
Az idei esztendőben két eseményre
emlékeztünk Erzsébet királyné halá-
lának 110., és fiának, a trónörökös
Rudolfnak, a magyarok Rezső király-
fia születésének 150. évfordulójára. A
vasárnap megtartott ünnepi program
e két évfordulóhoz kapcsolódott. 

Gaálné dr. Merva Mária, a Városi
Múzeum igazgatója az Erzsébet-szo-
bor-nál tartott megemlékezésen abba
nyújtott bepillantást, hogyan is fogad-
ták a gödöllőiek a királyné halálhírét,
milyen intézkedések születettek, a
gyászhír kapcsán. A település képvi-
selői lerótták kegyeletüket Bécsben, a
királyné ravatalánál is, de emlékének
ápolásában nem csak ekkor, később is
élen jártak. Ennek ékes példája, hogy
először itt állítottak szobrot a király-
nénak, amit nagy pompával avattak
fel, igaz, a helyi sajtó rendkívül kriti-
kusan viszonyult az ünnepséghez, azt
több ponton is bírálta. Többek között
nehezményezték, hogy a gödöllőiek,
akiknek adományából a szobor meg-

valósult, az emlék-
műtől távol, a kor-
donok mögül kí-
sérhették csak fi-
gyelemmel az ese-
ményeket. 

A megemléke-
zés végén a város,
több intézmény és
civil szervezet
képviselői elhe-
lyezték koszorúi-
kat a szobor talap-
zatánál, majd a ha-
gyományoknak
megfelelően, a ki-
rályi kastélyban
tartottak ünnepi
műsort. A Barokk Színházban Rudolf
trónörököshöz kötődő muzsika csen-
dült fel. A 150 évvel ezelőtt született
koronaherceg születésekor két zene-
számot is komponált Josef Strauss, A
trónörökös indulót és a szülőhelyre
utalva, a Laxenburg polkát.

Kevesen gondolnánk, hogy a Csár-
dáskirálynő is kapcsolódik a trónörö-
köshöz. Gerő András történész találó
véleménye szerint, Kálmán Imre
örökzöld operettje valódi „monarchi-
kum“. A bemutató idején még élt Fe-
renc József, így mindenki tudta, de

kimondani senki sem merte, hogy az
operett valójában a császári famíliá-
ról is szólhat. A bemutató közönségé-
nek egy része ugyan felháborodott, a
másik viszont rendkívül jól szórako-
zott a tabukat döntögető előadáson.

(folytatás a 8. oldalon)
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Erzsébet-napi megemlékezés városunkban

Egy ünnep, két évforduló
Erzsébet királynéra emlékeztek vasárnap a Sisi
Baráti Kör szervezésében városunk lakói. A ha-
gyományoknak megfelelően a királyné Erzsébet-
parki szobránál kezdődött a rendezvény, majd a
királyi kastély barokk színházában folytatódott,
ahol a tragikus sorsú trónörökös előtt is tiszte-
legtek a résztvevők.

Beköszöntött a hideg idő, s a
hétvégére már havazást is jó-
solnak a meteorológusok. Ez a
városüzemeltetési szakembe-
rek számára többek között azt
is jelenti, hogy megkezdődött a
hóügyelet, ami napi 24 órás
szolgálatot jelent november
15-től március 15-ig.

Az erre való felkészülés azonban már
jóval korábban megkezdődött, a szó-
róanyagokról, a műszaki berendezé-
sek karbantartásáról, felkészítéséről
már korábban gondoskodni kellett,
hogy azok bármikor bevethetők le-
gyenek. A hóügyeletet 24 órában biz-
tosítják a város teljes területén. Ez a
munka kiterjed a város belterületére
és a földutakkal ellátott üdülőterüle-
tekre is – tudtuk meg Zdenkó Páltól, a
VÜSZI részlegvezetőjétől.

A hóeltakarítás nem csak a burkolt
utakra, hanem a járdákra és kerékpár-
utakra, valamint ezen kívül a város
földútjaira is kiterjed. A munkavégzés
az 5/2004 I. 28 (GKM) rendelet alap-
ján a helyi közutak kezelésének szak-
mai szabályai szerint történik. Ez a
VÜSZI ügyeletesei számára azt je-
lenti, hogy minden hajnalban útellen-
őrzést végeznek, aminek során nem
csak a havazást, hanem a páralecsa-
pódást is felmérik.

(folytatás a 2. oldalon)
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Fórumot tartottak a városházán no-
vember 17-én, hétfőn este, az össze-
jövetelt a Borsos Kft-nek a Kampis
Antal téren megkezdett, majd jogi
problémák miatt leállított építési
munkája miatt kezdeményezték a
környéken lakók, illetve a Polgármes-
teri Hivatal. A rendezvényen szeret-
ték volna tisztázni, hogyan, milyen
hatósági engedélyek alapján kezdőd-
hetett meg a lakókkal és az önkor-
mányzattal nem egyeztetett építési
munka, ám erre nem kerülhetett sor.
A népes kísérettel megjelent Borsos
Kft. vezetője, Borsos József ugyanis a
helyszínen lévő kamerák miatt, arra
hivatkozással, hogy nem járul hozzá a
felvételhez, már az első percekben ki-
vonult a teremből.

Borsos József nem vállalta a nyil-
vános fórumon való konzultációt, ami
miatt Gémesi György polgármester
sajnálatát fejezte ki. Mint elmondta,
egy lakossági fórumon készült felvé-
tel azért is fontos, mert segít az ese-
mény pontos dokumentálásában, és a
megválasztott önkormányzati képvi-
selők, mint közéleti szereplők, – véle-
ménye szerint – ettől nem zárkózhat-
nak el.

A kft vezetőjének távozása után a
helyszínen maradt Kertész Lóránt, az
Országos Cigány Önkormányzat el-
nökhelyettese – aki saját állítása sze-
rint meghívásra vett részt a rendez-
vényen – elsőként azzal a kérdéssel
fordult Gémesi Györgyhöz: „Ön
rasszista?”

Gödöllő polgármestere visszautasí-
totta a vádat, hangsúlyozta: „nem ci-
gányról, kisebbségi kérdésről van
szó, hanem hatósági problémáról,
egy képviselőről, egy beruházásról.

Egy képviselőről, aki megválasztott,
köztiszteletben álló testület tagja, aki-
nek az eskütételének megfelelő kötele-
zettségei vannak. Innentől kezdve
bennünket nem érdekel, hogy ki mi-
lyen származású, milyen a bőre színe,
milyen vallású. Ebben a kérdésben
semmiféle ilyen jellegű dolognak nem
vagyok hajlandó még teret sem adni.”
A polgármester úr kérte, hogy a fóru-
mot a megjelölt célnak megfelelően
tartsák meg.

A beruházással kapcsolatos jogi
helyzet ismertetéséhez kapcsolódva

dr. Nánási Éva címzetes főjegyző ki-
jelentette: „nem ellehetetleníteni sze-
retnénk Borsos úr építkezését, abban
vagyunk érdekeltek, hogy ez jogszerű
legyen, s ez az épület, ha megépül,
megfelelően illeszkedjen a környezet-
be. Sajnálom, hogy Borsos úr nem
vállalta, hogy marad.” A jegyzőasz-
szony úgy fogalmazott, a hivatal sze-
rette volna az ott lakókat és a kereske-
dőket egyaránt érintő probléma meg-

oldásában látni a vállalkozó együtt-
működési szándékát. 
A tények dióhéjban:

A Borsos Kft. – melynek vezetője
az MSZP színeiben listán bejutott
Borsos József képviselő – még 2006-
ban – a tulajdonában lévő területre je-
lenleg hatályos Szabályozási Terv
alapján – elvi telekalakítási engedélyt
kért Gödöllőn, a Kampis Antal téri
beruházáshoz, amelyet a szabályozási
előírásoknak megfelelő feltételekkel
megkapott. Az elvi engedélyben elő-
írt feltételek teljesítését a kft nem

kezdeményezte. 2008-ban építési en-
gedély kérelmet nyújtott be a Borsos
Kft., melyhez kapcsolódóan kezde-
ményezte, hogy elfogultság miatt a
Gödöllői építéshatóságot zárják ki az
eljárásból, ezért a Közigazgatási Hi-
vatal Dunakeszi építési hatóságát je-
lölte ki, hogy az ügyben eljárjon. Du-
nakeszi építéshatósága – a hatályban
lévő jogszabályi előírások „sajátos
értelmezésével” – a kérelemnek meg-

felelően építési engedélyt
adott a kft részére. Az Önkor-
mányzat és a területen érintett
lakástulajdonosok, kereske-
dők többségének álláspontja
szerint a kiadott építési enge-
dély nem csak az építésügyi
törvény, hanem Helyi Építés-
ügyi Szabályzat előírásainak
sem felel meg, nem tartalmaz-
ta többek között a közútháló-
zat, a parkoló, a zöldövezet
biztosítására vonatkozó ki-
kötéseket. A legalapvetőbb
probléma pedig az, hogy a
megépíteni kívánt 16 lakásos
társasháznak nincs meg a kialakított
építési telke. Mindezekre hivatkozva
a képviselő-testület felhatalmazása
alapján a polgármester úr fellebbezést
nyújtott be az elsőfokú hatóság dönté-
se ellen. Érdekes módon a fellebbe-
zési határidő lejárta előtt Dunakeszi
építéshatósága jogerősítette az építési
engedélyt, melyre hivatkozással a kft
elkezdte az építkezést. A Polgármes-
teri Hivatal jelzésére a Dunakeszi ha-
tóság a jogerősítő záradékot törölte, s
kötelezte Borsos Józsefet, hogy a te-
rületen folyó építési munkálatokat
függessze fel.

A fórumon megjelent érdekeltek és
maga az Önkormányzat is a benyúj-
tott fellebbezés alapján jelenleg en-
nek másodfokú elbírálására várnak.

A fórumon a vitapartner nélkül
maradt lakók értetlenségüknek adtak
hangot, hogyan kaphatott a felmerült
problémák ellenére építési engedélyt
a kft, s jelezték, ha a Borsos Kft. to-
vább folytathatja a munkát, akkor ők
is bírósághoz fognak fordulni. Sok la-
kó nehezményezte, hogy az építkezés

miatt – egyik napról a másikra – a
parkolási lehetőség megszűnt. Töb-
ben elmondták, hogy az elmúlt idő-
szakban Borsos József vállalkozó
több alkalommal is „beszélgetésre”
invitálta az ott élőket, ahol mindig
valamiféle alkut ajánlott az építkezés-
sel kapcsolatos támogatás megszer-
zése érdekében. A fórumon megjelen-
tek felvetették annak az igényét is,
hogy a jelenleg elcsúfított területet
eredeti állapotába állítsák vissza. 

A lakók felvetéseire reagálva Gé-
mesi György kijelentette, hogy ő, és
Gödöllő Önkormányzatának vezetése
a területen lakóknak és az ott dolgozó
vállalkozóknak partnere kíván lenni
abban, hogy a tervezett építkezés jog-
szerűen, a város érdekeivel is össz-
hangban valósuljon meg, s ennek ér-
dekében együttműködve az érdekel-
tekkel a rendelkezésére álló jogor-
voslati lehetőségekkel élni kíván. A
város a Közigazgatási Hivatal dönté-
sének ismeretében, adott esetben kez-
deményezni fogja az eredeti állapot
visszaállítását.

Nem kisebbségi ügy!

Jogszabályellenes építkezés a Kampis Antal téren

Képviselői tájékoztatókon vonják meg
a 2006-os önkormányzati választás óta
eltelt időszak mérlegét a lokálpatrióta
képviselők. A múlt héten megkezdett
beszámoló sorozaton az eredmények
mellett lehetőség nyílik a felmerülő
problémák megvitatására, de a követ-
kező évek terveivel is megismerkedhet-
nek az érdeklődők.

Az elmúlt napokban Kis Antal, Kol-
lárné Jilly Sára, Köles László, Pesti Ru-
dolfné, Pelyhe József, Pintér Zoltán,
Szűcs Józsefné és Varga András találko-
zott választókörzetének lakóival.

Mint az eddigi találkozókból kide-
rült, valamennyi városrészben nagy
örömmel fogadták a lakók az elmúlt
években végrehajtott fejlesztéseket, kü-
lönösen az út-, valamint a csapadékvíz-
elvezető rendszer kiépítését, ami nem
csak megkönnyíti a közlekedést, ha-
nem jelentősen meg is növeli az ingat-
lanok értékét. A fejlesztések azonban
újabb problémát szültek: valamennyi
találkozón arról panaszkodtak a lakók,
az új utakon jóval a megengedett se-
bességhatár fölött száguldoznak a gép-
kocsival közlekedők. Emiatt többen is
jelezték, a korábbinál jóval hatéko-
nyabb rendőri jelenlétet szeretnének a
közutakon, s hatékonyabb fellépést a
randalírozókkal szemben. Sokaknak
szúr ugyanis szemet, hogy a városi fej-
lesztések, felújítások sok esetben van-
dáloknak esnek áldozatul, s ez egyre
nagyobb felháborodást vált ki a lakos-
ság körében. Pintér Zoltán alpolgár-
mester beszámolójában ki is emelte,
saját választókörzetében örömmel ta-
pasztalta, hogy az elmúlt időszakban
megnőtt a lakók tulajdonosi szemlé-
lete. 

A képvi-
selői beszá-
molók nem
csak az el-
múlt évek
értékelésére
nyújtanak
lehetőséget,
hanem arra
is, hogy a következő időszak jelentős
fejlesztéseit is megismerjék városunk
lakói. A tervekről Gémesi György pol-
gármester tájékoztatta az érdeklődőket.
Mint mondta, a jelenlegi rendkívül ne-
héz gazdasági helyzetben különösen
fontos, hogy lássuk, merre megyünk a
következő időszakban. Mi sem leszünk
képesek sérülések nélkül túlélni a mű-
ködési nehézségeket, nehéz a városi
szolgáltatások megszokott színvonalá-
nak fenntartása, s csökkenteni kell a ki-
adásokat is, amik bizony fesztültségek-
kel járnak. Mindezen nehézségek elle-
nére más területeken, más forrásokból
vannak olyan lehetőségeink, amiket ki
kell, és ki is fog használni a város. A pá-
lyázati lehetőségek ugyanis nagy le-
hetőségeket nyitnak meg. hangsúlyozta,
ha országos szinten nem is látszik, hogy
merre tartunk, Gödöllőn tudjuk, milyen
irányba menjünk, s hová akarunk eljutni
a következő időszakban.

A Lokálpatrióta Klub képviselői-
nek beszámolói közül még háravan
Guba Lajosé (november 24., hétfő, 18
óra, Kazinczy körúti óvoda), és
Máthé Lászlóé (november 24., hétfő,
18 óra, Blahai Idősek Napköziottho-
na), melyekre sok szeretettel várják
az érdeklődő lakosokat.

A terveknek megfelelően hal-
adnak a Damjanich János Álta-
lános Iskola új épületének
munkálatai. Ezzel egy időben
a tantestület megkezdte a fel-
készülést az intézmény régi
épületének kiürítésére. Janu-
ártól ugyanis megkezdik a fel-
újítást a megmaradt épületré-
szen is, s így a jelenleg itt ta-
nuló diákok és a tanári kar köl-
tözni kényszerül.

Az iskola megmaradt régi
épületét nem bontják le, a fel-
újítás azonban nem teszi lehe-
tővé, hogy továbbra is ott
folyjék az oktatás. A jövő év
első félévében ugyanis kicse-
rélik a teljes gépészetet (fű-
tést, vízvezetéket stb.), vala-
mennyi burkolatot, a nyílászá-
rókat és az épületen magas-
tetőt alakítanak ki.

Mint azt Szűcs Józsefné
igazgatótól megtudtuk, a ter-
vek szerint a téli szünetben
bonyolítják le a költözést és az
átmeneti időszakban nem
használt dolgok elraktározá-
sát. Január elejénban már az új
helyeken kezdhetik meg a ta-
nulást a felsősök. Az ötödike-
sek és a hatodikosok a volt nevelési
tanácsadóba költöznek, a hetedik és
nyolcadik osztályos tanulók pedig a
Forrás volt épületében, a Szabadság
út 23. alatt kapnak helyet.

Sem a diákoknak, sem a pedagó-
gusoknak nem lesz könnyű a követ-
kező félév, hiszen az átmeneti idő-
szakban az órarendet is úgy kell ösz-

szeállítani, hogy az a pedagógusok
számára minimális átjárással megva-
lósítható legyen. A zavartalan műkö-
dés érdekében az intézmény vezetése
egy félórás szünetet is beiktatott
11.30–12.00-ig, amikor az ebédelte-
tést is meg kell oldani a Török Ignác
Gimnázium ebédlőjében. 

Külön feladatot jelentett a testne-
velési órák megszervezése is. Ezt
úgy oldották meg, hogy a Petőfi téri

épületben egy helyiséget átalakíta-
nak tornaszobának, a hetedik és
nyolcadik osztályosok pedig a Mon-
tágh iskolába járnak majd tornázni,
ahol tömbösített testnevelés órákat
tartanak a részükre.

Az átmeneti időszakra az iskolai
könyvtárnak is helyet kellett találni.
Ennek legszükségesebb részét a vá-

rosi könyvtár fogadta be, a többi
anyagot raktározni kénytelenek né-
hány hónapig. Szintén a könyvtár
biztosítja a nyolcadikosok informati-
ka oktatásának lehetőségét. A többi
évfolyamon átcsoportosítják az órá-
kat, szerencsére erre a Nemzeti
Alaptanterv lehetőséget ad. 

Ahhoz pedig, hogy a gyerekek
reggel eljussanak a tanítás helyszíné-
re, külön busszal szeretnék megolda-
ni. Jelenleg is működik ilyen jellegű
szolgáltatás a tanév eleje óta, de ja-
nuártól újabb százharminc gyermek
iskolába jutását kell biztosítani.
A buszjárat bővítéséhez az önkor-

mányzat is segítséget ígért, de az
igazgatóasszony számít a szülők se-
gítségére is, hogy az „iskolabuszt”
lehetőség szerint csak azok vegyék
igénybe, akik másképp nem tudnak
eljutni a megfelelő helyre. A vissza-
költözésre a tervek szerint 2009 au-
gusztusában kerül sor.

(k.j.)

Kiürül a Damjanich János Általános Iskola

Egy iskola öt helyen
Terítéken az elmúlt két év

Képviselői beszámolók
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(folytatás az 1. oldalról)
Az utóbbi ugyanis azonnali beavat-

kozást igényel a dombos területeken,
a legtöbb esetben ugyanis ez teszi
csúszóssá az utakat. Amennyiben
szükséges, elvégzik a csúszásmente-
sítést, ami sóval, illetve más, olyan a
terepviszonyoknak megfelelő csú-
szásmentesítő anyaggal történik, amit
az autópálya mérnökség is használ.
Az idei télre a VÜSZI 280 tonna út-
szórósóval és 300 tonna egyéb szó-
róanyaggal: homokkal és zúzott kővel
készült fel. 

Erről a mennyiségről a korábbi
évek tapasztalatai alapján döntöttek a
szakemberek, annak figyelembevéte-
lével, hogy az elmúlt tél az átlagosnál
jóval csapadékmentesebb volt. Emel-
lett a szükséges mennyiség kiszámítá-
sánál figyelembe kellett venniük azt
is, hogy a folyamatos útfejlesztések
eredményeként megnőtt a rendben
tartandó útfelület is.

Mind a csúszásmentesítés, mind a
hóeltakarítás során a munkát három
fázisban végzik. Az elsőben a mente-
sítés azokon az utakon történik meg,
ahol a tömegközlekedés zajlik, a má-

sodik ütem a városi gyűjtőutak és a
lakótelepi utak, a harmadik pedig a
földutak takarítása lesz. Ehhez a
VÜSZI-nek 2 db Unimog szóró-toló,
2 db Multicar szóró-toló, 1 db járdata-
karítására alkalmas Razan, egy Avia
szóró-toló, és 2 db IFA tolólappal el-
látott gépkocsi, áll a rendelkezésére.
Az IFA-kat csak a nagy havazások al-
kalmával veszik igénybe. A műszaki
berendezések mellett kézi munkával
végzik a buszmegállók és a járdák ta-
karítását. A hóügyeletben állandó 18
fős csapat vár rá, hogy ha szükséges,
akár az éjszaka közepén is munkába
álljon, de ha rendkívüli mennyiségű

csapadék eltakarítására van szükség,
a mentesítéséhez külső erőket, hó-
munkásokat és munkagépeket is be-
vonhatnak. A hóügyelet ideje alatt a
városüzemeltetési szakemberek fo-
lyamatos kapcsolatot tartanak fenn a
Volánbusz helyi diszpécserével és az
autópálya mérnökséggel. 

A csúszásmentesítés és a hóeltaka-
rítás azonban nem csak a VÜSZI fel-
adata. A járdák tisztántartásáról az in-
gatlantulajdonosok kötelesek gondos-
kodni, a lakótelepeken pedig az ingat-
lanok közös képviselőinek kell meg-
oldani ezt a feladatot.

(b.j.)

Közeleg a tél

Felkészülés

A közel egymillió magyaror-
szági méhcsaláddal gazdálko-
dó méhésztársadalmat tömörí-
tő Országos Magyar Méhészeti
Egyesület (OMME) 6. kongresz-
szusát rendezte szombaton az
egyetem aulájában.

Az előadásokat színes vásár kísérte,
melyen a méhészkedés kellékeit és
termékeit egyaránt be lehetett szerez-
nie a több száz résztvevőnek. A kong-
resszust köszöntötte Gémesi György
polgármester, Hornok László rektor-
helyettes, Laurent Lourdais, az EU
Mezőgazdasági Főigazgatóságának
mézreferense, valamint Szabó Zsuzsa
mézkirálynő. (A kiskunfélegyházi
lányt a múlt év nyarán Jászberényben,
a nemzetközi mézvásáron és mézta-
lálkozón választották meg, s feladata
természetesen nem más, mint a méz
népszerűsítése.)

Gémesi György az OMME kong-
resszus résztvevőit, mint régi ismerő-
söket köszöntötte, hiszen nem először
adott otthont a város méhésztanács-
kozásnak. A polgármester utalt a mé-
hészeti oktatás és kutatás megbecsült,

egy múzeum alapí-
tásában is megnyil-
vánult gödöllői tra-
dícióira. Nagyra ér-
tékelte a méhészek
értékteremtő mun-
káját, amely egyben
az egészséges élet-
módot is népszerű-
síti, segíti. Gödöllő
– tette hozzá – szí-
vesen látja az ország
legtávolabbi pontja-
iról is érkező embe-
reket, akik megvitatni jönnek a fog-
lalkozásukhoz kötődő problémákat.

Süth Miklós szakállamtitkár elő-
adásában elmondta, a magyar labora-
tóriumok felkészültek a mézvizsgála-
tokra. Olyan termékeket kell előállí-
tani, amelyek bárhol a világon meg-
állják a helyüket. 

Hornok László kiemelte, hogy a
méhész óhatatlanul környezetvédő,
környezetgazda. Az OMME pedig
egy jól szervezet egyesület, működő
szaktanácsadási rendszerrel, honlap-
pal és folyóirattal. A kongresszuson
az is elhangzott, hogy a világ mező-

gazdasági árbevételének 10 százaléka
a méhek megporzó tevékenysége nél-
kül nem jönne létre. A magyar méhé-
szeket ugyanakkor már régóta válság
sújtja. Egyre többet kell dolgozniuk a
megélhetésért. Növekednek a kiadá-
saik, szigorodnak a termelési előírá-
sok. Veszélyezteti a méheket a helyte-
lenül alkalmazott vegyszeres növény-
védelem, a magántulajdon védelmé-
nek hiánya miatt viszont elszaporod-
tak a méh- és mézlopások, a méz mi-
nőségrombolása pedig aláássa e fon-
tos, kedvelt termékbe vetett vásárlói
bizalmat. (l.t.)

A múlt héten megkezdték a máriabes-
nyői csomópont átépítésének munkála-
tait a Szabadság úton. Ennek során út-
pálya korrekciót végeznek mind a gép-
jármű-, mind a gyalogosközlekedés
szempontjából. Járdaszigeteket alakí-
tanak ki, majd a burkolati munkákra
kerül sor. 

Az önkormányzat hosszas erőfeszí-
téseinek eredményeként valósulhat
meg az a lámpás csomópont, ami az
eddigieknél jóval biztonságosabbá te-
szi a közlekedést ezen a területen. Bár
az út nem a város, hanem a Magyar
Közút Kht. tulajdonában van, a gödöl-
lői önkormányzat eredményes pályá-
zata tette lehetővé a beruházást. A gö-
döllői önkormányzat 13.051.000 forin-
tot vállal az 53.520.000 forintos beru-
házásból, a fennmaradó összeget pá-
lyázati úton nyerte el  a város. A Ma-
gyar Közút Kht. ennek felhasználásá-
val valósítja meg az átépítést. A mun-
kák a tervek szerint december közepére
fejeződnek be.

Biztonságosabbá válik a közlekedés

Készül a máriabesnyői új csomópont

Országos Magyar Méhészeti Egyesület

Édes kongresszus az egyetemen

A kialakult gazdasági helyzetre
való tekintettel megbeszélésre
hívta a gödöllői vállalkozókat
Gémesi György polgármester.
Mind a városunkban letelepe-
dett világcégek, mind a helyi kis-
és nagyvállalkozások vezetőivel
egyeztetett az elkövetkező idő-
szak legfontosabb terveiről.

A városháza dísztermében megtartott
egyeztetésre mintegy hetven vállalko-
zás vezetője kapott meghívást, s ott ka-
pott tájékoztatást arról, milyen intézke-
déseket vezetett, illetve tervez bevezet-
ni az önkormányzat, hogy minél keve-
sebb áldozatot követeljenek a megszo-
rítások, hogy a Gödöllőn élők bizton-
ságban érezhessék magukat. 

A polgármester elmondta: már idén
is 200 millió forinttal kevesebb bevétel
folyt be a város költségvetésébe az
iparűzési adóból, s az előzetes számítá-
sok alapján jövőre további csökkenés
várható. Ennek ellenére rendkívül fon-
tosnak érzi az eddig megteremtett érté-
kek megtartását, és a városi szolgálta-
tások színvonalának megőrzését. 

Kiemelte, a jövőben a jelenleginél is
nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra,
hogy az oktatás területén kihasználják

azokat a lehetőségeket, amik az itt mű-
ködő cégek részére szükséges munka-
erőképzésben rejlenek. Csak így ma-
radhat a jövőben is fenntartható, hogy
városunkban a munkanélküliség mind-
össze 3-3,5 százalék.

A polgármester tájékoztatta a részt-
vevőket a tervezett fejlesztési elképze-
lésekről, s ezen belül is kiemelte, a vá-
rosvezetés számára rendkívül fontos,
hogy a tervezett beruházások a város-
fejlesztés, gazdaságfejlesztés és az ér-
tékvédelem hármasának szem előtt tar-
tásával valósuljanak meg. A nagyválla-
latok vezetőivel való találkozóról el-
mondta, optimizmusra ad okot, hogy
nem terveznek nagyobb munkaerő le-
építést, sőt vannak, akik a jelenlegi
helyzet ellenére is fejlesztésben gon-
dolkodnak.

A meghívottak részéről elhangzott
hozzászólásokból kiderült, nagyon
fontosnak tarják az ilyen találkozókat.
Volt, aki osztrák tapasztalatai alapján
jelentette ki, az ilyen megbeszélések
előbbre viszik a várost, nagyobb rálá-
tást biztosítanak a helyi vállalkozások-
nak a munkákba való bekapcsolódásra.
Mint megfogalmazták, nagyon fontos,
hogy a vállalkozók részéről is erősöd-
jön a lokálpatrióta szemlélet.

Az Oktatási Minisztérium előtt de-
monstrál a Pedagógusok Demokrati-
kus Szakszervezete, amely az Egysé-
ges Közszolgálat Sztrájkbizottság ak-
tív tagjaként, annak ajánlását végre-
hajtva a közszolgálati szakszerveze-
tekkel való együttvonulását köti össze
a közoktatási ágazat problémáit nyo-
matékosító demonstrációval november
29-én. Szintén ezen a napon tiltakozik
az oktatási tárca Szalay utcai épülete
előtt a Pedagógusok Szakszervezete, a
pedagógusokat hátrányosan érintő in-
tézkedések ellen. 

A PSZ sem tartja elfogadhatónak a
jövő évi büdzsében a közoktatási nor-
matívák tervezett csökkentését – kö-
zölte Galló Istvánné, a tömörülés elnö-
ke budapesti sajtótájékoztatóján.

A normatívák területén kemény
megszorítások várhatók, a beterjesztett
javaslat alapján tovább csökkenne az
alapnormatíva, a kollégiumi támoga-
tás, és nem változna az óvodai teljesít-
ményszorzó sem – fejtette ki.

Hozzátette: ha ezt ebben a formában
fogadja el a parlament, az intézmény-
fenntartó önkormányzatok további
megszorításokra kényszerülhetnek
majd, és ez a közoktatási intézmények-
ben folyó munka színvonalának továb-
bi csökkenéséhez vezet. Galló Istvánné

azt mondta, hogy az
ilyen és ehhez ha-
sonló nehéz helyze-
tek jobban kivédhe-
tők lennének, ha a

közoktatás finanszírozását átalakítot-
ták volna. Már most sorozatos törvény-
sértésekről érkeznek visszajelzések,
sok helyen ugyanis a pénzhiány miatt
nem fizetik ki a túlmunkáért, illetve
helyettesítésért járó juttatásokat.

Az érdekvédő megjegyezte: bár az
Új Tudás program 27 milliárd forintos
plusz forrást tartalmaz, amiből az osz-
tályfőnöki pótlékokat emelik jövő feb-
ruártól, illetve a minőségi munka elis-
merésére fordítják. Utóbbira az eddigi
1 milliárd helyett 3 milliárd forint áll
majd rendelkezésre, míg a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekekkel fog-
lalkozó pedagógusok juttatásaira 3,7
milliárd forintot tervez a büdzsé, hoz-
zátette: ezzel együtt sem kívánnak le-
mondani az egyéb, így többek között
az intézményvezetői pótlék emelésé-
ről. A szakszervezeti vezető szólt arról
is, hogy elfogadhatatlannak tartják a
13. havi bér megvonását és a négy-
százalékos béremelés elmaradását. A
13. havi bér nem jutalom, az a közszol-
gálati bérrendszer része, és nem olyan
magasak a keresetek, hogy erről le tud-
janak mondani – jelentette ki. Elfogad-
hatatlannak nevezte, hogy a pénzügyi
válság terheit megint a közszférára ter-
heljék.

(k.j.)

Vállalkozók ismerkedtek a városi tervekkel

Megtartani az értékeket

A Szakszervezetek Együttműködési
Fórumának szombati rendkívüli kong-
resszusán állásfoglalást fogadtak el,
amelyben a közszolgálatban dolgozók
és a nyugdíjasok életminőségét rontó
állami, kormányzati intézkedési tervek
ellen emelték fel hangjukat. 

Varga László, a SZEF elnöke a
kongresszuson hangsúlyozta: az egye-
sület támogatta tagszervezetei törekvé-
sét, hogy felújították az egységes köz-
szolgálati sztrájkbizottságot. A küldöt-
tek egységesen kiálltak a sztrájkbizott-
ság november 29-re tervezett demonst-
rációja mellett, hogy tiltakozzanak a
kormány bejelentett intézkedési tervei
ellen. Szerinte az országban komplex
válság van, amiből csak közösen,
együttműködéssel lehet kilábalni.
Hangsúlyozta: eddig a SZEF kompro-

misszumkész volt, megállapodá-
sokat kötött a kormánnyal, de a
mostanában bejelentett kormány-
zati intézkedési tervek távol van-
nak a megállapodás lehetőségétől.

Magyarországon a konvergenciaprog-
ram elfogadása óta kompromisszum-
képtelen társadalmi állapot van, ezért a
válságra adandó válasz sem olyan,
mint amilyennek lennie kellene. A vál-
sággal jelentkező veszteségeket nem
lehet a konvergenciaprogram mintája
alapján rendezni, azaz a terheket egyol-
dalúan a munkavállalókra, a munkára,
a közszolgálatra, a közszolgáltatásra, a
nyugdíjasokra rakni. A SZEF elnöke
szerint álságos a kormány szándéka az
egységes közszolgálati sztrájkbizott-
sággal 2007-ben kötött megállapodás
módosítására, mivel a valutaalapnak
adott szándéknyilatkozatban a kor-
mány egyeztetés nélkül vállalta a no-
minálbérek szinten tartását, a közszol-
gáltatásban a 13. havi bérek jövő évi
kifizetésének szüneteltetését.

Tiltakoznak a pedagógusok

Demonstrációk

Ülésezett a SZEF

Állásfoglalás
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Továbbra is várjuk észrevételei-
ket, kérdéseiket, témajavaslatai-
kat az alábbi e-mail címre: 
szolgalat@libori.hu, vagy a Gö-
döllő, Pf. 112. címekre. 
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.  

Házassági vagyonjogi szerződés

Gyakran halljuk a mai világban legin-
kább a fiatal házasok körében, de elő-
fordul, hogy az egymás mellett már
évtizedeket megélt „öreg motorosok”
is, a házassági vagyonjogi kérdése-i-
ket egymás között szerződéssel ren-
dezik. A Családjogi Törvényünk elis-
meri ezt a jogintézményt, és módot ad
rá, hogy a házastársak a szerződésben
a törvény rendelkezéseitől eltérően
határozzák meg a házassági életkö-
zösségük tartalmára, hogy mely va-
gyon kerül a közös illetőleg a külön-
vagyonba. A házassági vagyonjogi
szerződés lényege tehát, hogy a szer-
ződést megkötő felek valamilyen
irányban, vagy valamilyen módon el-
térnek azoktól a törvényben rögzített
szabályoktól, amelyek különben a 
szerződés hiányában rendeznék az
egymás közötti gazdasági, vagyoni
kapcsolataikat. A házastársak között
vagyonjogi szerződéssel akár a teljes
vagyon elkülönítés is megvalósítható
akár a házasságkötés előtt, akár a
házasságkötés után kötött szerződé-
sükben. A szűkebb értelemben vett
vagyonjogi szerződésnek azt tekint-
jük, melyet a felek szerződéses akara-
ta hoz létre, tehát mind megkötésére,
mind például a megtámadására a Pol-

gári Törvénykönyvünk rendelkezé-
seit kell alkalmazni. A szűk értelem-
ben tárgyalt vagyonjogi szerződés
időbeli hatálya a házassági életközös-
ség idejére terjed ki, tartalmát tekint-
ve pedig szinte bármiről rendelkez-
hetnek a szerződő felek, amiről csak
akarnak. Csak példálódzó jelleggel
soroljuk fel, hogy a közös és külön
vagyon meghatározásán túl a szerző-
dés kiterjedhet a közös lakás haszná-
latára, az egyik alvagyonból a másik
alvagyonba történt beruházásokra, a
fenntartási és kezelési költségekre, a
közös életvitel körében elhasznált
vagy felélt különvagyon pótlására, a
megtérítési igényekről történő le-
mondásra, a tulajdonszerzés arányai-
nak a meghatározására stb.
A házassági vagyonjogi szerződés tá-
gabb értelemben vett fogalma ma-
gában foglalja a házastársak egymás
közötti, egyszeri szolgáltatásra irá-
nyuló adásvételi, csere, ajándékozási
és kölcsönszerződését, valamint
olyan megállapodásokat is, amelyek a
házastársak vagyoni viszonyait a
Csjt. vagyonjogi rendszerével össz-
hangban szabályozzák. 
Hogy milyen alakszerűségek szüksé-
gesek a szerződés érvényességéhez,
hova menjünk, ha ilyen szerződést 
szeretnénk társunkkal kötni? A hatá-
lyos szabályozás a házastársak egy-
mással szembeni és a harmadik sze-
mély hitelezőknek a házastársakkal
szembeni védelme érdekében a szer-
ződésnek jogi képviselő által ellen-
jegyzett magánokiratba, vagy köz-
okiratba – olyan irat, amelyet a bíró-
ság, közjegyző, közigazgatási szerv a
saját eljárása során állított ki megha-
tározott formában – foglalásához köti
mind a szűk, mind a tágabb értelem-
ben vett szerződések tekintetében.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda munkatársai

A hét kérdése

– Ön szerint, miről ismerik ma
Gödöllőt? – tettük fel a kér-
dést kedves olvasóinknak.
Íme, néhány a beérkezett vála-
szok közül.

„Nekem minden ismerősöm Erzsébet
királynét emlegeti, ha Gödöllő szóba
kerül. A kastélyt nagyon sokan tart-
ják számon, nemcsak, mint műem-
léket, hanem mint kulturális közpon-
tot is. Azt hiszem, ma már legalább
annyira ismert, mint a fertődi, vagy
a keszthelyi kastély…” 

Vasas A.-né

„…A fiam az egyetemről beszél, az
édesapám a premontrei gimnázium-
ról. Mindketten ugyanazok között a
falak között tanultak. Mindkét okta-
tási intézmény jó hírét öregbíti a vá-
rosnak. Nagy öröm volt számunkra,
amikor a premontreiek ismét meg-
kezdték a tanítást, bízunk benne,
hogy a mostani iskolájuk is olyan is-
mert lesz, mint az, amit a múlt század
elején alapítottak…”

S. M.

„…Bár a legtöbb embernek a kastély
jut eszébe Gödöllőről, ma már sokan
a Szabadság Napjával is összekötik
a várost. Magam is meglepődtem a
múltkor, milyen sokan tartják szá-

mon ezt az ünnepet, s várják a tele-
víziós közvetítést…”          
Kocsis T.

„…Eddig minden ismerősöm, aki tud-
ta, hogy Gödöllőn lakom, csak a kasté-
lyt emlegette, ha a város szóba került.
Azonban a legnagyobb meglepetésem-
re nemrégiben két ismerősöm is a Vi-
lágbéke-gong felállításáról kérdezett
ugyanis sok érdekességet hallottak ró-
la. Kellemes meglepetés volt számom-
ra, hogy már tábla is van mellette,
amiről bővebb információt is kaphat-
nak az érdeklődők.“ Lantos Zs.

A hét kérdése: – Az Ön szá-
mára mit jelent az advent? 

KEDVES OLVASÓINK!

Az elmúlt hetekben egyre több jelzés érkezik szerkesztőségünkbe, amelyben
arról tájékoztatnak bennünket, hogy rendszeresen nem kapják meg lapun-
kat. Kérünk minden kedves olvasót, hogy amennyiben a terjesztéssel kap-

csolatban bármilyen észrevételük van, hívják fel szerkesztőségünket a
06/20-525-366-os telefonon (kedd kivételével), vagy írjanak e-mailt a 

godolloiszolgalat@gmail.com címre.
Mivel vannak olyan területei a városnak, ahol nincs terjesztés, örömmel

vesszük az Önök segítségét is. Így sikerült például megoldani a Repülőtéri út
ellátását, ahol a helyi kisboltban vehetik át a Gödöllői Szolgálat példányait,

más esetekben postán küldjük el a lapot.

Tisztelettel megh vjuk

2008. december 7-Øn, vasÆrnap
rÆra

az ErzsØbet kirÆlynØ SzÆlloda d sztermØb

(G d ll?, D zsa Gy rgy œt 2.)

IV. Nemzeti Egy vØ Tarto
Napja

alkalmÆb l rendezend? nnepsØgre.

FA `GA R GY VEL
KÆrpÆt-medencei magyar nØpmesemond k 
fesztivÆlja k l nd jasainak gÆlam?so

Csibi Magdolna Øs tan tvÆnyai(Cs kszereda)
MÆrton Attila Øs tan tvÆnyai(SzentegyhÆza)
Ferencz va Øs tan tvÆnyai(Cs kszereda)

Dunaszerdahelyi mesemond k
ZapletÆn Erika Øs Dobos DÆniel(PØterrØve)
RØbbnØ Radics va Øs RØbb R bert(Iklad)

LukÆcs Lilla(G d ll?)

Hatvani Banda (P sp khatvan)

A történelemtudományból doktorált
diplomata 1990-től az Azerbajdzsáni
Köztársaság Minisztertanácsának el-
nöke volt, majd az ország független-
ségének 1991. októberi kikiáltásától
1992. április 7-ig a Független Azerbaj-
dzsáni Köztársaság Minisztertanácsá-
nak elnökeként az ország függet-

lenségének nemzetközi elis-
merésén dolgozott. A politi-
kus arról is szólt, hogy or-
szága tagja az Európa Ta-
nácsnak, partnere a NATO-
nak és az Európai Uniónak
és pártolja, hogy megépüljön az Euró-
pa energiaellátását diverzifikáló Na-

bucco-vezeték. Azerbajdzsán kima-
gasló gazdasági növekedést tudhat
magáénak. Villányi László, a Gazda-
ság- és Társadalomtudományi Kar
dékánja elmondta, hogy a jövő ta-
vasszal a bakui egyetemről érkezik
vendégelőadó Gödöllőre, aki a gazda-

sági együttműködés lehetőségeiről tá-
jékoztatja majd a hallgatókat.        - it-

Az azerbajdzsáni nagykövet látogatása

Együttműködési lehetőség
Az egyetemre látogatott november 11-én Hasan Hasanov, az
Azerbajdzsáni Köztársaság magyarországi nagykövete és másfél
órás előadást tartott közgazdász hallgatóknak az ország
történetéről, jelenlegi törekvéseiről. A történész diploma-
ta könyveket ajándékozott a Kosáry Domokos Könyvtá-
rak és Levéltárnak, köztük azt a kiadványt, amiben Cseh
József volt magyar hadifogoly írta meg emlékeit Azerbaj-
dzsán a sorsomban címmel.

November 12-én szerdán, az Egye-
sített Szociális Intézmény köszön-
tötte azon dolgozóit, akik munkájuk
révén kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tottak az utóbbi időszakban. Az in-
tézmény vezetője, Ipacs Piroska az
ünnepi rendezvényen elmondta: saj-
nos, a gazdasági helyzet az élet min-
den területére rányomja bélyegét, így
a szociális intézmények mindennap-
jaira is. A nehézkes működési felté-

telek ellenére is még mindig sokan
vannak olyanok, akik időt és fáradsá-

got nem kímélve próbál-
nak tenni valamit a szo-
ciálisan hátrányos hely-
zetben lévő embertársai-
kért. A Szociális Munka
Napján az idén az intéz-
mény két dolgozója, Ren-
dek Lászlóné és Ecseri
Istvánné részesült elisme-
résben. 
Az ünnepségen többek
között részt vett Gémesi
György polgármester,
Pintér Zoltán alpolgár-

mester és Varga Árpád, a terület ön-
kormányzati képviselője is.

A Szociális Munka Napja

Elismerések

Ketten meghaltak a Gödöllő és
Isaszeg közötti vasúti átjárónál,
ahol a személyvonat egy sze-
mélygépkocsival ütközött. A ba-
leset miatt a Budapest-Hatvan
vonalon szünetel a vonatközle-
kedés.

Egy 42 éves budapesti férfi és egy 8 év
körüli kislány meghalt a Gödöllő és Isa-
szeg közötti vasúti átjárónál, amikor
személygépkocsival összeütköztek a
Budapestről Hatvan felé közlekedő sze-
mélyvonattal – tájékoztatta kedden az
MTI-t Beluzsárné Belicza Andrea, a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság saj-
tóügyeletese. A helyszínelés jelenleg is
tart, a vonat alá gyűrt autót kiszabadí-
tották. A gödöllői rendőrkapitányság

közlekedésrendészeti osztálya
vizsgálatot indított az ügyben.
A MÁV tájékoztatása szerint az
érintett vasútállomásokon nem
jelezték a fénysorompó meghi-

básodását. Azt, hogy a sorompószerke-
zet, illetve a fénysorompó működött-e,
a további vizsgálatok tisztázzák majd.

A baleset miatt több mint tíz vonat
kimaradt a menetrendből, a Miskolc fe-
lől érkező intercity-és gyorsvonatok
egy része kerülő útvonalon, Aszód–Vác
érintésével érkezett Budapest Keleti pá-
lyaudvarra. Ugyancsak a Keletiből egy
Miskolcra közlekedő intercity járat ki-
maradt, a többiek is jelentős késéssel
közlekedtek. A helyi utasokat vonatpót-
ló autóbuszok szállították.

A délutáni órákban a baleset hely-
színén egy felsővezeték-tartó oszlopot
– amely megrongálódott – helyre kellett
állítani. Ezért az esti órákig: a Buda-
pest–Gödöllő közötti elővárosi vonatok
kimaradtak a menetrendből

Fatolvajokat fogtak el Bagon

Egy Zuk típusú járművet igazoltattak
a rendőrök 2008. november 16-án dé-
lután. A platón körülbelül 15 mázsa vá-
gott tölgyfa volt, melynek eredetével a
járművezetője nem tudott elszámolni. 

Az autóban K. László 20 éves bagi és
Cs. György 17 éves érdi lakosok ültek.
A fa tulajdonjogával kapcsolatban egy-
mástól eltérő magyarázatot adtak, ezért
őket a rendőrök bűncselekmény elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt
előállították. 

A későbbiekben azt állították, hogy a
fát az erdőben találták, onnan hozták el.
A Zuk tehergépkocsit korábban kivon-
ták a forgalomból, és K. László nem
rendelkezett vezetői engedéllyel. A 15
mázsa fát, melynek értéke 40 ezer forint
a tulajdonosnak átadták. A büntetőel-
járás folyamatban van.

-grk-

Rendőrségi hírek

Vasúti tragédia

A gödöllői-giesseni testvérvárosi kapcsolatok rendkívül
széleskörűek. Az elmúlt években a két település oktatási
intézményeinek diákjai gyakran látogatnak el egymás
iskolájába. A múlt héten a Madách Imre Szakközépisko-
la és Szakiskola fogadta testvériskolájának tanulóit,
akikkel a következő időszak terveit egyeztették. 
A küldöttséget a városházán Fábián Zsolt önkormány-
zati szaktanácsadó fogadta, aki a következő időszak fel-
adatait ismertette a vendégekkel.

Kép és szöveg: bj

Testvériskolák találkozója

Giesseni diákok Gödöllőn



2008. november 20. Gödöllői Szolgálat 5Civil

November 16-án vasár-
nap tartották a Nyugdí-
jasok Napját a Petőfi
Sándor Művelődési
Központban. Az össze-
jövetelen Gödöllő Vá-
ros önkormányzata ne-
vében Gémesi György
polgármester és Pintér
Zoltán alpolgármester
köszöntötte a megje-
lenteket és külön azo-
kat, akik az idei esz-
tendőben töltötték be a
90. életévüket. Madarászi László szavalata és Maczkó Mária Magyar-örök-
ség díjas énekművész műsora után batyus bál, zene, tánc és tombola zárta a
programot. Kép és szöveg: rk

November 14-én, zsúfolt néző-
tér előtt, nagy közönségsiker
mellett rendezte meg a Gödöl-
lői Kulturális és Szociális Köz-
hasznú Egyesület első ízben
magyar nótaestjét a Petőfi
Sándor Művelődési Központ
színháztermében. 

A rendezvényen olyan neves művé-
szek léptek a közönség elé, mint Bo-
kor János, Tolnai András, Demeter
Ágnes, Budai Beatrix és Bagdi Erzsé-
bet. A művészeket Lakatos Ferenc és

15 fős népi zenekara kísérte. Az esten
továbbá bemutatkoztak a népi zene-
kar fiatal tehetségei, Balogh Tamás,
Balogh Richárd, Fehér Elemér és
Mata Tamás, akik hasonlóan nagy si-
kert arattak, mint az énekesek.

„Nagyon örülök a sikernek –
mondta el Balogh Gyula főszervező

és ötletgazda –, ez meg-
erősített és reményt
adott, hogy helye van
Gödöllőn a magyar nótá-
nak. Szeretném megkö-
szönni Gémesi György
polgármesternek, Ná-
nási Éva főjegyző asz-
szonynak, valamint a
művelődési központ
igazgatójának, Kovács
Balázsnak, hogy támo-
gatásukkal segítették

azt, hogy létrejöjjön ez az esemény.
Hagyományt szeretnénk teremteni és
még az idén megpróbáljuk még egy-
szer megrendezni magyar nótaestün-
ket.” Kép és szöveg: tl

Nem mindennapi események
zajlottak november 11-én, a
sok helyen ismert és ünnepelt
Szent Márton napon, a gödöl-
lői Waldorf iskolában, és annak
környékén. Ez a régi-új ünnep-
nap újabban hagyományosan
liba-pecsenyézésből és az új-
bor kóstolgatásból áll.  A na-
gyobb gyerekek, diákok egy
különleges jótékonysági akciót
találtak ki.

A történet a Cserhátban kezdődött,
ahol  több száz vadkacsát lőttek ki,

amelyeket nem tudtak eladni. Egy
élelmes vadászfeleség, egy waldorf-
pedagógus ekkor gondolt egy nagyot,
hogy hasznosabb célra is lehetne sze-
gény állatokat használni. A gondola-
tot tett követte: az iskola 10. osztályos
tanulóinak osztálykísérőjét kereste
meg az ötlettel: főzhetnének a gyere-
kek a tollas jószágokból valami fino-
mat, és átvihetnék az iskolánktól nem
messze lévő hajléktalan-szálló lakói-
nak, ajándékként.

Talán el tudják képzelni, hogy
mekkora ellenállást váltott ki a 16
éves, városi gyerekekből, hogy dög-

lött kacsákat pucoljanak, és azokból
főzzenek, teljesen ismeretlen embe-
rek kedvééért. De talán a Márton-na-
pok lelkiségének korábbi ereje, a
szülőktől, tanároktól kapott „útrava-
lók” megsegítették a gyerekeket, és
vállalták-némi szülői-tanári beavat-
kozással, hogy elkészítik az ételt, és
átviszik a Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat szállójára.

Éppen beesteledett, amikorra elké-
szültek és megérkeztek, az étkeket le-
tették, és a kezükben tartott mécsesek
fényénél énekelni kezdtek. A szállón
tartózkodó, mintegy tucatnyi lakó kö-
zül volt olyan, akinek kicsurrant a
szeméből egy könnycsepp.

A köszöntő vidám eszem-iszom-
mal zárult, és azzal, hogy a szálló
egyik, még üresen álló falát felaján-

November 14-én, pénteken Do-
monyvölgyben emléktáblát
avattak id. Lázár Vilmos tiszte-
letére. Az eseményt több szá-
zan tisztelték meg jelenlétük-
kel. A Magyar Fogathajtás Em-
lékbizottsága emléktábla-ava-
tásával emlékezett meg egy
olyan ember életútjátról, aki-
nek életében a ló, a lovak fősze-
repet játszottak.

Id. Lázár Vilmos munkásságának kö-
szönhetően az általa megálmodott –

és fiai révén felépí-
tett – domonyvöl-
gyi Lázár Lovas-
park lovas és ide-
genforgalmi para-
dicsomában leplez-
ték le emléktáblá-
ját. Köszöntő be-
szédet Deme Já-
nos, a Magyar Fo-
gathajtósport Bará-
ti Köre Egyesület
elnöke mondott.
Hangsúlyozta: „Tovább kell vigyük a

lángot, azt amelyet Abo-
nyi László, Kádár László,
Papp József, Muity Sán-
dor, Bach Ferenc, a Kis-
béri Kocsisok, Jávor
György, Toepler István,
dr. Várady Jenő, Puskás
Imre, a Bábolnai Kocsi-
sok, Fehér István, Má-
tyus Viktor őrzött és ápolt
életében. A lovak, a lo-
vassport szeretetét vitte

és viszi tovább, most újabb fáklyavi-
vőre emlékezünk.”

Id. Lázár Vilmos átélhette fiai, Vil-
mos és Zoltán legendás győzelmeit és
féltő szemmel figyelte felcseperedő 
unokáit, akik közül már Zolika apja
nyomdokaiba lépett a póni galopp
versenyeken, avagy póni fogathajtó-
ként. Zsófiból lehet egy csinos dáma
lovas, míg a kis Vili még a jövő titka,
de ahogy a mondás tartja alma nem
esik messze a fájától. Volt kiért, kikért
élni, tenni és alkotnia. ta

A Gödöllői Református Líceum szombaton tartotta szalagavató ün-
nepségét, mely istentisztelettel kezdődött a református templomban.
A program a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében és
aulájában folytatódott. Az érettségire készülő diákokat Barthos

Zoltánné igazgató köszöntötte, majd feltűzték a
szalagokat. Az ezután kezdődő műsorban a két
osztály felidézte a diákévek megannyi emlékét.
A közönség nagy tetszéssel fogadta a szalaga-
vató bál nyitótáncát is.

Kép és szöveg: it

Tisztelt Szerkesztőség!

„Már nagyon sokat hallottam a Gö-
döllőn működő balett együttesről, de
eddig sajnos nem sikerült eljutnom
az előadásaikra, pedig már régóta
készültem rá. Most november 8-án
végre sikerült. Bár már nagyon sok
jót hallottam róluk, épp ezért nagyon
izgatott voltam, hogy mi vár rám.
Meg kell mondjam őszintén, hogy
amit kaptam, az felülmúlta minden
elvárásomat. Egyszerűen fantaszti-
kus ez a társulat. A táncosokon lát-
szott, hogy amit csinálnak azt élvezik
és mindent bele is adtak, egyszerűen
profik voltak. Mind a három darab
magával ragadott és sajnáltam, hogy
nincs ráadás, mert még elnéztem vol-
na őket sokáig. De nem csak én vol-
tam így, hanem mindenki, aki elment
erre az előadásra. Sajnos csak jó fél-
ház volt, de én úgy érzem, hogy ma

az emberek sajnos a kultúrától vesz-
nek el pénzt leginkább. De még így is
a közönség szó szerint vastapssal ju-
talmazta azt, amit kapott. Én méltán
büszke vagyok arra, hogy Gödöllő-
nek van egy ilyen együttese, és remé-
lem, ők is büszkén viselik a Gödöllő
nevet. 
Azt hiszem, hogy bár a többi kultu-
rális együttesünk is igen színvonalas,
mégis ők azok, akik nem csak itt Gö-
döllőn lesznek ismertek, hanem az
egész országban, sőt talán majd egy-
szer a világban is. Már nemcsak
Győr, Szeged vagy Pécs büszkélked-
het balett-társulattal, hanem mi gö-
döllőiek is. Igaz, az előbb felsoroltak
már nagynevűek, és hatalmas múlt
van mögöttük, de a mi együttesünk
még igen fiatal, és mint megtudtam,
már így is igen sokat letettek az asz-
talra és vitték, dicsőítették Gödöllő
város nevét. 
Ezúton is fontosnak tartom elmonda-
ni, nagy öröm számomra (és talán
sokak számára is), hogy ez a város

áldoz a kultúrára és ahelyett, hogy
leépítene, megszüntetne, megvonna
pénzeket, ehelyett támogatja őket és
ilyen nagyszerű társulatokat tud fenn-
tartani. Remélem, hogy ezt az értéket
fenn is fogja tartani. Gödöllőn min-
dig is fontos volt az értékek megőr-
zése, ápolása és megpróbálta erre
helyezni a hangsúlyt. Itt az emberek
még elmennek kulturális rendezvé-
nyekre és nem a TV-ben bámulják   a
népbutító műsorokat. Biztos vagyok
benne, hogy ez a balett-társulat is ezt
a szellemiséget tükrözi, és tudom,
hogy egy pár év múlva Szeged, Pécs
és Győr mellett Gödöllő neve is ott
fog szerepelni azok között a városok
között, ahol híres és nagy multú ba-
lett-társulat működik.
Gratulálok az együttes minden tagjá-
nak, a táncosoknak, a koreográfus-
nak és mindenkinek, akik hozzájárul-
nak és segítik, hogy ők otthonra lel-
hettek nálunk Gödöllőn.“

Tisztelettel:
Sarkadi Kiss Eszter

Nagy sikerrel indult útjára a
Szent korona Szabadegyetem,
aminek a márisbesnyői  Mater
Salvatoris lelkigyakorlatos ház
ad otthont.  

A hat féléves előadássorozatra több
mint százan jelentkeztek. Mint meg-
tudtuk, a szervezők azért választották
helyszínül Gödöllőt, mert itt nemcsak
a tárgyi feltételek adottak, hanem a
város szellemisége, hagyomány-tisz-
telete is méltó a rendezvényekhez.  A
szabadegyetem főszervezője,  Vargha
Tibor erről maga is meggyőződött,
amikor  több alkalommal tartott itt
előadást, s aki a mostani rendezvény-
sorozat megszervezéséhez is  kiváló
segítséget kapott a várostól, a Nem-
zeti Lobogó Társaságától és a Vitézi
Rendtől.

A program iránt a vártnál jóval na-
gyobb az érdeklődés, ami egyrészt
köszönhető az olyan  kiváló előadók-

nak, mint – többek között - prof. dr.
Bakay Kornél, prof. dr. Andrásfalvy
Bertalan, Ütő Endre és Balczó And-
rás, másrészt annak, hogy itt olyan té-
mák is helyet kaptak, amik az egyete-
mi oktatásban  nem kapnak elég
hangsúlyt, vagy sok esetben háttérbe
szorulnak.

Már az első alkalommal felmerült
az az igény,hogy ne csak a teljes fél-
éves programok, hanem egy-egy elő-
adás, vagy egy hétvégi rendezvény  is
látogatható legyen azok számára,
akik nem tudnak, vagy nem kívánnak
a teljes félév előadásain részt venni.
Ezért a szervezők úgy gondolták
megkeresik a megoldást arra, hogy a
helyszínen is lehessen belépőt válta-
ni, amennyiben ezt a létszám megen-
gedi, de előzetesen is be lehet jelent-
kezni dr. Bucsy Lászlónál, a 06-30-
234-6116-os telefonon, aki bővebb
információkkal is szolgál az érdeklő-
dőknek.

Lázár Vilmos (1942 – 2006)

„Csak az hal meg akit elfelejtenek”

Olvasóink írták

ADVENTI LELKIGYAKORLAT

Böjte Csaba testvér adventi lelkigyakorlatot tart Máriabesnyőn a Mater 
Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban 

2008. DECEMBER 5-7-IG 
(péntek 16 órától vasárnap ebédig)

A lelkigyakorlat címe: Válságban vagy? Hogyan tovább? 
Útkeresés az Evangélium fényénél, Csaba testvérrel
Bejáróként is szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Jelentkezés a Ház elérhetőségein:
Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház és Konferenciaközpont

2100 Gödöllő-Máriabesnyő Kapucínusok tere 3.
Tel.: +36 28 420 176 Tel./Fax: +36 28 510 742

e-mail: matersal@invitel.hu                          http://www.matersalvatoris.hu 

Ünnepi pillanatok a hajléktalan szállón

Waldorfos diákok ajándéka 

Szentkorona Szabadegyetem

Óriási érdeklődés

Nyugdíjasok Napja 2008

90 évesek köszöntése

Magyar Nótaest a művelődési központban

Nagy közönségsiker

Fotó: Tatár Attila

Fotó: Tatár Attila

Szalagavató a Líceumban 
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„Az élet tele van életveszéllyel”
– állapítja meg Nógrádi Gábor
Marci visszavág című újonnan
megjelent ifjúsági regényében
Cili, a halhatatlan kutya. S el is
határozza, hogy visszamegy
macskának az Emléksejt falai
közé, ahol ugyan szűk a hely,
de legalább abszolút bizton-
ságban érezheti magát az em-
ber. Vagy kutya. Vagy macska.
Egyszóval mindenki. 

Papi és Mami is innét, az Emléksejt-
ből, mintegy páholyból nézik leszár-
mazottaik viszontagságos sorsát a
földön, ahonnét nekik már volt sze-
rencséjük távozni. Nem örökre – mert
mi is az, hogy örökre? Minden vi-
szonylagos. Néha száguldanak az ese-
mények, máskor meg csak vánszorog-
nak. A földi létbe vissza lehet térni,
más kérdés, hogy ezt rajtuk, a vissza-
térteken kívül senki sem tudja. Leg-
feljebb sejti. Sejti, hogy a barátságos,
segítőkész veréb, aki nélkül semmi-
képpen nem boldogulhattak volna, a
Papi volt, a végzetes rózsabokor pe-
dig nem más, mint a Mami.

Az ebben a regényben is elképesz-

tő kalandokat átélő
félig arab családdal,
Papi és Mami utódai-
val Nógrádi Gábor
korábbi, Marci örök-
sége című könyvében ismerkedhettek
meg az olvasók. Szálem Bedzsavi, a
családfő abban beépült a terroristák
közé, s eredményes leleplező tevé-
kenysége következtében börtönbe ke-
rült a félelmetes terroristavezér.     

Aki nem azért félelmetes, hogy ez-
tán már ne kelljen rettegni tőle. A rá-
csok mögül is messzire nyúlik a kar-
ja. A Bedzsavi család, maga Szálem,
felesége, Veronika és gyermeke, Mar-
ci a magyar titkosszolgálat oltalmát
élvezi. Azonban elégséges-e ez az ol-
talom, ha olyan találékony, olyan le-
rázhatatlan bérgyilkos ered a nyo-
mukba, mint Borisz? 

Semmi esetre sem elégséges. Bér-
gyilkossal csak egy másik bérgyilkos
szállhat szembe. Tehát feltétlenül
hasznos, ha akad az ember barátai kö-
zött egy bérgyilkos. Sose lehet tudni,
mikor lehet szüksége rá. Borisz jó
szakember, azonban csak a világ má-
sodik legjobb szakembere. A bérgyil-
kosok világszövetségének, már ha

volna ilyen, előkelő első helyét Rózsi
foglalhatná el, a Bedzsavi család régi
jóakarója.  

Rózsi iránt aztán forró szerelemre
gyullad a titkosszolgálat főnöke.
Egyébként is sorsdöntő szerepe van a
történetben a szerelemnek. Ha Marci
nem esküdött volna örök hűséget
szépséges osztálytársnőjének, Tündé-
nek, ha nem akarta volna mindenáron
viszontlátni, egészen másként alakul-
tak volna az események. Talán nem is
kerekedett volna belőlük regény.
(Nógrádi Gábor: Marci visszavág)

-nád- 

Csillagszemű mesemondónk

Szavazzon Lukács Lillára
Lukács Lilla Réka, a Mentor–Magyar csillagok
„Csillagszemű” mesemondó verseny harma-
dik elődöntőjében 2. helyezést ért el.  A továb-
biakban a nézők dönthetnek arról, ki kapja a
közönség különdíját.   
Szavazni 2008. november 23-ig lehet az 
alábbi módon: 
SMS:36-30-949-2001 Lukács Lilla Réka
e-mail: csillagszemu@dunatv.hu Lukács Lilla
Réka

A műsor megtekinthető utólag is az inter-
neten: www.dunatv.hu 

Műsorok: Mentor – Magyar csillagok
Legfrissebb videók: Mentor – Magyar csillagok – 11.09. 19:05 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Végzetes rózsabokor és...

Európai koncert körútjuk egyik
állomásaként a Gödöllői Király
Kastély dísztermében lép fel
november 23-án vasárnap este
6 órakor Iravati M. Sudiarso és
Aisha Sudiarso indonéz zongo-
rapáros. A hangverseny külön-
legességét az adja, hogy anya
és lánya játékában gyönyör-
ködhet a közönség. 

Iravati M. Sudiarso ötesztendős korá-
tól foglalkozik zenével. Tehetsége ré-
vén eljutott Hollandiába, ahol a hágai
Royal Conservartory of Music (Királyi
Konzervatórium) falai között a híres
zongoraművész és zeneszerző, Leon
Orthel tanítványaként 1958-ban vég-
zett, majd az Egyesült Államokban
folytatta tanulmányait. Miután vissza-
tért hazájába, aktívan koncertezett és
tanított. 1968 óta tagja a Jakartai Mű-
vészeti Tanácsnak, 1988-ban a Yaya-
san Pendidikan Musik/YPM Zeneis-
kola akadémiai igazgatója, majd
2003-ban kinevezett igazgatója lett. 

Számos nemzetközi cím birtokosa,
többek között az ausztrál kormány kul-
turális kitüntetéséé (1974), a japán Kül-
ügyminisztérium és a Japán Alapítvány
kulturális kitüntetéséé (1979), tisztelet-
beli tagja a Koreai Kulturális Társaság-
nak azért a szolgálatért, amivel hozzájá-
rult Ázsiában a kulturális előrehaladás-
ért (1979).  1986-ban megkapta a Liszt
Emlékérmet a magyar kormánytól és a

Liszt Ferenc Társaságtól. Az európai or-
szágok közül Oroszországban és Len-
gyelországban lépett közönség elé. 

Aisha Sudiarso 1971-ben született In-
donézia fővárosában, Jakartában. Há-
rom éves korában kezdett zenével fog-
lalkozni. 1983-ban édesanyja, Iravati M.
Sudiarso lett a konzulense a konzervató-
rium előkészítő tanulmányai során, ahol
1987-ben elnyerte a YPM művész cí-
met. Még ugyanabban az évben ösztön-
díjat nyert az Egyesült Államokba, egy
évvel később  pedig elnyerte a JCC zon-
goraverseny első díját és megkapta a
Melissa Brook Beck-díjat és a Rusell
Denison Emlékérmet. 

Nemzetközi porondon fellépett
Hongkongban, Algériában és az Egye-
sült Államokban. Miután megszerezte a
New-York-i Manhattan School of Mu-
sic intézményben mesterfokozatát, So-
lomon Mikowsky és Donn Alexander
Feder útmutatásainak megfelelően a
Yayasan Pendidikan Zeneiskola akadé-
miai ügyek igazgatója lett.  

A vasárnap esti hangversenyen Mo-
zart és Shostakovic művei mellett töb-
bek között Arensky, Saint-Saens és
Gieseking művei csendülnek fel előadá-
sukban. A koncert – az Indonéz nagy-
követségnek, Gödöllő Város Önkor-
mányzatának és a Gödöllői Királyi Kas-
télynak köszönhetően – ingyenesen lá-
togatható. Az ülőhelyek korlátozott szá-
ma miatt részvételi szándékát kérjük a
06-20-268-2450-es telefonon jelezze. 

Második alkalommal láthatóak Posztobányi Péter alkotásai a Profil Ház-
ban.  Grafikái mellett absztrakt festmények várják a betérőt, aki tovább-
gondolhatja, képzeletben történetekké formálhatja az alkotásokat. 

Posztobányi Péter Szé-
kesfehérváron kezdett fes-
teni, majd Pesten a Dési
Huber István Képzőművé-
szeti Körben  végzett stú-
diumokat, majd a fősikolán
Molnár Sándor tanítványa
volt. 
„Festményei összetettebb, több síkon fejlesztett alkotások. A szí-
nek több rétegben, szigorúan építkeznek és rendeződnek hol kö-
töttebb, hol oldottabb felületeket létrehozva, egymással feleselő,
az alkotó szándéka szerinti hierarchikus viszonyban.” – mondta
november hetedikei kiállításának megnyitóján Mészáros János,

aki azt is kifejtette,  ideje szakítani a műfajjal szembeni ellenérzésekkel.  A  megjelenített lényegi azonosítóinak a sűrí-
tése, a sallangok mellőzése vezetett el fokozatosan az absztrakt művészet létrejöttéig. Magukról az alkotásokról szólva
úgy fogalmazott: Uralják, rendezik és megszólaltatják a felületeket, meghatározó viszonyba kerülnek az őket körül-
vevő épített környezettel, mint egy különleges szimfónia. Kép és szöveg: jb

Posztobányi Péter kiállítása

Absztrakt szimfónia Indonéz  művészek a kastélyban

A zongoránál: anya és leánya

A hét végétől újabb kiállítással
várja az érdeklődőket a GIM-
ház. A Gödöllői Új Művészet
Közalapítvány és a Gödöllői
Iparművészeti Műhely novem-
ber 22-én nyitja meg a Téli Kert
című tárlatot, amelyet az eddi-
gi évek nyári kiállítását póto-
landó rendeznek meg. A hazai
művészek mellett német alko-
tók munkáit is megismerhetik
az érdeklődők. 

Amikor először 2001-ben invitálta
Kert című kiállítására a nagyközönsé-
get a Gödöllői Iparművészeti Műhely,
még nem sejtették, hogy hagyományt
teremtenek. Mint azt Katona Szabó
Erzsébettől, az Alapítvány vezetőjétől
megtudtuk, a kezdeti siker buzdította
a szervezőket arra, hogy a következő
évben is rendezzenek egy olyan tárla-
tot, amelyben nem csak a kiállítóte-
rem, hanem az intézmény kertje nyúj-
totta lehetőségeket is kihasználják.

A mostani bemutató azonban jelen-
tősen eltér a korábbiaktól. Főleg
azért, mert az eddigi „Kert” kiállítá-
sokra nyáron került sor. Az idén azon-
ban a 10 éves jubileumi rendezvé-
nyek mellett nem volt lehetőség a ha-
gyományt követni, megszakítani azon-
ban nem akarták azt, ezért egy külön-

leges, téli tárlatot állítottak össze. A
kertben szobrok, kőből, fémből ké-
szült alkotások kapnak helyet, olya-
nok, amik bírják az időjárás viszon-
tagságait, de megtöltik a kiállító-
termet is a több mint huszonnégy
művész munkái. 

A hazai alkotók mellett öt né-
met művész is bemutatkozik az
érdeklődőknek. Giessenből hár-
man, Dachauból pedig ketten ér-
keznek, hogy részt vegyenek a ki-
állításon. Korábban már mindkét
művésztelep vendégül látott alko-
tókat Gödöllőről, s mindkettő tag-

ja az EuroArtnak. Ennek köszönhető
az egyre szorosabb együttműködés,
aminek keretében most a gödöllői kö-
zönség is megismerheti az ott szüle-
tett műveket. 

Hogy a Téli kerttel is olyan hagyo-
mányt teremt-e a GIM-ház, mint a
2001-ben elindított nyári kiállítással,
még nem tudjuk. Az azonban már biz-
tos, hogy a mostani rendkívüli tárlatot
követően a  jövő nyáron ismét várja
majd a Kert a művészeket és a közön-
séget. A november 22-én nyíló kiál-
lítást pedig február 28-ig tekinthetik

meg az ér-
deklődők.
Nem volt
egyszerű fel-
adatuk GIM
t a g j a i n a k ,
ugyanis az
elmúlt he-
tekben há-
rom kiállítás
is munkát
adott szá-
mukra. 

A jubileumi tárlat bontását követően a
Csók István Galériáéban mutatkoztak
be. A gödöllői alkotók munkáit első
alkalommal láthatta a fővárosi közön-
ség. -jk-

Gödöllői Iparművészeti Műhely

Megnyílik a Téli Kert
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GÖDÖLLŐI 
IPARMŰVÉSZETI

MŰHELY

2008. november 22-én
(szombat) 16 óra

TÉLI KERT 
képző- és iparművészeti kiállítás
megnyitó a Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóházában és kertjében

Köszöntőt mond: dr. Krassay László,
Gödöllő város alpolgármestere
Megnyitja: Antall István, a Magyar
Rádió irodalmi szerkesztője
Énekel: Lovász Irén előadóművész,
kíséri: Pintér Ágnes hárfaművész

Kiállító művészek:
Anti Szabó János, Barabás Márton,
Bódis Erzsébet, Farkas Éva, Fábián
Dénes Zoltán, F. Orosz Sára, Hidasi
Zsófi, Katona Szabó Erzsébet, Kecs-
kés Ágnes, Krajcsovics Éva, Kun Éva,
Olajos György, Orosz István, Pannon-
halmi Zsuzsa, Penkala Éva, Remsey
Flóra, Smetana Ágnes, Somorjai Kiss
Tibor, Szabó György, Szakács Imre,
Varga Zoltán Zsolt

Kiállító művészek Németországból:
Dachau-i Művésztelep: Michael Nau-
derer, Monika Siebmanns (szobrász-
művészek)
Oberhessichen Künstlerbundes (OKB)
alkotói, Giessen: Christel Düt-ge, Gün-
ther Hermann, Susanne Ledendecker
(festőművészek)

GIM-Ház, 2100 Gödöllő, 
Körösfői utca 15-17.

telefon/fax: 28/419-660, 
e-mail: gimhaz@invitel.hu

KarÆcsony Angyala a KirÆlyi KastØlyban

A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum idén is meghirdeti hagyományos gyer-
mekrajz-pályázatát „Karácsony Angyala a Kastélyban” címmel. A karácsonyi
angyalkákat idén kétféle módon várjuk: üvegfestéssel, (fóliára, esetleg plexilapra)
és akvarellel, krétával, tussal (kartonlapra). 
A pályázatokat lezárt borítékban, nevetek, lakcímetek és telefonszámotok feltün-
tetésével a kastély titkárságára juttathatjátok el. 
Beérkezési határidő: 2008. november 27. 
Postacím: Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2100 Gödöllő, Pf. 406. 

A borítékra írjátok rá: Karácsony Angyala a Kastélyban.
A legszebb alkotásokból kiállítást rendezünk a kastély földszintjén, a legesleg-
szebbeket pedig ajándékkal jutalmazzuk. A díjakat december 6-án 14 órakor a Mi-
kulásváró műsor keretében adjuk át a pályázat nyerteseinek, a kastély dísztermé-
ben.  

A Gödöllői Városi Múzeum tisztelettel meghívja Önt
2008. november 28-án pénteken 18 órára

A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP 1901-1920
című felújított és kibővített állandó kiállításnak
és a GÖDÖLLŐI KORTÁRS MŰVÉSZEK

karácsonyi kiállításának és vásárának megnyitójára
A kiállításokat megnyitja: 

Dr. Gémesi György polgármester
Gödöllői Városi Múzeum 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
tel.-fax: 28-422-003, e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

DECEMBER 6.
11.00: Ládafia Műhely–  Cirkusz, játék
gravitációval, súrlódással, légellenál-
lással című  bábelőadása, Díszudvar
ingyenes
14.00:PeTimi Társulat Mikulásváró
műsora , Díszterem, gyermekjegy:
300Ft, felnőttjegy: 500Ft
15.00:Varázsfuvola Együttes ünnepi
műsora, Díszudvar, ingyenes
16.00: Szegedi Pinceszínház előadása:
Trapiti zenés mesejáték, Barokk Szín-
ház, gyermekjegy: 500Ft, felnőttjegy:
700Ft
19.00:Bogányi Gergely zongoramű-
vész ünnepi koncertje, Díszterem, fel-
nőttjegy: 3.500, diák, nyugdíjasj.:
2.500Ft

DECEMBER 7. 
11.00: PeTimi Társulat Krampuszok
tánca című interaktív gyermekelő-
adása, Díszterem, ingyenes
14.30: Maszk Bábszínház a Várkastély
titka című előadása Barokk Színház,
gyermekjegy: 500Ft, felnőttjegy: 700Ft
15.30:Betlehemi éj a Budapest Utca-
színház előadásában, Díszudvar
16.30: Rokkka Együttes ünnepi műso-
ra, Díszterem, felnőttjegy: 500Ft, diák,
nyugdíjasj.: 300Ft
19.00: Trio Monteleone együttes kará-
csonyi koncertje, Díszterem, felnőtt-
jegy: 2000Ft, diák, nyugdíjas: 1200Ft

DECEMBER  13.
11.00: Vásári Bábjáték Pályi János elő-
adásában, Díszudvar, ingyenes
14.00:Kéry Kitti Kalandra fel című 
gyermekelőadása, Díszterem, gyer-
mekjegy: 700Ft, felnőttjegy: 900Ft
16.00:Szaniszló New Wibe Jazz Pro-
ject ünnepi koncertje, Díszterem
19.00:W.A. Mozart: Figaró házassága
operaelőadás a Barokk Színházban,
belépőjegy: 5000/3500Ft

DECEMBER 14. 
11.00: Szent Imre Általános Iskola bet-
lehemi műsora, Díszterem
13.00:MiaManó Bábszínház Rumcájsz 

és Manka című előadása,  Díszudvar
16.30: Az Arpeggio Gitárzenekar ka-
rácsonyi műsora, Díszterem, belépő-
jegy: 500Ft
19.00: W.A Mozart: Figaró házassága
operaelőadás a Barokk Színházban, be-
lépőjegy: 5000/3.500Ft

Karácsonyváró programok a Pál-
maházban november 7-december 24
között.  
információ: www.tulipakert.hu

December 6-7, 13-14.,  10 órától 18
óráig folyamatosan zajló program-
jaink:
Jégszobor faragás az Ice Art produk-
ciójában, Kézműves foglalkoztatók:
gyertyaöntés, ajándékkészítés, arcfes-
tés, Adventi készülődés a „Karácsony-
konyhában”, Korabeli hangulatot fel-
idéző karácsonyi kórus, Szánkózási le-
hetőség a Kastélyparkban, Jászol, állat-
simogató a kastélyparkban, Paprika
Jancsi csúzlizdája a díszudvaron, Tör-
téneti játékok, játékos haditettek lá-
nyoknak és fiúknak Tomával és csapa-
tával a díszudvaron, Korabeli finomsá-
gok: látványkonyha, kürtőskalács, sült
gesztenye, sült alma, forralt bor, kram-
pampuli, Kézművesek, iparművészek
karácsonyi vására a Díszudvaron és a
földszinti termekben, A Herendi Por-
celánmanufaktúra korongozó és por-
celánfestő bemutatója, Különlegessé-
gek a Kastélykávézó karácsonyi kíná-
latában, Fotózás korhű ruhában a kas-
tély fotóműtermében, Kosztümös tár-
latvezetés magyar nyelven a Kastély-
múzeumban és a Barokk Színházban 
A múzeum nyitva tartása az Adventi
Kastélynapok alatt: 10-18 óra között
(belépőjegy a múzeumba 17 óráig vált-
ható)

Információ, jegyértékesítés: Gödöllői
Királyi Kastély, Tel: 06 28/410-124,
06/28 420-588, Fax: 06 28/422-077
E-mail: informacio@kiralyikastely.hu,
kastely@kiralyikastely.hu, 
Honlap: www.kiralyikastely.hu

Adventi Kastélynapok a Királyi Kastélyban
2008. december 6-7., 13-14.

„…hogy az Ünnep teljes legyen…”
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Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt ábrázoló fotókat, illetve a képeken
szereplő épületeket, városrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van olyan régi
fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot, juttassa el hozzánk postán, személyesen
vagy e-mailben (godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 06-20/911-8643-as számon tudnak
érdeklődni. Köszönjük!

A Zöld ház
A Zöld ház, a kastély alsó kertjéhez tartozó

Fácános kertben állt. Az épület, melyet I.
Grassalkovich Antal építettet, alakra nagyon
hasonló volt a ma is látható királydombi pavi-
lonhoz. A nép a kis vadászházat „lucháznak“
nevezte. A sokszögletű fehér színű épület egy
kis tisztáson állt, melyhez hátul egy – az épü-
lettel kevésbé harmonizáló – toldást ragasz-
tottak, ez konyhaként és egyéb mellékhelyi-
ségként funkcionált. A főhelység magas tü-
körboltozatot, félköríves nagy ablakokat –
melyeket zöld zsalukkal borítottak – és egy
művészien kifaragott márványkandallót ka-
pott. A gróf nagy hangsúlyt fektetett a kilátás-
ra. Ahány szöglete volt a házikónak, annyi
ösvény ágazott az épületet körülvevő tisztásról az erdőbe.
Az ösvények nyiladékain keresztül pompás kilátás nyílt a
környező tájra. Az épület vadászházként és pihenőhely-
ként funkcionált, de mivel közel volt a kastélyhoz, így rit-
kán használták. Később – mikor a királyi család birtoká-

ba került a terület – az épületnek nagyobb jelentősége
lett. Erzsébet királyné egyik kedvenc helye a Fácános er-
deje volt. Szeretett sétálni a százados fák közt, és ha elfá-
radt séta közben, gyakran pihent meg a vadászházban.
Ekkor még a ház és a Fácános körbekerített,
tilalmas hely volt. A királynő halála után az
épület állapota romlásnak indult, már senki
sem törődött a kis pavilonnal. A XX. század
első évtizedeiben a nyaraló ifjúság egyik ked-
velt helye lett a Fácános és az abban álló kis
ház. Bútorzata ekkor már igen szegényes volt,
a fehér márványkandallón kívül egy karos-
szék és a kandalló párkányán álló bronz gyer-
tyatartó alkotta az épület berendezését. 

Az épület pusztulása folyamatos volt. Az
évek során a zsalukat és az üvegajtót ellopták,
a berendezési tárgyak eltűntek, a művészien
megmunkált kandallót pedig összetörték. A
Tanácsköztársaság idején a Fácános erdejét
szinte kipusztították, vadállománya megsem-
misült, az épület pedig csavargók tanyájává

vált. Tetőszerkezetét megrongálta a vihar, és falai is om-
lani kezdtek. 

1930-ban vetődött fel a gondolat, hogy a tulajdonos, az
erdőigazgatóság ne hagyja a kis épületet összeomlani, ha-
nem azt újítassa föl. A renovált épületet kápolnává kíván-

ták alakítani, amit Szent Imréről neveztek vol-
na el. Ha a terv megvalósult volna, a Szent Im-
re kápolna a település egyik különleges látvá-
nyosságává vált volna. A felújítás azonban
nem történt meg, így az épületre továbbra is
pusztulás várt. 1934-ben a pihenő tisztásán,
egy feltúrt földkupac és néhány tégla utalt a
korábbi vadászház helyére. A vadászházzal
együtt az azt körülvevő erdő is szinte eltűnt. 

A vadászlak legértékesebb darabját, az ösz-
szetört márvány kandallót, a Premontrei Rend-
nek sikerült ideiglenesen megmentenie. A rend
a tárgyat, mint a helytörténet egy érdekes da-
rabját a nevelőintézet halljába falazta be. Fö-
lötte a félköríves falfülkébe tették Fejéregyhá-
zi László rajztanár Zöld házról készített képét.
Ez alatt Bodnár Reming premontrei kanonok
tanár versét helyezték, mely a kandalló törté-

netét elevenítette fel. A vadászházból megmentett kandal-
ló így méltó környezetbe került. Azonban nem sokáig
maradhatott a helyén, mert az iskola államosítása után a
kandalló eltűnt.

GÖDÖLLŐ ANNO
(folytatás az 1. oldalról)

A téma pikáns: egy arisztokrata be-
leszeret egy orfeumi énekesnőbe. A
korabeli nézők a karakterekbe bele-
látták az uralkodó család legfonto-
sabb tagjait. Hiszen Schratt Katalin, a
császár legendás „barátnéja” is szí-
nésznő volt, igaz orfeumban nem ját-
szott. Rudolfról pedig még a legjobb
barátai sem állíthatták, hogy házastár-
si hűségből kitűnőre vizsgázhatna. A
megemlékezés igazi szenzációja,

azonban a Marinka volt, amely Ru-
dolf és Vetsera Mária szerelméről
szól. Kálmán Imre utolsó előtti ope-
rettjét eddig még nem hallhatták Ma-
gyarországon. A civil szervezetnek
internetes árverésen sikerült megvá-
sárolni a kottákat.

Az emlékműsorban közreműkö-
dött: Balogh Ágnes és Alagi János
énekművész és Soós Gabriella zon-
goraművész. A műsorvezető Pál Zsó-
fia színművész volt.

Erzsébet-napi megemlékezés városunkban

Egy ünnep, két évforduló

Még Sisi szülővárosa, München sem
büszkélkedhet annyi emlékhellyel,
mint Gödöllő – írja Sisi Képeskönyve
című könyvében Szabó Margit, aki
hosszas munkával gyűjtötte össze a
hazánkban és külhonban található,
Erzsébet királynéhoz kötődő emlé-
keket. 

A legtöbben természetesen a kirá-
lyi kastélyt említik a királyné gödöl-
lői tartózkodásával kapcsolatban,
amit a magyarok a kiegye-
zés örömére jelképes koro-
názási ajándékként adtak a
királyi párnak. 

A királyné halála után,
Darányi Ignác földművelési
miniszter kezdeményezé-
sére jöttek létre az Erzsébet
emlékparkok. Ekkor létesült
a gödöllői park is, ahol ha-
zánk első Erzsébet királyné
szobrát is felállították. Róna
József szobrászművész al-
kotása közadakozásból va-
lósult meg. Az e célra fel-
ajánlott pénzből „csak” az
anyagköltséget kellett fe-
dezni, a szobrász ugyanis

ingyen készítette el az alkotást, ami
egyben a világ első egészalakos Er-
zsébet királyné szobra. 

A királyné nevét viselte sokáig a
város legöregebb épülete is. Az egy-
kori Hamvay-kúria – ami ma a városi
múzeumnak ad otthont – az 1867-es
kiegyezés után Szálloda Erzsébet ki-

rálynéhoz néven
várta a vendégeket.

Hosszú idő után
ismét szálloda vise-
li Gödöllőn az egy-
kori királyné nevét.
Az év elején avat-
ták fel az Erzsébet
királyné Szállodát,
melynek az egykori
Járási Hivatal fel-
újított épülete ad
otthont.

Emlékkő őrzi a
királyné emlékét
azon a helyen, ahol

a régi térképek feltüntették az Erzsé-
bet pihenőt. A követ a Sisi Baráti Kör
állíttatta 2001-ben.

Sisi-emlékhelyek Gödöllőn

A téli időjárás viszontagságai elleni védekezés rendkívül
fontos városunk műemlékei és közkútjai szempontjából is.
Ez nem csak a vizek elzárásával jár, hanem a megfelelő ta-
karások elkészítésével is. 

A városi ivóku-
tak és a szökőku-
tak vizét már el-
zárták, s az elmúlt
héten védőburko-
lattal látták el a vá-
rosi piac területén
lévő Pelikános ku-
tat, a Dózsa
György út melletti
szökőkutat és a
Kálváriát. A Peli-
kános kutat előre-
gyártott takaróelem védi a téli időjárástól. A szökőkút fó-
lia-, a Kálvária pedig ponyvaburkolatot kapott. A korábbi
években a Mária-oszlopot is ellátták téli védelemmel, a fel-
újítás óta azonban erre nincs szükség, ugyanúgy, ahogy a
kastélykápolna mellett található nepomuki Szent János-
szobor esetében sem.

Védjük értékeinket!

Operaszerzők egyházzenei műveiből
(A Magyar Állami Operaház művészeinek hangversenye)

Műsoron:
Bach, Händel, Mozart, Verdi, Erkel művei.

Közreműködnek:
A Magyar Állami Operaház művészei

Orgonán közreműködik Pfeiffer Gyula
orgonaművész, a Magyar Állami Operaház tagja.

Műsorvezető: Simándi Péter

Mindenkit szerettel várunk!

Belépés díjtalan, adományokat szívesen fogadunk!

Karácsonyi hangverseny
a máriabesnyői

Nagyboldogasszony bazilikában
2008. december 7., 11.30 óra



Hogy miért éppen Márton napjára esik
a lúd ünnepe, azt sajnos nem tudjuk, de
az biztos, hogy ebben az időben érkez-
nek hazánkba északról a költöző vadlu-
dak nagyrésze. Bár hazánkban is fész-
kel pár száz példány, ilyenkor, novem-
berben találjuk a legtöbbet belőlük az
országban. Főleg tavak mellett teleped-
nek meg, ahova éjszaka húzódnak

meg, míg napközben a közeli rétek,
mezőgazdasági területeken legelnek. A
legismertebb pihenő területek a Fertő-
tó, a hortobágyi Tisza-tó, valamint a ta-
tai Öreg-tó. Várhatóan a következő he-
tekben is bárki számára megfigyelhető
lesz az a 25-30 ezer vadlúd, amelyek
jelenleg is a tatai Öreg-tó vízén pihen-
nek meg téli vándorlásuk közben.

A 25-30 ezer madár ugyanis regge-
lenként szinte egyszerre hagyja el a ta-
tai Öreg-tó vízét és repül ki a környező
szántókra legelni, majd kisebb részük
délben visszaérkezik inni és újra kire-
pülnek. Végül pedig esténként 20-30
perc alatt érkezik vissza aludni az ösz-
szes madár a tó vízére szinte teljesen
eltakarva a víztükröt. A madarak vár-
hatóan addig maradnak Magyarorszá-
gon, míg nem esik nagyobb hó, ami
akadályozza a legelésüket, vagy amíg
be nem fagy a tó víze. Ezt követően a
mediterrán országok felé utaznak to-
vább szabad vízfelület után kutatva.

A Magyar Madártani Egyesület
megfigyelései szerint több fajta lúd is
éjszakázott a Tata-környéki két tavon.
Köztük olyan ritkaságok is láthatóak,
mint az örvös lúd, az apácalúd vagy a
globálisan veszélyeztetett fajnak szá-
mító vörösnyakú lúd és a kis lilik. A lu-
dak mellett közel 4000 sirály és 2000
réce figyelhető meg.

A tó alacsony vizében seregnyi nagy
kócsag és szürkegém is halászik. A na-
pokban jelent meg a hazánkban ritka-
ságnak számító vándorsólyom, mely-
ből Tatán évek óta áttelel egy példány;
és igazi meglepetésként megjelent a
rétisas is.

November 28-án, pénteken este hat
órától a sok ezer vadlúd berepülésének

megtekintésével, és sok ér-
dekes programmal, konfe-
renciákkal veszi kezdetét a
VIII. Tatai Vadlúd Sokada-
lom. Az eseményen az ér-
deklőket az MME szak-
emberei a parton felállított
teleszkópokkal várják,
egész nap lesz távcsöves
madármegfigyelés, madár-
gyűrűzési bemutató, ter-
mészetvédelmi tanácsadás

és madárvédelmi eszközök, kézműve-
sek vására. A sokadalom egyben a ma-
gyarországi madármegfigyelők egyik
legrangosabb vetélkedője, egész napos
versenyen mérik össze tudásukat, kitar-
tásukat.

Az MME madárgyűrűzési központ-
jának adatai szerint az Öreg-tóra első-
sorban Németországból és Hollandiá-
ból érkeznek a vadludak. A madarak itt

telelnek, majd márciusban indulnak
vissza fészkelő területeikre. Egyes ősz-
végi vagy téli napokon akár negyven-
ötvenezer vízimadár is megpihenhet a
tónál.

Most, hogy beköszöntött a hideg idő
és hamarosan itt az igazi tél, ideje fel-
tölteni szervezetünket még több vita-
minnal. És most nem kifejezetten a
csodatablettákra gondolunk, hanem a
természet által adományozottakra.
Persze tudjuk, hogy már nem tudunk
kimenni a kertbe, hogy friss gyümöl-
csöt szedjünk, de még számtalan
olyan növény, bogyó, vagy gyümölcs
van ami ilyenkor erősíti szerveztünk
ellenállóképességét. A legismerteb-
bek a citrusfélék, amik ma már szinte
minden zöldségesnél kaphatóak.

A citrusfélék családjának legfiata-
labb tagja a citrancs vagy más szóval
grépfrút (grapefruit). A növény a po-
melo és a narancs kereszteződésének
eredménye. Szubtrópusi, trópusi kör-
nyezetben él. Grépfrútot a nyugat-
indiai Barbadosban találtak először,
méghozzá 1750-ben Griffith Hughes
tett róla említést, és „forbidden fruit“-
nak, tiltott gyümölcsnek nevezte el.
Manapság elsősorban Floridában és
Nyugat-Indiában termesztik, de Spa-
nyolországban, Marokkóban, Izrael-
ben, Jordániában, Dél-Afrikában,

Brazíliában, Mexikóban és Jamaicá-
ban is megtalálható. Világviszonylat-
ban a grépfrút fogyasztás a citrom és
a narancs után a harmadik helyen áll.
Néhány évtizeddel ezelőtt még csak
egy fajtáját ismerték, ma azonban ró-
zsaszínű és piros belsejűt is találha-
tunk. Ízben, zamatban a piros változa-
tok édesebbek, harmonikusabbak. A
gyümölcs két hétig tárolható szoba-
hőmérsékleten. 10-15 °C-on 85-90
százalékos páratartalom mellet 1 hó-
napig tárolható. A tárolás folyamán
íze harmonikusabbá válik, héja meg-
puhul.

A citrancsban nagymennyiségű A-
és C-vitamin található, valamint a B-
vitaminok mindegyike képviselteti
magát. Az ásványok közül káliumból
van a legtöbb. Már egy grépfrút is fe-
dezi a napi C-vitamin szükségletet!
Gyümölcssav tartalmának köszönheti
fő gyógyító értékét. A fogyókúrázók
kedvence, sokak szerint gyorsan égeti
a zsírt. Energiatartalma 35 kcal/100
gramm. Lassítja a különböző rákos
daganatok fejlődését, a benne találha-
tó hespetidin az egyik legerősebb ví-
rusölő, így jó hatása van vírusos meg-
betegedések gyógyításában, illetve

herpeszek le-
küzdésében is.

A legismer-
tebb és talán
legkedveltebb
citrusféle a na-
rancs. Ruténtar-
talmának kö-
s z ö n h e t ő e n
gyógyítja a vér-
ereket, nyugtat-
ja az idegeket.
A benne lévő
nobelitin csök-
kenti a vér sűrű-
ségét és csomó-
sodását. A C- és A-vitamin megelőz-
hetik a meghűléses betegségeket, jó-
tékonyan hatnak a légzőszervi nyál-
kahártyákra is. A narancsban lévő ás-
ványok csökkentik a vérnyomást is. 

Savtartalma serkenti a gyomor és a
belek működését, megkönnyíti a has-
nyálmirigy munkáját. Rendszeres fo-
gyasztásával megszüntethető a szék-
rekedés. Bioflavont is tartalmaz, így
vírus- és baktériumölő is. Csökkenti a
vér koleszterinszintjét, valamint erő-

síti az immunrendszert, de tökéletes
kiegészítője a rákos betegségek keze-
lésének is. A narancs tele van antio-
xidánssal: karotinnal és flavonokkal.
A benne levő limonene különösen a
mell és tüdőrák elleni harcban hatá-
sos.

A héját nyers állapotában reszelve,
de szárítva is használják. Higiéniai
szempontból fontos, hogy felhaszná-
lás, vagy a szárítás megkezdése előtt,
alaposan tisztítsuk meg. Különböző
édességek, cukrászati termékek, likő-
rök, de édes sütemények és krémek
készítéséhez, de sütve készített szár-
nyasételekhez is használják.

A jól ismert „magyar narancs” a
citrom. Az egyetlen gyümölcs, amely
egész évben megtalálható a zöldség-
üzletekben, a legértékesebb oldó,
és méregtelenítő gyümölcs, fontos
gyógyhatású készítmények alapanya-
ga. Ma már szinte nékülözhetetlen
különösen télen, hiszen egy jó meleg
citromos tea az embert átmelegíti,
ezeken a fagyos estéken. A perzsák
már az időszámításunk kezdete előtt
is termesztettek citromot. Arab keres-
kedők hozták be Európába, ahol csak
nyolcszáz éve honosodott meg. Az

1600-as évek elején az orvosok fölve-
tették, hogy a citromlé gyógyítja, il-
letve megelőzi a skorbutot. A citrom
serkenti az emésztést, és erősíti a
gyomrot. Mivel sok benne a C-vita-
min, segíti a meghűléses betegségek
megelőzését. A közkedvelt aromájú
fűszert a külső héjából nyerjük. Az
érett citrom a legértékesebb oldó és
méregtelenítő gyümölcs – sajnos, ná-
lunk nemigen kapható. A bolti citro-
mot éretlenül szüretelik és utóérlelő
vegyszerekkel permetezik, ezért héjá-
nak minősége gyengébb.

Bioflavon-tartalma vértisztító hatá-
sú, és regenerálja is a véredényeket. A
citromlé hígítva is elpusztítja a kole-
ra-, a diftéria-, és a tífuszbaktériumo-
kat. Szinte nincs olyan betegség vagy
gyengeségi állapot, amin a citrom ne
segítene. A bőrnek is elsőrendű fiata-
lítója és regenerálója; megelőzi a ko-
paszságot, erősíti a fejbőrt, a hajhagy-
mákat. Mandula- vagy avokádóolajjal
elegyítve jó bőrápolószer. Ha ezt erő-
sen a fejbőrbe dörzsöljük, hamarosan
megszünteti a haj korpásodását, meg-
akadályozza a hajhullást.

Mint láthatjuk, a citrusfélék tes-
tünk szinte minden részére jótékony
hatással vannak, de ami most a leg-
fontosabb, hogy napi fogyasztásuk-
kal, előzzük meg az influenzát és a
meghűléses betegségeket, így ne le-
gyünk restek reggelente egy pohár
frissen facsart citruslét meginni.
Egészségünkre!

November 22-23.:

dr. Kovács Ilona
Tel.: 20/9455-495

Gödöllő, Úrréti u. 14.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Állati dolgok

Megfigyelt vadludak
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Nem csak kertészeknek...

A citrusfélékről

EEllvveesszzeetttt!!

Elveszett a TÜCSÖK névre hallgató kutyánk októ-
ber 16-án éjjel a Gödöllő, Dembinszky utcából. Fe-
hér színű, közepes termetű, bal füle pöttyös, jobb
füle barna foltos, nyakában piros bolhanyakörv.
Kérem, aki megtalálta, vagy látta valahol, jutalom
ellenében értesítsen bennünket a 06-20/579-
7533-as, vagy a 06-30/9894-874-es telefon-
számokon. Köszönjük a segítségüket!

Bár a szajkót, vagy népies nevén Má-
tyásmadarat mindenki ismeri, egyik
rokona, a fenyőszajkó csak nagy rit-
kán figyelhető meg hazánkban és
csak elvétve téved egy-egy példány
városunkba. Mégis aki az erdőket, fő-
leg a fenyveseket járja, télen találkoz-
hat néhány kóborló fenyőszajkóval.
Mint neve is jelzi főleg a fenyvesek-
ben él, eredeti hazája Skandinávia dé-
li része, az Alpokba, a Kárpátok és a
Dinári-hegység fenyőerdejei és nyíre-
sei. Középhegységek erdeiben talál-
ható, állandó, de ősszel alacsonyabb-
ra költözik és egyes példányai kóbo-

rolnak. Ezek a kóborló egyedek té-
vednek el hazánkba is. Színe miatt so-
kan, akik nem értenek hozzá óriás se-
regélynek vélik, pedig annál jóval na-
gyobb. Nagysága 32-33 cm, szárny-
fesztávolsága 52-58 centiméter, súlya
140-190 gramm. Tény, hogy a hazai
igen színes szajkóra egyáltalán nem
hasonlít. Sötétbarna sapkája és szár-
nya van. Tollruhája világosbarna, fe-
hér mintázattal, ami jól elrejti a kör-
nyezetében. Főleg fenyők magjaival,
és makkal táplálkozik, de szívesen fo-
gyaszt rovarokat, sőt kisebb emlősö-
ket és énekesmadarakat is. Tavasszal
ezek fészkeit rabolja, hasonlóan hazai
rokonához.

Magyarországon védett, eszmei ér-
téke 10.000 Ft.

Ritka vendégek

Fenyőszajkó

A ritka fenyőszajkó

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

November 17-24-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.
November 24-december 1-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. 
Tel.: 545-585.

M. Szabó és Társai Kegyeleti Bt., Gödöllő, Dózsa György út 38. Tel.:
28/410-302, 20/937-6375. 
PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
30/634-3723.

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a építésügyet
érintő országos jogszabályok változása miatt Gödöllő
Város képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i ülésén
átfogóan módosította a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 16/2001. (V.2.) számú önkormányzati rende-
letét. Az érdeklődők a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ren-
deletet Gödöllő város hivatalos honlapján (www.godollo.hu), a Polgár-
mesteri Hivatal Lakosságszolgálati, Jegyzői és Főépítészi Irodáján
ügyfélfogadási időben megtekinthetik. 
Gödöllő, 2008. október 3. 

Dr. Nánási Éva Címzetes Főjegyző 

Gödöllő Város Önkormányza-
ta (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
pályázatot hirdet a Gödöllőn,
a rögesi városrészben lévő
6270/21, 6270/22 és 6270/23
helyrajzi számú földrészletek-
ből álló ingatlan-együttes tulaj-
donjogának megszerzésére.

Az ingatlanok ismertetése:
1. A 6270/21 helyrajzi számú, 8423
m2 területű, beépítetlen terület meg-
nevezésű ingatlan természetben a
Márki Sándor utca és a Thegze Lajos
utca sarkán található.
2. A 6270/22 helyrajzi számú, 6295
m2 területű, beépítetlen terület meg-
nevezésű földrészlet az Ottó Ferenc
utca 6-8. szám alatt fekszik.
3. A 6270/23 helyrajzi számú, 6244
m2 területű, beépítetlen terület meg-
nevezésű ingatlan az Ottó Ferenc
utca 2-4. szám alatt található.
Az ingatlan-együttest alkotó földrész-

letek egymás mellet
helyezkednek el,
közművel ellátatla-
nok.
Az ingatlan-együttes irányára: 212
MFt + 20 % ÁFA
A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájé-
koztatóban előírtakat kell tartalmaznia 
Az írásos pályázati tájékoztató a Vá-
rosháza II. emelet 233. számú helyi-
ségében vehető át.
Az érdeklődők részére részletes tájé-
koztatást ad: Tolnai Katalin (Város-
háza II. emelet 233. sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253. 
E-mail: tolnai@godollo.hu

A pályázat benyújtásának helye és
határideje: Gödöllő, Városháza (Sza-
badság tér 7.), Vagyongazdálkodási
Iroda, 233. számú helyiségben, Tol-
nai Katalin főmunkatársnak, 2009.
január 12-én, 16 óráig

Pályázati hirdetmény

Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő,
Szabadság tér 7.) kizárólag a meghirdetés
időpontjában Gödöllő város közigazgatási
területén életvitelszerűen lakó és költségel-
vű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tu-
lajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi joggal
nem rendelkező, vagy a városban tevé-
kenységet folytató munkáltatónál határo-
zatlan idejű munkaviszonyban foglalkozta-
tott személyek részére pályázatot hirdet a
Gödöllő, Szt. János u. 26. II/23. számú, 30
m2 alapterületű,  komfortos, egy szobás,
továbbá a  Deák F. tér 3. fszt. 2. számú, 60
m2-es, egy + két fél szobás, összkomfortos
lakás költségelvű lakbérrel, öt éves időtar-
tamra történő bérbeadására.
A pályázatok kizárólag formanyomtat-
ványon nyújthatók be, melyhez mellékelni
kell az abban előírt dokumentumokat.
A formanyomtatványok és a lakások bérbe-
vételével kapcsolatban további információ-
kat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfo-
gadási időben a Polgármesteri Hivatal La-
kosságszolgálati vagy a Vagyongazdálko-

dási Irodáján vehetők
át. A lakások alaprajzai
ugyanitt megtekinthe-
tők.
A pályázatok benyúj-
tásának feltétele:
A pályázatnak mara-
déktalanul meg kell felelnie 
az írásos pályázati tájékoztatóban megfo-
galmazott feltételeknek.
A lakások bérbevételére kizárólag az egyes
lakástípusokra meghatározott és a tájékoz-
tatóban közzétett összetételű családok
nyújthatnak be pályázatot!

A pályzatok benyújtásának helye és ha-
tárideje: Városháza (Gödöllő, Szabadság
tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda 232. szá-
mú helyiségében hétfői, vagy szerdai
napokon 8 és 12, valamint 12.30 és 16 óra
között 2008. november 24., 16. óráig.

A pályázatokat a Képviselő-testület Gaz-
dasági Bizottsága bírálja el, a lakások bér-
lőit ezen bizottság javaslata alapján a kép-
viselő-testület választja ki.

Pályázati felhívás

Árverési hirdetmény

Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet Gödöl-
lő, Dózsa György út 1-3. földszinti nem lakás célú helyi-
ség tulajdonjogának megszerzésére

Az ingatlan ismertetése:
A 417/11/A/85 hrsz-ú, 18,54 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség Gö-
döllőn, a Dózsa György út 1-3. emeletes társasházban található.
A helyiség víz-és csatornahálózatra kötött, egyéb közüzemi szolgáltatás a
társasházat ellátó vezetékrendszerre való csatlakozással biztosítható

Kikiáltási ár:
nettó 3.400.000 Ft, mely az árverésen a licitálás kiinduló összege.

Az árverés helye:
Gödöllő Városháza (Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség)

Az árverés ideje:
2008. december 19. du. 15 óra

Az árverésre jelentkezés feltétele: 
Bánatpénz címén a helyiség kikiáltási ára 20 %-ának megfelelő összeg, azaz
680.000 Ft befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken
és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.

Az árverésen történő részvételre 2008. december 15-én du. 16 óráig le-
het jelentkezni a Gödöllő Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iro-
dáján (Városháza II. emelet) a 227. sz. helyiségben.

Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást, írásos dokumentációt dr. Sára
Magdolna ad. A helyiség keddi, csütörtöki és pénteki napokon, munkaidőben
történő megtekintésére a megjelölt személlyel időpont egyeztethető.

Telefon: 28/529-147, fax: 28/529-251., e-mail: sara.magda@godollo.hu

Rendeletváltozás

Gödöllő városának képviselő tes-
tülete 2008. október 22-én a 29/
2008. (X. 27.)  sz. önkormányzati
rendelet a közterületek és az
egyes, nem közterületnek minő-
sülő ingatlanok tisztántartásáról,
állagának megóvásáról szóló ren-
delet 6. paragrafusát az alábbiak
szerint módosította.

6.§. (1)A karácsonyi ünnepek után
a karácsonyfákat a lakótelepeken a
hulladék begyűjtését végző köz-
szolgáltató által kijelölt helyre, a
forgalmat nem akadályozva lehet
elhelyezni.
(2) Veszélyes hulladékot köz- és
magánterületen elhelyezni, tárolni
egyaránt csak a környezetvédelmi
hatóság engedélyével és az általa
előírt módon szabad.
(3) Tilos
a) az úttestet, járdát, egyéb közte-
rületet, a közterület felszerelési és
berendezési tárgyait szennyvízzel,
vizelettel, emberi és állati ürülékkel
beszennyezni, megrongálni, szenny-
vizet a közterületre kiönteni, kive-
zetni;
b) a közterületeken szemetet, hul-
ladékot elszórni, eldobni, oda 
szennyes vagy egészségre ártalmas
folyadékot kivezetni, kiönteni;
c) a közterületen, zöldterületen lévő
növényeket (fa, díszcserje stb.)
megrongálni, csonkítani, leszakí-
tani;
d) közterületen szennyeződést oko-
zó tárgyak letisztítása, mosása, vegy-
szeres anyaggal történő kezelése;
e) a város területén elhelyezett
gyűjtőedényekből a guberálás.
(4) Ivóvizet szolgáltató kutakat,
közkifolyókat csak rendeltetéssze-
rűen, ivóvíz vételére szabad hasz-
nálni.
(5) Az állatok által a közterületen
okozott szennyezés eltávolításáról
az állattartója, sétáltatója köteles
haladéktalanul gondoskodni.
(6) Hórakást elhelyezni közterü-
leten csak úgy szabad, hogy a köz-
lekedést ne akadályozza vagy ve-
szélyeztesse, útburkolati jeleket ne
takarjon el, tömegközlekedési esz-
köz megállóhelyén a fel és leszál-
lást ne akadályozza, közszolgálati
felszerelési tárgyakat (pl. vízelzáró
csap, lámpaoszlop, stb.) és a nö-
vényzetet ne károsítsa.

(7) KÖZTERÜLETEN, VALAMINT IN-
GATLANON BELÜL ELSZÁRADT NÖ-
VÉNYI HULLADÉKOT PÉNTEKEN 13-
TÓL 18 ÓRÁIG ÉS SZOMBATON 10-
TŐL 13 ÓRÁIG LEHET SZABADTÉREN

ÉGETNI, EGYÉB IDŐPONTOKBAN TI-
LOS. HÁZTARTÁSI ÉS EGYÉB HUL-
LADÉK (MŰANYAG, MŰANYAGGAL

BEVONT KÁBEL, RONGY, GUMI STB.)
ÉGETÉSE TILOS!

(8) Közterületen hirdetményt elhe-
lyezni csak az e célra rendsze-
resített hirdetőtáblán szabad. Az ak-
tualitását veszített hirdetések eltá-
volításáról annak kihelyezője köte-
les gondoskodni. 
Épületek falaira és a közterületen
elhelyezett bármilyen létesítményre
firkálni tilos!

1 SZÁZALÉK

A Gödöllői Kazinzcy körúti Óvóda Gyermekeiért Alapítvány 
ezúton megköszöni mindazoknak, akik 2007-ben személyi jövedelem-
adójuk 1 %-át, összesen 298 803.- Ft-ot közhasznú alapítványunknak

adományozták. Ezt az összeget játszó szőnyegek, fénymásoló vásárlására
és festékek, barkácsoláshoz szükséges anyagok beszerzésére fordítottunk. 

Szíves felajánlásaikat továbbra is várjuk és köszönettel fogadjuk.
Számlaszámunk:10103836-46203600-01000000

Adószámunk:18691360-1-13

Gazdasági ügyintézés, pénztár: hétfő, szerda: 9 – 15 óráig
Jogsegélyszolgálat:  két hetente hétfőn 15 – 17 óráig, 

előjegyzés nem szükséges
Pszichológus: minden szerdán 13 – 18 óráig, előjegyzés szükséges, 

időpont a családgondozóktól kérhető
Életmód klub az egészséges életmód iránt érdeklődőknek, mindenki
számára nyitott: havi rendszerességgel, pontos időpontról információ

kérhető a családgondozóktól.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Megközelíthető: Gödöllő, Ganz Á. u. 7. Tel: 28/513-605,606 

Fax: 28/430-423, e-mail: forras.segito@vnet.hu
Nyitva tartás: hétfő 8 – 18, kedd 8 – 18, szerda 8 – 18

csütörtök 8 – 18, péntek zárva 

Ruhaválogatási lehetőség minden héten kedden 8 – 10 óra között

„filléres ruhavásárt” rendez holland adományból

Női, férfi, és gyermekruhák, ágyneműk, takarók kiárusítására 
kerül sor pár száz forintos egységárakon.

Időpontjai: 
november 28. péntek 8.30 – 16 óra között

november 29. szombat 8.30 – 12 óra között
Helye: 

Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7. sz. alatt.
A vásárból befolyt összeget a rászoruló családok karácsonyi 

megajándékozására fordítjuk.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

HIRDETMÉNY

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal felajánlja el-
adásra leselejtezett, elavult – működő, illetve
működésképtelen – számítástechnikai eszközeit:
monitorokat, számítógépeket, nyomtatókat szak-
értő által megállapított áron. 
Időpontja: 2008. november 28., péntek, délelőtt 9-10-ig.
Helye: Polgármesteri Hivatal, Gödöllő, Szabadság tér 7., 2-es garázs.
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A régi községháza helyén
megnyílt

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ

SZÁLLODA
étterme és kávéháza várja Önöket!

Napi 3 fogásos menüajánlat: 1000 Ft/fő. Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, 

Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát! Szombaton élőzene!

VÁLASSZON ÚJ ÉTLAPUNKRÓL PÉNTEKEN, SZOMBATON 
ÉS VASÁRNAP 30 % ENGEDMÉNNYEL!

Nyitva tartás:              Étterem: 12–22            Kávéház: 7–22.
Asztalfoglalás és információ: 28/816-819            info@erzsebetkiralynehotel.hu

Programelőzetes

2008. december 1-től 23-ig

bécsi hangulatot idéző adventi vásár a
szálloda belső udvarában.

2008. december 8-tól 14-ig

Disznótoros Napok.

2008. december 31-én szilveszteri bálra

várjuk Báltermünkbe meglepetés 

műsorral (13.500 Ft/fő). 

Előjegyzés és asztalfoglalás 

a 28/816-819-es telefonszámon
Schuster Lászlónál.

A VÁROSI PIACON
Üzlet, asztal és parkolóhely bérlési lehetőségek 
(ruhanemű, cipő, virág, zöldség-gyümölcs stb.)

Érdeklődni:  a helyszínen, illetve a 
06-30-503-0777-es telefonszámon. 

ARANYKAPU A VÁROSI PIACON 2008.DECEMBER 1-24-IG.

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk minden hajdani és jelenlegi Martinovics Utcai óvodás szüleit,Szeretettel meghívjuk minden hajdani és jelenlegi Martinovics Utcai óvodás szüleit,

ismerőseit hagyományosismerőseit hagyományos BÁLI MULATSÁGUNKRABÁLI MULATSÁGUNKRA!!

HELYEHELYE: az Egyetemi Étterem: az Egyetemi Étterem
IDŐPONTJAIDŐPONTJA: 2008. december 6., 19 órától: 2008. december 6., 19 órától

Tánc,műsor, tombola, meglepetések! Meleg vacsora, büfé.Tánc,műsor, tombola, meglepetések! Meleg vacsora, büfé.

Belépők telefonon rendelhetők (28-420-786), vagy Belépők telefonon rendelhetők (28-420-786), vagy 
a helyszínen 2700 forint/fő áron válthatók.a helyszínen 2700 forint/fő áron válthatók.
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Pontszerzéssel zárta a Pest me-
gyei I. osztályú bajnokság utolsó,
őszi fordulóját a Gödöllői SK. 
Szabados György együttese Ba-
gon vendégszerepelt és ért el
1–1-es döntetlent a szomszédvá-
ri rangadón, ezzel a 10. helyről
várhatja a csapat majd a tavaszi
folytatást.

A találkozó igen élvezetes, változatos és
remek iramú volt. Az első félidőben a
Gödöllő közelebb állt a gólszerzéshez,
és bár a házigazdáknak is volt lehetősé-
gük, nem sikerült egyik csapatnak sem
megszerezni a vezetést. A gól nélküli el-
ső 45 perc után felpörögtek az esemé-
nyek. A Bag többször veszélyeztette a

Tóth Gyula által őrzött gödöllői kaput
és az egyik ilyen akciójából meg is sze-
rezte a vezetést. A mieink nem adták fel
és a próbálkozásokat siker koronázta.
Pádár László találatával sikerült
egyenlíteni és elhozni az egyik pontot a

jó erőkből álló Bag otthonából. A GSK
15 fordulót követően 18 ponttal a bajno-
ki tabella 10. helyét foglalja el (5 győ-
zelem, 3 döntetlen, 7 vereség, 15–21-es
gólkülönbség).
Az U19-es gárda is nyerni tudott és, ha
az előző fordulóból elmaradt meccsét is
megnyerik a fiatalok, akkor a 4. helyen
zárhatják a bajnokság őszi szakaszát.

(részletes bajnoki tabella megtalálható a
www.gbulls.hu honlapon)

Pest megyei III.
osztály – Lista-
vezető GEAC

Listavezetőként
várhatja a tavaszi
folytatást a megyei
III. osztály gödöl-
lői csoportjában
vitézkedő GEAC,
miután az utolsó

mérkőzésén a Püspökszilágy vendége-
ként tudott nyerni.
A 32 ponttal első helyen záró Gödöllői
EAC mérlege 13 fordulót követően: 10
győzelem, 2 döntelen és egy vereség. A
gólkülönbsége pedig 47–10).

Utánpótlás labdarúgás – Télen az
élen a 96-os csapat

A Gödöllői SK utánpótlás labdarúgó
csapatai közül remekül teljesített az
1996-os korosztály. Az U13-as csapa-
tunk az utolsó őszi mérkőzését is meg-
nyerve, a tabella első helyéről várhatja a
márciusi folytatást az országos kiemelt
II. osztályú bajnokság közép B csoport-
jában. A 34 ponttal élen záró fiatalok 11
győzelmet, valamint egy döntelent értek
el és mindössze egyszer kaptak ki. A
gólkülönbségük is imponáló: 58 rúgott
és 9 kapott gól. Győzelemmel zárta az
évet a C csoportban szereplő U12-es
csapat is (5. helyen zártak), míg az U15-
ös (10. hely) és az U14-es gárdák (9.
hely) pont nélkül maradtak az év utolsó
bajnokiján.
Országos kiemelt U15-U13-as baj-
nokság II. osztály közép B csoport,
13. forduló
U13: Bolha Focitanoda Tárnok – Gö-
döllői SK 0–4 Gólok: Husz Attila (2),
Pervai Gáspár (2), Nagy Barna 
U15: Bolha Focitanoda Tárnok – Gö-
döllői SK 3–1 Gól: Kővágó Ádám
Országos kiemelt U15-U13-as baj-
nokság II. osztály közép C csoport,
12. forduló
U13: Gödöllői SK U12 – Vecsés 3–1
Gólok: Morvai László, Rólik György
(2)
U15: Gödöllői SK U14 – Vecsés 1–5
Gól: Gyulai Zsolt.    -lt-

November 15-én, immáron 5. alkalom-
mal rendezték meg a Premontrei Gim-
náziumban a Grassalkovich-Kupát.
A viadalon 116 versenyző indult. A gö-
döllői akrtobatikus tornászok ismét ki-
tettek magukért, és minden egység fel
tudott állni a dobogóra. Gyermek kor-
osztályban egy leány hármas (Szamosi
Anikó, Tóth Anita, Oláh Luca) indult,
és megismételték az előző versenyüket,
így ismét aranyérmesek lettek. Serdülő
II. korosztályban egy leány hármas és
egy fiú páros képviselte egyesületünket.
A lányok (Kürtössy Krisztina, Oláh
Csenge, Papp Csenge) néhány apróbb
hibától eltekintve szépen dolgoztak és a
szoros mezőnyben megérdemelten let-
tek harmadikok. A fiúk (Janocha Ben-

ce, Zorkóczy Balázs) ismét megbízha-
tóan dolgoztak, így megérdemelten let-
tek aranyérmesek.
A serdülő I. korosztályban egy leány pá-
rosunk (Lochte Vanessza, Papp Kin-
ga) állt a szőnyegre. Gyakorlataikat
most is szépen, nagy hiba nélkül mutat-
ták be és a sűrű mezőnyben csak két
egység tudta őket megelőzni, ezzel a
harmadikok lettek. Ifjúsági I. osztályban
indult a korosztályos világbajnokságot
is megjárt férfi négyes és most sem
okoztak csalódást. A jutalmuk nekik is
az aranyérem lett. Gödöllő Város Önko-
rmányzata idén is felajánlott egy kupát a
legjobb gödöllői egységnek, melyet a
gyermek korosztályos leány hármas ka-
pott meg. Továbbra is szeretettel várja a
Grassalkovich SE a sportolni vágyó 6-
14 éves gyerekeket szerdán és pénteken
16–17 óra között a Montágh Imre Álta-
lános Iskola tornatermében. Érdeklődni
a 20/9511-072-es számon lehet.        -kl-

A TEVA-Gödöllői RC csapata a 8.
fordulóban Kaposváron vendélg-
szerepelt és ért el könnyed si-
kert. A mieink mindvégig kézben
tartva a meccset 3–1 arányban
nyertek és jelenleg a bajnoki ta-
bella  4. helyét foglalják el.

A bajnoki alapszakasz második körének
első, kaposvári  találkozóján saját dolgát
nehezítette néha a gödöllői hatos, főként
a második játszmában, de ez sem akadá-
lyozta meg abban Kötél Dóráékat,
hogy magabiztosan nyerjenek. A már
szokásosnak mondható rövidzárlat elle-
nére, leginkább a remeg ütőjátékkal elő-

rukkoló kubai légiósunk, Noralvis
Aguilera vezérletével kötelező győzel-
met arattak a lányok. A bajnoki tabellán
a győzelem ellenére egy helyet vissza-
csúsztak a Hollósy tanítványok, ugyanis
jobb pontarányának köszönhetően a Va-
sas ideiglenesen előzött. -ll-

Teljesítette tervét a férfi NB II. újonca-
ként szereplő Gödöllő, ugyanis nyert
Tokodon 14–4-re, ezzel a bajnokság
kezdetén a verhető csapatok közé sorolt
valamennyi együttest legyőzte. Az ed-
dig megszerzett 10 ponttal és a riválisok
megverésével elelérhető a kitűzött cél, a
biztos bentmaradás. A következő fordu-
lóban a veretlen Veresegyház érkezik
Gödöllőre.
NB III-ban a 9 pontos csapatunk Vácra
látogatott úgynevezett „négypontos
meccsre”. A váci csapat örülhetett
(12–6), így a szomszéd vár pontszám-
ban utolérte a mieinket. Papírforma
győzelmet aratott a megyei A-ban a gö-

döllői együttes, amely 12–6-ra nyert
Csepelen. Nagyon szoros az idei soro-
zat, hiszen a tabellán az első öt csapat
(köztük a mieink) 14, illetve 11 pont kö-
zött gyűjtögetett. A héten Nagykőrösre
látogatnak asztaliteniszezőink. A me-
gyei B-ben a Püspökhatvan látogatott
városunk csapatához és csalódottan tá-
voztak, ugyanis a Gödöllő nyert 13–5-
re. Az V. csapatunk a Boldoggal karölt-
ve kezdi leszakítani a mezőnyt és külön
meccset vív a legfényesebb éremért. A
VI. csapat szintén a megyei B-ben sze-
repel és ismét kiélezett mérkőzésen ma-
radt alul 10–8-ra az Újhartyán otthoná-
ban.    -bl-

Mindkét férfi csapat nyert
Majdnem hibátlan hétvégét tudhatnak
maguk mögött a gödöllői kézisek.
Nyerni tudott mindkét férfi csapat és
az ifisták is, míg a nőknél az ifista
lányok örülhettek győzelemnek. A
női kéziseink hazai pályán maradtak
alul a hétvégi fordulóban.
Eredmények: 
Női NB II. déli csoport, 9. forduló
GKC – Taksony 24–33

Ifi: GKC – Taksony 24–23
Pest megyei A csoport, 12. forduló
Budakalászi MSE – GKC 22–36
Ifi: Budakalászi MSE – GKC 15–32
Pest megyei B csoport, 12. forduló
Gödöllői KC II. – Mogyoród II 29–19

Az elmúlt héten fejeződött be a Hol-
landiában megrendezett junior Euró-
pa-bajnokság, ahol három gödöllői,
Benkó Réka, Gémesi Bence és Gáll
Csaba is képviselhette hazánkat. A fia-
talok remekül szerepeltek. Férfi kard
egyéniben Gémesi Bence bronzérmes
lett (Gáll Csaba a 19. helyen végzett),
míg a férfi kardcsapat tagjaként
mindkét gödöllői ezüstéremnek örül-
hetett (a csapat to-
vábbi tagjai: Iliász
Nikolász és Szilá-
gyi Áron). Benkó
Réka is örülhetett,
hiszen ő a női kard-
csapat tagjaként ért
el ezüstérmet (to-
vábbi tagok: Pető
Réka, Várhelyi An-
na, Várhelyi Kata).
A sikeres kontines-
viadal után meg-
kérdeztük a gödöl-
lői vívókat, hogy
elégedettek-e az
eredménnyel és milyen közeli céljaik
vannak (Gémesi Bencét sajnos nem
sikerült elérnünk).
Benkó Réka: „Az egyénit sajnos el-
rontottam, ugyanis túlizgultam a ver-
senyt. Ott mindenképpen jobban
akartam szerepelni. A csapatban is
benne volt az arany, ha jobban kon-
centrálunk, akkor nyerhettünk volna,
hiszen két tussal kaptunk ki. A hétvé-

gén megyek világkupa versenyre, Né-
metországba ahol szeretnék minél
jobban szerepelni, hiszen a sérült bo-
kám miatt néhány versenyt kihagy-
tam, így a ranglistán egy kicsit vissza-
csúsztam”.
Gáll Csaba: „Az egyéni versenyem
nagyon roszzul sikerült. Mindenkép-
pen döntőzni szerettem volna, hiszen
ez volt az utolsó részvételem Eb-n a

juniorok között. Csapat-
ban az aranyéremért men-
tünk ki, így azt kell mon-
danom, hogy összességé-
ben csalódott vagyok. A
jövő hétvégén a németor-
szági világkupán szeret-
nék a döntőbe jutni, ami-
vel elégedett lennék.”

Junior Világkupa –
Steiner Dániel bronz-
érmes

Az elmúlt héten, a Mad-
ridban megrendezett ju-

nior tőr világkupán Steiner Dániel
(képünkön) –, aki egyedüli magyar-
ként vett részt a megmérettetésen –
bronzérmet szerzett. A gödöllői ver-
senyző egészen az elődöntőig vere-
kedte magát, ahol végül 15–7-es
arányban verseséget szenvedett Miles
Chamley-Watson amerikai verseny-
zővel szemben, így a harmadik he-
lyen végzett.  -tt-

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Pontos zárás

Pest megyei I. osztály, 15. forduló
Bag FC – Gödöllői SK 1–1 (0–0)
Gól: Pádár László
U19: Bag FC – GSK 1–2
Gólszerzők: Kiglics Gábor, Kecskés
Gergő

Női NB I. Liga kiemelt csoport, 8. for-
duló
BITT Kaposvári NRC – TEVA-GRC 1–3 
(-19, 23, -17, -14)
Juniorok: BITT Kaposvári NRC – Gödöl-
lő 3–0

Pest megyei III. osztály gödöllői cso-
port, 3. fordulóból pótolt mérkőzés
Püspökszilágy – GEAC 1–2

Akrobatikus torna - V. Grassalkovich Kupa

Három arany, két bronz

Asztalitenisz – NB II-ben maradás a tét

Ötből három győzelem
Sátor-kupa amatőr teniszverseny

Helyszín: Gödöllő Kiskastély Te-
nisz - 2100 Gödöllő, Táncsics Mi-
hály 5. (Erzsébet parknál a foci-
pálya után)

Időpont: 2008. november 22-23.,
szombat-vasárnap

Versenyszámok:
Férfi egyéni: 2008. 11. 22. 12:00
(45 fölött és 45 alatt)
Férfi páros: 2008. 11. 22. 16:00
Vegyes páros: 2008. 11. 23. 11:00
Nevezési határidő: 
Férfi egyéni: 2008. 11. 22. 11:30
Férfi páros: 2008. 11. 22. 15:30
Vegyes páros: 2008. 11. 23. 10:30

Nevezés:
Madarassy Anikó 06/70-389-9967

Nevezési díj: 4.000 Ft/versenyszám

Díjazás: Tárgyjutalom

Kellemes időtöltést és jó
versenyzést kívánunk mindenkinek!

Kézilabda – Majdnem hibátlan hétvége

Következik: 
Férfiak: Megyei A csoport: November 22. Hajós
tornaterme 18 óra (ifi: 16 óra): GKC – Taksony

Megyei B csoport: November 23. Hajós 
tornaterme 18 óra: GKC II. – Vecsés SE II.

Kiskastély Tenisz Klub

Röplabda – NB I. Liga

Újabb könnyed siker

KÖVETKEZIK:

November 21., 17 óra egyetemi sportcsarnok:

TEVA-GRC – Békéscsabai RSE

Vívás – Junior Európa-bajnokság

Érmes gödöllőiek

M I K U L Á S  K U P A
Immáron 6. alkalommal rendezik meg Isaszegen a 4+1-es Futsal Kupát. Időpont: de-

cember 13-14. Nevezési határidő: december 10. Nevezési dí j :  15.000.-f t/ csapat
Jelentkezés,bővebb információ: Tokai Norber t 06-70-28-30-588

November 17-én hazai pályán fogadta a
GSK csapata a bajnoki címvédő, több
mint egy éve veretlen Mezei-Vill FC
Berettyóújfalu gárdáját. A Baranyai
Pál-Tóth László edzőpáros csapata
mindvégig egyenrangú ellenfele volt a
vendégeknek, sőt, akár a győzelmet is
megérdemelte volna, de ismét elmaradt
a pontszerzés. Élvezetes, sok gólhely-
zetet hozó mérkőzés első félidejében öt
100 százalékos helyzete volt a Gödöllő-
nek, de nem tudott élni ezekkel. A ven-
dégek a jól védekező mieink kapuját
többnyire távoli lövésekkel próbálták
bevenni, de ők sem tudtak túljárni a re-
mek napot kifogó Horváth András
eszén, így az első 20 perc után nem esett
gól.
A folytatásban sem változott a játék
képe. A GSK akarata érvényesült a letá-
madást játszó vendégek ellen. A hely-
zetkihasználáson nem sikerült javítani,
hiszen ebben a 20 percben is legalább öt
1000 százalékos helyzete volt a mi-
einknek, de a vendégkapus jól állt a lá-

bán ezen a napon. Benne volt a levegő-
ben, hogy aki az első gólt rúgja, azé a
három pont. A 33. percben megtört a jég
és  egy öngóllal megszerezte a vezetést a
vendég gárda (Baranyai menteni pró-
bált, de a hazai kapuba pattant a labda a
lábáról). Nem adta fel a GSK, meg is
volt a lehetőség az egyenlítésre, de is-
mét egy eladott labda és megint gólt 
szerzett a címvédő. Az utolsó két percre
vészkapussal próbálkoztunk, de nem si-
került gólt szerezni. A játék képéről
mindent elmond, hogy a mezőny leg-
jobbja a Mezei-Vill FC kapusa volt, per-
sze ez sovány vigasz. A GSK hetek óta
remekül játszik, de a győzelmet nem si-
kerül továbbra sem megszerezni, így
változatlanul a 9. helyet foglalja el a ta-
bellán. -tt-
Futsal NB I., 11. forduló
GSK – Mezei-Vill FC 0–2 (0–0)

Futsal NB I. – Jó játék pont nélkül

Megizzasztottuk a bajnokot

Következik:
November 24., 19 óra egyetemi sportcsarnok:

Gödöllői SK – Hírös FC Kecskemét

Álló sor: Berze Béla (technikai vezető), Hajdú Tamás, Hegyi Balázs, Szabó Tibor, Pervai Gáspár,
Tóth M. Barna, Nagy Barna, Dobi Gergő, Varsányi Áron, Tóth László (edző).
Alsó sor: Szikora Zsolt, Tóth-Velez Valentin, Husz Attila, Szabó Bence, Varga Tamás, Józsa Ta-
más, Pozsonyi Krisztián, Kiss Gábor.



INGATLAN

* Gödöllőn 5325 négyzetméteres, 7,40 AK szán-
tó eladó. Irányár: 3,1 millió Forint. Telefon: (20)
9349 013

* Eladó Gödöllőn,az Antalhegy lábánál egy 62 nm-
es, 3.emeleti 1+2 félszobás körpanorámás
téglaépítésű társasházi lakás. Iár.:16,8 millió Ft.
Érd.: (20) 339-8589

* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett
telken családi ház 2 lakással sürgősen eladó.
I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön
közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal ren-
delkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának
ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635

* Eladó Ingatlan Zsámbokon! Zsámbok kellemes,
csendes részén de a központ közelében eladó egy
nagyon hangulatos, sarok telken elhelyezkedő, '43-
ban épült, összközműves, 65m2-es parasztház, mely
2004-ben részben fel lett újítva. A házban 2 szoba,
konyha-étkező, kamra és fürdőszoba wc-vel talál-
ható. A telek szépen gondozott, rajta kb.30m2
nagyságú, tégla építésű melléképület található,
melyben garázs, nyári konyha található. A kertben
termő gyümölcsfák és díszfák vannak. Közelben:
Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 7,5 MFt
Tel: 70/312-5965,   20/928-3938

* Eladó 1 szobás lakás az Erzsébet Kir. Krt-on Iár:
7.5 M FT (20) 804-2102

* Akciós áron Eladó új építésű ikerházfél Gödöllőn!
3 szoba + nappali, 450 nm-es telekrésszel terasz
garázs. Kombicirkó radiátorokkal. Jó közlekedésnél!
2008. novemberétől költözhető Kulcsrakész ár: 23,5
MFt GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20 772-2429
HYPERLINK "http://www.godolloihaz.hu"
www.godolloihaz.hu 

* ÁR ALATT SÜRGŐSEN ELADÓ 2 SZOBÁS,
ERKÉLYES, FELÚJÍTOTT, EGYEDI FŰTÉSMÉRŐS
LAKÁS A PALOTAKERTEN PARKRA NÉZŐ TÖMBBEN.
IÁR 10,5 MFT   20-772-2429 

* Eladó új építésű lakás Gödöllőn! Tégla építésű tár-
sasházban 42m2-es, 1+1 félszobás lakás
cirkófűtéssel. 2009. augusztusi átadással. Iár: 13,6
MFt. U.itt 1 szobás lakás 11,5 MFt 20-772-2429

* Kossuth L. u-i jó állapotú 1+2 félszobás, erkélyes
lakás eladó! I.ár: 12,5 MFt 20-772-2429

* CSAK A GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONTNÁL! Eladó
új építésű ikerház Gödöllőn   2 szoba + nappali,
garázs 300 nm telekrésszel. Kulcsrakész ár 22 MFT
20-804-2102

* ÖNERŐ NÉLKÜL, garantált hitelre! Veresegyház új
építésű részén szocpolképes lakások eladók! 40m2-
95m2-ig, már 9,9 MFt-tól! 20 539-1988

* Minimális, vagy 0 Ft önrésszel!! Veresegyház
Ligetek részén az Ön által kiválasztott saját tula-
jdonú telkeinkre felépítjük álmai házát! 20 539-
1988

* Eladó házrész Gödöllőn az Alvégben 60nm-es ,
540 nm-telekrésszel , tégla , konvektoros . Iár 9,6
MFt   20 804-2102 

* Eladó Gödöllőn   földszinti tégla erkélyes konvek-
toros   2 szobás lakás Iár 11,9 MFt 20-804-2102

* Sürgősen eladó Központban 45 nm-es , másfél-
szobás , jó beosztású , felújított lakás kulturált
lakótömbben. Parkettás szobák, padlólapos konyha,
fürdő, folyosó.   Iár 9,5 MFt   20 772-2429 

* Gödöllőn Kertvárosban tégla, 4 szoba + nappalis,
cirkós pincés családi ház sürgősen eladó. Iár: 19,9
mFt     20 772-2429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT

* Gödöllőn jó fekvésű építési telek az Alvégben 20
méteres utcafronttal SŰRGŐSEN ELADÓ Iár 12,9
MFt 20-772-2429

* 840 NM-ES, panorámás ÉPÍTÉSI TELEK SZADÁN
SÜRGŐSEN ELADÓ, víz, gáz a telken 8,9 MFt-ért 20-
772-2429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT GÖDÖLLŐ
ÉS SZADA LEGNAGYOBB TELEKVÁLASZTÉKA!
HYPERLINK "http://www.godolloihaz.hu"
www.godolloihaz.hu 

* Sürgősen eladó Gödöllőn központban 1,5 szobás
lakás Iár 9,3 MFt 20-804-2102 

* Csanakban gyönyörű környezetben új építésű
4 szoba nappalis garázsos, panorámás ikerház
ELADÓ Iár 31,9 MFt GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722429   

* SÜRGŐSEN eladó 5szobás 168m2-es családi
ház Isaszegen csendes nyugodt zsákutcában! 2
generációnak is alkalmas dupla fürdőszoba, gon-
dozott kert! Iár 20,9 MFt 20-7722428 

* 3 szobás családi ház, ősfás telekkel csendes
utcában eladó Iár 15.5 MFt 20-804-2102

* 4 szoba nappalis garázsos ház Szadán 1100
m2-es telekkel jó közlekedésnél eladó. Iár 22,5
MFt 20-7722429

* Szőlő utcában 60 nm-es 2 szobás erkélyes
lakás eladó Iár 11 MFt 20-7722428

* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT LAKÁSOKAT
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ OTP MEL-
LETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428
HYPERLINK "http://www.godolloihaz.hu"
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

* 1500 m2 telekrész eladó az Isaszegi úton. KG-
K övezet. Tel: (30) 528-7777

* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos tár-
sasházban új építésű lakások eladók. Tel: (30)
946-7702

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

* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2
db 25 m2-es épületekkel közművesítve eladó.
Érd: (30) 946-7702

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örök-
panorámás építési telek családi okok miatt
eladó. Tel: (30) 946-7702

* GARÁZS ELADÓ (dupla) GÖDÖLLŐ KOSSUTH
LAJOS UTCÁBAN. Tel: (20) 352-7445
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

�yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig

K E D D E�  � I � C S Ü G Y F É L F O G A D Á S

Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig

Péntek: 8.30-12 óráig

Lapzártánk: péntek 12 óra.
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

-Keresünk eladó 10 000 nm
kereskedelmi területet ügyfelünk
részére. 
-Keresünk Gödöllőn gyorsétterem
céljára 80 nm-es kiadó ingatlant.

-Ambrus köz 2,5 szobás második
emeleti lakás 13,8 MFt.
-Rögesben új építésű 120 m2 nappali
+ 3 szobás családi ház 300m2 telekkel
garázzsal kulcsrakészen 28,4MFt.
-Kertvárosban 321 m2 telken egysz-
intes 95 m2  2 szobás családi ház
14.5MFt. 
-Királytelepen 620 m2 telken 75 m2  2
szobás családi ház 14.9MFt.
-Városközpontban 48 m2 nappali + 1
szobás felújított családi ház 15.9MFt.
-Petőfi téren  tégla, cirkós  nappali +
2 szobás lakás 19.5MFt.
-Kossuth  tégla cirkós  53 nm-es
2.em.-i lakás 17.8MFt.
-Új építésű  nappali + 3 szobás csalá-
di ház 500m2 telken 23.5MFt.



* Eladó Pásztó Kertvárosban, Mátrakeresztesen
egy 580 m2-es teljes közműves építési telek
(nyaraló /családi ház), gyönyörű panorámával.
Érd: (20) 242-5551

* GÖDÖLLŐN, HARASZTBAN GARÁZS ELADÓ.
Tel: (30) 2411-602

* Gödöllőn Kastély közeli csendes zsákutcában 120
nm alapterületű, belül részben felújított, 3 szobás
családi ház műhellyel (telephely engedély, ipari
áram) 556 nm-es telekkel. Iá: 16 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn, csendes környezetben, zöldövezeti
részen, 702 nm-es, örökzöldekkel beültetett, ősfás
telken 90 nm lakóterű, nappali + 3 szobás kétszintes
családi ház, egy különálló kis faházzal. Iá: 23 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a központban II. emeleti, 64 nm-es,
2+fél szobás, jó állapotban lévő (5 éve felújított),
erkélyes lakás. Iá: 14 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870 

* Gödöllőn téglaépítésű háztömbben, magasföldsz-
inti, 1+2 x fél szobás, teljesen felújított egyedi
fűtésű lakás (új víz- és villanyvezetékek, új burkola-
tok, saját kazán), saját + közös pincével. Iá: 16,5
mFt FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn belvárosi, téglaépítésű háztömbben nap-
pali (34m2) + 4 szobás, reprezentatív belső
kialakítású, 120 nm-es, erkélyes polgári lakás. Egye-
di fűtés, klíma, redőnyök, masszázskád, parketta
burkolat, pincerész, közös udvar. Iá: 26 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn központ közelében, teljesen felújított, 69
nm-es, 2+fél szobás, egyedi fűtésű nagy erkélyes lakás.
Új burkolatok, szaniterek, új nyílászárók, egybenyitott
konyha-étkező. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28-411-086

* Gödöllőn a központban 55 nm-es, 2 szobás, telje-
sen felújított, 3. emeleti lakás. Új burkolatok, új víz-
és villanyvezetékek, új beép. konyhabútor). Iá: 12,5
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn az Erzsébet-parknál, téglaépítésű, 108 nm
alapterületű, teljesen felújított és átalakított, igényes
belső kialakítású, 2 erkélyes lakás (nappali, konyha-
étkező, 3+fél szoba, 2 fürdősz.), pincével. Iá: 27 mFt
vagy 55 és 58 nm-es, 2 külön lakásként 13 ill. 14 mFt
ir.áron. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn 2000-ben épült, igényes külső és belső
kialakítású, nappali + 3 szobás, 3 szintes (240 nm),
galériás családi ház (40 nm-es terasz, kültéri
medence, kandalló, beépített szekrények, 613 nm-
es, örökpanorámás, parkosított telek). Iá: 35 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3
szobás (+társalgó) teljesen alápincézett, nagyon jó
állapotban lévő családi ház 540 nm-es örökzöldekkel
beültetett telekkel. Iá: 27 mFt. FŐNIX INGATLANIRO-
DA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn központhoz közel, 2003-ban épült, 80
nm lakóterű (nappali+2 szoba+étkező), színvonalas
kialakítású, tetőteres lakás, saját telekrésszel. Iá:
24,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Szadán 1080 nm-es telken, 100 nm alapterületű,
téglaépítésű, teljesen alápincézett, 2 szobás családi
ház, fedett nagy terasszal, garázzsal. Iá: 20 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Nagyfenyvesben, csendes
környezetben, 993 nm-es parkosított telken 1998-
ban felújított, kiváló fekvésű, 133 nm alapterületű, 4
szobás földszintes polgári családi ház. (pince,
garázs, télikert, öntözőrendszer). Iá: 35 mFt. Tel.
0620/9194-870

* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi
közműves telek faházzal, 12 m2-es boltíves pincév-
el, ásott kúttal, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel
eladó. Érd: (70) 534-7803

* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT
SÜRGŐSEN ELADÓ árukészlettel, berendezéssel
vagy anélkül. Főútvonal mellett, forgalmas
helyen. Tel: (20) 9716-172

* Gödöllőn, Kazinczy lakótelep szélén, zöld
övezeti társasházban 2 szobás, 59 m2-es, erké-
lyes, földszinti, jó állapotú lakás eladó. Iár: 11,8
M Ft. Érd: (20) 929-7758

* Gödöllőn Ambrus Z. közben 1. em. 49 m2-es telje-
sen felújított erkélyes lakás eladó. Érd: (28) 416-305

* SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház
20M Ft-os iáron, ill. 3280m2 közművesített
építési telek 8,5M Ft-os iáron eladó. Tel:
28/404-124, (30) 2766-526

* Gödöllőn az Erzsébet park mellett tulajdonostól
eladó egy 62 m2-es 1+2 félszobás, 1. emeleti erké-
lyes panellakás. Iár: 12M Ft. Tel: (20) 808-9372

* Gödöllőn négyemeletes palotakerti házban 61
m2-es 1. emeleti, parkra néző, egyedi fűtés-
mérős 2 szobás lakás eladó. Iár: 11,5 M Ft. Érd:
(28) 410-359

* Eladó Gödöllőn a Szt. János utcában 1.
emeleti, 64 m2-es, gázkonvektoros, felújított
lakás. Iár: 12,5 millió Ft. Érd: (70) 609-8471

* Gödöllő Erzsébet királyné körúton 1 szobás,
34 m2-es, távfűtéses, parkra néző, egyedi
vízórás 3. emeleti lakás eladó. Telefon, kábeltévé
pillanatnyilag szünetel. Érd: (20) 9138-221

* János utcai, fiatalos, jó állapotú, 50 m2-es,
1,5 szobás, amerikai konyha – nappali ,  4.
emeleti lakás eladó. Iár: 12 M Ft. Ingatlanosok
kíméljenek! Érd: (30) 966-1375

* Gödöllőn csendes zsákutcában alápincézett,
tetőtérbeépítéses családi ház eladó. Iár: 29,7
millió. Tel: (30) 998-1496

* Gödöllőn, a Repülőtéri úton sorházban 32 m2-
es, galériás lakás előkerttel eladó. Iár: 8,2 millió
Ft. Tel: (20) 439-5995

* Gödöllőn a Kertvárosban a HÉV megállóhoz 5
percre téglaépítésű 66 m2-es 2 szobás összkom-
fortos kis rezsijű ikerház fele eladó. Tel: (28)
418-339, (20) 295-5209
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* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 59 m2-es 2 szobás
(laminált parkettás), erkélyes lakás családi okok
miatt eladó. Iár: 11,5 M Tel: (70) 5500-605

* Eladó János utcai, téglaépítésű, 43 m2-es, kon-
vektoros lakás, szép állapotban! Érd: (70) 343-6098

* Gödöllőn a Csanakban 900 m2-es ősfás parkosí-
tott telek 43 m2-es újszerű állapotú igényes
kivitelezésű házzal eladó. Irányár: 25,2 millió Ft.
Érd: (70) 333-0496

* Eladó Gödöllőn az Ambrus közben 2 szobás 55
m2-es magasföldszinti jó fekvésű lakás szép
környezetben, reális áron. Tel: (20) 351-5974

* Eladó Gödöllő, Szent János utcában másfélszobás,
40 m2-es fölszinti lakás. Felújításra szorul. Iár: 9,8
M Ft. Tel: (20) 328-9666

* Gödöllő Paál László köz 4.-ben 2. emeleten másfél
szobás téglalakás eladó! Szépen felújított (galériás).
Iár: 11,5 M Ft. Érd: (70) 3420-200, (28) 769-192.

* ELCSERÉLNÉNK értékegyeztetéssel Szt.
János utcai, magasföldszinti, 65 m2 +(12+7m2
pince) alapterületű, teljesen felújított lakásunkat
gödöllői 3 szoba +nappali alápincézett családi
házra. Tel: (20) 482-7635

* Gödöllő központjában 2,5 szobás téglaépítésű
tehermentes öröklakás egyedi mérésű fűtéssel,
riasztórendszerrel, egyedi famunkákkal, beépített
konyhabútorral felújított állapotban eladó. Iár: 15
millió Ft. Érd: (30) 203-4910

* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és
külön-külön is. Csendes helyen, új kiosztásban,
közművesítve. Tel: (30) 250-7981

* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az
Ambrus közben csendes, nyugodt környéken 55 m2-
es, 2 szobás, 3. emeleti lakás. Iár: 14 M. Tel.: (30)
562-3475

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos
parasztház melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal,
200 nöl-es telekkel. Gáz, csatorna + ipari árammal.
Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel.
I.ár: 20 M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475

* Palotakerten első emeleti, 64 m2-es, nyugati
fekvésű, parkra néző, 2 szobás, nagy erkélyes, tágas
világos lakás fűtésmérővel korszerűsítve eladó. Iár:
11,5M Ft. Tel. (30) 402-0488

* Veresegyházon eladók 3 szoba + nappalis 96 m2,
112 m2 új, szocpol képes társasházi kertes lakások
akciós áron. Érd: (20) 974-8362

* Összeköltözők figyelem! Isaszegen családi ház
ELADÓ két különbejáratú lakrésszel. Vagy egy
lakrész KIADÓ. Tel: (30) 494-8518

* Gödöllőn a Remsey körúton ELADÓ vagy
hosszútávra KIADÓ egy igényes 64 m2-es bútorozat-
lan 3. emeleti, 2 szoba + ebédlős lakás azonnali
beköltözéssel. Nagyszerű elrendezés, egyedi vízórák,
légkondicionáló, kábeltévé, Internet. Uitt eladó egy
18 m2-es zárható gépkocsitároló a Remsey körút
mélygarázsában. Érd: (30) 409-5926

ALBÉRLET

* Palotakert 10./fszt. 3. 1 szoba összkomfort, telje-
sen felújítva, új bútorral KIADÓ: 50 E +kaució.
(Internet, kábeltévé.) Tel: (30) 9446-816

* 30 m2-es, 1 szobás lakás alacsony rezsivel nem-
dohányzó személy vagy pár részére kiadó. Tel: (70)
451-4323

* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em. távfűtéses,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 50 e Ft/hó,
rezsi, 2 havi kaució. Érd: (30) 9079-322

* Központban felújított, összkomfortos, 1 szobás
konyhás különbejáratú lakrész berendezetten vagy
anélkül kiadó. Tel: (30) 307-7314

* Gödöllő blahai részén, családi házban, külön
bejárattal 2 szoba összkomfortos lakrész kocsi beál-
lóval igényesnek kiadó. Tel: (20) 329-2954

* GÖDÖLLŐN ALBÉRLET KIADÓ. Érd: (28) 416-449,
(20) 226--3007

* Gödöllőn, az Erzsébet körúton két szobás, felújí-
tott, bútorozott lakás igényesnek kiadó. Főleg nem-
dohányzó fiatal párokat várunk. Érd: (28) 420-032,
(30) 271-6778

* Lakás kiadó Gödöllő központjában a Remsey körú-
ton. 60 m2-es, 1+2 félszobás, külön vízórás, vil-
lanyórás, 3. emeleti, távfűtéses. Tel: (20) 207-0530

* KEDVEZŐ ÁRON ALBÉRLET KIADÓ FÉRFI
RÉSZÉRE GÖDÖLLŐN. Érd: (30) 611-1080

* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a belvárosban 75
m2-es földszinti nappali + 2 szobás egyedi fűtésű
lakás 85.000 Ft + rezsi + kaucióért kiadó decem-
bertől. Tel: (30) 9617-621

* Kossuth Lajos utcában 65 m2-es felújított lakás
dec. 1.-től hosszútávra kiadó. Tel: (20) 312-2552

* Kiadó a Fenyvesben 3 szoba összkomfortos 80
m2-es családi házrész kocsibeállási lehetőséggel. 2
havi kaució szükséges. Érd: (30) 827-4272

* Gödöllőn 44 m2-es, másfélszobás lakás szabály-
ozható fűtéssel bútorozottan kiadó. 50.000 Ft +
rezsi + 2 havi kaució. Tel: (20) 3273 972

* Gödöllőn Szent János utcában 52 m2-es
téglaépítésű, jó állapotú, bútorozott lakás kiadó. Tel:
(20) 3601-675

* Azonnal beköltözhető Kör utcai, első emeleti, kon-
vektoros, másfélszobás lakás kiadó. Kéthavi kaució
szükséges. Bérleti díj havi 60.000 Ft. Érd: (30) 346-
5408

* Gödöllőn, Kazinczy ltp. 2 szobás egyedi fűtésű
lakásba lakótársat keresek, 25.000 +rezsi + 1 havi
kaució. Vagy albérletbe kiadó 50 E Ft +rezsi +kau-
ció. Tel: (30) 212-6390

* Gödöllő, központjában másfélszobás lakás
hosszútávra kiadó. 2 havi kaució szükséges: Tel:
(20) 335-0027

* Albérletnek 30 m2 lakrész kiadó egyedülálló
személynek 45 ezer Ft-ért rezsivel együtt. Tel: (70)
250-3276

* 2008. dec. 1.-től 70 m2-es panorámás amerikai
konyhás + 1 hálószobás, különbejáratú fiatalos lakás
kiadó kertes házban. Iár: 55.000 + rezsi + 1 havi
kaució. Tel: (30) 974-6356

* Palotakerten 64 m2-es lakás ELADÓ vagy KIADÓ
albérletbe, társbérletbe, bútorozva. 40 ezer Ft +
rezsi + 1 havi kaució. Tel: (20) 472-9601, (20)
9810-180

* Családi ház kiadó Gödöllőn. 2 szoba nappali, kony-
ha, fürdőszoba + garázs. 80.000Ft /hó. Tel: (20)
9361-233, (28) 415-581

* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.

* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi
fűtésű, 69 nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.:
(20) 479-4650

* Gödöllő központjában magasföldszinti 2,5 szobás
konvektoros lakás + cserépkályhafűtéssel kiadó. Tel:
(30) 2411-602

* Gödöllő központjában kiadó 2 szobás 55 m2-es
erkélyes, déli fekvésű, konvektoros, felújított lakás.
Tel: (30) 683-4951

* Komfort nélküli bútorozott szoba-konyha kiadó.
Gödöllő, Szilágyi Erzsébet u. 48. sz. alatt. Vargáéknál.

* Szadán albérlet kiadó új építésű házban két szoba
konyha, fürdő külön bejárattal, kocsibeállóval 60 E
Ft +rezsi. Tel: (70) 364-7992

* Kiadó Veresegyházon az Öreghegyen 112 m2-es 3
szoba nappali, garázsos új ház üresen. Érd: (20)
974-8362

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
*  CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*A Királytelepen 62 nm-es, 1+2 fél
szobás, téglaépítésű, jó elrendezésű,
panorámás 3. emeleti konvektoros,
társasházi lakás parkosított telken
eladó.  Iá: 16,5 mFt.
* Az Antalhegyen 1015 nm-es,
panorámás, ősfás telken, 150 nm-es,
nappali+ 4 szobás, 10 éve épült hangu-
latos lakóház eladó, vagy budapesti
lakásra cserélhető.  Iá: 38,5 mFt.
*A Kertvárosban, pár percre a központ-
tól, 10 éve épült, 250 nm-es lakóterületű,
dupla garázsos családi ház (tágas
terekkel, szoláriummal, szaunával, nagy
teraszokkal) eladó. Iá: 65 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nm-
es telken, 94 nm-es, most épülő, nap-
pali + 3 szobás, amerikai konyhás iker-
házi lakások, garázzsal eladók. Szoc.
pol. felvehető.  Irányár: 27 mFt.

*ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
*GÖDÖLLŐN, a Csanakban 2007-ben
épült, 190 nm-es, nappali +4 szobás,
amerikai konyhás igényes, garázsos
ikerházi lakás eladó. (Gondozott kert,
öntöző rendszer, víztisztító, vízlágyító
rendszer, központi porszívó, riasztó).
Irányár: 49,9 mFt.
*GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nm-
es telken most épülő, 102 nm-es, nap-
pali+ 3 szobás, garázsos ikerházi laká-
sok őszi átadással leköthetők. Szoc.
pol. felvehető. Irányár: 29,5 mFt.
*VERESEGYHÁZON, a Ligetekben kis-
méretű (2-3 szobás), új építésű ikerházi
lakások 400 nm-es, önálló telken januári
beköltözéssel eladók. Iár: 24 mFt-tól.
*CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN: 
*A Blahán, nappali +3 szobás, garáz-
sos, alápincézett, 100 nm-es, hangu-
latos családi ház 640 nm-es, parkosí-
tott telken eladó. Irányár: 29,5 mFt.
*Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken 160
nm-es, nappali + 3 szobás, jó állapotú
családi ház eladó. Beépített konyhabú-
tor, dupla garázs, mosókonyha, szau-
na. Irányár: 29 mFt.
*A Nagyfenyvesben 1993- ban épült,
120 nm-es, nappali +3 szobás földsz-
intes családi ház 800 nm-es parkosított
telken (garázs, hatalmas terasz, kültéri
medence) eladó. Irányár: 46,5mFt.
*A Nagyfenyvesben 174 nm-es, nap-

pali +4 szobás, garázsos, 3 szintes
családi ház 900 nm-es, panorámás

telken eladó. Irányár: 40 mFt.

*A Nagyfenyvesben 1991- ban épült, 210
nm-es, nappali +5 szobás családi ház
720 nm-es parkosított telken (garázs,
hatalmas teraszok) eladó. Iár: 38,7mFt.
*A Kertvárosban nappali+ 4 szobás, 2
szintes családi ház, 70 nm-es üzlethe-
lyiséggel eladó. Sokféle vállalkozásra
alkalmas!  Iá: 39,5 mFt.
*A Lázár Vilmos utcában 1989-ben épült,
908 nm-es, panorámás telken nappali +3
szobás családi ház eladó.  Iá: 27,8 mFt.
*Az Alvégben 993 nm-es telken, 60 nm-
es, kétszobás családi ház pincével, garáz-
zsal, nagy műhellyel eladó.  Iá: 24 mFt.
*Az Alvégben 3469 nm parkosított
telken (halastó, patak) 260 nm-es, 6
szobás családi ház (vállalkozásra alka-
lmas) eladó. Irányár: 52 mFt. 
*A Rögesben 900 nm-es telken 1998- ban
épült, kétszintes, 160 nm-es, nappali+ 3
szobás klimatizált családi ház (parkosí-
tott telek, medence, dupla garázs, pince,
öntöző rendszer) eladó. Iár: 38 mFt.
*ALBÉRLET:
*A Lázár Vilmos utcában 250 nm-es,
igényes családi ház hatalmas panorámás
telken, garázzsal hosszútávra bérbeadó.
Bérleti díj: 200 e. Ft./hó+ rezsi.
*A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, jó elrendezésű, erkélyes, kon-
vektoros, földszinti lakás min. 1 évre
bérbeadó. Kéthavi kaució szükséges.
Bérleti díj: 65e.Ft./hó+ rezsi.



* Gödöllő központjában a HÉV-től 5 percre lévő 4.
emeleti 1,5 szobás 55 m2-es távfűtéses panellakás
kevés bútorral hosszútávra kiadó! 42 ezer/hó +2
havi kaució. Tel: (70) 533-5859

KIADÓ

* Kossuth Lajos utcában felújított magasföldszinti 2
szobás lakás hosszútávra kiadó 1-2 fő, vagy iroda
részére. 60 E Ft/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel:
(70) 3330-496

* Gödöllő központjában a Szent Imre utcában 1.
emeleti 100 m2 alapterületű kétszintes ingatlan
közvetlen utcai bejárattal jó megközelítési és
parkolási lehetőséggel, +20 m2 két utcára néző
erkéllyel iroda vagy lakás célra, hosszútávra kiadó.
Érd: (30) 380-5875

* Kiadó új lakás a városközpontban, 55 m2-es,
tetőtéri, egyedi fűtéssel, bútorozva. Tel. (20) 9424-
237

* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 50 vagy 100
m2-es üzlet januártól kiadó. Tel: (30) 9617-621

* Kiadó Gödöllő Átrium Üzletház földszintjén a belső
udvarban 27 m2-es üzlethelyiség 2009. január 1.-
től. Érd: (20) 383-1291

ÁLLÁS

* Futárokat és takarítónőket keresünk. Tel.: 06 (20)
40 40 004

* Gödöllőn üzemelő étterembe alkalmi (beugrós)
szakácsot keresünk. Tel.: 30/913-8769.

* OPEL GAÁL MÁRKAKERESDEKÉS ÉS SZERVIZ kol-
légákat keres az alábbi munkakörök betöltésére:
autószerelő, karosszéria lakatos, autóvillamossági
szerelő. Kiemelt kereseti lehetőség, teljesitmény-
bérezés. E-mail: opelgaal@vnet.hu, cím: 2100 Gödöl-
lő, Dózsa Gy. út 67.

* Gödöllő központjában lévő sörözőbe szakképzett pul-
tos felszolgáló nőt felveszünk. Tel:06-70-312-5965

* Diákmunka saját szakmában FARMGAZDÁLKODÁS
BEINDÍTÁSÁRA mezőgazdasági, főiskolai hall-
gatókat keresünk. Érd: (20) 571-3561

* Unatkozó egyetemistákat és bérkiegészítésre
vágyó fiatalokat keresünk könnyű fizikai munkára,
gödöllői munkahelyre. A munkaidő testre szabott.
Bérezés: nettó 400 Ft/óra. Érd: (20) 526-5553,
(20) 3874-183

* A Panda Autómosó fiatal női és férfi munkatár-
sakat keres. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 68. Tel:
(20) 9417-670. Holló Józsefné

* Szakképzett varrónőket keresek precíz, pontos
munkára. Több éves gyakorlat előny. Tel: (30) 305-
6638

* Benzinkúton lévő orosz delikátesz üzletünkbe
nyelvtudással eladót keresünk. Munkavégzés helye:
M3-as gödöllői lehajtó. Tel: (30) 747-7363, (30)
206-4618

* Brókercég gödöllői székhellyel tevékenységi kör
bővülés miatt - 3 fő munkatársat keres. Magas
jövedelem, kötetlen munkaidő! Feltételek: lehetőleg
felsőfokú végzettség, erkölcsi bizonyítvány, határo-
zott egyéniség. Vezetői gyakorlat előnyt jelent. Tel:
(20) 2411-377, (20) 438-4178
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* Gödöllői Kézi Autómosóba férfi munkatársat kere-
sek. Tel: (30) 9915-554

* Controllert felveszünk okleveles közgazda
végzettséggel, 3 év elemző közgazdász gyakorlattal,
angol nyelvtudással. Jelentkezés szakmai önéletrajz,
és a végzettséget igazoló okmányok másolatainak
benyújtásával. Postacím: HM ARMCOM ZRt. 2101
Gödöllő, Pf.:395. Tel: (30) 659-7869.

* HR menedzsert felveszünk jogi, vagy HR menedzs-
er, illetve üzleti és HR menedzsment egyetemi
diplomával, tárgyalóképes angol nyelvtudással.
Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés szakmai
önéletrajz, és a végzettséget igazoló okmányok
másolatainak benyújtásával. Postacím: HM ARMCOM
ZRt. 2101 Gödöllő, Pf.:395. Tel: (30) 659-7869.

* GÖDÖLLŐI ÉPÍTŐIPARI CÉG MUNKATÁRSAKAT
KERES AZONNALI BELÉPÉSSEL. Tel: (20) 40-23-
044, (28) 610-513

* Gépkocsiból történő tejárusításhoz jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat keresünk heti 4 nap
munkára. Tel. (28) 418-105, (30) 642-9196

* ÜZLETÉPÍTŐKET KERESEK. Érd: (30) 654-7347

* Dísznövénykertész, kertépítő (nem szezonális jel-
leggel) munkát keres. (8 éves szakmai tapasztalat-
tal, kisteherautóval.) Tel: (20) 396- 6418

* Adatrögzítést, gépelést, szövegszerkesztést,
internetes adóbevallást, irodai munkát vállal szám-
laképes Bt. Érd: (20) 912-9465

* Esztergályost 700,- Ft-os bruttó órabérrel gödöl-
lői munkahelyre felveszünk. Bejárás a részvénytár-
saság gépjárművével. Cím: HM ARMCOM ZRt. 2100
Gödöllő, Dózsa Gy. út 63/a. Postacím: 2101 Gödöllő
Pf. 395. Telefon: (30) 659-7869.

* FODRÁSZT, KOZMETIKUST, MANIKŰR-
PEDIKŰRÖST keresünk vállalkozóival exkluzív gödöl-
lői szépségszalonunkba; alakformáló, masszőr,
infraszauna és szolárium mellé. Tel: (30) 676-4335

* Háztartásának vezetésébe besegítek. Takarítás,
vasalás, gyermek és idős szülő gondozása. Tel: (20)
476-0648

* Gödöllői szépségszalonba FODRÁSZT,
MANIKŰRÖST, MŰKÖRMÖST keresek. Érd: (30) 989-
3652

* Gödöllőn, Aszódon takarítást, idős személy felü-
gyeletét, gondozását, ápolását vállalom. Tel: (20)
332-8190

* Ön rendelkezik főállással, csak kevés a
jövedelme? Szeretné, ha a családi kasszába plusz
pénz is kerülne? Kifejezetten másodállásba, rugal-
mas munkaidővel keresünk dolgozni akaró 25 – 40
év közötti munkatársakat. Feltétel: jó megjelenés,
kommunikáció és saját autó. Időpont egyeztetés:
(30) 2100-765

* 2008. december 1.-i belépéssel gödöllői munkahe-
lyre számítógép szervizes munkakörben önállóan
dolgozni tudó szakembereket keresünk. Időpont
egyeztetés és információ: (28) 430-695

SZOLGÁLTATÁS

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák,
házidolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel!
Tel.:: 30/851-8763.

* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler,
villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel: (30) 300-
6200. www.hutogepszereles.hu 

* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomá-
val, korszerű gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-,
gáz-, fűtésszerelés. Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-
555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu 

* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán belül.
Tel: (30) 302-4622. www.csoszereles.hu 

* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán
belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű
villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szaksz-
erű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok,
mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig.
Tel: (70) 613-5662.

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T:
(20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!

* KÖLTÖZTETÉS: KÖLTÖZZÖN VELÜNK!
HÉTKÖZNAPOKON ÉS ÜNNEPNAPOKON IS. Akár cso-
magolással, lomtalanítással egybekötve. Tel: (20)
951-5654

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és
egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos, meg-
bízható munka rendszeresen és alkalmanként is.
Tel.: (30) 20-200-50

* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások
készítése. Tel: (28) 407-122.



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

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartá-
lyok javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtéssz-
erelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel: (30)
9229-553.

* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat vál-
lalok rövid határidőn belül. Tel: (70) 944-2377

* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka,
elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165

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

* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS
LAKÁSOK MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT
ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: (20) 9361-233.

* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés,
minden, ami festőmunka, garanciával. Tel: (30) 386-
4456

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparket-
ta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és hajó-
padló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése.
Tel: (70) 505-1177.

* GYERMEKGONDOZÓNŐI végzettséggel gyermek-
felügyeletet vállalok, autóval rendelkezem. Tel: (20)
3349-702

* KŐMŰVES MUNKA AZONNALI KEZDÉSSEL. Tel:
(20) 9352-138

* Hölgyek, Urak! Frissítő, lazító masszázs a Petőfi
Udvari Fitotékában. Gödöllő, Petőfi tér 13. Tel: (20)
993-7883 Ugyanitt gyógy – sportmasszázs. Tel:
(70) 333-5478

* GÖDÖLLŐ TERÜLETÉN TAKARÍTÁST VÁLLALNÉK.
Érd: (20) 950-3940

* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó
férfi házkörüli munkát vállal. Kertépítés, földmunka,
lakatos munka, bármilyen kerítés-készítés, javítás,
festés. Szennyvíz bekötés, csapadék víz elvezetés,
lambériázás, parkettázás. Kőműves munkák, tető-
javítás, fakivágás. (30) 402-7276

* AUTÓÜLÉS-HUZATKÉSZÍTÉS Gödöllőn. Személy,
teher, kisbuszra. Többféle minőségű anyagokból.
Pap István. Tel: (20) 544-7532

* Párkapcsolat, sorselemzés számmisztikával, jós-
lás Tarot kártyából. (70) 634-1306

* BT KISEBB TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJA. Tel: (20) 472-9601, (20) 253-1477

* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a
legjobb áron! Festés, burkolás, parkettázás, víz-vil-
lanyszerelés, ablakcsere. Családi-ikerház komplett,
kulcsrakész kivitelezése referenciákkal. Hívjon biza-
lommal! (20) 944-7025

OKTATÁS

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS
ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. NOVEMBER 25-IG 2 HÓNA-
POS, HETI 1 ALKALMAS KEDDI ÉS CSÜTÖRTÖK
DÉLUTÁNI ANGOL TANFOLYAMOKRA CSAK BRUTTÓ
18 000 FORINTÉRT IRATKOZHAT. RÉSZLETEKÉRT
KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-
40 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁS-
SAL ÁTELLENBEN. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IDŐ: H-CS:
9.45-16.00, P: 9.45-14.00   W W W . S T U D I O O N
L I N E . H U

* TOP-TAN: Angolul szeretne tanulni? Kapcsolódjon
be csoportjaink valamelyikébe az Ön szintjén. Az első
alkalom felmérésnek számít, tehát ingyenes.
További információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15.
www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: (28) 423-744,
mobil: (30) 224-75-63.

* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizsgára,
érettségire felkészítés matematika, fizika, kémia,
angol tantárgyakból. További információk: (28) 423-
744.

* Ha a könnyebb, eredményesebb tanulás a célja
jelentkezzen a tanulási képességet fejlesztő trén-
ingre. www.drkisskatalin.hu Tel: (20) 388-4953

* Szakmai Személyiségfejlesztés! Alakítsa egyéni
szakmai stílusát szakember segítségével!
www.humanfejlesztes.hu Tel: (20) 388-4953

* Óvodás és kisiskolás angolfoglalkozások auten-
tikus angol anyagok felhasználásával, a legmod-
ernebb tanítási módszerekkel. Érd: 06 (28) 418-220

* TEA & TALK. Beszédcentrikus angolórák kis lét-
számú csoportban, heti kétszer a reggeli órákban,
egy ingyenes próbaórával. 06 (20) 446-8317

* AFTER 8. Hétfő esténként angol nyelvű beszél-
getőkörbe várunk érdeklődőket. Angol anyanyelvű
bevezető előadás + kötetlen beszélgetés várja a
résztvevőket. 06 (20) 446-8317

* MATEMATIKA korrepetálást vállal középiskolások-
nak középiskolai tanár. Tel: (30) 620-1230

* Angol – német szakos egyetemista lány külföldi
nyelvtapasztalattal oktatást vállal, hétvégén is! Tel:
(70) 408-9844
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

A levesek népe
A leves – gondoskodás. Ezt nem lehet perc

alatt összedobni (most felejtsük el a zacskós,

ipari kémiát). Sok összetevőjét órákon át

rotyogtatni kell, közben kóstolgatni, fűsz-

erezni, szűrni, esetleg sűríteni habarni kell,

mire tányérba kerül. A leves ezért íz koncen-

trátum lesz, ami elvarázsol jókedvre és az

étkezés folytatására ösztönöz. Ekkor étvá-

gyunk már nem sürgető, inkább a kívánc-

sisághoz hasonlít, továbbhaladva a menü-

soron, vágyunk újabb és újabb ízekben

gyönyörködni. A maródi, lábadozó beteget is

ezzel kínáljuk, mert tartalmas, ugyanakkor

könnyen emészthető. Minden népnek meg-

van a maga levese. A németek káposztát az

oroszok céklát, spanyolok paradicsomot tek-

intik alapnak. Hogy egytál étellé gazdagod-

jon, sűrítik, kenyérrel, mandulával, liszttel, s

kerül bele virsli, kolbász, hús, tészta.

Magyarország a gulyásról híres. Ezer éve

még áldozati étel volt, amibe minden értékes

finomság belekerült. Az Urálon túl rekedt

magyarok, az ujgurok is csípősen főzik.

1303-ból már van írásos emlékünk róla, csak

akkor még burgonya helyett csicsókát

használtak. Annyira fontos a magyar

gyomornak a leves, hogy van, ahol csak a

levesek népének neveznek minket. Frissítő

hatásúak a tárkonytól, citromtól savanykás

levesek. Innen már csak egy

kő(leves)hajításra van a hagymaleves; sokan

pedig esküsznek arra, hogy a fokhagy-

maleves akkor a legjobb, ha húsz csepp szil-

vapálinkát adunk hozzá tálaláskor.

Minden levesek alapja a jó húsleves, 4-5 féle

húsból készül. (Legjobb, ha fartő is, ebből

lesz a táfelspicc, amiről sokunknak Krúdy és

a Szinbád film jut az eszébe.) Jön bele még

negyedannyi csont, később feleannyi zöld-

ség, ízlés szerinti fűszerek a sáfránytól a

gyömbérig – módjával . Lassú gyöngyözés

mellett visszapároljuk, szűrjük. A párolgó

húst, zöldséget külön tányéron is lehet

fogyasztani – a leves önmagában is csoda.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68 (x)

H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig



* ANGOLUL JÁTSZVA – JÁTSZVA ANGOLUL.
Kiscsoportos foglalkozások óvodás, ill. kisiskolás
korú gyermekek számára. A 45 perces játékban
résztvevők eredeti versek, mondókák, mesék, kör- és
szerepjátékok segítségével ismerkedhetnek az angol
nyelvvel. Foglalkozások: kedd, szerda, csütörtök és
szombat délelőttönként a Petőfi Sándor Művelődési
Központban. Foglalkozások ára: 6-8.000 Ft/ alka-
lom. Érd: (20) 334-6101

* Általános és középiskolai tanulmányok segítését,
érettségire való felkészítést vállalok. Továbbá az
egyetem egyes tantárgyaiban konzultációt tartok.
Tel: (28) 412-045

ADÁS~VÉTEL

* GYÁRI ÁRON eredeti Jade köves gerinc-
MASSZÁZS-ÁGYAK 249.000 Ft-ért eladók. Tel:
70/978-7777

* Eladó ABC boltból származó 3 méteres kiszolgáló
pult, (2005-ben gyártott), 1db tejeshűtő faliregal, 1-
2 ajtós háttérhűtő, 4 csirkés grillsütő +melegen-
tartó, pénztárgépek, digitális mérleg, árazó eladók!
Tel.: 20/9414-638.

* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315

* Eladó egy használt, új állapotú, fémvázas,
egyszemélyes hintaszék. Tel.: (20) 212-6315

* Eladó olcsón egy használt, jó állapotban lévő Nokia
9300 típusú kommunikátor. Tel.: (20) 212-6315

* Eladó egy vadonatúj, 180 x 200 cm-es Aloe Vera
Memory Cool (testformát felvevő) 20 cm vastag ágy-
matrac. Tel.: (20) 212-6315

* Eladó egy nyitható (könnyedén ággyá alakítható)
szuperkényelmes, hibátlan, foltmentes, kíváló
állapotú, 3 személyes sötétzöld magas támlájú
kanapé. Ajándék Webschatz gumis terrakotta
bútorhuzattal. Iár: 30eFt Érd: 70/6327662.

* Kondigépek! Weider, Pro-form, Welso amerikai
szobakerékpárok, futópadok, sífutók nagy
választékban, kedvező árakon eladók.
www.a1sport.hu Tel: (20) 329-9694, (20) 329-
9695

* Kedves Anyukák és Nagymamák! Gödöllőn, a Patak
téren a „Margaret Divatruházat”-i üzletünk
babasarokkal bővült. Kizárólag márkás, nem, vagy alig
használt gyermekruhákat kínálunk 0-6 éves korig.

* FONAL AKCIÓ 1300ft /kg. Álló szövőszék. 12
személyes cseh porcelán étkészlet 58 db-os, 1930-
as évekből eladó. Érd: 16-18 között (28) 414-176

* KIÁLLÍTÁSOKBÓL MARADT HÁZTARTÁSI KUKÁK
ELADÓK! Kerekes: - 80L: 4500 Ft, - 120L: 6000 Ft,
- 240L: 8500 Ft. Tel: (20) 329-9695

* Tüzifa és gázkonvektorok eladó. Tel: (20)
9611-688

* Eladó egy 125 l-es fagyasztó, Lehel típusú
megkímélt, szép állapotban. Érd: (20) 912-9465

* Eladó 127 cm Plazma Monitor sok szolgáltatással,
DVD íróval. Igazi házi mozi élmény. Negyedáron
250.000 Ft. Tel: (20) 498-2764

* Eladó harmónium kompresszorral, négyütemű
motor, Suzuki alufelni 13’. Érd: (70) 250-3276

* Olcsón, megegyezés alapján eladók háztartási kis
és nagy gépek, villanymotorok és alkatrészek: ÉTI-
25-ös gázkazán, vastagsági faipari gyalugép, kézi
mixer, teafőző, hangfalak, Hajdú automata
mosógépek, Lehel fagyasztószekrény, elektromos
asztali késélező, grillező, kézi kenyérszeletelő. Érd:
(28) 415-733, (30) 576-0903

* IKEA-s félévig használt zöld színű, gyerekszobába
való 3 fiókos komód (iá 25.000), valamint asztalos
által készített álló, több polcos szekrény anyagárban
(20.000 Ft) eladó. Érd: (30) 2688-431

* Zepter Bioptron Pro fényterápiás nagy lámpa
állvánnyal együtt eladó. Ára: 280. 000 Ft. Tel: (70)
226-2940

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* Új CONTINENTAL téli gumi, gyári SKODA felnivel
szerelve 4db 195/65/15; egy telet használt
GOODYEAR Ultra Grip 195/50/15 téli gumi 2db
eladó. Hívj, megegyezünk: (30) 919-5704

EGYÉB

* 40-es, csinos, 171/62 kg, szép arcú, diplomás nő
hagyományos értékrenddel, egzisztenciával hasonló
úriember társát keresi. citrom09@citromail.hu 

* Egyedülálló fiatal hölgy (állami gondozott volt)
támogatókat keres ingatlan jutáshoz. Számlaszám:
OTP 11773425-01842722. Tanuláshoz laptopra is
szüksége lenne. Tel: (70) 317-4394

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, akác-hárs,
selyemfű és vegyes méz 1060 Ft/kg + üveg.
Napraforgó 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es csavaros
tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913

* EXTRA MINŐSÉGŰ BIÓ DIÓBÉL ELADÓ
GÖDÖLLŐN. 1500 Ft/kg. Tel: (70) 772-0392

* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared, piros 120Ft/kg,
zöld 150 Ft/kg, sütnivaló: 40 Ft/kg. Gödöllő
területére 60 kg-tól ingyen házhoz szállítás. Gödöllő,
Erkel F. u. 1. Tel: (28) 411-298, (20) 4359-650.
Hévízgyörk, Fürst S. u. 8. Tel: (28) 436-280

Utazni jó!
Bali az „Istenek

szigete”

Bali a 13.600 szigetből álló Indonéz
Köztársaság legismertebb,legnépszerűbb
szigete, 
mesés világa egzotikus természeti adottsá-
gaiból fakad.
Felejthetetlen fehér finomhomokos stran-
dok, bársonyosan zöldellő teraszos rizs-
földek,buja trópusi növényzet, vulkanikus
hegyek és persze nem utolsósorban a
kristálytiszta azúrkék víz ami lenyűgözővé
teszi az idelátogatók számára. A három
millió lakosú trópikus paradicsom híres a
magas színvonalon űzött művészetéről,
mint pl.: a szobrászat, festészet, zene,
fafaragás, ékszerkészítés és persze a tánc. 
De nem csak a szigeten van látni való,
hanem az azt körülölelő óceánban húzódó
korallzátony színes élővilágát is érdemes
megismernünk. A búvárkodás szerelme-
seinek lenyűgöző látványt biztosít a sok-
féle pompás tengeri halfajta.
A barátságos, nagyobb részben hindu
szigetlakók mindennapi életéhez hozzátar-
tozik a vallás, ezért az idelátogató turista
mindenhol egy-egy templomba, szen-
télybe, házi oltárba, áldozati kosárba bot-
lik, ami lehet akár egy csupasz sziklán, a
tengerparton, a folyó forrásánál, a vulkáni
kráterekben vagy a fák lombjai között.
Éghajlata trópusi (mindig meleg van, az
esős évszakokban is ). Vízum nem szük-
séges, az országba belépéskor kb. 25 USD-
t kell fizetni.
Fakultatív program keretében akár a Jáva
szigetén lévő Borobodur-t, a világörökség
részét képező óriás buddhista piramistem-
plomot is felkereshetik.
Játék! Játék! Játék!
Ki volt az 1945. augusztus 17-én mega-

lakult független Indonéz Köztársaság

első elnöke?

A megfejtéseket az info@sissytravel.hu
címre várjuk, névvel és telefonszámmal!
A helyes választ beküldők között TUI
ajándékcsomagot sorsolunk ki. Beérkezési
határidő: 2008. november 25. Nyilvános
sorsolás időpontja, helyszíne: 2008.
november 26. 12 óra, Sissy Utazási Iroda –
Gödöllő, Petőfi tér 16. Előző játék
nyertese: Könyvesi Gyöngyi. (GT)
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Beküldési határidő: november 27.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Malek Ádám Tamás, Kör u. 10., Kiss
Bence, Aszód, Bocskai u. 10/A.

A Városi Mozi belépőjét nyerte: Adorján Józsefné,
Palotakert 1., Kalász Karina, Bethlen G. u. 20.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utal-
ványát nyerte: Wéber Ferenc, Fenyvesi nagyút 4/B.,
Gulyás Judit, Peres u. 31.

Adventi vásár

2008. december 1-23-ig, 10-18 óráig

Az Erzsébet királyné Szálloda

udvarán

ipar- és kézműves vásár, forraltbor,

kürtőskalács, sültgesztenye, lacikonyha

Minden érdeklődőt szeretettel

várunk!


