
számukra a legfontosabb, és ennek
alapján állítsák össze a további sor-
rendet is. Aki hozzánk szeretne jelent-
kezni, az írja az első helyre a Török
Ignác Gimnáziumot! A nyolcosztá-
lyos képzésre jelentkezőknek intéz-
ményünk február 23-án, a négy és öt
évfolyamosra március 2-án rendez
szóbeli vizsgát. 

– Mi alapján döntenek arról, kit
vesznek fel?

– A döntést nem itt, és nem mi hoz-
zuk meg, hanem Győrben, a felvételi
központban születik meg, a megadott
ponthatárok alapján.

– Önök mi alapján számolják a
pontokat?

– Az intézmények között vannak
eltérések. Mi, az 5., 6., 7. osztály év
végi, és a 8. év félévi jegyeit, vala-
mint az írásbeli és a szóbeli felvételi
eredményeit vesszük figyelembe. A
nyolcosztályos képzésre jelentkezők-
nél a 3. osztályos év végi és a 4. osztá-
lyos félévi jegyeket számítjuk be. Az
elért eredményekről első körben már-
cius 13-án délutántól tájékozódhat-
nak a felvételizők, ekkor függesztjük
ki, illetve tesszük közzé iskolánk hon-
lapján az ideiglenes felvételi jegyzé-
ket, a végleges eredményről pedig áp-
rilis 25-én értesítjük a tanulókat és az
iskolákat. A hozzánk jelentkezők is-
kolánk honlapján részletes tájékozta-
tást találnak a felvételi eljárásról.

(k.j.)

Az eredetileg a törvényjavaslat 100 fo-
rintban határozta meg a közműadó
mértékét méterenként, de azt a költ-
ségvetési bizottság elfogadott módo-
sító indítványa 125 forintra emelte a
tervezett 30 milliárd forintos adóbe-
vétel elérése érdekben.

Szintén módosította az eredeti tör-
vényjavaslatot az az elfogadott indít-
vány, amely kivonta az adó hatálya
alól a földgázszállítási és a villamos-
energia-ipari rendszerirányító tulajdo-
nában álló vezetékeket.

Az elfogadott törvény szerint tehát
méterenként 125 forint adót kell fizet-
ni a közművezetékek után 2013. janu-
ár 1-jétől. Az adót a víz-, a szennyvíz-,

a földgáz-, a hő-, a villamosenergia- és
a hírközlési vezeték tulajdonosának,
az állam vagy helyi önkormányzat tu-
lajdonában álló közművezetéknél az
üzemeltetőnek kell megfizetnie. Men-
tesülnek a közműadó alól a helyi ön-
kormányzatok és az állam is, míg a
távközlési szolgáltatók – a vezeték
hosszától függő mértékű – adóked-
vezményt kapnak.

Az érintett szektorok közül az áram-
szolgáltatók és a távközlési cégek kap-
ták a legnagyobb terhet, összesen 20-
20 milliárd forintnyit. A víz- és csator-
natársaságok 12,5 milliárdot, a gáz-
szolgáltatók 8-9 milliárdot fizethetnek
be, míg a távhőszolgáltatók kb. 200
millió forintot.

Érdekesség, hogy a betervezetthez
képest módosított törvény máris újabb
módosítás elé néz. Bár a jelenlegi állás
szerint nem kell fizetnie központi gáz-,

illetve áramhálózata után az MVM-
nek és a Molnak, a nemzetgazdasági
miniszter azonban már be is nyújtott a
parlamentnek egy módosító javaslatot,
amely szerint kiterjesztenék az új adót
erre a két vállalatra is.

Bár a központi ármeghatározás mi-
att az államtól függ, hogy az áram-, a
gáz- és a vízközmű-szolgáltatók áthá-
ríthatják-e az adót a lakosságra, a táv-
közlési cégeknek azonban nincs ilyen
megkötésük, így jövőre biztosan töb-
bet kell fizetni a telefonért, a kábelté-
véért és az internetért. 

A törvény módosítása az önkor-
mányzatokat is érinti, hiszen míg az
előző tervek szerint a települések ha-
tásköre lett volna az adó kivetése, és az
abból származó bevétel őket gyarapí-
totta volna, a módosítás után még sen-
ki nem tudja, hogy csak a kivetés joga
lett az államé, vagy a pénz is.           (b.j.)

Jelentősen megváltozna a közösségi
közlekedés kedvezményrendszere. A
tervek szerint a jelenlegi 38 féle ked-
vezményből mindössze négyet tarta-
nának meg jogszabályi szinten, a töb-
bi üzleti alapon a társaságokhoz ke-
rülne ki.

A 6 éven aluli gyermekek és a 65
év feletti nyugdíjasok ingyen utazhat-
nának továbbra is, és megmaradna a
rokkantak és diákok kedvezménye is,
a többit viszont eltörölnék.

A vonattal utazók nagyjából fele
valamilyen kedvezményt vesz igény-
be utazáskor, s éves szinten közel 60
millióan utaznak a vasúton úgy, hogy
a jegy árának csak a felét vagy a tize-
dét fizetik ki. Sokan szociálpolitikai,
míg mások üzletpolitikai kedvezmé-
nyeket vesznek igénybe. Így van ez a
Volán-társaságoknál is.

A jelenlegi 38 féle utazási kedvez-
mény mintegy 100 milliárd forintjába
kerül az államnak évente, vagyis eny-
nyit kell fizetnie a közlekedési társa-
ságoknak a kedvezményekért cseré-
be. A jövőben csak négy alapvető
kedvezményt hagynának meg, a töb-
biről a közlekedési cégek döntené-
nek, hogy megtartják-e azokat vagy
sem. A szaktárca már elkészítette az új
kedvezményekről szóló munkaanya-
gát, a részletek azonban nem ismertek.

A kedvezmények átalakítását a hi-
vatalos álláspont szerint a tárca egy-
beveti a Széll Kálmán Tervvel és a
nemzetközi szervezetek igényeivel,
azonban az utóbbiak még nem fogal-
mazták meg pontosan, hogy milyen
elvárásaik vannak a tömegközlekedés
racionalizálását illetően.

(ny.f.)

Nincs vezetője a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
gödöllői tankerületének. Bo-
hus Mihály, akit november 9-én
neveztek ki a tankerület élére,
nem írta alá a kinevezését.

Mint arról korábban már beszámol-
tunk, 2013. január 1-jétől az óvodák
kivételével, általános szabályként ál-
lami fenntartásba kerülnek az oktatási
intézmények. A fenntartói feladatok
koordinálását a központi és területi
szervekből álló Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ végzi, ami-
nek területi szervezeti egységei a já-
rási tankerületek és megyeközponti
tankerületek amiket az október 31-én
kinevezett tankerületi igazgatók
irányítanak. 

A gödöllői tankerületi igazgatónak
Bohus Mihályt nevezték ki, derült ki

az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma honlapján közzétett listából.

Bohus Mihály azonban nem írta alá
a kinevezést. Lapunk megkeresésére
megerősítette a hírt, visszalépésének
okáról azonban nem kívánt nyilatkoz-
ni.

Lapunk információja szerint a dön-
tés hátterében a munkafeltételek hiá-
nya állt. Mindenesetre számunkra is
megdöbbentő volt, hogy a papíron
már működő intézménynek nem sike-
rült nyomára bukkanunk, lapzártánk
idején sem irodája, sem weboldala,
sem telefonszáma nem volt.

Úgy tűnik, nem csak a tankerület-
nél van bizonytalanság. A Gödöllői
Járási Hivatal vezetőjét, Csepregi Ti-
bort októberben nevezték ki. A hoz-
zánk eljutott információk szerint őt is
érintheti a változás.

(b.z.)

Fontos tudnivalók a középiskolákba felvételizőknek

Hogyan, merre tovább?

Nincs vezető a tankerület élén

A virtuális oktatási központ

Csökken az utazási kedvezmények száma

Csak négy maradhat

A választások előtt megszok-
tuk, hogy hol pozitív, hol nega-
tív üzenetet hordozó politikai
plakátokba, hirdetésekbe bot-
lunk. Így is van ez rendjén, a
kampány idején ki így, ki úgy
hívja fel a figyelmet az általa
fontosnak tartott értékekre,
vagy igyekszik rávilágítani el-
lenfele gyenge pontjaira. A vá-
lasztási kampány idején. 

Lehet, hogy elnéztük a naptárt, de
számításaink és jelenlegi információ-
ink szerint a következő országgyűlési
választásokig még közel másfél esz-
tendő van hátra, így kissé meglepő,
hogy már most kampány hangulat
uralkodik a magyar közéletben.

A Fidesz már megkezdte országjá-
ró körútját, néhány hete városunkban
is sor került az első találkozóra a kor-
mány szakpolitikusai és a meghívott

vendégek között, és a sajtót is elural-
ták azok a hírek, ki kivel, és kivel
nem hajlandó együttműködni a kö-
vetkező választásokon.

Egyre inkább lazul a választási
kampányra vonatkozó törvény, Lázár
János vasárnap is újabb javaslatot
nyújtott be, ami tovább módosítja az
erre vonatkozó szabályokat.

A napokban ráadásul országszerte
politikai plakátok jelentek meg, elég
csak a 3-as főúton végigmenni. 

Bár a kampány hivatalosan csak öt-
ven napos, úgy tűnik – ha a választá-
sok tényleg csak 2014-ben lesznek –
ennek ellenére hosszú kampányra ké-
szülhetünk…

(k)

Választás még nincs, csak kampány van

Elkezdődött..?

Az állam mindent visz?

Közműadó

Megegyezés nincs, de a héten
tovább folytatódnak a tárgya-
lások a pedagógus szakszer-
vezetek és az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma (EMMI)
között.

Galló Istvánné, a Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) elnöke a
múlt heti tárgyalás után bejelentette,
megállapodtak arról, hogy a közok-
tatási intézmények pedagógusi ál-
láshelyeit a heti 22 finanszírozott
óraszámhoz igazítják. A pedagógu-
sok számára ez komoly és nagy iz-
galmat okozó kérdés volt. Ez a meg-
állapodás azt sugallja, hogy az a
nagy arányú pedagóguselbocsátás,
amelyet a bizonytalanság miatt fel-
tételeztek, talán nem lesz akkora,
mint gondolták.

A szakszervezetek 20 százalékos
általános bérkövetelésére azonban
a szaktárcánál „nem tudtak igent
mondani”, abban azonban meg-
egyeztek, hogy az a béremelés, ame-
lyet az életpályához és az új munka-
rendhez fognak kötni, jelentősebb,
mintegy 30 százalékos növekedést
jelent majd.

További egyeztetések tárgya lesz
még a 62 éves életkort betöltött pe-
dagógusok foglalkoztatásának ügye,
illetve az, hogy a pedagógus-életpá-
lyamodell minősítési rendszere kik-
re vonatkozik. 

A többi célok területén, így a bér-
követelésekben még jelentős távol-
ság van a felek között. Nem vélet-
len, hogy a közalkalmazottak egé-
szére vonatkozóan szeretnének 20
százalékos béremelést.                

Még van mit egyeztetni

Tárgyalnak a pedagógusok

Bírálta az oktatási reformot Pokorni Zoltán volt oktatási miniszter, aki ugyanakkor
reménykedik abban, hogy nem lesz sztrájk. A tanárok számára az a vonzó, ha a bér a
pályafutás elején meredeken emelkedik és később kevésbé. A nyugdíj előtt 5-10 év-
vel már nem is kell növekednie a fizetésnek, hanem inkább órakedvezményt kell
adni a tanároknak. A mostani törvényben szereplő bértábla azonban éppen ellenté-
tes ívű – mondta Pokorni Zoltán. A volt oktatási miniszter szerint az aktuális plusz-
teljesítményt kell honorálnia a bérezésnek. Arra kell ösztönöznie, hogy a tanárok
többet dolgozzanak, mert azért arányosan több pénzt kapnak. A törvényben szerep-
lő bérrendszer azonban ezt sem veszi figyelembe – mondta. A politikus szerint fon-
tos, hogy vonzóbbá tegyék a pedagóguspályát anyagi értelemben is. Azt mondta,
„nagyon reméli, hogy nem lesz sztrájk”, és bízik benne, hogy meg tudnak egyezni a
tárgyaló felek. Az életpályamodell nemcsak béremelést, hanem a tanárok munkájá-
nak a korábbinál intenzívebb minőségellenőrzését, továbbá új típusú munkaidő-
szabályozást is jelent a közoktatásban, ezt a három elemet pedig „nem szabad (...)
egymástól elválasztani”, a kormánynak ez nem is szándéka – fogalmazott.
Pokorni Zoltán a megfogalmazott kritika kapcsán egy, az ATV híradójában elhang-
zott interjúban kijelentette, nem Hoffmann Rózsát tartja hibásnak. A problémát ab-
ban látja, hogy oktatási kérdésekben a miniszterelnök egyszemélyben dönt.  
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A NEMZETI EGYÜVÉ TARTOZÁS

ALAPÍTVÁNY

2012. december 8-án, 
szombaton 16 órára

a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központba

szeretettel meghívja

JÓKAI ANNA
írónő ünnepi könyvbemutatójára

Beszélgetőtársa:

CZIGÁNY GYÖRGY
író, költő

Szendi Gábor író, pszichológus „Hová tűnt életünkből a nyugalom? – félelem, pánik, szorongás, depresszió” címmel
tart előadást december 3-án, 18 órakor a Művészetek Házában.  Minden kor embere a saját gondjait látja a legsúlyosabb-
nak. Gondolhatnánk, hogy talán ezért panaszkodik manap-
ság annyi ember depresszióra, pánikra, szorongásra. 
Ám ha végigtekintünk a XX. század pszichotörténelmén,
azt a furcsaságot tapasztaljuk, hogy a nagy világválságok,
diktatúrák, vagy a nagy háborúk ellenére mégis az 1950-80-as
évektől kezdődően kezdett rohamosan nőni a mentális prob-
lémákkal küszködők száma.
Vajon nagyanyáink hogyan éltek egészségesen 90-100 esz-
tendős korukig?

A modern ember jobban el van látva élelemmel, orvossal és
gyógyszerrel, mégis testileg-lelkileg betegebb, mint valaha.
Hol itt a megoldás? Mik lehetnek az okok?
Az is elgondolkodtató, hogy ha a gyógyszeripar valóban
gyógyírt tud nyújtani depresszióra és szorongásra, miért nö-
vekszik a betegek száma, s miért nem csökken? Van azon-
ban a depresszió növekvő gyakoriságával párhuzamosan
megfigyelhető másik folyamat is, mégpedig a népesség ro-
hamos elhízása, a szív és érrendszeri betegségek, a rák, a
cukorbetegség és más civilizációs betegségek ugrásszerű
terjedése. 
Ez arra utal, hogy a mentális és szomatikus problémáknak
közös gyökere lehet, aminek nem sok köze van az életprob-
lémákhoz. Amúgy, életproblémák persze mindig voltak és
lesznek, kérdés, mit kezd velük a társadalom….
Folytassuk ezt az érdekfeszítő és sokunkat foglalkoztató
gondolatsort a téma szakértőjével, Szendi Gáborral decem-
ber 3-án a Művészetek Házában.

Helyi termelőktől származó,
biztonságos élelmiszer eljutta-
tása a felhasználókhoz, ezáltal
a lokális gazdaság erősítése:
ez a célja a Gödölye Szociális
Szövetkezetnek, amely no-
vember 30-ától két kereskedel-
mi egységet és egy menzaét-
keztetési műhelyt is működtet
Gödöllőn. Az uniós támogatás-
sal megvalósuló projekt mun-
kahelyeket is teremtett a ré-
gióban.

A Gödölye Szociális Szövetkezet egy
éve működő konyhája már napi 250
adag ételt szállít ki nemcsak Gödöllő,
de Iklad, Vác, Pilisszentlászló, Göd
és Veresegyház szociális intézmé-
nyeibe, iskoláiba és óvodáiba is. 
A Mi Konyhánk elnevezésű műhely
célja a gyerekek egészséges ebéddel
való ellátása, amely ízlik is nekik,
szakemberek szerint is tápláló és
egészséges illetve a szülőknek is kifi-

zethető. Ezt összeegyeztetni egy
menzán nem egyszerű, főleg úgy,
hogy egyedi igények szerint vege-
táriánus, tej-, tojás- vagy cukormen-
tes ebédet is készítenek. Tóth Krisz-
tina, a Gödölye Szociális Szövet-
kezet szakmai vezetője elárulta, ho-
gyan tudják fenntarthatóvá és gazda-
ságossá tenni az intézményt: „Na-
gyon fontos, hogy helyi beszállítóink
vannak, helyi kistermelőktől vesszük
át az élelmiszereket, a szállítási költ-
ségeket csökkentve, kölcsönösen
méltányos áron, megbízható forrás-
ból. A beszállítóinkat személyesen is-
merjük, így megbízhatunk a termé-
nyek, termékek minőségében.”

A környékbeli gazdaságokból szár-
mazó, megbízható élelmiszerek a
szövetkezet két gödöllői boltjában is
elérhetők. A szövetkezet emellett ren-
dezvényeket és felvilágosításokat 
szervez élelmiszerbiztonság témában
több alkalommal. „A Gödölye távlati

célja, hogy a helyi szervezetekkel,
önkormányzatokkal együttműködve
kidolgozza a környék élelmiszer stra-
tégiáját, amely a helyi termelőket jut-
tatja előnyhöz és helyi piacokhoz” –
mondta Tóth Krisztina.

A projekt fenntarthatóságát bizto-
sítja, hogy a szövetkezet munkatársai
közt találunk ötven év feletti és a je-
lenlegi állása előtti időszakban tar-
tósan munka nélkül lévő kollégát is,
akiknek munkához juttatása államilag
is támogatott, így a régióban hét fő
számára teremtettek munkahelyeket.

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt azonosító száma: TÁMOP-
2.4.3/B-2-10/2-2010-0013. A projekt
címe: „Helyi termék, helyi vásárló -
összefogás a fenntartható közösségi
gazdaságért”. Projekt időtartama:
2011. 12. 01. – 2012. 11. 30.

Különleges opera előadás részesei lehet-
tek a Premontrei Szent Norbert Gimná-
zium tanulói és tanárai. Benjamin Britten
nemrég bemutatott gyermekoperája a gö-
döllői intézményben a diákok és a tanárok
bevonásával csendült fel. 

A Noé bárkája szövegkönyvét egy XV. szá-
zadi chesteri misztériumjáték nyomán a
zeneszerző írta. Az ószövetségi vízözön

történetét egyszerűen elbeszélő opera
ősbemutatóját 1958-ben tartották az An-
gol Nemzeti Opera művészei és amatőr
gyermekénekesek közreműködésével. A
műben Isten hangját prózai színész szólal-
tatta meg, Noé és felesége szerepét fel-
nőtt énekelte a többi szereplő gyermek
volt, a hallgatóság pedig – a zeneszerző
elképzelése szerint - együtt énekelte az
előadókkal az eredeti szövegbe betoldott
egyházi himnuszokat. 
Az operát most is ennek az elképzelésnek
megfelelően mutatták be szeptemberben
a Művészetek Palotájában. A zenét meg-

szólaltató Fesztivál Zenekar egyben gon-
dozója is az előadásnak, s egy eredményes
pályázatnak köszönhetően járják az or-
szágot, s ahol a megfelelő tér rendelke-
zésre áll, örömmel szólaltatják meg Brit-
ten muzsikáját úgy, hogy az befogadó in-
tézménynek nem jelent költséget.
Így volt ez a premontrei gimnáziumban is,
ahol Kocsis Csaba, az intézmény ének-
tanárának irányításával a diákok néhány
énekórát arra szántak, hogy megtanulják
a himnuszokat. 
Noét Cser Péter, Noé feleségét Bakos Kor-
nélia szólaltatta meg, a többi szerepben
pedig a Budapesti Énekes Iskola tanulóit
és a Zeneiskolák Országos Szövetsége ál-
tal szervezett gyermekkar tagjait láthatta
a szintén közreműködő közönség.

A diákok számára különleges élményt je-
lentett az előadás, ami egyaránt kö-
szönhető a kiváló előadásnak és annak az
élménynek, amit a Fesztiválzenekarral va-
ló közös munka jelentett számukra. A
rendező Philipp György – aki egyben a
karmestere is a produkciónak - kiváló ér-
zékkel segítette a gyerekeket a mindössze
egy órás produkcióban. 

jk

Fájdalommal értesültünk róla, hogy
életének 80. évében elhunyt Szarvady
János, városunk köztiszteletnek ör-
vendő polgára, a Gödöllő Vállalkozó-
ja díj kitüntetettje. 
Szarvady János Kárpátalján, Körös-
mezőn született. Iskoláit Rahon vé-
gezte, ahová családja a háború elől
menekült. Családjában a fodrász mes-
terség öt generáción át szállt apáról
fiúra. 1976-ban költözött Gödöllőre,
és 1996-ban nyitotta meg fodrász-
üzletét a vasútállomáson, amit a Kirá-
lyi Váró felújításának megkezdéséig
működtetett. 
Az üzletben fodrásztörténeti kiállítást

rendezett be, ahol
a vendégek meg-
ismerhették a 
szakma történetét
és a család régi
bo rbé lyműhe -
lyeit. Szakmai is-
mereteit tovább-
adta lányának és unokájának is. 
Önfeláldozóan és aktívan vett részt
Gödöllő polgári és civil életében,
rendkívül sokat tett a Palotakert kör-
nyezetének szépítéséért, s jelentős 
szerepe volt az Életfa környezetének
kialakításában is.
November 14-én a Dózsa György úti
temetőben helyezték örök nyugalom-
ra. 

Országszerte kétszázharminc áruház-
ban, Gödöllőn a TESCO-ban gyűj-
töttek élelmiszert pénteken és szom-
baton a rászorulóknak a Magyar Élel-
miszerbank Egyesület önkéntesei. 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
2005 óta működik. Alapítása óta több
mint 20.000 tonna élelmiszert osztott
szét 500 karitatív és civil szervezeten,

illetve önkormányzaton
keresztül több mint fél-
millió rászorulónak,
összesen több mint 5
milliárd forint értékben. 
A hétvégén közel 500 kg
tartós élelmiszert gyűj-
töttek össze a gödöllői
áruházban, amit a For-
rás Szociális Segítő és

Gyermekjóléti Szolgálat segítségé-
vel a gödöllői rászoruló, hátrányos
helyzetű családok között osztanak
szét. lt

Egészséges helyi élelmiszer kerüljön az asztalra

Újabb Lélekkalauz est Gödöllőn a Művészetek Házában

Segítség a rászorulóknak

Adománygyűjtés Gödöllőn

Búcsú Szarvady Jánostól

Interaktív opera előadás a Premiben

Noé bárkája 
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A Parázs a hó alatt című kar-
csú kötetben egybeadódnak
két szerzője erényei. Chris
Fabry regényírói tudása és
Gary Chapman családterapeu-
ta szakmai tapasztalata. 

Egy válófélben levő házaspár indul
útnak a könyv elején. Éppen a váló-
peres ügyvédjükhöz igyekeznének.
Olyannyira sietős az útjuk, hogy
megkockáztatják a lerövidítését. Mit
sem törődnek a kedvezőtlen útviszo-
nyokkal. A havas, csúszós, erdőt át-
szelő úton szinte elkerülhetetlen a
baleset. 

A közelben senki. Nem jár arra egy
lélek sem. A férj, aki pedig a volánnál
ült, eltűnt. Talán segítségért ment.
Biztosan segítséget hoz. De a magára
maradt asszony úgy érzi, nincs ideje
megvárni. Hiszen mindjárt megfagy.

A távolban hívogató fényt fedez fel. S
a hóborította fák közt, a nedves ava-
ron csúszkálva, minden erejét meg-
feszítve törekszik a fényforrás felé.

Megérkezve csodavilág fogadja.
Fűtött ház. Egy kedves, idős úr, aki
gondjaiba veszi.  Megszabadítja az
átázott cipőjétől, zoknijától. A tűz
mellé ülteti. Meleg teát hoz. Majd íz-
letes ételt is. 

De mi történhetett a férjjel?  Vajon
ő is menedékre lelt valahol? Az asz-
szony házigazdája már-már varázsló-
nak bizonyul. Arra vezeti rá a vendé-
gét: a tűz megolvasztotta hóból ki-
olvasható a múlt. A jelen. A jövő.
Kint bőven akad hó, amit megol-
vasszanak a kandallóban lobogó lán-
gok felett.

Mindent olyan részletesen, látta-
tóan, érzékeltetően ábrázolnak a re-
gényben, hogy még a tapasztalt olva-

sót is meglepi a végkifejlet. A pszi-
chológus lemerült az emberi lélek 
bugyraiba, a regényíró a leírásokban,
a táj, a ház, a szobabelsők, a szerep-
lők megjelenítésében remekelt. 
A kis kötet szép külleme is figyelem-
re méltó.
(Chris Fabry és Gary Chapman: Pa-
rázs a hó alatt) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Erdei ház

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az értékelésnél a zsűritagok örömük-
nek adtak hangot, hogy ilyen sokan
jelentkeztek a versenyre, s valameny-
nyien kiemelték a magyar nyelv
ápolásának, a helyes kiejtésnek a fon-
tosságát. 
Míg Cserháti Ágnes a prózai művek
magas számára hívta fel a figyelmet,

Pécsi Ildikó a verseny, pontosabban a
versenyzők küldetéséről beszélt.
„Örök feladatotok, hogy szépen be-
széljétek a magyar nyelvet, s hogy en-
nek fontosságát tovább vigyétek és
megértessétek a körülöttetek élőkkel.
„A magyar nyelv, az zene – ha valaki
kimond egy mondatot, annak muzsi-
kája van” – jelentette ki a Kossuth-dí-
jas színművész. 
A versenyzőkről és a zsűri döntéséről
Szervét Tibor beszélt, aki úgy fo-

galmazott: Az első három helyezettek
azok közül kerültek ki, akik szemé-
lyessé tudták tenni a megszólaltatott

műveket, akik a szívükből a legtöbbet
adták. 

Díjazottak:
I. korcsoport
I. helyezett: Kiss Boglárka Emma
(Berettyóújfalu)
II. helyezett: Gerő Botond (Buda-
pest)
III. helyezett: Erbszt Anna (Budapest)

II. korcsoport
I. helyezett: Lukács Lilla Réka (Gö-
döllő)
II. helyezett: Gerő Anna (Budapest)
III. helyezett: Vida Kamilla (Bóly)

III. korcsoport
I. helyezett: Szelba Szabolcs (Gö-
döllő)
II. helyezett: Czine Eszter (Csömör)
III. helyezett: Hidi Norbert (Gödöllő)

IV. korcsoport 
I. helyezett: Pető László (Gödöllő)
II. helyezett: Rakitai Réka (Duna-
földvár)
III. helyezett: Dankó Hajnalka
(Penészlek)

Gödöllői különdíjasok:
Liska Dóra, Végi Orsolya, Zila
Teodóra Zsuzsanna bj

November 20-án este a Gö-
döllői Királyi Kastélyban Habs-
burg György és felesége, Eilika
von Oldenburg jelenlétében
emlékhangversenyt rendeztek
az utolsó magyar királyné, Zita,
valamint a 2011-ben elhunyt
Habsburg Ottó – aki éppen no-
vember 20-án lett volna 100
éves – tiszteletére.

A kastély zsúfolásig megtelt díszter-
mében a bécsi Ottakring városrész

zeneiskolája (Musikschule Ottakring)
és a gödöllői Frédéric Chopin Zene-
iskola ifjúsági vonószenekara kápráz-
tatta el a közönséget. A Sivadó test-

vérek kamarazenekara önállóan és az
osztrák vendégekkel közösen is fel-
lépett, a Scherzinger testvérek – aki-
ket Dezső Piroska kísért citerán –
Galga-menti katonadalokat adtak elő,
Benedek Krisztina kis tanítványai, a

Cilibri Énekegyüttes tagjai moldvai
csángó népdalokkal léptek a közön-
ség elé, illetve Albertné Joób Emese
kobozon adott elő virágénekeket.
Az estet a két zeneiskola zenekarai-
nak közös előadása zárta, melyben
Heinrich, Strauss és Lanner darabo-
kat adtak elő.

A zenés estet Lázár Attila szervezte,
az esemény házigazdái Buka Enikő
és Fodor László voltak. (t.a.)

Nem pihent a Gödöllő Táncegyüttes az elmúlt hónapokban. Tán-
cosaik  jónéhány fellépésen és egy jelentős megmérettetésen
vannak túl: november 17-én a „Néptáncosok Országos Bemutató
Színpada” elnevezésű versenyben ismét „Kiválóan minősült” cí-
met kaptak, az eddigi legmagasabb pontszámmal. 

A nyár a tanulás ideje volt, ősszel pedig újra kezdődött a kemény munka a Gö-
döllő Táncegyüttes tagjai számára. Munkájuk minőségét jelzi, hogy október
16-án, 18-án, 23-án és 25-én a felnőtt együttes külön felkérésre Budapesten, az
Magyar Állami Népi Együttest helyettesítette.

November 11-én Gödöllőn is láthattuk őket a Művészetek Háza 30. évfordu-
lója alkalmából rendezett gálaesten; a „Druzsba” utánpótlás csoport képviselte
az együttest. 

A fellépések mellett a megmérettetések is megkezdődtek. November 10-én
Széphalmi Zoltán, az együttes művészeti vezetője Pozsonyban, a II. „Press-
burger Werbung” nemzetközi verbunkversenyen I. helyezést ért el, egy hétre rá
pedig Budapesten védték meg sikeresen címüket a gödöllői táncosok. A ver-
senyprogramjuk a Gödöllőn már bemutatott „Berukkoltam én a császárt szol-
gálni…” című mű rövidített változata volt. jk

Irodalmi tisztelgés Erzsébet királyné emléke előtt

Akiknek a szívükből a legtöbbet adták

Lukács Lilla Réka

Pető László

Szelba Szabolcs

Emlékhangverseny Zita királyné és Habsburg Ottó tiszteletére

Zenés tisztelgés a 100. születésnapon

Ismét „Kiválóan minősült” a Gödöllő Táncegyüttes

Sikerek itthon és külföldön



6 Gödöllői Szolgálat Város-Kép 2012. november 28.

Régóta dédelgetett terve a városnak, hogy köz-
téri szobrot állítson a település egyik meghatá-
rozó személyének, I. Grassalkovich Antalnak.

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiu-
ma által kiírt pályázat támogatásával most esély nyílhat
ezen elgondolás megvalósítására. A pályázat olyan kor-
társ, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri alkotáso-
kat támogat, mely erősíti az adott település kulturális jele-
nét. Előnyben részesítik azt az alkotást, amely kultúrtörté-
neti eseményt, a település számára fontos személyiséget
mutat be. A támogatásra önkormányzatok pályázhatnak, s
egy pályázó maximum 5 millió forint vissza nem térítendő
támogatást kaphat.

Az önkormányzat három, Gödöllőhöz kötődő szobrász-
művészt keresett meg azzal a feladattal, hogy készítsék el
a pályázathoz beadandó szobortervet. A bíráló bizottság
Bíró János szobrászművész tervét találta a legalkalma-
sabbnak a megvalósításra és ezzel a képviselő-testület is
egyetértett.

Ha sikerül a pályázati támogatást elnyerni, akkor az
egészalakos bronzszobrot a kastéllyal szemben, az Alsó-
parkban helyezik el. 

(b.j.)

Megszépülve került vissza he-
lyére a kereszt a kastélykápol-
na elé a múlt hét végén. Az al-
kotás Varga Árpád kőfaragó
mester műhelyében újult meg
az elmúlt hetekben.

Mint arról lapunk korábban beszá-
molt, a feszület rossz állapotára cser-
készek hívták fel a kőfaragó mester
figyelmét. Elkerülendő egy esetleges

balesetet, elbontotta azt, és műhelyé-
be szállította. A felújítás során meg-
tisztították és újrafestették a corpust,
és rendbe tették a keresztet.

Ezt követően állították helyre a
lépcsőzetes lábazatot. A keresztet a
múlt héten helyezték vissza eredeti
helyére. A felújítást a Varga és Fiai
Kft. felajánlásból végezte el.

(ny.f.)

Időről időre érdemes átolvasni, kijegy-
zetelni a múzeumi vendégkönyveket, a
látogatói beírásokat, értékeléseket –
nem minden tanulság nélkül való fogla-
latosság ez. A látogatói bejegyzések
nem csak a szakemberek számára hor-
doznak hasznos információkat, hanem
minden gödöllői számára érdekes lehet,
hogyan vélekednek a látogatók a váro-
sunk értékeit bemutató intézményről.

Az utóbbi hónapokban a Városi Mú-
zeumnak a helybeliek, és a belföldi láto-
gatókon kívül Kanadából, Írországból,
az Egyesült Államokból, a Felvidékről,
Finnországból, az ausztráliai Brisbane-
ből, a Vajdaságból, az Egyesült Király-
ságból, Nagyváradról, Párizsból, Belgi-
umból, több erdélyi településről, Kár-
pátaljáról, az itáliai Bresciából, Török-
országból, Ausztriából, Münchenből,
Görögországból, Japánból voltak ven-
dégei.

A látogatóik többsége örömmel ír az
intézmény vendégkönyvébe:

„A feledés vasekéje egyszer mindent
beszánt. De ne búsuljunk, mert ez mind
bennünk él majd tovább!” „Köszönöm
azt az élményt, amit ez a kiállítás nyúj-

tott. Külön köszönöm kedves ’vezetőm-
nek’ azokat a plusz információkat, ami-
ket a kitűnő feliratozáson felül elme-
sélt.” (Kovácsné)

„Sok városi múzeumot láttam, de azt
hiszem, ez volt a legösszeszedettebb és
legrendezettebb, és az egyik legszebb
mind közül.”

A múzeum mindig megmozgatja a
gyerekek fantáziáját. Ezt tükrözi annak
a kisiskolásnak a bejegyzése is, aki így
fogalmazott: „Bár abban a körben élhet-
tem volna!”

Városunk lakói számára is élményt
nyújt a látogatás, a kiállítások megtekin-
tése. „Gödöllőn lakom, de még sosem
voltam itt. Meglepetésemre többet kap-
tam, mint vártam. Minden nagyon szép
és érdekes. Köszi” – írta egy gödöllői
Kati nevű hölgy.

A Gödöllői Városi Múzeum kiállítá-
sait nem csak itthon kíséri figyelem, a
gyűjtemény egyes darabjai gyakran lát-
hatók hazai és külföldi kiállításokon, s
ezek sikerei azután ide csalják az érdek-
lődőket. Az elismerő szavak pedig azt
tükrözik, a látogatók élményekkel fel-
töltődve távoznak. GVM

Közelmúltunk eseményei sok
esetben vita tárgyát képezik,
az egyes korok, politikai irány-
zatok igyekeznek a saját ma-
guk számára megfelelően ér-
telmezni azokat, így előfordul-
hat, hogy torz képet kapunk, s
az igazság valahová a háttérbe
szorul.

Ezért is különösen értékesek azok a
találkozások, amikor azok beszélnek,
osztják meg emlékeiket velünk, akik
részesei voltak a történelmi pillana-
toknak. Ilyen találkozásban lehetett
részük a Török Ignác Gimnázium di-
ákjainak november 20-án.

Schrötter Tibor egykori politikai
fogoly, az ’56-os Felkelők Magyar-
országi Szövetségének tagja számára
rendkívül fontos a hitelesség. S mi le-
het hitelesebb annál, amit a szemtanú
tapasztalt? Schrötter Tibor azt osztot-
ta meg az általa tartott rendkívüli tör-
ténelemóra résztvevőivel, amit maga
is átélt, aminek részese volt 1956
őszén, a forradalom idején, majd azt
követően a megtorlás időszakában.

Az általa létrehozott kiállítást már
több városban is bemutatták, a Török
Ignác Gimnáziumban egy héten át le-
hetett megtekinteni a forradalomról
készült fotókat, olvasni az újságcikke-
ket, a hősöknek emléket állító doku-
mentumokat. (b.z.)

A Szépművészeti Múzeum és a Nagy-
szombati Egyetem (Trnavská Univer-
sitá v Trnave) Határtalan antikvitás
című múzeumpedagógiai programja
keretében november 24-én Gödöllőre
érkeztek a Pannóniai Matiné című, is-
koláskorú gyerekek és szüleik részére
meghirdetett programsorozat szerep-
lői. A különleges múzeumi nap célja
városunkban is az volt, hogy a klasz-
szikus ókori kultúra világát a játszva
tanulás eszközével hozzák közelebb a
gyerekekhez.

A Kiss József utcai Gödöllői Régé-
szeti Raktárbázison minden érdeklő-
dő ingyenesen vehetett részt egy ró-
mai kori kalandtúrán. Színészek, jel-
mezek és egy római márvány portré
élethű másának segítségével megele-
venedett Marcus Aurelius császár ko-
ra.

Az interaktív műsor révén a gye-
rekek előtt feltárult a múlt és – a Ta-
lamba együttes tagjaival közösen –

dióval játszva ismerkedtek a korabeli
szokásokkal, tárgyakkal.

A Pannóniai Matiné kézműves fog-
lalkozásain mindenki kipróbálhatta
ügyességét agyagtárgyak készítésé-
ben és római pénzek másolásával. Az

őskori gyűjteményben tartott tárlatve-
zetés a raktárbázis szélesebb körű
megismertetését is szolgálta az érdek-
lődő nagyközönség előtt.

(k.j.)

Megkezdődött a karácsonyi készülő-
dés, vasárnap meggyújtjuk az első ad-
venti gyertyát, lélekben már Jézus szü-
letésének ünnepére, s egyben az új egy-
házi évre is készülünk.

Az advent a keresztény kultúrkörben
a karácsonyt (pontosabban december
25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól
számított időszak, s ezzel veszi kezdetét
az egyházi év.

A szó jelentése „eljövetel”. A latin
„adventus Domini” kifejezésből szár-
mazik, ami annyit tesz: „Úr eljövetele”.
Advent a karácsony előtti negyedik va-
sárnappal – más megfogalmazásban a
Szent András napjához legközelebb eső
vasárnappal – veszi kezdetét, és a kará-
csony előtti vasárnapig tart.

Az ünnepkör egyik legismertebb jel-
képe a koszorú, aminek hagyománya a
XIX. századig nyúlik vissza. Az elsőt
1840-ben Johann H. Wichern német
evangélikus lelkész készítette el: egy
felfüggesztett szekérkeréken 23 gyer-
tyát helyezett el, és minden nap eggyel
többet gyújtott meg karácsonyig.

Ma az adventi koszorú általában fe-
nyőágból készülnek, melyet négy gyer-
tyával díszítenek. A gyertyák színe ka-

tolikus körökben egy rózsaszín kivéte-
lével lila. A gyertyákat vasárnaponként
gyújtják meg, minden alkalommal egy-
gyel többet. A világító gyertyák számá-
nak növekedése szimbolizálja a növek-
vő fényt, amelyet Isten Jézusban a vára-
kozónak ad karácsonykor.

Minden gyertya szimbolizál egy fo-
galmat: a hitet, a reményt, a szeretetet
és az örömöt, de egyben a katolikus
szimbolika szerint egy-egy személyre
(vagy közösségre) is utalnak: 
1. Ádám és Éva – mint akiknek első-
ként ígérte meg Isten a megváltást (hit);
2. zsidó nép – akinek megígérte, hogy
közülük származik a Messiás (remény);
3. Keresztelő Szent János – aki hirdette
Jézus eljövetelét, és készítette az utat az
emberek szívéhez (szeretet);
4. Szűz Mária – aki megszülte a Fiút
(öröm – rózsaszín gyertya).

(bdz)

Bíró János tervével pályázik a város 

Szobrot kaphat a kastélyépítő gróf

Ismét helyén a kereszt

Felújították a feszületet

Pannóniai Matiné

Benépesült a látványtár

’56 – ahogyan a szemtanú átélte

Megelevenedett történelem
Ünnepre készülünk

Advent

Szemle a városi múzeum vendégkönyveiből
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Gazdát kereső kutyák, online

A Plútó Állatorvosi Rendelő hon-
lapján a Gödöllői Ebrendészeti
Teleppel együttműködve létrejött
egy weboldal, ahol a menhelyen
gazdára váró kutyákat lehet meg-
tekinteni. 

Bővebb információ: 
http://www.allatorvosgodollo.hu

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Vitéz: Felnőtt, labrador retrie‐
ver kan. Pórázhoz szokott, jófej,
kedves, erős kutya. Reméljük
eredeti gazdája nagyon keresi!
Nov. 14‐én került be. Gazdi
hiányában örökbefogadót ke‐
res.

Csomó: Pincsikeverék, kölyök
kan. Az egyetem területén
kolbászolt nov. 7‐én. Fekete
vékony nyakörv van a nyaká‐
ban. Rajong az emberekért.
Eredeti gazdáját is keressük!

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

Körte: Keverék kölyök szuka.
Tesói már kirepültek, már
csak ő vár gazdira. Elsősor‐
ban kertbe ajánljuk, mert
nagytestű lesz.

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

December 1‐jén és 2‐án, 
szombaton és vasárnap 

9‐11 óráig:

Kovavet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20‐22.

Rendel: dr. Vaskó Márta 
Tel.: 20‐9913‐057.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

Az október végi hűvös napok-
ban 46 fő vett részt a Magyar
Madártani Egyesület (MME) ál-
tal szervezett túrákon, melyek
célja a Hortobágyi Nemzeti
Park területén pihenő, táplál-
kozó darvak nappali megfigye-
lése és a Hortobágy-halastavi
éjszakázó helyükre való esti
behúzásuk megtekintése volt.

Idén szerencsére sok madár tartóz-
kodott a területen, így senki nem ma-
radt le erről a hangulatos őszi, pusztai
élményről.
A kilátogatók útközben sok mindent
megtudhattak a darvakról, szokásaik-

ról, védelmükről, kutatásukról vagy
épp arról, hogy ezek a madarak ho-
gyan épültek be hagyományaink,
mondáink, szimbólumaink közé.

A Hortobágy folyót elhagyva a tar-
lókon táplálkozó darvakat sikerült te-
leszkópon keresztül megfigyelni, de
előkerült a nagy őrgébics, az ege-

részölyv, a kékes rétihéja vagy a vö-
rösvércse is. Kisebb-nagyobb átre-
pülő nagy lilik és nyári lúd csapatokat
is gyakran lehetett látni.

mme

Darvak megfigyelése a Hortobágyon

Őszi élmények a pusztán

A jövő év elejétől a négy hónaposnál
idősebb kutyák csak elektronikus
chippel megjelölve tarthatóak – hív-
ja fel a kutyatartók figyelmét a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium. 
A szakminisztérium az MTI-hez el-
juttatott tájékoztatójában emlékez-
tet: még másfél hónapjuk van az
ebek tulajdonosainak arra, hogy az
állatokat egyedi azonosító chippel
megjelöltessék. 2013. január 1-jétől
már hatályos a kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló kormányrendelet módosítása,
amely az európai elvárásoknak
megfelelően előírja a négy hónapos-

nál idősebb kutyák megjelölését. 
Az egyedi azonosítóval még nem
rendelkező állatok gazdáinak január
elsejéig kell elvégeztetniük az állat-
orvosi beavatkozást. Ennek során
egy rizsszem méretű elektronikus 
szerkezetet ültetnek a kutya nyaká-
ba. Az oltáshoz hasonló, pár perces

művelet lehetővé teszi a kutyák azo-
nosítását. Így megkönnyíti a kutyák
nyilvántartását, könnyebb lesz az el-
veszett, ellopott állatok nyomára
bukkanni, és ezzel csökkenhet a kó-
bor kutyák száma, valamint köny-
nyebb lesz a kutyák számának meg-
határozása is az országban. 
Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló törvény kimondja, hogy a chip
beültetéséért legfeljebb 3500 forin-
tot lehet kérni az állat gazdájától. Ez
az összeg magában foglalja a chip és
a beültetés díját, valamint a regiszt-
rációt az országos eb-adatbázisba. A
rendelet betartását a jegyző és az
állategészségügyi hatóság ellenőrzi
– olvasható a közleményben. MTI

Jövőre kötelező a kutyajelölés

Fotó: Orbán Zoltán

Belecsöppenni az alom nyüzsgő
forgatagába, felfedezni az első
pillantásra egyforma kiskutya
kölykök különbözőségét, megis-
merni eltérő egyéniségüket nagy
élmény a leendő gazdának. 

Ön kit választana?
Ha eljutottunk a fajta, majd az alom ki-
választásához, a gazda egyik legszebb
feladata következik. Eljutva a kisku-

tyánkat is rejtő alomhoz, nézve a han-
cúrozó gombócokat, rá kell jöjjön,
melyik is az övé. Talán furcsán hangzik
így, de aki már átélte ezt a misztikumot,
az bizonyára egyetért a meghatározás-
sal. Eufória, vívódás és türelmetlenség
keveredik ekkor bennünk: Bár már ott-
honunkban láthatnánk!

Különleges kötelék
Azonban ennél is mélyebben megérint
minket, amikor az egyik szőrgombóc
iránt különleges vonzalmat kezdünk
érezni. Ahogy figyeljük az apróságokat,
valahogy mindig rajta akad meg a tekin-
tetünk, esetleg elkezdjük félteni a
többiektől, vagy épp ellenkezőleg, me-
gindít a rosszalkodása.
Szinte teljesen mindegy, hogy hányadik

választású kölyök a miénk, ha érezzük,
hogy ő számunkra az igazi. Fontos,
hogy ez a kapocs meglegyen gazda és
kutya között, mert ez későbbi kapcso-
latuk alapja, fundamentuma.

A kutyák számos olyan képességgel
rendelkeznek, melyekre nem ismerjük a
pontos magyarázatot, de mi emberek is
rendelkezünk különös képességekkel. A
kutya kiválasztásának esetében megje-
lenő szimpátia is egy ilyen.

A kutya csak hordozza a tüneteket
Minden kutya okoz bosszúságot, s néha
nehéz elviselni dolgait, mégis elnézi a
gazdi, azonban ha viszonyuk nem
kellően mélyen
gyökerező, akkor a
tolerancia jóval ki-
sebb. Az eb látszó-
lag gonosz, buta,
vagy egyéb rossz
emberi tulajdonsá-
gok megtestesítője
lesz. Valójában tel-
jesen ok nélkül
hisszük, mert eze-
ket már a mi fan-
táziánk vetíti ki rá. Ha a gazda nem tudja
igazán elfogadni a kutyáját, akkor egy
kínos história veszi kezdetét. 

Az igazság megkerülhetetlen! A gaz-
dának szembesülnie kell azzal, ha
később bármilyen probléma felmerül,
annak okozója nem más, mint Ő!
Emiatt is nagyon fontos, hogy az
alomban megpillantott kölykök vala-
melyikétől szívünk hevesebben do-

bogjon. Történhet ez azért, mert any-
nyira vasgyúró vagy mert kis gyá-
moltalan, de az is erősen megérint, ha
„Ő volt az, aki odajött hozzánk”. Bár-
mi más is okozhatja „azt”, amiért Ő
kell nekünk, de mindenképp legyen
ilyen!

A könyvek írják, hogy csörgessünk
kulcsot, játsszunk ronggyal, figyeljük
a kölyök reakcióit különböző in-
gerekre, stb. Tegye, ha valakinek ettől
lesz kedves az egyik csöppség, azon-
ban ennél sokkal fontosabb a szövődő
érzelmi kapcsolat. Aki már sok almot
látott, esetleg maga is tenyésztett ku-
tyát, elmondhatja, hogy néha a legál-
mosabból lesz majd eleven, ered-
ményes agility versenyző, vagy épp a

leggyávább kölyök lesz a legbátrabb
– talán azért is választotta a gazda,
mert ő ezt tudta adni a kiskutyának,
az önbizalmat.
A jó gazda körültekintően járt el, a
fajta, a tenyésztő, a szülők, és az alom
felkutatásában, de ezek után, a kis-
kutya kiválasztásánál az alomból, rá-
bízza magát az érzéseire!

haziallat.hu
Korom Gábor, kutyaiskola vezető 

Hogyan válasszunk kiskutyát az alomból?

Amíg az időjárás megengedi a
kertben tartózkodást, addig ott
akár az összes kerti munkát be
is fejezhetjük. Ha az ősz elején
leszüreteltük az utolsó gyü-
mölcsöket és leszedtük a nyíló
virágokat is, akkor ezutánra
már főleg csak a takarítás, ren-
dezkedés marad.

Visszavágjuk vagy ne?

Az egynyári virágok eltakarításáról
már korábban esett szó. A telet átvé-
szelő évelőkkel, a fás szárúakkal, il-
letve a gyeppel már teljesen mások a
teendőink. Ezek téli felkészítésekor
nem az esztétikai szempontok dön-
tőek, hanem a növény sikeres átte-
lelése, további fejlődése a cél. Egye-
dül az igényes, illetve a már igen ko-
rán elvirágzott évelők esetében java-
solt a hajtások levágása. Érdemes vi-

szont meghagyni a kései virágzók, a
természetes hatású fajok, illetve fő-
ként a füvek elvirágzott hajtásait és
terméseit. Fontos táplálékként szol-
gálnak majd a madaraknak és egyéb
hasznos állatoknak a kemény tél so-
rán. Nem utolsó szempont a díszítő
hatás sem: a dérlepte kórók igen szép
foltjai lehetnek a kertünknek.
Az ágyások előkészítésével várjunk
tavaszig, bár a zavaró hajtásokat ter-

mészetesen előbb is eltávolíthatjuk.
Sok növény házilag is szaporítható
magvetéssel: ha erre szeretnénk vál-
lalkozni, akkor még ősszel szedjünk
magot a kívánt növényekről!

A metszés kezdete
A nyírt sövényeket egyenesítsük ki
még a hajtásnövekedés leállta előtt. A
természetes sövényeket viszont ne
nyírjuk meg: a télre megmaradó ter-
méseknek hasznát veszik majd a ná-
lunk telelő állatok. A lombhullás után,
a fagymentes napokon elkezdhetjük a
díszcserjék metszését, de a téli idő-

szakban lehetőleg csak a kevésbé ér-
zékenyekkel foglalkozzunk. Ritkít-
suk a gallyakat úgy, hogy a megma-
radóknak több fény jusson. Lomb
nélküli állapotban könnyebb a met-
szés, mert ilyenkor jól látszik a cser-
jék növekedési formája.
Mindenekelőtt az elöregedett és a túl
sűrűn nőtt hajtásokat vágjuk vissza
tőből. Ritkítási céllal néha elég csak
megrövidíteni az ágat: ekkor úgy vág-
juk vissza, hogy a kifelé növő oldal-
hajtás maradjon meg.
Szükség esetén a gyümölcsfák ritkító
metszésére vagy a fák ifjítására is sort
keríthetünk, bár a túl korán végzett
metszéssel mindig fokozott fagy-
veszélynek tesszük ki a fákat. Csak
nagyon kedvező feltételek mellett
álljunk neki a gyümölcsfák metszé-
sének, és – hacsak nincs olyan
mennyiségű fánk, amelyet igen
hosszú időbe telik megmetszeni – ha-

lasszuk inkább a tél végére, illetve a
kora tavaszi időszakra a munka nagy
részét.

A gyep ápolásának utolsó simításai

A gyepet mindaddig nyírni kell, amíg
az észrevehetően növekszik. Ez eny-
he időjárás mellett egészen a késő
őszig eltarthat. Inkább nyírjunk a kel-
leténél eggyel többször, mint hogy

nyíratlan gyeppel kezdjük a telet. A
fűnyesedéket ősszel rögtön távolítsuk
el a gyepről, mivel az a hűvös, nedves
időjárásban hamar károsító gombák
táptalajává válhat, és a gyep pusztu-
lását okozhatja. Ugyanezen ok miatt
tanácsos az őszi lombot is mihama-
rabb elgereblyézni a gyepről. Nem
árt, ha gereblyével fel is lazítjuk va-
lamelyest a gyepet. Ha el akarjuk ke-
rülni a moha megtelepedését, akkor
szórjunk ki homokot, érett komposz-
tot vagy meszet, majd öntözéssel
mossuk azt a talajba.

edenkert.hu

Nem csak kertészeknek

Készítsük fel kertünket a télre!
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Nagy pofonba szaladt bele a Gö-
döllői SK labdarúgó csapata a
megyei I. osztályú bajnokság
őszi, utolsó játéknapján Törökbá-
linton. Lilik Pál együttese 6–0-ra
kapott ki, ezzel a 9. helyről vár-
hatja a tavaszi folytatást a
Gödöllő.

A szebb napokat is látott Törökbálint
vendége volt a Gödöllő a 15. forduló-
ban. A hazaiak sokáig az NB III-as baj-
nokságban vitézkedtek, de kiestek és a
megyei I. osztályt is pocsékul kezdték.
Az őszi záró fordulóban már az első 
percben hátrányba kerültek a gödöllői-
ek, ami meg is pecsételte a csapat sorsát.
A vérszegény produkció végül az ered-
ményben is megmutatkozott, 6–0-ra ka-
pott ki a GSK.
A csapat 15 fordulót követően a 9. hely-
ről várja majd a tavaszi folytatást. A gö-
döllői fiatalok 6 győzelemmel és 9 ki-
lenc vereséggel, 18 ponttal végeztek a
középmezőny alján, 20 rúgott és 31 ka-
pott góllal zárták az őszt.

Pest megyei I osztály, 15. forduló
Törökbálinti TC – Gödöllői SK 6–0
(2–0)

Megyei III osztály – Hivatalos a
dobogó

Megkapta a GSK kettő a 12. fordulóból
elmaradt, Gödöllői SK II – Tinnye talál-
kozó 3 pontját, így hivatalosnak tekint-
hető, hogy az őszi játéknapokat követő-
en 25 pontjával a 3. helyről várja a tava-
szi folytatást a nyugati csoportban Le-
géndi György együttese.

Utánpótlás – U17-es hetes

Országos kiemelt II osztály közép-ke-
leti csoport U19, 15. forduló
Jászapáti VSE – Gödöllői SK 2–2 (1–1)
Gól: Kurunczi Dániel (2)
Országos kiemelt II osztály közép-ke-
leti csoport U17, 15. forduló
Jászapáti VSE – Gödöllői SK 1–7 (1–1)
Gól: Puskás Gábor, Boda Kristóf, Bart-
ha Norbert, Varsányi Botond, Blaubach-
er Pál, Árvai Ábel, Molnár Márton -tl-

Labdarúgás – Szomorú őszi zárás

Hatot kapott a Gödöllő

Két mérkőzésen is túl van a Gö-
döllői Bikák csapata a Futsal NB
I-ben. Baranyai Pál tanítványai
előbb a bajnoki címvédő Győr 
otthonában vizitáltak és kaptak
ki simán 10–1-re, majd a Rubeola
Csömör vendégeként javítottak
és nyertek 5–4-re.

A győri látogatás nem ígérkezett
leányálomnak és be is igazolódott, hogy
nagyon távol van még a bajnoki
címvédőtől a Gödöllő. 10–1-re kapott ki
városunk futsal csapata. Az elmúlt for-
dulóban a Rubeola FC Csömör vendé-
gei voltak Szente Tamásék. A mindig
hatalmas presztízscsatát hozó találko-
zón végül a mieink játékában volt meg
az a plusz, ami a győzelemhez kellett, és
ha a vártnál szorosabb is lett a vége, az

5–4-es siker azt jelenti, hogy továbbra is
tapad az élmezőnyhöz csapatunk.
A 12. fordulót követően 20 pontjával a
4. helyen áll a Gödöllői Bikák-Vasas
Phiton a bajnoki tabellán.
Futsal NB I, 11. forduló
Rába ETO – Gödöllői Bikák-Vasas Phi-
ton 10–1 (4–0) Gól: Vidák Balázs
Futsal NB I, 12. forduló
Gödöllői Bikák-Vasas Phiton – Rubeola
FC Csömör 4–5 (1–2) Gól: Nagy Ro-
land (2), Szente Tamás, Vidák Balázs,
öngól -li-

Futsal – Egy sima, egy nyögvenyelős

Sima zakó Győrben, siker Csömörön

Háromszáz ló, 150 millió forintos
költségvetés, 100 ezer eurós
pénzdíjazás, 650 tonna homok a
küzdőtérre - ezek a fő számai a
november 30-tól december 2-ig a
Budapest Sportarénában hatod-
szor sorra kerülő OTP Bank Lo-
vas Világkupának.

A 16 nemzet sportolóit a magyar fővá-
rosba hívó esemény november 21-ei saj-
tótájékoztatóján, a domonyvölgyi Lá-
zárfarmon a többszörös világbajnok Lá-
zár Zoltán bejelentette, a mostani meg-
méretésen ugyan nem indul, de azt
tervezi, hogy a jövő évi fogathajtó Euró-
pa-bajnokságon a kettes fogathajtó ver-
senyben újra a gyeplő mögé ül. Régi ál-
ma, hogy testvérével Lázár Zoltánnal
állhasson egyszer közösen a dobogó te-
tejére. Ahhoz, hogy ez
megvalósulhasson, előbb természetesen
megfelelő fo-gatot kell összeállítania.
Érdekesség, hogy a világkupával egy

időben Stockholm is otthont ad egy ha-
sonló versenynek, de a legjobbak
Budapestre neveztek. A részt-vevők 21
világbajnoki aranyérmet birtokolnak.
A fogathajtók közül itt lesznek a legna-
gyobb nevek Koos de Ronde, Boyd
Exell,  Theo Timmermann, Ijsbrand
Chardon, a magyarok közül pedig Do-
brovitz József. Díjugratásban is nagy
nevek sorakoztak fel: Henk Van de
Polt, Vlagyimir Beletskiy, vagy a híres
lovas család Steven Whitaker, Ellen
Whitaker és Thomas Whitaker. Bár

Lázár Zoltán nem indul idén a fedeles
kupaversenyen, nem marad az Aréna
Lázár nélkül, hiszen Ifj. Lázár Zoltán-
nak szoríthatunk, aki ifjúsági díjugrató-
versenyen indul.
Természetesen lesznek sztárok is. A né-
zők két kedvenc programjában a szom-
bati Ride and Drive versenyen és a
vasárnapi Adrenalin kupán több ismert
művészt és sportolót is láthatunk. És is-
mét ellátogat hozzánk Lorenzo, aki már
tavaly is elbűvölte Budapestet.
A szervezők idén is gondoltak a gyere-
kekre, nem csak a program összeállítá-
sában, hanem abban is, hogy pénteken
ismét a gyerekeknek nyitják meg az
Aréna lelátóit.

-pcs-

2012.12.03., hétfő 19:30 óra

Gödöllői Bikák-Vasas Phiton  –
MVFC Berettyóújfalu

SZIE Sportcsarnok

Futsal NB I, 13. forduló

A bajnoki tabella 3. helyén álló
Mezőkövesd vendége volt a Gö-
döllői KC az NB I/B 10. for-
dulójában. Bartos Gábor csapa-
tának ezúttal sem sikerült pontot
szerezni, 34–30-ra kapott ki a
GKC.

A Gödöllői KC 10 fordulót követően a
bajnoki tabella 10. helyét foglalja el 4
ponttal a 12 csapatos mezőnyben. Két
győzelem mellett 8 veresége van jelen-

leg a csapatnak, 265 gólt dobott és 278
gólt kapott a gárda. Érdekesség, hogy a
csoport góllövő listáját a kilencedik já-
téknap után a gödöllői Márkus Béla
vezeti 70 találattal.
A juniorok ezúttal nagyarányú vereség-
be szaladtak bele Mezőkövesden, így a
9. helyen állnak jelenleg 6 pontjukkal.
NB I/B, 10. forduló
Mezőkövesd – Gödöllői KC 34–30
Juniorok: Mezőkövesd – GKC 44–22

-il-

Kézilabda – Nem sikerült a bravúr

Továbbra is 10. helyen a GKC

Újabb győzelmet arattak a
Gödöllői Sakkbarátok a Pest
megyei sakk csapatbajnok-
ság harmadik fordulójában. 

Az eredmény lehetett volna akár na-
gyobb arányú is, ha az 5 döntetlenül
végződő partiból a négy, már
nyertnek látszó játszmában a
gödöllőiek begyűjtik a teljes pontot.

Pest megye Szuper csoport
Érd – GSBE 3,5-6,5
Győzött: Bándy A.; Veréb G.; Kő-
szegi L.; dr. Tallós E. Döntetlen:
Reznák A.; Nagyajtai G.; Sillye K.;
Ruttkay P.; Kozma G. Vesztett:
Lenkei R.
Következő mérkőzés:
December 2.: Pest megye I/A osz-
tály GSBE II – Visegrád.                 -vb-

Sakk – Győzelem Érden

Érden is jól mattoltak

OTP Bank Lovas Világkupa – 150 milliós költségvetés

Óriási show várható az Arénában

A TEVA-Gödöllői RC csapata két
nemzetközi mérkőzésen van túl.
A csapat előbb a CEV kupa visz-
szavágóján lépett pályára és ka-
pott ki a görög Olimpiakosz Pire-
usz csapatától, ezúttal is 3:0-ra,
majd hazai pályán, a Közép-euró-
pai Liga sorozatban (MEVZA) ma-
radt alul 3:1 arányban a szlovák
Slavia UK Bratislava ellenében.

A Challenge kupa (CEV) sorozatában a
32 közé jutás volt a tét, de a hazai oda-
vágón már kiderült (3:0-ra kapott ki a
TEVA az Olimpiakosztól), hogy sok sót
ebben a sorozatban nem esznek meg a
TEVA-GRC játékosai. A görögországi
visszavágó is sima Pireusz győzelmet
eredményezett.
A MEVZA-ligában a listavezető szlo-
vák Slavia UK Bratislava várt a mie-
inkre, így a hazai pálya sem jelenthetett
előnyt az igen acélos pozsonyiakkal
szemben. Az előjelek ellenére remekül
kezdtek Ludvig Zsolt tanítványai, meg
is nyerték az első játékot. Mindkét csa-
pat játékán érződött a hétközi kupaka-
land (a szlovákok Cipruson estek ki), de
végül a lelkesebben és felszabadultab-
ban játszó vendégek bedarálták lányain-
kat és fogcsikorgatva ugyan, de meg-
nyerték a találkozót 3:1-re.
A TEVA-Gödöllői RC nyolc mérkőzést
követően 6 ponttal a 8. helyen áll a ki-
lenccsapatos ligában.
CEV kupa 32 közé jutásért, 2. mér-

kőzés
Olimpiakosz Pireusz – TEVA-Gödöllői
RC 3:0 (21, 13, 17)
MEVZA-Liga , 8. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Slavia UK Bra-
tislava (szlovák) 1:3 (23,-23,-20,-16)

Utánpótlás – Klubtörténeti siker
Szegeden!

November 17-18. között rendezték a
mini (2000) és gyermek (1998) korosz-
tályú röplabdázók legnagyobb hagyo-
mányokkal bíró seregszemléjét a sze-
gedi Sport XXI. Markovics Emlékver-
senyt. A kétnapos tornán 26 gyermek- és
40 mini csapat vett részt, köztük kivétel
nélkül hazánk legerősebb utánpótlás-
nevelő klubjai is. A TEVA Gödöllői RC
öt csapattal, harminchárom gyermekkel
utazott Szegedre. Közülük legjobban a
kiemelt csoportban szereplő gyermek
„A” csapat teljesí-
tett, akik felejthetet-
len élményt nyúj-
tottak edzőiknek és
az értük szurkolók-
nak is, hiszen bra-
vúrt bravúrra hal-
mozva jutottak
előbb a vasárnapi
elődöntőbe, majd
később a döntőbe.
Itt sajnos három
szettben, 2:1-es ve-
reséget szenvedtek a

csoportmérkő-zések során egyszer már
legyőzött TFSE-KRA-tól, de a társaság
ezzel a csodálatos eredménnyel így is
klubtörténeti sikert ért el, hiszen ezen a
versenyen gyermek korosztályban gö-
döllői csapat még a legjobb négy közé
sem jutott idáig a kiemelt kategóriában. 
Másik gyermek csapatunk a vasárnapi
három mérkőzésből kettőt megnyerve a
15. helyen végzett. Mini csapataink is
remekül helytálltak, és a 40 csapatos
mezőnyben az 5., 13., és 20. helyeket
szerezték meg. 
A sikeres szereplésben elévülhetetlen
érdemei vannak a lányok nevelőedző-
jének, a Hajós Iskola testnevelő tanárá-
nak, Szabados Istvánnak, aki hat éve
kezdte a munkát a helyi utánpótlás ne-
velésben és az azóta folyó szisztemati-
kus munka egyre több eredménnyel ke-
csegtet. 

Az „ezüstös” lányok: Hemmert Kyra,
Molnár Zengő, Harangozó Laura, Ha-
rangozó Lilla, Mester Adél, Maurer Ka-
talin, Streitmann Veronika, Zeller Kin-
ga, edző: Horváth Kristóf. -tt-

Röplabda – Kettős vereség a hét mérlege

Kupa és bajnoki kudarcok

Az év utolsó versenyén vett részt
a Gödöllői Contact ITF Taekwon-
do Sportegyesület a Monoron
megrendezésre kerülő kupán. A
klub mérlege: 1 arany, 1 ezüst,
három bronzérem.

November 17-én megrendezett
országos viadalon a serdülő, ifjúsági és
felnőtt korcsoportok, formagyakorlat és
küzdelem versenyszámaiban mérhette
össze tudását az összesen 230 beneve-
zett sportoló.
A Kókai Zsolt, 4. danos mester által ve-

zetett gödöllőiek számára remekül ala-
kult a verseny. Serdülő kategóriában
Meszlényi Kíra jó teljesítményt nyújt-
va, megérdemelten szerzett ezüst-
érmet formagyakorlatban, a -47
kg-os küzdelem versenyszámában
bronzzal zárt. Az ifjúsági kategó-
riában, formagyakorlatban Tóth
Ágnes és Péter Norbert egyaránt
tetszetős gyakorlatokat bemutatva
a 3. helyen végeztek. Ifjúsági fiú
küzdelem kategóriában
Habermann Attila képviselte a
gödöllői színeket, és hibátlan tel-

jesítmény-nyel utasította maga mögé az
igen népes mezőnyt, így
megérdemelten nyerte meg a versenyt.
Folyamatos felvétel a klub edzéseinek
helyszínén a Bio-Fitt Centerben
(Gödöllő, Állomás út 1-2/a ) hétfőn és
szerdán 17:30 –19 óra között.
Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu -li-

Harcművészet – ITF Taekwon-do

Eredményes évzárás

A KTC-Vuelta Sportegyesület
december 1-jén, immár 12. al-
kalommal rendezi meg ritmi-

kus gimnasztika sportág nagy
év végi versenyét, a Dr. Abád-
né Hauzer Henriette Emlék-

versenyt, amelyre ellátogat a
sportág orosz sztárja, a képen
látható többszörös világbaj-
nok Daria Kondakova is.

December 1-jén az ország minden
pontjáról kis- és nagylányok érkez-
nek Mogyoródra, hogy 4-8 fős csa-

patokban bemutassák gyakorlatai-
kat. Idén rekord számú nevezés ér-
kezett: 67 csapat, tehát közel 400
versenyző mutatja meg, hogy lehet
látványos elemeket bemutatni a sző-
nyegen szalaggal, karikával vagy a
labdával.
Részletes program: www.vuelta.hu

Ritmikus gimnasztika – 400 tornász, egy világklasszis

Orosz világbajnok az Emlékversenyen
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Szakmuzeológusi tárlatvezetések 
az állandó kiállításokban 

és az időszaki tárlaton

Díja: 3.000 Ft.

Jelentkezés 
egyénileg vagy csoportosan

a gmuzeum.g@gmail.com címen, 
vagy

munkaidőben a 
28-422-003-as telefonszámon

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tisztelettel meghívja Önt  
2012. december 14‐én (pénteken) 16 órára a GIM‐Házba a 
KORTÁRS MŰHELYGYAKORLATOK című, 
2012‐ben megvalósult múzeumpedagógiai program beszámoló
kiállításának megnyitójára

A kiállítást köszönti: Tóth Tibo,r Gödöllő város alpolgármestere
A kiállítást megnyitja: Borbáth Péter író
A program kurátora: Szabó Emma Zsófia
A kiállítás megtekinthető: 2013. február 23‐ig, minden szomba‐
ton és vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés
alapján más napokon is.
GIM‐Ház (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő,
Körösfői utca 15‐17. telefon/fax 28‐419‐660 
e‐mail gimhaz@invitel.hu,  www.gimhaz.hu

A kiállítás az NKA Képzőművészeti Kollégiumának támogatásával, a Gödöllői Városi Könyvtárban,
a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben és a Nádor Galériában megvalósult foglalkozásokon készült
diákmunkákat mutatja be. A foglalkozások Barabás Márton, Gyulai Líviusz, Horváth Kinga, Kovács
Péter Balázs, Márvány Miklós, Nádas Alexandra képzőművészek alkotásai köré szerveződtek.

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Frédéric Chopin Zeneiskola

November 28., szerda, 18.00:
A FAFÚVÓS-JAZZ TANSZAK
KIEMELT HANGVERSENYE

November 29., csütörtök, 18.00:
Deákné Ella Beatrix növendé-
keinek fuvola hangversenye

November 30., péntek, 17.00:
Buka Enikő növendékeinek hang-
versenye (oboa, furulya)

Faust Zsolt
Női arcok az Istenek

lakóhelye országából című
fotókiállítás látható a

Polgármesteri Hivatal első
emeleti galériájában

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

meg – decemberig látható
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18‐08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430‐655

November 26‐dec. 2‐ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420‐
243.
December 3‐9‐ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419‐749.

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

06‐20/524‐0340

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

ÜGYELETEK

Közmeghallgatás

Meghívjuk a

A GÖDÖLLŐI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, A GÖDÖLLŐI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, 
A GÖDÖLLŐI NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, A GÖDÖLLŐI RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

testületeinek  2012. december 4-én (kedden)   18 órakor tartandó  KÖZMEGHALLGATÁSÁRA. 

Az ülés helye: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának földszinti nagyterme 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Balog Gyula, a GCKÖ elnöke;  Szabó László, a GLKÖ elnöke; Meizner Sándor, a GNKÖ elnöke;  Havassy Marija, a GRKÖ elnöke

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP VÁLTOZÁS

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

1 százalék

Tájékoztatásul közöljük, hogy a gödöllői Táncsics Mihály úti Óvoda „A Gödöllői VI. számú Óvoda Gyermekeiért”
Alapítvány számára a szülők személyi jövedelemadó 1 százalékából 2011. évben befolyt összeg összesen: 275. 801
forint. Ebből az összegből az óvoda gyermekfektetőinek cseréjét kezdtük el. 
Gödöllő, 2012. november 12. 

Lajos Mihályné, az Alapítvány képviselője

Kedves Filmbarátok!

2012. december 4-én, kedden, 18 órakor a Civil Közösségi Házban  Julie
Taymor: FRIDA (1952) című filmjét vetítik a Rokkino Filmklub ke-
retében.

Frida Kahlo (Salma Hayek) felkavaró szépségű mexikói festőművésznő
élete filmért kiáltott... 1922, Mexikóváros: Frida élvezi diákéveit és az egyre
inkább rajongó férfiakat. Barátja, Alejandro sok érdekes embernek mutatja
be, többek között Diego Rivera (Alfred Molina) festőnek. A felhőtlen idők-
nek egy szörnyű buszbaleset vet véget. Frida hosszú időre ágyba kényszerül.
Barátja elhagyja, csak szülei tartják benne a lelket. Édesapja festőkészlettel
ajándékozza meg és Frida elkezd alkotni. A lábadozás után újra felkeresi
Diego Riverát és megmutatja neki festményeit. Diegót lenyűgözi a lány vad
tehetsége. Összeházasodnak és a kor legirigyeltebb és legünnepeltebb
párjaként élnek a szabados erkölcsű művészvilágban. Mindketten el-
kötelezett kommunisták, vendégül látják a száműzött szovjet Trockijt és fe-
leségét, de Fridának emellett még egy igazi kapitalista, Nelson Rockefeller
is udvarol.
A lenyűgöző film után a szervezők tea és vajas/ zsíros kenyér melletti beszél-
getésre invitálják a kedves  érdeklődőket!

Szakkommentátor: Márvány Miklós

Moderátor: Hajdi László

Mindenkit értesítünk, hogy megjelent a „GÖDÖLLŐN, A MÁRIABESNYŐI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILI-
KÁBAN LÁTHATÓ” – „TUDNIVALÓK NEMCSAK KATOLIKUSOKNAK” c. könyv, ami közadakozásból ké-
szült. Az adományok gyűjtésekor jeleztük, hogy az adakozók nevét, címét a kötetben megjelentetjük, és az adakozók
lelki üdvéért hálaadó szentmise kerül a bazilikánkban bemutatásra, amit Turai János, a Máriabesnyői Nagybol-
dogasszony Bazilika plébánosa tart 2012. december 9-én, Advent 2. vasárnapján 10.30-kor a bazilika felsőtemplo-
mában.

A szentmise után kb. 11.30-kor kezdődik a bazilika hagyományos Adventi-Karácsonyi koncertje a Magyar Állami
Operaház művészeinek közreműködésével (Háberl Irma, Szőnyi Szilvia, Búra Attila, Megyesi Zoltán – ének, Pfeiffer
Gyula – orgona, Szabó Dániel – trombita). Műsorvezető: Simándi Péter. A hangversenyen Pergolesi, Bach, Rossini,
Liszt, Saint-Saens, Dvorak műveiből csendülnek fel részletek. 
Javasoljuk, hogy mindenki jó melegen öltözzön fel, mert a Bazilikánk nem fűthető.
A könyv Gödöllőn sokfelé kapható, de a helyszínen is megvásárolható. 

MEGHÍVÓ 
TORMAY  CÉCILE 

IRODALMI  EST 

A 2012-es  Tormay  Cécile év  alkalmából
2012. november 30-án pénteken, 18 órá-
tól a Gödöllői  Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ nagytermében TOR-
MAY  CÉCILE irodalmi  estet tartanak,
melyen megemlékeznek a két világhá-
ború közötti időszak jeles magyar írónő-
jéről és közszereplőjéről, akit 1936-ban
Nobel-díjra is jelöltek.  Életét, irodalmi
munkásságát és közéleti tevékenységét
rövid  zenés filmösszeállítás  segítségé-
vel és Kollarits Krisztia irodalomtörté-
nész segítségével és Tallián Marianna
színművész közreműködésével ismerhe-
tik meg az érdeklődők. 
Az  est  fővédnöke: Beer Miklós me-
gyéspüspök atya
Védnök:  Gémesi  György  polgármester
Az est támogatója  a  Lakiteleki  Nép-
főiskola  Alapítvány.  
A belépés  díjtalan! 
További információ: +36/70-634-5680

ÉRTESÍTÉS – MÁRIABESNYÖI NAGYBOLDOGASSZONY BAZILIKA

Két évvel ezelőtt ren-
deztünk először Tehet-
ségnapot a TÁMOP 3.4.4
pályázat keretében.
Most, ha szerényebb anya-
gi forrásokkal is, de ismét
meghirdetjük a Magyar
Géniuszok vetélkedőt, és találkozhattok tehetséges Törökös és volt Tö-
rökös előadóművészekkel. 
A program:
November 30., péntek
17.00-18.30 – Tehetség Fesztivál – Az iskolánkhoz kötődő gyerekek
és felnőttek, amatőr előadóművészek koncertje
December 1., szombat
8.00-11.00 – Magyar Géniuszok – Az osztályok által készített prezen-
tációk bemutatása híres magyar biológusokról, orvosokról és zene-
művészekről.
11.00-12.00 – Tehetséges Törökösök – Pódiumbeszélgetés iskolánk-
ban végzett sikeres előadóművészekkel.
Vendégeink: Benedek Krisztina népdalénekes és néptáncpedagógus,
a Népművészet Ifjú Mestere és kétszeres Aranygyöngyös Táncos,
Herczenik Anna operaénekes, a Ki mit tud? nyertese, az Operaház
magánénekese, Lotfi Begi, a Compact Disco alapítója, Barcza Zsolt
és Szabó Attila, a Csík Zenekar tagjai.

A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
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A Gödöllői Városi Piac emeleti étterme

karácsonyig
minden szombaton 9.30-tól

bográcsozást tart a piac területén.

December 1.
Halászlé 700 Ft/adag

Vadpörkölt 1200 Ft/adag
Csülökpörkölt 950 Ft/adag

December 8.
Halászlé 700 Ft/adag

Lábszárpörkölt 950 Ft/adag

December 15.
Halászlé 700 Ft/adag

Birkapörkölt 950 Ft/adag

Az árak
a köretet tartalmazzák!



INGATLAN

+Gödöllő központjában 74 m2-es Üzlet-
helység ELADÓ/KIADÓ. Tel: 30/588-5889

+Gödöllőn, a Kastély közelében, frekventált,
csendes övezetben, 2 szintes, 4szobás, 2
fürdőszobás, kertes családi ház áron alul,
sürgősen eladó. Tel.: 06-20-9 443 356.

+Gödöllőn centrumban 2szoba+ nappalis új
építésű ikerház 350nm-es telken, kocsibeállóval
18,8MFt-ért kulcsrakészen eladó. 20-772-2429 

+Gödöllőn centrumban Kampis Antal téren
(csendes zsákutcában) új építésű nap-
pali+1 szobás, erkélyes, cirkófűtéses lakás
eladó. 14,5MFt 20-772-2429 

+Gödöllőn, Palotakerten 44nm-es lakás
eladó, egyedi fűtésmérés-szabályzás Iár
6,5MFt 20-772-2429

+Gödöllőn I.emeleti, tégla, 2 szobás, felújí-
tott, gázkazánfűtéses lakás eladó. Iár:
11MFt 20-772-2429 

+Gödöllő központjában, rendkívül alacsony
rezsivel rendelkező, 2.em.-i klímás 54m2-es
újszerű, cirkós lakás eladó! Iár:14.9Mft 20-
539-1988

+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI
FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS
AKCIÓS IRÁNYÁRON  7,9MFt  20-8042102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

+Akciós áron 21,9MFt-ért, kulcsrakészen, 3
szoba +nappalis ikerház, fedett kocsibeálló-
val, 340nm-es saját telekrésszel, kertvárosi
részen eladó. 20-772-2429  

+Gödöllőn 1 szintes 3szoba+nappalis, garáz-
sos, újszerű családi ház 600nm-es telekkel
26,9M-ós irányáron eladó 20-772-2429 

+Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában
részben felújított 2 szobás lakás 7.9 MFt
Irányáron eladó 20-8042102   

+Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás
eladó, Iár: 8,5 MFt 20-8042102

+Gödöllőn Központban, 720m2-es telken,
130m2-es nappali három hálószobás csalá-
di ház eladó! Iár:19.9MFt!  20-5391988

+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim
részére (20) 804-2102 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

+Tulajdonostól Táncsics Mihály utcában, 100
nm-es nappali+3 szobás családi ház,
örökzöldekkel beültetett kertrésszel, garáz-
zsal eladó. I. ár: 23,5 mFt. Érd.: 20-919-4870

+Gödöllő Antalhegyi dombon, örök
panorámás, 807 nm-es telken újépítésű,
extrákkal felszerelt (klíma, elektromos kapu,
aluredőnyök, kandalló, infraszauna stb.) két-
generációs, 188 nm-es, kétszintes, nap-
pali+4 szobás, 2 fürdőszobás családi ház
eladó. Referencia szám: 3671. I.ár: 44 mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a Deseffwy utcában, 1000
nm-es telken egy 65 nm-es lakóház. Refer-
encia szám: 3542. I.ár: 14,5 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu 

+Gödöllő központjában, I. emeleti, 48 nm-es
nappali+nagy erkélyes, 1 hálószobás
igényesen felújított öröklakás eladó. I.ár:
12,8 m Ft. Referencia szám: 3672. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu 

+Eladó Szadán, az Arany J. utcában egy újsz-
erű, igényesen kialakított amerikai konyhás
nappali+1 szoba, fürdőszoba, wc, terasz,
déli fekvésű, pincével 700 nm-es telken álló
családi ház. Referencia szám: 3670. I.ár:
15,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Vállalkozás üzlethelyiséggel együtt a
belvárosban eladó, bejáratott piaccal, refer-
enciákkal. 20-9194-870

+Eladó Gödöllőn, Duna utcában, 1050 nm-
es, 23 m széles, örökzöldekkel, ősfákkal
beültetett építési telek. Eladási ár: 13 m Ft.
I.ár: 15,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn, Erzsébet park közelében 100
nm-es, szépségszalonként berendezett
üzletház eladó. Az üzlethelyiség más
tevékenységre is alkalmas. I. ár: 25,5 mFt.
Érd.: 20-919-4870

+Eladó a Kertvárosban, egy 80 nm-es két-
szobás családi ház, saroktelken. Referencia
szám: 3608. I.ár: 16,9 mFt. Érd.: FŐNIX Iro-
da 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Palotakerten másfél szobás, igényesen
felújított 44 nm-es öröklakás eladó. E.ár: 8,2
mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó a Százszorszép utcában Gödöllőn,
egy 600 nm-es építési telek, 7,5 m Ft-os
irányáron. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

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

+Gödöllőn belvárosában, téglaházban felújí-
tott, I. emeleti, egyszobás (34 nm), parket-
tás, konvektoros lakás pincetárolóval eladó.
Iár: 7,3 MFt. Tel: 30/350-4346 

+A Borsos Kft az alábbi ingatlanokat kínálja
eladásra: -Gödöllő legszebb részén TESCO
KÖZELÉBEN 600 nm-től építési telkek
eladók. 20.000,-Ft/nm +ÁFA.
–BALATONLELLÉN 7.395 nm telek eladó,
mely 7db önálló vagy 12db osztatlan, közös
tulajdonú telekké alakítható. –KAMPIS
TÉREN új építésű társasházban 54 nm-es
tetőtéri lakás kiadó, vagy 12,8 MFt-ért eladó,
ugyanitt 1,5 MFt-ért garázsbeállók eladók. -
57 nm-es IRODA A PETŐFI TÉREN 30 MFt-ért
eladó. –VERESEGYHÁZ legszebb részén iker-
ház fele eladó. Szerkezetkészen 18 M, kulc-
srakészen 23 MFt-ért. –RÖGES UTCÁBAN
2.258 nm telek eladó. 30/946-7702 

+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában
eladó 50 nm-es, 1.em. házközponti fűtésű,
nagyon jó elosztású (előtér, 2különnyíló
szoba, fürdő, külön WC, tágas konyha,
beépített szekrények), 90%-ban felújított
lakás. Iár:11MFt. 70/580-1809 

+GÖDÖLLŐN A FENYVESBEN ÚJ, 180 nm-es,
hasznos területű ház gyönyörű panorámával
eladó. Iár: 33 MFt. A ház 100 nm-es, szigetelt,
alápincézett (2 garázs). Tel: 06-20-4340-792 

+Eladó Gödöllőn a János utcában egy II.
emeleti, 1,5 szobás, konvektoros, erkélyes
lakás. 9,9 MFt. Érd: 06-20-2288-460 

+Tulajdonostól eladó a Palotakert lakótelep
egyik legjobb fekvésű 2.em. lakása. Nem a
szemközti házat látja, hanem a parkot!!
Egyedi fűtésű 1+2 félszobás, erkélyes. Tel:
20/945-8340 

+Gödöllőn eladó 2001-ben épült, 90 nm
lakóterületű kertes családi ház. 1+2 félszoba
+étkező, konyha, fürdő, kamra, WC. A ház
szigetelt, padlástér beépítésére van lehetőség.
Rendezett 670nm-es kert, több kocsi beál-
lására alkalmas betonozott rész, terasz. A ház
része egy különálló, kb. 15nm-es, külön
bejárattal rendelkező, összkomfortos lakrész.
Ár:16,9 millió, alkuképes. Tel: 20/9-734-738 

ALBÉRLET KIADÓ

+Palotakerten, földszinten, igényesen
berendezett 1 szobás lakás kiadó, 2 hónap
kaució szükséges. Bérleti díj: 35 ezer
Ft+rezsi. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu 

+Szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott, fa
tüzelésű lakás alacsony rezsivel, 1 személy
részére kiadó! 1 havi kaució szükséges. Ár:
32.000,-Ft/hó + rezsi. Tel: 06-30-609-8707 

+Kiadó Gödöllő Kazinczy körúton 2 szobás,
gázkonvektoros, kellemes 2. emeleti lakás
hosszútávra, vagy egyetemistáknak. Tel: 06-
30-2158-539 

+180 nm lakóterű, hőszigetelt, 8 éve épült
kertes lakás fedett kocsibeállóval
hosszútávra kiadó az Erzsébet park és a
centrum közötti területen, lakás vagy vál-
lalkozás céljára. Bérleti díj felújítás nélkül:
75.000,-Ft, felújítva: 100.000,-Ft. 2 havi
kauciót kérünk. Tel: 20/248-8682 

+Kiadó Palotakerten egyszobás, 45 nm-es,
távfűtéses, bútorozott lakás december 15-
től. Bérleti díj, rezsi, két havi kaució. Tel: 06-
20-545-9429 

+Leinformálható párnak, hosszútávra, albér-
letbe kiadó kettő szobás, első emeleti,
gázfűtéses gödöllői lakás. Érd: 20-494-0515 

+2 szobás, 70 nm-es lakás kiadó Gödöllő
belvárosában hosszútávra 50.000Ft/hó, 1
havi kaució szükséges. Tel.: 20/939-0797. 

+Gödöllő belvárosában 32 nm-es garzon
egyedi fűtéssel kiadó. 45.000,-Ft/hó + rezsi
+ 2 havi kaució. Tel: 30/9617-621 

+Kiadó 64 nm-es 1.em. konvektor fűtésű,
felújított  2 szoba plusz étkezős lakás a
városközpont közelében. Bérleti díj 55eFt, 2
havi kaució szükséges. Érd: 20-544-2228 

+Szent János utcai 2. emeleti 2 szobás
lakás kiadó. Tel: 20/352-5005 

+Máriabesnyő-Fenyvesben, kertes házban
62 nm-es, összkomfortos tetőtéri lakás
kiadó. Bérleti díj: 50.000,-Ft +rezsi/hó, 2
havi kaució. Az épületben 30 nm-es fűtött
garázs is bérelhető. Tel: 06-20-2128-320 

+Hosszú távra kiadó Gödöllőn a Szent
János utcában egy 38 nm-es frissen felújí-
tott, 1 szoba, konyhás, egyedi gázfűtéses,
összkomfortos lakás új bútorokkal beren-
dezve. 45.000 Ft/hó + rezsi + 2 hónap kau-
ció  Érd: 06/30/2027828 

+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád
utcában, kertes családi házban, külön
bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos,
bútorozott lakás /kábeltévé, internet/ 50eFt +
rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 70/271-1543 

+Palotakert 16-ban albérlet kiadó. Másfél
szobás, klímás, felújított lakás. 40.000,-
Ft/hó + rezsi. Irodának is alkalmas lehet.
Tel: 06-30-907-6540 

+Gödöllő központjában Palotakerten a 4
emeletes házakban II.em. parkra néző, erké-
lyes, részben bútorozott, 2 szobás, egyedi
távfűtéses lakás december 1-től 50.000,-
+rezsiért kiadó. 2 havi kaució szükséges.
Érd: 06-30-216-1334 

+Gödöllő kertvárosban, központhoz közel,
igényes, nappali + 2 szobás, 96 nm-es,
emeleti, összkomfortos lakás kiadó, 4 laká-
sos társasházban. Ár: 65eFt/hó + rezsi. 2
havi kaució szükséges. Érd: 20/965-0066 

+Gödöllői, földszinti, 2 szobás, központban
lévő lakás kiadó. Ár: 55.000,-Ft + rezsi + 1
havi kaució. Érd: 06-20-543-3407 

+Csendes kertvárosi (Köztársaság úthoz
közeli) környezetben lévő 1,5 szobás ház
kiadó 1 vagy 2 fő részére. Tel: 20-44-33-551 

+Albérlet 38.000,-Ft! Akár dec. 1-től
költözhető! Palotakerten kiadó egy 1+2 fél-
szobás, erkélyes, parkra néző 2.em. egyedi
fűtéses lakás. Tel: 06-20-945-8340 

+Gödöllő városközponti csendes helyen két-
szobás, konvektoros, parkettás lakás
téglaépületben, saját pincével, részben
bútorozva, hosszabb távra kiadó. Kábeltévé,
internet. Kaució szükséges. Tel: 70/406-2064 
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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.

Amennyiben nem kapja

meg a Szolgálat aktuális

számát, az alábbi

elérhetőségeken 

tehet bejelentést:

70/383-1922, 

20/525-5366. 
E-mail: 

kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu,
info@szolgalat.com,
szolgalat@vella.hu
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+Kiadó Gödöllőn kb. 70 nm-es, 1+2 félszobás,
kertes családi ház. Terasz, rendezett kert, ko-
csibeálló az udvarban. 65.000,-Ft + rezsi/hó.
2 havi kaució szükséges. Tel: 30/31-31-777 

+Kiadó kertes házat keresünk Gödöllőn,
esetleg Szadán. Legalább 3 különálló szobát,
autóbeállási lehetőséget szeretnénk és a
kertbe kutyát is vinnénk. Tel: 70/433-5033 

+Kiadó Gödöllőn kb. 15 nm-es, összkomfortos
különálló lakrész. 49.000,-Ft/hó rezsivel együtt,
2 havi kaució szükséges. Tel: 30/3131-777 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő központjában 74 m2-es Üzlet-
helység ELADÓ/KIADÓ. Tel: 30/588-5889

+Veresegyházon, fő úton, a körforgalomnál,
300 m2-es 2 szintes egyéb tevékenységre is
alkalmas étterem kiadó. Tel.: 20-9 443-356.

+KIADÓ Gödöllőn, forgalmas helyen,
ingyenes parkolási lehetőséggel 100 nm-es
üzlethelyiség! Érd.: 20-91-94-870

+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es,
2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi ren-
delő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő.
Iá: 13,5 mFT. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

+Eladó Gödöllőn, belvároshoz közel, 100
nm-es, szépségszalonként berendezett üzlet-
ház. Az üzlethelyiség más tevékenységre is
alkalmas. I. ár: 25,5 mFt. Érd.: 20-417-7687

+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Gras-
salkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.

+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt talál-
ható, udvari 30 nm-es üzlethelyiség! Irodá-
nak is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.

+Gödöllő központjában egy 38 nm-es
légkondival, ráccsal, konyhával, raktárral
ellátott üzlethelyiség kiadó! Irodának,
fodrászatnak is alkalmas! Tel: 30/231-7508 

+IRODA KIADÓ: Gödöllő, Dózsa Gy. úton,
postával szemben, 32 nm, 1.em. Érd:
70/373-8154, 20/9294-669 

+KIADÓ AUTÓMOSÓ az Ádám utcában, más
célra is. Tel: 06-28-415-664 

+Gödöllő belvárosában (Vodafone mellett)
27 nm-es földszinti, utcafrontos üzlethely-
iség, és az emeleten egy 25 nm-es iroda
kiadó. Érd: 06-20-802-1287 

+Üzlethelyiség kiadó Gödöllő belvárosában,
84nm, a Remsey krt.22. alatt. Igényes, újsz-
erű, klimatizált, nagy üveges sarok portál.
Tel: 28/430-209 (munkaidőben). 

+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69.
(VÜSZI) telephelyén folyamatosan őrzött,
illetve kamerával védett terülten raktár és iro-
dahelyiségek kedvező áron kiadók. Érdek-
lődni lehet (28) 410-988/100-as melléken
vagy a +36 20/462-4808 telefonszámon

ÁLLÁS

+Manikűröst, pedikűröst, masszőrt veszünk
fel gödöllői szépségszalonunkba. ISZAP HÁZ
KFT. Gödöllő, Petőfi tér. Érd: 20-411-7224 

+VILLAMOSSÁGI ÉS GÉPÉSZETI SZERELŐ
Keresünk villamossági és gépészeti szerelőt
automatizált állattartó technológiák
szerelésére, szervizelésére hazai és külföldi
projekteken. Feltételek: vezérléstechnikai
és villamossági ismeretek és/vagy
gépészeti ismeretek, jogosítvány, pozíciótól
függően kommunikációképes angol nyelv-
tudás.  Jelentkezését szakmai önéletrajz
leadásával várjuk a caliper@caliper.hu
címre. Bővebb információ a +36(28)510-
985-ös telefonszámon. 

+Járműipari ágazatba keresünk elektronikai
karbantartókat, PLC programozókat, dis-
zpécsereket német nyelvtudással,
mechanikai karbantartókat CNC, PLC és
pneumatikus ismerettel, műszakvezetőket
PLC, CNC ismerettel + német nyelvtudással.
Érd: 70/384-7138, 70/366-3401,
range3838@gmail.com 

+FODRÁSZT KERESEK szépségszalonba.
Tel: 06-70-7753-255 

+Pozíció: MINŐSÉGELLENŐR. Feladatok: -
Autóipari műanyag termékek napi
ellenőrzése és dokumentálása. –Nem
megfelelő termékek kezelése. Elvárások: -
középfokú végzettség, -mérési tapasztalat
kézi eszközökkel, -3 műszakos munkarend
vállalása, -hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat előny, -azonnali kezdés előny.
Jelentkezni lehet: TBMI Hungary Kft. Horváth
Anita 06-28/510-682 

+A Penomit Zrt. gödöllői telephelyére szám-
lázó-adminisztrátori munkakörbe kommu-
nikatív kereskedelmi adottságokkal bíró 27-
37 éves, rendezett családi hátterű hölgy-
munkatársat keres Gödöllő, plusz maximum
10 km-es körzetéből. Érdeklődni lehet
hétköznap 10-18 között Rébb Gábor
telepvezetőnél: 06-30-336-7473 

+Targoncaszerelésben jártas, önálló
munkavégzésre alkalmas, targoncaszerelői
tapasztalattal rendelkező szerelők jelen-
tkezését várjuk gödöllői targoncaszervizbe,
összetett munkára. Tel: 06-70-221-3652 

+Gödöllői irodaházba megbízható,
munkájára igényes, leinformálható 4 órás
takarítónőt keresünk nappali és esti
munkavégzésre. A jelentkezés feltétele:
önálló munkavégzés, teherbíró képesség,
pontosság. 20/3747-886 

+Nemzetközi gépjárművezetőket keresünk
„C+E” kat. jogosítvánnyal. Tapasztalat és nyelv-
tudás nem szükséges. Tel: +36307222900.

+Megbízható, precíz takarítónő vállal első-
sorban családi házaknál takarítást. Saját
autóval rendelkezem. Eladói munkát is kere-
sek 8-16 óráig. Tel: 06-20-264-5307 

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

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

+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vál-
lalkozók, kis- és középvállalkozások részére.
Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adó-
tanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-
341,30/211-9388.

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

+Gyorsszolgálat! Hűtőgép, villanybojler, vil-
lanyszerelés, duguláselhárítás 0-24-ig,
2órán belül. 70/264-3660 

+Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig.
Átfolyó vízmelegítők, cirkók, kazánok
szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660 

+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő
rendszerek, garázskapu szerelés, javítás
2órán belül. 70/264-3660 

*Az Antal-hegyen, körpanorámás, 800 nm-es telken
2009-ben épült 138 nm-es, kétszintes, nappali+ 3 szo-
bás, kiváló minőségű családi ház eladó. Iá.: 67,5 mFt.
*A Kertvárosban 190 nm-es, szinteltolásos, nappali +3
szobás családi ház, boros pincével, mosókonyhával, fűt-
hető medencével parkosított telken eladó. Iá.: 52 mFt.
*Az Alsó-park közelében 141 nm-es üzletté minősített,
felújított családi ház parkolóval, jó közlekedéssel,
bejáratott tevékenységgel eladó. Iá.: 29,9 mFt. 
*A központban 89 nm-es, nappali+ 3 szobás, étkezős,
téglaépítésű, egyedi fűtésű 2. emeleti, polgári lakás
hatalmas, osztatlan, közös kerttel eladó. Iár: 17,9 mFt.
*Az Erzsébet- park közelében, felújított, 2. emeleti, 61
nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás, világos, tágas helyi-
ségekkel, tárolókkal eladó. Irányár: 12,2 mFt.



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

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszám-
fejtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér
5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380 

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendsz-
erek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülé-
kek, konvektorok tisztítása, javítása. Teljes
körű épületgépészeti munkák. Tel:
20/9527-289, 28/476-229 

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

+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasz-
tók, mikrók javítása garanciával, alapáron.
Este és hétvégén is! 30/522-1258 

+IRODAI SZOLGÁLTATÁS! Magánszemélyek-
nek, kis és középvállalkozások számára!
Szakdolgozatok gépelése; szabályzatok
elkészítése egyénre szabottan. Érdeklődni:
SOMA Optimus Kft. Gödöllő, Dózsa György
út 18. I/2. Tel.: 0620/593-2535 

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

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás, benőtt
köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Talpmasszázs. 30 év szakmai háttér.
Óvakodjon a házaló, feketén dolgozó kon-
tároktól! Bárándi József 20/532-7275 

+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalag-
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: 70/505-1177. 

+Ápolási tapasztalattal rendelkező, közép-
korú nagycsaládos anyuka idősgondozást
vállal. A takarítástól a bevásárláson, gyó-
gyszer felíratáson keresztül a vizsgálatokra
való kisérésig rendszeresen, vagy akár alka-
lmanként is besegítve. Érd: 20/4946-827 

+Kezdje a karácsonyt nagytakarítással!
Szőnyeg – kárpit – ablaktisztítás kedvező
áron. Külön-külön is. Három az egyben ol-
csóbb. Pontos, precíz munka. Forduljon
bizalommal hozzám: 06-20-3671-649 

+BURKOLÁST és kisebb KŐMŰVES
munkákat azonnali kezdéssel vállalok. Tel:
06-30-9417-433 

+PARKETTÁS MUNKÁK: csiszolás, lakkozás,
javítás, lerakás. Tel: 06-30-9488-909 

+HEGESZTÉST VÁLLALOK! Alumínium,
Titán, rozsdamentes acél, szénacél,
öntöttvas egyes fajtái. Lemezmunkák, léz-
ervágás, egyedi alkatrészek tervezése,
legyártása. Helyszíni hegesztést is.
FAVÁGÁS! Veszélyes fák, tüzifa, bozótirtás.
06-30-2348-138 

+KÖNYVELÉS egyéni vállalkozók, Kft-k, Bt-k
részére. Kappa Consulting Kft. Tel: 20/329-
5527, e-mail: info@kappaconsulting.hu 

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

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

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

+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű
lakásfelújítás, burkolás, festés, lakatosmun-
ka. Tóth László. Tel: 30/9229-553. 

+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165  

+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98  

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

OKTATÁS

+ANGOL beszédkészség fejlesztő tanfolyam
középfokon: hétfő vagy szerda: 18.30-20.00.
TELC nyelvvizsga felkészítő: csütörtök:
17.45-20.00. www. toptan. hu, toptan1999
@gmail.com, Mobil:30-224-75-63.

+Játékos, kommunikatív ANGOL és NÉMET
tanfolyamok indulnak ovisoknak, iskolások-
nak kezdő és haladó szinten legmodernebb
oktatási anyagokkal. Óradíj 800,-Ft-tól. I.L.I.
Nyelviskola Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.:
28/511-366, info@ili.hu (Ny.sz:13-0295-04)

+ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
OLASZ, OROSZ általános, intenzív és vizs-
gafelkészítő nyelvtanfolyamok MINDEN
SZINTEN, diplomás és anyanyelvi
tanárokkal 620,-Ft/óra díjtól.
Előregisztráció INGYENES, EU támogatott
90-120 órás ANGOL ÉS NÉMET nyelvtan-
folyamokra felnőtteknek. I.L.I. Nyelviskola,
Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366,
20/556-2653. (Ny.sz:13-0295-04) 

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál.
Minden szinten minden korosztálynak.
ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizs-
gára, közép és emelt szintű érettségire
felkészítés. Egész nap. Érd: 30/611-
0036 KOLLARICS KATALIN 

+OKJ-s Gyermek- és Ifjúsági Felügyelő tan-
folyam indul Gödöllőn részletfizetéssel, ked-
vezménnyel! Jelentkezni: SOMA Optimus
Kft. Gödöllő, Dózsa György út 18. I/2. H-P:
10-16h Tel: 28/787-636, 0670/372-57-96
www.somaoptimus.hu (Ny.sz: 00540-2011)

+MENCELUS Nyelvstúdió: beszédcentrikus
ANGOL közép-haladó (INTERMEDIATE) tan-
folyam indul minden péntek délután.
Kiscsoportos oktatás. Folyamatos csat-
lakozási lehetőség. Tel: 06-30-374-6545
www.mencelus.com 

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

+MATEMATIKA, FIZIKA, és KÉMIA oktatást
vállalok. Hétvégén is. Tel: 06-70-554-1395 

+Taichi, chikung, meditáció Gödöllőn, hal-
adóknak és kezdőknek. Érd: 20/544-8021 

+FILMSZINKRON, könyvfordítás és vizsga
előkészítés területén jártas fiatal nyelvtanár
ANGOLOKTATÁST és vizsgára felkészítést
vállal. Tel: 06-70-559-3918 
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ADÁS~VÉTEL

+Karácsonyi ajándék ötlet: AirWolf
légtisztítók -30%-os kedvezménnyel! Az
akció a készlet erejéig tart. Címünk: Fens-
therm Bemutatóterem Gödöllő, Kossuth
Lajos u. 26. Tel.: 30-398-48-15, 28-423-
739, web: kormonnyilaszaro.klikklap.hu

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIB-
RISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET
VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 

+ALMA VÁSÁR! Újra várjuk régi és új vásár-
lóinkat csányi almáinkkal (télálló). Fajták:
Idared, Jonatán-starking keverék (KR:11),
zöldalma, apró alma (vegyes), léalma (veg-
yes). Cím: Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: 28/411-
298, 06-20-435-9650 

+KARÁCSONYFÁNAK való gyönyörű, 5,5 m-
es fenyőmet helyhiány miatt eltávolítanám a
kertemből (Gödöllő). Érd: 06-20-569-7494 

+KÖNYVEK. Megunt, kidobásra szánt
könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok
kereskedő. Tel: 20/956-4084 

+ELADÓ: 1db fürdőszobaszekrény, elős-
zobafal, alig használt 4 égős gáztűzhely,
5db különböző csillár, 2db réz falikar, 1db
kéttálcás mosogató. Érd: 06-30-426-6170 

+ELADÓ GYEREKJÁTÉKOK nagy választék-
ban, sokfélék, újszerűek. Új ajtó, új gyerek
szivacs fotelágy, kondipad, szőnyegek stb.
Minden szombaton BÖRZE VÁSÁR van, ked-
vező árban, 9-16-ig. Gödöllő, Erkel F. u.4.
Bármikor. 70/619-9079, 30/418-7206  

+AKCIÓS TÜZIFA! AKÁC kuglizva 2.100,-
Ft/q, hasítva: 2.300,-Ft/q. TÖLGY kuglizva
2.000,-Ft/q, hasítva: 2.200,-Ft/q. Tel: 06-
70/518-6961, 0620-323-3826. 

+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ TÜZIFA ELADÓ. AKÁC
hasítva: 2.300,-Ft/q, kuglizva 2.100,-Ft/q.
TÖLGY hasítva: 2.200,-Ft/q, kuglizva
2.000,-Ft/q. Digitálisan mérlegelve. 06-20-
911-2598, 06-20-522-9185.

+Eladó férfi bőrkabát (50-es), női cipők (37-
es), kovácsoltvas csillár és újságtartó,
süteményes készlet (7 db-os), asztali lámpa
(iparművészeti darab). Tel: 06-70-701-1945 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+Azonnali készpénz fizetés mellett elcserélem
kifogástalan állapotú, négy éves Opel Astra
1.4. Enjoy típusú autómat, más hasonló
kategóriájú, legfeljebb egy éves használt
személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.

EGYÉB

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

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

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

+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.
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Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület? 
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94

Sok-sok élménnyel és egy ajándék karácsonyfával térhetsz haza. Részletek:Sok-sok élménnyel és egy ajándék karácsonyfával térhetsz haza. Részletek: polus.hu polus.hu

pólus  mozi

 
NYÍLT NAP 
2012 December 01.(szombat) 

 

Órák, amiket kipróbálhatsz: SPINRACING/ESZKÖZÖS 
ALAKFORMÁLÓ/GERINC-GIMNASZTIKA/ DANCE 

AEROBIK/ BAILAR AEROBIK  

Gödöllö, Szent János utca 5. (a pataktéri Szolgáltató ház emelete) 
 

Tel.: 06 / 20 49 27 564 
www.goldgymfitness.freewb.hu, facebook: gold gym 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 5.

Megfejtés: 70 éve  született amerikai gitáros, énekes
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Flórika Béláné, Kazinczy krt.19., 
Dr. Nagy Albert, Duna u. 4. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Körösi Sándor, Semmelweis I. u. 11.,
Nagy Erzsébet, Kazinczy krt. 12. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Lázárné Nagy Andrea, Liszt F. u. 5.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Bárdi Nóra, 2243 Kóka, Homok u. 54., Tötös Franciska,
Palotakert 12. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Horváth Róbertné,
Brassó u. 9., Pongrácz Zsanett, Dessewffy A.u. 25.


