
A Norvég Alaphoz az önkormányzat ál-
tal beadott pályázat szép példája az ösz-
szefogásnak, hiszen olyan partnerekkel
közösen nyújtotta be az anyagot, mint a
MÁV Zrt., a Kapucinusok Magyaror-
szági Központja, a Magyar Katolikus
Egyház, a Gödöllői Királyi Kastély
Kht., a Közlekedési Múzeum, a Gödöl-
lő Városi Múzeum, a Gödöllői Értékvé-
dő Közhasznú Egyesület, a Sisi Baráti
Kör és a Gödöllői Szolgálat. 

Magát a pályázathoz vezető folya-
matot is egy civil szervezet a Gödöllői
Értékvédő Közhasznú Egyesület indí-
totta el, amikor 2007-ben a filagória
helyreállításához és az Erzsébet-park
rendbetételéhez keresett forrásokat. Az

egyesület által már
nagyrészt előkészített
anyag került az önkor-
mányzathoz, ahol úgy
érezték, több lehetőség
is van benne, az tovább
bővíthető. Ekkor egé-
szítették ki az anyagot a többi projekttel,
amihez elnyerték a szükséges szerveze-
tek partnerségét. A hosszas előkészítő
munka során persze történtek változá-
sok. Eredetileg ebben a pályázatban sze-
repelt volna például a Hattyús-tó helyre-
állítása is, ami később pénzügyi okok-
ból átkerült a városközpont rehabilitáció
pályázatba, amiről szintén a közeljövő-
ben várható döntés.

A pályázat keretében megújul az Er-
zsébet-park első része. A belváros máso-
dik legnagyobb zöldterületén található
Kálváriának, annak alépítményének, és
a szobroknak a restaurálása is megtörté-
nik. A terv magába foglalja az Erzsébet-
szobor és a mögötte álló Erzsébet-szikla
felújítását is. A Szabadság út felől, a
park főbejárati kerítésének és az előtte
lévő területnek a rendezése fontos része

a tervnek, hiszen itt biztosítható a kap-
csolat a város és a kastélypark irányába. 

A pályázat a legnagyobb változást a
jelenleg vasúti váróteremként működő
királyi váró szempontjából jelenti. A
XIX. század végén épült díszes épület,
mely mára igencsak leromlott állapotú,
jelenlegi funkciója kedvezőtlenül hat az
épület értékeinek megóvására.

(folytatás a 3. oldalon)
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Csaknem 500 millió forint a Norvég Alaptól

Hogy unokáink is láthassák...
Mint arról múlt heti számunkban néhány sorban már
hírt adtunk, eredményes volt a Norvég Alaphoz be-
adott gödöllői pályázat. A Várostörténeti és kulturális
szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja – el-
nevezésű pályázaton városunk 1.742.500 eurós, azaz
csaknem 500 millió forintos támogatást nyert. Ennek
eredményeként négy nagyszabású felújításra kerülhet
sor a következő két évben. Megtörténhet az Erzsébet-
park első részének rehabilitációja: a Kálvária, az Erzsé-
bet-szobor, az Erzsébet-szikla felújítása, az Alsópark je-
lentős részének rendbetétele, a Királyi váró felújítása,
valamint a Grassalkovich-filagória felújítása és a bazili-
ka mellett történő felállítása. A pályázat két forduló-
jában közel 1500 anyag közül választották ki azt a 45-
öt, amelyik támogatást kapott.

Értékes árukapcsolással hívja fel ma-
gára a figyelmet a karácsonyi készülő-
dés időszakában a Gödöllői Városi Mú-
zeum, ahol dr. Krassay László alpolgár-
mester november 28-án megnyitotta A
Gödöllői Művésztelep felújított és ki-
bővített állandó kiállítását és a gödöllői
kortárs művészek karácsonyi vásárát.

A művésztelep kiállítási terének bő-
vítését a gyűjtemény elmúlt évekbeli
gyarapodása és a műtárgyak restaurálá-
sa tette lehetővé, mondta köszöntőjében
Gaálné dr. Merva Mária igazgató. A le-
hetőségek bővülésében szerepet játszott
a múlt század elején tevékenykedő kö-
zösség alkotásainak felértékelődése a
hazai és a nemzetközi közönség szemé-
ben. Minden egyes kiállítás, Bécstől
Los Angelesig, melyekre meghívták a
Gödöllői Művésztelep egy-egy alkotá-
sát, jó alkalmat adott a rendbehozata-
lukra. Ugyancsak restaurálták Nagy
Sándor több vázlatát, kartonját.

(folytatás a 6. oldalon)
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Az eddiginél is nehézkesebb
lesz a vasúti közlekedés. A de-
cember közepén életbe lépő
menetrend ugyanis jelentősen
ritkítja az elővárosi és a Buda-
pest környéki településekre in-
duló vonatok számát. Gödöllő-
re is négy vonatpárral keve-
sebb közlekedik majd a nyilvá-
nosságra került információk
szerint. 

Az új menetrend
nem csak az utazó-
közönségnek, de a
Városi és Elővárosi
Közlekedési Egye-
sületnek (VEKE) és
a Vasúti Dolgozók
Szabad Szakszerve-
zetének sem nyerte
el a tetszését.

„December kö-
zepétől a vasúttal
utazók legnagyobb
csoportja, a buda-
pesti elővárosi uta-
sok komoly színvo-
nalromlással néz-
nek szembe. A dél-
előtti személyvo-
natok zömmel csak
iskolaidőszakban
fognak közlekedni, akkor, amikor az
iskolások épp a tanórákon ülnek, rá-
adásul egyes esti vonatok megszünte-
tése sem magyarázható az iskolaszü-
nettel. Nyáron viszont a diákok mel-
lett a bevásárló, ügyet intéző utasokat
is „szamárpadba” ültetik: az elővárosi
vonatok követése duplájára nő az ed-
diginek„ – olvasható a VEKE hon-
lapján.

Az egyesület szerint az összkép,
ami az új menetrend alapján kirajzo-
lódik, katasztrofális. Az utasokat az
egyéni közlekedésre kényszerítő,
utasellenes intézkedéseknek csak ká-
ra van. Semmilyen valódi megtaka-
rítás nem jelentkezik, hiszen ugyan-
annyi vasutasra, ugyanannyi járműre
lesz szükség, azonban az alacsonyabb
szintű szolgáltatás utasriasztó hatása
miatt akár jelentős jegyárbevételtől is
eleshet a vasút. 

A VEKE felszólítja Molnár Csaba,
frissen kinevezett közlekedési mi-
nisztert, hogy első intézkedéseként
azonnal vizsgáltassa felül a kiadott
menetrendet, és januártól állítsa visz-

sza a zavaros elvek alapján megszün-
tetett elővárosi és távolsági járatokat.
Az ország és a MÁV vezetőinek dol-
ga az utasok kiszolgálása, nem a köz-
pénzek pazarlása, több pénzből rosz-
szabb szolgáltatást biztosító vasúttár-
saság fenntartása. 

Tiltakozik az új elképzelések ellen
a VDSZSZ is. Bárány Balázs alelnök
úgy fogalmazott: amellett, hogy a vál-

toztatások milliárdos veszteséget
okoznak majd, több ezer vasutas szá-
mára a munkába járást is ellehetetle-
nítik. Azt követelik, hogy a MÁV Zrt.
tegyen meg mindent annak érdeké-
ben, hogy az új menetrend ne kerül-
jön bevezetésre, továbbá hogy kez-
dődjenek egyeztetések a munkaválla-
lói oldallal.

Nem csak a menetrend változik
meg december közepén. Megváltoz-
tatja a MÁV-START Zrt. az életkor-
hoz kötött, 20 százalékos kedvez-
ményt, amelyet az 55. életévüket be-
töltött nők, valamint a 60. életévüket
betöltött férfiak vehettek igénybe.

Ezt a döntését az Európai Unió
alapszabályainak megfelelve, a nők
és a férfiak közötti, életkor szerinti
diszkriminációjának feloldása érde-
kében hozták meg.

December 14-től a mostani, 20 szá-
zalékos mérséklés helyett újat vezet
majd be a MÁV, erről részleteket még
nem hoztak nyilvánosságra. 

Harc a szárnyvonalakért
Nem csak a menetrend-változtatás-

sal nem ért egyet a VDSZSZ. A szak-
szervezet sztrájkot helyezett kilátásba
miután nem jutottak megállapodásra
a MÁV-társaságok képviselőivel a
munkaügyi egyeztetés immár 58.,
pénteki fordulóján sem.

A szakszervezet követeli a kiszer-
vezett MÁV-társaságok munkaválla-
lóinak 10 százalékos többletbéreme-
lés biztosítását, a korábban bezárásra
szánt 38 vasúti szárnyvonalon folyó
személyszállítás fenntartását, a várt-
nál magasabb infláció 1,1 százalékos

béremeléssel való
kompenzálását,
valamint hogy
munkáltatói ér-
dekből ne legyen
az idén létszám-
leépítés a társasá-
goknál.

A VDSZSZ
képviselői felve-
tették azt is, hogy
a MÁV Cargo
privatizációjának
sikeres lezárása
után itt lenne az
ideje annak, hogy
„a MÁV – Kóka
János volt gazda-
sági miniszter ko-
rábbi ígéretéhez
híven – a befolyó
vételárból 250
ezer forintot ki-

fizessen minden vasutas számára“. A
VDSZSZ ezen hivatkozását az érin-
tettek többször cáfolták, a közleke-
dési tárca álláspontja szerint Kóka Já-
nos ígérete arra vonatkozott, hogy a
MÁV Cargo munkavállalói részesül-
nek a társaság privatizációjának ered-
ményéből, amire törvényi kötelezett-
ség is vonatkozott.

Bárány Balázs, a VDSZSZ alelnö-
ke a vasúti sztrájk időpontját nem ne-
vezte meg. 

A VDSZSZ további követelései a
pénteki fordulón a korábbiakhoz ké-
pest nem változtak. A szakszervezet
követeli a kiszervezett MÁV-társasá-
gok munkavállalóinak 10 százalékos
többletbéremelés biztosítását, a ko-
rábban bezárásra szánt 38 vasúti szár-
nyvonalon folyó személyszállítás
fenntartását, a vártnál magasabb inf-
láció 1,1 százalékos béremeléssel va-
ló kompenzálását, valamint hogy
munkáltatói érdekből ne legyen az
idén létszámleépítés a társaságoknál.

(k.j.)

A Jegyző és Közigazgatás szaklap november 27-én Gödöllőn, a Városházán
rendezett konferenciát. A szakmai fórumon többek között az elektronikus
ügy- és iratkezelő rendszerekről, a hátrányos helyzetű községek informatikai
szolgáltatásainak fejlesztési lehetőségeiről, a helyben központosított közbe-
szerzésekről hangoztak el előadások. Nánási Éva címzetes főjegyző az elekt-
ronikus közigazgatási fejlesztések önkormányzati hátteréről tartott előadást.
Mint elmondta, a Gödöllői Polgármesteri Hivatal 1991 óta igyekszik alkal-
mazkodni az informatikai szükségletekhez és követelményekhez. A hivatal
informatikai hálózata napjainkban 120 munkaállomással működik. A hivatal
dolgozói az informatika korszerű eszköztárát alkalmazva törekszenek az
ügyfelek gyors, korszerű és költséghatékony kiszolgálására.

A Napi információi szerint a MÁV
Cargo 102 milliárd forintos privatizá-
ciós bevételéből vásárolja meg a
MÁV Zrt. a Budapesti Közlekedési
(BKV) Zrt. HÉV-vel kapcsolatos esz-
közeit, így a BKV jelentős – 30 milli-
árd forint körüli egyszeri – forráshoz
jut, egyben „megszabadul“ a helyi
vasút üzemeltetésétől. Ez a feladat
éves szinten 10 milliárd forint kiadást
jelentett a BKV-nak. A részletekről
egyébként hivatalos információt nem
sikerült beszereznünk, érdeklődésün-
ket azzal hárították el, hogy még dol-
goznak a részleteken. A tervek szerint
április 30-áig kell megszületnie a do-
kumentumnak arról, hogy az állam
milyen garanciális feltételek mellett
adja át a BKV-nak az összeget.

A HÉV működtetését bizonyos vo-
nalakon – a városhatáron kívüli terü-
leteken – már nem fedezték a kiadá-
sok. Szakemberek szerint főként a gö-
döllői, valamint annak csömöri leága-
zása, illetve a ráckevei HÉV termel
veszteséget: itt a városon kívüli sza-
kaszokon keletkező költségek egy-
negyede fedezetlen. A csepeli és a
szentendrei vonalak rentábilisak.

A BKV-nak igen jól jön ez a segít-
ség. Túl azon, hogy megszabadul a
HÉV üzemeltetéséből keletkező vesz-

teségtől, készpénzhez jut a súlyos
helyzetben lévő társaság. Az adóssá-
ga ma már 80 milliárd forint körüli,
idén is 4,5 milliárd forintos áthidaló
hitel felvételére kényszerült. Azt még
nem tudni, hogy a cég mit kezd a be-
folyó összeggel.

Jövőre ugyanis lejár egy több mint
11 milliárd forintos hitele, ennek
visszafizetésére is juthat a 30 milli-
árdból, de gazdaságossági számítások
alapján olyan döntés is születhet,
hogy inkább újabb hitel felvételével
refinanszírozzák a lejáró hitelt.

A BKV mindezek mellett további
10 milliárd forint támogatáshoz jut
azáltal, hogy megemelik a büdzsében
a közösségi közlekedés normatív tá-
mogatására fordítandó összeget.
Vagyis a fővárosi közlekedési vállalat
az idei 32 milliárd után 2009-ben 42
milliárdot kapna ezen a címen a köz-
ponti költségvetésből. A 30 plusz 10
milliárd forint tehát várhatóan enyhít
a BKV likviditási gondjain, de egye-
lőre nem tudni, hogy ezzel beérik-e a
szakszervezetek. A fővárostól mint
tulajdonostól jelentős, a cég hosszú
távú működését garantáló finanszíro-
zási javaslatot várnak, ennek hiányá-
ban december 18-ára sztrájkot he-
lyeztek kilátásba.

Egyes vélemények szerint több mint
10 ezren tüntettek a fővárosban az
egységes közszolgálati sztrájkbi-
zottság szervezésében, más források
azonban 20-25 ezer főről tesznek
említést. A köztisztviselőket, közal-
kalmazottakat és hivatásos állomá-
nyú dolgozókat képviselők petíció-
ba foglalták tiltakozásukat, béreme-
lést, és a 13. havi illetményük meg-
maradását követelve. A Kossuth téri
központi rendezvényen bejelentet-
ték: ha a demonstrációval nem érnek
el eredményt, január 12-én országos
sztrájk lesz a közintézményekben.

A tüntetésen felolvasták azt a pe-
tíciót, amelyet később a Miniszterel-
nöki Hivatal szakállamtitkára, Ma-
xim Péter át is vett a sztrájkbizottság
képviselőitől. A petíció lényege,
hogy a közszférában dolgozók elfo-
gadhatatlannak tartják, hogy elve-
gyék a 13. havi illetményüket, az
ugyanis nem jutalom, nem prémium,
hanem a törvények rendelkezései

szerint a közszolgálati bérrendsze-
rek, a munkavállalók éves kereseté-
nek szerves része. A dokumentum
szerint ma már lehetetlen, hogy
újabb elbocsátások legyenek a köz-
szférában, mert az elmúlt két évben
80 ezret meghaladó számú munka-
vállalót bocsátottak el, és több mint
120 ezer álláshely szűnt meg. A de-
monstráció résztvevői határozottan
tiltakoznak a közszolgálatban dol-
gozók életminőségét rontó, megél-
hetési feltételeit veszélyeztető álla-
mi kormányzati intézkedésterveze-
tek ellen. 

A petíció is tartalmazza, de Varga
László, a tüntetést szervező sztrájk-
bizottság elnöke nyomatékosan
megismételte: eltökéltek abban,
hogy ha a kormány kikényszeríti, jo-
gos követeléseik teljesítése érdeké-
ben január 12-én országszerte
sztrájk lesz. 

A hetek óta tartó tárgyalások kö-
vetkező, hétfői fordulóján a kor-

mány javaslatot tesz az alacsony fi-
zetésűek teljes kompenzációjára. A
kormány kész további garanciákat
vállalni a  közalkalmazottak, köz-
tisztviselők, fegyveres és rendvédel-
mi dolgozók munkahelyének meg-
őrzése érdekében.

A kormány hétfői döntése szerint
a közszféra dolgozói mégis megkap-
nák jövőre a 13. havi bérük egy ré-
szét, jóllehet a parlament elfogadta a
pluszjuttatás megvonását is tartal-
mazó törvénymódosítást. Ez a dön-
tés azután született, hogy a szombati
demonstráció után a kormány és a
szakszervezetek hétfőn szinte egész
nap egyeztettek.

A szakszervezetek azonban nem
tartják elfogadhatónak ezt a kom-
penzációt. Az érdekvédők kijelen-
tették, ha nem tudnak megegyezni a
kabinettel, akkor jövő hétfőn elkez-
dik a 2009. január 12-re tervezett
ágazati sztrájkok előkészítését.

(b.j.)

A téli időjárás folyamatos munkát
adott az elmúlt napokban a VÜSZI-
nek. A hóeltakarítás mellett nagy gon-
dot fordítottak a csúszásmentesítésre.
Különösen a szombati havazásos, ha-
vas-ónosesős idő jelentett sok gondot.
Ekkor teljes létszámmal és a szüksé-
ges szórógépek bevetésével végezték
a munkát, először a tömegközlekedé-
si útvonalakat, majd a földutakat tet-
ték rendbe. 

A téli munkák mellett több helyszí-
nen is dolgoztak a csapadékvíz-elve-
zető rendszer korszerűsítésén. A Dár-
da utcai csomópontban elkezdték a
korábbi csatorna visszabontását. Az
50 cm átmérőjű cső helyére 80-as ke-
rült. A cserére azért volt szükség,
mert a Királytelepről a 3. számú főút-
ra lezúduló csapadék megfelelő cső-
vezetéken jusson el a befogadóig.
Ezen a területen korábban rendszeres
volt a visszaduzzadás. Ezzel egy-

időben átépítik az itt található busz-
megállót is, ami helyett jelenleg idei-
glenes megálló üzemel. A felújítás
után korszerű, viacolor burkolatú,
akadálymentes megállót használhat-
nak a gödöllőiek. 

Csapadékvíz-elvezető csatorna ki-
építése zajlik az Ibolya utcában  is, itt
2 méter átmérőjű csövet helyeznek el.
Ehhez azonban az ivóvíz vezeték át-
helyezésére volt szükség.

Apróbb járdajavítási munkákat vé-
geznek több helyen is, így a Város-
major utcában a Dózsa György út ke-
reszteződésében, valamint a Kandó
Kálmán utcában és az Ady Endre sé-
tányon. 

A felújítási munkák végeztével a
hiányzó utcanév táblák kihelyezését
folytatják a VÜSZI munkatársai. A
múlt héten Máriabesnyőn kerültek
helyükre a megrongálódott, eltűnt fel-
iratok.

Hogyha nem indul a vonat…

Ritkítja járatait a MÁV
Eladja a BKV a HÉV-et

Tulajdonosváltás?

Sztrájkra készülnek a közalkalmazottak

Nem elfogadható a kompenzáció Sok munkát adott a VÜSZI-nek a hó

Téli munkák az utakon

IInnffoorrmmaattiikkaaii  kkoonnffeerreenncciiaa
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(folytatás az 1. oldalról)
Az egykori kupolás fedél-

szék a II. világháborúban le-
égett, a mostani alacsony te-
tő, nem felel meg a műemlé-
ki érdekek fenntartásának. A
tervek szerint az országosan
védett, állami tulajdonú mű-
emlék épület, ami jelenleg a
MÁV Zrt. kezelésében van,
teljes külső és belső rekonst-
rukciójával, új funkciót kap
és idegenforgalmi célokat
fog szolgálni. Ennek érdeké-
ben már a pályázat első sza-
kaszában megszületett a
megállapodás az önkormány-
zat és a MÁV között. 

A helyreállítást követően
az épületben kialakításra ke-
rül egy közlekedéstörténeti
és egy helytörténeti kiállítás,
az egykori hercegi, királyi és
királynéi várókból, a fenn-
maradó területeken egy igé-
nyes kávézó, valamint turisz-
tikai ügyfélszolgálat kap he-
lyet. Az épület külsejének
helyreállításával visszaépítik
a kupolás fedélszerkezetet, a
három homlokzaton végigfu-
tó egykori kovácsoltvas osz-
lopokon álló, míves peronte-
tőt és felújításra kerül a város
felőli oldalon a kocsifelhajtó
valamint az előtte lévő terü-
let és a két oldalán hajdan
volt kerti ágyások.

Az Alsópark rekonstrukci-
ójának tervei a Világfa felújítását, a
Rákos-patak környezetének rendbe-
tételét, sétányok, utak kialakítását és
a patak hídjainak felújítását tartal-
mazzák. Ennek keretében a park re-
konstrukciója nyomán felújítják az
úthálózat jelentős részét és a környe-
zetében található növényzetet. Ezen
felül a kastély és a művelődési ház
közötti területet úgy alakítják át,
hogy azok egymás vonzerejét erősít-
sék. A program tartalmazza a nyáron
megsérült Világfa rekonstrukcióját
is, de a park újabb szobrokkal is gaz-
dagodik. Ide kerülnek ugyanis azok
az izlandi és norvég műalkotások,
amiket a norvég követség és az iz-
landi konzulátus támogatásával he-
lyeznek el. 

Az egykor az Antal-hegyen álló,
ma a kapucinus rendház épületegyüt-
tese és a bazilika mögötti területen
található filagória jelenleg nem

megközelíthető, funkció nélküli
építmény torzóként, hat kőoszlopá-
val, tető nélkül. Jövőbeni helyét úgy
jelölték ki, hogy az a bazilika láto-
gatására érkezők számára is elérhető
legyen. Ennek érdekében az altemp-
lom bejárati szintjére, a templom és
a 3-as számú főút melletti parkoló
fölötti területre szeretnék áthelyezni.
Maga a filagória építménye, faragott
kő elemekből áll, rajtuk régi évszá-
mos bevésések. A tervek és a projekt
megvalósíthatóságára a kapucinus
renddel partnerségi-együttműködési
megállapodást kötött az önkormány-
zat. 

Az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok program Projekt
Döntőbizottsága által támogatásra
javasolt projektek végleges jóváha-
gyására Brüsszelben kerül sor.

(k.j.)

Gödöllőről két nyertes pályázat is található azon a lis-
tán, amit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a múlt héten
kedden hozott nyilvánosságra. Az EGT és Norvég Finan-
szírozási Mechanizmusok program keretében az önkor-
mányzat várostörténeti és kulturális szempontból jelen-
tős helyszínek rehabilitációja témában beadott pályázata
mellett eredményesen szerepelt az FVM Mezőgazdasági
Gépesítési Intézete is Országos Bioenergetikai Kompe-
tencia Központ létrehozását kívánja megvalósítani. 

Mint azt dr. Fenyvesi Lászlótól, az FVM MGI veze-
tőjétől megtudtuk, ennek a központnak a megvalósítá-
sával a Magyarországon folyó bioenergetikai kutatáso-
kat, a témával kapcsolatos oktatást és a termelést sze-
retnék összefogni. Hazánkban ugyanis sok helyen fog-
lalkoznak a bioenergetika egyes részterületeivel, ráadá-
sul rendkívül eredményesen, mint például a kutatás és a
termelés sok esetben fedi egymást. Sajnos azonban, kü-

lön-külön kicsik ahhoz, hogy a pályázatokon részt ve-
gyenek. Ezért is van nagy szükség egy olyan központra,
ami országos szinten koordinálja a témával kapcsolatos
munkákat.

Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetének
munkatársai most egy olyan projektet dolgoztak ki,
amiben komplexen kezelik ezt a területet, s a kutatóinté-
zetek, az oktatói intézmények és a vállalkozások együtt
dolgoznak. Így megvalósítható, hogy a különböző elmé-
letiekből gyakorlati eredmények legyenek, s ezek csak-
nem azonnal megjelenjenek az oktatásban is. Ez egy né-
met és osztrák mintára létrehozandó kompetencia há-
lózat létrehozását jelenti, s lehetőséget teremt arra, hogy
a legújabb kutatási eredmények azonnal hasznosítható-
ak legyenek. 

A döntés véglegesítésére ebben az esetben is Brüsz-
szelben kerül majd sor. (ny.f.)

Csaknem 500 millió forint a Norvég Alaptól

Hogy unokáink is láthassák...

A képviselő-testület november
20-ai ülésén elfogadta a sírem-
lékek helyi védelméről szóló
rendeletet, amelynek alapján
immáron védettséget élvez a
régi gödöllői zsidó temető is.
Az egykori csaknem három-
száz sírból mára alig több mint
száz maradt meg, mivel a te-
mető az ötvenes években csak-
nem teljesen megsemmisült. A
megmaradt síremlékek meg-
mentéséért már évekkel ez-
előtt megkezdte a küzdelmet
az önkormányzat, s ebben civil
segítőkre is talált.

A zsidó temető síremlékeinek állapo-
ta folyamatosan romlik. Az itt végső
nyugalomra helyezetteknek már nem,
vagy nem itt élnek leszármazottaik.
Emléküket és nyughelyüket jelenleg a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület gondozza a VÜSZI segítsé-
gével, ők folytatják azt a munkát,
amit még a Gödöllői Városvédő
Egyesület és Mélykuti Csaba kezdett

meg, aki a gödöllői zsidóságról írott
könyvében elsőként foglalkozott a te-
mető sorsával. Az Értékvédő Egyesü-
let a Magyarországi Zsidó Temető-
kért Alapítványhoz (MAZSIT) for-

dult segítségért, és Oblath Andrástól,
az alapítvány kuratóriumának elnöké-
től kaptak is támogatást a feladat ellá-
tásához. 

Támogatók hiányában
nem is lenne lehetséges a
síremlékek megmentése.
Ebben a feladatban orosz-
lánrészt vállal Varga Árpád
képviselő, kőfaragó mes-
ter, aki már akkor is jelen-
tős munkát végzett itt, ami-
kor néhány évvel ezelőtt
vandálok döntöttek le és
törtek össze több kőtáblát.

Mint azt lapunknak el-
mondta a legsürgősebb,
hogy több sírhoz is támfal
jellegű megerősítést készít-
senek. Emellett jelenleg
négy sír felújításán dolgoz-
nak. Az ezekhez tartozó
sírkövetek elszállították, s
most a műhelymunkákat
végzik. Ezek, és a felújítás-
ra várók nagy része törött,
amiknél sok esetben nem

csak a sérült felületek megfelelő rög-
zítésére, hanem a hiányzó részek pót-
lására is szükség van. A munka nem
könnyű, mivel egyedi darabokat,
egyedi méretű, formájú és tömegű kő-

elemeket kell legyártaniuk. Ehhez tar-
dosi vörösmárványt, mészkövet, be-
tont és műkövet használnak fel. 

A felújításokat a legrosszabb álla-
potú sírkövekkel kezdték meg, s még
legalább tizenötön kell rendbe tenni.
Varga Árpád lapunkat úgy tájékoztat-
ta, a tervek szerint ezek a munkák a
jövő nyárra fejeződhetnek be. 

A temető rendezése kapcsán merült
fel annak a lehetősége is, hogy ide he-

lyezzék el azoknak a földi maradvá-
nyait is, akiket a II. világháború után
megsemmisült új zsidótemetőből a je-
lenlegi Dózsa György úti temetőbe
helyeztek át. A repülőtér közelében
lévő temetőt teljesen elpusztították,
az itt elhantoltakat az egykori katoli-
kus temető fogadta be. Az áttelepített
sírok közül azonban jelenleg csak
egyről vannak pontos adataink.

(k.j.)

Dolgoznak a zsidó temető síremlékein

Értéket védenek

Ez a síremlék már felújítás alatt áll

Támogatták a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet pályázatát is

Bioenergetikai központ jöhet létre
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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.  

Közeledik az évvége, amikor számos
munkahelyen az előírt munkaidőn fe-
lül a munkáltatók a munkavállalókat
rendkívüli munkavégzésre kérik. E
heti cikkünk a túlórázást, vagyis a
rendkívüli munkavégzést boncolgat-
ja, és próbálja közérthető formába át-
ültetni a Munka Törvénykönyve ren-
delkezéseit.

Napjaink legnagyobb részét a munka-
helyünkön töltjük, mindenki a saját
munkaszerződésében meghatározott
munkaidőnek megfelelően. Előfor-
dulhat azonban, még a leggondosab-
ban szervezett munkarend mellett is,
hogy ezen az időkereten felül is indo-
kolt a további munkavégzés. A jog-
szabályok fogalomhasználata ezzel a
területtel kapcsolatban nem túl „em-
berbarát”, és számos ponton elválik a
köznapi szóhasználatunktól. Erre na-
gyon jó példának mutatkozik a rend-
kívüli munkavégzés fogalma. Ha ké-
sőbb érünk haza, vagy a főnökünk
előirányzott egy kis hétvégi munka-
végzést, általában azt mondjuk, hogy
túlóráznunk kellett. A törvény a rend-
kívüli munkavégzésnek négy esetét
különbözteti meg. Első esetben a
munkaidő-beosztástól eltérő mun-
kavégzést nevesíti, például ha a reg-
geli nyolc órás munkakezdés helyett
6-tól rendelik el a munkavégzést,
vagy a beosztott munkaidőn túl kell
dolgozni. Második esetet a munka-
időkereten felüli munkavégzés ké-
pezi, amikor egyenlőtlen munkaidő-
beosztás esetén az átlagban egy napra
jutó 8 órát meghaladó munkavégzést
rendelnek el. A két további eset az
ügyelet alatti tényleges munkavég-
zés, valamint a készenlét alatt elren-
delt munkavégzés esetén a munka-

helyre érkezéstől a munkavégzés be-
fejezéséig terjedő időszak. Az elren-
deléssel kapcsolatban korlátként em-
líthető, hogy a munkáltató csak külö-
nösen indokolt esetben rendelheti el,
és nem lehet vele kijátszani a mun-
kaszüneti napi foglalkoztatásra vo-
natkozó tilalmat sem, ugyanis e na-
pon történő munkavégzésre kizárólag
az a munkavállaló kötelezhető, aki a
rendes munkaidejében is foglalkoz-
tatható e napon. 
Fontos, hogy az elrendelés történ-
het szóban is, de a munkavállaló
kérésére a munkáltató köteles írás-
ban is megerősíteni.  Kivétel ez alól
a baleset, elemi csapás, súlyos kár,
testi épséget, életet közvetlenül fe-
nyegető súlyos veszély megelőzésére
és elhárítására irányuló munkavég-
zésre kötelezés. A törvény tilalmakat
is felállít, úgymint, hogy a terhessége
megállapításától a gyermeke egyéves
koráig még akkor sem kötelezhető a
nő rendkívüli munkavégzésre, ha azt
külön kéri. Azonban a gyermeküket
egyedül nevelő férfiaknak sem kell
aggódniuk, mert gyermekük egyéves
koráig ők sem kötelezhetők a mun-
kavégzés ezen formájára. 
Fontos, hogy a rendkívüli munka-
végzésért ellenérték jár, amelyet a
munkáltatók szokásosan átalány-díja-
zás formájában állapítanak meg, ami
nem zárja ki azt sem, hogy a felek 
eseti elszámolásban állapodjanak
meg. Mértékét tekintve vagy 50%-os
pótlék (pihenőnapon végzett munka
esetén 100%) jár a személyi alapbért
alapul véve, vagy a pótlék helyett a
munkavállaló szabadidőt is kaphat,
ami nem lehet kevesebb az elvégzett
munka időtartamánál. 
Jótanács, hogy a munkaszerződés
megkötésénél figyeljünk, hogy a
rendkívüli munkavégzés ellenértékét
a munkáltató beleépíti- e az alapbé-
rünkbe, mert ebben az esetben annak
külön megfizetését nem követelhet-
jük. Végezetül ejtsünk néhány szót
arról mennyi rendkívüli munkavég-
zésre vagyunk kötelezhetők. A tör-
vény éves keretszámot ad, amely nem
lehet több 200, kollektív szerződés
esetén az évi 300 óránál, mely szá-
mokat részmunkaidő esetén termé-
szetesen arányosan csökkenteni kell.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda 

A hét kérdése

– Önnek mi a véleménye a
közszolgálati szféra tiltakozá-
sáról? 

„Teljesen egyetértek vele. Van nem
egy óvónő ismerősöm, aki a napi
munkája mellett azért vállal gyer-
mekfelügyeletet, mert olyan kevés a
fizetése. Ezek az emberek sokszor
még százezer forintot sem visznek
haza havonta, ugyanakkor egyre
többet kell például helyettesíteniük,
amit nem tudnak nekik kifizetni. Nem
lehet a végtelenségig elvárni az em-
berektől, hogy hivatástudatból vé-
gezzék a munkájukat. Amikor a vil-
lanyszámlás jön, nem mondhatják:
bocsánat, én nem pénzért dolgo-
zom…” 

L. V.

„Nemrég, véletlenül tudtam meg,
hogy egy iskolaigazgató ismerősöm
mennyit visz haza hó végén. Ha vé-
letlenül nem látom meg a papírját,
nem hittem volna, hogy milyen kevés
a fizetése. Ugyanakkor otthon dolgo-
zatot javít, órára készül, stb. Nem tu-
dom elképzelni, hogy ha ebből a
pénzből még elvesznek havi szinten
15 ezer forint körüli összeget, ho-
gyan lehet belőle megélni, családot
fenntartani.  Azt kell, mondjam,  a
pedagógusok még mindig a nemzet
napszámosai.” 

Kocsis M.

„A feleségem hivatalban dolgozik,
napi kapcsolatban van az ügyfelek-
kel. Elvárás, hogy mindig ennek
megfelelően nézzen ki. Most meg-
vonták  a 13. havi illetményét, jó, ha
nettó nyolcvanezret fog hazahozni. A 

lakásunk rezsije télen 90-100 ezer
forint között mozog. Két iskolás gye-
rekünk van, akiket eddig sem ké-
nyeztettünk el, mert nem tehettük
meg, de most tőlük mit vonjunk meg?
Vegyem el előlük a kenyeret, hogy két
szeletnél nem jut több?” 

N. Zoltán

„Ennek az országnak az a szerencsé-
je, hogy sok olyan ember él benne,
akik hajlandók hivatástudatból, kö-
telességérzetből dolgozni. Ez azon-
ban nem mehet a végtelenségig. Vár-
ható volt, hogy előbb utóbb ezek az
emberek is megunják, hogy visszaél-
nek a türelmükkel…” P. S.

A hét kérdése: – Ön mit szól
ahhoz, hogy a MÁV ritkítja a
vonatközlekedést a gödöllői
vonalon?

KEDVES OLVASÓINK!

Az elmúlt hetekben egyre több jelzés érkezik szerkesztőségünkbe, amelyben arról tájékoztatnak bennünket, hogy
rendszeresen nem kapják meg lapunkat. Kérünk minden kedves olvasót, hogy amennyiben a terjesztéssel kapcsolat-
ban bármilyen észrevételük van, hívják fel szerkesztőségünket a 06/20-525-5366-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.

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT A KARÁCSONYI ÜNNEPEK IDEJÉN AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN JELENIK MEG:
Ezévi utolsó lapszám megjelenése: 2008. december 18.

A 2009. évi első megjelenés: január 14.
A HIRDETÉSFELVÉTEL ÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA: 

2008. évi utolsó nyitva tartási nap: december 19. péntek
DECEMBER 20 – JANUÁR 4. KÖZÖTT  ZÁRVA

2009. évi  első nyitva tartási nap: január 5. hétfő
JANUÁR 6-ÁN KEDDEN RENDHAGYÓ NYITVA TARTÁS!

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)
M?sorvezet?: BÆlint Adrienn (PelikÆn RÆdi

Ismét fatolvajokat fogtak a rendőrök.
Az elmúlt időszakban több erdőben
történt illegális fakivágás, lopás. Leg-
utóbb november 30-án délelőtt tett
feljelentést a Pilisi Parkerdő képvise-
lője, hogy Veresegyház és Erdőkertes
között lévő Tájvédelmi körzetből  kö-
rülbelül másfél köbméter fát motoros
fűrésszel vágtak ki ismeretlen szemé-
lyek, melyet el is szállítottak. A Ve-
resegyházi Rendőrőrs járőrei iga-
zoltatták Erdőkertes területén azt a
kisteherautót, melyen frissen kivágott
fa volt. 

A járműben M. Róbert 28 éves, H.
Róbert 33 éves és B. István 52 éves
csörögi lakhelyű férfiak utaztak. A
járműben megtalálták a motoros fű-
részt, valamint az ellopott fát is le-
foglalták. 

Az elmúlt héten több gépkocsi-
feltörés is történt a Gödöllői Rendőr-
kapitányság területén. Bár városunk-
ban nem volt ilyen bűneset, Csö-
mörön, Bagon és Veresegyházon je-
lentős károkat okoztak a szemfüles
bűnözők, akiknek a gépkocsitulaj-
donosok is megkönnyítették a dolgát.

Mindhárom helyszínen a gépkocsi
ülésén hagyott kézitáska csábította az
elkövetőket, akik így többtízezer fo-
rintra és mobiltelefonokra tettek 
szert. 

***
Könnyű sérüléses közlekedési bal-

eset történt 2008. november 26-án 16
órakor Mogyoród lakott területén kí-
vül, a Gödöllői úton. Egy menetrend
szerint közlekedő autóbuszról leszállt
egy fiatal lány, majd a busz mögül  a
menetirány szerinti bal oldal irányába
keresztben átfutott az úton. Az autó-
busz mögül egy szadai hölgy által
vezetett személygépkocsi elé lépett.
A gyalogos az ütközés következ-
tében nyolc napon belül gyógyuló bo-
kasérülést szenvedett. Az autóban kö-

Rendőrségi hírek

Igen aktívak a tolvajok

Magyar sztárok is szerepelnek
majd Nicolas Cage legújabb,
Season of the Witch, vagyis a
Boszorkány idénye című film-
jében, amelynek egyes részeit
hazánkban forgatják.

A magyar farkasoknak hálátlan fela-
dat jutott, egy lovast kell üldözniük,
és végül az egyik szereplőt meg is
kell ölniük. Az állatokat Horkai Zol-
tán gödöllői állatoktató készíti fel a

szerepre. Minden apró részletet gon-
dosan meg kell terveznie a nemzet-
közi hírű szakembernek. A legfonto-
sabb a farkasok kiválasztása, hiszen
mindegyik más feladat elvégzésére ké-
pes. Így egy állat szerepét egyszerre
akár 5 különböző farkas is alakíthatja. 
Rufusz például nem szeret úszni, vi-
szont könnyen rá lehet venni, hogy fu-
tás közben megálljon. A farkasok öntör-
vényűek, nem függnek az embertől, így
nem is vágynak arra, hogy örömet sze-

rezzenek nekünk. Ezért csak az ösztö-
neiket kihasználva lehet őket szerep-
lésre bírni – magyarázta Zoltán. – Ha
azt szeretnénk, hogy egy csapat farkas
megtámadjon egy embert, ahhoz min-
den állattal egyenként kell begyakorol-
nunk a jelenetet. Ehhez bekenem ma-
gam nyúlvérrel, majd elrejtek a ru-
hámban egy darab húst. Egy idő után
az állat megtanulja, hogy hiába érzi
rajtam mindenhol a vért, csak egy
adott helyen talál élelmet, így másho-
va nem is harap. Végül a forgatáson
az összes „betanított” farkast egyszer-
re engedjük el, így a filmben egy
egész csapat támad majd – árulta el a
titkokat a szakember.    (forrás: Blikk)

A napokban benépesült az Erzsébet királyné szálloda udvara. December elsejétől adventi vásár várja a betérőket, akik
az ajándékvásárlás mellett a karácsonyi ízeket és illatokat is élvezhetik. A forralt bor és a sült gesztenye mellett kür-
tőskalács illata lengi be az udvart, ahol kézművesek kínálják portékáikat. Nemcsak a pavilonok, hanem a földszinti
üzlethelyiségek is vásárlása csábítják az igényes ajándékok iránt érdeklődőket. Kép és szöveg: bj

Gödöllői „sztárokkal” forgat Nicolas Cage

A farkas megtanulja…

Ünnepi hangulat az Erzsébet szállodánál
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Az alábbi levelet a Solier Étterem és
Kávézó vezetője juttatta el hozzánk.

Tisztelt Szerkesztőség!

Olvasói levél az október 16.-i szám-
ban megjelent „Gasztronautica” c.
cikkre. Viszonylag ritka és kisszámú
a visszajelzés, reakció, egy-egy gaszt-
ronómiai cikkünkre, ezért is adjuk köz-
re, az alábbi levelet, melyet egy ked-
ves olvasó – és most már vendégünk
– jutatott el hozzánk.

„A Gödöllői Szolgálat október 16.-i
kiadásában olvasott Gasztronautica
című cikkre, melyben a Solier Café
vezetőjével beszélgettek a hagyomá-
nyos ételek és a korszerű főzési tech-
nológia ötvözéséről, az alábbiakat
szeretném reagálni.
Azzal kezdeném, hogy korábban még
nem jártam a kávéházukban, de meg-
fogott az üzletvezető gasztrofilozófiai
gondolatvilága, hogy visszanyúlnak
a hagyományos értékekhez, Krúdy
szellemiségéhez, és régi magyar re-

cepteket élesztenek és újítanak fel.
Felkeltették az érdeklődésemet és fél-
retéve a számomra még ismeretlen
hely iránti fenntartásomat, elmentünk
az egyik este vacsorázni Önökhöz.
Gondolom, nem sok írásbeli meg-
erősítést kapnak, ezért is írom le a ta-
pasztalataimat.

Az első benyomás megnyerő volt, a
hely hangulatos, modern eleganciá-
jú. Kapros vadmalac levest ettünk,
ami nagyon ízletes volt, majd főfo-
gásként jómagam ropogós csülök ro-
ládot ettem, ami a hagyományos ízvi-
lágot kiválóan párosította a modern
tálalással. Feleségem gödöllői csir-

kecombot evett, ami azon túl, hogy
meghökkentő interpretációja az em-
lített ételnek, de az eddigi legfino-
mabb is. Igazi gasztronómiai élvezet-
ben volt részünk. Nem tudtunk ellen-
állni a desszertek csábításának sem –
hozzátenném, hogy azt sem tudtuk,
hogy helyben készítik a cukrászsüte-

ményeket –, és rendeltünk
egy csokoládé szuflét, ami-
nek már a látványától is
elállt a lélegzetünk, az íze
pedig tovább fokozta azt. A
személyzet nagyon kedves és
előzékeny volt, így egy iga-
zán kellemes estét töltöt-
tünk Önöknél. 
Elmondhatom, hogy élő-
ben is azzal a minőségi el-
hivatottsággal találkozhat-
tunk, melyet az újságcikk is

sugallt és sikerült megvalósítania a
cikk címében először még számomra
is nehezen értelmezhető fogalom pá-
rosítást, a „hagyomány és revoluciót.
Jó tapasztalataink alapján másoknak
is ajánlani fogjuk Önöket!“

Üdvözlettel
K.J.

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 

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

Az elmúlt hétvégén tartotta szalagavató ünnepségét a Török Ignác Gimnázium és Premontrei Szent Norbert Gimnázium.
A törökösök a művelődési központban, a premisek pedig a Szent István Egyetem aulájában gyűltek össze, ahol a hagyo-
mányos szalagtűzéssel és tánccal tették emlékezetessé az estét a végzős diákok.

Szalagavatók
ANTALL JÓZSEF - EMLÉKEST

Vendég: Kajdi József, a Miniszterelnöki
Hivatal egykori vezetője

IDŐPONT: 
december 17., szerda, 18 óra

HELYSZÍN: 
Gödöllői Városi Könyvtár és 

Információs Központ
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Keresztény Fiatalok az Ifjúságért Egyesület

1988 óta minden évben egy na-
pot az AIDS elleni küzdelem-
nek szentelünk a WHO, az
ENSZ egészségügyi világszer-
vezete döntésének eredmé-
nyeként. Korunk rettegett be-
tegsége felbukkanásának ide-
jén nagy figyelmet kapott, má-
ra azonban egyre kevesebbet
foglalkozunk az egyre liberáli-
sabb felfogású fiatalokat fe-
nyegető veszéllyel. 

Míg egy évtizeddel ezelőtt több szer-
vezet is nagy hangsúlyt helyezett a
felvilágosításra, az AIDS elleni küz-
delemre, mára jóformán csak az is-
kolavédőnőkön keresztül juthatnak
információhoz a témával esetleg fog-
lalkozó, érdeklődő kamaszok, akik
egyre veszélyeztetettebbek, a liberali-
zálódó szexuális szokások, és az egy-
re terjedő droghasználat  eredménye-
ként. 
Városunkban is az iskolavédőnők
végzik az ezzel kapcsolatos felvilágo-
sító munkát, amire nagy szükség van,
hiszen a HIV-fertőzöttek száma év-
ről-évre nő. Az idei éven már most 98
új betegről tudnak, s a frissen kiszűrt
betegek nagy része huszonéves fiatal.
Már tavaly másfélszer több HIV-fer-
tőzöttet regisztráltak Magyarorszá-
gon, mint egy évvel korábban. Ezzel
1580-ra nőtt a regisztrált HIV-pozití-
vok száma. A betegregisztráció sze-
rint ebből nyolcszáz beteg áll gondo-
zás alatt. 

Továbbra is Budapesten regiszt-
rálják a legtöbb új beteget. Magyar-
ország egyébként európai viszonylat-
ban a középmezőnyben van, Csehor-
szággal és Horvátországgal egy lapon
említhető, a kontinensen egyébként la-
kosságszámra vetítve Észtországban
található a legtöbb HIV-fertőzött.

Európa negatív csúcsot döntött az új
fertőzöttek számát illetően: 2007-ben
egy millió emberből 75-nél diagnosz-
tizálták a HIV-fertőzést. 2000-ben ez
a szám „csak“ 39 volt – állapította
meg az Európai Betegségmegelőzési
és Járványvédelmi Központ (ECDC). 

2007-ben 49 európai országból 48
892 újonnan diagnosztizált esetet je-
lentettek. Ausztria, Olaszország, Mo-
naco és Oroszország – adatok hiá-
nyában – nem szerepelt a felmérés-
ben.

A betegekkel kapcsolatban a legna-
gyobb veszélyt az jelenti, hogy a
HIV-fertőzöttek jelentős részének
nincs is tudomása arról, hogy beteg.

Az európai központ és az ENSZ
Egészségügyi Világszervezete (WHO)
által hétfőn közösen kiadott jelentés
rámutatott arra, hogy a legtöbb új fer-
tőzés Észtországban, Ukrajnában,
Portugáliában és a Moldoviai Köztár-
saságban fordult elő, továbbá arra,
hogy egész Kelet-Európában a kábí-
tószer beadásához használt injekciós
tű a felelős leginkább a fertőzésekért. 

Litvániában, Kazahsztánban, Üz-
begisztánban, Nagy-Britanniában, Fe-

héroroszországban és Svájcban is ma-
gas volt az újonnan fertőzött betegek
száma.

Nyugat- és Közép-Európában a
fertőzés elsősorban heteroszexuális
kapcsolatokon keresztül terjedt, de
nőtt a homoszexuálisok közötti fertő-
zések száma is.

A felelős szexuális magatartás mel-
lett a szakemberek egyre többször
hívják fel a figyelmet a szűrővizsgá-
latok fontosságára.  

Mint az a jelenlegi adatokból ki-
derült, hazánkban havonta négyezren
jelentkeznek HIV-szűrésre, a vizsgá-
lat ingyenes és név nélkül történik.
Ezt megelőzően mindenkinek java-
solt egy tanácsadás, ahol őszintén el

kell mondani, mi
az oka, hogy fel-
merült a szűrő-
vizsgálat elvégzé-
sének fontossága.
Ez alapján döntik
el, hogy milyen tí-
pusú vizsgálatot
kell elvégezni. 

A szakemberek
azoknak is java-
solják az éven-
kénti rendszeres
szűrést, akiknek
állandó partnerük
van, akik viszont
többször váltogat-

ják, azoknak évente gyakrabban java-
solt elvégeztetniük a vizsgálatokat.

Már a korai, háromhetes fertő-
zésre jellemző ellenanyagot is ki
tudják mutatni szűrőteszttel, a 
gyorstesztekkel csak a hathetesnél
régebbi fertőzéseket, a kombinált
szűrővizsgálati tesztekkel pedig a
vírusfehérjét és az ellenanyagot is
kimutatják. Ma már van olyan
AIDS-teszt is, amely fájdalommentes, s
amely segítségével már az ujjbegyből
vett vérből meg tudják állapítani, hogy
valaki HIV-pozitív-e.
AIDS infó vonal: 1-466-9283

-kj-

December 1 – az AIDS világnapja

Egynapos figyelem
A Garabonciás Színtársulat 
szervezésében rendeztek kon-
ferenciát városunkban novem-
ber 25-én a színházi nevelésről.
A Gödöllőn újrainduló program
egyaránt megcélozza a gyere-
kek, fiatalok és felnőttek azon
csoportjait, akik vállalják azt,
hogy színházi eszközök, mun-
kaformák segítségével, gyak-
ran szerepbe bújva tegyék pró-
bára értékrendjüket és szerez-
zenek megélt tudást az adott
problémakörről. 

A tanácskozásra azokat a döntésho-
zókat és intézményvezetőket hívták
meg, akik szerettek volna többet meg-
tudni a színházi nevelésről, illetve se-
gíteni tudják a módszer újjáéledését,
és azokat a pedagógusokat, akik úgy
érzik, segítségükre lehetnek tanítvá-

nyaikkal végzett munkájukban. Ezen
kívül örömmel fogadták azokat a szü-
lőket, felnőtteket is,  akik hasznosnak
vélik az együttgondolkodásnak ezt a
módját.

A Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pont József Attila Stúdiószínpadán a
„Tréfa” című foglalkozás megtekinté-
se után kötetlen beszélgetés keretében
cserélték ki a témával kapcsolatos vé-
leményeiket. A tanácskozásra olyan
neves szakemberek is meghívást kap-
tak, mint  Kaposi László, a Magyar
Drámapedagógiai Társaság elnöke,
Lipták Ildikó, a Kerekasztal Színhá-
zi Nevelési Központ munkatársa,
Németh Katalin, a Marczibányi Téri
Művelődési Központ igazgatója, Pa-
tonay Anita, a KÁVA Kulturális Mű-
hely munkatársa és Szakall Judit, a
Magyar Drámapedagógiai Társaság
alelnöke. -bj-

Középpontban a színházi nevelés

Újraéledő módszer
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Van egy fa. Az a fa az egész vi-
lág. Megtalálható rajta, benne
minden, ami csak kell. A fán élő
aprócska, ember formájú, em-
beri értelmű, gondolkodású
lények fel-felteszik maguknak
a nagy kérdést: létezik-e élet a
fán kívül is? Egyesek hisznek
benne, hogy igen, mások csak
legyintenek a számukra badar-
ságnak tűnő feltételezésre.

Egyke Tóbiás, a másfél milliméter
magasságú legény keresztül-kasul
bejárja a birodalmat, amit a fa jelent.
Kényszerűségből vagy kedvtelésből,
de megfordul Csücsöktájon, a Csucs-
kóban, a Városban, a Belső telepe-
ken, a Kráterben, a Csicsergőben, na
és nem utolsósorban Alsólomboson. 

Alsólombosra száműzték őket, a
szüleit és őt, mégpedig azért, mert tu-
dós apja nem volt hajlandó elárulni
másoknak is azt, amire kutatásai köz-
ben rájött: hogy mi a lényege a ned-
vek keringésének, felfelé, illetve le-
felé áramlásának a fában. Nem akar-
ta, hogy kizsákmányolják a fát, hogy
mindenféle nemtelen dologra hasz-

nálják fel a benne lüktető életet. 
Még rosszabb is történik velük az-

tán a száműzetésnél. Idősebb Egy-
kére, Egyke Szigfridre és feleségére,
Majára rácsukódik a Csüngőben
berendezett börtön ajtaja. Tóbiás, an-
nál inkább, mert tapasztalhatja, hogy
őt is halálra keresik azok, akiknek
szívében gonoszság fészkel, azt sem
tudhatja, élnek-e még. Az Alsólom-
boson megismert lány, Lilia iránt ér-
zett szerelme sokat jelent a számára,
de már annyira elcsügged, abban sem
bízik, hogy beteljesülhet ez a szere-
lem.

Elhatározza, hogy öngyilkos lesz.
Bemászik egy fagyöngy héja alá.
Számtalanszor látta már, hogy a fa-
gyöngyszemeket poszáták kapják a
csőrükbe: nahát, egy poszáta gyom-
rában fogja végezni. Nem tudja, hogy
a poszáták nem egyben nyelik le a
zsákmányukat, hanem elrepülnek
vele valahová, ahol majd apránként
elcsipegetik. Így Tóbiás kikerül
megint a szabadba, de számára isme-
retlen vidéken találja magát. Kívül a
fán…

A még fiatal francia író, Timothée

de Fombelle Ágrólszakadt Tóbiás cí-
mű regénye egészen különös világba
vezeti el az olvasóit. A borítóján kö-
zölt szövegből megtudhatjuk, hogy
újszerűsége miatt már nagy sikert
aratott Nyugat-Európában. Díjakat
nyert el Franciaországban, Olaszor-
szágban, Belgiumban, Hollandiában.
Másként szól barátságról, szerelem-
ről, családról, természetről, harcról,
emberségről, mint megszokhattuk.
Teméntelen érdekes felfedeznivalót
nyújt az a liliputi világ, amelyet ábrá-
zol. 

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Iciri-piciri

Július óta működik a Remsey
körút egyik földszinti helyisé-
gében a Levendula Galéria. A
járókelők be-be néznek a kira-
katüvegen, betérnek vásárolni,
vagy gyönyörködni. Itt ugyanis
mindkettőt lehet. Pihentetni a
szemet, a lelket és megismer-
kedni a kortárs alkotók mun-
káival. 

Bár nyár közepe óta várják az érdek-
lődőket, a hivatalos megnyitóra csak
októberben került sor, mint azt Sz.
Jánosi Erzsébettől, a galéria veze-
tőjétől megtudtuk, azért, mert ekkor
érezte úgy, hogy teljes anyagot tud a
közönség elé tárni. Ekkorra alakultak
ki a kapcsolatok a városi és a
térségi művészekkel, művé-
szeti csoportokkal, és más
hazai alkotóközösségekkel. 

– Amikor a galéria nyi-
tás mellett döntött, miért
éppen Gödöllőt választotta
helyszínül?

– Ebben a városban rend-
kívül aktív művészeti élet
van. A GIM-ház, a GÖMB és
a kisebb művészeti csopor-
tok mind nívós munkát vé-
geznek, van tehát miből válogatni an-
nak, aki igényes műalkotásokat sze-
retne bemutatni. Az volt a célom,
hogy egy olyan helyet teremtsek meg,
ahol a legkiemelkedőbb hazai alkotók
vannak jelen, s ahol – ahogy a meg-
nyitón elhangzott  – a hely szelleme,
az egyén és a közönség szelleme ta-
lálkozik. 

– A gödöllői alkotók közül kinek
a munkáit találhatja meg az ide be-
térő?

– Lőrincz Ferenc, Márvány Mik-
lós, Szentiványi-Székely Enikő, Szin-
vai Pál, Török Gáspár, Remsey Ág-
nes és András munkái egyaránt meg-
találhatók itt. Mellettük több, a tér-
ségben élő kiváló művész, mint pél-
dául Klement Zoltán alkotásai is je-
len vannak a galériában, ő nagy se-
gítségemre volt abban, hogy megis-
merjem a helyi művészeti csoporto-
kat. Persze nem csak a helyi művé-
szeknek szeretnék teret adni. Célunk,
hogy a hazai képző-és iparművészeti
élet nagyjainak alkotásait is hozzáfér-
hetővé tegyük a gödöllőiek számára.
Igyekeztem olyan művészek munkáit
ide hozni, mint Fazakas Tibor, aki
egyébként a mesterem – mivel ma-
gam is festészetet tanulok  – de Ná-
das  Alexandra, Nagy Gábor, Incze
Mózes, Kun Éva, Gál Lehel, Hús
Zoltán, Kuti Krisztina, Megyeri
László, de Tóth Lívia és Veress
Enéh munkáiból is megtalálható itt
jónéhány. 

– Az elmúlt félév alatt, milyen ta-
pasztalatokat szerzett? 

– Úgy látom, az itt élők keresik az
igényes műalkotásokat, s nem csak az
a réteg, aki ezt befektetésnek tekinti,
hanem azok is, akik ajándékba vagy

saját örömükre vásárolnak meg egy-
egy művek. Szeretnénk, minél széle-
sebb réteget megszólítani. Ezért ter-
vezzük, hogy januártól kisebb egyéni
kiállításokat rendezünk. Az elsőt Lő-
rincz Ferenc munkáiból állítjuk ösz-
sze, s másfél- kéthavonta szeretnénk
egy-egy kortárs művészt bemutatni.

Kép és szöveg: jb 

(folytatás az 1. oldalról)

A kiállítás három teremben látható, a
bemutatott anyag 99 százaléka a mú-
zeum tulajdona. Egy portrét a Magyar
Nemzeti Galéria, kettőt magángyűjtő
adott kölcsön. Az egyik teremben kár-
pitrekonstrukciókat is kiállítottak.
Nagy Sándor terveit leszőtték, s ezzel
is szimbolizálják hogy a művésztelep
hagyományai tovább élnek Gödöllőn. 

A múzeum első, 1981-ben meg-
nyílt művésztelepi állandó kiállításá-

ra még sok műtárgyat kölcsönöztek a
Magyar Nemzeti Galériától. Erre ma
már nem lenne mód, mert időközben
annyira felértékelődött a szecessziós
művésztelep, hogy a galéria maga ál-

lítja ki a műveket az állandó kiál-
lításán. Gaálné Merva Mária arról is
beszélt, hogy a kiállítás területe a
Csupor emlékszoba helyiségével bő-

vült. A tordasi plé-
bános gyűjtemé-
nyének több darab-
ját, például barokk
k a n d e l á b e r e k e t ,
XIX. századi főúri
női viseletet elhe-
lyeztek a helytörté-
neti kiállításon és a
folyosón is van egy
Csupor-vitrin. A kö-
vetkező években a
raktáron lévő anyag-

ból időszaki kiállítást rendeznek. A
megújult állandó kiállításhoz a tervek
szerint több program is kapcsolódik
majd, így például olyan foglalkozá-
sok, mint a korábban már nagy siker-

rel megszervezett szövődélután, vala-
mint múzeumpedagógiai foglalkozá-
sok. A kortárs vásár kapcsán az igaz-
gató elmondta: ma is számos kiváló

művész él Gö-
döllőn. A mú-
zeum ismét le-
hetőséget adott
arra, hogy job-
ban megismer-
je őket a kö-
zönség és íz-
lésnevelő cél-
lal arra bátorít-
ja az embere-
ket, hogy érté-
kes műtárgya-
kat vásárolja-
nak karácsonyi

ajándékként. 
Krassay László először a szecesz-

szió kifejezést értelmezte. A szecesszió
kivonulást, elszakadást jelent mindat-
tól, amit a korabeli akadémikus mű-
vészet képviselt. Emellett Körösfői
Kriesch Aladár és Nagy Sándor azt a
célt tűzték ki és igyekeztek megvaló-
sítani páratlan sokoldalúsággal, hogy
a mindennapi életet formálják át,
emeljék fel a szépség birodalmába.
Úgy fogalmazott: ez több volt, mint
művészet, az életfilozófiájuk lett.
Ezért érezzük magunkhoz most is kö-
zel, ezért szeretünk visszahajolni a
Gödöllői Művésztelep száz évvel
ezelőtti, harmóniát tükröző világába.

Kép és szöveg: it

Megújult állandóság 

Gyarapodás Szükség van az igényes műalkotásokra

Levendula Galéria

A Talamba ütőegyüttes már ré-
gebben célul tűzte ki,  hogy nem-
csak saját maguk népszerűsítik az
ütős hangszerekre komponált
muzsikát, hanem igyekeznek fel-
lépési lehetőséget biztosítani más
együttesek számára is. Így került
városunkba tavaly egy dán for-
máció, a múlt héten pedig a Nyír-
bátori Ütőegyüttes, melynek tag-
jai nagysikerű koncertet adtak a mű-
velődési központban.  
Velük a nyáron Vácon megrendezett
XII. Országos Ütőhangszeres Kama-
raversenyen ismerkedtek meg, s a gá-
laesten nyújtott teljesítményük alap-
ján kapták a gödöllői koncert lehető-
séget. Nem okoztak csalódást, a fia-
tal muzsikusok másfél órás parádés
koncerttel szórakoztatták a közönsé-
get. A Nyírbátori Ütőegyüttes 1980-

ban alakult az akkori Állami Zeneis-
kola növendékeiből Kozma László
vezetésével. Az eltelt 28 év alatt
számtalan Országos Kamarazenei
Fesztiválon, Ütőhangszeres Verse-
nyen vettek részt. Szerepeltek Olasz-
országban, Németországban, Romá-
niában és Lengyelországban. Leg-
főbb céljuk ma is – akárcsak meg-
alakulásukkor – a kamarazenélés örö-
mének elsajátítása és megtartása.

Ütősök a művelődési központban

Díjazták a teljesítményt
Már készülnek az Országos Felnőtt

Szólótánc Fesztiválra a Gödöllő Tánc-
együttes tagjai. A január közepén Bé-
késcsabán  megrendezendő döntőbe a
november 23-án Jászberényben meg-
tartott selejtezőből juthattak tovább a
táncosok. A száznégy indulóból har-
mincnégy fő vehet majd részt az orszá-
gos megmérettetésen, ahol az Arany-
gyöngyös és Aranysarkantyús minősí-
tést is megkaphatják a résztvevők.

A Gödöllő Táncegyüttest Hajdú
Zsuzsanna és Sima Zoltán, Moussa
Ahmed és Simonyi Gábor képvisel-
ték. Két kötelező és egy szabadon vá-
lasztott tánccal, háromszor két perc-
ben kellett számot adniuk tudásukról,
ennek alapján a zsűri úgy döntött, Haj-
dú Zsuzsa, Sima Zoltán és Moussa
Ahmed vehet részt az országos dön-
tőn. -jk-

Gödöllő Táncegyüttes

Készülődés
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GÖDÖLLŐI 
ÚJ MŰVÉSZET

KÖZALAPÍTVÁNY
TÉLI KERT 

képző- és iparművészeti kiállítás a
Gödöllői Iparművészeti Műhely

alkotóházában és kertjében

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 Nauderer, Monika Sieb-
manns (szobrászművészek)
Oberhessichen Künstlerbundes (OKB)
alkotói, Giessen: Christel Dütge, 
Günther Hermann, Susanne Leden-
decker (festőművészek)

MEGTEKINTHETŐ: 
2009. február 28-ig, szombat és
vasárnap 14-17 óráig, előzetes 

bejelentkezés alapján más napokon is
GIM-Ház, 2100 Gödöllő, 

Körösfői utca 15-17.
telefon/fax: 28/419-660, 
e-mail: gimhaz@invitel.hu

A GÖDÖLLŐI KORTÁRS MŰVÉSZEK
KARÁCSONYI KIÁLLÍTÁSA ÉS VÁSÁRA

2008. november 28 – december 21.

Kiállító művészek: Bada Márta, László Lilla, Szekeres Erzsébet, Fábián
Dénes Zoltán, Lőrincz  Ferenc, Anti  Szabó János, Katona Szabó Erzsébet, 

Hidasi Zsófi, Remsey FLóra
A kisteremben a Varga Galéria anyaga látható

Gödöllői Városi Múzeum 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
Tel6fax: 28-422-003, e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

A FRÉDÉRIC CHOPIN 
ZENEISKOLA 

programjai

December 4. csütörtök 17.00:
Tóthné Borovy Klára növendékei-
nek hangversenye (fuvola, furulya)
December 4. csütörtök 19.00: 
Bali János növendékeinek hangver-
senye (furulya, zeneszerzés)
December 5. péntek 16.00
Deákné Ella Beatrix (fuvola) és Fe-
renczy Beáta (zongora) növendé-
keinek hangversenye
December 6. szombat 11.00
Philippné Legeza Judit növendé-
keinek hangversenye (zongora)
December 9. kedd 18.00
Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona
növendékeinek hangversenye (zon-
gora)
December 10. szerda 17.00
Várnai Miklósné növendékeinek
hangversenye (fagott, furulya)
December 11. csütörtök 18.00
Juniki Spartakus növendékeinek
hangversenye (hegedű)

Erzsébet királyné karácsonyai a gödöllői kastélyban játszóház
„A királyi család 1875-ben ünnepelte először a karácsonyt itt. A kis
Mária Valéria királykisasszony gazdag karácsonyfát állított fel Gö-
döllőn: aztán összehívta az egész gyermekeit, s ő maga osztotta ki az örömben úszó sze-
gény parasztgyerekek között az ajándékot.“ (Mikszáth Kálmán cikke a Mulattató c. újság
1875. évi számából). Ahogy cseperedett Valéria, „maga is a szeretet megemlékezésével já-
rul a karácsony örömeihez“ (Rónay Jácint naplója alapján közli a Képes Folyóirat, 1894-
ben). Magyarország színezett térképét készítette el felséges mamája, Erzsébet királyné
számára; ábrákat színezett és metszett ki képeskönyvhöz. A történelmi hagyományokra
emlékezve a kastély idén először játszóházzal várja a család apraját-nagyját!
December 28. vasárnap
11.00-11.50: Mátyás király című bábjáték a Hahota Bábszínház előadásában
11.00-13.00: kézműves foglalkozás és játszóház kortól függetlenül: gyertyaöntés, gyertya
díszítés, üvegfestés, szalvéta technika, origami
December 29. hétfő
10.30-11.10: Csiri-biri Torna 1-3 éves korú gyermekek számára
11.15-12.00: Csiri-biri Torna 1-3 éves korú gyermekek számára
10.30-13.00: kézműves foglalkozás és játszóház kortól függetlenül: rózsa készítése papír-
ból – Erzsébet királyné kedvelt virága az ibolya mellett, ablakdísz készítése; cukorka cso-
magolása, állatkák készítése papírból, papírtányérból; Gödöllői Királyi Kastély puzzle já-
ték; memória  kártya, dominó.

www.kiralyikastely.hu Tel.: 06/28-410-124

Királyi Karácsony

A Colle Parte Consort 
hangversenye

Bajnóczi Johanna, Bajnóczi Te-
réz,Budai Zsófia, Csomor Viola
– blockfőte; Baranyi Anett-gi-
tár; Hartyáni Gábor-cselló, Bo-
rosnyay Áron-ütőhangszerek 

Helyszín: 
Gödöllői Városi Könyvtár

Időpont: 
december 12., 18 óra

Közreműködik: 
Tücsök Együttes, Kalapos, 

Cibri Énekegyüttesek, 
Kurucz Ádám Attila-gitár

A belépés díjtalan!

Az Arpeggio
Gitárzenekar ünnepi

koncertje

DECEMBER 14., 16.30
Királyi Kastély díszterme

Közreműködik: 
Zhang Yu, Langer Ágnes, 
Dráb-Richter Dominika, 

Kurucz Ádám Attila, Soós
Gabriella, Cuento Guitarre

Trio, Kisgitárzenekar
Jegyek elővételben 500 Ft-os

áron a zeneiskolában és a 
kastély pénztárában kaphatók.
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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 repülőtér (2.)
1933 júliusára készült el a cserkészek új, Dongó típusú

gyakorló vitorlázó gépe, mellyel három egységű rajrepülést
hajtottak végre Gödöllőn. Ekkorra már befejezéshez közele-
dett a „Karakán“ vitorlázó építése, mely az ország egyik leg-
nagyobb teljesítményű vitorlázó repülője lett. A gépet Rotter
Lajos tervezte és a 13 sz. ezermester cserkészek építették. 

A Jamboree idején, a repülő altábor könnyű megközelítése
érdekében, egy kisvasutat építettek. A 2.5 km hosszú,
repülőtér felé lejtős síneken, az akkor már idejétmúlt, de
egyszerű meghajtású lóvasutat helyezték forgalomba,
melynek kiindulópontja a központi majornál volt. A lóvasút
azonban komoly baleset forrása lett a Jamboree alatt. Au-
gusztus 13. án vasárnap a repülőtér felé közlekedő lófogatú
kisvasút a lejtőn kisiklott és felborult. A baleset
következtében két látogató szörnyethalt. 

A repülő altábor a Jamboree tábortól kb 3 km –re feküdt. A
cserkészek a sátraikat a gépek számára készített hangárok
közelében állították fel. A magyar cserkészrepülők mellett
osztrák és lengyel csapatok is táboroztak a helyszínen. A tá-
bor szervezetileg 3 részből állt, motoros, vitorlázó és mod-
ellező csoportból. A motoros csoport 5 hangárral, 5 motoros
géppel és kb. 20 fős személyzettel, a vitorlázó csoport kb. 16
– 18 géppel, kb. 100 – 120 fős személyzettel rendelkezett. A
modellezők közel 100 géppel utaztak el a világtalálkozóra. A
bemutatókat a repülőtér felett végezték, ez alól a modellezők
jelentetek kivételt, mert ők a saját bemutatóikat az arénában
tartották. A repülő bemutatások közt szerepeltek kettes, hár-
mas és négyes rajrepülések, műrepülés, vitorlázó gépeknél
magas startok és motoros vontatások. A motoros gépekkel
utasrepüléseket is végrehajtottak, de a tábori légipostajáratot
is ezek a repülők bonyolították le. A Jamboree alatt a táborsz-
abályzattal ellentétben, a repülőtábor már délelőtt 10 -kor
megnyílt a látogatók előtt, mert ebben az időpontban voltak a
legjobb légköri viszonyok a repülésre, így a vitorlázógépek
ekkor tartották a bemutatóikat. 

A Jamboree ideje alatt Rotter Lajos országos csúcsot állí-
tott fel. Motoros vontarás segítségével 500 méternél oldott ki,
és a gödöllői repülőtér felett 2200 méter magasságba emelke-
dett, mely országos rekordnak számított. Azonban nem volt
sima a repülése, mert Gödöllőtől keletre esőfelhőbe került,
majd miután kijutott belőle, Szolnok mellett, 84 km-es re-
pülés után ért földet. 

A Jamboree után, minden más építménnyel együtt, a repü-
lőtáborból is elvitték a hangárokat és a különböző felépítmé-
nyeket. Az itt használt két szétszedhető fahangárt később,
1936-ban a Hármashatárhegyen állították föl. Az állandó
hangár és repülőjavító-műhely hiánya kezdetben megakadá-
lyozta a repülőélet nagyobb arányú fejlődését Gödöllőn.

A Cserkész Világtalálkozó után egy évvel, 1934 augusztu-
sában újra élet költözött a Jamboree alatt használt repülőtá-
borba. A táborparancsnok Gundrum Zoltán gépészmérnök
volt, az ő vezetése alatt 24 főnyi csapat folytatott siklórepülé-
seket, Hefty Frigyes oktató segítségével. A táborban a sikló-

repülés elsajátítása mellett, siklórepülő-oktatókat is képeztek.
A repüléseket 4 db Zögling típusú géppel végezték. A növen-
dékek ekkor már nem csak cserkészekből álltak, hanem volt
köztük tanár, zászlós, középiskolás és főiskolás is. Később a
nyári repülőtáborokat Gödöllőről Esztergomba helyezték át.

1935 nyarán a repülőtábor helyén nyitotta meg a kapuit az
Icarus repülőiskola, melyet Hefty Frigyes, Csermely Károly
és ifj. Csermely Károly alapított. A repülőiskola létrejöttének
voltak teljesítendő feltételei is, melyek a következők voltak:
az üzemeltetéséhez a hatóság engedélye; a repülőtér céljára a
terület megszerzése; a csörlőautó megépítése; az szükséges
létesítmények (hangár, lakóépület, konyha, műhely, iroda
stb.) megépítése; a víz bevezetése. A Magyar Királyi Keres-
kedelemügyi Minisztérium motornélküli repülőgépek veze-
téséhez szükséges pilótaiskola létesítésére adott engedélyt.
Az iskolában a növendékek elméleti és gyakorlati képzésben
részesülhettek a motornélküli gépek vezetésében, mind lejtő-
meneti, autó- és csörlővontatásos indításban. Az iskolának
csak magyar állampolgár lehetett az oktatója, de a diákja is.

Ez alól a Légügyi Hivatal adhatott felmentést, kivételes eset-
ben. A pilótaiskola elvégzése után a növendékek képesítési
okmányt kaptak. Egy tanfolyam díja 50 pengő volt. A tan-
folyamok július 15-én kezdődtek és szeptember közepéig
megszakítás nélkül tartottak. Az ünnepélyes megnyitóra
1935. szeptember 8-án került sor. Az Icarus repülőiskola volt
az ország első magán repülőiskolája, mivel máshol az oktatás
egyesületi keretek közt zajlott.

A Jamboree nemcsak attól volt különleges, hogy itt ren-
dezték meg az első nemzetközi cserkészrepülő találkozót,
hanem attól is, hogy ennek kapcsán kezdődtek meg a kísérle-
tek az autóvontatású siklórepülések terén. Bebizonyosodott,
hogy síkvidéken is lehet motor nélkül repülni. A gépek ekkor
átlagosan 40-50 méter magasra repültek, mely elég volt az
„A” vizsga letételéhez. A repülőiskolában alkalmazott csör-
lőautó vontatásos rendszer bevezetése nagy hírnévre tett
szert, nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is. A rend-
szer hatékonyságát mutatta az is, hogy a korábban alkalma-
zott kézi érővel történő hegyre vontatás helyett gépi erővel
történő, vontatásos, síkvidéki repülést tett lehetségessé. Így a
repülőgépek felemelkedéséhez már nem volt szükség domb-
oldalra.

Az iskola részére csörlőautónak, egy használtautó-telep-
ről, egy hathengeres, 90 lóerős Buickot vásároltak, melynek
a teljes karosszériáját eltávolították a megfelelő kilátás érde-
kében. Azért volt szükség egy erős gépre, mert vontatás köz-
ben, a gyorsítás során nem volt szabad magasabb sebességi
fokozatba kapcsolni, mert váltásnál az autó a gépet megránt-
hatta, mely a vontatókötél elszakadását eredményezhette. A
vontatáshoz egy 1000 méter hosszú drótkötelet használtak.
Az autócsörlős rendszer kiépítése közben vetődött fel az a
gondolat, hogy a vontatást a repülőgéppel szemben állva old-
ják meg. 1934. július 15-én történt meg az iskola keretein be-
lül az első repülési kísérlet, mely során az autót Csermely Ká-
roly, a gépet pedig Hefty Frigyes vezette. A sikeres próba
után a további kísérletek során a gépet 100-300 méter magas-
ságba is képesek voltak felvontatni. Ez a magasság már ele-
gendő volt a „B” vizsga letételéhez. 

Az iskolának eleinte négy repülőgépe volt. Egy gyöngyösi
mestertől, Molnár Árpádtól rendeltek egy nyitott és egy zárt
„Zöling” vitorlázógépet, melyek mellé beszereztek egy hasz-
nált, szintén „Zöling”, és egy „Grüne Post” típusú repülőgé-
pet. Később az iskola vett egy új, nagyon jó repülési tulajdon-
ságokkal rendelkező „Vöcsök” nevű vitorlázógépet is. 

A repülőtéren felépített hangár nyolc gép befogadására
volt alkalmas. Ez össze volt kötve az építő és javító mű-
hellyel. A műhely mellett volt a parancsnoki lakás és az iroda.
A hangár előtt parkolt az autóból átalakított vontatógép. 

A repülőtér az iskola megnyitása után gyorsan benépesült.
A kifutó leegyengetett gyepének szélein fehér cövekek sora
mutatta a pálya széleit. A sportrepülők táborában már kevés-
bé voltak jelen a cserkészek, egyre nagyobb számban jelen-
tek meg a fiatalok mellett meglett korú férfiak is. De ekkor
már nők is foglalkoztak a vitorlázó repüléssel. Voltak, akik
csak hétvégén jártak ki, de akadtak olyanok is, akik minden
nap jöttek repülni. Az sem volt ritka eset, hogy egy-egy csa-
lád a nyaralását töltötte a repülésnek hódolva. Ittlétük alatt
pedig beköltöztek a hangár közelében álló csinos előkerttel
díszített, fából épült, nyaralóotthonként is üzemelő pavilon-
ba.

Mindezek ellenére a gödöllőieket kevésbé vonzotta a re-
pülés. 1935-tel bezárólag négy év alatt mindössze 6 gödöllői
növendéke volt a repülőtérnek, közülük is csak ketten Mehl-
hoffer Albert és Lahocsinszky Sándor maradt meg a repülés
mellett. De ők mindketten kitanulták a repülőépítés fortélya-
it. Mehlhoffer Gyöngyösön tanulta ki a repülő–asztalos
munkát.

Az 1936-ban tartott repülőnapon, már kötelékrepülést is
bemutattak az iskola növendékei, melynek során két elágazó
kötél segítségével egyszerre két repülőt emeltek a magasba. 

1940 júniusában a Légügyi Hivatal egy bizottságot küldött
Gödöllőre, akik közölték az iskola vezetőivel, hogy a repülő-
teret az építményekkel együtt államosítják, az iskolát pedig
megszüntették.

Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

GÖDÖLLŐ ANNO
Felsőszemeréden, a család egy-
kori kastélya helyén álló iskola
falán márványtábla hirdeti, hogy
1818. december 9-én, azon a he-
lyen született Ivánka Imre. A má-
riabesnyői temető szélén az om-
ladozó (ám a Gödöllői Értékvé-
dő Közhasznú Egyesület tevé-
kenységének köszönhetően fel-
újításra váró) családi kripta fa-
lán pedig azt olvashatja az ér-
deklődő: ott nyugszik az 1896.
július 27-én elhunyt Ivánka Imre.

A két dátum között 78 év a különbség,
ennyi időt kapott a sorstól. A Szlováki-
ában elhelyezett kétnyelvű emléktábla
arra emlékeztet, hogy Ivánka Imre az
1848-49-es forradalom és szabadság-
harc egyik hőse volt. Továbbá alapító
tagjai között tartja számon a Duna
Gőzhajózási Társaság, vezérigazgatója
volt az Északkeleti Vasúttársaságnak és
alapítója és első gondnoka (valójában
igazgatója) a Magyar Vöröskeresztnek.

A róla megmaradt kezdetleges fotók
és rajzok csak sejtetik: hogyan is nézett
ki. Az 1870-as években a Vasárnapi Új-
ság így mutatta be az olvasóknak.

„Középmagasságú, jól táplált terme-
te, lanyha járása, luteránus vallása,
gyakorlati észjárása, jelentékeny mi-
veltsége s szólásra mindig kész, noha
középszerű szónoki képessége a képvi-
selőház érdekes alakjává teszik. Ha
szól: szavait mindig figyelmemmel
hallgatják, noha huszáros bevágásai
miatt az ellenzéket gyakran közbeszó-
lásokra provokálja.”

A visszaemlékezésekben elsősorban
az országos politikában betöltött szere-
pét méltatják, és kevesebb szó esik
Ivánka Imre gödöllői, máriabesnyői
kötődésről. Pedig ő volt az, aki meg-
győzte Őfelségét, hogy a kiegyezés
örömére, jelképes koronázási ajándék-
nak, pihenő rezidenciának fogadja el a
gödöllői kastélyt és a hozzátartozó ko-
ronauradalmat.

A hajdani beszámolókból tudjuk,
hogy 1867. március 31-én (más forrá-
sok szerint már 29-én) érkezett meg a
leendő király, Ferenc József és kísérete
Gödöllőre. A menetrenden kívüli vona-
ton utazott – többek között – gróf And-
rássy Gyula, az 1867 februárja óta Ma-
gyarország miniszterelnöke és Ivánka
Imre országgyűlési képviselő.

„Amint a Király megérkezésének hí-
re futott, nagy sokaság gyűlt a kastély
elé határtalan lelkesedéssel éljenezte
Őfelségét, ki a villásreggeli után ven-
dégeivel együtt a martonbereki pusztá-
ra kocsizott szalonkavadászatra.”

Ivánka, aki egyben a pénzügymi-
niszter megbízottja is volt „legkegyel-
mesebben” javasolta Ferenc Józsefnek,
hagyják ott a népes kíséretet, mert a

sok ember elől a szarvasok elbújnak. A
vadászösztön erősebb volt, mint a szi-
gorú spanyol etikett, annak előírása
szerint ugyanis kettesben egy csősszel,
kíséret nélkül egy lépést sem mozdul-
hatott az uralkodó. A császár-király fel-
kapaszkodott Ivánka kocsijára, és így
kettesben indultak szemére. A díszes
társaság – élén a miniszterelnökkel –
csak nézte, amikor őfelsége és a csősz
eltűnt az erdőben. Amikor elérkezett a
visszautazás tervezett ideje, és Ferenc
József sehol sem volt, báró Fehérváry
Géza királyi adjutáns szóvá tette Iván-

kának, hogy milyen baklövést követett
el, és mi lesz, ha baleset éri a koronázás
előtt álló uralkodót. A megdorgált böl-
csen hallgatott, míg végre feltűnt a ko-
csi. Mindenki felsóhajtott, de csak egy
pillanatra, mert tovább is indultak az
ellenkező irányba. Az „erdőkerülés”
megnyerte Ferenc József tetszését,
visszatérve „kegyes szavakkal” kö-
szönte meg a bemutatót. Ivánka kettős
győzelmet aratott. Ferenc József biztos
volt abban, hogy el kell fogadni a birto-
kot, és abban is, hogy hűséges alattva-
lóra talált Ivánka személyében.

Az első vadászatot néhány nap után
újabb követte, Kerepes térségben kezd-
tek, majd a haraszti erdő következett. A
reggelit a kastélyban költötték el – ter-
mészetesen Ivánka gondos előkészíté-
sével és felügyeletével.

A krónikások arról is beszámoltak,
hogy az április reggelen szakadt az eső-
vel vegyes hó, délután viszont némileg
kiderült:

„Őfelsége legnagyobb vidámsággal
folytatta a vadászatot. Szalonka esett
33, ebből Ő Felsége tizenkettőt lőtt, a
többit a vendégek. Mint a Vadászati és
Versenylap írja századok múltak el, mi-
óta magyar király, magyar hívei köré-
ben; századoknak kellett a vadászat-
kedvelő Zsigmond és Mátyás király
kora óta eltelni, míg ez az eset köze-
lebb újra előfordult.”

Aztán 1867. május 11-én megérke-
zett Gödöllőre – természetesen új fent
Ivánka Imre társaságában – Magyar-
ország koronázásra váró királynéja Er-
zsébet.

„… fehér nyári ruhát viselt, mindent
a legnagyobb érdeklődéssel nézett meg
s főként saját lakosztályait illetőleg
adott egyes utasításokat.”

Ivánka Imre megkedvelte Gödöllőt.
Az akkor még önálló Máriabesnyőn
ma is áll – természetesen többszörösen
átalakítva – egykori lakóháza. Az or-
szággyűlési képviselő a többi szom-
szédhoz hasonlóan gazdálkodott, sző-
lővel foglalkozott. 

Az oportó fajtát kizáró-
lag a királyné kedvéért ter-
mesztette. Ivánka Imre
szerevezésében alakult
meg a Gödöllői Borászati
Egyesület. A vincellér
pontosan tudta, hogy bi-
zonyos tőkét terméséből
csak a kastélyba küldhet,
az oportóból készült bort
feltűnően megjelölt hor-
dókban tárolták. Erzsébet,
aki főleg a vadászatok

előtt és után ivott egy pohárka bort,
kifejezetten kedvelt a „honi termést.”

Az idősödő, betegeskedő Ivánkát
mélyen megérintette felesége halála.
Erzsébet is kifejezte őszinte és mély
együttérzését, de már akkor tudta, hogy
Ivánka Imre is hamarosan távozik az
élők sorából.

Még életében megépítette azt a csa-
ládi kriptát, ahová 1896 nyarán elte-
mették, később feleségét és gyámlá-
nyukat is ott helyezték örök nyugalom-
ra.

(Sz.M.)

Aki Gödöllőre hozta az uralkodót

Ivánka Imre születésnapjára



A Természetvédelmi Világszö-
vetség (IUCN) elkészítette a
legújabb Vörös Listát, amely
veszélyeztetettség szerint
rangsorolja a Földön található
fajokat.

A Természetvédelmi Világszövetség
legújabb Vörös Listája szerint a világ
emlőseinek megközelítőleg egy ötö-
dét a kihalás veszélye fenyegeti. A
tapasztalatok azonban azt mutatják,
hogy a természetvédelmi erőfeszíté-
sek eredményesek: a különösen ve-
szélyeztetett emlősök öt százalékát si-
került így megmenteni. 

A lista 44.838 fajt sorol fel, mely-
nek 38 százaléka tartozik abba a külö-
nösen veszélyeztetett csoportba, ame-
lyeket kihalás fenyeget. 

A lista szerint 188 különösen ve-
szélyeztetett emlős él ma, közéjük
tartozik például a párduchiúz is,
melyből alig százat tartanak ma szá-
mon, a kúposfejű delfin, a narvál és a
fakúszó kenguru is. A kétéltűek 32
százaléka került a kihalás szélére,
vagy tűnt már el a Föld színéről.

A 450 veszélyeztetett emlős között
megtaláljuk a tasmán ördögöt (Sar-
cophilus harrisii), amelynek az
egyedszáma egy rákbetegség miatt az

utóbbi tíz évben hatvan százalékkal
csökkent. Ugyancsak veszélyeztetetté
vált a vizes élőhelyek csökkenése mi-
att a Délkelet-Ázsiában élő halász-
macska (Prionailurus viverrinus), va-
lamint a kaszpi fóka (Pusa caspica) is.
Utóbbinak a populációja az utóbbi tíz

évben 90 százalékkal csökkent a túl-
zott vadászat és az élőhelyek zsugo-
rodása miatt.

A Vörös Listára került fajok felso-
rolásából kiderül, hogy az élőhelyek
csökkenése és eltűnése, a természet
kizsákmányolása, a szennyezés és a
klímaváltozás miatt csappan meg leg-
inkább a fajok és azok egyedeinek
száma. A világ emlőseinek mintegy
40 százaléka kénytelen beérni kisebb
élettérrel, ezeknek az állatoknak leg-
többje Közép- és Dél-Amerikában,
Nyugat-, Kelet és Közép-Afrikában,
Dél- és Délkelet-Ázsiában, valamint
Madagaszkáron él.

Jó hír a rosszban,
hogy a természetvédelmi
erőfeszítések a jelek sze-
rint eredményesek: a ki-
halástól menekült meg
az emlősök öt százaléka.
A visszatelepítési prog-
ramok segítségével élhet
tovább a vadonban pél-
dául a feketelábú görény
(Mustela nigripes) vala-
mint a Przewalski vadló
(Equus ferus) is. Az afri-
kai elefántok száma is
nőtt az utóbbi időben,
mivel a hatóságok egyre

szigorúbb intézkedéseket hoznak az
elefántcsont-kereskedelemről. 

Európában szerencsére egyre na-
gyobb hangot kap a természetvéde-
lem, de a fejlődő országokban, sajnos,
még mindig a természet pusztítása
hódít.

Orchideák, színes orchideák…
Talán sokaknak beugrik ez a
dal, amit Tolnay Klári és Páger
Antal énekelt. És sokan talán
pont ennek a dalnak köszönhe-
tően szerették meg ezeket a
különleges növényeket is.

Most ismét beköltöznek az orchideák
a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba
Budapesten. December első hetében,
csütörtöktől vasárnapig hazai és kül-
földi kertészetek mutatják majd be vi-
rágcsodáikat a Nemzetközi orchidea-
és bromélia kiállításon. A vásárral
egybekötött nemzetközi kiállítást a
Magyar Orchidea Társaság szervezi
2008. december 4-7. között Budapes-
ten, a Városligetben, a Magyar Mező-

gazdasági Múzeumban. Az advent je-
gyében megrendezett tárlaton a vaní-
lia orchidea számos fajtájával is meg-
ismerkedhetnek a látogatók. Nem
mindenki tudja, hogy a vaníliát bi-
zony ugyanúgy egy orchideának kö-
szönhetjük, ahogy azokat a csodála-
tos, igéző virágokat, amelyekkel egy-
re többen esnek szerelembe. A vanília
orchidea (Vanilla planifolia) történe-
tét a maják népéhez tartozó totokán
indiánok legendájából ismerjük meg.
Eszerint a szép Xanath istennő, aki
nem vetette meg a halandó férfiak tár-
saságát, beleszeretett egy izmos, fia-
tal harcosba. Az istenek tanácsa azon-
ban úgy határozott, Xanathnak nem
lehet viszonya halandóval, és megtil-
tották neki, hogy szerelmét újra lássa,
emberrel kapcsolatba lépjen. Az is-
tennőnek bánatában megszakadt a
szíve. Isteni erejét felhasználva pedig
csodálatos virággá változott, amely
erőt adott, és áldást hozott a totokán
népre. Manapság az istennőt – egé-
szen pontosan az orchideát, amellyé
változott – vaníliának nevezzük.

A vanília (Vanilla planifolia) való-
jában egy Mexikóban őshonos, lián-
szerű kúszóorchidea-féle termése.
Fűszerként már az aztékok is hasz-

nálták – értékét bi-
zonyítja, hogy a
leigázott őslako-
sok néha még az
adót is „orchideá-
ban” fizették az
őket leigázó spa-
nyoloknak, akik
Európába is elhoz-
ták a növényt. Ma
már a világ szá-
mos országában,
így pl. Braziliá-
ban, Srí Lankán,
Tahitin és legfő-
képpen Madagaszkáron hatalmas ül-
tetvényeken termesztik. 

Az átváltozott istennő nemzetségé-
hez, a vanília-nemzetséghez száztíz

további faj tartozik, amelyek közül
még sokan felbukkannak majd az ad-
venti kiállításon. A vanília virágainak
színe változatos: rózsaszín, narancs-,
pink, krémszínű vagy zöldessárga is
lehet. Szirmaikat csoportosan, hajnal-

ban nyitják ki, és késő délután csuk-
ják őket vissza. Legújabb kori tiszte-
lőik hat-nyolc héten át gyönyörköd-
hetnek pompájukban.

Hagyományosan évente kétszer,
tavasszal és ősszel rendezi meg vi-

rágkiállítását a Magyar Orchidea Tár-
saság. Idén rendhagyó módon az ad-
vent időszakában várják a látogatókat
a Vajdahunyadvárban. Az idei adventi
kiállításon és vásáron a karácsonyi vi-
rágkompozíciókat karácsonyi süte-
mények kísérik majd – csak hogy el-
kezdhessük a felkészülést a decembe-
ri ünnepekre. 

Az érdeklődők ezúttal is megvásá-
rolhatják a virágkompozíciókat.
Vannak kétezer forintért elvihető or-
chideák, de olyan dísznövényt is
megvásárolhatnak a látogatók, mely-
ért több mint 10 ezer forintot kérnek.
Egy-egy virág ára attól függ, hogy
milyen nemesítésű, csak orchideából
ugyanis 20-30 ezer fajtát tartanak
számon. A kiállításon bemutatók,
szaktanácsadások segítik az érdeklő-
dőket a tájékozódásban. A társaság
tagjai megosztják a növények tartá-
sával kapcsolatos tapasztalataikat,
tanácsokat adnak azoknak a látoga-
tóknak, akik szeretnének ezekből a
növényritkaságokból otthonukban
tartani. A növényvásáron – csakúgy
mint a kiállításon – számos hazai és
külföldi termesztő és virágkereskedő
hozza el szebbnél szebb növényeit,

hogy az érdeklődők haza is vihesse-
nek a természet ezen csodás virága-
iból.

A budapesti orchidea- és bromélia-
kiállítás délelőtt 10 órától este 6-ig lá-
togatható december 4. és 7. között.

December 6-7.:

dr. Csernai Ferenc
Tel.: 20/945-7816

Mogyoród, Temető u. 20.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Állati dolgok
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Nem csak kertészeknek...

Orchideák a télben
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A jól ismert feketerigó rokona az
északon élő fenyőrigó. Ezzel a ma-
dárral azonban csak télen találkozha-
tunk, de akkor sem mindig. Ritka
vendégnek számít hazánkban, de ha
megjelenik, akkor biztos, hogy leg-
alább százas csapatban járják a par-
kokat élelemért kutatva.

Az egyik legszebb rigóféle. A hátán
és fején barna, a farka felett szürke és
az oldalán narancsos színű madár.
Kedvenc eledelük a fákon található
bogyós termés. Szeretik a gyümöl-
csöt, a konyhai hulladékot, de a mag-
vakat elkerülik, mivel a lágyevők kö-
zé tartoznak. Bár kertekben nem iga-
zán jelennek meg, de egy-egy elté-
vedt a csapattól lemaradt példány
esetleg megfordulhat az ősfás kertek-
ben, ahol sok bogyós termés találha-

tó. Esetleg almával, sült tökkel, vagy
mazsolával, szőlővel kedveskedhe-
tünk neki.

A Magyarországon telelő madarak
„jól nevelt vendégek“, nem eszik el
hazai társaik elől az élelmet, együtt-
működő táplálékszerzők és nem szo-
rítják ki élőhelyeikről társaikat. A
vendégeskedő madarak március, ápri-
lis táján indulnak vissza költőhelyük-
re. A globális klímaváltozás hosszabb

távú hatásaként, ridegebb
telek esetén, egyre több faj
fog nagyobb számban Ma-
gyarországon telelni, illet-
ve később vonul majd visz-
sza költőhelyére.

A tavalyi évben egy több
száz egyedből álló csapat
telet át Gödöllőn. Szinte
naponta lehetett látni őket a
Dózsa György úti temető-
ben, illetve a parkokban.

Talán idén ismét felkere-
sik városunkat...

Ritka vendégek

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

December 1-8-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.
December 8-15-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Blaháné út 49. Tel.:
420-790.

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

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

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

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 szük-

séges, időpont a családgondozóktól
kérhető

Életmód klub az egészséges élet-
mód iránt érdeklődőknek, mindenki

számára nyitott: havi rendszeres-
séggel, pontos időpontról informá-
ció kérhető a családgondozóktól.

Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

Székhely: 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

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, belépője-
gy: 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)

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

„…hogy az Ünnep teljes legyen…”

AZ IDEJÉBEN FELISMERT 
MELLDAGANAT 
GYÓGYÍTHATÓ!

A korai felismerés eszköze a 
mammográfiás szűrővizsgálat. 

A Gödöllőn lakó 45-65 éves nők,
akik utolsó mammográfiás 
vizsgálata óta eltelt két év,

meghívólevelet kapnak, amin 
szerepel, hogy mikor várják őket

a Flór Ferenc Kórházban 
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér

1., tel.: 06-28/507-126) 
vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a 
mammográfiás szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat ingyenes.
A lehetőség adott, éljenek vele!

Információ: 
ÁNTSZ Közép-magyarországi

Regionális Intézete
Tel.: 06-1-465-3823

Időpont:
2008. november 27-2009. január 19.

KEDVES VÉRADÓ!
Beteg embertársaink nevében 

kérjük Önt, vegyen részt 
véradó napunkon.

VÉRADÁS HELYE:
Művelődési Központ
VÉRADÁS IDEJE: 
2008.december 15. 
hétfő, 8-16 óráig

Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszönjük!

Személyi igazolványát, lakcím ig.
kártyáját, a TB kártyáját és véradó

igazolványát feltétlenül 
hozza magával!

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

Tisztelt Polgárok!

Gödöllő Város 
képviselő-testülete 

2008. december 11-én
(csütörtökön)  18 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST 
tart

Az ülés helye: 
Városháza földszinti nagyterme

NAPIREND

1. Tájékoztató Gödöllő Város
2009. évi költségvetési koncep-
ciójáról, a jövő évi takarékossági
intézkedésekről 
Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester 

2. Tájékoztató a távhőszolgál-
tatás díjainak árképzéséről, a
változásokról és a várható ten-
denciákról 
Előterjesztő: Tóth István ügyve-
zető igazgató

Ezúton is kérem a város lakos-
ságát, a helyben érdekelt lakossági
és más szervezetek képviselőit,
hogy a témával kapcsolatos köz-
érdekű kérdéseiket, javaslataikat a
közmeghallgatáson tegyék fel. 
A témát követően mód van más té-
mához kapcsolódó közérdekű kér-
dések és javaslatok elhangzására
is. 

Gödöllő, 2008. december 1.

Tisztelettel:
Dr. Gémesi György 

Közmeghallgatás

Szent János utcai Óvoda, Mesék Háza
Alapítványa ezúton is köszönetét kívánja
tolmácsolni mindazoknak, akik 2007. évi
jövedelmük 1%-át alapítványunk javára

ajánlották fel: 803.111 Ft. 
Ebből az összegből égetőkemencét, búto-

rokat, labdákat, mesekönyveket
vásároltunk, melyeket további gondozás-

ra átadtunk az óvodának. Köszönjük!
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A régi „20-as“ 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! 

SZOMBATONKÉNT 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

Szakképzett, gyakorlattal és nyelvtudással rendelkező felszolgálót keresünk versenyképes fizetésért. 
Érdeklődés Schuster Lászlónál a 30/989-5790-es számon.

Programelőzetes

2008. december 1-től 23-ig

bécsi hangulatot idéző adventi vásár a
szálloda belső udvarában.

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.

KARÁCSONYI HALÁSZLÉ FŐZÉS A VÁROSI PIACON
2008. december 23-án kedden halászlé főzés elvitelre és helyben fogyasztásra is. 

A szeptemberi főzőversenyen készített halászlével első díjat nyert Vancsa Ferenc most
újra fakanalat vesz a kezébe, hogy elkészítse önnek a karácsonyi asztalra való 

halászlevet, ha személyesen a városi piacon ön megrendeli azt. 
1 adag 790.- Ft. (1 liter halászlé, 2 szelet ponty)
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November utolsó vasárnapján
két korcsoportban rendezett a
Gödöllői SK utánpótlás terem-
labdarúgó tornát az egyetemi
sportcsarnokban. Az 1998-as
és az 1996-os korosztályoknak
megtartott hat-hat csapatos
JOMA-Kupán remek mérkőzé-
seket láthattak a kilátogató né-
zők és két gödöllői bronzérem-
nek örülhetett a GSK az erős
mezőnyben.

Kovács Szabolcs és Tokai Norbert
U11-es csapata a Vasas Pasarét és az
FTC mögött végzett a dobogó 3. fo-
kán, megelőzve a Gyöngyös, a Vác és
a Veresegyház csapatait. A fiatalok
mérlege: három győzelem, két ve-
reség.

Az U11-es csapat névso-
ra: Varsányi Botond, Né-
meth Máté, Fellegi Nán-
dor, Pálinkás Gergő, Solti
Benedek, Molnár Lázár,
Nagy Zsombor, Horváth
Áron, Benedek Dániel,
Paulik Márton. 
Tóth László U13-as
együttese is kitűnően sze-
repelt. A 96-os gárda a Va-
sas Pasarét II., valamint a

Vasas Pasarét I.
mögött végzett a
3. helyen. A srácok mind-
össze egyszer kaptak ki, míg
két győzelmet és két döntet-
lent értek el a tornán.
Az U13-as csapat tagjai vol-
tak: Varsányi Áron, Józsa
Tamás, Tóth-Velez Valentin,
Nagy Barnabás, Szabó Ben-
ce, Szabó Tibor, Hegyi Ba-
lázs, Varga Tamás, Szikora
Zsolt, Pervai Gáspár, Husz
Attila, Bihari Gábor.

JOMA kupa, gödöllői eredmények:
1998-as korosztály: GSK – Veresegy-
ház 2–1 gól: Fellegi Nándor, Solti Be-
nedek; GSK – FTC 2–8 gól: Pálinkás
Gergő (2); GSK – Vasas Pasarét 0–3;
GSK – Vác 5–2 gól: Varsányi Bo-
tond, Pálinkás Gergő (2), Solti Be-

nedek, Horváth Áron; GSK – Gyön-
gyös 4–1 gól: Pálinkás Gergő (2),
Varsányi Botond (2).
Végeredmény: 1. Vasas Pasarét 15
pont, 2. FTC 12 p., 3. Gödöllői SK 9
p., 4. Gyöngyös 6 p., 5. Vác 3 p., 6.
Veresegyház 0 p.
1996-os korosztály: GSK – Vác 4–1
gól: Hegyi Balázs (2), Nagy Barnabás
(2); GSK – UTE 0–0; GSK – Vasas
Pasarét I. 2–3 gól: Szabó Tibor, Józsa
Tamás; GSK – Vasas Pasarét II. 3–3
gól: Hegyi B. (2), Szabó T.; GSK
–Balassagyarmat 1–0 gól: Szabó T.
Végeredmény: 1. Vasas Pasarét II. 13
p., 2. Vasas Pasarét I. 12 p., 3. Gödöl-
lői SK 8 p., 4. UTE 7., 5. Balassagyar-
mat 3 p., 6. Vác 0 p.

-ll-

A domonyvölgyi Lázár Lovas-
parkban megtartott sajtótájé-
koztatón számoltak be a szer-
vezők arról, hogy a budapesti
Papp László Sportarénában
december 5-7-én megrende-
zendő lovas Világkupa-verse-
nyen 20 ország képviselői 350
lóval lépnek a közönség elé. A
tavalyi, első alkalommal meg-
rendezett Vk-viadalon még
csak a díjugratóknak, idén már
a fogathajtóknak is osztanak
Világkupa-pontokat.

Lázár Vilmos hétszeres fogathajtó
világbajnok, egyben az esemény fő-
szervezője elmondta, az elmúlt évben
20 ezren látogattak ki az arénába,
idén azonban jóval több nézőre szá-
mítanak, időarányosan ugyanis mos-
tanáig kétszer annyi jegy kelt el, mint
egy éve. A belépőket péntekre 2-3
ezer, míg hétvégére 6000 forintos
áron lehet megvásárolni.

Mondok József, a honi fogathajtó
szakág vezetője emlékeztetett arra,
hogy az idei Világkupa-sorozat ne-
gyedik állomása lesz a budapesti,
amelyen nyolc versenyző indul, köz-
tük a hatszoros világbajnok Lázár
Zoltán és a csapatban világelső, az
idei vb-n egyéniben negyedik Dobro-
vitz József, aki két viadal után holt-
versenyben az élen áll összetettben. A

verseny rangját emeli még többek kö-
zött az idén vb-bronzérmes ausztrál
Exell Boyd, a svéd Fredrik Persson,
a svájci Daniel Würgler és a holland
Koos de Ronde.

Fugli Károly főtitkár arról számolt
be, hogy a rendezvénynek biztosan
lesz folytatása is, ugyanis az Önkor-
mányzati Minisztérium több évre biz-

tosítja a sportarénát, továbbá a nem-
zetközi szövetség döntése értelmében
Magyarország az elkövetkezendő há-
rom évre, azaz 2011-ig megkapta a
fogathajtó Vk-forduló rendezési jo-
gát. A kilátogató érdeklődők nemcsak
versenyeket, hanem látványos show-

műsorokat is megtekinthetnek majd.
Egy francia fellépő kényszerítő esz-
közök nélkül fogja irányítani lovait,
lesz méneshajtás, amelyben 40 lipicai
ló egyszerre szerepel, de kaszkadő-
röket, ördöglovasokat is megcsodál-
hatnak a nézők. Ahogy tavaly minden
idők egyik legjobb fogatlovát,
Mythost, úgy idén a II. világháború

utáni idők legjobb magyar ug-
ró lovát, Superville-t búcsúz-
tatják el hivatalosan. A jelenle-
gi leghíresebb magyar ló, a ga-
loppversenyeken veretlen
Overdose köszöntése sem ma-
rad el.
Idén is sor kerül olyan lovas-
vetélkedőkre, melyeken köz-
életi személyiségek ülnek ko-
csira, így többek között a tava-
lyi győztes Fábry Sándor hu-
morista, Cseh László úszó,
Stohl András színművész,
Kozmann György kenus,
Kammerer Zoltán kajakos,
Mészöly Géza labdarúgóedző
és Kemény Dénes vízilabda-
edző, szövetségi kapitány. To-

vábbi érdekességként említve elhang-
zott, hogy a díjugrató Vk-n szerepel
majd Beatrice Patrese, a korábbi
Formula-1-es pilóta, Riccardo lánya.
A szervezők tájékoztatása szerint az
olasz autóversenyző is jelen lesz az
eseményen.    Fotó: www.kele-foto.hu

A Gödöllői Sport Klub U21-es
teremlabdarúgó csapata az el-
múlt hétvégén Debrecenben
vett részt a korosztályos futsal
bajnokság „A” csoportjának
második játéknapján. 

Smeló Dávid együttese a házigazda
Debreceni EAC gárdáját 2–0-ra verte,
míg a csoport harmadik tagjával, a
Mezei-Vill FC Berettyóújfaluval 1–1-
es döntetlent ért el. A bajnoki címvé-
dő gödöllői fiatalok továbbra is ve-
retlenek és két kör után vezetik saját
csoportjukat 8 ponttal, megelőzve az

5 pontos MVFC és a 2 pontos DEAC
csapatát.

Gödöllői gólok a válogatottban
– Kettős siker az írek ellen

A Gödöllői SK két játékosa, Berkes
László és Harnisch Ákos kapott
meghívást a magyar futsal válogatott

keretébe. A 4+1-es csapat Írországgal
mérkőzött és nyert simán mindkét ta-
lálkozón, többek között a két gödöllői
játékos találatainak is. Berkes az első,
míg Harnisch a második meccsen volt
eredményes (utóbbi kettőször örülhe-
tett), bizonyítva kerettagságuk jogos-
ságát. -lt-

Lejátszotta első mérkőzését az
idei Magyar Kupában a TEVA-
GRC csapata. A gödöllői lányok
a Nyíregyházi Főiskola SE csa-
patával mérkőztek a nyolcad-
döntő idevágóján hazai pályán.
Bár a vendégek a vártnál job-
ban megnehezítették a mieink
dolgát, ennek ellenére a papír-
formának megfelelően hozták
a kötelezőt a gödöllőiek és 
nyertek 3–1-re.

Az első felvonásban azt gondolták a
Hollósy tanítványok és talán a nézők
is, hogy egy könöségszórakoztató,
könnyed játékot hoz a találkozó. La-
zán nyerte is ezt az etapot a TEVA-
Gödöllői RC, de a folytatásban a né-
zők idegeit némileg felborzolták a já-
tékosok mutatott teljesítményükkel.
El is ment a második játszma és
ugyan a következő kettőt ismét hoz-
ták Széles Petráék, látszott, hogy
ezen a meccsen mentálisan nem volt
rendben a csapat, amit az edző nyilat-

kozata is megerősített. „Mentálisan,
fizikailag és darabszámra is szétes-
tünk – kezdi Hollósi László. Segítség
nélkül nem fog sikerülni a talpraállás.
Eljött az utolsó pillanat!” – hangzot-
tak el a vészjósló szavak, pedig a baj-
nokságban következnek a rangadók.
Sérülések miatt eleve létszámhiánnyal
küszködik a csapat és a szakvezető
gondjait tetézi, hogy a kubai légiós,
Aguilera magyarországi tartózkodási
engedélye decemberben lejár, így egy
darabig biztosan nem számíthat a
ponterős támadóra a klub. Ez annak
függvényében is aggasztó, hogy
előbb december 5-én a Vasas látogat
Gödöllőre, majd a Betonút-Nyíregy-
háza gárdájához utazik a csapat, vé-
gül 14-én csapatunk a BSE-FCSM
együttesét látja vendégül.

Utánpótlás foci – Joma Kupa

Remek meccsek, két bronzérem

Az U11-es csapat

Az U13-as csapat

Futsal U21 – Még veretlenül

Újabb fontos pontok

Futsal U21 „A” csoport, 2. játéknap
GSK – DEAC 2–0 gól: Száraz Sza-
bolcs, Vidák Balázs
GSK – MVFC 1–1 gól: Vidák Balázs
A harmadik mérkőzésen: DEAC –
MVFC 2–2

Felnőtt futsal válogatott barátságos
mérkőzések:

November 26., Miskolc: 
Magyaror-szág – Írország 4–1 

Gól: Lódi Tamás (2), Gyurcsányi
Zsolt, Berkes László

November 27., Gyöngyös: 
Magyarország – Írország 6–1 

Gól: Harnisch Ákos (2), Lódi Tamás
(2), Szimcsák Tamás, Smiri Norbert

Lovas Világkupa, Budapest: december 5-7.

Színészek, sportolók a nyeregben

A GSBE első csapata balszerencsés
vereséggel búcsúztatta a 2008-as
évet és ha minden jól alakul a de-
cember 21-ei forduló után két győ-
zelemmel és két vereséggel a közép-
mezőnyben várja a 2009. évi foly-
tatást az NB II-ben. 
A gödöllőiek harmadik csapata
döntetlent játszott a megyei I/A osz-
tályban Budakalász csapatával.

-vb-

Röplabda – Magyar Kupa

Vártnál nehezebben

Magyar Kupa nyolcaddöntő, 1. mér-
kőzés
TEVA-GRC – Nyíregyházi Főiskola SE
3–1 (15, -23, 18, 12)
(A visszavágót lapzártánk után, de-
cember 3-án rendezték Nyíregyhá-
zán.)

Sakk – csapatbajnokság

Döntetlen és vereség
NB II. Erkel csoport 

GSBE-Pásztó 4–8 
Pest megye I/A osztály Herczeg Osz-
kár csoport 
Gödöllői SBE III-Budakalász 2,5–2,5

Következkő mérkőzések

December 7.: Pest megye I. osztály,
GSBE II. – Vác III.

December 14.: Pest megye I. osztály,
Szob – GSBE II.

A Magyar Vívószövetség elnök-
sége a november 28-ai zárt
ülésén úgy döntött, hogy a jö-
vőben a párbajtőrözőket tovább-
ra is Kulcsár Győző, míg a kardo-
zókat Nébald György irányítja
szövetségi kapitányként, ugyan-
akkor a tőrözőknél Bernát Zol-
tánt Szekeres Pál váltja a kapi-
tányi poszton.

Gémesi György a zárt ülést követő
sajtótájékoztatón közölte az elnökség
döntését, majd igencsak megdöbben-
tő bejelentést tett: nevezetesen azt,
hogy tíz év után lemond elnöki tisz-
téről, távozik az elnökségből, és eb-
ből adódóan nem indul a Magyar
Olimpiai Bizottság tisztújító közgyű-
lésén, így az ezidáig általa betöltött
MOB alelnöki posztjáért sem. Géme-
si Györgyöt kérdeztük a történtekről.

– Húsz évig szolgáltam nagy 
szeretettel, társadalmi munkában a
magyar vívást, tíz évig mint alelnök,
majd mint elnök újabb tíz évig. A vá-
rakozás alatti olimpiai szereplés után
megindultak a viták házon belül és
nyilvánosan is, hogy kik a felelősek
az eredmények elmaradása miatt.
Eközben az MVSZ elnöksége a szö-
vetségi kapitányi szerződések lejárta
után (október 31.) kiírta a pályázato-
kat a kapitányi posztokra, amelyre
13-an jelentkeztek. Öten párbajtőr,
öten kard és hárman tőr szakágban.

– A váratlan ötkarikás szereplés
után gondolom nagy kérdés volt az
új kapitányok kinevezése. Mi alap-
ján választottak szövetségi edző-
ket?

– Kérésemre a pályázat értékelő bi-
zottságában helyet foglaltak a szakági
képviselők, tehát a szakma is, akik-
nek az volt a feladatuk, hogy a rang-
sor felállítása előtt értékeljék a pályá-
zatokat. Ez a szakmai bizottság elég

világosan állást foglalt és kialakítot-
ták a sorrendet az értékelő bizottság-
nak. Ez maximálisan támaszkodott a
szakma véleményére és letette a vok-
sát Kulcsár Győző, Bernát Tamás és
Kovács Tamás mellett.

– Ennek ellenére nem ez az ered-
mény született.

– Az MVSZ elnöksége megtartotta
szavazását és kihírdette a már ismert
döntését. Úgy vélem, a szakmaiságot
átlépte az elnökség döntése és kita-
pinthatóan érdekek miatt hozott dön-
téseket és nem a vívás eredményes-
sége érdekében. Nem sportolóként
mérettettek meg ebben a kérdésben,
amiben könnyűnek találtattak. Na-
gyon komoly morális jelenségnek lá-
tom a történteket, ami mellett nem
tudtam szó nélkül elmenni és ezek
után nem tehettem mást, mint a ma-
gyar vívás eredményességét biztosító
szakma mellé állok és megköszönve a
megtiszteltetést és a bizalmat vissza-
adtam az elnöki posztot.

– A Magyar Olimpiai Bizottság
alelnöki posztjáról is távozik. Gon-
dolom azért nem fordít hátat a ví-
vásnak?

Tekintettel, hogy az MVSZ elnö-
keként jelölt voltam a Magyar Olim-
piai Bizottságban és ott megtiszteltek
az alelnöki feladatokkal, ebben a
helyzetben erről a pozíciómról is le-
mondtam. 

Természetesen továbbra is a MOB
tagja maradok, de az még kérdés,
hogy milyen feladatot vállalok ezen
belül. Az biztos, hogy a vívószövet-
ség jelöltjeként nem indulok a jövő-
ben. A szövetségi kapitányoknak ter-
mészetesen sok sikert kívánok. Én a
továbbiakban a gödöllői vívás ered-
ményességét szeretném segíteni fel-
készültségemmel, tapasztalataimmal
és kapcsolataim révén.

-tj- 

Vívás – Gémesi György lemondott

Elnök nélkül a vívók



INGATLAN

* 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 rendelkeznek. 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
található. 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

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

* SŰRGŐSEN Eladó Gödöllőn központban külön
bejáratú cirkó fűtéses kis rezsijű 2,5 szobás tégla
lakás Iár 17,9MFt  20-7722428

* Kertvárosban 4 szobás 2005 épült  rusztikus csalá-
di ház ősfás telken, külön borospincével eladó Iár
45,9MFt 20-7722428

* 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 

* BEVEZETŐ ÁR! Új építésű garázsösszekötéses 2
szoba+nappalis ikerház kulcsrakészen Szadán már
22,9 MFt-ért , 3 szoba+ nappalis 23,76 MFt-tól 500
nm-es telekrésszel. (20) 772-2428

* 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
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 cirkófűtés-
sel. 2009. augusztusi átadással. Iár: 13,6 MFt. U.itt 1
szobás lakás 11,5 MFt 20-772-2428

* Kossuth L. u-i jó állapotú 2 és  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 tulajdonú
telkeinkre felépítjük álmai házát! 20 539-1988

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

* Eladó Gödöllőn  magasföldszinti tégla konvektoros
2 szobás lakás Iár 12,5 MFt 20-804-2102

* 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! www.godolloihaz.hu

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

* 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 11,5 MFt 20-7722428

* Sürgősen eladó Gödöllőn központban 2 szobás lakás
Iár 8.9 MFt 20-804-2102

* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
ELADÓ HÁZAKAT, LAKÁSOKAT TELKEKET GÖDÖLLŐN
ÉS KÖRNYÉKÉN. GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ
OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-
7722428 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ Szadán 2009. tavaszi
kezdéssel. 750 nm-es telken épülő, 100 nm lakóterű,
nappali + 3 szobás, 2 fürdőszobás, kétszintes családi
ház nagy terasszal, fedett gk. beállóval. Emelt szintű
szerkezetkész állapotban 23,5 mFt-os áron. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn az Antalhegyen összközműves, aszfaltozott
utcában 486 nm-es (17 m-es utcafronti szélességű)
belterületi, építési telek. Víz, csatorna a telken. Iá: 9,5
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn a belvárosban eladó 80 nm alapterületű, 2
szobás családi ház 320 nm-es telekkel, melléképülettel.
Iá: 17,2 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabad-
ság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* 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: 18 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn csendes belvárosi utcában 100 nm
alapterületű, jó állapotban lévő 3 szobás családi
ház 600 nm-es telekkel. Iá: 21 mFt. FŐNIX INGAT-
LANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn a Harasztban 500 nm-es telken, 100 nm
alapterületű, 2 + fél szobás, jó állapotban lévő családi
ház, pincével, melléképülettel, garázzsal. Iá: 22 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, 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 INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
20/9194-870 

* Gödöllőn a központban 55 nm-es, 2 szobás, tel-
jesen 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 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 (Antalhegyen), 3778 m2-es, örök-
panorámás telken, déli fekvésű, 2 generáció
részére is alkalmas 140 m2 lakóterű, kétszintes
családi ház (2 konyha, 2 nappali, 4 szoba, 2 fsz.)
pincével. Riasztóval felszerelt. Iá: 39,5 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
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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)

Nyitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
K E D D EN  N I N 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.

HIRDESSEN ÖN IS AHIRDESSEN ÖN IS A
SZOLGÁLATBAN!!!SZOLGÁLATBAN!!!

-Garzonlakás az épülő 4-es metró
Bocskai úti megállójánál 12,8MFt.
-Remsey krt 61m2 felújított 2 szobás
erkélyes lakás 17,5MFt.
-Remsey krt 61 m2 1+2fél szobás
erkélyes lakás 15,5MFt.
-Kazinczy krt 62m2 2 szobás erkélyes
lakás 12,9MFt.
-Lakókerti új építésű 120 m2 lakóház
garázzsal 28,4MFt.
-Új építésű 122m2 ikerházi lakóház
323m2 telekkel garázzsal 28,4MFt.
-Nagyfenyves 1284m2 telken 148m2
családi ház medence hobbyterem garázs,
két nagy terasz, kandalló 42MFt.
-Kertvárosban 321 m2 telken egysz-
intes 95 m2  2 szobás  ház 14.5MFt. 
-Királytelepen 620 m2 telken 75 m2  2
szobás családi ház 14.9MFt.
-Városközpontban 48 m2 nappali + 1
szobás felújított  ház 15.9MFt.
-Építési telek Röges 1089m2
zsákutcában 15,8MFt.
-Építési telek Isaszeg panorámás
898m2 zsákutcában 9,2MFt.



* Gödöllőn aszfaltozott utcában, 1284 nm-es, bel-
területi építési telek (20 m-es utcafront). Csatorna a
telken belül, víz, villany, gáz az utcában. Iá: 16,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllőn TELEK ÁRBAN eladó a Blahai részen 2034
nm-es panorámás telken 60 nm alapterületű, 1 szobás
épülettel, 80 nm-es pincével. Iá: 19,8 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870

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

* Veresegyház mellett 160000 Ft/ nm-es áron
újépítésű 155 nm-es sorházi lakások eladók, melyhez
gépkocsitároló is tartozik. Érd:06-30-667-38-89.
100/3938 

* SÜRGŐSEN ELADÓ Aszódon 2007-ban épült 120
nm-es, jó elrendezésű 4 szobás, amerikai konyhás
ikerház fél. I.á.:20M Ft.06-30-667-48-12. 117/5216 

* Gödöllő kp.-ban újépítésű társasházban Eladó vagy
Kiadó egy 63 nm-es, első emeleti, 2 szobás egyedi
lakás.I.á.:22 M Ft v. 120000 FT/ hó  06-30-629-0190
79/4465 

* Gödöllőn az Alvégben 32 nm-es sorházi (galériás)
stúdiólakás kis kerttel ELADÓ! Ára:8.2 M Ft. 06-30-
667-38-89. 79/3042 

* Gödöllőn, kertvárosban 100 nm-es 3 szobás, kon-
vektoros, kertes családi ház KIADÓ. 100.000
Ft/hó/rezsi/ 2 havi kaukció. 30-629-0190. 79/5064 

* Gödöllő Kossuth Lajos utcában kétszintes 120 nm-
es, 4 szobás újszerű lakás Eladó. Kertkapcsolatos
terasszal, 2 db kocsi beállóval .I.á.:35 M Ft.06-30-
629-0190.  79/5220 

* Gödöllőn a kertvárosban ELADÓ egy most épülő
ikerház mindkét lakása. ,mérete 137 nm. 5 szoba,
gardrób, szintenként fűrdő, saját kertrész és garázs
tartozik.I.á.:29,5 M Ft.06-30-629-0190.  79/3987 

* Szadán 1300 nm-es telken, 120 nm-es , 4 szobás
étkezős, szerkezetileg kifogástalan állapotú családi
ház ELADÓ!I.á.:19,9 M Ft.30-629-0190.  114/4430 

* Kazinczy krt.-on földszinti, tágas-világos 59 nm-
es , 2 szobás lakás eladó. Ára:12 M Ft. 30-667-38-
89.  79/5040 

* Egyetemhez közel, 1 emeleti, 65 nm-es , 2
szobás lakás cirkó fűtéssel, felújított állapotban
ELADÓ. Beépített konyhabútor gépekkel, légkondi,
műanyag nyílászárok stb.I.á.:19,5 M Ft.Tel.:06-30-
667-38-89.  79/5251 

* Veresegyházán 120 nm -es nappali + 3 szobás,
amerikai konyhás,vadonatúj  2 ikerház fél ELADÓ.
A nappali kertkapcsolatos, 25 nm-es terasz, önálló
garázs. I.á.:26,5-26,5 M Ft.06-30-629-0190.  76
/3493 

*Gödöllőn az Antalhegyen eladó egy 1995-ben épült
150 nm-es, 4 szobás, kertkapcsolatos sorház, nagy
garázzsal.I.á.:25.9M Ft.06-30-977-66-65  79/4379 

* ELADÓ CSALÁDI HÁZ, Gödöllő, Knézich utca: 130
m2-es, 4 Szobás önálló ház, 590 m2-es panorámás
saroktelken eladó. Irányár: 16.500.000 Ft. Tel: 0630-
919-5960. Sorszám: 2688. www.ingatlanvadasz.hu.
– A POSTÁVAL SZEMBEN.

* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK Gödöllőn, Knézich utca: 518
m2-es, panorámás, ikerház építésére is alkalmas telek,
30%-os beépíthetőséggel eladó. Irányár: 9.500.000 Ft.
Hívjon:  0630-919-5960. Sorszám: 2896.
INGATLANVADÁSZ KFT. - www.ingatlanvadasz.hu 

* LAKÁS ELADÓ Gödöllő Kertváros, központhoz közel:
50 m2-es, 2 Hálószobás felújított lakás eladó. IRÁNYÁR:
12.500.000 Ft. Telefon: 0630-919-5960. Sorszám:
0923. INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN

* ELADÓ TÉGLALAKÁS Gödöllő, Kazinczy krt.: 54 m2,
2 Szobás, FSZT-i, erkélyes, egyedi fűtéses, azonnal
költözhetően eladó. IRÁNYÁR: 11.900.000 Ft. Tel:
0630-919-5960. Sorszám: 3250. INGATLANVADÁSZ
KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN

* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK FENYVES, Búzavirág
utcában: 1290 m2, 20 m széles, 25 %-os beépí-
thetőségű telek eladó. Víz, villany, gáz, csatorna az
utcában. IRÁNYÁR: 18.000.000 Ft. HÍVJON MOST:
0630-919-5960. Sorszám: 3279.
www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL SZEMBEN.

* ELADÓ ÉPÍTÉSI TELEK SZADÁN, Pazsaki úton: 1440
m2-es, 30%-os beépíthetőségű, D-Ny-i tájolású telek
eladó. Víz, villany a telken belül. Gáz, csatorna az
utcában. Sorszám: 3299. HÍVJON MA: 0630-919-5960.
INGATLANVADÁSZ KFT. - www.ingatlanvadasz.hu

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

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás
építési telek családi okok miatt eladó. 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

* IKERGARÁZS ELADÓ Gödöllőn a Kossuth Lajos
utcában. 2 autó kényelmesen parkolható, külön vil-
lany, vízóra. Tel: (30) 9428-275

* Gödöllő külterületén, a Repülőtérnél 850 nm-es
telek, termő gyümölcsössel 650 ezer Ft-ért eladó.
Tel.: 30/375-4849.

* BALATONSZÁRSZÓN 2900 m2-es belterület-kert
megnevezésű telek a 70-es út és a vasút között,
Balatontól 2 percre eladó egyben v. külön is 3500
Ft/m2 áron. T: (20) 341-4088

* KÓKÁN A HARANGDŰLŐBEN 1824 m2-es szőlő
nyaralóval, pincével és tartozékokkal együtt eladó.
Tel: (29) 428-572

* Eladó Szadán összközműves építési telek. iá:
8,2M. (30) 545-1690

* ELADÓ vagy KIADÓ VÁCSZENTLÁSZLÓ
KÖZPONTJÁBAN 70 m2-es BEVEZETETT ÜZLET.
További részleteket telefonon vagy személyesen:
(30) 576-2728

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

* Gödöllő központjában 20 éve működő
BARKÁCSBOLT nyugdíjazás miatt ELADÓ vagy
BÉRBEADÓ, üzlethelyiséget beszámítok. Érd: (30)
924-3836

* GÖDÖLLŐN 20 m2 ÜZLETHELYISÉG ELADÓ! Érd:
(20) 532-7275

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

* Gödöllőn a Kertvárosban a HÉV megállóhoz 5 percre
téglaépítésű 66 m2-es 2 szobás összkomfortos kis
rezsijű ikerház fele eladó. Tel: (28) 418-339, (20)
295-5209 

* Eladó 200 m2 szuterén, 160 m2 1. szint, 70 m2
padlásterű (4 szoba 2 fürdőszoba 40 m2 nappali) tágas
terű 1980-ban épített családi ház, nagyfenyvesi részen
47 M Ft-ért. Érd: (30) 9528-228, g.pif@freemail.hu 

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 59 m2-es 2 szobás
(laminált parkettás), erkélyes lakás családi okok miatt
eladó. Iár: 11,5 M Tel: (70) 5500-605
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* Eladó Gödöllő, Szent János utcában másfél-
szobás, 40 m2-es fölszinti lakás. Felújításra
szorul. Iár: 9,8 M Ft. Tel: (20) 328-9666

* Nyugdíjas házaspárral ELCSERÉLNÉM Tóalmás
fürdő-közeli, téglából épült, beépített padlással,
összkomfortos, havi rezsi: tizenötezer Ft-os csalá-
di házamat gödöllői egyszobás lakásra. Tel: (20)
621-5111

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

* SOS Gödöllőn, egyetemhez közel kétszintes több-
generációs ház teraszokkal, medencével, pincével,
garázzsal nagy telken, korrekt áron, sürgősen eladó.
Kisebb felújítást igényel. Tel: (20) 9667-362

* Eladó Kistarcsán 114 m2-es mediterrán ikerház,
gyalog 5 percre a HÉV-től csendes, betonos utcában.
http://dencs.freebase.hu. Tel: (20) 9965-138

* Gödöllő központjában, téglaépítésű társasházban
eladó egy 3. emeleti, 57 m2-es, 2 szobás, egyedi
fűtésű lakás. Iár: 13,2 M Ft. Érd: (70) 376-9000

* Gödöllő, Antalhegyi 79/A 135 m2-es sorházi
téglalakás, 3 szoba, nappali, garázs, kert +40 m2
beépített tetőtér, cirkófűtés, szép állapotban, tula-
jdonostól eladó. Alacsony rezsi! Ár: 25,9 M Ft. Tel:
(30) 645-4273

* Panorámás 2 lakásos ház Antalhegyi úton közel
3800 m2 telekkel 35 M Ft irányáron eladó.
Délutántól: (30) 238-5413

* Gödöllőn, a Kazinczy lakótelepen 2 szobás 3.
emeleti erkélyes 60 m2-es lakás eladó. Iár: 11,8 M Ft.
Érd: (30) 439-0474

* Gödöllő központjában 1,5 szobás 44 m2-es lakás
eladó. Nagyon jó helyen van, HÉV, buszmegálló 1-2
percre. Iár: 9,4 millió Ft. Ingatlanosok kíméljenek.
Érd: (20) 3688-706

* Gödöllőn, Paál László közben 3. emeleti 1,5
szobás, téglaépítésű, parkettás, konvektoros,
kábeltévés, vízórás, felújított lakás sürgősen
eladó. Érd: (20) 224-9118

* Gödöllőn a központban, 2 szobás, 4. emeleti,
konvektoros lakás eladó. Irányár: 11,7 M Ft. Tel:
(20) 360-5847

* Eladó Gödöllőn a központban, a Tűztorony
Házban 35 m2-es, 1 szobás új lakás. Klíma, felsz-
erelt konyha, riasztó, redőny. Azonnal költözhető.
Érd: (30) 2222-686

* Eladó Gödöllőn az Ambrus közben 2 szobás 55
m2-es magasföldszinti jó fekvésű lakás szép
környezetben, reális áron. Tel: (20) 351-5974,
(28) 423-294

* Eladó Szadán 2 szintes 120 m2 alapterületű 3
szobás, amerikai konyhás ikerházfél. Új építésű, 90
%-ban kész, szocpol felvehető. Víz, villany, gáz
bevezetve. Ár: 31 M Ft. Tel: (30) 9828-219

* Domonyvölgyben tó és patak mellett erdei
környezetben 220 nöl parkosított telken kis családi
ház eladó. Iár: 33 millió. Tel: (20) 9733-515

* Eladó Gödöllőn, Palotakerten egyszobás földszinti
lakás. iá: 8,3M (30) 545-1690

* Eladó SZŐLŐ UTCÁBAN 69 m2-es 1+2 félszobás
KLIMATIZÁLT, FELÚJÍTOTT LAKÁS. Érd: 20/588-
1694

* 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

* NAGYMAROSON háromszintes lakóház medencével,
borospincével, dupla garázzsal áron alul eladó. Érd:
(20) 9622-771

* KÉT SZOBÁS LAKÁS ELADÓ PALOTAKERTEN!
Irányár: 11,5 millió. Érd: (30) 689-1596

* Gödöllőn, a Kazinczy körúton 59 m2-es, a
belvárostól néhány percre, csendes, zöld
környezetben két szobás, teraszos földszinti lakás
eladó. Iár: 11,5 M Ft. Érd: (20) 929-7758

* Gödöllőn, János utcában kétszobás, felújított, erké-
lyes lakás beépített konyhabútorral a harmadik
emeleten eladó. Iár: 12,4 M Ft (30) 338-2208

* KIRÁLYTELEPEN 81 m2-es családi ház 17.9 M Ft
irányáron, ANTALHEGYEN, a Boglárka utcában 970
m2-es panorámás telek 8,5 M Ft-ért, PALOTAKERTEN
4 emeletes házban 63 m2-es felújított lakás 11,5 M-
ért eladó. Tel: (20) 771-4921

* SZILASLIGETEN 81 m2-es sorházi lakás 21,5 M,
KEREPESEN 70 m2-es családi ház 17,9 M Ft, ACSA
központjában 1010 m2-es telken 2 parasztház egy
áráért 6,9 M Ft-ért eladó. Tel: (20) 771-4921

* SZADÁN 4900 m2-es telken 200 m2-es családi ház
45 M Ft, FENYVESLIGETEN félkész ikerházfél nagy
telekkel eladó, szocpol felvehető 9,5 M Ft. Tel: (20)
771-4921

* IKERHÁZ-Gödöllő, Kertvárosban emeltszintű
szerkezetkész 140 nm, nappali+3szoba, kony-
ha,étkező,gardrób,terasz. Szocpol.felvehető. Ár. 23,5
MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101

* LAKÁS-Gödöllőn 88nm társasházi lakás, felújított,
2szoba,konyha,garázs,konyha,kamra, fürdőszoba,
kert.Ár.14 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-
70-456-2101

* CSALÁDI HÁZ- Gödöllő a ház ahol belvárosi
kényelem ,csendes utca, modern jó hangulatot
ébresztő terek, nappali+4szoba, 2fürdőszoba,
gardrób, garázs, 25nm kertkapcsolatos terasz,
parkosított telekkel. Ár: 35,9MFt. INGATLANBANK
Pintér Mariann 06-70-456-2101

* SORHÁZ- Gödöllő-Fácán soron egyedi kialakítású ,
mediterrán hangulatú, sorházi lakás, nappali+3szoba,
fürdőszoba, garázs. Ár:34,9MFt INGATLANBANK Pin-
tér Mariann 06-70-456-2101

* LAKÁS- Gödöllő-Központban nagyon igényesen
felújított 2 szobás lakás , keresett helyen, annak aki
minőségi lakást keres,kedvező áron. Ár. 12,5 MFt
INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101

* LAKÁS-Gödöllő, az egyediséget kedvelőknek, Erzsé-
bet-park közelében téglaépítésű , konvektoros fűtésű,
2,5 szobás erkélyes lakás mely elegáns berendezésév-
el a lakást keresők igazi kincse lehet. Teljes bútoro-
zottsággal. Ár.17,4 MFt MFt INGATLANBANK Pintér
Mariann 06-70-456-2101

ALBÉRLET

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

* Háromszobás, második emeleti, felújított lakás a
központban kiadó. 60. 000 Ft/hó + rezsi. Kéthavi kau-
ció szükséges. Tel: (30) 2025-216

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

* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL SZOBÁS LAKÁS
NOVEMBERTŐL KIADÓ. Tel: (70) 779-9173

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,

DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZI LAKÁSOK VE-
RESEGYHÁZON, SZADÁN 22 MFT-TÓL!
ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
* GÖDÖLLŐN, a Csanakban 2007-ben
épült, 190 nm-es, nappali +4 szobás,
amerikai konyhás igényes, garázsos
ikerházfél eladó. (Gondozott kert,
öntöző rendszer, víztisztító, vízlágyító
rendszer, központi porszívó, riasztó).
Irányár: 46,9 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.
* 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
kisméretű (2-3 szobás), új építésű ikerházi
lakások 400 nm-es, önálló telken januári
beköltözéssel eladók. Iár: 24 mFt-tól.

CSALÁDI HÁZAK
GÖDÖLLŐ KÖRNYÉKÉN:
* VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-
dombon, 840 nm-es telken, 2003-ban
épült, 200 nm-es, nappali+ 3 szobás,
amerikai konyhás, igényes családi ház
(dupla garázs, mosókonyha, műhely,
pince) eladó.  Irányár: 48,6 mFt.
* VERESEGYHÁZON, a Széchenyi-
dombon, 1040 nm-es telken, 280 nm
–es, földszintes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó.  Irányár: 62 mFt.
* VERESEGYHÁZON, a Termálfaluban,
1550 nm-es telken, 260 nm –es, kétsz-
intes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó.  Irányár: 60 mFt.
* SZADÁN, 120 nm-es, nappali + 3
szobás, kétszintes családi ház két
garázzsal 1024 nm-es telken eladó.
Irányár: 22 mFt.
* ISASZEGEN 215 nm-es, nappali + 5
szobás családi ház (pince, garázs, téli
kert, mosókonyha) eladó. Iár: 28,9 mFt
* KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nm-
es, 3 lakásos családi ház (fúrt kút,
garázs) eladó.  Iá: 41 mFt. 
* ERDŐKERTESEN 1270 nm-es telken
156 nm-es új építésű, nappali+ 3
szobás lakóház eladó. Iár: 29,5 m Ft.

* HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.

Irányár: 23 mFt.

TELKEK:
* GÖDÖLLŐN, a Röges utca mögött
990 nm-es, leendő építési telek eladó.
Iá:4,3 m Ft.
* GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562
nm-es, zártkerti telek (20 nm-es faház,
30 nm-es házalap, fúrt kút, villany)
eladó. Iá: 8,5 mFt.
* SZADÁN, 1115 nm-es, két utcára
nyíló, építési telek (közmű a telek
előtt), eladó. Iá: 7 mFt
* SZADÁN, az Aranyhegy utcában 2690
nm-es, közművesített, panorámás, két
utcára nyíló, építési telek eladó. Iá:
9000Ft/nm.
SZÁNTÓK:
* GÖDÖLLŐN, a valkói út mellett 11190
nm-es szántó eladó. Iá: 7,9 m Ft.
* GÖDÖLLŐN, a Vásártér mellett egy 6
hektáros szántó 1000Ft/nm áron és egy
fél hektáros szántó 600 Ft/nm áron eladó.
* GÖDÖLLŐN, az Isaszegi úton 1500
nm-es, közművesített ipari terület
eladó. Iá: 22,5 m Ft.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
* A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, kon-
vektoros lakás (tágas szobákkal, alac-
sony rezsivel) eladó vagy családi
házra cserélhető. Irányár: 12,5 mFt.
* A Palotakertben 62 nm-es, két-
szobás, 4. emeleti, jó állapotú lakás
eladó. Irányár:10,5 mFt.



* Gödöllő központjában, liftes házban 1,5 szobás
bútorozott lakás kiadó kultúrált személynek,
hosszútávra! Ár: 50.000 Ft/hó + rezsi! 2 havi kaució
szükséges. Tel: (20) 392-5969

* 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

* Szoba kiadó konyha, fürdőszoba használattal.
Érd: este (20) 5300-109

* Azonnal beköltözhető albér let kiadó! (Kör
utcában, konvektoros, másfél szobás.) Kéthavi
kaució szükséges! Tel: (30) 346-5408

* Szőlő utcai, első emeleti 1 +2× félszobás, 69
m2-es gázkonvektoros lakás hosszútávra kiadó.
Tel: (30) 606-8783

* Budapesten, a XVI. kerületben, a MOL kútnál más-
fél szobás bútorozatlan lakás hosszabb időre dec. 15.-
től kiadó. Érd: 17-19h között a (28) 412-614 számon.

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

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

* Gödöllőn, Kossuth L. utcában 2,5 szobás erké-
lyes felújított lakás hosszútávra is kiadó. Érd: (20)
312-2552

* Kiadó Gödöllő központjában, azonnali költözéssel
50 m2-es, cirkófűtéses, újépítésű 1. emeleti lakás
liftes házban. Tel: (30) 410-8343, (28) 423-143

* REMSEY körúton 1+2 félszobás, 65 m2-es, 1. em.,
erkélyes, beépített konyhás, kerámialapos tűzhelyes,
bútorozatlan lakás hosszútávra kiadó. Érd: 8-17-ig
(28) 430-209

* 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 dec. 1.-től 2 szobás
bútorozatlan, parkettás, gázkonvektoros 57 m2-es
lakás hosszútávra kiadó. 50 E Ft + alacsony rezsi. 1
havi kaució szükséges. (20) 425-7922 

* Paál László közben 2. emeleti, 2 szobás, teraszos,
összkomfortos, jó állapotú lakás decembertől kiadó.
60 E Ft + rezsi + 2 havi kaució. Tel: (70) 213-8499

KIADÓ

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

* Gödöllőn az Állomás téren üzletnek, irodának, raktárnak
is kíválóan megfelelő 80 négyzetméteres helyiség kiadó! A
helyiség több, évek óta sikeresen működő vállalkozás tős-
zomszédságában található. A 80nm2 igény szerint további
40m2-vel bővíthető. Forgalmas helyen, a vasútállomással
szemben, a HÉV és a buszmegállótól néhány lépésre. Saját
wc, vizes blokk, riasztó. Már 65eFt/hó ártól, jó állapotban,
korrekt tulajdonostól. Tel: (20) 9349013 

* 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

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

* Gödöllő, Szőlő u. 4. sz. alatt kiadó utcára nyíló, nagyméretű
üzlet; parkolási lehetőség van. Érd: (70) 615-7890

* Gödöllő, Kossuth L. u. 10. sz. alatt kiadó új építésű
helyiség: iroda, sajtóközpont, egyéb…használatra az
1. emeleten. Tel: (70) 615-7890

* Gödöllő központjában 100 m2-es ház (fele üzlet, fele
lakás) bérbeadó. Tel: (20) 356-6562, (28) 418-593

* 135 m2 megosztható helyiség kiadó Gödöllőn vál-
lalkozás céljára. Családi ház földszinti része.
Bérraktározást vállalunk. Tel: (20) 968-4454 

ÁLLÁS

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

* Regionális elektronikus média kereskedelmi
csapatába hirdetésszervezőket keres. Érdeklődni a
06 70 389 9967-es telefonszámon.

* Gödöllőn üzemelő étterembe megbízható
takarítót keresünk 4 órában. Érd: 30/2239801

* 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

* BE, C, E, Páv 1 jogosítvánnyal, Belföldi árufuvarozói és
targonca vizsgákkal állást keresek. Tel: (70) 341-2522

* Diákmunka saját szakmában! Farmgazdálkodás
beindításához mezőgazdasági egyetemi / főiskolai
hallgatókat keresünk. Érd: (20) 571-3561

* Szakképzett varrónőket keresek precíz, pontos
munkára. Több éves gyakorlat előny. Tel: (30) 305-6038

16 Gödöllői Szolgálat 2008. december 4.

Apróhirdetés felvétele cs@k személyesen! 
Gödöllő, Kossuth L. u. 1.Kossuth L. u. 1.



Apróhirdetés fe lvéte le  Gödöl lőn ,  
a Ko s s u t h  L .  u .  1 .  a l a t tKo s s u t h  L .  u .  1 .  a l a t t
*
%

*
%

2008. december 4. Gödöllői Szolgálat 17

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

* Gödöllői sörözőbe fiatal pultos hölgyet felveszek.
Érd: (20) 373-6100.

* B kat. jogosítvánnyal, árufuvarozói vizsgával fiatal,
gödöllői gépkocsivezetőt keresek. Érd: (20) 9570-767,
(20) 373-6100.

* GALVANIC SPA arcápoló készülék forgalmazásához
keresek munkatársakat. Érd: (30) 645-7347

* Multinacionális pénzintézet gödöllői igazgatóságára
felsőfokú végzettségű munkatársat keresek
középvezetői beosztásba. Vargáné (30) 515-8128

* Középfokú végzettségű, jó kommunikációs képességgel
rendelkező kollégákat keresek multinacionális cég gödöl-
lői igazgatóságára. Vargáné (30) 515-8128

* Kiemelkedő kereseti lehetőség! Gödöllőről, vagy
vonzáskörzetéből legalább érettségivel rendelkező
munkatársakat felveszünk tanácsadói munkakör
betöltésére. Barátságos környezetet, kiváló munkahe-
lyi légkört, kezdő anyagi támogatást, ingyenes
képzést ajánlunk. További információért kérem, hívja
a (30) 768-5852-es telefonszámot.

* Szobalányt és férfi kisegítőt felveszünk Gödöllő –
Máriabesnyői kisszállodába. Tel: (70) 381-4137

* VAGYONŐR, NYUGDÍJAS, MUNKÁT VÁLLALNA. Tel:
(70) 515-2984

* Gödöllői irodaházba összetett irodai munkára
munkatársakat keresünk. 145.000 /hó. Érd: (70)
250-6539

* Gödöllői egészségcentrumba keresünk kollégákat
orvostechnikai termékek irodaházon belüli
értékesítésére. Teljes körű betanítás, pályakezdők
jelentkezését is várjuk. Betanulási időre 100.000
nettó. Érd: (30) 857-7940

* Gödöllői cipőboltba szakképzett eladót felveszünk.
Érdeklődni telefonon: (28) 413-247

* Gödöllői Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium informatikai tanárt keres teljes állásban.
Óraadást vállalók jelentkezését is várjuk. Érd: (70)
5010-589, (20) 411-5112

* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓ-
munkatársak jelentkezését a (28) 513-115 telefon-
számon várjuk. 

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 vomával,
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 vil-
lanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel.
Tel: (70) 241-8999.

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k, tartályok, mos-
dók, 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
csomagolással, 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

* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-8 tonnáig az ország
egész területén, szükség szerint dobozok, cso-
magolás, zongora, pianínó, páncélszekrény. Mindent
és mindenkor! Molnár József Tel: (28) 421-134; (30)
9593-804.

* 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 vállalok
rövid határidőn belül. Tel: (70) 944-2377

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

* FODRÁSZ házhoz megy! Gödöllő és Pécel
környékén, korrekt áron vállalok fodrászkodást,
hajápolást, vágást, sütést, festést, frizurakészítést,
stb. Tel: (20) 206-8745

* LAKÁSFELÚJÍTÁS, házépítés A-Z-ig, burkolás 1200
Ft/m2, Dryvitolás, gipszkartonozás, gépi vakolás,
Viacolorozás, beton-, fagyott föld vésése, gépészet,
bármely nemű javítások garanciával. Tel: (20) 801-
9778

* 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

* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a legjobb
áron! Festés, burkolás, parkettázás, víz-villanysz-
erelés, ablakcsere. Családi-ikerház komplett, kulc-
srakész kivitelezése referenciákkal. Hívjon bizalom-
mal! 20 944-7025

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

* KONTÉNERES SITT SZÁLLÍTÁS, GÉPI FÖLDMUNKA,
ÉPÜLETEK BONTÁSA; SÓDER,
TERMŐFÖLDSZÁLLÍTÁS. Tel: (30) 339-3280

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

* Gyógypedikűr tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm szakszerű kezelése,
ápolása. Talp masszázs. Nyugdíjasoknak 800 Ft-tól is.
25 év szakmai háttér. Tel: (20) 532-7275 Bárándi
József

* KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS Gödöllő központjában.
Társaságok, egyéni vállalkozások elektronikus ügyin-
tézése. Tel: (28) 418-593

* Magán és hivatalos rendezvényeken fellépést
vállalna zongorista Gödöllőn és környékén. Érd:
(70) 771-9314

OKTATÁS

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS
ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. DECEMBER 5-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 VASÚTÁL-
LOMÁSSAL 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

* Kezdők és haladók tanítását vállalnám zongorán,
Gödöllőn és környékén. Érd: (70) 771-9314

* TOP-TAN: Angol középfokú nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyam (május-június): kedd-
csütörtök: 16.30-18.00-ig. Maximum 5 fős cso-
port. 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: ’10 évesek vagyunk’ karácsonyi akció:
januárban induló kezdő tanfolyam (hétfő-szerda:
18.45-20.15) maximum 6 fős csoportban 96 óra: 30%
kedvezménnyel. 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.

* Német oktatás kisiskolásoknak Gödöllőn a központ-
ban, rugalmas időbeosztással, akár hétvégén is. Tel:
(20) 5210-354

* 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

* ANGOLBÓL kisiskolásoknak kedvcsináló órák, kor-
repetálás; felnőtteknek nyelvvizsga felkészítés, sza-
knyelv, Business English. Gödöllő belvárosában, nívós
környezetben. Kérésre házhoz megyek, vagy gyer-
mekét tanóra után haza viszem. (Egyénileg 2800 Ft/
45 perc, csoportban 600 – 1400 Ft/ 45 perc.) Érd:
(20) 223-0206

* MATEMATIKA korrepetálást vállal középiskolások-
nak középiskolai tanár. Tel: (30) 620-1230
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Földi körte
Mária Terézia biztosan nem kapott krumplit,
amikor Gödöllő népe vendégül látta.
Azonban később, belebonyolódván a hétéves
háborúba, aggódva tapasztalta, hogy a lovak
patái, a katonaság a gabona nagy részét leta-
possák, elpusztítják. A lakosság éhezése oly
mérvü volt, hogy veszélybe került a biro-
dalom. Megnőtt hát az értéke az addig csak
dísznövényként tartott burgonyának, aminek
tápanyagként szolgáló része a föld alatt
túlélte a csaták pusztítását. Addig azért volt
népszerűtlen a krumpli, mert úgy gondolták,
hogy ami a föld alatt van, az az Ördögé. A
szükségből erényt kovácsolva a császárnő
ingyen osztott vetőburgonyával, s adófizetés
alóli mentességgel ösztönözte a krumpli
(németül grundbirne, azaz földi körte – innen
jön a krumpli szavunk) termesztését. Az
uralkodói promóciót az 1788-as francia éhín-
ség alatt Mária Terézia leánya, Maria
Antoinette burgonyavirágos koronadísze
szolgáltatta, hiszen ott is felismerték  a krum-
pli szerepét a tömegélelmezésben.  
Gyermekkoromban tudtuk, hogy gombó-
cot (és pürét) a lisztes, régi krumpliból kell
készíteni (ilyen volt az Ella, Gülbaba),
sütésre a Rózsa, salátának a kiflialakú
való. Manapság nehezebb tájékozódni,
eltűntek a régi fajták. A burgonya
tenyésztett tulajdonságai ugyanis könnyen
visszaromlanak, ráadásul érzékeny a
betegségekre. 1845-ben Írországban egy
gombabetegség pusztította a krumpliter-
mést, emiatt (s az angol padláslesöprés
miatt) milliónál többen haltak éhen.
Étteremben a sült krumpli a legnépszerűbb.
Kislányként viszont a nudli volt a ked-
vencem, mákkal. De mi minden lehet még
belőle: szilvás gombóc, lángos, kenyér,
rakott krumpli, hagymás  sztrapacska, prósza
(tócsni), krokett, rósejbni stb. A burgonya
szereti a fűszereket is, frissen vágott rozmar-
ing, petrezselyem, zsálya, csombor vagy a
pürére szórt kevés szerecsendió ünnepivé
emeli a köretet. Mi krémlevest főzünk belőle
vargánya gombával, francia rakott burgonyát
köretként és a pürét ruccolával tesszük
különlegessé. 

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

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



* ANGOL ÓRÁK utazóknak, külföldön munkát vállalók-
nak, 10 éves new yorki tapasztalattal, hatékony,
beszédcentrikus módszererrel. Iskolásoknak kor-
repetálás. (20) 968-7188

* INGYENES NYÍLT NAP Dec. 9-én a VADRÓZSA
STÚDIÓBAN: a kinezológia rövid ismertetése, bemu-
tató stresszoldások gyermekeknek, kinezológiai
kezelések felnőttek részére. Szeretettel várok minden
érdeklődőt! Borna Brigitta kineziológus. Csak előzetes
bejelentkezéssel: (20) 669-2655

* Kisiskolás gyermekét eredményesen tanítanám
helyesen írni, jól olvasni, szépen beszélni. (Felügyeletet
is vállalok.) Nyugdíjas tanárnő (30) 268-7788

ADÁS~VÉTEL

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

* Eladó egy tökéletes állapotú (soha nem javított,
karc és kopásmentes) ezüst színű SAMSUNG síkképc-
söves 72cm-es (29") TV minden tartozékával mel-
lékelve (távirányító, használati utmutató, eredeti
doboz, stb). Fontosabb paraméterek: 100 helyes
csatornatárolás, Teletext, magyar menü, Dolby
sztereó hangzás, 2 scart ki/bemenet, s-video
bemenet, kompozit bemenet, képzajszűrés. Ár: 25eFt
Tel.:  70/6327662

* 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 választék-
ban, kedvező árakon eladók. www.a1sport.hu Tel:
(20) 329-9694, (20) 329-9695

* Csokoládé üzlet bezárása miatt áron alul eladó
„Musetti” kávéfőző gép, „Bras” típusú
csokoládékészítő berendezés, jégkása készítő gép, dig-
itális mérleg, pénztárgép, hűtőgépek, klímaberendezés
és az üzlet teljes bútorzata. Érd: (30) 500-2432

* Arnold Sport AKCIÓ! Új és használt fitness
kondigépek hatalmas választékban megtekinthetők
kistarcsai bemutatótermünkben. www.arnoldgold.hu
Tel: (30) 9510-769

* 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

* HAGYOMÁNYOS HAJDÚ MOSÓGÉP ÉS CENTRIFUGA
ELADÓ! Érd: (20) 569-4299

* TÜZIFA ELADÓ. Érd: (70) 574-7450

* Eladó Lehel hűtő, gyermek bicikliülés, biciklis
fejvédő, hordozhatós kiságy, kis csúszda 2-3
éveseknek. Tel: (30) 948-6151

* Kovácsoltvas 4 ágú csillár és ugyanolyan újságtartó
eladó. Érdeklődni: 06 (28) 414-798 (18 óra után)

* Áramfejlesztő generátorok – 2000 W és 650 W –
kedvező áron eladóak. Tel: (70) 515-2737

* Üzlet berendezés DSZ polcrendszer eladó. 12 fm 2
m-es, 5 fm 1,60-as. Tel: (20) 968-4454

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* Alig használt Vredestein Comtrac 195/70R 15C
104R téli gumiabroncs felnivel (Boxer, Jumper, Dukato)
4 db eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: (30) 9500-583

* Jó állapotú 205/65/15 VREDASTEIN SNOWTRAC 2
téli gumi (4db) eladó. Érd: (70) 381-2807

EGYÉB

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

* 50 éves 185 cm magas diplomás férfi, 40-50 év
közötti csinos, jó alakú, ápolt, vonzó hölgyet keres
tartós kapcsolat céljából. Tel: (70) 508-8727

* Gödöllő központjában görög delikátesz bolt
üzemeltetése átadó. Érd: (20) 527-5763

* Jutányos áron átadnám 2008. 12. 20.-tól 26.-ig
tartó 1 hetes gyulai 2 szoba (egy konyhás, egy kony-
ha nélküli) üdülési jogomat. Érd: (20) 539-5425

* 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

* 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!

Jordánia és Izrael
Ősi városok, látványos római kori romok, az
ígéret földjére nyíló panoráma és a világ talán
legkülönösebb tengere – Jordániában ezernyi
látnivaló fogadja az utazót. A búvárkodás
szerelmesei megcsodálhatják az Aqabai-öböl
varázslatos korallszirtjeit, a kalandos utak ked-
velőinek ott van Petra, a rózsaszín sziklákba
vésett város, mely egykor a nabateusok fővárosa
volt, akik főképp a karavánokkal való
kereskedelemből gazdagodtak meg. Petra ezer
éven át elfeledett város volt és csak 1812-ben
fedezték fel újra. A körutazások többsége érinti
a Nébo-hegyet, ahol a Biblia szerint Mózes
meghalt. Isten e hegyről mutatta meg Mózesnek
az Ígéret Földjét, Kánaánt, de megtiltotta neki,
hogy az új haza földjére lépjen.
A Holt-tenger gyógyírt és egyedülálló
élményt ad az abban megmártózóknak. 
A Jordániával határos Izraelt nemigen kell
bemutatni, csak néhány kiemelkedő
fontosságú helyszínét említem. Aki ellátogat
Jeruzsálembe, végig sétálhat a Via Dolorosa-
n, amelyen Jézus vitte keresztjét a Golgota
felé. Semmiképp nem szabad kihagyni a
Szent Sír Templomát, mely azon a helyen
fekszik, ahol Jézust  keresztre feszítették és
sírjába helyezték, valamint Betlehemet, ahol
a Születés Templomát látogathatják meg.
Játék! Játék! Játék!
Melyik három monoteista vallás tekint
Jeruzsálemre szent helyként?
A megfejtéseket az info@sissytravel.hu
címre várjuk, névvel és telefonszámmal!
A helyes választ beküldők között TUI
ajándékcsomagot sorsolunk ki. Beérkezési
határidő: 2008. december 9. Nyilvános sor-
solás időpontja, helyszíne: 2008. december
10. 12 óra, Sissy Utazási Iroda – Gödöllő,
Petőfi tér 16. Előző játék nyertese: Lőrinczi
Bálint. Gratulálunk!                           (GT)
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Beküldési határidő:

2008. december 11.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
Lőrinczi Bálint, Kossuth Lajos u. 50.,
Novák Lilla, Kikerics u. 25.

A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Nagyné Szűcs Terézia, Nagyvárad u.
17., Szabó Zsoltné, Szent János u.
36.

A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Kóczián Ferenc, Kert u. 7., Nagypál
Sándor, Fenyves köz 36.

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!


