
1953. november 7-én, 60 esz-
tendeje nyílt meg a gödöllői
népkönyvtár, ami később Ju-
hász Gyula nevét vette fel,
majd 2002-től, az intézmény új
épületének átadása és funk-
cióinak bővítése óta a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs
Központ nevet viseli. Az évfor-
dulóra irodalmi esttel és „retro
sarok” kialakításával emléke-
zett az intézmény. 

A fontos eseményeket mindig jeles
évfordulókhoz kötötték. Hatvan évvel
ezelőtt november 7-ét igencsak fontos
dátumként tartotta számon az akkori
politikai vezetés, s ehhez a dátumhoz
kapcsolták a városi könyvtár megnyi-
tását. Az akkori Kossuth Lajos utcai
épületben 515 kötetnyi, többnyire
politikai, ideológiai és mezőgazda-
sági szakkönyvvel kezdték meg a mű-
ködést László Miklós igazgató veze-
tésével. 
A szépirodalom és a gyermekköny-

vek ekkor még csak kevés kötettel
képviseltették magukat. 
Az intézmény rövid idő múlva átköl-
tözött a Dózsa György út 10. szám
alatti épületbe, s új igazgatót kapott

Hidvégi Nándor személyében. Már
ekkor rendszeresen rendeztek itt iro-
dalmi esteket a Juhász Gyula irodalmi
kör szervezésében, nekik köszönhető,
hogy 1957-ben a költő nevét vette fel

az intézmény, annak el-
lenére, hogy Juhász Gyu-
lának semmi köze nem volt
Gödöllőhöz. 
Innentől kezdve folyama-
tosan napirenden volt a bő-
vítés szükségessége is, s
bár kis lépésekre volt lehe-
tőség, a nagy fordulatra
2002-ig várni kellett, ami-
kor végre elkészülhetett az
új épület, ami már a XXI.
század elvárásainak is
megfelelt. Az új funkciót
jól mutatta az új név is: Gö-
döllői Városi Könyvtár és
Információs központ.
A rendezvényen dr. Géme-
si György polgármester
mondott köszöntőt, amiben
méltatta az intézményben

folyó munkát. Kiemelte: nagy dolog,
hogy a könyvtár az internet világában
is meg tudott maradni, sőt folya-
matosan fejlődik. 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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Népkönyvtártól az információs központig

60 éves a könyvtár, ahol állandó a pezsgés

Nagyszabású gálaműsorral ünnepelte fenn-
állásának 20. évfordulót Gödöllő Város
Népizenekara a Művészetek Háza színház-
termében. (4. old.)

Hogyan él tovább a szecesszió Pirk Ambrus
munkájában? Ezzel a címmel nyílt kiállítás
a Művészetek Házában. (6. old.)

Remekül szerepelt a GEAC kadet kard fiú
csapata, akik Szófiában vettek részt Európa
Kupán. A gödöllői csapat a 3. helyet érte el. 

(8. old.)

Hosszú évek óta a mostani a legjobb
önkormányzati költségvetés tervezet,
de még szükség van némi finomhan-
golásra – állapították meg a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)
és a Konrad Adenauer Stiftung által
szervezett „Önkormányzatok költség-
vetése 2014” című konferenciája

résztvevői, 2013. november 8-án, Gö-
döllőn. Az összegyűlt polgármes-
terek, jegyzők és más önkormányzati
szakemberek különösen az adósság-
rendezésből kimaradt települések
kompenzációjára, a területi egyenlőt-
lenségek figyelembe vételére és a kis-
települések iránti szolidaritásra hív-
ták fel a figyelmet. 

(Folytatás a 3. oldalon)

A 2014-es költségvetés

MÖSZ
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Rendkívüli kihelyezett ülést
tartott november 5-én Gödöllő
képviselő-testülete az ökörte-
lek-völgyi hulladékkezelő köz-
pontban, amire az állandó bi-
zottságok tagjai is meghívást
kaptak. Az eseményen Gyenes
Szilárd, a Zöld Híd Régió Kft.
igazgatója tájékoztatást adott
arról, hogy az elmúlt 10 hónap
kormányzati döntéseinek kö-
vetkezményeként miért lehe-
tetlenülhet el a hulladékkeze-
lést végző kft. működése. 

A veszélyre dr. Gémesi György az
Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás elnökeként korábban levél-
ben hívta fel Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter figyelmét és er-
ről a képviselő-testületet is tájékoztat-
ta október 30-án. Ha nem történik 
gyors intézkedés, hangsúlyozta, ak-
kor több mint száz település marad
hulladékgazdálkodási szolgáltatás
nélkül. 

A 2010 júniusában átadott, 6,5 mil-
liárd forint európai uniós és állami tá-
mogatásból, továbbá önkormányzati
hozzájárulásból megépült gödöllői és
nógrádmarcali központú hulladékke-
zelő rendszert a Zöld Híd Régió Kft.
működteti. Ennek a tulajdonosa több
mint száz települést képviselő önkor-
mányzati társulás, amely azóta is
folyamatosan megtartja a közgyűlé-
seit és az is a feladata, hogy az újra-
képzés és a rekultiváció pénzügyi for-
rásairól is gondoskodjon. Ez az uniós
pályázat feltétele volt. A Magyar Kor-
mány, az önkormányzatok és az unió
képviselői is aláírták, hogy rekultivá-
ciós és amortizációs alapot kell ké-
pezni. 

A szolgáltatás veszélybe kerülésé-
nek számos oka van. A hulladék-
gazdálkodási törvény megjelenésével
4,2%-os díjstop lépett érvénybe. Idén
csak ennyivel lehetett emelni az ára-
kat a társulás által kért 5,5% helyett,
amikor egyébként 7,7%-nál nagyobb
volt ebben a szektorban az infláció. A
díjstop rögtön havi 25 millió forintos
veszteséget okozott. A kiadásokat

növelte a tranzakciós adó, a telefon-
díj, az útdíj, a tonnánként 3 ezer forin-
tos hulladéklerakási járulék (adó),
amelyek kiadást növeltek, miközben
a rezsidíj csökkentés apasztotta a be-
vételeket. 

A rendszer még működik, mert az
újraképzési alapot az év végén kell
rendezni. Ha ezt nem tudja befizetni a
társaság, akkor elindulhat a felszá-
molási eljárása. A társulás elnöke azt
is elmondta, hiába kérték az illetékes
hatóságot, a Magyar Energia és Köz-
mű Szabályozási Hivatalt, hogy te-
kintsen el a közel egymilliárdos év
végi befizetési kötelezettségtől, azt
nem engedélyezték. 

– Nem kevés vitám volt a polgár-
mesterekkel abban a kérdésben – szö-
gezte le Gémesi György –, hogy ho-
gyan lehet költségeket csökkenteni.
Minden polgármester társamnak le-
hetősége volt beletekinteni a műkö-
désbe, de eddig nem érkezett olyan
javaslat, amely ne rúgná fel a szerző-
dést, amit aláírtunk, és valóságos
költségcsökkentést eredményezett
volna a szolgáltatás színvonalának
megtartása mellett.

A hiány része az állam által fize-
tendő, a társaságot megillető 56 mil-
lió forintos termékdíj.

A vitában számos kérdés és hozzá-
szólás is elhangzott. Lengyel Szilvia
(képünkön) országgyűlési képviselő

(LMP) megköszönve a meghívást
úgy vélte, hogy a hulladék-
gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos
problémák a kormány államosítási és
piac átrendezési törekvései miatt
alakultak ki. A fideszes Futás Le-
vente azt kérdezte a polgármestertől,
hogy támogatja-e a rezsicsökkentést.
A polgármester válaszában elmondta,
természetesen minden olyan kezde-
ményezést támogat, amely a lakosság
terheit csökkenti, de ebben az esetben
nem erről, hanem többről van szó,
egy 300 ezer lakost a legmagasabb
színvonalon ellátó rendszer sorsáról.
Gyenes Szilárd kifejtette: a hulladék-
gazdálkodásban az lett volna a rezsi-
csökkentés szerencsés módja, hogy
ha 15 százalékos kedvezményt nyúj-
tanak azoknak, akik vállalják a zöld-
hulladék házi komposztálását. 

Vécsey László, Gödöllő ország-
gyűlési képviselője a meghívás elle-
nére újfent nem vett részt a képviselő-
testületi ülésen, pedig jó lett volna, ha
kifejti véleményét, hiszen az előző
nap a parlamentben is napirendre ke-
rült az ügy.  Szabó Imre (MSZP) ko-
rábbi környezetvédelmi miniszter a
vidékfejlesztési miniszterhez címzett,
interpellációjában elmondta, hogy dr.
Gémesi György személyében egy ön-
kormányzati, nem profitorientált,
nem külföldiek kezében lévő hulla-
dék-gazdálkodási társulás vezetője
fordult segítségért a tárcához, mert
anélkül nem tudják biztosítani a köz-
feladat ellátását. Az okok nem mások,
mint a felkészületlen, lassú, sokszor
jogsértő és rendkívül drága hatósági
munka mellett megjelent, a nonprofit
gaz-dálkodás forrásait csökkentő ter-
hek. 

Illés Zoltán környezetügyért fe-
lelős államtitkár szokatlan stílusú és
tartalmú válaszában a többi között azt
mondta, hogy Vécsey Lászlótól, Sza-
da és Tóth Gábortól, Bag polgár-
mesterétől, országgyűlési képvise-
lőktől tudja, hogy a társulásban
szereplő önkormányzati vezetők leg-
alább öt éve kérik, kérelmezik, hiába,
hogy a társulás elnöke, Gémesi 
György adjon tájékoztatást arról,
hogy mi alapján határozza meg a sze-
mét összegyűjtésének árát, milyen

beruházásokat csinált, mire ment el a
pénz, a haszonnal mit csinált. 

Az interpellációra Gémesi György
november 8-án írásban észrevételt tett
és helyreigazítás kért dr. Illés Zoltán
környezetügyért felelős szakállam-
titkártól a november 4-én elhangzott
parlamenti felszólalásával kapcsolat-
ban. 

Levelében részletesen cáfolta az
államtitkár állításait. Elsőként azt,

ami szerint a társulásban lévő ön-
kormányzati vezetők hasztalanul, 5
éve kérik, hogy adjon tájékoztatást ar-
ról, mi alapján határozzák meg a
„szemét összegyűjtésének árát”.

A valóság az, hogy a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás, és nem
a szemét összegyűjtésének árát hatá-
rozták meg. Az 5 éves időtáv emlí-
tésekor az államtitkár feltehetően
megfeledkezett arról, hogy a közszol-
gáltató az első teljes üzleti évét 2011-
ben teljesíthette. Ez azért is meglepő,
mert 2010 nyarán éppen Illés Zoltán
adta át a gödöllői hulladékkezelő
központot! Ha igaz lenne az állítása,
az akkor sem állhatna fenn régebben,
mint 2,5 év.

Szintén a parlamentben elhangzot-
takra reagálva Gémesi György arra is
felhívta a figyelmet, hogy Tóth Gábor
bagi polgármester – akit Illés Zoltán
egyik forrásaként megjelölt – a 2006
óta megtartott 35 társulási tanácsülés
közül személyesen mindössze egyen
volt jelen. Vécsey László esetében
azonban úgy véli, furcsa, hogy nem
rendelkezik a szükséges informá-
ciókkal, mivel „ aktív tagja volt, már
az üzemeltetést előkészítő bizottság-

nak is. Éveken keresztül korrekt és
érdemi módon járult hozzá az elért
sikerekhez. Több alkalommal vett
részt az utókalkulációs bizottság
munkájában, majd … független szak-
értői is vizsgálták a közszolgáltató
teljes működését, mely vizsgálatot
követően semmilyen módosítási ja-
vaslattal, észrevétellel máig nem él-
tek.”

„Minden információ az érintettek
rendelkezésére áll” – írta levelében
Gémesi György. Az elektronikus re-

gisztráció szerint a Vécsey László ál-
tal vezetett Szada község belépési
kódjával több száz dokumentumot
töltöttek le az elmúlt időszakban is a
Zöld Híd Régió Kft. extranet felüle-
téről. Mindezek mellett belépési kód-
dal rendelkezik többek között a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium is.

Illés Zoltán figyelmét arra is fel-
hívta, hogy alapjaiban téves az a
kijelentése, miszerint  „Gödöllő jelzi,
hogy nem képes vezetni a Társulást”,
a társulást ugyanis nem Gödöllő ve-
zeti, hanem a 109 önkormányzat tár-
sulási tanácsa, melyben minden
tagtelepülésnek egyenértékű, egy sza-
vazata van.  

Végül Gémesi György  felszólítot-
ta Illés Zoltánt, hogy „haladéktalanul,
a megszólalásával azonos szinten kér-
jen nyilvános elnézést az önkormány-
zatok tanácsától, a Zöld Híd Program-
nál tisztességgel és elszántan dolgozó
szakemberektől, és az egész hazai
hulladékgazdálkodási szakmától! 
Nyomatékosan felhívta, hogy a „jól
működő, non-profit rendszerben
szervezett, köztulajdonra épülő hul-
ladékgazdálkodási rendszerünket ne
zilálják szét!”
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Ne zilálják szét a jól működő rendszert!

Szomorú hír járta be a sajtót
néhány nappal ezelőtt. Novem-
ber 6-án egy ötven év körüli fér-
fi holttestét találták meg a Gö-
döllői  Királyi Kastély park-
jában.

Rendőrségi orvosszakértő bevonásá-
val történt helyszínelés szerint a gö-
döllői lakcímmel rendelkező, de haj-
léktalan életmódot folytató férfi ki-
hűlésben hunyt el. Bűntett, erőszakos
cselekmény gyanúja nem merült fel.
Az ügyben közigazgatási hatósági el-
járás indult. 

Az eset azonban súlyos problémára
világít rá, ami minden esztendőben
rengeteg munkát ad a szociális terü-
leten dolgozóknak: ez pedig a hajlék-
talanok ellátása. Bár az elmúlt évek-
ben sikerült jelentősen visszaszorítani
a közterületen élők számát, sajnos
mindig akadnak a hideg időnek áldo-
zatai, ahogy a kastélyparkban meg-
talált férfi is. 
Pedig Gödöllőn megfelelő szociális

háttér áll a bajba jutottak rendel-
kezésére. A Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál gondos-
kodnak róluk. 

A hajléktalan ellátás keretében a
Hajléktalanok Átmeneti Szállója ideig-
lenes elhelyezést biztosít a 18. életévét
betöltött, hajléktalan nőknek és fér-
fiaknak. Az intézmény 8 férőhellyel
működteti a női és 20 férőhellyel a
férfi szállót. 

Az ellátást igénybevevőket  életve-
zetési, mentálhigiénés tanácsadással,
a szállóról való továbblépés elősegí-
tésével és a társadalomba való vissza-
illeszkedés motiválásával, a munkába
állás ösztönzésével segítik, de számít-
hatnak a munkatársak segítségére a
családi kapcsolatok rendezésében,
ápolásában, valamint a hivatalos ügy-
intézésben is.

Az éjjeli menedékhely az önellá-
tásra és a közösségi együttélés sza-
bályainak betartására képes hajlékta-
lan személyek éjszakai pihenését, va-
lamint krízishelyzetben éjszakai szál-
lás biztosítását teszi lehetővé 2 nő és

4 férfi részére. A helyszínen szociális
étkeztetés nyújtanak azoknak a rászo-
rulóknak, akik az étkezést önmaguk
részére tartósan vagy átmeneti jelleg-
gel nem képesek biztosítani. Napi
egyszeri, több fogásos meleg ételt 40
fő részére biztosítanak hétfőtől szom-
batig. Vasárnapra és más ünnepna-
pokra hidegélelmet osztanak. 

A nappali melegedő lehetőséget
biztosít 20 fő hajléktalan személy-
részére közösségi együttlétre, pihe-
nésre, személyi tisztálkodásra, sze-
mélyes ruházat tisztítására, étel  me-
legítésére, tálalására, elfogyasztására. 

A szociális szférában dolgozók, a
közterület felügyelet munkatársai és a
rendőrség is nagy gondot fordítanak
arra, hogy a rászoruló személyeket a
megfelelő ellátáshoz hozzásegítsék.
Arról azonban nem szabad megfeled-
kezni, hogy kényszeríteni senkit nem
lehet a szolgáltatás igénybe vételére,
sok esetben – sajnos –  maguk az érin-
tettek választják a kockázatos szabad-
ban éjszakázást, a biztonságot nyújtó
menedékek helyett. Ők vannak a leg-
nagyobb veszélyben. Reméljük a
mostani haláleset nem az első, hanem
az egyetlen lesz az idei télen.
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Nem kellene, hogy így legyen

A hideg első áldozata
Várhatóan a közeljövőben elvégzik azokat a sürgős pálya karban-
tartási munkákat, amiket a Köztársaság úti vasúti átjáróban és
környékén tart szükségesnek a MÁV. A munkálatok végleges
időpontjáról már hetek óta zajlanak az egyeztetések és az enge-
délyek beszerzése, az előzetes tájékoztatás során több időpont
is felmerült, de végleges döntés lapzártánkig nem született, 
ahogy a karbantartás miatti forgalmirend változásról sem.

Az azonban biztos, hogy a munkavégzéshez szükség lesz az átjáró lezárására,
ami egyaránt érinti a gépkocsi forgalmat, a Volánbusz járatait, valamint a vasúti
közlekedést. 

A beavatkozás oka, hogy Gödöllő állomás kezdőpont felőli végén sürgős
beavatkozást igénylő pályahibát állapítottak meg. A MÁV Zrt. a vasúti forga-
lom biztonsága érdekében ideiglenes sebességkorlátozást vezetett be ezen a
szakaszon. 
Ez az oka, hogy az állomást „lépésben” közelítik meg, illetve hagyják el a sze-
relvények. A MÁV Zrt. a hiba észlelését követően azonnal megkezdte a javítás
szervezését.

Információink szerint, amennyiben a végleges döntés meg-
születik a lezárások menetéről és a forgalmi rend változásáról
azt www.godollo.hu honlapon azonnal közzéteszik. 

A felújítás és az út lezárása az önkormányzattól független!
jk

Még nincs meg az időpont

Vasúti átjáró felújítás

A Hulladékkezelő Központ  átadása 2010-ben
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A mostani konferencián szeretnénk
folytatni azt a párbeszédet, amit a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
februári konferenciáján indítottunk el
a polgármesterek és a belügyi, illetve
nemzetgazdasági tárca képviselői kö-
zött – mondta köszöntőjében Gémesi
György, a MÖSZ elnöke, majd  dr.
Papp Magdolna Emese, a Belügy-
minisztérium Önkormányzati-Gaz-
dasági Főosztályának főosztályveze-

tője és  dr. Berczik Ábel, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium kincstárért
felelős helyettes-államtitkára ismer-
tették a 2014-es költségvetés-tervezet
önkormányzati fejezetének legfon-
tosabb elemeit a hallgatósággal. 

Mint elmondták, a Parlament előtt
lévő koncepció készítésénél a lehető
legjobban igyekeztek figyelembe
venni a februári konferencián elhang-
zottakat és a feladatfinanszírozással
kapcsolatos, azóta érkezett önkor-
mányzati észrevételeket is. Ennek
eredményeképpen a 2014-es önkor-
mányzati finanszírozás főösszege
703,6 milliárd forint lesz, ami 8,8 szá-

zalékkal magasabb az ideinél. A köte-
lező feladatok támogatásában nem
lesz változás, ahogyan a központilag
támogatott köztisztviselői létszám is
25 ezer fő marad, a közös hivatalok
működési támogatását azonban jövő
évtől kizárólag a székhely települé-
seknek folyósítják.

A saját adóbevétel beszámításának
rendszere differenciáltan változik, a
legalacsonyabb adóerő-képességű te-
lepülések esetében meg is szűnik
majd. A kistelepülések kiegészítő tá-
mogatása 4 milliárd forintra nő, a 
gyermekétkeztetésre fordított forrás
7 milliárd forinttal, 51,5 milliárd fo-
rintra emelkedik, s több pénz kerül a
BM EU-önerő alapjába és az önkor-
mányzati feladatfinanszírozáshoz
kapcsolódó fejlesztések támogatására
is. Új jogcímként jelenik meg az e-út-
díj kompenzáció (10 milliárd forint)
és az adósság-konszolidációban részt
nem vett települések fejlesztési támo-
gatása (szintén 10 milliárd forint). Ez

utóbbi – a tervek szerint – nemcsak
egyszeri támogatás lesz, hanem a kö-
vetkező költségvetésekben is szere-
pelni fog.

Schmidt Jenő, a Települési Önkor-
mányzatok Szövetsége (TÖOSZ) el-
nöke az utóbbi évek legjobb önkor-
mányzati költségvetés-tervezetének
nevezte a 2014-es koncepciót, ami
azonban még közel sem hibátlan, kü-
lönösen a belső elosztási mechaniz-
musával vannak még problémák,
szolidárisabbnak kellene lenni a kis-
települések iránt. Schmidt Jenő kitért
a MÖSZ, a TÖOSZ, a KÖSZ és a
Magyar Faluszövetség által, a költ-
ségvetés-tervezettel kapcsolatban ki-
adott közös nyilatkozat legfontosabb
pontjaira, és hangsúlyozta, hogy – a

szükséges finomhangolások
nélkül – az önkormányzatok
finanszírozására szánt ösz-
szeg emelésével sem fog
eltűnni a hiány a rend-
szerből. 

Az előadásokat követően Varga 
László taktaharkányi, Sisák Imre
pásztói és Prozlik
László gádorosi
polgármesterek fo-
galmazták meg a
véleményüket a
költségvetési ter-
vezetről, majd szá-
mos polgármester
és jegyző is hozzá-
szólt a kérdéshez. 

A felszólalók leg-
inkább a területi
egyenlőtlenségek
figyelembe vételét
hiányolták a feladatfinanszírozással
kapcsolatban, de számos kritika érte a
közfoglalkoztatás jelenlegi rendsze-
rét, a gyermekétkeztetés elégtelen tá-
mogatását, a két települést ellátó kö-
zös hivatalok finanszírozását, vala-

mint azt, hogy a konszolidáció során
miért nem tesznek különbséget a
felelősen és a felelőtlenül gazdál-
kodók hitelfelvételeinek megítélé-
sében.

Végezetül Gémesi György össze-
gezte az elhangzottakat, majd felhívta
a polgármesterek  figyelmét a 2014
nyarán rendezendő Magyar Polgár-
mesterek X. Világtalálkozójára, vala-
mint arra a jövő januárban, a WestEnd
City Centerben nyíló interaktív cí-
merkiállításra, amelynek koordiná-

lásában a MÖSZ is tevékeny részt
vesz, s amely rendkívüli bemutat-
kozási lehetőséget biztosít a hazánk
kis és nagy települései számára.

MP

2014. május 23-25. között (nálunk
május 25-én) az Európai Unió mind a
28 tagállamában választásokat tarta-
nak. Ennek kapcsán november 5-7.
között szemináriumot tartottak a Ré-
giók Bizottsága EPP frakciójának 
szervezésében Brüsszelben a helyi és
regionális médiumok részére. Ma-
gyarországot lapunk képviselte.

A háromnapos szemináriumon a fő
téma természetesen a választás volt,
ami hat hónap múlva lesz. A jelenlegi
felmérések szerint az Európai Unió
lakosságának több mint fele gondolja
úgy, hogy nem kíván ezen a szavazá-
son részt venni. Pedig az unió politi-
kája egyben saját országuk politikája.
Érdekes helyzetképet vázolt fel Tony
Lockett, az Európa Tanács kommu-
nikációs menedzsere, mely szerint ez
az arány azokban az országokban ma-
gasabb, ahol a lakosok úgy érzik, ke-
vés információval rendelkeznek. Míg
Luxemburgban a lakosság 43 százalé-
ka gondolja úgy, hogy nem jut elég
információhoz, addig ez az arány Ma-
gyarországon 73 százalék. A sereg-
hajtók a spanyolok 78 százalékkal. Az
elmúlt években jelentősen nőt az 
euroszkepticizmus a tagállamokban,
így hazánkban is. Mint az elhangzott,
sajnos az országok egy része két fajta
kommunikációt gyakorol. Máshogy
beszél otthon az unióról, és máshogy
Brüsszelben. Felmerül a kérdés, meg-
engedhető-e, hogy a politikusok saját
érdekeiket erősítve hazájukban neki-
menjenek, vagy épp támadják az
uniót, miközben országuk jelentős fej-
lesztéseket bonyolíthat brüsszeli for-
rásból. Shirin Wheeler, a Regionális
és Európai Politikai Bizottság szóvi-

vője elmondta, Magyarországon a 
fejlesztések 97 százaléka uniós for-
rásból valósult meg. Ez az egyik leg-
magasabb arány a tagországok közül.
Sőt, ha belegondolunk, hazánk már a
2014-2020-as, még el nem fogadott
költségvetés egy részét is elköltötte,
hiszen a kormány tervei között sze-
replő múzeumi negyed is ebből épül-
ne fel. Persze az sem elhanyagolható
tény, hogy az unióban dolgozó kép-
viselők aktivitása sem egyenlő. Van,
aki Brüsszelt egyenesen a Bermuda
háromszögének nevezte, ahonnan a
választások után a képviselők sokszor
csak öt év után kerülnek elő újra,
amikor ismét felmerül újravá-
lasztásuk. Pedig a képviselőknek és
politikai pártoknak feladatuk hazájuk
lakosságát informálni mindenről, ami
az unióban történik. Mindezt ma már
igen könnyedén megtehetik, hiszen
számtalan lehetőség áll rendelkezé-
sükre. Elég ha csak a facebookot,
vagy a twittert említjük. Sajnos ha-
zánk ezen a téren is az utolsók között
szerepel. Az uniós politika minden-
napi életünket befolyásolja a mező-
gazdaságtól elkezdve, a környezet-
védelmen át az oktatásig. Azt a politi-
kát pedig, amit a csatlakozó országok
vállaltak a belépésnél, egyik tagor-
szág sem lépheti át, legyen bármilyen
többsége is. Az uniónak számos ne-
hézséggel kell szembenéznie a követ-
kező években. A gazdasági válság ha-
tása, szociális válság, és ami egyre
nagyobb probléma, az emigránsok
kérdése. Ebben a tekintetben hazánk a
következő években fogja csak megta-
pasztalni azt, amit Olaszország, Fran-
ciaország vagy Spanyolország már jól

ismer. Magyarország ma még csak
tranzitországnak minősül, de a beván-
dorlás és a menekültek helyzete min-
ket is egyre jobban érint, ez alól nem

bújhatunk ki. Mondhatjuk természe-
tesen, hogy lépjünk ki az unióból,
mint ahogy ez sokszor a politiku-
soktól is felvetődik itthon, de min-
denki jól tudja, többet veszítenénk,
mint nyernénk. Így a szavazópolgá-
rok számára az a megoldás, hogy ige-
nis alakítsuk mi az unió politikáját.
Igenis számon lehet kérni képvi-

selőinket arról, mit tettek, vagy tesz-
nek kint a magyar érdekek megvé-
dése érdekében, és annak is utána le-
het nézni, hogyan kommunikálnak 
itthon, és hogyan teszik ezt Brüsszel-
ben. Az unió nem ellenség, de vannak
szabályai, amit a tagoknak be kell tar-
tani. És az is biztos jobb bent, mint
kint. pts

Biztosan sokan kíváncsiak arra, hogyan is működik az Európai Unió
belülről. Bár mindannyiunk életéről szó van, mégis csak keveseknek
adatik meg, hogy betekintést nyerjenek, akár csak rövid időre is abba
rendszerbe, ahol Európa sorsáról döntenek nap, mint nap. Tavaly no-
vemberben a Régiók Bizottsága EPP frakciójának szervezésében
harminc Master képzésben résztvevő egyetemistát láttak vendégül
egy héten át Brüsszelben. Köztük egy gödöllői lányt is, Gossler Ju-
ditot, aki a Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szakára
jár. A szervezők figyelmet fordítottak arra, hogy az egyetemisták a
lehető legjobban megértsék a sokszor bürokratikusnak, vagy túlszer-
vezettnek tartott uniós intézményi rendszert, találkozhassanak az
unió vezető politikusaival, országok képviselőivel. Megismerkedtek
azokkal a problémákkal, amik napi szinten felmerülnek az uniós po-
litikában. Mindezt pedig írásba is foglalták, amit  a Régiók Bizottsá-
ga most könyv formájában megjelentetett. A könyvet olvasva meg-
tudhatjuk, a fiatalok maguk is nyitottak az unióra, de sajnos arról, ke-
vés információhoz juthatnak. Mint azt Gossler Judit is leírja, az unió-
nak jobban kellene koncentrálnia arra, mit és hogyan kommunikál,
illetve jobban ki kellene alakítania saját kommunikációs felületeit.
Az egyetemisták találkozhattak José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével is, aki arra biztatta őket,
hogy hazájukba visszatérve legyenek ők az unió nagykövetei és szószolói.

Öt hónap múlva választás

A magyarok a legkevésbé informáltak

Gémesi György és Gossler Judit

MÖSZ konferencia a 2014-es költségvetés tervezetéről

Az alapok jók, már csak a finomhangolás hiányzik

A kormány február 28-ig minden magyar település hátramaradt
adósságát átvállalja, összesen mintegy 420 milliárd forint értékben.

Ezt Lázár János jelentette be, aki közölte azt is: Orbán Viktor miniszterel-
nök november 19-én Kaposváron egy gazdasági konzultációt kezdeményez
az érintett településekkel. 

Azt várja tőlük, hogy az átvállalt hitelekért cserébe szervezőként kapcsolód-
janak be a helyi gazdaság élénkítésébe. Gazdaságfejlesztési és növekedési
tervet kell készíteniük, amelynek tartalmaznia kell a települési önkor-
mányzatok szervező és támogató szerepét a helyi kis- és közepes vállalkozá-
sok helyzetbe hozása érdekében. A kormány tagjai január 15-ig felkeresik a
nagyobb önkormányzatokat. Az államtitkár kijelentette, az adósságátvál-
lalás február 28-ig technikailag is lezárul, így a 2014-es költségvetési évet
minden magyar önkormányzat adósságmentesen kezdheti meg.
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A  Halhatatlanok Társulatának tagjai
közé jelölték táncművész kategóriá-
ban Popova Aleszját, az egykori Ma-
gyar Balettszínház Gödöllő tagját.

A társulat Örökös Tagjait a nagykö-
zönség választja meg azon előadó-
művészek közül, akikről úgy véleke-
dik, hogy tehetségükkel, a nemes cé-
lok melletti kiállásukkal, valamint a
rendelkezésükre álló eszközökkel so-
kat tettek a kultúráért, a művészetért
és a társadalomért. 
Szavazni a +36-90/636-360-as tele-
fonszámon lehet a 4-es gomb meg-
nyomásával.

A Sisi Baráti Kör tagjai  szeretettel hívják és várják a város lakóit, a királyné
tisztelőit
2013. november 17-én, vasárnap 13.15-kor a gödöllői Erzsébet parkba, a

királyné szobránál tartandó koszorúzásra.
Beszédet mond: Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója, irodalomtörténész.

A Sisi Baráti Kör ezúton is köszöni azok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával egyesületünknek
ajánlották fel. Részben ebből a  pénzből rendezzük meg a mostani koszorúzást is, adószámunk: 18665790-1-13
Elérhetőség: Sisi Baráti Kör, 2100 Gödöllő, Pf. 211, e-mail: sisibaratok@gmail.com
Tel.: +36-30-322-2851

Sisi Baráti Kör 
Az Erzsébet Királyné szobor megkoszorúzása

Popova Aleszja lehet az új Örökös Tag

Elkezdődött a szavazás

Nagyszabású gálaműsorral ün-
nepelte fennállásának 20. év-
fordulóját Gödöllő Város Népi-
zenekara. November 10-én a
Művészetek Házának színpa-
dán a magyar- és a cigánynóta
legnevesebb hazai előadói lép-
tek a közönség elé. 

Gödöllő Város Népizenekarát Balog
Gyula hozta létre, s ma már nem csak
városunk egyik népszerű művészeti
csoportja, hanem a hazai és a külföldi
rendezvények, fesztiválok rendszeres
résztvevője is. Megalakulásuk óta

nagy hangsúlyt helyeznek a műfaj 
fiatal tehetségeinek felkarolására,
műsoraikban zenészként és énekes-
ként is mindig biztosítják számukra a
bemutatkozás lehetőségét. 

A gála előtt ifj. Balog Gyula, a ze-
nekar vezetője ismertette az elmúlt
két évtized legfontosabb történéseit.
majd Gémesi György polgármester
mondott köszöntőt. Beszédében ki-
emelte a zenekar értékteremtő és ér-
tékmegőrző munkáját, s úgy fogalma-
zott, ma, a digitalizálás korában, ami-
kor a zenék jelentős részét számí-

tógéppel készítik, különö-
sen fontos szerepet tölte-
nek be az ilyen zenekarok,
hiszen élőzenét játszanak,
ami szívből jön.

Az est folyamán a magyar-
és a cigánynóta legna-
gyobb hazai művészeit
hallhatta a közönség, akik
szintén méltatták a

zenekar munkáját, s többen is
köszönetet mondtak Balog Gyulának,
aki már két évtizede őszinte hittel és
töretlen lendülettel dolgozik a műfaj
megőrzésén, amire – mint ahogy a
vasárnap esti teltházas előadás is bi-
zonyította – a XXI. századbban is
meg van az igény. 
A műsorban Madarász Katalin, Ru-
pa Ilona cigánynóta énekesek, Budai
Beatrix, Szeredy Krisztina, Nádas-
di László és Újvári Marika mellett
Pécsi Ildikó, Kossuth- és Jászai-díjas
színművész, Gödöllő díszpolgára is
színpadra lépett; közreműködött a
Szadai hagyományőrző együttes.

jk

Már 20 éve csendül a nóta

Születésnapi gálaest 
Szombaton egészség- és sportnapot
tartottak a Petőfi Sándor Általános Is-
kolában. Az egészséges életmódról
sokaknak más és más jut eszébe. A
gyerekek az új sportcsarnokban sport-
játékokban mérték össze ügyessé-

güket, egy másik teremben viszont a
kreativitásukat tették próbára. Itt kü-
lönféle kontinensek ételeit mutatták
be, majd kóstoló keretében is össze-
hasonlították a „végereményeket” –
minden résztvevő a maximális 10 pon-

tot kapta. Az étkezőben egészséges éte-
lek közül lehetett válogatni.
A Török Ignác Gimnáziumban is színes
programok várták a diákokat az egész-
ség és sportnap keretében. A diákok jó
hangulatú vetélkedőkön, programokon
vehettek részt. 

Megkezdődtek a szalagavatók. A középiskolák diákjai számára fontos és ünnepi
eseménynek számító bálok sorát idén a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
nyitotta. November 9-én a közeljövőben érettségizőkre feltűzték a szalagot,
majd  hagyományosan a végzősök táncos bemutatójára került sor. A produk-
ciók közül természetesen most sem hiányzott a keringő. 

November 8-án este Böjte Csaba fe-
rences rendi szerzetes tartott jóté-
konysági estet a Művészetek Házá-
ban. Az általa létrehozott gyermek-
mentő szervezet, a Dévai Szent Fe-
renc alapítvány célja az Erdélyben sa-

nyarú körülmények között, sokszor
az éhhalál szélén tengődő gyermekek
felkarolása. Örvendetes, hogy a telt
házas előadással, a jegyek és a kiad-
ványok megvásárlásával Gödöllő la-
kossága is hozzájárult az alapítvány

támogatásához, működé-
séhez, a segítségnyúj-
táshoz.
A rendezvényre Böjte
Csaba nem egyedül, ha-
nem az alapítványnál
nevelkedett gyerekekkel
érkezett Gödöllőre, akik
verses-zenés műsorral
kedveskedtek a közön-
ségnek.
Csaba testvér a gyakor-

lati életben, a mindennapi küzdelem-
ben élők világában járatos, a lelkekért
fáradhatatlanul dolgozó atya, a nehéz
helyzetben élő gyermekek megmen-
tője, a közel 2800 szociális árva
megmentője, nevelőapja. Minden
egyes szavának súlyt és hitelt ad
élete. Az életről, a szeretetről szólt
végtelen bölcsességgel és egysze-
rűséggel a több évtizedes lelkipász-
tori és nevelői munka tapasztalatából
merítve. hc

PREMONTREI ESTÉK

Időpont: november 13., szerda, 17 óra
Címe: Élménybeszámoló a Budapesti Vívó Világbajnokságról.

Fegyvernemek, élmények és egy kis bemutató.
Vendég: Gémesi Csanád válogatott kardvívó, a Budapesti Vívó Világbajnokság 7. helyezettje, iskolánk volt diákja

Helyszín: Premontrei Gimnázium Fényi Ottó terme

InnoDiákok Fóruma az Akadémián – Líceumos diák az előadók között

A tudomány dinamikusan változó, a fiatal tehetségek felé nyitott, a friss gondolatoknak, előremutató elképzeléseknek teret adó,
új felfedezésekre inspiráló műhelyeit mutatták be a Magyar Tudomány Ünnepe keretében az InnoDiákok Fórumán előadó
diákok, köztük Fehér Norbert, a Gödöllői Református Líceum tanulója november 5-én a Magyar Tudományos Akadémián.
– Számomra a biológia az a téma, amelyben nem elég, ha elolvasom a tankönyveket. Nekem kell válaszokat találnom a kér-
désekre – fogalmazott az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben a Lendület-csoportvezető Katona István neurobio-
lógus pártfogásával kutató Fehér Norbert. A középiskolás tanuló a Kutató Diákok Országos Szövetségén keresztül lépett kap-
csolatba későbbi mentorával, és kapcsolódott be az agykéreg vizsgálatába. 
Lenyűgözött, amikor két biológiai jelenség között megértettem az összefüggést – idézte fel a szellemi izgalom pillanatait az
orvosi pályára készülő diák. – Mi, »innodiákok« tulajdonképpen nem csinálunk mást, mint a kortársaink: azzal foglalkozunk,
ami érdekel bennünket. lt
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HELYSZÍN: Szent István Egyetem, Alma Máter étterem   
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Végy egy adag pszichológiát,
és egy adag filozófiát, adj hoz-
zá ugyanannyi természetgyó-
gyászatot, fűszerezd ezotériá-
val és humorral, majd illeszd
bele nyugati kultúrád minden-
napjaiba, s egészítsd ki min-
dezt egészséges, az Ájurvéda
alapján készült ételekkel és
italokkal. Fogyasztása minden-
képpen javadra válik.

Már a XX. század végén elindult az a
folyamat, ami sokakat a keleti filozó-
fiák, az ezoterikus tanok felé fordí-
tott, nem kis bonyodalmakat okozva
a tudományok, főleg az orvostudo-
mány terén. Ma is vannak, akik hatá-
rozottan elutasítják a számukra nem
kellően megalapozott, tudományta-
lannak tartott életformát, de sokan
vállalkoznak a nyugati kultúrától je-
lentősen eltérő, más szemszögből
történő megközelítések megismeré-
sére, elsajátítására. 
Ez azonban akkor érdekes igazán, ha
mindezeket egy olyan személy osztja
meg velünk, aki nem csak könyvek-
ből ismeri mindezeket, hanem szemé-
lyesen is kutatta, megtapasztalta min-

dezek hatását. 
Popper Péter pszichológus, egyetemi
tanár, író, a pszichológiai tudomá-
nyok kandidátusa alaposan körüljárja
a témát, s mivel hosszú idő töltött
Indiában, lehetősége volt mélységei-
ben is megismerni az Ájurvédát. Szó
sincs róla, fel sem merül, hogy bárkit
is meg akarna győzni arról, hogy
megtalálta az egyetlen üdvözítő utat a
tökéletesség felé. Sőt, határozottan
leszögezi, ha bárki is ilyen kijelentést
tesz, ott már baj van. 
Ő inkább bemutatja mindazt, amit a

különböző tanokról összegyűjtött, fű-
szerezi saját tapasztalataival, össze-
hasonlítja, párhuzamokat állít fel a
többi hitvilág, vallás által megfogal-
mazottakkal. Lehet, hogy nem is áll-
nak szöges ellentétben egymással?
Sőt, ugyanazokra az alapokra épül-
nek? 
Hogyan szemléljük a világot? Ho-
gyan éljük mindennapjainkat? Mire
törekedjünk életünk során? És főleg:
mire készüljünk (készüljünk-e vala-
mire) halálunk után? Ki ne tette volna
már fel magának ezeket a kérdé-
seket?! Élet és halál, túlvilág, Pa-
radicsom, újraszületés, karma…
mind, mind titkok, amik évezredek
óta foglalkoztatják az emberiséget.
Mi az ami mindezekből rajtunk mú-
lik? Van-e mindezekbe, s ezen túl a
világmindenség dolgaiba beleszólá-
sunk? Ha elkezdjük keresni a választ,
különös kalandra vállalkozunk, s
ezen az úton akár Popper Péter is le-
het a vezetőnk. Amit kínál: szemlélet-
mód az egészség testi és lelki felté-
teleiről, s mindarról, ami ezen a téren
rajtunk múlik. Nem tankönyvet írt,
hanem lejegyezett egy sor hasznos
tudnivalót. A filozófia, egészségügyi
tapasztalatok mellett többek között
ételek és italok receptjeit is. Váljék
egészségünkre!
(Popper Péter: Mi az élet étterme? –
Étel- és életreceptek) (ny.f.)

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Az igazság útjai

(Folytatás az 1. oldalról)

Egymást váltják a színvonalas rendez-
vények, amik mindig sok érdeklődőt
vonzanak, mindezt egy kemény ver-
senyhelyzetben, hiszen egy olyan város-
ban élünk, ahol nagyon színes a kultu-
rális kínálat. A polgármester úgy fogal-
mazott, ez nem működne azok nélkül az
elhivatott emberek nélkül, akik ezt nem
munkának, hanem küldetésnek tekintik,
s mindent megtesznek azért, hogy a
könyv, az olvasás élménye mindenkihez
eljusson. 
A rendezvényen Gloserné Szabó
Györgyi nyugalmazott igazgató, és Fü-
löp Attiláné, a jelenlegi vezető elevení-
tették fel az elmúlt hat évtized történé-
seit. Mindkettőjüket több évtizedes szá-

lak kötik a könyvtárhoz, Gloserné Sza-
bó Györgyi először 1958. január 11-én
lépte át a küszöbét, amikor még gyer-
mekként beiratkozott a tagok sorába.
Akkor még nem tudta, hogy ez egy élet-
re szóló elkötelezettséget fog jelenteni.
Mint mondta, visszatekintve az intéz-

ményben eltöltött évekre, arra a leg-
büszkébb, hogy olyan szakmai csapatot
sikerült kialakítani, akik munkájukat
nagy szeretettel végzik, s ugyanez
mondható el az egymás iránti kapcsola-
tukról is. 

Fülöp Attiláné összefoglalója
izgalmas időutazás volt
azoknak is, akik személyes
emlékeket nem őriznek a
könyvtár hőskoráról. Be-
szédében méltatta elődei
munkáját is, akik vala-
mennyien elkötelezett ve-
zetők voltak, így például
Nagy Lajosné, akihez 1975-
ben gyakornokként került.

Mint mondta, 60 év alatt sok minden
megváltozott, kivéve a célt, ami ma is az
olvasás megszerettetése.
A könyvtári életről az olvasók képvise-
letében Marton Frigyes beszélt, aki ki-
emelte, arra nem a csend jellemző, ha-
nem az állandó pezsgés. Az olvasók, az

ide járók, birtokba vették, bekapcsolták
az életterükbe az intézményt, ahol a be-
térőt mindig megállítják egy jó szóval.
Az ünnepi rendezvény részeként Gre-
csó Krisztián és Szabó Balázs Sze-
relem és irodalom című zenés irodalmi
estje nyújtott lehetőséget az irodalmi ka-

landozásra, az időutazásra pedig az
emeleten kialakított „Retro sarok” adott
lehetőséget, ahol az ötvenes, és az azt
közvető évek hangulatát igyekeztek
megidézni korabeli dokumentumok,
könyvek és könyvtári berendezési tár-
gyak segítségével. bj

Népkönyvtártól az információs központig

60 éves a könyvtár, ahol állandó a pezsgés

Bajor dallamok a Lovardában

November 8-án este a királyi kastély lovardájában adott hangversenyt a
müncheni ének- és zeneiskola szimfonikus zenekara, a Jugendsinfonieorches-
ter München (karmester: Hans Peter Pairott), illetve a  Frédéric Chopin Ze-
neiskola Ifjúsági Vonószenekara (karmester: Lázárné Nagy Andrea), vala-
mint a Cavaletta Nőikar (karnagy: Márton Danku István). A bajor vendégek
látogatása egyben szép példája a testvérvárosi kapcsolatok eredményessé-
gének; a kapcsolatfelvételre ugyanis egy aichachi (németországi testvérváro-
sunk) zenekar kezdeményezésére került sor.

Mozart-est szerepelt a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 2013/2014. évi
hangversenybérletének második koncertjén.
A Művészetek Házában tartott előadáson Antal Mátyás Liszt-díjas
karmester vezényelt, a szólisták Baráth Nóra (oboa), Bartek Zsolt
(klarinét), Edőcs Ákos György (fagott) és Börzsönyi Máté (kürt)
voltak. A műsort Zelinka Tamás, Bánffy Miklós-díjas szerkesztő is-
mertette.

Életműdíj Szlávik Jánosnénak

November 6-án ren-
dezték meg az Orszá-
gos Széchényi Könyv-
tárban a Könyvtáros-
tanárok Egyesületének
Őszi Szakmai Napját.
A rendezvényen adták
át az egyesület által
2006-ban alapított
Életműdíjat, amit min-
den évben egy olyan
aktív vagy nyugállo-
mányú könyvtárostanár, iskolai könyvtári területen
tevékenykedő szakember kaphat meg, aki jelentős
szakmai múlttal, de legalább húszéves színvonalas,
az iskolai könyvtári szakterületen kimagasló tevé-
kenységgel bír. Az elismerést Szlávik Jánosnénak,
az Erkel Ferenc Általános Iskola nyugalmazott
könyvtárosának ítélték oda. 

Mozart művek a Művészetek Házában
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Hogyan él tovább a szecesszió
Pirk Ambrus munkájában? Ez-
zel a címmel nyílt szombaton
kiállítás Gödöllőn, a Művésze-
tek Házában a táj- és kertépí-
tész munkáinak dokumentu-
maiból, tervrajzokból, a meg-
valósult alkotások képeiből és
a művész sajátos atmoszférát
sugárzó természetfotóiból.

A kérdésre egyszerűen is lehet vála-
szolni:  Pirk Ambrusban is tovább él
a szecesszió, hiszen a gödöllői mű-
vésztelep leszármazottja ő,  Remsey
Jenő és Frey Vilma unokája, Remsey
Ágnes és Pirk János gyermeke. 

És lehet, hogy a másik válasz –
amit dr. Feledy Balázs művészeti író
fogalmazott meg megnyitójában –
még egyszerűbb: a műveiben. Kerti
padjaiban, lámpaoszlopaiban, szökő-
kútjaiban a Gödöllőt is híressé tevő
művészeti irányzat szellemiségét él-

teti tovább kreatívan, innovatívan,
érzőn, óvón és empatikusan. A sze-
cesszió sokat merített a természetből.
Például a növényi motívumokból.
Pirk Ambrus visszavitte ezeket a
motívumokat a közterekre és a termé-
szetbe.

Az alkotót és a közönséget dr.
Gémesi György polgármester is kö-
szöntötte. A műsorban  Holló Judit
hegedűn, Czitrovszky Ilona zongo-
rán játszott. 

Pirk Ambrus 1968-ban szerzett
diplomát a Kerté-
szeti és Szőlészeti
Főiskola Kertépí-
tészeti szakán,
majd Szentendre
főkertésze lett.
1972-1982-ig a
VÁTI irányító
tervezője volt,
1982-től magán-
vállalkozó.
A diploma meg-
szerzése után 5
évet főleg kivite-
lezési gyakorlatok
m e g s z e r z é s é r e
szánt, szándéko-
san,  mint a régi
céhlegények.

A VÁTI-ban el-
töltött tíz év alatt
lehetősége volt a
„ t e r v m ű f a j o k ”  
szinte minden terü-
letét megpróbálni
és gyakorolni a

műemléki területek kis udvarainak
kiviteli tervétől a lakóterületek, vá-
rosi parkok kertrendezési tervein
keresztül a részletes, általános ren-
dezési tervekig, nagyobb tájegységek
tájrendezési tervéig. Magánvállal-
kozóként a kertészeti szakma szinte

teljes vertikumát gyakorolta. Keze
nyomát őrzi a többek között Győr,
Székesfehérvár, Pápa, Kőszeg, Sop-
ron, Szeged, Szentendre városköz-
pontjának arculata. 

Gödöllői kiállításának megnyitóján
hálásan beszélt mesteréről, a világ
egyik legelismertebb tájtervezőjéről,
Mőcsényi Mihályról, továbbá Kecs-
kés Józsefről, a mostani tárlatnak is
otthont adó intézmény korábbi veze-
tőjéről és egykori munkatársáról, Se-
res Imréről, akik sokat segítettek ab-
ban, hogy városunkban is megismerjék.  

Bár Pirk Ambrus 1944-ben Gödöl-
lőn született, de 1949-ben Szentend-
rére költözött a családja. Érdekesség,
hogy 1993-ban a Városi Múzeum és a
Művészetek Háza (akkor még Petőfi
Sándor Művelődési Központ) a jelen-
legi, január 10-ig megtekinthető kiál-
lításéval azonos címmel jelentetett
meg egy színes kiadványt.                   lt

Megnyílt Pirk Ambrus kiállítása

A természetbe visszatért motívumok
A műemlék tábla egy épület ol-
dalán oltalmat jelent. Vagy
mégsem? Gödöllő „veszteség-
listáján” sajnos több olyan épü-
let is található, amit nem men-
tett meg a pusztulástól annak
műemlék jellege. Ezek közé
tartozik Leopoldina ispotálya
is, aminek az oldalán, még a
korabeli fotón is jól látható a
műemléki tábla. 

„…Végtére emlékeztetem fiamat,
gróf Grassalkovics Antalt, néhai 
Attyád üdvözült rendelésére… itt
Gedellőn építtendő ispotály, hogyha
életemben azon szándékának eleget
nem tehetek holtom után férfi és
asszonyi szegényekből minden napra
egy-egy garast, minden szombaton
felosztani a szegények pedig tartoz-
nak minden nap egy olvasót imád-
kozni a Geddellői Udvari Káplán-
nak gondviselése alatt…” Írta
1776-ban kelt végrendelet ki-
egészítésében özv. Grassalkovich
Antalné Klobusitzky Terézia. Az
akkor már csaknem teljesen vak
asszony nevelt fiát – akinek egy-
ben nagynénje is volt – figyelmez-
tette az atyai elhatározás megva-
lósítására: az ispotály, szegényház
építésére. Sem a fiú, de még az
unoka sem tartotta fontosnak ezt,
csak Grassalkovich III. Antalné
Eszterházy Leopoldina, és ő is
csak férje halála után rendelte el az
építkezést, egyébként utasítására már
korábban is naponta 5 krajcárt osztot-
tak ki a rászorultaknak. 
Az ilyen és ehhez hasonló „alapítvá-
nyokat” elsősorban keresztényi kö-

nyörületességből, az adakozó- kezde-
ményező család nevének megőrzé-
séért hozták létre. A mélyen vallásos
Grassalkovich erkölcsi kötelességé-
nek tartotta a jobbágyok védelmét és
támogatásukat. A részben szintén
megsemmisült, 1771-ben, halála évé-
ben írt végrendeletében ki is nyilvá-
nította: „Gedellőn építetek az idén 12
koldusnak ispotályt, számukra való
kiss kápolnával,  ezeket fundálom
örökösen, hogy mindenkinek eszten-
dőnként 12 forint és 12 kila Búza
adatassék...”
A hercegasszony költségére az 1842-
ben megépült négyszobás házban 12,
főleg az uradalom szolgálatából ki-
öregedett embert helyeztek el. Odro-
benyák János plébános feljegyzése
szerint 1858-ban az elaggott urasági
cselédeknek addig fejenként és na-
ponta járó 2 pengő-krajcár helyett
1858. január 1-étől „nagylelküleg
megkettöztetett, úgy hogy már min-
den napra 4 pengő-krajcár jár”. A
szegények felügyelője maga a plébá-
nos volt.
Grassalkovichné halála után az ura-
dalmat egy belga banktól megvá-
sároló Sina-család nemcsak folytatta,
hanem meg is emelte a szegények tá-
mogatására adott összeget. Sőt, 1867-
ben a szegényházat átvette a magyar

koronauradalom, és annak pénztárá-
ból napi 7 krajcárt, továbbá évente és
személyenként 34 köbméter fát kap-
tak a gondozottak. Művelhették a sze-
gényházhoz tartozó kicsiny konyha-
kertet. Az asszonyok söprögettek, ta-
karítottak a templomban, a férfiak ha-
rangoztak, télen havat söpörtek. Na-
ponta részt vettek a kastélykápolná-
ban tartott misén: közösen imádkoz-
tak a kegyes alapítóért és a fenntar-
tóért, a királyért. Karácsony előtt kü-
lön, személyre szólóan kaptak aján-
dékot a gondozottak, akiknek a ki-
rályné felolvasónője, Ferenczy Ida és
udvarhölgye, Festetics Mária juttatta
el a meleg ruhákat, takarókat és ter-
mészetesen a süteményeket.
1870-ben a kincstár folyósította a tá-
mogatást, majd 1894-ben következett
be változás a másfél évszázados rend-

ben. Az akkori jószágigazgató, 
Daininger Imre arra hivatkozva, hogy
nincs meg az alapító levél (a Viczyak
hédervári kastélyéban égett el), gya-
korlatilag megvonta az egyház idősek
feletti felügyeletét. Odrobenyák Já-

nos plébános különböző bead-
ványokkal fordult a váci püspök-
höz, a minisztériumokhoz, min-
den esetben megjegyezve, hogy
az ellátottak változatlanul meg-
kapják járandóságukat. 
A kastélykápolna történéseit is
megörökítő Historia Domusban
és az egyház hivatalos ellen-
őrzéseit rögzítő canonica visi-
tációban évekre visszamenően
ellenőrizhető volt a rászorultak
ellátása. A torzsalkodásnak Od-
robenyák, akkor már Odray Já-
nos 1896-ban bekövetkezett ha-
lála vetett véget. 

A Monarchia összeomlását kö-
vetően pecsételődött meg igazán
az ellátottak sorsa. Megfeled-

keztek róluk. 
A Rudolf trónörökös özvegye – akkor
már Lónyay Elemérné hercegné –
védnökségével létrejött Stefánia Szö-
vetségnek adták bérbe az Eszterházy
Leopoldina által építetett házat. Az
anya- és gyermekvédelemmel foglal-
kozó egyesület megjelenését és ezzel
az idősek elhanyagolását, a sorok
között megfogalmazott véleményé-
ben szóvá tette a korabeli újság is: az
ispotály-szegényház bérbeadásával
„megtámadásoknak lehetnek kitéve”
a bérbeadók. 
A Stefánia Szövetség azonban ma-
radt, az egyesület társelnöke ugyanis
az az Endre László főszolgabíró volt,
akit 1946-ban háborús főbűnösként
kivégeztek.
Az ispotály-szegényház épületére
végső csapást az 1950-es évek bon-
tási hulláma mérte.  Egy 1951-ben ki-
adott leírás szerint: a Szabadság tér
30. szám alatti földszintes zárt sorú,
klasszicizáló lakóház, a tetőn kis
címeres oromfal rajta az építés 1842-
es évszámával, Feltétlenül megtartan-
dó!!!. Ez azonban nem mentette meg
a már akkor műemlék táblával ellátott
épületet, városrendezésre hivatkozva
lebontották.                          Szabó Margit

(Köszönjük a Gödöllői Városi Múzeum segítségét!)

A Teleki Pál Egyesület megem-
lékezést és koszorúzást ren-
dezett november 8-án, Gö-
döllőn, a gróf Teleki Pál téren
az egykori miniszterelnök szü-
letésének 134. évfordulója al-
kalmából. 

Az egybegyűlteket Bárdy Péter, az
egyesület elnöke köszöntötte, majd
beszédében azokat a kapcsolódási

pontokat említette meg, amelyek Gö-
döllőhöz és Máriabesnyőhöz kötik a
tudós, főcserkész és miniszterelnök
emlékét.

A szobrot az önkormányzat képvise-
letében Pecze Dániel alpolgármester
és Kis Antal, a választókörzet ön-
kormányzati képviselője koszorúzták
meg, majd intézmények, civil szer-
vezetek és magánszemélyek helyez-
ték el talapza-
tánál a megem-
lékezés virá-
gait.
A megemléke-

zésen dr. Sivadó Já-
nos görög katolikus

parókus mondott imát, trombitán köz-
reműködött Szinvai Márk, népdalt
énekelt Péter Fruzsina, szavalt Szel-
ba Szabolcs és Albert Márton. 

Bárdy Péter köszönetet mondott a Vi-
tézi Rend megjelent tagjainak, a
városszépítési napon a téren dolgo-
zóknak, Kis Antal képviselőnek e
munka megszervezéséért, Csabáné
Tóth Zsófia kertészmérnöknek a
kertészeti munkák irányításáért, a
VÜSZI Kft-nek, és név szerint Dudás
Ildikó ágazatvezetőnek, a tér rend-
szeres karbantartásáért és  Szabó
László személyszállító kisiparosnak

a résztvevők szállításáért. Végül a
Teleki Pál Egyesület tagjainak
köszönte meg az adományokat, amik-
ből az ünnepségeket minden eszten-
dőben meg tudják rendezni.

lt

Gödöllői emléktáblák nyomában

Leopoldina ispotálya

Tisztelgés Teleki Pál szobránál

Emlékezés és köszönet

Szegényház – 1842

Szegényház, emléktáblával



Gödöllői Szolgálat 7Élő-Világ2013. november 12.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

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

Babat: Labrador keverék szuka.
Ápolt, gondozott kutyus, cicákkal
és más kutyákkal is remekül ki-
jön. Nagyon reméljük hogy érte is
jelentkezik a gazdija vagy új örök-
befogadója.

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

Hatvan: Keverék, felnőtt szuka
kutyus. Elég aktív, pörgős, nehe-
zen viseli a bezártságot. Remél-
jük egyszer érte is eljön az álom-
gazdi.

Frakk: Felnőtt vizslakeverék
kan. Sajnos, nagyon sovány, ne-
hezen viseli a raboskodást. Tü-
relmes, végtelenül jóindulatú ku-
tya. Szeretnénk ha mielőbb gaz-
dira találna.

IDEIGLENES BEFOGADÓ
GAZDIK JELENTKEZZENEK!

Ideiglenes befogadó gazdik-
nak várjuk kutyaszerető em-
berek jelentkezését. 
A kutyák élelmezéséről és
orvosi ellátásáról gondosko-
dunk! 
Gödöllői Civil Állatvédők

Tel.: 70/281-9555

November 16-án és 17-én
9-11 óráig: 

KoVaVet Kisállatrendelő
Gödöllő, Szőlő u. 20-22.

Rendel:
dr. Varga Ferenc állatorvos

Tel.: 06-20/482-3058

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

KEDVES KUTYABARÁTOK!

Segítséget szeretnénk kérni
mentett kutyáink ideiglenes el-
helyezésében. 
Jön a hideg, ne kelljen utcán
hagynunk a kidobott, hajlékta-
lan kis állatokat! 
Élelmezésükről és orvosi ellátá-
sukról mi gondoskodunk, csak
helyet kérnénk nekik. 

+36-20/291-7233 
+36/70/2819-555

Köszönjük: 
Árva Lelkek Állatvédő Egyesület 

ELVESZETT!

Szundika névre hallgató chippel ellátott aranyos,
szelíd tacskó keverék kiskutya elveszett. 
Október 8-án tűnt el Máriabesnyőről (Fenyvesi 
főút). A becsületes megtaláló jutalomban részesül! 

Tel.: 20/371-0119; 28/420-730.

Két keverék talált fiú kis-
kutya ingyen elvihető!

Tel.: 20/468-7516.

Jó száz éve nem fészkel már a Kárpát-
medencében a daru, de pihenőhely-
ként kedveli a Hortobágyot és a Ti-
sza-völgyi tájegységet. A szegedi Fe-
hér-tavon a mostani számlálás szerint
13 ezer 700-an voltak – mondta el
Ábrahám Krisztián. A Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóság oktatás-
szervezője az elmúlt hétvégén több
alkalommal darulesre vitte az érdek-
lődőket. Elbújtak a nádasban, és szin-
te a fejük fölött húztak el sötétedés
előtt a biztonságos éjszakai szállás-
helyre, a Fehér-tóra igyekvő ma-
darak. A darvak napközben a környe-
ző szántóföldeken táplálkoznak:

megfigyelhetők például Sándorfalva,
Dóc és Baks környékén. Éjjel a tó vi-
zében állnak hosszú lábukon. Nyu-
godtan pihenhetnek, mert oda nem
megy utánuk a róka, sem a kóbor ku-
tya. Nagy hidegben előfordul, hogy
reggelre belefagy a lábuk a vízbe,
ilyenkor a természetvédelmi őrök

szabadítják ki őket a jég fogságából.
A Tunéziába repülő, krúgató hangot
adó madarak annyira megkedvelték a
Fehér-tavat, hogy jó néhányan át is
telelnek a fokozottan védett területen.
A legutóbbi hat év monitoringadatai
szerint november közepén 20-30 ez-
res létszámban tartózkodnak a Fehér-
tavon. forrás: delmagyar.hu

Az IUCN nemzetközi természetvédő
szervezet (International Union for
Conservation of Nature's) hivatalosan
kihalttá nyilvánította a nyugati fekete
rinocéroszt, pontos magyar nevén
nyugat-afrikai keskenyszájú orrszar-
vút (Diceros bicornis longipes), ezzel
újabb orrszarvú-alfaj tűnt el a Föld
felszínéről. Az utolsó élő példányt
Nyugat-Afrikában látták 2006-ban, a
szakértők most jutottak el addig,
hogy kijelentsék: nagy valószínűség-
gel egyetlen darab sem él már belő-
lük, sem vadon, sem fogságban. A fe-
kete rinocérosz és az északi fehér orr-
szarvú továbbra is a kritikus veszély-
ben levő fajok listáján maradt, ahogy
a jávai rinocérosz is, amiből becslé-
sek szerint 30-40 élhet még vadon In-
donéziában.
Az afrikai orrszarvúpopuláció a hat-
vanas évekig több százezres nagy-
ságrendű volt, azonban az elmúlt évti-
zedekben az orvvadászat a kihalás
szélére juttatta a fajt. A rinocéroszok

végzetét a szarvuk jelenti, illetve az,
hogy a keleti kultúrákban, elsősorban
Kínában az orrszarvnak varázslatos
gyógyító és potencianövelő erőt tulaj-
donítanak. Bár a szarv pontosan
ugyanabból az anyagból áll, mint az
ember levágott körme, a feketepiacon

az ára a kilónkénti 9 millió forintot is
eléri, így egyetlen elejtett rinocérosz
szarva átlagosan 50-60 millió forintot
ér. Az orvvadászok helikopterekkel,
éjjellátó felszereléssel, csúcstechno-
lógiás fegyverekkel vannak felsze-

relve, a bevételükből bőven futja a
nemzeti parkok őrségének lefizeté-
sére is. Általában a szarvat levágják,
az állatok testét pedig otthagyják a
dögevőknek.
A természetvédő szövetségek tapasz-
talatai szerint néha a szakadék szé-
léről is van visszaút, a déli fehér ri-
nocéroszt például a 19. század végi,

nagyjából százra becsült populá-
ciójáról sikerült felhozni a mai, 20
ezer körüli vadon élő létszámára. Ez
szinte teljes egészében Dél-Afrikának
köszönhető, itt él a vadállomány több
mint 90 százaléka. index.hu

Nick Brandt londoni fotográfus 2000
óta fotózza Afrika vadvilágát. A ki-
zárólag fekete-fehér képeket tartal-
mazó sorozat egy teljesen új szem-
szögből mutatja be ezt a csodálatos
területet. Ellentétben a hatásvadász
fotókkal, célja nem az akciódús fel-
vételek készítése volt, hanem egysze-
rűen csak maguknak a vadállatok lé-
nyének, „lelkének” bemutatása. A ké-
pekből felépülő könyvtrilógia, ami-
nek első tagja „On This Earth, máso-
dik a “A Shadow Falls”, a harmadik
címe még ismeretlen, egy sorozatot
alkotnak. Az első könyv a virágzó,
paradicsomi szavannát mutatja be,
míg a másodikban a buja, zöld világ-
ból, mely tele van állatokkal, fokoza-
tosan jutunk el a kietlen, víz nélküli
világba, ahol már a létért folyik a küz-

delem. Az egyik képen egy elhagyott
strucctojás látható, mely egy tetsző-
leges módon értelmezhető befejezés:
ez vajon a kezdet vagy a vég? A néhol
szívszorító képek mindenkiben mély
érzéseket keltenek, jól tükrözik, hogy

ezek a gyönyörű, erős lények, men-
nyire törékenyek. Mindent meg kell
tennünk ahhoz, hogy ne csak a képek
őrizzék meg ezeket a csodákat.

forrás: vilagutazo.blog.hu

Darvak tízezrei pihennek a szegedi Fehér-tónál

Kihalt a nyugati fekete rinocérosz

Fekete-fehér afrika
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Ingyenes testmozgási lehetőség heti egy
alkalommal a Magyar Olimpiai Bizott-
ság, a Magyar Torna Szövetség Aerobik
Szakág, valamint a Gödöllő Város Ön-
kormányzatának támogatásával. Várunk
mindenkit szeretettel, kortól, nemtől füg-
getlenül! Helyszín: Művészetek Háza,
F51-52-es terem. Időpont: szerdánként
19-20 óráig. Infó: 06/70-28-30-588.

Lakossági gimnasztika!

Játékos, atlétika jellegű foglal-
kozás indult 6-10 évesek részé-
re, október 15-től az Erkel isko-
la alagsori tornaszobájában!
A foglalkozások ideje: kedd-csü-
törtök 16.30-17.30-ig.
Jelentkezni lehet: 
kirchhofer.se@gmail.com 

Játékos Atlétika

A kép illusztráció

A gödöllői klubok szimpatizán-
sainak nyújt segítséget alábbi
programajánlónk, amelyben a
kiemelt városi sportesemé-
nyekről adunk tájékoztatást!

Labdarúgás:

Pest megyei I. osztály, 14. forduló
November 16., szombat 13 óra,
Táncsics M. úti Sportcentrum: 
Gödöllői SK  – Halásztelek FC
MLSz II. osztály U21, U17:
November 13., szerda (U21: 17 óra,
U17: 15 óra), Táncsics M úti Sport-
centrum: Gödöllői SK – Veresegyház
MLSz II. osztály U15, U14:
November 16., szombat (U15: 9 óra,
U14: 11 óra), Táncsics M úti Sport-
centrum: Gödöllői SK – FC Hatvan
Asztalitenisz:
Férfi Extra Liga, 7. forduló
November 16., szombat 10 óra, Török
Ignác terem: GEAC – Nyírbátori ASE

Heti sportajánló

Mikor, hol, ki?

Beindult a szezona a vívóknál
is. A Gödöllői EAC vívói több
versenyen is részt vettek az el-
mút néhány hétben és a hazai
megmérettetések mellett
nemzetközi porondon is reme-
keltek.

November 9-10-én a bolgár főváros,
Szófia adott otthont a Kadet kard Eu-
rópa Kupának, amelyen a gödöllői
Morvai Ákos egyéniben a 7. helyen
végzett, míg a Morvai Ákos, Holló
Áron, Matuz Márk, Lebek Marcell
alkotta GEAC csapat brozérmes lett.

Október 19-én Újpesten, míg novem-
ber 2-án a Fáy utcában rendeztek ju-
nior férfi kard válogatót. Bancsics
Máté kiválóan szerepelt, előbbin az
első, utóbbin a 2. helyet érte el.
A kardozók kadet korcsoportjában
október 26-án tartottak válogatót,
melyen Morvai Ákos az 5. lett. Szi-
getszentmiklóson Csibe tőr versenyt
rendeztek, a gödöllői Bartos Dániel a
6. helyen végzett, míg a hódmező-
vásárhelyi Fülöp Mihály körverse-
nyen újonc leány tőr kategóriában
Hanz Lilla a 7. helyet szerezte meg.

-li-

Vívás – Beindult a szezon

Jól vívtak a GEAC-sok

A Magyar Úszó Szövetség a
MOB támogatása mellett egy
sportágfejlesztési programot
indított el az országban. A
hosszútávú program egyértel-
mű célja, hogy régiónként min-
den eddiginél jobb feltételek
között és szakmai támogatás-
sal készüljenek a fiatal tehet-
ségek.

Az évekre szóló program szeretné
biztosítani a hazánkban megrende-
zésre kerülő 2017-es ifi világbajnok-
ság és 2021-es felnőtt vb versenyző
utánpótlását. Az ország 7 régiójába
szakvezetők közreműködésével foly-
ik a kiválasztás. A Közép-Magyaror-
szág régióban az 1999 és 2001 között
született úszók közé kiválasztásra ke-
rült a gödöllői Pintér Fruzsina is, aki

a Honvéd SE versenyzője. 
A Hajós Alfréd Általános Iskola ta-
nulója az őszi felkészülési időszakban
részt vett a Pécsen, október 21-én
megrendezett Hullám kupán, ahol
200 gyorson 2. helyezést sikerült elér-
nie, míg a november 3-ai, Kecske-
méten megrendezett Dr. Dobai Gyula
emlékversenyen 50 háton és 100 há-
ton 3., 50 gyorson és 200 gyorson 2.
helyen végzett. -tt-

Úszás – Koncepció az utánpótlásért

Pintér Fruzsina a kiválasztott

Továbbra is keresi a győze-
lemhez vezető utat a férfi NB
I/B-ben szereplő Gödöllői Ké-
zilabda Club felnőtt csapata,
akik ezúttal a Pick Szeged II.
csapatától kaptak ki itthon.

Bartos Gábor tanítványai a játék-
nap előtt nulla ponttal az utolsó, 14.
helyről várták az szegedieket. A ha-
zai kézilabdázás egyik alappilléré-
nek számító Csongrád megyei vá-
ros kettes csapata ellen nem lehetett
más a cél, mithogy a tisztes helytál-
lás mellett minél több gólt szerez-
zenek a mieink. Ez meg is történt,
ugyanis a 29 lőtt gól önmagában
nem rossz mutató. Sajnos a leg-

alább három sebességi fokozattal
feljebb játszó vendégek támadásait
nem tudta lekövetni a GKC védel-
me, így végül 12 gólos vereség lett
a vége. A táblázaton továbbra is az
utolsó, 14. helyen tanyázik a Gö-
döllő.
A juniorok ellenben remekeltek és
10 gólos különbséggel verték a
Pick Szeged junior csapatát. A fia-
talok 8 fordulót követően 10 pont-
tal a 6. helyen állnak a bajnokság-
ban.
NB I/B, keleti csoport 8. forduló
Gödöllői KC – Pick Szeged II.
27–39 (12–17)
Juniorok: GKC – Pick Szeged II.
35–25 -tt-

Kézilabda – Szegedi skalp a junioroknál

Felnőttek még keresik a pontot

Lejátszotta 4. mérkőzését is a
Közép-európai Ligában a TE-
VA-Gödöllői RC csapata. Az el-
ső győzelmére váró gödöllőiek
ezúttal is alulmaradtak, most a
lényegesen nagyobb játékerőt
képviselő és nem mellékesen
még veretlen VK Doprastav
Bratislava ellen hazai pályán. 

Szalay Attila tanítványai úgy léptek
pályára a szlovák együttes ellen, hogy
nagyon veszíteni valójuk nem volt,
ugyanis az erőviszonyokat tekintve a
vendégek voltak a párharc esélyesei.

A felszabadultság aztán helyenként jó
játékkal párosult, bár ez mindössze a
tisztes helytállást eredményezte ezút-
tal is, ugyanis a Bratislava simán,
3–0-ra verte a TEVA-GRC-t. Négy
fordulót követően a Gödöllő 2 pontjá-
val a 7. helyen áll a nyolccsapatos
MEVZA-ligában.
Széles Petráék a következő játékna-
pon, november 16-án a szlovén Calcit
Kamnik vendégei lesznek.
Közép-európai Liga, 4. forduló
TEVA-Gödöllői RC – VK Doprastav
Bratislava 0–3 (-17, -23, -16)

Magyar kupa – Verték a vasat...

A Magyar kupa negyeddöntőjének el-
ső mérkőzésén a papírformának meg-
felelően teljesített az előző kiírás
ezüstérmese, a TEVA-GRC. A gödöl-
lői hölgykoszorú a kupa első meccsén
3–0-val rendezte le az NB I-ben sze-
replő és ott még nyeretlen szombathe-
lyi Vasi Sport Akadémiát. Örömteli,
hogy több fiatal játékos is szerephez
juthatott a találkozón. A formalitás-
nak nevezhető párharc visszavágójára
november 15-én kerül majd sor
Szombathelyen.
Magyar kupa negyeddöntő, 1. mér-
kőzés
TEVA-GRC – Vasi Sport Akadémia
3–0 (14, 7, 23)

-tl-

Röplabda – Nyert az esélyesebb

Első sikerre éhesen

Ritka hétvégét tudhat maga
mögött a gödöllői felnőtt lab-
darúgás. A Gödöllői SK mind-
két felnőtt csapata nyerni tu-
dott, míg a megyei II. osztály-
ban szereplő GEAC pontot ra-
bolt a listavezeztőtől.
A megyei I. osztályban szereplő Gö-
döllői SK a sereghajtó Üllő otthonába
utazott a kötelező három pont remé-
nyében. Jenei Sándor tanítványai az
elmút hetek bukdácsolásai után 
görcsoldó sikert értek el, könnyedén
nyert a csapat 3–0-ra, ezzel két helyet
előrelépve, jelenleg 17 pontjával a 8.
pozíciót foglaja el a tabellán.
A következő, 14. fordulóban hazai
környezetben fogadja a 13. helyen ál-
ló Halásztelek csapatát a Gödöllő. A
találkozóra november 16-án 13 órás
kezdéssel kerül sor a Táncsics Mihály
úti Sportcentrumban.
Pest megyei I. osztály, 13. forduló
Üllő SE – Gödöllői SK 0–3 (0–2)
Gól: Oszvári Tamás, Somogyi Le-
vente, Lőrincz Adrián

Megyei II. osztáy – Pontrablás
a listavezetőtől

A GEAC csapata a listavezető Iklad
együttesét fogadta. A két csapat tabel-
lán elfoglalt helyezése miatt (a gö-
döllőiek a 14., míg az Iklad az első
helyen állt a forduló előtt) a vendégek
számítottak a párharc esélyesének,
ennek ellenére Sztriskó István csa-
pata meglepetésre gól nélküli döntet-
lent ért el. A GEAC 9 pontjával to-
vábbra is a bajnoki tabella 14. helyén
áll az északi csoportban. A csapat leg-
közelebb, november 17-én a 4. hely-
ezett Verőcére utazik.
Pest megyei II. osztály északi-cso-
port, 13. forduló
Gödöllői EAC – Iklad KFC 0–0

Megyei III. osztály – Orbán Le-
vente: négyes

Magabiztosan, 6–1-re nyert a Gödöl-
lői SK kettes számú csapata az elmúlt
játéknapon hazai pályán a Sződliget

ellen. A gödöllőiek remek játékkal és
többek között Orbán Levente 4 gól-
jával verték és győzelmükkel meg is
előzték riválisukat. Legéndi György
együttese 19 pontjával jelenleg az 5. a
harmad osztály közép csoportjában.
A Gödöllő II. november 16-án a lis-
tavezető Pécel vendége lesz.
Pest megyei III. osztály közép-cso-
port, 12. forduló
Gödöllői SK II. – Sződligeti SMTE
6–1 (2–0) Gól: Orbán Levente (4),
Kovács Miklós, Tury Viktor

Öregfiúk – Elről várják a
tavaszt

Az öregfiúk bajnokságban befeje-
ződtek az őszi küzdelmek, legalább is
a Gödöllői SK csoportjában. A Gö-
döllő körzet déli csoportjában szerep-
lő GSK 8 győzelemmel és 1 vereség-
gel zárta a szezont, ezzel természete-
sen az első helyről várja majd a csa-
pat a folytatást.
A Gödöllő a kilenc meccs alatt 40 gólt
rúgott és mindössze 9-et kapott, a há-
zi gólgyáros Voina Gábor volt a ma-
ga 12 találatával, amellyel nem mellé-
kesen vezeti is csoportjában a góllövő
listát. -ll-

Labdarúgás – Nem volt vesztes a hétvégén

Görcsoldó sikerek

A Papp László Budapest
Sportarénában november 29.
- december 1. között megren-
dezésre kerülő VII. OTP BANK
Lovas Világkupa győztesei-
nek járó tiszteletdíja valódi
Hungaricum. 

Az esemény hivatalos díjait ugyanis
idén is a Herendi Porcelánmanufak-
túra Zrt. adományozza. Herend ne-
vének hallatán a hozzáértők a világ

majd minden pontján tökéletes mi-
nőségű és káprázatos szépségű por-
celánokat látnak maguk előtt. Nem
csoda tehát, hogy otthonaik beren-
dezése, asztalaik ékítésére uralko-
dók, államfők, filmcsillagok, vezető
üzlet- és sportemberek, valamint a
szépségre, értékre fogékonyak vá-
lasztják ezt a világmárkát. Dönté-
sükkel ezt ismerték el az OTP Bank
Lovas Világkupa szervezői is, ami-
kor felkérték a Herendi Porcelánma-

nufaktúrát, hogy tervezze meg és
készítse el a verseny győzelmi tró-
feáit, amelyek Herend legnép-sze-
rűbb mintáit - a Viktóriát, az Appo-
nyit és a Rothschildot - viselik ma-
gukon, öregbítve országunk, s ben-
ne az alkotók hírnevét.

Forrás: lovasszovetseg.hu

Lovas Világkupa – Hungarikum

Herendi a győzteseknek

Elkezdődtek a bajnokságok a
kosárlabdázóknál is a külön-
böző korcsoportokban. Gödöl-
lőről a Bocskai SE, valamint a
Gödöllői SK kosárlabda szak-
osztálya, valamint a GEAC-
SZIE csapata verseng a külön-
böző kiírásokban.

A Bocskai SE már évek óta öregbíti a
remek gödöllői utánpótlás képzést. A

klub a Budapest bajnokság női felnőtt
kategóriában a B csoportban verseng
az idén. Az eddig lejátszott 5 mérkő-
zésén 3 győzelem és 2 vereség a mér-
leg, ezzel a csoport 6. helyén áll jelen-
leg a csapat. Kadet korosztályban is
szerepel a Bocskai SE csapata, vala-
mit a Pest megyei bajnokságban is el-
indult a csapat.
A Gödöllői Sport Klub kosárlabda
szakosztályaként verseng a jövőben a

Kosársuli SE, amely több fronton is
képviseli városunkat. A Budapest baj-
nokságok közül a serdülő korcsoport-
ban indult el, megyei szinten junior,
serdülő és kadet korcsoportban, míg
az országos junior bajnokságban is
részt vesz a GSK csapata. A férfi fel-
nőtt Pest megyei bajnokság mező-
nyének pedig a GEAC-SZIE csapata
a tagja. -il-

Kosárlabda – Több fronton a gödöllői kosarasok

Három klub indult az idén
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A SZECESSZIÓ ÉVE 
GÖDÖLLŐN 2013

A Gödöllői Városi Múzeum
szeretettel meghívja Önt a

Megmentett szecessziós
műkincsek

című kiállítás megnyitójára
2013. november 14-én
csütörtökön 16 órára

Köszöntőt mond:
Dr. Gémesi György

polgármester
A kiállítást megnyitja:
Gaálné dr. Merva Mária,

a Gödöllői Városi Múzeum nyugal-
mazott igazgatója

A kiállítás kurátora:
Őriné Nagy Cecília
művészettörténész

A kiállítást rendezte: 
Fábián Balázs és Seres Imre

A kiállítás megtekinthető:
2013. december 22-ig

Nyitva tartás:
szerdától vasárnapig 

10-16 óráig
Gödöllői Városi Múzeum

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel.: (28) 421-997, (28) 421-997, 

+36-20-269-2007
Fax: (28) 422-003

e-mail: gmuzeum.g@gmail.com
www.museum.hu/godollo/varosi

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóhá-
zában TIZENÖT ÉVES A GIM című csoportos
képző- és iparművészeti kiállítás látható

Kiállító művészek: Anti Szabó János, Bódis
Erzsébet, F. Orosz Sára, Farkas Éva, Fábián
Dénes Zoltán, Hauser Beáta, Katona Szabó
Erzsébet, Kárpáti Tamás, Karsai Zsófia,
Kecskés Zoltán, Kun Éva, Latin Anna, Lévai
Nóra, Müller Magda †, Orosz István, Pannonhalmi Zsuzsa, Pistyur Imre, Rékasy Levente,
Remsey András †, Remsey Flóra, Simonffy Márta, Szikora Tamás †, Szőcs Miklós Tui,
Szuppán Irén

A kiállítás megtekinthető: 2014. február 28-ig, minden szombaton és vasárnap 
14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján, más napokon is.

GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza) Gödöllő, Körösfői utca 15-17.

Telefon/fax: 28-419-660, www.gimhaz.hu; e-mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

November 15., péntek, 17.00:
Deákné Ella Beatrix (fuvola) nö-
vendékeinek hangversenye
November 16., szombat, 13.00:
Horváth Judit (zongora) növendé-
keinek hangversenye
November 18., hétfő, 17.00:
Zagyváné Molnár Ildikó (oboa)
növendékeinek hangversenye
November 19., kedd, 17.30:
A zongora tanszak kiemelt hang-
versenye
November 19., kedd, 19.00:
Albert Julianna hegedűestje
November 20., szerda, 17.00:
A fafúvós tanszak kiemelt hangver-
senye

A Frédéric Chopin Zeneiskola
programjai
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

November 11-17-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. 
Tel.: 419-749.
November 18-24-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. 
Tel.: 410-251.

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

Gödöllővel kapcsolatos
hírekről, eseményekről

tájékozódhat:

www.godollonettv.hu

November 1-jétől megváltoztak a közvilágítási
hibabejelentések lehetőségei:

Posta: Eurovill Kft. 2230 Gyömrő, Táncsics M. út 110.
Telefon: 06-40-980-030   (kék szám)    Fax: 06-29530-101

E-mail: kozvilagitas@kozvilagitas.hu   
Web: www.eurovill.hu

Árverési hirdetmény

Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) árverést hirdet Gödöllőn, az Ady Endre sé-
tány 12. szám alatt található lakótelek tulajdonjogának megszerzésére.

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

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT KITÜNTETÉS

Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1996. évi 12. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletében, valamint az ezt
módosító 21/2003. (VI.19.) számú, az 5/2012. (II.8.) számú önkormányzati rendelet 4. §.-ban szabályozta a
GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozásának rendjét.

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek,
akik (amelyek) munkájukkal közmegbecsülést érdemeltek ki, példás, magas színvonalú tevékenységükkel hozzájá-
rultak Gödöllő város fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.

GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT kitüntetésben évente legfeljebb két személy és egy közösség részesíthető.

A kitüntetés átadására a 2014. március 15-én rendezett városi ünnepségen kerül sor. 

Tisztelettel kérem, segítse a bizottság és a képviselő-testület munkáját, tegyen javaslatot személyekre, közösségekre
vagy szervezetekre, akit (akiket) méltónak tart e kitüntető cím odaítélésére 2014-ben.
Kérem, hogy javaslatát szíveskedjen postai úton a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.) és/vagy e-mailben a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre eljuttatni.

Határidő: 2013. november 22., 12 óra
Guba Lajos sk., a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke 

FELHÍVÁS – GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJ

Gödöllő Város Önkormányzatának 1998. évi 12. számú rendelete – a városi díjak alapításáról és adományozá-
sának rendjéről – értelmében 2014-ben is szeretnénk átadni a MAGYAR KULTÚRA Napja alkalmából a ki-
magasló teljesítmény vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkavégzés elismerésére a 
GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT.

A rendelet értelmében a díj azoknak a személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek adományozható, akik
(amelyek) kiemelkedő eredményeket értek el:
a.) a kulturális, művészeti tevékenységükkel és közművelődési munkájukkal,
b.) a város különböző társadalmi rétegei, csoportjai művelődéséért végzett munkában,
c.) a közművelődés irányításában, társadalmi megújításában, korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és
meghonosításában.

„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és egy közösség, illetve szervezet, vagy leg-
feljebb két személy részesíthető”.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő munkáját.
A javaslatokat részletes indoklással szíveskedjen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetre (2100 Gö-
döllő, Szabadság tér 7.) és/vagy a kovacs.reka@godollo.hu e-mail címre megküldeni.
Határidő: 2013. november 22., 12 óra.

Guba Lajos sk., a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke

Tisztelt Polgárok!

Gödöllő Város Képviselő-testülete 2013. november 14-én (csütörtökön) 18 órakor 

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Az ülés helye: 
Városháza földszinti nagyterme

Napirend:
Tájékoztató a Gödöllői hulladékgazdálkodási közszolgáltatás válságkezelésére való felkészülésről 

(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: 

Dr. Gémesi György polgármester
Gyenes Szilárd, a Zöld Híd Régió Kft. ügyvezető igazgatója

Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más szervezetek képviselőit, hogy a témával
kapcsolatos közérdekű kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel.

Gödöllő, 2013. november 5. Tisztelettel: Dr. Gémesi György

Felhívás

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási
Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala felhívja a lótulajdonosok fi-
gyelmét, hogy a lovak háromévenkénti fertő-
ző lóbetegségek felderítésére irányuló vér-
vizsgálatára ez év novemberében kerül sor. A
vizsgálatokat a 41/1997.FM.r. 1 sz. melléklet
195§ írja elő. 
A ló vagy lovak vizsgálatát 2013. november
30-ig kell elvégeztetni.
A részletekről a városi honlapon 
a www.godollo.hu hírek rovatában tájékozód-
hatnak az érintettek.

VÜSZI Kft. – Tehergépkocsi vezetőt keresünk!

Feltétel:
C kategóriás jogosítvány

Előny:
– földmunkagépek kezelői jogosultsága,

– téli csúszás,- és síkosságmentesítésben való gyakorlat
– gödöllői lakos

Szakmai önéletrajzot a VÜSZI Nonprofit Kft.
titkarsag@vuszikft.hu e-mail címére 

várunk 2013. november 15-ig

Tisztelt Lakosság! Kedves Betegeink!

Tájékozatjuk Önöket, hogy a Tormay Károly Egészségügyi Központ – a
jelentősen megnőtt igénybevétel miatt – a zavartalan, illetve gördülékenyebb
betegellátás érdekében 
2013. december 1-jétől a LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK (vérvé-
tel, vizeletleadás) tekintetében bevezeti az előjegyzés alapján történő
ellátást.

Ennek megfelelően – az orvosilag indokolt sürgősségi vizsgálatra jelentkező
vizsgálatokon kívül – beteget csak előzetes telefonos előjegyzés/regisztráció
alapján fogadunk.
Az előjegyzési lehetőséget 2013. november 20-tól biztosítjuk munka-
napokon 10 és 15 óra között a 28/410-815-ös telefonszámon.

Megértésüket köszönjük: az Intézet vezetése



Gödöllői Szolgálat 11Mozaik2013. november 12.

KEDVES VENDÉGEINK!
Gödöllő városi piac emeleti étterme újra fogadja a bankkártyával,

valamint a Szép Kártyával rendelkező vendégeit is!

Ötféle menü: 780 Ft                       Háromféle menü: 880 Ft

és egyéb megszokott ételeink (gulyások, halászlé, vadak, halak).

NYITVA TARTÁS:   Hétfő-péntek: 7-18.30

Szombat: 7-17.30     Vasárnap: 9-16.00



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

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

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

+SÜRGŐSEN ELADÓ 62m2-es, 2szobás, erkélyes lakás Gödöllőn,
Kossuth L. utcában! I.ár: 9,9 MFt. 20-772-2429,

+Sürgősen eladó Gödöllő kertvárosában 95m2-es 3szoba,
konyha-étkezős, alápincézett kockaház 720m2-es telekkel.
I.ár: 13,9MFt!  20-772-2429  

+Az ár alkuképes! Központhoz közel 200m2-es vállalkozásra al-
kalmas duplagarázsos ház eladó! iár: 17.9MFt. 20-804-2102

+Gödöllő központjában újszerű cirkós nappali+1 szobás bruttó
70m2-es lakás eladó! Alacsony rezsi! Iár: 12MFt.  20-772-2429 

+Gödöllő Nagyfenyvesi részén jó állapotú, saroktelekre épült
100m2-es családi ház eladó 17.6MFt-os irányáron! 20-539-1988

+Alkuképesen, sürgősen eladó Erzsébet park közelében 3.em-i
erkélyes, 2,5 szobás lakás!  Iár: 9.8MFt! 20-539-1988

+Eladó a János utcában 2 szobás, erkélyes lakás! Iár:8.5 MFt!!
20-804-2102

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

+Eladó! Gödöllő központjában újszerű, kétszintes nappali+ 2,5
szobás újszerű lakás zárt parkolóval! Iár:18.9MFt! 20-539-1988

+Gödöllő központjában épülő társasházi lakások eladók kulcs-
rakészen 300.000Ft/m2 áron! 20-944-7025

+Gödöllőn új építésű modern ikerházfél minkét fele kulcs-
rakészen eladó! Iár: 25,9MFt. 20-944-7025

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

+Eladó Gödöllőn, a Kossuth L. utcában egy 1. emeleti, kétszobás,
teljesen felújított 55 nm-es öröklakás. Referencia szám: 3729. I.ár:
12,2 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesi részen, egy 3 szobás, téglaépítésű
családi ház, két lakrésszel. 1100 nm-es telek, díszkert. Referencia
szám: 3726. I.ár: 22,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, a belvárosban két darab újépítésű, 1. emeleti 70
nm lakás 21 m Ft.-ért és egy 48 nm-es lakás 15 m Ft.-ért.
Referencia szám: 3762. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, az Egyetem téren, egy kétszobás, egyedi fűtéses,
téglaépítésű öröklakás. Az ingatlan 57 nm-es, melyben nyílászárók
lettek cserélve. Referencia szám: 3760. I.ár: 11 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn az Alma utcában, érvényes építési engedéllyel, egy
500 nm-es építési telek, víz, villany, csatorna van, telken belül. I.ár:
7,8 m Ft. -20/9194-870

+Eladó Gödöllőn, a Vasvári Pál utcában, egy téglaépítésű,
cirkófűtéses, alápincézett lakóház, mely áll földszinten 2 szoba,
konyha, fürdőszoba, tetőtérben 1 szoba, tusoló. Telek mérete: 630
nm. Referencia szám: 3719. I.ár: 22,5 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó egy kétlakásos társasházban egy 65 nm-es nappali+2 szobás
lakás, kis kertrésszel, alkalmi áron. I.ár: 12,5 m Ft. -20/9194-870

+Eladó Gödöllőn a Röges utcában egy 100 nm-es két fürdőszobás,
téglaépítésű kockaház, 2700 nm-es telekkel, 23 m Ft irányáron. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn, másfél szobás, teljesen felújított Palotakerti
öröklakás. E.ár: 7,6 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Vácszentlászlón, tóparti, téglaépítésű amerikai kony-
hás nappali, 2+2 szobás, összkomfortos szép megjelenésű
lakóház. Referencia szám: 3574. I.ár: 13,9 m Ft. Érd.: FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

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

+Eladó Gödöllő belvárosában, egy 600 nm-es telken, egy nap-
pali+2 szobás, összkomfortos téglaépítésű, jó állapotban lévő
családi ház, tetőtér beépítési lehetőséggel, építési engedéllyel.
I. ár: 26,5 m Ft. -20/9194-870

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

+Eladó Gödöllőn, a Királyi Kastély közelében egy nappali+3 szobás,
két fürdőszobás, étkezős, téglaépítésű kertes családi ház, 700 nm-
es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy 16 nm-es garázs is. Lakást
beszámítok: Kossuth, Erzsébet Kné krt.-i lakások előnyben. (Csak 2.
emeletig!) Referencia szám: 3673. I.ár: 24,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Gödöllőn, egy 6 lakásos társasházban eladó egy 1. emeleti,
55 nm-es lakás, egy 600 nöl telken, Öregfenyvesben. Referen-
cia szám: 3759. I.ár: 9,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

+Eladó Gödöllőn a belvárosban egy 170 nm alapterületű, 5
szobás polgári családi ház, 750 nm-es telken. Referencia szám:
2747. I.ár: 35 m Ft. Érd.: Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

+Banki hitel miatt SÜRGŐSEN eladó családi ház Gödöllőn az
Antalhegy lábánál. 2 szint, 2 konyha, 2 fürdőszoba, 5 szoba, két
generációs, 1988-as építésű, felújítást igényel. Megegyezünk!
I.ár!: 18,9 M Ft. Tel: 06-30-684-5516

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

+Eladó 2 generációs 176nm-es két külön bejárattal rendelkező
családi ház 1000nm-es gondozott telekkel. Tégla építésű, fsz.-i lakás
beszámítása lehetséges. Iár: 33,5 M.Ft.  Tel: 06-30-684-5516

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

+Gödöllőn vállalkozásra is alkalmas ingatlan eladó. Részben felújí-
tott családi ház 135 nm, 3 szoba + nappali, 2 fürdőszobával, ipari
árammal. Ára: 29 M. Ft. Tel:06-30-684-5516  mkatalin@florina.hu 

+Gödöllőn Paál L. közben konvektoros, 51 nm-es, 1+2 félszobás
lakás eladó új nyílászárókkal. Irányár: 10,2 MFt. Lipcsey
Ingatlaniroda, www.lipcsey.com 0630-6336-110

+Paál L. közben konvektoros, 44 nm-es, 1,5 szobás lakás
eladó új nyílászárókkal. Irányár: 8,9 MFt. Lipcsey Ingatlaniroda,
www.lipcsey.com 0630-6336-110

+Munkácsy utcában konvektoros, 51 nm-es, 2 szobás lakás
eladó új nyílászárókkal. Irányár: 9,8 MFt. Lipcsey Ingatlaniroda,
www.lipcsey.com 0630-6336-110

+Eladó tulajdonostól a Palotakerten négyemeletes ház 4.
emeletén egy 59m2-es 2 szobás távfűtéses, egyedi
fűtésmérővel felszerelt lakás 9,3M.Ft-ért. Érd: 30-619-6831 

+Eladó egy jó állapotú, 2 szobás, erkélyes, 62 nm-es
magasföldszinti lakás Gödöllő belvárosában a Kossuth Lajos
utcában. Érd: 0670-2915-134 

+Gödöllőn a Szent János utcában 43 nm-es, 1,5 szobás lakás
eladó. Téglaépítésű, szigetelt, 4. em. egyedi fűtésű, (fém
nyílászárók, redőny, nagyszobában álmennyezet) + tároló. Iár:
8,5 MFt. Tel: 06-20-542-7720 

+87 nm-es, szép állapotú, 3 szobás, kertkapcsolatos, földszin-
ti lakás 20 nm-es garázzsal az egyetemi erdő közelében eladó.
Tel: 06-70-451-4323 

+Eladó egy amerikai konyhás, sarokkádas fürdőszobás, 1,5
szobás lakás a városközpontban tulajdonostól, tehermentesen.
Iár: 8,2 millió. Tel: 06-20-383-2486 

+Erzsébet királyné körúton eladó egy 61 nm-es, 2+1
félszobás távfűtéses lakás. Ár: 9,5 M FT

+Gödöllői lakótelepi cserével is eladó Kartalon egy modern, 3
szoba, amerikai konyhás ház. Tetőtér beépíthető. Minden megoldás
érdekel! Iár: 18,8 MFt. Tel: 20-434-4034 . Érd: 20-341-9861 
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Keddenként 11-18 óráig
tartunk nyitva!

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66, 70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16; P: 8:30-12; Hétfőn zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést nem
áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Politikai jellegű
hirdetésekért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal. 
Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális

számát, az alábbi lérhetőségeken tehet bejelentést:

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

info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu

General Electric Nyílt Nap Veresegyházon
Tudta-e, hogy a GE

Pow Wat t n f f o at Ver on?
rat ö nt re ö nt t M ar

arr r t ar nt?
A e rtőr r f tetője?
Több n v tör f T E t

A General Electric Power & Water üzletága kitárja kapuit a térség lakosai előtt és betekintést enged mindennapi 
működésébe. A Nyílt Nap keretében a látogatóknak lehetősége lesz megismerni a veresegyházi gyár tevékenységét, 
mérnökök vezetésével bejárni az üzemcsarnokot, megtekinteni a gyártási folyamatokat, beszélgetni a gyár vezetőivel 
és megismerni a legjellemzőbb munkaköröket.

Időpont:   2013. november 16. szombat délután
Helyszín:   GE Power & Water Veresegyház, Kisrét utca 1.

innováció karrier

szakértelem egyensúly

csapatszellem

Kiknek a részvételére számítunk?

Diplomások  1. turnus 13:00-16:30
n

rnö rnö ,
rnö ö

es er ő s for a

Szakmunkások  2. turnus 15:00 – 17:30
R ntes an , t t s, tő (A
/ TIG), atos atos, aross r atos), CNC ő

r s er n s er ő, r er ő
er er ő t er ő festő f n e ő

r v t regisztráció o tött e. w re
n ntr a ntv t

r v r a B A e r t f

Reméljük, találkozhatunk Önnel a Nyílt Napon!
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+Gödöllőn a Diófa utca végén 3320 nm-es zártkert eladó. Iár:
5 MFt. Érd: 06-70-368-6019 

+Kazinczy körúton, csendes zsákutcában eladó 50 nm-es,
1.em. házközponti fűtésű, nagyon jó elosztású (előtér,
2különnyíló szoba, fürdő, külön WC, tágas konyha, beépített
szekrények), felújított lakás. Iár: 9,9MFt. 06-70-580-1809

+Eladó Valkón gazdálkodásra is alkalmas, 2223 nm-es telken lévő,
két szoba, konyha, étkezős ház (garázs, borospince, kemence, mel-
léképület van). Iár: 8 M Ft. Érd: 06-20-359-4201 

+Gödöllőn a kertvárosban központhoz közel eladó egy meglévő
ház melletti telekrész ikerházfél építésére. Iár: 7,9 MFt. Érd:
06-20-359-4201 

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

+Gödöllőn, az Erzsébet körúton első emeleti, kétszobás, erké-
lyes lakás eladó. Tel: 06-30-274-3407 

+CSÁBÍTÓ PANORÁMÁJÚ 130 nm-es ikerház rendezett kerttel a
Knézich utcában eladó. Iár: 34,9 MFt. Érd: 06-30-221-5981 

+Áron alul, tulajdonostól 2000 nm-es építési telek eladó
Gödöllőn a Blahai részen aszfaltozott zsákutcában, csendes,
családi házas környezetben. Gyümölcsös, ősfák, panoráma,
teljes közmű. Tel: 06-20-4464-811

+Gödöllőn a Szt. János utcában 56 nm-es, nagy erkélyes, 2
szoba összkomfortos, konvektoros, egyedi vízórás, 2.em. örök-
lakás tulajdonostól eladó. Ár: 9,5 MFt. Tel: 06-70-943-2387 

+Palotakerten 5.em. panorámás, 2 szobás, nyílászáró cserés lakás
egyedi fűtéssel eladó. Tel: 06-20-927-0303, 06-30-223-9499 

+Gödöllőn a Szőlő utcában eladó 1+2 félszobás, 61 nm-es, 2.em.
konvektoros, légkondicionált lakás. Iár: 12,9MFt. Érd: 20-241-0500 

+Gödöllőn tulajdonostól eladó 1.em. 62 nm-es, erkélyes,
gázkonvektoros, 2 szobás lakás a Szent János utcában. Nem
panel. Iár: 11,9 MFt. Tel: 06-20-823-1724 

+Gödöllőn, Palotakerten eladó egy 44 nm-es, 1 szobás, nap-
sütötte, EGYEDI szabályzóval és mérővel rendelkező jó állapotú
lakás. Iá: 6.9M Ft Érd: 70/432-2028 

ALBÉRLET KIADÓ
+Gödöllőn, a városközpont peremén családi ház felső szintjén
4 szobás, 2 fürdőszobás, erkélyes 130 m2-es bútorozott lakás
hosszú távra kiadó. Tel: 06-20-9443-356

+Gödöllő Királytelepen, 2013-ban szigetelt, alacsony költségű,
berendezett, 45m2-es családi ház kiadó. Érdeklődni: 20 986 4946

+Hosszútávra kiadó kertes házban, Attila utcában külön bejárattal
szoba-konyha, fürdőszoba. Konvektoros fűtés, külön gáz, villany és
vízóra, bútorozott, szigetelt. Nem kisgyerekes, nemdohányzó házas-
párnak 45.000,-+ rezsi+ egyhavi kaució. 06-30-581-3827 

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

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

+Hosszútávra kiadó kertes házban, Attila utcában külön
bejárattal szoba-konyha, fürdőszoba. Konvektoros fűtés, külön
gáz, villany és vízóra, bútorozott, szigetelt. Nem kisgyerekes
házaspárnak. Egyhavi kaució szükséges. 06-30-581-3827 

+Kiadó Gödöllőn, közvetlenül a kastély mellett, családi házban
külön bejárattal 1 szobás, étkezős, összkomfortos házrész
garázs lehetőséggel egyedülállónak, házaspárnak, januári
költözéssel. Tel: 06-30-307-7314, 06-20-419-1870 

+Kiadó a János utcában 4.em. kétszobás, konvektoros, bútorozat-
lan, erkélyes lakás. Alacsony rezsi. 49.000 Ft/hó + rezsi. Kéthavi
kaució szükséges. 70-517-1370 Képek: www.janoslakas.webnod.hu 

+Gödöllő Belvárosában részben bútorozott, kétszobás lakás 1-
2 fő részére kiadó 60eFt+ rezsiért. 2 havi kaució szükséges.
Tel: 70-333-0496 

+Központban, csendes helyen 1+2 félszobás lakás kiadó
november végétől. Tel: 06-20-484-7712 

+Gödöllő központjában hosszútávra kiadó kétszobás, 1.em.
gázfűtéses, bútorozott lakás. Bérleti díj: 55.000 Ft/hó + rezsi költ-
ség. Kéthavi kauciót kérünk! Érd: 06-20-494-0515 

+Kiadó Gödöllő központjában 1.em. bútorozatlan 1,5 szobás,
gázkonvektoros lakás. Hosszútávra! 2 havi kauciót kérek! Tel:
06-20-371-5666 

+Gödöllő központjában 56 nm-es, konvektoros, 2 szobás lakás
kiadó. Érd: 06-30-971-6746 

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

+1 szobás lakás kiadó egyetemista lányoknak, pároknak is!
Tel: 06-70-507-2023 

+KULTÚRÁLT, RENDES embereknek 2 szoba hallos, nagy
terasz + erkélyes lakás felső szintje kiadó. (Most akciós áron.)
Kocsibeállás lehetséges. Tel: 06-30-569-8137 

+Gödöllőn, Mikszáth K. utcában különálló családi ház 1000
nm-es telken, rendezett kerttel kiadó. Gázkonvektorral és
cserépkályhával fűthető. 2 szoba, redőny, szigetelt mennyezet,
konyhabútor van. 06-20-499-7306, 06-20-329-3904 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllő belvárosában egyedülálló, körpanorámás 130 m2-es
luxus kategóriáju iroda ( több tárgyalóval, teakonyhával) hosszú
távra kiadó (eladó). Tel.: 20-9443-356

+Gödöllőn, forgalmas helyen 130 m2-es üzlethelyiség saját
parkolóval, kerthelyiséggel, többcélú hasznosítás lehetőségével
hosszú távra, kedvező áron kiadó! Tel.: 06-20-9-443356

+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) őrzött tele-
phelyén kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek
kedvező áron kiadók. Tanfolyamokra, iskoláknak sok
helyiséggel. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken
vagy a +36 20/391-0410 telefonszámon 

+Belvárosi, Bajcsy-Zs. utcai 86nm-es, irodának is alkalmas ingat-
lan, udvarral, parkolóval 95000.-/hó kiadó. Tel: 0670-4091-540 

+ÜZLETHELYISÉG Gödöllő belvárosában a Petőfi téren (udvari)
ELADÓ vagy KIADÓ. Tel: 06-30-346-5408 

+Kiadó Remsey krt.- Szt. Imre u. sarkon azonnali költözési
lehetőséggel 30 nm-es, földszinti, két utcafrontra teljes portálüveg
felületű, igényes kialakítású iroda. Felszereltség: -gáz-falikazán
padlófűtés, -villanybojler, -split klíma, -riasztó, -üvegszövet tapéta, -
mennyezeti neonvilágítás, -falban futó kábelezés (telefon, internet),
-1db üzlethelyiség, 1db kiskonyha beépített bútorral, 1db WC, 1db
raktárhelyiség. Érd: Krániczné Ildikó 28-513-500, 20-516-5016 

+KIADÓ üzlethelyiség a „Hamburgerház”. Gödöllő, Petőfi tér
9. Tel: 06-28-788-410

+Blahán, a gyógyszertárral szemben bevezetett élelmiszer
üzlethelyiség eszközök nélkül kiadó, más célra is. Tel: 20-590-8259 

ÁLLÁS

+Gödöllői cég Villanyszerelő kollégát keres! Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal: masterkool@masterkool.hu

+Gödöllői kávézóba FELSZOLGÁLÓ/ PULTOS munkakörbe beu-
grós munkatársat keresünk. Jelentkezni: 06-30-400-4762 

+Belvárosi szépségszalonban KOZMETIKÁNAK kialakított,
igényesen berendezett üzletrész és FODRÁSZNAK szék kiadó.
Reális ár, saját parkoló, klíma. Tel: 06-70-390-2818 

+Gödöllői KÖNYVELŐIRODA adminisztrátor, adatrögzítő,
ügyintéző munkakörbe munkatársat keres. Jelentkezni önélet-
rajzzal az auditakta@gmail.com e-mail címen lehet. 

+Bébiszitterkedést vállalok! Ha nem tudja megoldani, hogy ki
hozza el a kicsiket az óvodából, iskolából, szóljon nekem!
Hétvégi felügyeletet is vállalok! Érd: 06-30-419-8634 

+Lakatosokat, 135-136-os hegesztőket, horizontál esztergá-
lyosokat (12,5T) keresünk budapesti munkahelyre. Szállás biz-
tosított. Érd: 06-70-248-8085, svt2233@gmail.com 

+Nyugdíjas Eü dolgozó –szeretettel, empátiával- felügyelné,
ápolná, gondozná beteg, idős vagy gyerek hozzátartozóját.
Hétvégén is! Tel: 06-20-354-9688 

+FODRÁSZT, KOZMETIKUST keresek szépségszalonomba. Tel:
06-70-775-3255 

+Újonnan nyílt irodánkba, tapasztalt kollégák mellé, gyakorlott
Ingatlan Értékesítőt keresünk. Jelentkezés fényképes Önélet-
rajzzal: info@sztarhazak.hu 

SZOLGÁLTATÁS

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

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

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás,
bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel: 30/528-7777 

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



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

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új csatorna bekötés,
fürdőszobák, régi fűtési rendszerek, vízvezetékek felújítása, új
szerelése, kialakítása, locsoló, mérő tervezése, beépítése,
átadása. Cirkók, gázkészülékek, konvektorok karbantartása
felújítása, javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229 

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

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

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

+REDŐNYJAVÍTÁS! Gurtnicsere akár még ma! Redőnység -
Gödöllő, Péter 06-20-3685-888, www.redőnység.hu 

+SZOBAFESTÉS, lakásfelújítás, (kisebb átalakítások)
garanciával Gödöllőn és környékén. 30/270-7200 

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

+TAKARÍTÁST, VASALÁST vállalok, igény szerint hétvégén is
(referenciával). Tel: 06-70-941-5276 

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

+ABLAKSZIGETELÉS: ablak és ajtó elöregedett szigetelés
cseréje, utólagos szigetelések fa nyílászárókon szilikon csöves
technológiával. Tel: 06-20-9335-909 

+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. 

EGÉSZSÉG

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

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

+GYÓGYTORNÁSZ házhoz megy. Vállalja mozgásszervi (nyak,
váll, gerinc, derék, csípő, térd, boka), és idegrendszeri
(agyvérzés, bénulás, fejlődési rendellenességek) betegségek
kezelését. Elérhetőség: 06-20-577-4824, www.rehabilitacio.eu 

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

OKTATÁS

+Gyesen lévő magyartanár vállal korrepetálást, felvételire való
felkészítést kisiskolás kortól az érettségiig. Tel.: 70/609-7748

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍR-
RÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230 

+ALMAVÁSÁR! Ismét várjuk régi és új vásárlóinkat Gödöllőn
CSÁNYI IDARED és KR-11 (piros) almával. Ár: 60-200 Ft-ig. Tel:
06-28-411-298, 06-20-4359-650 

+60 éven felülieknek. Ha frissen akarod tartani az elméd, edzeni
akarod a memóriád, erre a nyelvtanulás kiváló. Teljesen kezdő
szintű ANGOL tanfolyam indul 4 fő részvételével, egyeztetett
időpontban. Továbbá beszédkészség fejlesztő tanfolyam közép-
fokon: toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63, www.toptan.hu. 

+KÉMIA, BIOLÓGIA, NÉMET korrepetálást vállalok általános-
és középiskolás tanulók részére, valamint GITÁR oktatást 0-99
éves korig. Házhoz is megyek, hétvégén is! Érd: 30-654-5007 

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

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló, extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség eladó.
0,75liter 1800Ft. Érd.: 0630 8518 763

+OSRAM LED izzó VÁSÁR! Fizessen kevesebb villanyszámlát!
SPOT, normál, mignon foglalatú MELEGFÉNYŰ led égők.
Megrendelés esetén díjtalan házhozszállítás. Részletes tájékoz-
tatás: H-P: 10-20-ig a 06-20/9463-409 -es telefonszámon.

+HAJTÓMŰ 220/380 motorral, derékszögű meghajtással,
20mázsáig emel, féláron (iár: 80.000,-Ft), TOLÓSÚLYOS MÉRLEG
200kg-os (iár: 25.000,-Ft). HŐTÁROLÓS VILLANYKÁLYHA éjsza-
kai árammal, keveset használt, 4,5 Kw (iár: 50.000,-Ft). SIHI 4
lépcsős, 380-as vízszivattyú motorral (20.000,-Ft). Redőnyök,
ajtók ablakok (kb 50db) BONTÁSBÓL, jó állapotban 300-6.000,-
Ft-ig (üvegháznak is alkalmas), ruhásszekrény 3.000/db, kony-
haszekrény eladó. 06-30-987-1670 Surányi Mihály 

+Eladó: női, férfi irhabunda, fagyasztóláda (80-64cm), új
víztisztító, új turbógrill, új serpenyő, új Jade masszírozó,
gőztisztító, kicsi szőlőprés, GPS (Targa). Tel: 06-20-388-6176 

+Gyönyörű tuják, futórózsák kaphatók akciós áron. Tel: 06-
30-569-8137

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz szakü-
zletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink: beszerelés,
bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi akkuk, új
akciók. Cím: Gödöllő, Dózsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-
30/536-4300, 28/611-728 

EGYÉB

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

+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
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„Felelős közösségi és jóléti intézkedések 
a munka és magánélet egyensúlyáért a Gödöllő COOP Zrt.-nél”

Újra Családbarát munkahely 
a Gödöllő COOP Zrt.

Családbarát munkahely díjakat adott át
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának szociális és családügyért
felelős államtitkára október 25-én a Magyar
Tudományos Akadémia felolvasótermében. 
Az idei kitüntetettek között ismét ott van a
Gödöllő COOP Zrt., amely különdíjat kapott
családbarát törekvéseiért.

A Családbarát munkahely-pályázatot 2000
óta hirdetik meg minden évben. Az Emberi
Erőforrások Minisztériumának szociális és
családügyért felelős államtitkársága 2011-től
megújult formában, újragondolt tartalommal
díjazza a családbarát módon működő kis-,
közép- és nagyvállalatokat, költségvetési
szervezeteket a cím odaítélésével.

A magasrendű elismerést a Gödöllő COOP
már egymást követő második évben érdemelte
ki, egyrészről a meglévő emberközpontú
irányítási politikája alapján és pályázatában
megvalósításra vállalt előremutató projektele-
mek miatt.
A cég családbarát projektjének részét képezi -
többek között - a munkavállalók számára tar-
tott egészséges életmód képzés, az 50 év felet-
ti munkatársak számára indítandó stresszkeze-
lés és burn-out tréning, valamint a kisgyer-
mekes munkatársak számára időgazdálkodás
tréning. Ezen felül családi napot, nyugdíjas
találkozót szerveznek, illetve a projektmunka
szerves részét képezi majd az eredmények
széles körű, belső és külső kommunikációja is. 
A tervezett tevékenységek kettős célt szolgál-
nak: a munkatársak kiegyensúlyozottságát,
valamint ebből fakadóan a munkatársak által
végzett tevékenység javuló hatékonyságát.
A Gödöllő COOP Zrt. esetében a Családbarát
Munkahely díj nem egyedülálló, ilyen jellegű
elismerés. A korábbi években a vállalkozás
elnyerte a Közép-magyarországi Regionális
Minőségi Díjat és a Magyar Üzleti Etikai
Díjat is. A cég a kizárólag magyar tulajdonú
COOP üzletlánc tagja, és Gödöllőn, valamint
a környékbeli településeken jelentős, elis-
merten etikus foglalkoztató.

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

Az elism erést Borsi Istvánné kereskedelm i
igazgató és Dúl Nándor m arketing vezető vette
át Soltész M iklós állam titkártól (középen)
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Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1–3.
Értékesítőnk: Szentesi Árpád Tel.: +36 20 980 0404

A másik felét költsd az ünnepekre
Fél évig

-50%
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
2013. NOVEMBER 19.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- os
vásárlási utalványát nyerte:
Hiripi Hanna, Balaton u. 11., Kontz
Istvánné, Jókai M. u. 6.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:
Matisz József, Tölgyfa u. 11.,  Sá-
rossyné Mészáros Erzsébet, Bar-
tók B. u. 1. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Varjú Mátyás,
Sztelek Dénes u. 2/a.
A Városi Mozi belépőjét 
nyerte: Liptai Jánosné, 2175 Kálló,
Jókai M. u. 9., Kurgyisné Cs. Beáta,
2145 Kerepes, Wéber Ede park 1. 
A Mezőgazdasági és Kertészeti
Áruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Blaskó Gergely,
Bethlen G. u. 20., Bárdos Mária,
Antalhegyi u. 64. 


