
A Gémesi György polgármester, a
Magyar Önkormányzatok Szövetsé-
gének elnöke által életre hívott kezde-
ményezést első alkalommal 2005-ben
rendezték meg először, majd egy év-
vel később – szintén az ő kezdemé-
nyezésére – létrejött a Nemzeti Együ-
vé Tartozás Alapítvány, mely célul
tűzte ki, hogy az évfordulón minden
esztendőben gálaműsort szervez,
amin a történelmi határokon belül élő
magyarság fiataljai mutatkozhatnak
be egy művészeti ágban.

Az alapítvány az idei esztendőbe
„Nekem szülőhazám e föld” címmel
hirdetett meg fotópályázatot azzal a
céllal, hogy bemutassák és megörö-
kítsék a Kárpát-medencében élő ma-
gyar közösségek életét, hagyománya-
it, emlékezetes pillanatait, a szülőföld

természeti és építészeti szép-
ségeit. A pályázatot két kate-
góriába hirdette meg az alapít-
vány kuratóriuma, melynek
elnöke Mádl Dalma asszony,
tagjai pedig Jókai Anna Kos-
suth-díjas író, Maczkó Mária
népdalénekes, Keményné
Koncz Ildikó, a Raiffeisen
Bank befektetési igazgatója,
Czigány György költő-főszerkesztő
Kósa Ferenc Kossuth-díjas filmren-
dező, Viszlói Tamás ügyvéd, Boros
György vállalkozó és Kószó Péter,
Hódmezővásárhely alpolgármestere.

A felhívásra 250 pályázótól mint-
egy 2400 alkotás érkezett, közel fele a
határokon túlról: Erdélyből, Vaj-
daságból, Felvidékről és Kárpátaljá-
ról.

A fotókat neves művészekből álló
zsűri bírálta el Kósa Ferenc vezeté-
sével, aki Kornis Péter Kossuth-dí-
jas fotóművész, és Kresz Albert Ba-
logh Rudolf-díjas gödöllői fotómű-
vész segítségével választotta ki az 50
legjobb képet, amikből a Premontrei
Gimnázium aulájában rendeztek kiál-
lítást, amit december 21-ig tekinthet-
nek meg az érdeklődők.

Ez az intézmény már több alkalom-
mal is otthont adott a Nemzeti Együ-
vé Tartozás Napja rendezvényeinek, s
a mindennapokban is sokat tesznek a
nemzeti összetartozás erősítéséért.
Ezt Gémesi György külön kiemelte
ünnepi beszédében, melyben köszö-
netet mondott Ulmann Péter perjel-
nek és Bárdy Péter igazgatónak.

(folytatás a 3.oldalon)
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Nemzeti Együvé Tartozás Napja

Esély a megmaradásra
Ötödik alkalommal rendezték meg Gödöllőn a Nemzeti
Együvé Tartozás Napját, megemlékezve arról, hogy a 2004.
december 5-én megtartott népszavazás eredménytelen-
sége miatt a határainkon túl élő magyarok nem kaphatták
meg a lehetőséget, hogy magyar állampolgárságért folya-
modhassanak. A rendezvényen megnyitották a „Nekem
szülőhazám e föld” című fotókiállítást, majd zentai, duna-
szerdahelyi és gödöllői fiatalok adtak gálaműsort, de a ren-
dezvényt megtisztelte jelenlétével két testvérvárosunk ve-
zetője, Pék Zoltán, Zenta, és Hályos Zoltán, Dunaszerda-
hely polgármestere is.

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub
és a Városi Filmszínház közö-
sen jótékonysági vetítést szer-
vezett a hátrányos helyzetű
gyermekeknek, mert manap-
ság egyre több helyre nem jut
el a Mikulás, a csizmák üresen
maradnak. Ezen próbált enyhí-
teni a lokálpatrióta Mikulás.

Minden városi általános iskolából le-
hetőség volt 35 olyan, alsó tagozatos
gyermek meghívására, akiknek szoci-
ális helyzete leginkább indokolta,
hogy az ingyenesen bemutatott „Fel!“
c. filmet megnézhessék. Éltek is a le-
hetőséggel az intézmények. A gyer-
mekek a megérkezéskor a filmhez va-
ló minél jobb szórakozáshoz pattoga-
tott kukoricát és üdítőt kaptak, majd a
másfél órás önfeledt szórakozás után
a végére maradt a meglepetés, a kijá-
ratnál várta őket a Mikulás, akinek a
puttonyából mindenki kapott egy kis
ajándékot.

Lokálpatrióta Klub

Mikulás mozi
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174 fa, tízezer cserje, ötezer hagymás
virág, ötvenezer évelő – eddig ennyi
növényt ültettek el a kastélyparkban.
Az 1500 egynyári virág tavasszal ke-
rül majd a földbe. A vízellátás érde-
kében 7 és fél kilométer csőhálózatot
fektettek le, kiépítettek 5 kilométer-
nyi csepegtető csövet, illetve felsze-
reltek 400 öntöző szórófejet.

A növényzet ösz-
szeállítása nagyjá-
ból megfelel annak,
amit korábban ül-
tettek a parkban,
ám meg kell felelni
a XXI. századra
megváltozott öko-
lógiai viszonyok-

nak. Így a koráb-
ban telepített kö-
zönséges vad-
gesztenye  he-
lyett az elmúlt
időben elszapo-
rodott aknázó-
molynak jobban
ellenálló fajt, a
piros virágú vad-
gesztenyét java-

solták a tervezők. Mint arról több al-
kalommal beszámoltunk, a park ki-
emelt részének és a kastély Gizella,
illetve Rudolf-szárnyainak felújítását
július 1-jén kezdték el. 
A beruházás összköltsége 1 milliárd
660 millió forint, amelyből a park 52
ezer négyzetmétere mellett a kastély-
ban 1800 négyzetméternyi terület 
nyeri vissza régi pompáját. Az épüle-
tek rehabilitációja is a tervek szerint
halad: a homlokzati felújításokkal
már elkészültek, a tél folyamán a bel-
ső terek születnek majd újjá.

Ugyan a park átadására csak ta-
vasszal kerül majd sor, decemberben
már többet láthatnak belőle a láto-
gatók. 

Az Advent alkalmából a park egy
kis részét már birtokba vehetik a kas-
télyba betérők, ám az ágyásokat ter-
mészetesen elkerítik majd, nehogy
akaratlanul is kárt tegyen bárki a ta-
vaszra megújuló romantikus tájképi
kertben.

Kedvező volt az időjárás a váro-
sunkban folyó felújítások
szempontjából, így valamennyi
helyszínen zavartalanul foly-
nak munkák. Ezekből azonban
már nem sok van hátra, rövi-
desen átadásra kerül a Kos-
suth és a Táncsics Mihály utca
is, és a téli feladatokra helye-
ződik át a hangsúly.

Befejezéséhez közeledik a Kossuth
Lajos utca felújítása. A múlt héten
visszaállt a buszközlekedés, az ideig-
lenes megállót a Mór-kútnál alakítot-
ták ki. 
A Dózsa György úti csomópontban
már zajlik a lámpák próbaüzeme, már
csak a járda végleges kialakításán
dolgoznak. Az utca műszaki átadása
december 10-én kezdődik. 

A Táncsics Mihály út befejezésére
sem kell már sokat várni. Itt még min-
dig pályaszerkezet módosítását vég-

zik, ezt követően kezdhetik csak el a
szőnyegezést, amit a tervek szerint a
hét végétől végeznek el. A Táncsics út
átadását december 18-ra tervezik. A
munkavégzés során derült ki, hogy
több helyen még módosítani kell a
pályaszerkezetet, ezeket végzik jelen-
leg, s ezt követően jöhet a szőnyege-
zés, amit a tervek szerint a hét végétől
végezhetnek el. 

Rövidesen befejezik a Kőrösi Cso-
ma Sándor útnál a Ganz-patakon vég-
zett dupla áteresz cserét is, ezt köve-
tően már a téli munkák kerülnek elő-
térbe. 

A VÜSZI szakemberei folyama-
tosan javítják a kisebb útburkolati hi-
bákat, és végzik a felmagasodott út-
padkák nyesését a csapadékvíz-elve-
zetés biztosítása érdekében.  E célból
a Testvérvárosok útján a Zombor ut-
cánál jelenleg vízelvezető árok kiala-
kítását végzik. Tovább bővült a lehetőség a gödöl-

lőiek számára a karácsonyi aján-
dékok beszerzéséhez. A hét végén
megnyitotta kapuit az Erzsébet ki-
rályné szálloda udvarán megren-
dezett vásár is, ahol igényes, egye-
di kézműves ajándékok közül vá-
logathatnak a betérők. Az udvaron
felállított pavilonok mellett a föld-
szinti üzletekben is ünnepi kínálat
várja az érdeklődőket. Az adventre
ünnepi díszt öltött a szálloda épülete

is. A korábbinál több fe-
nyő girland és fényfüzér,
valamint hópihe dekorá-
ciós elemek varázsolnak
karácsonyi hangulatot.

A kormány a jövő év elején re-
gisztrációs jegyet vezet be a MÁV
vonalain, hogy pontosan lehes-
sen tudni, ki, honnan, hova, mi-
lyen kedvezmények igénybe vé-
telével utazik a vasúttársaság já-
ratain – közölte a kormányszóvi-
vő a sajtóval. 

Szollár Domokos erről annak kapcsán
nyilatkozott, hogy az egyik napilap de-
cember 3-án azt írta: a kormány politi-
kai okokból nem nyúl a ked-
vezmények rendszeréhez, pe-
dig eredetileg komolyan át-
szabták volna a jelenleg 7,5
millió állampolgárt valamilyen
utazási kedvezményre jogosító
szisztémát, amelytől évi 9 mil-
liárd forint körüli költségvetési
megtakarítást remélt. Szollár
szerint bármilyen döntés is
születik majd, előtte fel kell
térképezni, hányan és milyen
rétegek veszik a kedvezményeket. Ez-
után kell felülvizsgálni a kedvezmények
rendszerét, mert az elfogadhatatlan,
hogy Magyarországon mintegy 8 millió
embernek van kedvezményes utazási le-
hetősége az egyébként súlyosan veszt
vasúttársaság járatain – tette hozzá.
Egyes sajtóértesülések szerint a vasúti
menetjegyekért 2010-ben 15 százalék-
kal, a bérletekért 10 százalékkal kell
majd többet fizetni, a tarifaemelés pénz-
ügyi hatása jövőre 5 milliárd forint le-
het. A megjelent adatok szerint jelenleg
a vasúti utazások többsége államilag
erősen dotált: a napi mintegy 130 ezer
utasnak csupán 15 százaléka vált teljes
árú jegyet, a többiek vagy teljesen in-
gyen veszik igénybe a vasúti közszol-
gáltatást, vagy kisebb-nagyobb kedvez-
ményt kapnak. Azok akik teljes árú je-
gyet vásárolnak, bizonyára örömmel fo-

gadják, hogy egy december harmadi-
kától hatályos uniós rendelet alapján
visszakérhető a vonatjegy árának egy
része több mint egy órás késés esetén. A
szabályozás emellett több ponton szé-
lesítette a vasúton utazók jogait. A ké-
sésre vonatkozó szabályok Magyaror-
szágon a hely- és pótjegyköteles járato-
kon érvényesek.

Az eddigi kártérítési szabályokat ki-
egészítve a 60 és 119 perc késéssel köz-
lekedő hely- és pótjegyköteles vonatok-

nál a menetjegy árából 25 százalékot, a
120 vagy azt meghaladó késések esetén
ezeknél a személyszállító vonatoknál 50
százalékot kell késés miatt térítésként
megfizetni az utasoknak. 

Ez a szabályozás csak az intercity, il-
letve a nemzetközi viszonylatban, de
belföldön is igénybe vehető, vagyis fel-
áras vonatkora érvényes. Bár az uniós
rendelet szélesebb körben írná elő a té-
rítést, a kormányrendelet alapján az a
gyorsvonatokra nem, csak a hely- és
pótjegyköteles vonatokra érvényes. Ezt
Balogh-Fazekas Anita, a MÁV-Start
szóvivője azzal indokolta, hogy a gyors-
vonatokra a jegy érvényessége több nap
is lehet, viszont a hely- és pótjegy köte-
les járatokon az utas kiválasztja az uta-
zás időpontját, így bizonyítható, hogy
azon a vonaton utazott, amely 60 vagy
120 percnél többet késett.

Gödöllői kastélypark

Kertépítészeti remek
A tervezett ütemben halad a Gödöllői Királyi Kastély parkjának
rehabilitációja. A kandeláberek nagy részét már felszerelték, így
ez idáig tudják tartani a kastélypark megújításának tervezett üte-
mét – nyilatkozta Máté Gábor, a Gödöllői Királyi Kastély beruhá-
zásokért felelős munkatársa  az egyik internetes portálnak.  A le-
hetőség tehát már megvan a későbbi díszkivilágításhoz, elké-
szültek a tereprendezéssel is, amelynek során a parkban „mik-
rodombokat" alakítottak ki: ezek finom plasztikája, hullámzása
is hozzájárul majd a kertépítészeti remek összképéhez.

Rövidesen véget érnek a munkák

Befejeződnek a felújítások

Drágul a vasúti közlekedés

Változások a MÁV -nál

A jelenlegi 71.500 forint helyett
2010-re 73.500 forintra emel-
kedő minimálbérről, valamint
89.500 forintos szakmunkás
bérminimumról és a nettó ke-
resetek reálértékének megőr-
zéséről állapodtak meg
az  Országos Érdekegyeztető
Tanács plenáris ülésén.

Kompromisszumos megállapodás
született, melynek értelmében a mini-
málbér a jelenlegi 71.500 forintról
2010. január 1-jétől 73.500 forintra, a
garantált szakmunkás bérminimum
pedig 87.500 forintról 89.500 forintra
emelkedik. Emellett a nettó keresetek
jövőre megőrzik reálértéküket. A bér-
megállapodásról szóló tárgyalások
szeptember 8-án kezdődtek, az
egyeztetések során pedig mindkét ol-
dal jelentős kompromisszumokat kö-
tött.

A 73.500 forinttal a minimális bér
megőrzi reálértékét – hangsúlyozta a
tárgyalások alatt Dávid Ferenc, a
munkaadói oldal szóvivője. A mun-
kaadók a nettó keresetek reálértéké-
nek megőrzését javasolták a bérbrut-
tósítás, az adóváltozások és a 3,9 szá-
zalékos várható jövő évi infláció mel-
lett – közölte Rolek Ferenc, a mun-
kaadói oldal elnöke.  
A Munkaadók és Gyáriparosok Orsz-

gos Szövetségének
(MGYOSZ) alelnöke
szerint a munkaadók el-
mentek a lehetőségek
határáig.

A munkavállalók számára is elfogad-
ható a minimálbér reálértékének meg-
őrzése – ezt Pataky Péter, a  Magyar
Szakszervezetek Országos Szövetsé-
gének elnöke jelentette be, aki garan-
tált szakmunkás bérminimumként
először 93.500 forintot javasolt,

később az oldal megállapodott a
89.500 forintos összegről. A munka-
vállalók számára elfogadható a terve-
zet, mellékelve azt a táblázatot, mely-
ben kereseti kategóriánként rögzítik a
szükséges változtatásokat . 

A kormányzati oldal által kidolgo-
zott táblázat szerint a keresetek reál-
értékének megőrzéséhez 160 ezer fo-
rintig átlagosan 3 százalékkal  kell
emelni a bruttó kereseteket, 160-600
ezer között nincs szükség emelésre. 

Vállalható megállapodás született
– foglalta össze a munkavállalói oldal
véleményét Borsik János elnök. A
tárgyalásnak nincs alternatívája – je-
lezte az Autonóm Szakszervezetek

Országos Szövetségének elnöke, aki
megköszönte a munkaadói oldal kom-
promisszumkészségét. Több munka-
adói szövetség a garantált szakmunkás
bérminimumról szóló megállapodás-
sal nem értett egyet, de vétójogával
nem élve, annak létrejöttét nem aka-
dályozta meg.

Jövőre személyenként és évente
73.500 forint összegű kedvezményes
adózású üdülési csekkhez juthatnak a
munkavállalók és közeli hozzátarto-
zóik, miután az Országos Érdek-
egyeztető Tanácsban született megál-
lapodás alapján 2010. január 1-jétől
ennyire emelkedik a minimálbér –
közölte a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány.

A jövő évtől hatályos adó- és járu-
lékfizetésre vonatkozó jogszabályok
alapján az üdülési csekk az egyetlen
olyan, munkáltató által biztosítható
természetbeni juttatás, amely kedvez-
ményesen adható a munkavállalón túl
azok közeli hozzátartozóinak is – em-
lékeztet a közlemény.

Az MNÜA adatai szerint az idén
október végéig 40 milliárd forint ér-
tékű üdülési csekket vásároltak a
munkaadók, ez az összeg 20 száza-
lékkal több az egy évvel korábbinál.
Az elfogadóhelyek száma jelenleg 13
ezer.

A parlament nemrég döntött az
üdülési csekk felhasználhatóságának
kiterjesztéséről, e szerint jövőre a mű-
velődéshez kötődő szolgáltatók is
üdülési csekk elfogadóhellyé válhat-
nak.

Bér és kedvezmény változások

Zsebünkre megy

Erzsébet királyné szálloda

Karácsonyi vásár
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(folytatás az 1. oldalról)
Gémesi György beszédében hang-

súlyozta, az alapítvány célja, hogy le-
hetőséget adjon a felállásra abból a
helyzetből, amibe a 2004. decemberi
népszavazás után kerültünk. Mint
mondta, ma is az a feladat, hogy újra
építkezzünk, hogy újra letegyük az
alapokat egy gazdasági válság, egy
morális válság kellős közepén, egy
érték nélküli, pénzorientált világban.
Az évente megrendezett program
nem verseny, nem megmérettetés, ha-
nem egy bemutatkozás, aminek kö-
szönhetően képet kaphatunk arról,
hogy mit tudnak a határokon kívülre
került fiatalok, hogy mit adhatunk ne-
kik, és mit adhatnak nekünk ezeken
az alkotásokon, ezeken a produkció-
kon keresztül.

Gémesi György beszédében kitért
a mai állapotokra is. Mint mondta,
meg kell keresni a hibákat, hogy mik
azok, amiket a jövőben el kell hagyni
annak érdekében, hogy a nemzet túl-
élje ezeket a válságos időket. Ki-
emelten fontosnak nevezte, hogy
megtaláljuk a közös nyelvet, a közös
pontokat a következő generációval:

„Mert nélkülük nem fog menni. És
mi felelünk azért, hogy ők helyzetbe
kerülhessenek,és vigyék tovább a ma-
gyarság kérdéseit a következő évek-
ben, évtizedben és évszázadban. Erre
kötelez minket a több, mint 1000 esz-
tendő, az a sok szépség, tragédia, ne-
hézség, gond, ami körülvett bennün-
ket hosszú időn keresztül.

Gödöllőn igyekszünk minden ne-
hézség ellenére kisugározni magunk-
ból azokat az üzeneteket, ami elen-

gedhetetlen, hogy ez a nép itt Közép-
Európában, a Kárpát-medencében
fennmaradjon. Vannak ilyen szigetek
az országban, és a határon túl is. Eze-
ket kell összefogni. És ehhez óriási
esélyt adnak a gyerekek, és az ő
alkotásaik.”

Gödöllő polgármestere után Kósa
Ferenc, a zsűri elnöke nyitotta meg a
kiállítást, aki kapcsolódva Gémesi
György szavaihoz az alábbiakat
mondta:

„Azon a csúfos napon, mi anyaor-
szágbeliek padlóra kerültünk, még
azok helyett is szégyenkezünk kellett,
akik becsületesen szavaztak és helye-
sen döntöttek. Magunk miatt is szé-
gyenkezni kellett, hogy kevesen va-
gyunk a hazában, akik értjük, hogy
miről van szó. Valamilyen egyéb
megfontolás, egy emberhez, és a ma-
gyarsághoz méltatlan megfontolás
kerekedett a fejünk fölé.”

A képekről szólva elmondta, nem
volt egyszerű feladata a zsűrinek,
aminek tagjai semmi másra nem vol-
tak tekintettel, mint a színtiszta tehet-
ségre. Elsősorban azt nézték, hogy a
pályázók közül kiben van képi látás,
kiben éreznek tehetséget.

„Csupán a tehetség azonban kevés,
még akkor is ha jó technikai lehető-
ségekkel párosul. Kell, hogy aki a fo-
tót készíti, belülről akarjon valamit a
lelkéből megmutatni.

A jó fotó a pillanatot, az egyetlen
pillanatot, sőt annak töredékét ragad-
ja meg, és mégis arra is képes, hogy a
pillanatokat a végtelenségig megsok-
szorozza, kitágítsa, kiteljesítse időben
és jelentésben is. Mi hárman, akik azt

a megtisztelő feladatot kaptuk, hogy
zsűrizzük ezeket a fotókat, kerestük
azokat a szent pillanatokat, amelyek-
ben ezek a fotók megszülethettek” –
mondta Kósa Ferenc.

Ezt követően került sor az ünnepé-
lyes díjátadásra, majd a gálaműsorra,
amelyben a Gödöllő Táncegyüttes
pásztorbotolót, valamint vajdakama-
rási táncot mutatott be, majd a vajda-
sági testvérvárosunkból, Zentáról ér-
kezett diákok léptek színpadra. A Bo-
lyai gimnázium színjátszókörének
tagjai „Nyelv és lélek” című előadá-
sukban vallottak az anyanyelvhez és
magyarságukhoz való kapcsolatuk-
ról. Szintén testvérvárosunkból, a
Felvidékről, Dunaszerdahelyről érke-
zett Tóth Viktória, a Kodály Zoltán
Alapiskola tanulója, aki Dobszay
Károly: „Ne féljetek, nem megyünk
haza” című versét mondta el, amit a
költő a 2004. december 5-ei népsza-
vazás után írt. Az ünnepi programot
városunk diákjai zárták, az Erkel Fe-
renc Általános Iskola Cantare kórusa
magyar szerzők műveiből készített
összeállítását hallgathatták meg a
résztvevők. Az est végén Kószó Pé-
ter, az alapítvány kuratóriumának
tagja mondta el zárógondolatait abból
az alkalomból, hogy a kiállítás Gö-
döllő után Hódmezővásárhelyen lesz
látható, és a későbbiekben a tervek
szerint bejárja a Kárpát-medencét. Az
alpolgármester elmondta, Hódmező-
vásárhely örömmel ad helyet a kiállí-
tásnak, ahol 2004-ben több mint 60
százalékos részvétel mellett, a szava-
zók több mint kétharmada igennel
voksolt a határon túli magyarok ál-
lampolgárságának megadására.

A kiállítás fotói megtekinthetőek
az alábbi honlapokon is:

www.godollo.hu
www.gemesigyorgy.hu

Nemzeti Együvé Tartozás Napja

Esély a megmaradásra

A díjazottak: Bán András (különdíj, 18 éves, Budapest), Barabás Csaba (különdíj,
17 éves, Gyergyószentmiklós/Erdély), Kancsár Zsolt (I. hely, 6-13 évesek korcso-
portja, Szenttamás/Vajdaság), Lukács Lilla (II. hely, 6-13 évesek, Gödöllő), Kere-
kes János Csongor (III. hely, 14-18 évesek, Bélafalva/Erdély), Farkas Olivér (III.
hely, 6-13 évesek, Budapest), Molnár Ábel (I. hely, 14-18 évesek, Vácrátót).
A fotón nem szerepel Almási Irén (II. hely, 14-18 évesek korcsoportja, Nagy-
bereg/Kárpátalja), aki nem tudott részt venni a rendezvényen.

Maczkó Mária, Kresz Albert, Jókai
Anna, Mádl Dalma, Gémesi György

Kancsár Zsolt (I. hely):
A kenyér

Lukács Lilla (II. hely):
Templomból hazafelé

Farkas Olivér (III. hely):
Budapest a
látogatók
szemével

Tóth Viktória

A zentai fiatalok előadása

Molnár Ábel (I. hely): Akik még legeltetnek Almási Irén (II. hely): Szántóföld Kerekes János Csongor (III. hely):
Esős nap

Barabás Csaba (különdíj):
Gyergyószentmiklós -20 fokban

Bán András (különdíj): Hajnal az Őrségben Gödöllő Táncegyüttes
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Önnek mi a véleménye a fo-
gyasztóvédelmi ellenőrzések-
ről? Ezt a kérdést tettük fel
kedves olvasóinknak a múlt
héten, miután beszámoltunk
arról, hogy megkezdődött a
Fogyasztóvédelmi Hatóság ka-
rácsonyi ellenőrzési akciója.
Mint azt jeleztük, városunkban
is fokozott ellenőrzésre szá-
míthatnak a kereskedők. 

„Szerintem gyakrabban is akciózhat-
nának, nemcsak ünnepek idején. De
remélem, nem kizárólag a piacokon,
hanem az áruházakban is. Ott is elő
szokott fordulni, hogy az ember nem
ugyanazt az árat látja például a ruha
címkéjén és a blokkon. Nem is be-
szélve arról, hogy egyre többször ta-
pasztalom, hogy az euróban és a fo-
rintban feltüntetett ár nem egyezik –
természetesen forintban jóval többet
kell fizetni …
Szóval lenne egy két javaslatom,
hogy hol ellenőrizzenek.” 

Kocsis  T.

„Lehet, hogy egy kicsit gonosz va-
gyok, de szerintem sok vásárló meg-
érdemli, ha átverik. Egyesek olyan
bóvlikat tudnak megvenni, hogy az
ember el sem hinné, ha nem látná. A
csaknem széteső műanyag játékok, a
műszaki cikkek – amikhez nincs ga-
rancialevél, és nem kap róla számlát
a vásárló –, az  „arany és ezüst” ék-
szerek, a műkristály dolgok  és sorol-
hatnánk a végtelenségig… Az én is-
merőseim is jártak már úgy, hogy
megvették a „márkás” italt a piacon,
és amikor otthon kibontották, kide-
rült, hogy tea van benne. Persze tu-
dom, hogy  az árusok többsége ren-
des, én is szoktam ajándékot besze-
rezni vásárokon, de csak olyan árus-
tól, aki hajlandó számlát is adni, és
akinél nem gond, ha megkérdezem, ki
tudjuk-e cserélni, vagy levásárolha-
tom-e ha esetleg nem felel meg …” 

Nagy Annamária

„Szerintem az ilyen ellenőrzések jót
tesznek a vásároknak, mert a tisztes-
séges kereskedőknek sem jó, ha bóv-
likat kínálnak mellettük. Nagyon sok
olyan piacozót ismerek, akinél bát-
ran lehet vásárolni, vissza lehet vinni
az árut, például ha a ruhának nem jó

a mérete. Ezt én mindig le szoktam
egyeztetni, még mielőtt kifizetek va-
lamit. Amikor látom,hogy a hozzáál-
lás normális, akkor fizetek, ha úgy
érzem, nincs minden rendben, akkor
inkább otthagyom.„ 

V. N.

„Nem szeretem, amikor mindig a vá-
sárokon árusítókat piszkálják. Sze-
rintem a nagy bevásárlóközpontok-
ban sokkal több probléma van. Én
éppen ezért nem vásárolok már
egyikben sem. Ruhaneműt kicserélni
vagy levásárolni az árát ha nem jó a
méret, az szinte lehetetlen. Ha az em-
ber nincs résen a pénztárnál, akkor
nem egy esetben csak otthon veszi
észre, hogy az akciós ár csak papíron
létezik, arról nem is beszélve, hogy
sokszor úgy vannak a polcokon az
árak megjelenítve, hogy nem lehet
megállapítani, hogy melyik termék-
hez tartoznak…” 

Takács K.

A hét kérdése:

– Ön megszervezte már, ho-
gyan töltse gyermeke a téli
szünetet?  

A hét kérdése

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.  

Heti cikkünkben  olvasóink  prob-
lémáira igyekszünk  megoldását
adni.

– Férjemmel közös tulajdonban lé-
vő lakásunkat kívánjuk bérbe adni.
Az ingatlan felújításra szorul, en-
nek költségeit a bérleti díj terhére
elszámolhatjuk? A férjem egyéni
vállalkozó, lehetséges, hogy csak ő
adózzon a bérleti díj után? A fel-
újítás áfáját visszakapjuk?
– Kérdései  alapvetően a személyi
jövedelemadó törvény  rendelkezéseit
adják meg a választ. A bérletből szár-
mazó jövedelem  után ugyanis  sze-
mélyi jövedelemadó fizetési kötele-
zettség áll fenn. A vonatkozó jogsza-
bályi előírás szerint a közös tulajdon-
ban lévő ingatlan esetében  a tulajdo-
nostársakat a tulajdoni hányaduk ará-
nyában terheli adófizetési kötelezett-
ség, ha a tulajdonostársak ettől  elté-
rően nem rendelkeznek. Amennyiben
Ön a hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a férje kizárólagosan hasznosítsa a
vállalkozása keretei között az ingat-
lant, akár bérbeadás céljára is, akkor
lehetőség van arra, hogy az abból
származó bevételt és költségeket az

egyéni vállalkozásban számolják el.
Ebben az esetben lehetőség nyílik a
felújítási költségek elszámolására is.
Az általános forgalmi adó levonásá-
nak a lehetősége speciális esetben áll
fenn. A lakóingatlan bérbeadása ugyan-
is alapesetben „mentes” az áfa alól, az-
az a bevétel után nem kell ilyen jogcí-
men adót fizetni. Lehet azonban vá-
lasztani az „adókötelessé tételt”, amely
azt jelenti, hogy a bérleti díjra fel kell
számítani az áfát. Ez utóbbi esetben
lehetséges ezzel szemben levonni a
költségeket terhelő, Önökre áthárított
adó összegét, egyébként nem.
– Azt hallottam, hogy jövőre csök-
ken az illeték. Igaz ez?
– Bizonyos körben igen. A 2010.
január 1-től hatályba lépő változások
értelmében az ingatlanok vásárlása
után fizetendő illeték általános mér-
téke a mostani tíz százalékról négy
százalékra változik.
– Nem vagyok jóban a fiammal. A
meglévő ingatlanomat ezért vég-
rendeletben az unokámra kívánom
hagyni. Az ingatlan értéke körülbe-
lül 16.000.000 forint. Jól gondolom,
hogy az unokámnak ez után nem
kell majd illetéket fizetnie, mivel az
örökségének értéke nem éri el a
húszmillió forintot?
– Sajnos nem helyes a gondolatme-
nete. Az illetékjogszabály ugyanis
csak akkor biztosítja ezt a lehetősé-
get, ha szülő nélküli unokáját a saját
háztartásában tartja el, egyéb esetben
nem. Alapvetően ugyanis az illeték-
mentesség  az örökhagyó gyermekét,
házastársát, szülőjét illeti meg. Min-
den más esetben az általános szabá-
lyok érvényesek.

Dr. Boros Andrea 
Ügyvédi Iroda Munkatársai

A GÖDÖLLŐI SZOLGÁLAT 

KARÁCSONYI ÜNNEPI NYITVATARTÁSI ÉS MEGJELENÉSI RENDJE

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Gödöllői Szolgálat a karácsonyi ünnepek
alatt az alábbiak szerint jelenik meg:

EZÉVI UTOLSÓ MEGJELENÉS: 2009. DECEMBER 16.
JANUÁRI ELSŐ MEGJELENÉS: 2010. JANUÁR 13.

FELHÍVJUK TISZTELT HIRDETŐINK FIGYELMÉT, HOGY DECEMBER 14-TŐL MÁR CSAK
A 2010. JANUÁR 14-EI SZÁMBA TUDUNK HIRDETÉSEKET FOGADNI!

A HIRDETÉSFELVÉTEL NYITVA TARTÁSA: 
2009. december 14. (hétfő) : nyitva (pénteki nyitva tartás szerint)

december 15 – 18-ig: szokásos nyitvatartási rend 
december 19-től (munkanap) – december 31-ig zárva
2010. január 4. (hétfő): nyitva   (pénteki nyitva tartás)

Január 5-től ismét a szokásos nyitvatartási rend szerint várjuk kedves ügyfeleinket. 

December 3-án Sólyom László köztársasági elnök jelenlétében
került sor Tokióban a Josai Nemzetközi Egyetem és a Szent Ist-
ván Egyetem közötti együttműködési szerződés aláírására. A
hallgató- és oktatócserére, valamint közös kutatásokra irányuló
megállapodást ünnepélyes keretek között Mizuta Noriko, a Josai
Egyetem kancellárja és Solti László, a Szent István Egyetem rek-
tora látta el kézjegyével. 

A Josai Egyetem
rendkívül jól fel-
szerelt, amerikai
mintára működő
magánegyetem,
amely az utóbbi
években intenzív
nemzetközi kap-
cso la tép í tésbe
kezdett és ösz-
töndíjak kiírásá-
val támogatja a
külföldi hallga-
tók tanulmányait
Japánban, vala-
mint a japán diákok más országba történő kiutazását. Az egyetemen magyar
oktatás is folyik, közel 200-an választották második idegen nyelvként a ma-
gyart. Közülük kerültek ki azok a diákok, akik a gödöllői egyetemi küldöttsé-
get és a köztársasági elnök delegációját fogadták. Az aláírási ceremóniát köve-
tően Sólyom László tartott előadást a 20 évvel ezelőtti rendszerváltás során 
szerzett tapasztalatokról.

Magyar-japán egyetemi együttműködés

Hallgató- és oktatócsere

Az elmúlt hónapokban meg-
szaporodott a Gödöllő belvá-
rosában és az Alsóparkban el-
követett rablások száma. Ezek
jelentős munkát adtak a gödöl-
lői rendőrkapitányság munka-
társainak, akik nagy erőkkel
keresték az elkövetőket. Az el-
múlt napokban több tettest is
sikerült elfogni.

A nyomozás során, a december 1-jén
reggel megtartott járőrözés alkalmá-
val figyeltek fel a rendőrök egy gyer-
mekekből és szülőkből álló csoportra,
akik egy fiatalember után futottak.
Látták, hogy a vasútállomáson vára-
kozó vonatra szállt fel a férfi. 
A vonat átvizsgálásakor, a „rendőr-
ség” felkiáltást követően ugrott le a
vonatról egy férfi, akinek láttán a sér-
tett fiatalok egyszerre kiáltották: „Ő a
rabló!”. Eközben a férfi szaladni kez-
dett a házak irányába. A rendőrök utá-
naszaladtak és előállították P. Attila
18 éves turai lakost. Gyanúsítottkénti
kihallgatása során a fiatalember el-
mondta, hogy társával, fk. B. Róbert
szintén turai lakossal több alkalom-
mal követtek el rablásokat. 
Előzetesen megbeszélték, hogy kizá-
rólag fiatal, elsősorban gyermekkorú
személyektől veszik el a mobiltele-
fonjukat, egyéb értéktárgyaikat, me-
lyeket könnyen eladhatnak Budapes-
ten. A fenyegetéshez kést használtak,
aminek használatát helyezték kilátás-
ba, ha a sértett segítséget hív. A 10 év
körüli gyermekek ijedtükben minden
értéket átadtak. Fk. B. Róbert elfo-
gása és gyanúsíottkénti kihallgatása
december 1-jén megtörtént, a terhére
rótt bűncselekményeket beismerte. 

A két gyanúsított jelenleg 7 rend-
beli fegyveresen elkövetett rablás
bűntettének elkövetésével, valamint 3
rendbeli, fegyveresen elkövetett rab-
lás bűntett kísérletének elkövetésével
került meggyanúsításra, előzetes le-
tartóztatásukra előterjesztést tett a
Gödöllői Rendőrkapitányság. 

Az eddig beszerzett információk és
adatok alapján a két fiatalember az
alábbi rablások elkövetésével gyanú-
síthatók megalapozottan. 2009. no-
vember 26-án Gödöllőn, az Alsópark
területén késsel fenyegettek meg két
fiatalkorú gödöllői fiút, majd eltulaj-
donították a 21 ezer és a 27 ezer forint
értékű mobiltelefonjukat. 

Ugyanekkor egy szadai fiútól is el-
vették a 25 ezer forint értékű mobil-

ját. November 26-án Gödöllőn, Alsó-
park területén késsel szintén megfe-
nyegettek két fiatalkorú személyt,
akiket arra kényszerítettek, hogy
hagyják ruházatukat átvizsgálni. Tő-
lük eltulajdonítani nem sikerült sem-
mit, mivel nem találtak náluk szá-
mukra értékes tárgyakat. 

Még ugyanezen a napon délben
Gödöllőn,  az Alsópark területén kés-
sel szintén megfenyegettek két gödöl-
lői fiatalkorú kislányt és egy fiút,
majd eltulajdonították a 20 ezer, 120
ezer és 10 ezer forint értékű telefonju-
kat. Az elfogás napján, december 1-
jén reggel P. Attila kikapta egy gyer-
mekkorú fiú kezéből a 10 ezer forint
érté-kű mobiltelefonját, majd amikor
a sértett azt kérte vissza késsel fenye-
gette, hogy megöli. 

A nyomozás során felmerült, hogy
a két gyanúsított további bűncselek-
ményeket követett el Gödöllőn és
Aszód területén. 

***
Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki

a gyanú szerint rendszeresen vadá-
szott engedély nélkül a Gödöllői-
dombság erdőiben. A gyanúsított ak-
kor bukott le, amikor egy illegálisan
lőtt szarvas húsát akarta eladni Buda-
pesten; házában több haditechnikai
eszközt is találtak.

A Pest megyei nyomozók a napok-
ban jutottak olyan információkhoz,
melyek szerint egy, már korábban is
lebukott orvvadász jelenleg is enge-
dély nélküli vadászattal foglalkozik.
Az 56 éves aszódi férfit akkor kapták
el a nyomozók, amikor éppen egy il-
legálisan kilőtt szarvas húsából kívánt
átadni két kilónyit egy budapesti ve-
vőjének, a VIII. kerületben. 

Az intézkedést követően házku-
tatást tartottak a gyanúsított galga-
mácsai tanyáján, ahol a férfi társai ép-
pen a szarvas húsának feldolgozásá-
val foglalkoztak. A tanyán különféle
vadhúsokat, trófeákat, valamint na-
gyobb mennyiségű lőszert foglaltak
le, de találtak különféle haditechnikai
eszközöket is, köztük hangtompító-
kat, éjjellátókat, infravetőket és olyan
informatikai eszközöket, amelyek éj-
szaka is képesek pásztázni és filmezni
a tanya környezetét. A nyomozás ki-
derítette azt is, hogy a férfinak volt
engedélye a vadászfegyverek tartására,
de a kilőtt szarvast illegálisan ejtette el.
A szabadlábon hagyott gyanúsított ellen
egyébként már 2005-ben is folyt eljárás
hasonló bűncselekmény miatt.

Mint arról múlt heti számunkban
beszámoltunk, 2009. november 25-én
egy előzetesen letartóztatásban lévő,
kihallgatás céljából Gödöllőre szállí-
tott fogvatartott megszökött.

O. Krisztián bagi lakos több eset-
ben követett el vagyon elleni bűncse-
lekményeket, melyek miatt büntető
eljárás indult ellene. 

Terhére róható több táskalopás,
amiket elsősorban Gödöllőn, az Alsó-
park területén követett el. Ezenkívül a
Hatvan-Aszód között közlekedő sze-
mélyvonaton elkövetett táska letépé-
sekkel is őt gyanúsítja a Gödöllői
Rendőrkapitányság. Jelenleg előzetes
letartóztatását tölti egy büntetés vég-
rehajtási intézetben. 

A szökés körülményeiről gyanúsí-
tottkénti kihallgatása során elmondta,
hogy hirtelen ötletként jutott eszébe a
szökés, kicsit szabad akart lenni. El-
mondta továbbá, hogy kezének hü-
velykujját képes teljesen a tenyeréhez
fordítani, így a bilincsből könnyen ki-
tudja húzni a kezét.

O. Krisztián ikertestvére, O. Sán-
dor szintén egy büntetésvégrehajtási
intézezetben van. A testvérpár, a be-
szerzett bizonyítékok alapján többek
között számos hétvégi ház feltöréssel
gyanúsítható.

O. Krisztiánt gyorsított eljárás ke-
retében bíróság elé állította a Gödöl-
lői Rendőrkapitányság. Nevezettet a
fogolyszökés bűntett elkövetése miatt
a Gödöllői Városi Bíróság 8 hónapi
börtön büntetésre ítélte, melyet 2 évre
felfüggeszttett. Az ítélet jogerős.

Megvannak az alsóparki rablók 

Rendőrségi hírek

Veszélyesárú ellenőrzés

Gödöllő székhelyű Polgári Védel-
mi Kirendeltség javaslatára, va-
lamint lakossági bejelentés alapján
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  ADR ellenőrei 2009.
november 4-én közúti ADR (ve-
szélyesáru-szállítás) ellenőrzést haj-
tottak végre Iklad és Galgamácsa
közötti útszakaszon. 
Az ellenőrzésre megállított szál-
lítóeszközök közül több esetben
találtak szabálytalanságot, me-
lyekre a szükséges intézkedést
megtették és bírság kiszabására is
sor került. 
A veszélyesáru-szállítás ellenőr-
zésének második lépcsőjeként, vá-
ratlanul, 2009. november 12-én is-
mételten ellenőrzésre került sor,
melynek helyszínéül a Galgamá-
csa külterületén lévő Saubermach-
her Magyarországi Kft. veszélyes-
hulladék- lerakótelep területe szol-
gált.  Ebben az esetben szabálytalan-
ságot a Pest MKI ADR ellenőrei az
vizsgálat során nem tapasztaltak.
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Gödöllőre érkezik a Betlehemi láng
2009. december 13-án, advent 3. vasárnapján 16 órakor Gödöllőre

érkezik a Betlehemi láng, melyet a Születés templomában gyújtottak meg.

A láng átadására ünnepélyes keretek között kerül sor a városháza
előtti téren. Az eseményre mindenkit szeretettel várunk.

Gyertyagyújtásra a helyszínen, valamint december 23-ig
minden nap 8-16 óra között a városháza portáján lesz lehetőség. 

2009. december 18-án este 8
órakor, a Hamvay Kávézóban
Incognito címmel felolvasó-es-
tet tart a gödöllői Írókör. A mű-
sorban fellép Varga Lilla, a Ka-
tonadolog zenekarból, aki Ka-
tona Klári dalokból ad ízelítőt a
közönségnek. A programról
Tóth M. Erikát, az este főszer-
vezőjét kérdeztük.

– Mi adta az ötletet, hogy a kará-
csony előtti vásárlólázban irodalmi
estet szervezzenek?

– A gödöllői IRodalmi KerekAsz-
tal, rövidebb nevén IRKA, már egy
éve működik a városi könyvtárban,
jelenleg Galántai Zoltán író, jövőku-
tató, egyetemi docens vezetésével,
aki Képes Gábor költőtől vette át az
Írókör irányítását.

A rendezvényt már régóta dédel-
getjük magunkban, és most jött el az
ideje, hogy a bemutatkozzunk egy
szélesebb közönségnek. Az elmúlt
nyáron, a könyvtárban rendezett fel-
olvasóesten határoztuk el, hogy „ki-
jövünk” a városba, mert az eddig
összegyűlt műveinknek a könyvtár
falai már szűknek bizonyulnak.

– Mit kell tudnunk az IRKA-ról,
kik a tagjai, illetve ki léphet be az
Írókörbe?

– Az IRKA 2008-ban jött létre a
Gödöllői Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központ segítségével. Az iro-
dalmi szerveződés létrehívója Istók
Anna volt, aki azóta is nemcsak főszer-
vezője, hanem aktív író tagja is a kör-

nek. A tagok átlagéletkorát még nem
számoltuk, de van köztünk 14 éves ál-
talános iskolás és van 72 éves vers-
írónk is. Jelenleg 12 állandó tagunk
van, akikkel minden hónapban egy-
szer összejövünk tanulni, irodalmi
tanóra keretében. Belépőket folyama-
tosan fogadunk, jelentkezni a városi
könyvtár címén lehet. Az írni szerető,
amatőr, asztalfiók írókat várjuk első-
sorban az IRKA-ba.

– Említette, hogy tanulni gyűltök
össze. Lehet az írást tanulni? Illetve
az ihlet és a tehetség milyen szere-
pet játszik ebben a műfajban?

– Galántai tanár úr szavaival élve,
ha az egyetemen tanítják a jövő alko-
tóművészeit az ecsetkezelésre, az em-
beri test anatómiájára meg a szob-
rászat alapfogásaira, akkor miért is ne
lenne lehetséges valami hasonló a
szépirodalom esetében is? 

Az Írókörbe járók megismerked-
hetnek az alapvető írói módszerekkel,
kezdve azon, hogy miért fontos az
első mondat, és befejezve azon, hogy
miként kell felépíteni a történetben
szereplő háromdimenziós karaktere-
ket, illetve magát a történetet a struk-
túrától a dialógus felé haladva.

Ezek ismerete nélkül ugyanis nem
igazán lehet jó minőségű szöveget
létrehozni. Ami egyfelől persze ön-
magában nem garancia az irodalmi si-
kerre. Mindehhez folyamatos gyakor-
lás, rendszeresség és hosszú idő kell
ahhoz, hogy valakiből író legyen,
mint ahogyan minden más művészet
elsajátításához. Ihlet és a tehetség,

kicsit humorosan mondva „nem baj,
ha van”. 

– Milyen műsorral készülnek a
Hamvayba?

Az Írókör tagjai saját műveikből
olvasnak fel. Lesz próza, vers, lime-
rick (kötött formájú, ötsoros vers, jel-
lemzően abszurd, humoros vagy 
obszcén elemekkel – a szerk.), haiku
(a japán költészet jellegzetes három
soros versformája), megzenésített
vers, a legutóbbi Erzsébet szavalóver-
seny győztesétől. 

Az est vendége lesz Varga Lilla, a
Katonadolog zenekarból, aki Katona
Klári dalokkal színesíti a műsort. Ter-
mészetesen Galántai Zoltán tanár úr
is ott lesz, valamint meghívtuk Gé-
mesi Gergőt, aki már túljutott ezen a
tanulási folyamaton, hiszen neki
nemrégen jelent meg verseskötete.
Vendégként jelen lesz Képes Gábor
költő is, aki, ha minden igaz, szintén
felolvassa egyik saját versét.

Irodalmi est a Hamvayban

Gödöllői IRKA firkák 

Karácsony közeledtével külö-
nös aktualitást kap az a színhá-
zi előadás, amit december 18-
án láthat a gödöllői közönség a
Damjanich János Általános Is-
kola színháztermében.  A Mes-
siás című fény- és hang effek-
tusokra épülő zenés színpadi
játék rendezőjével, Takács Fe-
renccel beszélgettünk az elő-
adásról. 

– A cím sokak számára meglepő:
Messiás –thriller. Ez egy kicsit ma-
gyarázatra szorul…
– Nem kell semmi rosszra gondolni, a

thriller esetünkben arra utal,
hogy egy akciótörténet for-
májában mutatjuk be Jézus
életét, s nem a szokásos, li-
turgikus ábrázolásról van

szó. A názáreti Jézus Krisztus élete
maga az ősthriller, sőt sci-fi. Földön
kívülről, a Mennyből érkezett. Meg-
küzdött az ember megmentésért ma-
gával az ördöggel, az egyik legjobb
barátja elárulta, koncepciós perben
elítélték, kivégezték. Ugyanakkor ez
egy sci-fi is, hiszen Isten természet-
fölötti hatalmat adott neki, gondoljuk
csak meg, betegeket gyógyít, halottat
támaszt fel, kenyeret szaporít, vízen
jár…s kivégzése után Isten szintén
természetfölötti módon feltámasztot-
ta halálból, hogy mindenki, aki hinni
tud Jézus Krisztusban, visszatalálhas-
son Istenhez. 

– Az előadás mennyire tükrözi a
Bibliában leírtakat?

– Olyannyira, hogy bibliai szöve-
geket is felhasználtunk. Az előadás
során igyekszünk hűek maradni az ott
leírt történethez. Jézus Krisztus életét
a mennyei kiküldetéstől, földi szolgá-
latán keresztül, a golgotai kereszt ha-
lálon át, egészen a feltámadásig mu-
tatjuk be. Ehhez a mai kor filmes, mo-
dern színházi eszközeit, fény és hang-
effektusokat, videós kivetítést és óriás
bábokat is felhasználunk. 

– Kiknek szól ez az előadás?
– Úgy gondolom, 12 év felett min-

denkinek ajánlhatjuk a megtekintését,
hiszen ez egy olyan előadás, ami min-
denki számára megérthetővé teszi Jé-
zus történetét. Ezért is nagyon örü-
lünk, hogy karácsony előtt mutathat-
juk be ezt az előadást Gödöllőn. 

Színdarab, hűen a Bibliához

Messiás

„CSODÁLKOZÁS A KARÁCSONY ÜNNEPE“

Előadó: Mácz István teológus, író

2009. DECEMBER 18. (PÉNTEK) 18 ÓRA

Helyszín: Városi Múzeum, Gödöllő

Házigazda: Krassay László

Az előadást követően könyvei megvásárolhatók.
Legújabb írásának címe: MERJÜNK BOLDOGOK LENNI

Szeretettel tudatjuk, hogy néhai Nagy László Tamás, a máriabesnyői
kegytemplom volt plébánosa halálának évfordulós szentmiséjét 2009.
december 20-án, a bazilka minorban 9 órakor kezdődő szentmise ke-
retében tartjuk.

Új Buday menüt készítettek el
december 7-én a Török Ignác
Gimnázium Kalória konyháján
a szakácsok Buday Péterrel, a
neves séffel közösen az Étke-
zési Utalvány Forgalmazói
Egyesülés (EUFE) által útjára
indított roadshow keretében. A
program a változatosabb éte-
leket kínáló közétkeztetést kí-
vánja elősegíteni oly módon,
hogy az önkormányzatokat és
közétkeztetési cégeket bátorít-
sa, motiválja a reform elindítá-
sához.

Az átlagos közétkeztetés költségke-
retében elkészített menü olyan, nem
mindennapi fogásokat tartalmazott,
mint szárazbab krémleves, zöldséges
pulykával töltött cukkini paradicso-
mos pennével, valamint tengeri hal
rántva sütőtökös és zelleres burgo-
nyapürével illetve Cézár saláta pirí-
tott zsemlekockával. A közösen elké-
szített menüt a gyermekek vetették
próba alá. A receptek a www.euefe.hu
honlapon találhatóak meg. A közös

főzést egy délutáni előadás kö-
vette a városi könyvtárban, ahol a
konyha dolgozóit és a helyi köz-
intézmények képviselőit Buday
Péter ismertette meg az új menü
elkészítésének minden rejtelmé-
vel. A szakmai támogatás mellett
az EUFE 600 ezer forintot is fel-
ajánlott a Török Ignác Gimná-
ziumban üzemelő konyha számá-
ra, melyet az egyesülés a konyhai, il-
letve a kiszolgálási eszközök javítá-
sára, megújítására szánja, elősegítve a
kiszolgálás és az étkezés minőségé-
nek javítását.

– Jó érzés megosztani a tapasztala-
tokat a kollégákkal és helyi közintéz-

ményekkel, hogy még ízletesebb,
még egészségesebb ételekkel tudjuk
megörvendeztetni a közétkeztetésben
résztvevőket. Nagyon örülök, hogy az

EUFE megkeresett a roadshow
ötletével és sikerült megvalósí-
tanunk ezt a remek kezdemé-
nyezést – mondta Buday Péter.
Az EUFE Bessenyey Bálint
igazgató vezette delegációját
Gémesi György polgármester
fogadta a városházán. Az egye-
sülés 9 évvel ezelőtt azzal a cél-
lal jött létre, hogy tevékenysé-
gével hozzájáruljon a magyar
munkavállalók egészségi álla-

potának és szociális helyzetének
javításához, az egészséges munkahe-
lyi étkeztetési rendszer kiszélesítésé-
hez. A szervezetnek minden étkezési
utalvány forgalmazásra szakosodott
vállalat tagja.

Kép és szöveg: it

Minden esztendőben nagy örömmel
készültünk dr. Ambrus Margit kö-
szöntésére. 
Az idős korában városunkba került
gyermekorvost sokáig családja köré-
ben, majd az elmúlt két évben a Fő-
városi Önkormányzat Idősek Ottho-
nában köszöntöttük december köze-
pén. 
109. születésnapját azonban már
nem ünnepelhetjük meg Gödöllő leg-
idősebb lakójának. Margit néni no-
vember 9-én végleg távozott közü-
lünk. Nyugodjék békében!

Olcsón is finomat

Új Buday menü a Törökben

Búcsú dr. Ambrus Margittól
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Nagyapa és apa adja át élete
tapasztalatait az utódoknak
Nógrádi Gábor és Nógrádi Ger-
gely A bölcs gyerek könyve cí-
mű munkájában. Mindent vagy
legalábbis sok mindent előso-
rolnak, amit ők hajdan, annak
idején, gyerekkorukban nem
tudtak, s ennek következtében
egy kicsit vakvágányra sodród-
tak. Például nem mertek meg-
szólítani egy kislányt, aki na-
gyon tetszett, félve a visszauta-
sítástól, pedig hát: „Képes
vagy rá, ha úgy gondolod.”

A fenti biztatást Buddhától idézik, s
idéznek még sok iránymutatóul szol-
gáló gondolatot neves személyektől,
de jó néhányat a közmondások közül
is, mindnek igazát a saját életükből
vett történettel támasztva alá. 

„Más kárán tanul az okos, saját ká-
rán az ostoba” – ez a mondás éppen
nem szerepel a könyvben, de mégis
végig erről van szó. 

Ki ne sóhajtott volna már fel múlt-
ja baklövéseire gondolva: ha a mai
eszemmel lehetnék ott! Kerülnék ab-
ba a helyzetbe! De másképp csinál-
nék mindent!

A Nógrádi gyerekek, meg mind-
azok a gyerekek, akik okulnak A
bölcs gyerek könyvéből, megspórol-
ják maguknak, hogy keserűen kelljen

emlékezniük egy-egy hibás dönté-
sükre, hebehurgya cselekedetükre.  

„Magányos gyerek voltam…” –
kezdi Nógrádi Gábor az első elbe-
szélést. S arra a következtetésre jut,
Seneca ókori filozófus intelmét is se-
gítségül híva: nem kellett volna ma-
gányosnak lennie, ha ahelyett, hogy
visszahúzódik, mint csiga a házába,
szeretettel fordul a társai felé. A mo-
gorva gyereket miért is kedvelnék? S
attól, hogy nem kedvelik, egyre mo-
gorvább lesz…

„Bajban ismered meg az igaz bará-
tot” – szól a következő történet címe,
s ez annyira magától értetődő, hogy
nem is kell különösebben bizonygat-
ni. Legfeljebb új megvilágításba he-
lyezni. Közmondásként is létezik a
megállapítás, de mivel egyrészt olyan
kézen fekvő, másrészt nem lehet
elégszer a figyelmünkbe ajánlani, sok
költő leírta már az ókorban is Euripi-
désztől Ovidiusig. 

„Tovább tart összeragasztani, mint
eltörni egy vázát” – ez Murphy tör-
vénykönyvéből való. „A másik felet
is meg kell hallgatni” – ezt pedig
Szent Ágoston szögezte le. 

Türelem, türelem, türelem… Le-
het, hogy ez a legfontosabb az élet-
ben. Képzeljük magunkat azoknak a
helyébe, akikkel valamiképpen kap-
csolatba kerülünk. Most megint egy
olyan igazság jutott az eszembe, ami

nincs a könyvben: „Ne ítélkezz más
felett, amíg nem voltál az ő helyze-
tében.”

Panaszkodunk például az udvariat-
lan, barátságtalan eladókra. De meg-
tesszük-e, amit Nógrádi Gábor meg-
tett: belegondolt, hogy az a barátság-
talan eladó naponta tíz órát áll a pult
mögött… És megkérdezte, hogy van?
És megdicsérte a frizuráját. Csodák
csodája, mosolyt fakasztott az addig
fancsali arcon. Általában arra biztat,
mosolyogjunk a ránk komoran tekin-
tőkre. Ha egyedül vagyunk, gyako-
roljuk a megfelelő mosolyt a tükör
előtt. „A mosoly olyan görbe, amely
mindent kiegyenesít.”

Ez utóbbi tanácsot egy amerikai
színésznőtől idézte. Ő csak tudta.
(Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely:
A bölcs gyerek könyve)

- nád -

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Mosolyogj

Forrai Eszter Párizsban élő köl-
tőnő november 16-án harmadik
alkalommal járt a Gödöllői Török
Ignác Gimnáziumban. Örülünk,
hogy szívesen jön vissza hoz-
zánk rendhagyó magyar órákat
tartani. Sokoldalú művészete ki-
meríthetetlen tárháza az igazra
és szépre való nevelésnek.  Most
a véletlen épp úgy hozta, hogy
Fábián Bertalan igazgató úr épp
a kompetencia alapú kísérleti ok-
tatásban részt vevő osztályok
tömbösített óráira vitte be őt.

Ezeken az órákon különösen helye van
annak, ha költészet, képzőművészet és
zene ad találkozót egymásnak, mint 
ahogy ez Forrai Eszter művészetére
jellemző. Igazi szívügye azért mégis-
csak a magyar nyelv és a költészet. 

„Nekem mai napig is fő gondom,
hogy ne essék csorba a magyar nyel-
ven!” – mondta most is egy tanulói kér-
désre válaszolva. 

Az orosz pogromok elől Magyaror-
szágra menekült család gyermeke, aki
1938-ban Budapesten született, kiskorá-
ban sokáig nem hallott magyar szót, és
nagyon megküzdött a magyar nyelvért.
Most Párizsban él, meghatározó élmé-
nyek Velencében, Londonban, Jeruzsá-
lemben érték. Ady Endre, Tóth Árpád
és Kosztolányi Dezső művészete és Füst
Milán személyes varázsa indította el a
költészet felé. Nyelvi fegyelmezettsé-
get, versépítési technikát költői példa-
képétől,  Pilinszky Jánostól tanult. A tőle
osztályharcos költészetet elváró hivata-
los irodalompolitika s a szép szavakba
burkolt diktatúra elől húzódott el Párizs-
ba még a hatvanas évek első felében.

Sok nyelven beszél, és csak magyarul ír.
Holocaust túlélőként egyik legjelentő-
sebb lírai témája a vészkorszak. Prózát
is erről írt:  A harmadik című naplója
(Bp. 2000.Széphalom Könyvműhely)
megrendítő olvasmány. Most is ebben
az ügyben járt Magyarországon. Huzel-
la Péter zeneszerző és előadóművész
zenét írt Forrai Eszter holocaust témájú
verseire, s Lázár J’aepmard hegedű-
művésszel együtt CD-re vitték az egész
anyagot. Ezt a megjelenés alatt álló CD-
ét Forrai Eszter Magyarországon elő-
ször a Gödöllői Török Ignác Gimná-
zium diákjaival ismertette meg. Huzella
Péter, aki a Kaláka együttesben  vett
részt először klasszikus versek megze-
nésítésében, már régóta a maga útját jár-
ja. Legutóbbi emlékezetes alkotása
Nagy Gáspár: Október fénylő arcai cí-
mű poémájára írt kompozíciója. Mos-
tani CD-jén egyedülállóan ötvözi a szö-
veg diktálta, mélyizzású szenvedéllyel
áthatott, dinamikus lüktetésű dallamot,
az érzelmes, közösségi élményt sugalló
klezmerrel. Méltó módon s egyúttal na-
gyon közvetlen hangon szólaltatták meg
a művészek ezt a napirendről le nem ve-
hető, súlyos élményekből táplálkozó
üzenetet. Ezért is döntött úgy  Gémesi
György polgármester, hogy nyolcvan-
ezer forinttal hozzájárul a Napkút
Könyvkiadó gondozásában lévő CD ki-
adási költségeihez. Könyvnapra várható
a kiadvány megjelenése. Reméljük,
hogy Forrai Eszter ebből az alkalomból
újból meglátogat bennünket. 

Nemcsak gödöllői iskoláknak ajánl-
juk, hogy kísérjék  figyelemmel ezt a
szép és a nevelőmunkában hasznos
alkotás útját.

Heltai Bálint

Érintés
Néhány héttel ezelőtt számoltunk be
arról, hogy bemutatták Gémesi Ger-
gely: Érintés című verseskötetét. 
A költészetet kedvelő olvasóink kö-
zül azóta többen is érdeklődtek, hol
lehet hozzájutni a könyvhöz. 

A nemrég megjelent kötet továbbra
is beszerezhető a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ-
ban.

Múzeumpedagógiai szempont-
ból is sikeresnek könyvelhet-
jük el az „Ablakok Pápua Új-
Guineára” című kiállítást. A ki-
állítás idén tavasszal, március
21-én nyílt meg, és már április-
ban érdeklődtek csoportok a
hozzá kapcsolódó foglalkozá-
sok iránt. A kiállításban szinte
az utolsó napig fogadtunk cso-
portokat, az utolsó foglalko-
zásra november 13-án délután
került sor, a kiállítás pedig no-
vember 15-ig volt látogatható.

Az óvodások, az általános iskola alsó
tagozatosai, felső tagozatosai, illetve
a középiskolások különböző témák
köré csoportosítva ismerkedhettek
meg a pápuák életében fontos szere-

pet betöltő növényekkel, állatokkal, a
hagyományos pápua eszközökkel,
azok készítési módjaival. Mindezen
ismeretek megszerzésére sokszínű fe-
ladatokon, saját tapasztalatokon ke-
resztül, játékos formában került sor,
segítségül híva a diákok más tudo-
mányterületeken szerzett ismereteit
is. E foglalkozásokon játékosan sze-
reznek a fiatalok tapasztalatokat a be-
mutatott tárgyak megszólaltatásához
– miről árulkodnak a pápuák élet-
módjára vonatkozóan a használati tár-
gyaik (tolldíszek, hatalmas kagyló
melldíszek, kókuszhéjból készült
edények, kőbalták, íjak, nyilak stb.),
ezek hogyan készülhettek, mennyi
munkájuk van például a kagylódísz
készítésében, a fák kivágásában, ház-
építésben.

A kiállításhoz kapcsolódó foglal-
kozásokon összesen 43 csoportban
1000-nél több gyermek, fiatal tanult
múzeumi keretben a pápuák életmód-
járól, az őket körülvevő környezetről.
Ez igencsak nagy számnak tekinthe-
tő, ha figyelembe vesszük, hogy a
nyári szünet mintegy 2 hónapjában az
iskolák zárva voltak. Nem egy alka-
lommal kellett napi 2-3 foglalkozást
tartanunk, hogy minden jelentkező
csoport igényét kielégíthessük. Fog-
lalkozásainkon 1 óvodás, 36 általános
iskolás és 6 középiskolás csoport vett
részt.

Köszönjük az óvodás, iskolás cso-
portok érdeklődését! Továbbra is szí-
nes, izgalmas foglalkozásokkal vár-
juk a múzeumba a gyermekeket, fiata-
lokat! Oravec Éva

Ivan Kusan horvát író Galócza
című komédiája kortárs mű, de
a Shakespeare-kori angol szín-
játszásban gyökerezik. Egy haj-
dani angol vígjáték adja a törté-
net vázát, kel új életre a két vi-
lágháború közötti Eszék váro-
sa környéki közegben, fickán-
dozik ismét a vérbő figurák ré-
vén, akik a szereplői lettek. 

Először is ott van Galócza, a híres be-
tyár, a Drávától a Száváig húzódó te-
rület ura, akinél nem találnának alkal-
masabbat arra, hogy egy kívánatos
gyilkosságra felbéreljék. A csalfa asz-
szony, Ardonjak földbirtokos felesé-
ge, Ankica kap is rajta, megbízza,
hogy ugyan már, tegye el láb alól a
férjét. Hogyan juttatja el Galóczához
a megbízást? Egy paraszt révén, aki
mindenféle panaszokkal keresi fel a
gazdáékat, és akit a muszka forrada-
lom eszméi lelkesítenek, abban re-
ménykedik, hogy majd hozzájuk is
begyűrűzik a világjobbítás.

Minden rendben is lenne, ha Ga-
lóczánk nem szenvedne erős rövidlá-

tásban. S mivel nem visel szemüve-
get, mert ugyan ki látott már ókulárés
rablót, sehogy sem sikerül eltalálnia a

pisztolyával a célpontját, jelen eset-
ben Ardonjak gazdát…

A bonyodalmaknak se szeri, se szá-
ma, nem Ankica az egyetlen kikapós
nőszemély a darabban, s nem az ő sze-
retője az egyetlen férfiember, aki min-
denre képes imádottja kegyeiért. 

A Garabonciás Színtársulat, mely
Ivan Kusan komédiáját Mészáros
Beáta rendezésében, Rehorovszky
Gábor zenei kíséretével a műsorára
tűzte, s eddig kétszer előadta a Dam-

janich János Általános Iskola szín-
háztermében, szárnyakat kapott a fe-
ladattól. Különösen a betétdalok és

táncok előadásában reme-
keltek a szereplők, így pél-
dául Füle Sándor a pa-
raszt, Hernádi Zsolt Ga-
lócza, Koós György és Mi-
kó Gábor Ardonjak gazda
és a titkára szerepében, taps-
ra, sőt, vastapsra késztetve a
közönséget. A néző csak
ámul, honnét van nem hiva-
tásos színjátszókban nem
csak frenetikus komédiázó
kedv, de készség is arra,

hogy igen hatásosan kifejezzék ezt a
kedvet. Profi színházban is helye le-
hetne a díszletnek, a jelmezeknek,
gördülékenyen mennek végbe a szín-
helyváltások. Reméljük, a Galóczának
még további előadásaira is sor kerül,
még többen is, mint ahányan a két elő-
adásra befértünk, szórakozhatnak majd
a történet fordulatosságán, a közülünk
való, a mindennapokban polgári szere-
pükben ismert személyek jókedvű alak-
változásán. N. A.

„Ne essék csorba a magyar nyelven”

Forrai Eszter GödöllőnA Garabonciás Színtársulat jótékonysági előadása

Vastaps a Galócának

„Pápua” foglalkozások a Gödöllői Városi Múzeumban 

Sikeres kiállítás,érdeklődő gyerekek 
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SÍK SÁNDOR-ESTRE

2009. DECEMBER 10-ÉN 
CSÜTÖRTÖKÖN 
16 ÓRAKOR

A GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUMBA

A 120 éve született piarista 
szerzetes, költő és tanár irodalmi

munkásságáról előadást tart:

DR. JELENITS ISTVÁN
piarista tanár, író

Gödöllői Városi Múzeum 
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel., fax: 28-422-003 
e-mail: gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

GÖDÖLLŐI ÚJ MŰVÉSZET 
KÖZALAPÍTVÁNY 

A JAPÁN - MAGYAR JUBILEUMI ÉV 2009
KERETÉBEN

Kortárs japán kerámiák – Kortárs 
magyar textilek címmel látható kiállítás

Megtekinthető: 2010. január 31-ig, szombat
és vasárnap 14-17 óráig, ill. előzetes bejelent-

kezés alapján más napokon is.
2009. december 21-től 2010. január 3-ig a 

GIM-HÁZ ZÁRVA TART! 
A kiállítás és a műhelyek megtekintése csak

előzetese bejelent-kezés után lehetséges!
Telefon/fax: 28/419-660

e-mail: gimhaz@invitel.hu www.gimhaz.hu

December 10., csütörtök, 18 óra: Szkordi-
liszné dr. Czitrovszky Ilona (zongora) növen-
dékeinek hangversenye
December 11. péntek 17.00: A zeneiskola nö-
vendékeinek karácsonyi hangversenye
December 12. szombat: 11.00: Philippné
Legeza Judit (zongora) növendékeinek hang-
versenye, 12.30: Balogh Ágnes (magánének)
növendé-keinek vizsgahangversenye
December 14. hétfő 17 óra: Somogyi Eszter
(magánének) növendékeinek vizsgahangver-
senye, 18 óra: A jazz tanszak hangversenye
December 15. kedd 18 óra: Juniki Spartakus
(hegedű) növendékeinek hangversenye
December 16. szerda 18 óra: Az ütő tanszak
hangversenye
December 17. csütörtök 18 óra: Nagyné Ká-
nya Andrea (hegedű) növendékeinek hang-
versenye

A Frédéric Chopin Zeneiskola 

programjai

DECEMBER  12.

11.00: Meseerdő Bábszínház, Kak-
tuszkirály című bábelőadása (in-
gyenes); 12.30: Maszk Bábszínház,
bábtáncoltatós Betlehemi történet
című előadása (ingyenes); 14.00:
Gryllus Vilmos ünnepi gyermekmű-
sora (belépődíj: 800Ft); 18.00: Ar-
peggio Gitárzenekar karácsonyi
hangversenye (belépőjegy: 500Ft);
19.00: W.A. Mozart: Cosi fan tutte
operaelőadás a Barokk Színházban
(belépőjegy: 5000/3500Ft)

DECEMBER 13. 

11.00: Bábakalács Bábszínház, Szo-
morú királykisasszony című elő-
adása (ingyenes); 13.00: Brass in
the Five karácsonyi koncertje (in-
gyenes);16.00: Nektárszínház,
Diótörő című meseelőadás (belépő-
jegy: 600 Ft);18.00: Az Árpádházi
Szent Erzsébet Gimnázium (Gyi-
mesfelsőlok) és A Cavaletta Leány-
kar közös ünnepi koncertje (ingye-
nes);19.00: W.A. Mozart: Cosi fan
tutte operaelőadás a Barokk Szín-
házban (belépőjegy: 5000/3.500Ft)

TOVÁBBI PROGRAMJAINK:

•A kastély gyermekszemmel – tár-
latvezetés gyermekek számára kéz-
művesfoglalkozással 
•Karácsonykonyha, jászol és állatsi-
mogató, kézműves foglalkozások,
mesesarok, bébijátszó, arcfestés,
Gery-goblein készítés, karácsonyi
kórus, 
•Paprika Jancsi csúzlizdája, bódéjá-
tékok, látványos fotófalak 
•Lacikonyha, Kürcsi - őskalács, sült
gesztenye, sült alma, forralt bor,
krampampuli 
•Kézművesek karácsonyi vására a
Díszudvaron 
ÚJDONSÁG! GYERMEKBÉRLET
AZ ADVENTI PROGRAMOKRA: 
4 gyermekelőadás, kávézói vendéglá-
tás, tárlatvezetés gyermekeknek kéz-
műves foglalkozással, ajándék csoki-
mikulás
Ára: 3.500Ft/ bérlet (2db bérlet meg-
vásárlása esetén a gyermekek felnőtt
kísérője 1.000Ft-os kísérőjeggyel láto-
gathatja programjainkat!)
Tel.: 28/410-124.
informacio@kiralyikastely.hu,
www.kiralyikastely.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk 

SZÁSZNÉ SÜLE ANNAMÁRIA 

máriabesnyői ihletésű 

VERSESKÖTETÉNEK 
BEMUTATÓJÁRA

PROGRAM:

Köszöntőt mond: 
Szűcs Józsefné iskolaigazgató

Beszélgetés a 
„Pálmalevél” létrejöttéről:
Szászné Süle Annamária, 

Six Edit, Pete Márta

Verseket felolvas: 
Kárász Eszter színművésznő
BarTimeus kórus előadása

Könyv dedikálása
Agapé

IDŐPONT:
2009. december 10. 18óra

HELYSZÍN: 
Damjanich János Általános 

Iskola színházterme.
(Gödöllő, Batthyány út 30-32.)
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Németh László a XX. századi magyar prózairodalom
egyik legkiemelkedőbb képviselője, egy nagybányai pol-
gári családban született. Édesapja, Németh József (1873-
1946) a nagybányai Magyar Királyi Állami Főgimnázium
tanára, édesanyja, Gaál Vilma (1879-1957) tisztviselő
család gyermeke volt.

Hároméves korában az egész családdal együtt előbb
Szolnokra, majd 1905-ben a fővárosba költözött. A Med-
ve utcai elemiben (1907-11) tanult, majd gimnáziumi ta-
nulmányait a Bulyavszky utcai Kemény Zsigmond
(1911-17) és a budai Toldy Ferenc Főreáliskolában
(1917-19) végezte.

1918-ban került Gödöl-
lőre, amikor a vakáció vé-
gén egy hetet rokonainál
töltött. Ekkor ismerkedett
meg Démusz Ellával. Az
író saját bevallása szerint
a gödöllői találkozás Ellá-
val, „a tizenhárom éves
kislány felfedezett kiváló-
sága” verskészségének
gyakorlásához is új ür-
ügyet jelentett.

1919 januárjában Né-
meth László édesanyja el-
adta budapesti házukat a
Bajnok utcában, és Gödöl-
lőn vett helyette házat, s
másfél évig gödöllői lakos
volt Németh László. A gö-
döllői háznak kijutott a
történelem viharaiból. A
Tanácsköztársaság alatt
egy Vörös Hadsereg-beli
tisztet, a román megszál-
lás idején egy román tisz-
tet szállásoltak be a sarok-
szobába. Májusban sokat
tartózkodott Gödöllőn,
ahol az édesanyja – romló
anyagi helyzetük miatt – a
vasúti restiben dolgozott,
kisegített Démuszéknál,
hogy legalább az étkezé-
süket biztosítsa. Május végén, amikor a Démusz lányok is
hazajöttek a nagyváradi intézetből, Németh László és Ella
között fellángolt a szerelem. Ekkor jött haza Démusz Já-
nos is Nagyváradról. A zavaros történelmi helyzet, a gya-
kori iskolai szénszünet, betegeskedés miatt Németh Lász-
ló sokat tartózkodott otthon, sok gödöllői emléket őrzött
meg ebből az időszakból. 1919 augusztusára Ella már
nagylánnyá serdült, és más fiúk és férfiak is megbámul-
ták, az édesapja barátai, a diákok és nagy sikere volt a
Gizella fürdő bálján, ahol piros ruhában táncolt. Udvarolt
neki Krummer Géza is, a későbbi neves gödöllői fényké-
pész. Ella élénk, mozgalmas társasági élete miatt – Né-
meth Lászlón kitört a féltékenység, öngyilkosságot kísé-
relt meg. Ezt követően egy ideig nem voltak beszélő vi-
szonyban a Démusz lányokkal, de ennek ellenére Németh
László amikor csak tehette Gödöllőre utazott, azt követő-
en is, hogy 1920 őszén édesanyja eladta a Gödöllői házat.

Református vallású lévén, legátusságot is vállalt Gö-
döllőn. Gábor nevű nagybányai barátja, aki a gödöllői re-
formátus lelkész, ifj. dr. Szabó Aladár (1890-1948) mel-
lett segédlelkészkedett, ajánlotta Németh Lászlót délutáni
hitszónoknak. Legalább tíz-tizenkét délután prédikált Gö-
döllőn, hadifoglyokról. A világbékéről beszélt.Gödöllő
után Hatvanban is vállalt hasonló feladatot. Mivel Né-
meth László Budapesten tanult az egyetemen, a Démusz
lányok pedig időközben Győrbe kerültek (édesapjuk az
ottani restit bérelte), így egy időre eltávolodtak egymás-
tól, csak a rokonok tartották közöttük a kapcsolatot a hí-
reken keresztül, meg Németh László lírájában voltak je-
len valamelyest, például az 1922-ben írt Péter és Magda
című verses regényének Démusz Magda volt a hősnője. 

A szerelem 1923 nyarán lángolt fel ismét, s végül 1925.
december 26-án, Ella 20. születésnapján házasodtak ösz-
sze. Németh László eközben tanulmányait végezte. A böl-
csészkaron kezdte az egyetemet, de végül az orvosi pá-
lyán kötött ki, 1925-ben pedig doktorrá is avatják. Megél-
hetési okokból választotta a fogorvosi pályát. 1926-ban
megnyitotta fogorvosi rendelőjét, iskolai orvosi állást
vállalt a Toldy Főreáliskolában (1926-27), az Egressy úti
(1928-31), és a Medve utcai polgári iskolákban (1931-
43).

Az egyetemen az irodalommal kapcsolatban versel-
méleti kérdésekkel foglalkozott, novellákat, színműve-

ket írt, köztük egy Dózsa-drámát is. 1925. decemberében
a Nyugat novellapályázatán a Horváthné meghal című
paraszttörténetével első díjat nyert. Egy évvel később már
a Nyugatban, a Protestáns Szemlében, a Társadalomtu-
dományban jelennek meg cikkei, később az Erdélyi Heli-
konba és a Napkeletbe is írt. 

1929-ben tuberkulózis kínozta, de ebből sikeresen fel-
gyógyult, de ekkora már sokkal inkább az irodalom fog-
lalkoztatta, többek között kapcsolatba és jó barátságba
került Babits Mihállyal, Gellért Oszkárral, Schöpflin Ala-
dárral, Földessy Gyulával és a kor további nagy irodalmi

alakjaival.
1930-ban Baumgar-

ten-díjat kapott, de Hat-
vany Lajos támadása
miatt visszaadta. A Nyu-
gattal már a húszas évek
végétől sem volt felhőt-
len a kapcsolata, s ez
szakítással végződött.
Ezt követően Tanú cím-
mel indított lapot 1932
őszén, amelyet egymaga
írt és szerkesztette egé-
szen 1937 tavaszáig. A
Tanúban fejtette ki társa-
dalommal kapcsolatos
reformelképzeléseit ,
melyet a minőség for-
radalmának nevezett és
amelyben az értelmiség
társadalmi vezető szere-
pét hirdette. Elmélyülten
foglalkozott a magyar-
ság helyével Kelet-Eu-
rópában, alaposan meg-
ismerte a szomszédos
népek kultúráját, irodal-
mát. 

Önéletrajzi ihletésű és
egyéb színházi darabjait
sikerrel tűzték műsoruk-
ra a színházak, ezzel egy
időben Németh László a
Népi Irók Mozgalmának

egyik megalapítója, egyik legtöbbet idézett, és legtöbbet
támadott elmélete a társadalmi értékeket a „híg“ és a
„mély“ magyarság szempontjából minősítette. Később
ezeket az elméleteket maga is elismerte kritikusan kezel-
te. Részt vett a Debreceni Írói Napokon (1942) és a két
balatonszárszói konferencián.

1926 és 1943 között hat lánya született róluk szól Lá-
nyaim című műve, melynek első változata 1943-ban je-
lent meg, melynek még 1962-ben is jelent meg módosí-
tott kiadása. A háború után Hódmezővásárhelyre költö-
zött családjával, ahol óraadói tanári állást vállalt egy gim-
náziumban. 

Ebben az időben született meg több drámája és regé-
nye. Befejezte a Mathiász-panzió című drámáját. A Misz-
tótfalusi Kiadó megjelentette Széchenyi című drámáját és
az Eklézsia-megkövetést, a hódmezővásárhelyi Délsziget
című folyóiratban megjelent az Erzsébet-nap a Puszták
Népe című lapban a Pusztuló magyarok című vígjátéka; a
Válasz közölte Husz János című drámáját. Megjelent
Iszony című regénye, és Illés Endre kiadói szerződést kö-
tött vele egy vásárhelyi tárgyú regényre, melynek eredeti
címe Őrültek, később Égető Eszter címmel jelent meg. 

1949-től Budapesten élt, műfordítói tevékenységet
folytatott. 1956-ig több nagyszabású színpadi darabot írt
melyeket több nagy színház is műsorra tűzött. Az 1956-os
forradalom és szabadságharc után a megújhodó szocializ-
mus mellé állt. 1957 után a pesti és a vidéki színházak
sorra műsorra tűzték darabjait. A Szovjet Írószövetség
meghívására 1959-ben nagyobb utat tett a Szovjetunió-
ban. 1957 után a pesti és a vidéki színházak sorra műsorra
tűzték darabjait. A Szovjet Írószövetség meghívására
1959-ben nagyobb utat tett a Szovejetunióban. A hatvanas
években a Balaton partján írt nagyobb lélegzetvételű ér-
tekezésket és színdarabokat.

A hetvenes évek elejétől egészsége rohamosan romlott,
1975-ben távozott az élők sorából. Munkáit lefordították
angol, bolgár, cseh, francia, német, olasz, orosz nyelvre.
1969-ben a Szépirodalmi és a Magvető Kiadó közös gon-
dozásában. Az én katedrám című tanulmánykötettel elin-
dult az összes műveit tartalmazó életműsorozat. Munkás-
ságért 1950-ben József Attila-díjat kapott, 1965-ben Kos-
suth-díjjal tüntették ki, 1965-ben pedig megkapta a Her-
der-díjat.

Gödöllő városához számtalan kiváló személyiség neve kötődik. Akár az irodalom, a képző- vagy
előadóművészet, a tudományos élet vagy a politika területén nézünk szét, mindenhol találunk
olyan ismert személyeket, akik Gödöllőhöz kötődnek. Vannak, akik országos hírnévnek örvende-
nek, mások emlékét városunk lakói ápolják nagy tisztelettel. Sorozatunkban velük szeretnénk
megismertetni kedves Olvasóinkat!

AKIKRE EMLÉKEZÜNK

Németh László (Nagybánya, 1901 – Budapest, 1975) 

Ádventi vesperára került sor december
1-jén az evangélikus templomban. Az
ünneplés ökumenikus volt, megjelentek
városunk történelmi egyházainak képvi-
selői, a házigazda evangélikus lelkésze-
ken kívül görög katolikus, római katoli-
kus, református lelkészek.

A liturgiát Albert Gábor evangéli-
kus lelkész vezette, az igehirdetés szol-
gálatát Blázy Árpád, sokáig gödöllői,
jelenleg kelenföldi evangélikus lelkész
végezte. A zenei szolgálatot a premont-
rei gimnázium egyházzene tagozatos
kórusa látta el Kocsis Csaba irányítá-
sával, Balogh P. Piusz o.praem. orgo-
nán való közreműködésével.

„Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítőnk…” – hang-
zott a bevezető népének, majd zsoltárok
következtek XVI. századi graduálköny-
vek alapján. Blázy Árpád kifejtette: az
egyház számára az első ádventi vasárna-
pot megelőző estén kezdődik az új év.

Akkor, mikor lemenőben már a nap,
kezdjük a várakozást az egyház, a hívő
ember egyik legnagyobb ünnepére, a
karácsonyra, amikor eljön az egyetlen
király a számunkra. Az igehirdetéshez a
Zakariás próféta könyvéből kiválasztott
idézet így szólt: „...íme, bevonul hozzád
királyod, igaz ő és megszabadít, sze-
gény ő és szamáron ül…”

Rámutatott: a próféta egyes szám má-
sodik személyt használ. Nem „hozzá-
tok” jön el a király, hanem mindenkihez
külön-külön, személy szerint: „hozzád”.
Veled lesz, benned, neked adatva. Nem
visel fényes koronát az elérkező király,
nem magasodik trónon a népe fölé, nem
veszik körül sem tanácsadók, sem kato-
nák. Mindössze az állatok közül sem túl
nagyra tartott szamár a társa. A szamár,
aki ott van már a betlehemi istállóban, a
születés helyén is.

Szép és bensőséges alkalmon vettünk
részt ez este, olyanon, mely valóban az
új év örömével tölthette el a lelkünket.

N. A.

Egy gödöllői lakó jóvoltából új,
ritka képeslappal gyarapodott a
Gödöllői Városi Múzeum gyűjte-
ménye, melyet 1914. április 28-
án adtak föl Gödöllőről egy Nyit-
ra megyei helységbe. A Ferenc
József (ma Szabadság) téren ál-
ló római katolikus plébánia épü-
letét és a mellette lévő cukrász-
dát láthatjuk a képeslapon.

A múzeumnak eddig csak egy képes-
lapja volt a plébánia épületéről, az Er-
zsébet Könyvnyomda által 1914-ben
kiadott mozaiklap, amelyen három má-
sik épülettel együtt látható. Az 1970-es
években sok más műemléképülettel
együtt a katolikus plébániát is lebontot-
ták a lakótelep építése miatt. 

Ennek a plébániának a viszontagsá-
gos építését a római katolikus egyház
Historia Domusából ismerjük Odrobe-
nyák János jóvoltából, aki 1859-től
1896-ig volt a kastélykápolna papja.
Odrobenyák, aki 1878-ban Odrayra
változtatta a nevét, rendkívül ambíció-
zus volt, 36 éves gödöllői pályafutása
alatt sok mindent elért nagy küzdelmek
árán. Először adminisztrátor, majd
1876-os kinevezése után Gödöllő első
plébánosa. Abban is első volt, hogy
megírta a település monográfiáját
1875-ben Gödöllő hajdan és most cím-
mel, melyet teljes egészében a király fi-
nanszírozott és melyhez Trefort Ágos-
ton kultuszminiszter is gratuláló levelet
küldött Odrobenyák Jánosnak.

A gödöllői római katolikus plébánia
abban a sajátos helyzetben volt, hogy
semmilyen pénztárral, külön alappal
nem rendelkezett a legalapvetőbb egy-
házi kiadások fedezésére sem. Az ösz-
szes költséget részben a kincstár, rész-
ben az udvar finanszírozta. Később
pedig a kastély összes tartozékaival
együtt a királyi főudvarmesteri hivatal-
hoz tartozott, így az volt illetékes Od-
robenyák kérelmeinek elbírálásában.

A kastélykápolna mindenkori papja
a kastélyban lakott a kápolna melletti
lakásban. Amikor 1867-ben a magyar
állam visszavásárolta a belga banktól a
gödöllői kastélyt és koronázási aján-

dékul Ferenc Józsefnek és Erzsébet ki-
rálynénak adományozta azt, az épületet
alaposan átalakították a királyi család
szükségleteinek megfelelően. A pénz-
ügyminiszter, aki lényegében a földes-
úr szerepét játszotta a koronauradalom-
ban, úgy vélte, hogy a pap nem lakhat
abban a kastélyban, amelyik az ország
első emberének a lakhelye. Ezért meg-
vette a 353. számú ingatlant plébánia
céljára, a bécsi mérnök azonban más
célra alakította át az ott lévő házat, így
a papnak a régi fényes, de kényelmet-
len lakásban kellett maradnia.

Odrobenyák János sokat küzdött az-
ért, hogy új paplak épülhessen fel. A
Pénzügyminisztérium mindenáron azt
akarta, hogy az egyik kincstári épületet
alakítassa át plébániává. A plébános

azonban hajthatatlan volt, harcolt egy
új épületért és nemcsak maga miatt, ha-
nem hogy az utána következő papok-
nak is kényelmes lakásuk lehessen. 12
évig harcolt, minden új miniszternél új-
rakezdte az ügyet. Végül is a királyi
udvar segítségével sikerült elérnie,
hogy a Pénzügyminisztérium intézked-
jen egy új paplak felépítéséről. 1881-
1882-ben épült fel az új plébánia a Fe-
renc József téren. Ez a díszes, ízléses és
a maga korában modern épület telek-
kel, fő- és melléképülettel együtt ösz-
szesen 15.800 forintba került. Odrobe-
nyák leírta azt is a Historia Domusban,
hogy ő személy szerint is hozzájárult
anyagilag a plébánia színvonalas kivi-
telezéséhez: a magas ajtók, az utcára
néző ablakok nagy, finom üvegei is ne-
ki köszönhették létüket. Mivel szűk
volt a telek, ezért szuterén kialakítása
vált szükségessé, ez növelte az udvar
és a kert terét, kényelmesebbé vált a
ház, amelyet egy szép üvegfolyosó is
kiegészített. A hívek se pénzzel, se
munkával nem járultak hozzá az épít-
kezéshez, mindent a pénzügyminiszter,
„a lovagias gróf Szapáry Gyula fede-
zett.” Ha megnézzük a képeslapon ezt
a magasföldszintes, két attikafallal dí-
szített, míves épületet, akkor azt gon-
doljuk, hogy joggal lehetett rá büszke
Odrobenyák János.

G. Merva Mária

Gödöllői Anno Plusz

Egy ritka képeslap

Egyházi újév



A legártatlanabb cselekedet-
nek tűnhet, ha ablakpárká-
nyunkra telente madaraknak
szórunk eleséget, mégis alap-
vető, evolúciójukat meghatáro-
zó változásokat hozhat a fajok
életében. Ne gondoljunk évmil-
liókra, a változás igen gyorsan,
a szemünk láttára bekövetkez-
het – derítették ki német kuta-
tók.

Az etetés egyéb tekintetben is veszé-
lyes lehet, ezért ha most vágunk bele,
jó ha tudjuk, hogyan csináljuk. Az em-
ber a madarak életében egyéb vonat-
kozásokban is evolúciós tényezőnek
tűnik, s a változások új fajok keletke-
zéséhez vezethetnek.

A barátposzáta (Sylvia atricapilla)
Európában elterjedt madárfaj, a konti-
nens hideg és mérsékelt övi részén él.
Hazánkban is gyakori fajnak számít, a
városi kertekben is megjelenik. Hosszú
távú vonuló, az észak- és közép-euró-
pai populációk a telet Dél-Európában,
illetve Afrikában töltik. Német kutatók
megfigyelései nyomán ez a faj lehet az
első élő bizonyítéka annak, hogy az
emberi tevékenység – akár teljes jó
szándékkal is – beleszólhat a ritka és
kevésbé ritka fajok evolúciójába, és a
változás evolúciós léptékkel nézve vil-
lámgyorsan végbe mehet.

A Freiburgi Egyetem kutatói nyo-
mon követték, miként válik szét a ba-
rátposzáták egyik európai populációja
két reproduktívan izolált csoportra ke-
vesebb mint 30 generáció alatt. A két
csoport jelenleg már nem szaporodik
egymással annak ellenére, hogy to-
vábbra is ugyanabban az erdőben fész-
kelnek – a reproduktív izoláció ma már
gyakorlatilag nagyobb szakadékot ké-
pez a két populáció között, mint ami a
faj többi, egymástól több száz kilomé-
terre élő populációi között fennáll.

A Current Biology szaklap decem-
ber 3-ai számában közölt publikáció
szerint a törés amiatt következett be a
közép-európai állományban, hogy az
emberek telente etetni kezdték őket. Az
állomány egy jelentős része így ahe-
lyett, hogy továbbra is délnyugat felé,
Spanyolországba repült volna, észak-
nyugat felé vette az irányt, s a teleket az
Egyesült Királyság déli megyéiben vé-
szelte át. Ez a váltás a két csoportot
egymástól eltérő szelekciós nyomás elé
állította, s az alkalmazkodás eredmé-
nyeképp más-más genetikai sajátossá-
gokat mutató két úgynevezett ökotípus
fejlődött ki. (Az ökotípusok jelentik
egy faj életében az első lépést azon az
úton, amely végén két külön faj kelet-
kezik.) Az Angliát választó csoportnak

láthatóan megéri az optimálisnál hide-
gebb telet választani, hiszen így nem
kell átkelniük az Alpok fölött és a dél-
angliai kertekben egész télen terített
asztal várja őket.

Az új vonulási stratégia két tekintet-
ben is jelentős változást hozott: „az
északnyugati vonulási út rövidebb, és
ezek a madarak az ember által kitett
táplálékot fogyasztják, szemben a dél-
nyugati vándorokkal, amelyek gyü-
mölcsön élnek“. Ennek következmé-
nyeként az északnyugatra vonuló cso-
portnak lekerekítettebbek lettek a szár-
nyai, ami jobb manőverezési képessé-
get ad, de a hosszú távú repülésre ke-
vésbé alkalmas. A csoport csőre is
megváltozott: hosszabb és keskenyebb
lett, ami nem a déli gyümölcsök vagy a
poszáták kedvelt téli eledele, az olajbo-
gyó fogyasztását segíti.

Azt, hogy a két ökotípusból valóban
két különálló faj jön majd létre mind-
ezen jelek ellenére sem lehet biztosra
mondani. Egyesek szerint ez kevéssé
valószínű, mivel az emberek etetési
hajlandósága az idők során változhat.
A megfigyelés mindenesetre hozzájá-
rulhat annak a régóta folyó vitának az
eldöntéséhez, hogy feltétlenül szüksé-
ges-e a földrajzi szeparáció a fajképző-
dés (speciáció) létrejöttéhez. Az általá-
nosan elfogadott nézet az, hogy az
olyan nagy mobilitású fajoknál, mint

amilyenek a madarak, a szim-
patrikus speciáció – tehát
amikor egy faj azonos terüle-
ten élő két csoportja válik két
fajjá – igen ritka jelenség, hi-
szen nehéz elképzelni, mi tart-
ja távol a két csoport génjei-
nek keveredését. (Ennek el-
lentéte az allopatrikus speciá-
ció, amikor az izolációt vala-
milyen földrajzi választóvo-
nal, például folyó okozza.) A

mostani eredmény azt bizonyítja, hogy
a fejképződés első lépése igenis vi-
szonylag rövid időn belül megtörténhet
még az igen mozgékony, hosszú távon
vonuló madárfajok esetén is.

Az ember az etetésen kívül
természetesen más módon is ha-
tással van a madárvilág viselke-
désére. A 2008-ban közzétett
eredmények arról számoltak be,
hogy az énekesmadarakat a vá-
rosi forgalom állandó zaja állítja
egyre nehezebb helyzet elé. A
járművek robajában elvész a
hímmadarak párcsalogató éneke
csakúgy, mint a territóriumukról
számot adó dalolásuk, de nem
hallják meg a közeledő ragado-
zókat és az erre figyelmeztető
füttyöket sem.

A városi zajok miatt fogyatkozó ma-
dárfajok egyike a házi veréb (Passer
domesticus). Nem is olyan rég még
nagy rajokban repdestek Európa váro-
saiban, ám populációjuk ma már min-
denhol rohamosan fogy. Az ornitológu-
sok egyelőre nem látják tisztán, mi
okozhatja a jelenséget, de az énekében
gyakran megjelenő alacsony frekven-
ciájú hangok miatt úgy vélik, a zaj-
szennyezés komoly szerepet játszhat a
házi veréb pusztulásában.

A különféle fajok más-más módon
igyekeznek alkalmazkodni a körül-
ményekhez. A fülemüle (Luscinia
megarhynchos) például kézenfekvő
megoldással próbálkozik: hangosab-

ban énekel. Berlinben végzett megfi-
gyelések szerint hajnali 5 és délelőtt 10
óra között a város fülemüléi akár 14
decibellel hangosabban is dalolnak,
mint erdőben élő társaik: hangerejük a
hétköznap reggeleken már eléri az em-
beri számára fülsiketítőnek ható 95 de-
cibelt.

Vannak viszont fajok, amelyek kép-
telenek túlharsogni a városi forgalom
zaját. Ilyen a vörösbegy (Erithacus ru-
becula). A megfigyelések szerint az
észak-angliai Sheffield vörösbegyei
közül sokan leszokóban is vannak a
fajra jellemző pirkadati dalolásról, és
inkább éjszaka hallatják hangjukat.
Megint más megoldást figyeltek meg a
hollandiai Leiden széncinegéi (Parus
maior) között: a város forgalmas ré-
szein élő cinkék énekükben több ma-
gas hang szólal meg. Tíz európai nagy-
városban, köztük a Londonban, Párizs-
ban és Amszterdamban megfigyelt cin-
kék is ugyanezzel a módszerrel igye-
keznek alkalmazkodni a városi zaj-
szennyezéshez.

A zajszennyezés akár az etetéshez
hasonló fajképződési folyamatokat is
elindíthat. Az ember által lakott terüle-
teken várhatóan tovább nő, s a módo-
sult jelzésekkel kommunikáló madarak
a természetes szelekció során várható-
an sikeresebbek lesznek társaiknál. En-
nek következményeként egyre többen
lesznek a populáción belül, s idővel a
városi ének annyira különválik majd a
városon kívül élő egyedek énekétől,
hogy azok nem is találják majd egymás
dalát vonzónak, sőt, nem is tekintik
egymást azonos fajhoz tartozónak.
Megszűnik az egymás közti szaporo-
dás, és különálló fajok jöhetnek létre.

Egyes megfigyelések arra utalnak,
hogy egy Magyarországon is igen el-
terjedt faj, az európai feketerigó (Tur-
dus merula) épp mostanában teszi meg
ezt az evolúciós lépést: a városi és a vi-
déki rigóknak már nem csupán élet-
módja, de éneke, sőt testfelépítése is
eltérő. Sőt néhány feketerigó elkezdett
kifehéredni!
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Állati dolgok

Emberek a madarak életében

December 12-13.:

dr. Koleszár István

Tel.: 06-30/535-5523

Gödöllő, Árpád u. 32.

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

Gödöllőn először!

A vásárosnaményi Atlantika Kft. vízividámparkja bemutatja:

FÓKA ÉS PAPAGÁJ SHOW
A 3-as út és az Állomás útnál lévő benzinkút melletti

szabad területen felépített fűtött sátorban

December 10-től 20-ig
Fókák és papagájok viselkedését bemutató,

oktató-nevelő egyedi show szárazon és vízben!

Az előadások időpontjai:
December 10. (csütörtök): 18 óra
Hétfőtől péntekig (csoportos kedvezmény is): 18
Minden szombaton: 11, 15, 18
Minden vasárnap: 11, 15
Hétfőtől péntekig csoportoknak külön előadás!

Információ és jegyrendelés: +36-30-6039925
Pénztárnyitás 10 órakor

Kellemes szórakozást kívánunk Önnek és családjának!

Lehullottak a fákról és a bok-
rokról a levelek, megcsupaszo-
dott a kert és a ház tájéka. Haj-
nalban dér lepi el a zöld gyepet
és befagyott a madáritatóban
is a víz. Ez azonban koránt sem
jelenti azt, hogy a növények
életfunkciói megálltak volna.

Nem, az élettevé-
kenység még idő-
legesen se szűnik
meg, csupán na-
gyon lelassul a rö-
vid nappalok és a
hideg következté-
ben. A fák és bok-
rok most is lélegez-
nek, vagyis széndi-
oxidot vesznek fel
és oxigént adnak át
a környezetüknek.
A növények egyes
részeinek lélegzése is különböző in-
tenzitású: a rügyek légcseréje a leg-
gyorsabb, ezért őket kell védeni leg-
jobban az olykor előforduló ólmos
eső jégbevonatától.

Ez alatt ugyanis a rügyek nem jut-
nak oxigénhez, megfulladnak és ki-
pállanak, tavasszal nem hajtanak ki.
Ezért, ha ólmos eső hullana és emiatt
a fák és bokrok vesszőin jégbevonat
alakulna ki, akkor óvatos veregetéssel
ezt a jégréteget el kell távolítani a nö-
vények felületéről.

A fagy csak akkor kezd veszélyt je-
lenteni a nálunk honos fákra és cser-
jékre, ha a hőmérséklet tartósan -20
fok alá csökken. Ilyenkor nincs más
lehetőségünk, mint bízunk abban,
hogy a növények túlélik a téli zi-
mankót! Néhány, déli származású, de
nálunk már évszázadok óta „polgárjo-

got“ nyert növény azonban fokozott
téli védelemre szorul. Ilyen a füge, a
gránátalma fája és a rozmaring bokra.
Ezeket vegyük körül levágott vesz-
szőkkel (szőlővenyigével, náddal,
napraforgó- és kukoricaszárral), az
ágak közét töltsük fel lehullott leve-
lekkel és kötözzük össze az ágakat sá-
tor formájúra. A tearózsa bokrokat és
az alacsony művelésű szőlőtőkéket
földdel kell felkupacolni, hogy a
vesszők tövénél levő értékesebb rü-
gyeket megvédjük a fagytól.

Nem csak kertészeknek

Készüljünk fel a télre!

Félperzsa ivartalanított 6 hónapos
kandúr elveszett november 27-én
Batsányi utca környékéről. A meg-
találónak jutalmat adunk.

Tel.: 06-30/397-0703

3 hónapos vagány cirmos fiú, illetve
3 és fél hónapos nagyon félénk cir-
mos cicalány sürgősen gazdát keres.
Mindkettő talált.

Szeredi Adrien: 06-20/326-5929

Tél van. Mi fel tudunk öltözni,
de a kerti tavunkban élő hala-
kat csak úgy tudjuk felkészíte-
ni a hidegre, ha biztosítjuk szá-
mukra a megfelelő körülmé-
nyeket a hideg
vízben. Hogy is
van ez?

Az aranyhalak és
a pontyok gond
nélkül át tudják
vészelni a telet a
kerti tavakban. A
téli hidegtűrő ké-
pességük azon-
ban a vízfelülettől
és a vízmélység-
től is függ. Ren-
geteg a kerti tó-
nak titulált vizes-
blokk a kertben,
ami alig 1-2 méter széles, és csupán
40-50 cm mély. Ezek tulajdonképpen
haltartásra is alkalmatlanok, nem még
teleltetésre. A csekély vízmennyiség

miatt ugyanis nem tud beállni a víz
élővilága, a víz levegőtlenné válik,
ami elősegíti a káros élőlények elsza-
porodását. A víz bealgásodik, bebü-
dösödik. Ha a tó megvan legalább 1,5

méter mély, akkor a halak is képesek
áttelelni benne. Elvackolják magukat
az iszapban, így ha a víz befagy, ak-
kor sem lesz semmi bajuk.

Kerti tavunk halai
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

December 9-16-ig: Sanitas Gyógyszertár, Thegze L. u. 2. Tel.: 545-585.
December 17-24-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-243.

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

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet üzlethelyiség bérleti joga megszerzésére

A bérbevehető ingatlan ismertetése:
Az 5891/5/A/33 hrsz.-ú, 123,8 m2 alapterületű, Gödöllő, Palotakert 4. sz. alatti társasházban található,
korábban élelmiszerboltként működő üzlethelyiség 10 évre vehető bérbe, a bérbeadó ezt követően további 10 évre
szóló előbérleti jogot biztosít. 
A helyiség vízzel, elektromos árammal ellátott, csatornahálózatra kötött.
Kiinduló bérleti díj: 185.700 Ft/hó + (25% ÁFA), amelyről a licitálás indul.
Az árverés helye: Gödöllő Városháza, Szabadság tér 7. III. emelet 303. sz. helyiség
Az árverés ideje: 2009. december 17., 13 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele:
Bánatpénz címén a három havi kiinduló bérleti díjnak megfelelő összeg, azaz 557.100 Ft + 25% ÁFA befizetése a
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda által biztosított csekken és a befizetés megtörténtének igazolása a 
jelentkezési határidőben.
Az árverésen történő részvételre 2009. december 14-én 18 óráig lehet jelentkezniGödöllő Város Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltető és Vagyonkezelő Irodáján, a III. emelet 303. sz. helyiségében.
Az árveréssel kapcsolatban további információ és írásbeli tájékoztató beszerezhető Zombori Nóránál 
(ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-18:00, szerda 8:00-16:30, telefon: 28/ 529-171).

A VÁROSI PIAC 
DECEMBERI PROGRAMJAI  ÉS NYITVA TARTÁSA

KARÁCSONYI VÁSÁR (ARANYKAPU) DECEMBER  1 –24-IG.
A kínálatból: ruhaneműk, ajándéktárgyak, adventi koszorúk, virágok,
kristályvázák, készletek, bődíszművek, kürtőskalács, sült gesztenye,
édességek, kézműves portékák, ásványok, gyöngyök stb.
FENYŐVÁSÁR: DECEMBER  12-24-IG
VENDÉGÜNK A MIKULÁS december  5. szombaton 9 – 11-ig.
HALÁSZLÉ FŐZÉS DECEMBER  23.
1 adag 750.- ft.  (2 szelet hal, 0,7 l halászlével) jegyelővétel a piacfelü-
gyelőnél. Készítője a főzőversenyen díjnyertes Vancsa Ferenc.
NYITVA TARTÁS:
Az Aranykapu  december 24-ig minden vasárnap 13 óráig tart nyitva.
A piaci csarnok : ezüst – (dec. 13.) és aranyvasárnap (dec.20.) 13 óráig,
a többi napokon a szokásos nyitva tartási rend szerint:  hétfőtől pénte-
kig  : 7 – 18 óráig , szombaton:  7- 13 óráig
december 28- tól 30-ig: 7- 18 óráig
DECEMBER  25 -27-IG, VALAMINT JANUÁR 1-3-IG A PIAC ZÁRVA TART.
Minden kedves vásárlónknak jó vásárlást, kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és boldog új évet kívánunk!

Gödöllői Piac Kft. 

Felhívás – közmeghallgatás
Tisztelt Polgárok!

Gödöllő város képviselő-testülete

2009. DECEMBER 16-ÁN (SZERDÁN)  18 ÓRAKOR

KÖZMEGHALLGATÁST tart

Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

NAPIREND: 1. Tájékoztató Gödöllő Város 2010. évi költségvetési kon-
cepciójáról, a jövő évi gazdasági lehetőségekről.
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 

Ezúton is kérem a város lakosságát, a helyben érdekelt lakossági és más sz-
ervezetek képviselőit, hogy a témával kapcsolatos közérdekű kérdéseiket,
javaslataikat a közmeghallgatáson tegyék fel. 
A témát követően mód van más témához kapcsolódó közérdekű kérdések és
javaslatok elhangzására is. 

Gödöllő, 2009.  december 1 .
Tisztelettel:

Dr. Gémesi György 
Felhívás – ügyfélfogadási rend

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati- és Okmány-
irodájának 2009. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendje:

2009. december 18. péntek: 8.00 – 12.00 Nincs ügyfélfogadás
2009. december 19. szombat: 8.00 – 12.00 Pénteki munkarend, 

nincs ügyfélfogadás

2009. december 21. hétfő: 8.00 – 18.00
2009. december 22. kedd: 8.00 – 16.30
2009. december 23. szerda: 8.00 – 16.30
2009. december 24. csütörtök: pihenőnap

2009. december 28. hétfő: 8.00 – 18.00
2009. december 29. kedd: 8.00 – 16.30
2009. december 30. szerda: 8.00 – 16.30
2009. december 31. csütörtök: 8.00 – 12.00

Juhászné dr. Baráth Márta
irodavezető

1 százalék

Értesítjük Önöket, hogy a Tudásfa Tanoda Alapítvány részére felajánlott
adójuk 1 százaléka a 2008-as évben 465 744-Ft volt. 

Köszönettel: TTA

Az ÁNTSZ tájékoztatása alapján közöljük a Gödöllői, Aszódi, Veresegy-
házi Kistérségek területén létesült oltópontok címét:
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház: 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1.
Missió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.: 2112 Veresegyház, Gyer-
mekliget u. 30.
Tormay Károly Egészségügyi Központ: 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor u. 1.
Medcenter Kft.: 2170 Aszód, Baross u. 4. 

Hirdetmény – számítástechnikai eszközök eladása

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal felajánlja eladásra leselejtezett, el-
avult – működő, illetve működésképtelen – számítástechnikai eszközöket:
monitorokat, számítógépeket, nyomtatókat szakértő által megállapított
áron. 

Időpontja: 2009. december 11., péntek: délelőtt 9-től 10 óráig. 

Helye: Polgármesteri Hivatal, Gödöllő, Szabadság tér 7.,  2-es garázs. 

Felhívás
Tisztelettel értesítjük a 

lakosságot, hogy 
2009. dec. 4-től –2010. jan. 4-ig

kifüggesztésre kerül a 
Polgármesteri Hivatal 

Okmány- és Lakosságszolgálati
Irodáján, a Gödöllő, 

Thegze L. u. – Ottó F. u. – Márki
S. u. – 6992 hrsz közterület által

határolt terület szabályozási
tervének módosítása. 

A kifüggesztés ideje alatt a
tervvel kapcsolatos

észrevételeiket a helyszínen
megtehetik.

Berencz Ibolya főépítész
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A Pelikán Rádió

hirdetésszervezőket keres!

Pelikán Rádió 93,6

A mi rádiónk

Szilveszteri program és vacsora:
16.000Ft/fő

- Hatfogásos gálavacsora
- Szórakoztató tánczenés program
- Egzotikus hastánc show
- Újévköszöntő – büfé

Foglalás: Dunavölgyi Illés 06-30/380-8335,
vagy a 06-28/816-819-es telefonszámon 

e-mail: etterem@erzsebetkiralynehotel.hu

Amennyiben a szállodában szobát is foglal erre az
éjszakára, akkor a csomag ára 24.900 Ft/fő

Szobafoglalás: 06-28/817-816 (recepció)

ADVENT
Adventi vásár

az Erzsébet királyné Szálloda udvarán.

2009. DECEMBER 5-23-IG

10 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT.

Ipar- és kézműves vásár, sültgesztenye,
biosajt és -termékek, Zsanna-manna,

üstben főzött házi lekvárok és szörpök,
mézkülönlegességek, forraltbor.

~ ~ ~
NYITVA TARTÁS:

Étterem: 12–22               Kávéház: 7–22
Információ: Vörös Péter (06-70-523-7857)

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

Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho, Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
Olyan agilis,
profit- és siker-
orientált jelent-
kezőket várunk,
akik minimális
média-hirdetésszervezői gyakorlat-
tal, és remek üzleti érzékkel rendel-
keznek.

A önéletrajzokat a
pelikan.radio936@gmail.com

e-mail címre várjuk.
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Nagy sikerrel rendezték meg,
immárom 3. alkalommal az
idei Lovas Világkupát a Papp
László Sportarénában decem-
ber 4-6. között. Mindhárom
nap telt ház fogadta a lovaso-
kat, akik kitettek magukért
mind a versenyszámokban,
mind a showműsorokban.

A versenyre 110 díjugrató és 30 fo-
gatló érkezett, köztük számos világ-
sztárral, immár 15 nemzet lovasa
vett részt a viadalon: Ausztrália,
Ausztria, Bulgária, Csehország, Észt-
ország, Fehérorszország, Hollandia,
Lengyelország, Magyarország, Né-
metország, Olaszország, Oroszor-
szág, Svájc, Szlovákia és Törökor-

szág. Összesen 45 külföldi és 15 ma-
gyar lovas, 5 külföldi és 3 magyar
hajtó állt rajthoz a világkupa verse-
nyen. A nagy izgalmakat hozó viada-
lok mellett, fellépett a tavaly is ellá-

togató Jean Francois Pignon, aki
négyszer adta elő lovas műsorát. A
pénteki nap teljes egészében a gye-
rekeké volt, hiszen a Lovas Világku-
pa adott teret az első Nemzeti Gyer-

mek Lovasnapnak,
melyre összesen 14
ezer gyermek látoga-
tott ki, köztük több
száz gödöllői diák.
A fogathajtó verse-
nyeket követően Gé-
mesi György, a
Nemzeti Sportszövet-
ség elnöke díjat adott
át Lázár Vilmosnak,
a Lovas Világkupa
megálmodójának a
sikeres szervezésért,

valamint Finta Gábor fogathajtó
szövetségi kapitánynak 10 éves ered-
ményes munkájáért. 
Bővebben: www.lovasvilagkupa.hu

-ll-

Az idei év utolsó ITF Taekwon-do
eseménye, az országos diák-
olimpia Hódmezővásárhelyen
került megrendezésre november
21-én. A rendezvény népszerű-
ségét és komolyságát tükrözte,
hogy 28 egyesület 210 indulója
vállalta a megmérettetést. 

Az ország diákjai 7 éves kortól egészen
a felnőtt korosztályig bizonyíthatták rá-
termettségüket formagyakorlat és küz-
delem versenyszámokban. 
A gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE
versenyzői is részt vettek a gálán Kókai
Zsolt 3. danos mester vezetésével. Az
egyesület több versenyzője jól teljesített
és kiválóan helyt állt. A tanulságos és iz-
galmas küzdelmek mellett a formagya-
korlat versenyszám bizonyult a leglát-
ványosabbnak, ahol Könczöl Alexand-
ra a dobogó legfelső fokára állhatott.

A 2009. évi versenyek
ezzel véget értek és kö-
vetkezhet egy kis pi-
henés, feltöltődés a
2010-es versenyekben

gazdag év előtt. Amennyiben megis-
merkedne ezzel a sporttal a klub szere-
tettel várja jelentkezését a Bio-Fitt Cen-
terben (Gödöllő, Állomás út 1-2/A) za-
jló edzésein hétfőn és szerdán 17.30-
19.00-ig.
Honlap: http://itftaekwondo.uw.hu/

-do-

Az elmúlt héten a listavezető Üllő FC
Cső-Montage csapatához látogatott a
Gödöllői-Fortuna a Futsal NB I. 10. já-
téknapján. A házigazdák alaposan csőbe
húzták a gödöllőieket, akik a második
félidőben csak asszisztáltak a Cső-Mon-
tage gólzáporos győzelméhez. A Mezei-
Vill elleni mérkőzéshez hasonlóan ezút-
tal is az első félidőben (3–2) volt csak
egyenrangú ellenfele a Fortuna csapatá-
nak. Vereségével Kis János együttese
visszacsúszott a 9. helyre. December
11-én lehetőség lesz a javításra, ugyanis
a Gödöllői-Fortuna ezúttal a 11. játékna-
pon ismét rangadót játszik, a Color-
spectrum Aramissal. 
Futsal NB I., 10. forduló
Üllő FC Cső-Montage – Gödöllői-For-
tuna 11–3 (3–2)

Gólok: Takács Márton, Moll Csaba,
Sándor László
Következik: December 11., péntek
20:30 egyetemi sportcsarnok: Gödöllői-
Fortuna – Colorspectrum Aramis

Futsal Magyar Kupa – Nyolc kö-
zött a Gödöllő

December 2-án Magyar Kupa mérkő-
zésen lépett pályára a Gödöllői-Fortuna
a DTE Royal ellen, a tét a legjobb nyolc
közé jutás volt. A dunavarsányi futsalo-
sok elleni találkozó érdemi része már az
első félidőben eldőlt (7–2), így a folyta-
tásban hiába zárkózott fel a DTE, végül
a mieink kerültek ki győztesen a pár-
harcból, így a Fortuna jutott a legjobb
nyolc közé.

Magyar Kupa, nyolcaddöntő
Gödöllői-Fortuna – DTE Royal FC 7–4
(7–2)
Gól: Smiri Norbert (2), Fehér Krisztián
(2), Sándor László, Takács Márton, Séra
Tibor

Futsal NB II. – Újpesti zakó
zárásként

Nagy arányú vereséggel zárta az őszt a
Gödöllői SK futsal szakosztályának
U21-es csapata. A fiatalok az Újpest FC
vendégei voltak a november 23-án meg-
rendezett 7. fordulóban. Takó Csaba
együttese 11–1-re kapott ki, ezzel kilenc
ponttal a 7. helyen zárta a nyolc csapatos
pesti csoportot. A mérleg: három győ-
zelem, 4 vereség, 34 rúgott és 45 kapott
gól. Az NB II-es bajnokság 2010. feb-
ruár 5-án folytatódik majd.
NB II., pesti csoport, 7. forduló
Újpest FC – Gödöllői SK U21 11–1
(5–1). Gól: Száraz Szabolcs                   -tl-

November 27. és 29. köztött a mis-
kolci városi sportcsarnokban került
megrendezésre a 2009. évi légfegy-
veres országos bajnokság, amelyen
egy gödöllői érdekeltségű érem is
született. Soós Katalin, a Mátyás-
földi Technocoop Lőegylet tagja-
ként ért el csapatezüstérmet.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Sportlövők Szövetsége a tavalyi si-
keres ob után ismét megkapta a ren-
dezés jogát az országos szövetségtől, így a tavalyi évet megelőző 27 éves szü-
net után, zsinórban két egymást követő esztendőben adhatott otthont a lövészek
hazai legrangosabb megmérettetésének. Soós Katalin a légpuska-légpisztoly
20 lövéses nemzeti felnőtt versenyszámában csapattársaival, Fabók Júliával
és Hollandi Katalinnal az oldalán ért el olyan eredményt, amely az ob máso-
dik helyét eredményezte az MTL versenyzőjének.

Az elmúlt szombaton a felnőtt férfi és
női csapatoké volt a terep a Táncsics
Mihály úti műfüves pályán, ahol
mindkét nem számára Mikulás kupát
rendeztek. A kispályás focitorna nagy
sikert aratott, ugyanis a férfira 15,
míg a női tornára hat csapat adta le a
nevezését. A gyengébbik nem képvi-
selői körmérkőzéseken döntöttek a
helyezések sorsáról, míg a férfiaknál
három négyes és egy hármas csoport-
ban küzdöttek a csapatok. A csopor-
ton belül mindenki játszott minden-

kivel, majd a csoporthelyezéstől füg-
gően játszották a csapatok a helyosztó
meccseket. A hölgyeknél a BRSE
csapata nyerte a tornát, míg a férfi-
mezőnyben a Sör Gödör csapata bizo-
nyult a legjobbnak. Eredmények, fo-
tók: sevo.hu

Újabb bajnokságok a műfüvön
– Elindult a Sátor Liga

November 30-án újabb kispályás mű-
füves bajnokság indult útjára. A II.

kispályás bajnokságra 15 csapat ne-
vezett. Az első kiírásban indulók kö-
zül öten, köztük a bajnok Móres nem
nevezett, míg három új csapat adta le
a jelentkezését. A bajnokság decem-
berben és január elején hétfői és szer-
dai játéknapokkal kerül lebonyolítás-
ra, majd ezt követően, egészen a már-
cius 8-ai, utolsó játéknapig hétfőn-
ként mérkőznek egymással a csapa-
tok.
December közepén rajtol egy senior
bajnokság is, melyre még lehet ne-
vezni (a 35 évnél idősebb játékosok-
ból álló együttesek jelenkezését vár-
ják). A bajnokságokkal kapcsolatban
bővebb információ a www.sevo.hu
oldalon található.

A Honvéd sportegyesület fennállásának
60. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepség keretében Benkő Ákosnak, a
GEAC mesteredzőjének az egyesület
vezetősége köszönetét fejezte ki Marosi
Ádám öttusázó felkészítéséért, aki
2009-ben Londonban felnőtt világbaj-
nok lett, Rió de Janeiróban megnyerte a
világkupát és ő lett az idei magyar baj-
nok is. Az elismerő oklevelet Szekeres
Imre honvédelmi miniszter adta át.
Benkő Ákost kérdeztük az elismerés-
ről:„Nagy megtiszteltetésnek tartom,

hogy a Honvéd, mint külsős edzőt elis-
mert és a szakmai munkámat megkö-
szönve fejezte ki azt, hogy segítettem
Marosi Ádám sikeres szereplésében.
Ádámmal és most újabban Gyenesei
Leilával is társadalmi munkában fog-
lakozom, amit azért hangsúlyozok ki,
mert úgy gondolom, hogy így is lehet
jó eredményeket elérni. 
A versenyzők köszönete és visel-
kedésük irányomba sok mindenért
kárpótolnak.”

-ll-

Az elmúlt fordulóban a Nyíregyhá-
zához látogatott a TEVA-GRC csapa-
ta a női extraligában. A mieinknek
nem úgy sikerült a nyírségi kirucca-
nás, ahogyan azt tervezte Deme Gá-
bor, ugyanis a vártnál simábban ka-
pott ki a Gödöllő, ezzel igencsak
megnehezítette saját dolgát a négy
közé kerülés szempontjából.
Jobban kezdték a meccset a gödöllői

hölgyek, de hamar helyére tette a dol-
gokat a Nyíregyháza és ugyan voltak
felvillanásaink, összességében a játék
minden elemében jobban teljesítő há-
zigazdák megérdemelten nyerték a
párharcot. Az alapszakaszt jelenleg a
Békéscsaba vezeti 22 ponttal, a má-
sodik helyen a BSE áll, 3. a Vasas, 4.
a Nyíregyháza (egyaránt 21 ponttal),
míg az 5. helyen jelenleg a Gödöllő

áll 20 ponttal. A TEVA-GRC-nek az
idén még két bajnoki meccse lesz.
Előbb december 13-án a Vasast látja
vendégül a Gödöllő (17 óra, egyetemi
csarnok), majd december 20-án Mis-
kolcra utazik a csapat.
Deme Gábor csapata december 10-én
Szolnokon vendégszerepel majd, ahol
a Magyar Kupa negyeddöntőjében
lép pályára.

Női Extraliga, 12. forduló
Euroaszfalt-NRK Nyíregyháza-TEVA-
GRC 3:0 (18, 17, 12)

-lt-

Véget értek a kézilabda bajnokságok őszi fordu-
lói a gödöllői csapatoknál. Az utolsó játékna-
pokon mindössze a Gödöllői SK megyei B cso-
portjában szereplő férfi csapata gyűjtötte be a
bajnoki pontokat, míg a Gödöllői KC NB II-ben
szereplő női és férfi együttesei pont nélkül ma-
radtak az utolsó őszi fordulóban.
A női csapatnak nem sikerült túl jól az ősz, ugyanis
a tavaszi folytatást az utolsó helyről várják majd a
hölgyek a 12 csapatos bajnokságban. Az ifisták
ennél jobban szerepeltek, ők a 8. helyről vágnak
neki majd a tavasznak.

A férfiaknál az NB II-ben szereplő GKC a 8. he-
lyen zárt, ami újonc csapatként jónak mondha-
tó. A 12 csapatos bajnokságban az ifisták reme-
kül teljesítettek, ők az 5. pozícióból várják majd
a további küzdelmeket.
A megyei bajnokságban szereplő Gödöllői SK a
2. helyről várhatja a tavaszi küzdelmeket.
NŐI NB II. DÉLI CSOPORT, 11. FORDULÓ
Gödöllői KC – Dunavarsányi TE 22:39
Ifi: Gödöllői KC – Dunavarsányi TE 36:49
FÉRFI NB II. KELETI CSOPORT, 11. FORDULÓ
Gödöllői KC – SHS Eger SE 24:28
Ifi: Gödöllői KC – SHS Eger SE 28:43
PEST MEGYEI B CSOPORT, 13. FORDULÓ
Gödöllői Sport Klub – Mógyoródi KSK II. 25:19

-ll-

Megszerezték első győzelmüket a
Gödöllői Sakkbarátok az NB II-es
sakk csapatbajnokságban. Jászberé-
nyi győzelmével az együttes a holt-
versenyes 11. helyen áll. A harmadik
formáció szoros mérkőzésen vesztett
a Göd ellen és jelenleg a hetedik he-
lyen áll a megyei bajnokságban. 
NB II. Erkel csoport
Jászberény – GSBE 5,5:6,5 

Pest megye I/A osztály, Hoschek 
László csoport
Göd – GSBE III. 3:2

Következő mérkőzések: 
December 13.: Pest megye I. osztály:
GSBE II. – Biatorbágy
December 20.: NB II. Erkel csoport:
GSBE – Újszász

-vb-

November 28-án extrém sportág
helyszíne volt a Gödöllői Szent István
Egyetem sportcsarnoka, ahol ketrec-
harcnak, a Pit-Bull Kupának adott ott-
hont a csarnok, melyen tizenhárom
páros küzdött egymással. 

A rendezvényt a zsámboki pit-bul-
lok szervezték. Az összecsapásokat
igen nagy érdeklődés követte, mint-
egy 500 fős vendégsereg nézte végig
a mérkőzéseket. Akik ellátogattak

Gödöllőre, igen színvonalas csatákat
láthattak. Aki szereti a küzdősport
ezen műfaját, az minden bizonnyal jól

szórakozott, ugyanis egy-
két látványos meccset is
vívtak egymással a küzdő
felek. Volt, ahol egészen
a végkimerülésig harcol-
tak a versenyzők a ket-
recben, míg akadt olyan
párharc, ahol mindkét har-
cosra rá kellett számolni.
További információ a ver-
senyről: www.xlsport.hu

-lt-

Lovassport – Nagy sikerű Világkupa

Telt házas lovasnapok

Ifjabb Lázár Zoltán, a póni fogathajtó - és díjugrató
verseny győztese

Futsal – Tizenegyes Üllőn

Cső-be húzott Gödöllő

Küzdősport – Taekwon-do

Diákolimpiai arany

Sportlövészet – Gödöllői lövő az ob-n

Csapatban ezüst

Kispályás foci – Mikulás kupa

Sör Gödör és BRSE diadal
Atlétika – Újabb GEAC-os elismerés

Benkő Ákost méltatták

Röplabda – Kisiklott a TEVA

Sima vereség a Nyírségben
Kézilabda – Két pont zárásként

Pontatlan GKC végjáték

Küzdősport – Pitt Bull Kupa

Ketrecharc az Egyetemen Sakk – Mattolt a GSBE

Győzelem Jászberényben



GYÁSZ KÖZLEMÉNY 
*Fájdalommal tudatjuk, hogy Koza Imre 2009. november 28-
án elhunyt. Temetése 2009. december 11-én 13 órakor lesz a
Gödöllő Városi Temetőben. A gyászoló család.

*A gyászoló család megköszöni mindazoknak, akik KISS
LÁSZLÓ Késes-köszörűs mester búcsúztatóján részt vettek,
vagy egyéb módon részvételüket fejezték ki.

INGATLAN
*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 van-
nak. Közelben: Polg.mesteri Hivatal, bevásárlási lehetőség,
buszmegálló és szociális intézmények. IÁr: 5,4 MFt Tel:
70/312-5965,  20/928-3938
*Garázs eladó Gödöllőn a Kossuth L. utcában. Dupla beállásos
(2 autó számára) a 4 emeletes panellakások alatt, víz villany
fűtés van. Irányár: 3,99 m. Érdeklődni: +36/20-3527445.
*Gödöllőn, a Kör utcában 69 nm-es, 1+ 2 félszobás, 3. emeleti
konvektoros lakás eladó. Iá.: 15 mFt. Tel.: 20/9811-027.
*Gödöllőn, a Kossuth Lajos utca 52-ben, az Ambrus körútra
nyíló garázs eladó. Iá.: 2,2 mFt. Tel.: 30/336-2683.

*GÖDÖLLŐ PETŐFI TÉREN CIRKÓS I EMELETI TÉGLAÉPÍTÉSŰ
2,5 SZOBÁS 60 NM-ES ÚJSZERŰ KÜLÖN BEJÁRATÚ LAKÁS
ELADÓ 14 MFt-ért 20-772-2428 

*Gödöllőn PANORÁMÁS 600 nm-es építési telek érvényes
építési engedéllyel eladó. Iár 5,9 MFt 20-7722428

*Sürgősen eladó Gödöllőn, Blahán szépen felújított 3 szoba +
nappalis szuterénes cirkós+ vegyestüzeléses garázsos családi
ház 1600 nm-es telken 19,9 MFt-ért 20-7722429

*JÓ VÉTEL! 2 szobás lakás 1 szobás áráért! Gödöllő közpon-
tjában 45 nm-es 2 szobás lakás, alacsony rezsivel, alacsony
közös költséggel, szabályozható fűtéssel eladó. Jó fekvésű,
parkra néző. Irányár: 8,5 MFt 20-772-2429  

*Kiváló ajánlat! Szadán új építésű 3 szoba + nappalis, igényes
kivitelezésű, dryvit szigeteléses 1 szintes ház 1300 nm-es
telekkel eladó. Kulcsrakész ár: 23,8 MFt  20-7722429

*Jó vétel! Gödöllő kertvárosi részén 2 szoba-nappalis, konyha-
étkezős, 98 nm-es családi ház eladó! Új tető új nyílászárók, új
bejárati ajtó, új cirkós fűtésrendszer +új radiátorok. JÓ VÉTEL!
Iár 20 Mft. 20 7722429

*ÁRON ALUL Veresegyházon összközműves 40 méteres
utcafrontú 600 nm-es építési saroktelek jó közlekedésnél eladó
Ár 6,5 MFt 20-4306474

*Sürgősen eladó Gödöllőn telekárban egy 100 m2-es 70-es évek-
ben épült családi ház, lakható állapotban 500 m2-es telken. 3 szoba
nagy konyha, étkező, fürdő, kamra Ár 12,9 MFt 20-804-2102 

*Jó vétel! János utcában sürgősen eladó szépen felújított 1,5
szobás tégla erkélyes II em konvektoros lakás sarokkádas
fürdő Iár 10,5 MFt 20-7722429

*Gödöllőn 550 nm-es összközműves építési telek eladó Iár 8,9
MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllőn újszerű 3 szoba-nappalis amerikai konyhás 1 szintes
ház sürgősen eladó. Iár 31 MFt 20-7722429

*Gödöllőn, Erzsébet körúton eladó fiatalos 34 nm-es 1 szobás
III. emeleti jó állapotú lakás egyedi mérős/szabályzós fűtéssel
ár 8,3 MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Gödöllőn 3 szoba nappalis, dryvit szigeteléses új építésű ikerház
kocsi beállóval eladó ár kulcsrakészen 23,5 MFt 20-7722429

*Sürgősen eladó Gödöllőn, Palotakerten szépen felújított 62
nm-es 2 szobás beépített erkélyes lakás beépített konyhabú-
torral ár 10,3MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU

*Sürgősen eladó a Remsey Krt-on 1+2 félszobás jó állapotú
lakás Iár 13,9 MFT 20-804-2102

*Egyedi vétel! Sürgősen eladó Gödöllő legszebb könnyűszerkezetes
háza, parkosított, gyönyörű, öntözőrendszeres 840 nm-es telken 3
szoba nappalival, hangulatos terasszal Iár 27 MFt 20-772-2429

*Gödöllőn eladó 60 nm-es 2szoba + nagy étkezős magasföld-
szinti konvektoros felújított lakás Iár 12.9 MFt 20-8042102

*Örökpanorámás 3 szoba-nappalis szuterén hobbiszoba 3
fürdőszobás medencés nagy teraszos ház Gödöllőn eladó. Iár
30 MFt 20-8042102

*Eladó 2 szobás családi ház 560 nm-es ősfás telken, új
ablakok Iár 14,5 MFt 20-8042102

*Eladó Gödöllőn, tégla konvektoros, jó állapotú 2 szobás,
60nm-es lakás a Kazinczy Krt Iár 10,9 MFt 20-8042102

*János u-ban 1 szobás I em. lakás eladó Iár 8,3 MFt 20-8042102

*Eladó Gödöllőn az Egyetem téren másfélszobás 1. emeleti
lakás Iár 9.3 M FT 20-8042102

*Eladó Gödöllőn I. emeleti cirkós 45 nm-es felújított lakás
kocsi beállóval! Iár 10.8 M Ft 20-8042102

*Eladó Gödöllőn egy 600 m2-es építési saroktelek ikerház
építési engedéllyel Minden közmű az utcában Buszmegálló 1 per-
cre iskola óvoda közért 5 percen belül Ár 10,5 MFt 20-4306474

*Keresek készpénzes ügyfeleim részére 2 szobás, (földszint, I-
II.-III.emeleti) konvektoros téglalakást 13 MFt- ig ! 20-8042102
* Gödöllőn a Kazinczy krt-on konvektoros fűtésű, I. Emeleti,
felújított, erkélyes lakás. 58 m2-es, 2 szobás. Iá: 11,5 mFt. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn Szt. János u-ban I. emeleti, 40 nm-es, 1+fél szobás,
konvektor fűtésű, teljesen felújított (új burkolatok, beépített
bútorok, új fürdősz., nyílászárók, redőnyök), erkélyes lakás. Iá:
10,5 mFt. Érd: 20/310-9862 
*Gödöllőn a Nagyfenyvesben 2000 m2-es telken épült 6 lakásos
társasházban, I. emeleti 45 m2-es, 1+fél szobás, teljesen felújí-
tott cirkó fűtésű lakás, saját tárolóval, közös telekhasználattal. Iá:
10,8 mFt. Érd: 28/411-086; 20/9194-870
*Gödöllőn a Fenyvesben 55 nm-es (fsz.+tetőtér), nappali + 2
szobás ikerház-fél, 300 nm-es telekrésszel eladó,  november végi
átadással. Iá: 19 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a belvárosban, 2002-ben épült, 71 m2 alapterületű,
nappali + 2 szobás, színvonalas kialakítású, 2. emeleti tár-
sasházi öröklakás. Téglaépítés, cirkó fűtés, beépített bútorok,
klíma. Iá: 19,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosi részen 4 lakásos, téglaépítésű
háztömbben eladó 95 nm alapterületű, 3 szobás, nagyon jó
állapotú egyedi fűtésű, erkélyes lakás 270 nm-es telekrésszel.
Iá: 19,9 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
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-Új építésű lakások korlátozott számban még
megvásárolhatók az 1. ütemben:
-energiatakarékos kivitel: cirkó fűtés + kan-
dallókémény
-optimális tájolás, csendes nyugodt otthonok,
nagy bekerített zöldterülettel, terasszal/erkéllyel
-kitűnő közlekedés: buszmegálló 5 percre
-egyénre szabott fizetési konstrukció, díj-
mentes hitelügyintézés
-önálló tároló és gépkocsi parkolóhely jár hozzá
-54m2-től 64m2-ig, nappali + 2 szobás
beosztással,  17,0 MFt-tól – 17,4 MFt-ig.

-Csanakban új építésű kulcsrakész ház
költözhető n+4szobás 410m2 telekkel 26MFt.
-Alvégben új építésű nappali+2 szobás ikerház
195m2 telekkel 20,6 MFt.
-Domonyvölgyben 1747m2 telek, előtte villany
van 3,3 MFt.
-Ipari telek ingatlanok összközművel 14MFt-
tól 30 MFt-ig. 

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

HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
Hirdetési elérhetőségek:Hirdetési elérhetőségek:

20/5255-36620/5255-366
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1.

(a Petőfi térnél)

IRODA �YITVA TARTÁSA:

KEDD:           11:00 – 16:00
SZERDA:         8:30 – 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:30 – 16:00
PÉ�TEK:         8:30 – 12:00

HÉTFŐ� �I�CS
HIRDETÉSFELVÉTEL!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen
apróhirdetést nem áll módunkban elfogad-
ni. A lapban megjelent hirdetések tar-
talmáért felelősséget nem vállalunk.



*Gödöllőn a Királytelepen teljes körűen felújított, 90 nm
alapterületű, nappali + 2 és fél szobás családi ház 1527 nm-es
telekkel. Iá: 22 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a központban (1990-ben épült) 61 nm-es, 2 szobás,
teljesen felújított és átalakított, I. emeleti erkélyes lakás,
pincével, tárolóval. (Új burkolatok, új beép. konyhabútor). Iá:
15,5 mFt. Érd: 28/411-086; 0620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 548 nm-es saroktelken, 90 nm
alapterületű, 3 szobás családi ház, üzlethelyiséggel. Iá: 16 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás telje-
sen alápincézett, nagyon jó állapotban lévő családi ház 540 nm-
es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411-
086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Belváros közelében, kívül-belül teljesen felújított,
85 m2 alapterületű, nappali+2 szobás családi ház 480 m2-es
telekkel. Iá: 28 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn 4 éve teljesen felújított kétszintes, 170 nm lakóterű,
nappali + 4 és fél szobás szinteltolásos családi ház (új
nyílászárók, burkolatok, új beépített konyhabútor,
vízvezetékek, gépészet, teljes tetőcsere). Szauna, 40 m2-es
melléképület,garázs, ipari áram, riasztó, távir. kapuk. Iá: 38
mFt. Érd: 28/411-086; 0620/9194-870
*Gödöllőn (Csanakban) 2004-ben épült, 105 m2 lakóterű, nappali + 2
szobás, 2 fürdőszobás ikerház-fél beépíthető tetőtérrel, garázzsal, 585
m2-es telekkel. Iá: 29,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*Gödöllőn a Szt. János utcában magasföldszinti, 1. és 2. emeleti,
1+fél; ill. 2 szobás, felújított, gázkonvektor fűtésű lakások
AKCIÓS áron eladók. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a Harasztban, csendes környéken 100 nm
alapterületű, 3 és fél szobás jó állapotban lévő, téglaépítésű
családi ház, 1000 nm-es, gyümölcsfákkal beültetett telekkel.
Iá: 26,5 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Gödöllőn a régi Fenyvesi részen 530 m2-es (22 m utcafronti szé-
lesség) összközműves építési telek (30%-os beépíthetőség), rajta egy
12 m2-es faházzal. Iá:9,6mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*ÁRON ALUL eladó Szadán a Fenyvesligetben 2006-ban épült, nap-
pali + 3 szobás, 93 nm alapterületű földszintes családi ház 1500
nm-es telekkel. Iá: 26 mFt. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
*ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK 2010. ÁTADÁSSAL Városközpontban
csendes, keresett helyen, liftes házban, 35-60 m2-es, 2
szobás, egyedi fűtésű lakások épülnek. Kedvezményes hitel
lehetőség. Érdeklődni: Major Zoltán 0670/77-33-222
www.perfektotthon.hu
*Sürgősen eladó! Munkácsi utcában tégla építésű 57 m2 pol-
gári lakás, panorámás 2 emeleti, kétszobás, parkettás, egyedi-
mérőórás, konvektoros Ár:9,95MFt Major Zoltán0670/77-33-
222-www.perfektotthon.hu
*János u.-ban emeleti, egyedi-fűtéses, 2szobás, parkettás,
felújított lakás, új nyílászárókkal, új fürdőszobával. Ár: 11,9MFt.
Major Zoltán 0670/77-33-222 www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn Kossuth Lajos utcában, frissen festett, 40 m2-es,
3.emeleti, 1 szobás, parkettás, erkélyes, napsütötte világos
lakás. Ár:8,2MFt Major Zoltán 0670/77-33-222-
www.perfektotthon.hu
*SOS. Szent János utcában, gázfűtésű, felújítandó, 38 m2-
es, földszinti, 2 félszobás, Nyugati fekvésű, üres
téglaépítésű lakás. Irányár:7,6MFt Major Zoltán 0670/77-
33-222-www.perfektotthon.hu

*NEM ZSÁKBA MACSKA: mivel már megépült! 2 héten belül
költözhető: újépítésű téglalakás, Központban, 52 m2, Nappali + 1
Hálószobás, cirkófűtéses, saját kerttel, kocsibeállóval. IRÁNYÁR:
16.800.000 Ft. Telefon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ
KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 3359. 

*NEM KELL A TÁVFŰTÉSTŐL ÉS A MAGASSÁGTÓL RETTEG-
NIE! ELADÓ János utcában magasföldszinti, 59 m2-es, 2
Szobás, egyedi fűtésű, erkélyes lakás 10.900.000 Ft-os
irányáron. Tel.: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT. –
www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3757. 

*ELADÓ A GÖDÖLLŐI A KERTVÁROS-ban családi ház 125 m2-
es, 3 Szobás, duplakomfortos, kétgenerációs téglaház, 1087
m2-es telken eladó. IRÁNYÁR: 21.900.000 Ft. Hívjon most:
0630-919-5960 www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3772. 

*ELADÓ LAKÁSOKAT KERESÜNK Gödöllő központjában vásár-
lóink részére. Gödöllő központi lakások értékesítése 3,5 %-os
jutalékkal nyolc éves helyi értékesítési tapasztalattal. Pontosabb
tájékoztatás: 0628-513-210 vagy 0630-919-5960, vagy szemé-
lyesen: INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN 

*ELADÓ AZ ÚJJÁÉPÍTETT DAMJANICH ISKOLA felett önálló csalá-
di ház Gödöllő, Ibolya utcában, 180 m2-es, Nappali + 3 Szobás,
cirkófűtéses, kiváló állapotú téglaház, beépített bútorokkal, 630
m2-es rendezett, panorámás telken eladó. Irányár: 28.000.000 Ft.
Tel: 0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3512. 

*2010-BEN ÉPÍTKEZŐK: NE VÁRJON TAVASZIG! Már ma kösse
le építkezését, legyen Ön az első! Családi házak építése,
évtizedes tapasztalattal, helyi valódi referenciákkal vállaljuk
házának megépítését tervezéstől, akár kulcsrakész állapotig.
Érdeklődjön az INGATLANVADÁSZ irodában. Telefon: 06 (30)
919-5960 www.epitok.hu - A POSTÁVAL SZEMBEN! 

*NEM AGGÓDIK TÖBBÉ A MAGAS TÁVFŰTÉSSZÁMLA MIATT.
Eladó Kazinczyn II.em., konvektoros, egyedi fűtésű, erkélyes
lakás 10.500.000 Ft-ért akciós irányáron eladó. Egyedi,
csendes, parkos helyen, kizárólag az INGATLANVADÁSZNÁL:
0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu. Sorszám: 3505.

*Gödöllőn KERESEK ügyfelem részére 35 millióig családi házat,
ill. egyedi fűtéses lakást. Katonáné Enikő 06 (30)-491-5020

*Gödöllőn Központhoz közel, csendes, nyugodt helyen eladó
egy MAGASFÖLDSZINTI, 54 nm-es, 2 szobás, ERKÉLYES,
tágas, világos, konvektoros fűtésű lakás saját tárolóval.
Iár:10,9MFt. (30) 491-5020

*Egyedi ajánlat! Gödöllőn Központhoz közel, 75 nm-es, 3
szobás, konvektoros, nyugati fekvésű, nagy erkélyes, 3.
emeleti, igényesen felújított, klímás lakás eladó (tárolóval).
Iár:15,5MFt: (30) 491-5020

*Fenyvesi részen 2001-ben épült, tégla, cirkófűtéses, 74 nm-
es, 2szoba +galériás, 18nm-es terasszal, 25nm-es tárolóval
rendelkező igényesen felújított lakás sürgősen eladó. A tár-
sasház zárt, parkosított udvarán belül játszótér, kerti grill, gép-
kocsi beálló található. Csendes, nyugodt zöldövezet, barátsá-
gos, családias kis lakóközösség. Iár:15,9MFt (30) 491-5020

*SÜRGŐSEN, ÁR ALATT eladó! Királytelepen egy 90-ben épült,
2000-ben igényesen felújított, modern kialakítású, 130 nm-es,
nappali+4 szobás, tetőtér beépítéses családi ház 696 nm-es,
PARKOSÍTOTT, teleken eladó. (Garázs, fedett kocsi beálló
pince). Iá.: 27M Ft 30/491-5020

*ELADÓ, KIADÓ házakat, lakásokat, telkeket keresünk, kínálunk
Gödöllőn és környékén. LEVENDULA INGATLAN Tel: (30) 754-7434

*INGATLANKERESKEDŐ CÉG MEGVÁSÁROLJA SÜRGŐSEN
ELADÓ (végrehajtással fenyegetett, stb.) INGATLANÁT AZON-
NALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL, KORREKT FELTÉTELEKKEL,
KIZÁRÓLAG ALKALMI ÁRON. 20/9621-024

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

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

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

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

*Gödöllőn a Diófa utca végén 3.320 nm területű ZÁRT KERT
ELADÓ. Iár: 6M Ft. 100 nm-es épület építhető rá. Tel: (20) 951-
6685, (20) 911-4980 

*Gödöllőn a centrumban 1,5 szobás lakás áron alul sürgősen
eladó. Tel: (30) 9759604

*Kőrösfői utcában Erzsébet parkhoz közel eladó 2 utcára nyíló
kertes családi ház (3,5 szoba + garázs + pince). Iár mege-
gyezés szerint. Tel: (28) 430-348

*Gödöllőn csendes zsákutcában nappali +2,5 szobás családi
ház sürgősen, áron alul eladó. Lakás beszámítása lehetséges.
Tel: (30) 9981-496

*Gödöllőn, Dózsa Gy. úton 777nm-es telken – ÜZLETNEK IS ALKA-
LMAS – földszintes ikerház háromszobás, 105 nm-es fele eladó.
Udvaron garázs, melléképület. Iár: 24m Ft Tel: (20) 946-6686
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*GÖDÖLLŐN és KÖRNYÉKÉN KERESEK eladó családi házat,
öröklakást vagy egyéb ingatlant. Tel: (30) 719-9988
munkaidőben, hétvégén: (20) 509-2000 Varga

*Gödöllőn a János utcában tégla, konvektoros, csendes 1,5 szobás,
második emeleti lakás eladó. Iár: 10,9 M Ft. Érd: (30) 9503-957

*ÁRON ALUL eladó Gödöllőn az Alvégben 3,5 szobás konvek-
toros, cserépkályhás családi ház melléképületekkel, pincével,
ipari árammal, riasztóval. HÉV, vonat pár perc. Iár: 18,2M Tel:
(30) 2014-769

*Gödöllőn Kertvárosban kétlakásos családi ház sürgősen
eladó. Összeköltözésre, irodának, üzletnek kiváló. Lakások: 75
és 150 nm külön közművekkel, két utcára nyíló bejáratokkal.
Iár: 24,8MFT. (30) 392-3635

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

*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

*Gödöllő központban földszinti, 1,5 szobás, parkra néző felújí-
tott lakás egyedi fűtéssel, beépített konyhával eladó. iár: 9,9 M
Ft. Tel: (20) 3-238-106

*VALKÓN 6 millióért főúton, buszmegállóval szemben jó
állapotban lévő kétlakásos, egybenyitható parasztház cserép-
kályhával + konvektoros gázfűtéssel, új fürdőszobával, mel-
léképülettel, boltíves pincével, a házban kemencével, 400 nöl-
es telekkel eladó. Tel: (28) 417-125

*Eladó 34 nm-es második emeleti felújított, bútorozott lakás a
Centrumban. Kellemes környezet. Befektetésnek tökéletes.
Albérletbe könnyen kiadható. Gödöllő, Zombor u. Tel: (28) 414-424

*ISASZEGI 96 nm-es családi ház (1+2,5 szoba + nappali +
ebédlős konyha) 1000 nm telken garázzsal, pincével sürgősen
eladó. Ár: 16,8MFt. Érd: (30) 430-6724

*Gödöllői nagy kertes (1850 nm), panorámás, két utcáról megközelí-
thető házamat (2,5 szoba, 2 fürdő) eladom, vagy értékegyeztetéssel
gödöllői ill. budapesti öröklakásra cserélem. (28) 416-445

*Gödöllőn a centrumban 1,5 szobás lakás áron alul sürgősen
eladó. Tel: (30) 975-9604

*Eladó Gödöllő Isaszegi úton 120nm alapterületű (amerikai
konyhás, tetőtér beépítéses) családi ház 50nm-es pincerésszel,
3500nm ősfás telken végében tóval. Iár:32MFt (30) 680-8360

*KIADÓ vagy ELADÓ - vállalkozásnak is - három szoba + nap-
palis, összkomfortos családi ház (140 nm) + külön épület (120
nm). Három generáció által lakható. Tel: (20) 432-1572

ALBÉRLET KIADÓ
*János utcai lakásba hölgy társbérlőt keresek. Tel: 30-393-6052
*Társasházi I. emeleti 2 szobás lakás egyik szobája fürdőszo-
ba, konyha használattal, TV, telefon, internet szolgáltatással
TÁRSBÉRLETBE KIADÓ. Azonnal költözhető. Csak nem
dohányzó személy részére. Egy havi kaució szükséges. Ár:
30.000 Ft + a rezsi fele. Érdeklődni.: 06-70/318-2127
*Gödöllőn a központ közelében KIADÓ 50 nm-es, 1+fél szobás
erkélyes felújított lakás, bútorozatlan vagy akár bútorozott állapot-
ban. 50.000 Ft+rezsi/hó. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870 
*Gödöllőn a központban KIADÓ 61 nm-es, 2 szobás, teljesen
felújított és átalakított, I. emeleti erkélyes lakás pincével,
tárolóval bútorozva vagy bútorozatlanul. Érd: 28/411-086;
0620/9194-870
*Szent Imre utcában, liftes házban, gázfűtéses, 100 m2-es,
nappali, 3 szobás, parkettás, 2 teraszos, világos, hangulatos
téglaépítésű új lakás. Bérleti díj:80.000,-Ft/hó Major Zoltán
0670/77-33-222-www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.

*Kiadó Gödöllőn az egyetemhez közel, a Fácán soron 1 szobás,
konvektoros, bútorozatlan, földszinti lakás! Alacsony rezsi! 40.000
Ft/hó + rezsi. 2 havi kaució szükséges. Tel: (70) 517-1370

*KIADÓ GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 44 m2-es, 1.5 Szobás,
bútorozatlan lakás gyorsan költözőknek. Bérleti díj: 40.000 Ft
+ rezsi / hó. Telefon: 0630-919-5960. INGATLANVADÁSZ KFT.
- www.ingatlanvadasz.hu Sorszám: 3965. 

*KIADÓ LAKÁST KERESÜNK regisztrált ügyfeleink részére,
egy éves vagy hosszabb időtartamra. Telefon: 0630-919-5960
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN. 

*Remsey krt-on cirkófűtéses 76 nm-es 3 szobás I.emeleti
lakás kiadó 70 EFt/ hó bérleti díjért 20-772-2428

*Kiadó luxusiroda Gödöllő központjában 130 nm, autóbeálló
250 EFt/hó. 20-772-2428 

*Palotakerti, 2. emeleti 1,5 szobássá átalakított kellemes
lakás korszerűsített fűtéssel kiadó dec. 1-től. 45.000 Ft/hó +
kaució. Tel: (20) 9670-428

*Gödöllő központjában kétszobás lakás olcsón kiadó. Tel: (20)
436-2001

*Gödöllő központjában, családi házban, különbejáratú 2
szobás, összkomfortos tetőtér felújítottan, garázzsal, beren-
dezéssel v. anélkül hosszútávra kiadó. Szép környezetű, irodá-
nak, cégnek is alkalmas. 30/307-7314

*Gödöllő központjában 1. emeleti, kastélyra néző kétszobás,
kitűnő állapotú távfűtéses lakás 40.000 Ft/hó + rezsiért nem-
dohányzóknak kiadó. Számlát adunk! (30) 638-4729

*Kiadó egyedi fűtésű 1,5 szobás félig (konyha) bútorozott
lakás hosszútávra Gödöllő, János u. fsz. Kaució, havi 50e Ft.
Érd: (30) 9499-234

*Kiadó Palotakerten egy 1 szobás bútorozatlan 44 nm-es lakás
40eFt +rezsi/hó. 2 havi kaució szükséges. Tel: (20) 353-9492 

*Gödöllőn Fenyvesben hosszútávra kiadó kétszintes családi
ház kerttel. 3 szoba, 2 fürdőszoba, 2 nappali félig bútorozva
vagy bútorozatlan. 170.000.-/hó +rezsi. (30) 962-3768

*A János utcában 1. emeleti, 2 szobás, 50 nm-es bútorozatlan
lakás kiadó. Tel: (30) 638-4947

*Gödöllőn a Paál László közben kiadó 2 szobás 60 nm-es,
bútorozott lakás. Azonnal beköltözhető, egyedi mérők.
Gázkonvektoros. Tel: (20) 5267-289

*Gödöllő központjában 3 szobás földszinti, utcai bejáratú lakás
egyedi fűtéssel 80e Ft/hó, ill. ugyanitt 2 szobás 56 nm-es
lakás irodának is kiadók. (30) 9617-621

*Gödöllőn az egyetemtől 5 percre különálló kertes házban fris-
sen felújított 2 szobás lakás kiadó. Kábeltévé, Internet
használattal 56.000,-/hó +2 havi kaució. Tel: (20) 3515-292

*Gödöllő központjában a Remsey körúton 60 nm-es földszinti lakás
kiadó. Ár: 30e Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Tel. (20) 362-3009

*ALBÉRLET KIADÓ A JÁNOS UTCÁBAN. 40.000 Ft/hó. (70)
33-64-387

*Központban 2. em. konvektoros 2 szobás, bútorozott lakás kiadó.
50.ezer Ft + 1 havi kaució. Tel: (28) 418-005, (30) 277-8113

*Kiadó -azonnal beköltözhetően- Gödöllő, Kazinczy körúton egy
földszinti 60 nm-es lakás. Részben bútorozott. Kéthavi kaució
szükséges. Érd: (20) 31-15-831, (20) 80-71-377

*Gödöllő központjában új építésű 2 szobás fiatalosan beren-
dezett és teljesen gépesített lakás kiadó kocsi beállóval, tároló-
val. 75.000 Ft/hó +rezsi +2 havi kaució. (70) 364-4212

*Gödöllőn az Egyetemhez közel bútorozatlan garzonlakás
kiadó. Tel: (30) 266-8035

*Kiadó Gödöllő központjában, János u. elején 1szobás egyedi
vill. gáz-, vízmérős, kábeltévés lakás. 1 havi kaució szükséges.
50 ezer Ft/hó + alacsony rezsi. (30) 74-32-910

*SZOBA-KONYHA, FÜRDŐSZOBÁS LAKÁS KIADÓ. Érdeklődni:
(20) 4011-941

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

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

*Gödöllőn a centrumhoz közel, Árpád utcában, kertes családi
házban, külön bejáratú 51 m2-es összkomfortos lakás kiadó.
(Kábeltévé, Internet.) Ár: 60e Ft/hó +rezsi, egy havi kaucióval.
Tel: (20) 914-2007

*GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL SZOBÁS LAKÁS
JANUÁRTÓL KIADÓ. Tel: (70) 640-0656

*Gödöllői tavak mellett kétszobás családi ház hosszú távra
kiadó. Érd 06-30-213-4882

*SZADÁN ÚJ ÉPÍTÉSŰ HÁZBAN ALBÉRLET KIADÓ. 49.000 Ft
+ rezsi. (70) 364-7992

*Összkomfortos különálló kertes házrész kiadó! Szoba, kony-
ha, fürdőszoba. Teljesen bútorozott, műszakilag felszerelt,
kábeltévés. 30e Ft + rezsi. (20) 942-5487, (70) 704-2550

*Kossuth L. utcában 1+2 félszobás 4. emeleti lakás kiadó.
50.000 Ft+ rezsi + 2 havi kaució. Tel: (30) 236-5989 16h után

*Családi háznál összkomfortos 30 nm-es kis lakás kiadó.
Bútorozott, külön mérve minden fogyasztó. Jól szigetelt, kon-
vektoros, 1-2 személy részére. 30eFt/hó +rezsi + 1 havi kau-
ció. Tel: (20) 425-7016

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
*Gödöllőn a belvárosban 31 nm-es üzlethelyiség KIADÓ (100
eFt+ÁFA). Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐ-
SZINTŰ INGATLANVAGYON

ÉRTÉKELÉS, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!

*GÖDÖLLŐN, A SPAR BEVÁSÁRLÓ
KÖZPONTBAN 400, 307, 196, 191 ÉS
142 NM-ES ÜZLETHELYISÉGEK
NOVEMBERBEN AKCIÓS ÁRON
BÉRBEADÓK!
*A MÁRIABESNYŐ LAKÓPARKBAN
ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK AKCIÓS ÁRON
ELADÓK!
KIEMELT AJÁNLATAINK:
*Gödöllőn, az M3-as felhajtója mellett, a
Sony szomszédjában, 7495 nm-es ipari
terület eladó. Beépíthetőség: 40 %.
Irányár: 20 ezer Ft/nm.
*Veresegyházon, frekventált helyen ipari
hasznosításra alkalmas telek hosszú-
távra bérbeadó. Bérleti díj: 350 Ft/ hó/nm.
*A Szabadság úton 22 nm-es, felújított
üzlethelyiség berendezéssel együtt
eladó. Iá: 6,3 mFt.
*A Kossuth L. utcában, 120 nm-es, utcai
bejáratú, kétszintes üzlethelyiség eladó.
Iá: 21 mFt.
*A központban 31 nm-es, bejáratott
üzlethelyiség (hatalmas kirakattal,
riasztóval) bérlővel együtt is eladó.
Irányár: 16 mFt.
KIADÓ LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
*A Dobó Katica utcában 58 nm-es, külön
bejáratú, 1+2 félszobás, tetőtéri lakás
hosszútávra bérbeadó, kerthasználattal.
Kéthavi kaució szükséges.  Bérleti díj: 80
Ft/ hó+ rezsi.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban
épült, 2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2
szobás társasházi lakás, zárt gépkocsi
beállóval kiadó. Bérleti díj:90Ft/hó+ rezsi.

LAKÁSOK:
*A Dózsa Gy. úton 89 nm-es, nappali+ 3
szobás, étkezős, téglaépítésű, egyedi fűtésű
2. emeleti, régi építésű, napfényes lakás
hatalmas, osztatlan közös kerttel eladó. Iá.:
23 mFt.
*A Királytelepen 90 nm-es, nappali+ 3
szobás, praktikus elrendezésű, belül felújí-
tott ikerházi lakás, 1527 nm-es telken,
pincével, melléképülettel eladó. Iá: 23,5mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 30
nm-es, második emeleti, frissen felújított,
egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Iá: 9,8 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 36
nm-es, 3. emeleti, konvektoros fűtésű,
téglaépítésű, frissen felújított, erkélyes
lakás eladó. Iá: 9,7 mFt.
*A Szent János utcában 2 szobás, 54 nm-es,
2. emeleti, cirkógáz fűtésű, téglaépítésű,
felújított, erkélyes lakás eladó. Iá: 12,7 mFt.
*A Szent János utcában 1 szobás, 38 nm-es,
földszinti, konvektoros fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Azonnali költözés. Iá: 8,8 mFt.
*A Kossuth Lajos utcában 2003-ban épült,
2. emeleti, 69 nm-es, nappali +2 szobás tár-
sasházi lakás, zárt gépkocsi beállóval eladó.
Azonnali költözés. Iá: 22,5 mFt.
*A Zombor utcában 1 szobás, 39 nm-es,
földszinti, konvektoros fűtésű, téglalakás
eladó.  Iá: 9,5 mFt.
*A Palotakertben 45 nm-es, másfél szobás,

8. emeleti, fiatalosan felújított lakás eladó.
Egyedileg szabályozható fűtés. Iá: 9,7 mFt.

CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
*DOMONYVÖLGYBEN, tóparton, lovas-
park mellett, csendes környezetben nap-
pali + 2 szobás, 3 szintes, garázsos,
hangulatos lakóház 792 nm-es parkosí-
tott telken eladó. Iá: 27 mFt.
*HÉVÍZGYÖRKÖN, 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 21.9 mFt.
*DOMONYBAN, 2000 nm-es parkosított
telken 180 nm lakóterületű, nappali+4
szobás, 3 garázsos, luxus kivitelű családi
ház (fűthető medence, 55 nm fedett
terasz,) eladó. Iá.: 38 mFt
*ASZÓDON 100 nm-es, 3 szobás, egysz-
intes, garázsos, karbantartott családi ház
496 nm-es rendezett telken sürgősen
eladó. Irányár: 14,9 mFt.

Próbálja ki Ön is!
Ingyenes  számítógépes 

talpvizsgálattal  várjuk!



*Gödöllő központjában, a Remsey körúton 47 m2 –es
üzlethelység kiadó. Érd.: 30/588-5889
*Új építésű IRODÁK KIADÓK 27-60-80-100 m2-es legjobb
helyen a Kossuth L.-Dózsa Gy.u. sarkán liftes-házban, klímával.
Ár:1.200,-Ft/m2+Áfa Major Zoltán 0670/77-33-222-
www.perfektotthon.hu
*Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység
céljára is. Tel.: 20/9455-583.
*Gödöllő belvárosában a Petőfi téren, új építésű, 52 nm-es
riasztós, légkondícionált üzlethelyiség kiadó. Kiváló irodának is!
Külön tárgyaló, raktár rész! Tel.: 20/3464-718.

*Befektetők figyelem! Gödöllő központjában 80 nm üzlet + 40
nm tetőtér beépítés áron alul eladó. Visszabérlésre is van
lehetőség. (30) 9243-836 

*Pataktéren szerelőaknás TÉGLAGARÁZS ELADÓ. Tel: (20)
466-0341

*Gödöllő belvárosában 30 nm-es üzlet hosszútávra kiadó.
(Eddig ügyvédi iroda volt.) Érdeklődni: (20) 3-303-396

*Gödöllő központjában, Petőfi téren üzlethelyiség kiadó.
(Udvari, 30 nm.) Tel: (30) 346-5408

*Gödöllő Központjában kedvezményes áron üzletek kiadók. Tel:
(28) 418-593

*ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában. Nagyon jó helyen
lévő, régóta működő, jól ismert 30 nm-es üzlet. Tel: (30) 9428-275

*IKERGARÁZS ELADÓ a Kossuth Lajos utcában. 2 autó
parkolására alkalmas. Külön villany, vízóra. Tel: (30) 9428-275

ÁLLÁS

*Szakképzett, jogosítvánnyal rendelkező  villanyszerelőt
felveszünk. Érd.: 30/588-5889

*A turai Tamás Patika gyógyszerész és szakasszisztens
munkatársat keres, mielőbbi belépéssel. ötnapos munkahét,
ügyelet nincs. Tel.: 70/381-5973.

*Jól működő Szépségszalonunkba, váltó műszakba keresünk
FODRÁSZT, KOZMETIKUST. Munkájukra igényes szakemberek
jelentkezését várjuk. A vendégkör adott! Tel: (30) 676-4335

*Gödöllői kávéházba gyakorlott, szakképzett felszolgálót
felveszünk. Érd: (20) 322-0372

*Önállóan dolgozni tudó, jól hegesztő, VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉSSZERELŐKET keresek azonnali kezdéssel. Tel: 70/537-
2043, 20/919-6250

*33 éves nő Gödöllő és környékén ügyintézői vagy recepciós
állást keres. Áruterítés, személyfuvarozás is érdekel! H-P-ig 7-
16-ig. Érettségi, mobil, kocsi van! Ajánlatát 10-16-ig várom:
20/586-6848 

*Vállalom családi házak takarítását heti rendszerességgel.
Megbízható, gyakorlott, munkájára igényes 37 éves nő vagyok.
Tel: (20) 472-9877

*Fafeldolgozással és kertészeti alapanyaggyártással
foglalkozó gödöllői kft keres üzletkötő munkatársat január
közepétől. Lehetőség szerint a faiparhoz v. az agrár szakmához
vonzódó, jól kommunikáló, gk-val rendelkező kollégát keresünk.
Bérezés megegyezés szerint. Személyes találkozóra való jelen-
tkezés: 20/936-7314 Lesták Imrét keresse.

*Gödöllői munkahelyre 1 fő ELADÓ kollégát keresünk azonnali
kezdéssel. (Mezőgazdasági gyakorlat előny.) Tel: (20) 579-5729

*UTAZÁSI IRODÁNKBA ÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAT
KERESÜNK. Részletek: www.sissytravel.hu Önéletrajzokat a
Gödöllő pf:420 címre várjuk.

*Gödöllői fogászati rendelőbe (fogszabályozás) azonnali
kezdéssel szakasszisztenst (dental hiigenikust) felveszünk.
Rendelési idő: H és Sz: 9:30-tól 20 óráig. Bérezés bruttó
150.000 Ft. Tel: (30) 919-2515

*FELHÍVÁS! A Gödöllői Királyi Kastély kávézójának üzemeltetésére,
valamint a rendezvényekhez kapcsolódó catering tevékenység
ellátására partnert keres! Érdeklődni dr. Ujváry Tamás igazgatóhe-
lyettesnél a 30/440-72-01-es telefonszámon, vagy az
ujvary.tamas@kiralyikastely.hu e-mail címen lehet.

*Gödöllő központjában lévő Szépségszalonba FODRÁSZT,
MŰKÖRMÖST KERESEK. Tel: (30) 4963172

*Gödöllői Villamossági – műszaki szaküzletbe ELADÓT
felveszünk. Előny: kereskedelmi és/vagy boltvezetői
végzettség, gödöllői lakhely. Tel: (30) 9-672-654

*Üzletvezetői végzettséggel rendelkező pultos lányokat
keresünk pomázi sörözőbe. Tel: (20) 492-3044

*Dajkaképesítéssel középkorú, 4 gyermekes anyukaként gyer-
mekfelügyeletet vállalok. Tel: (30) 452-6259

*Munkájában alapos, megbízható hölgy takarítást, vasalást,
gyermekfelügyeletet vállal. Hívjon bizalommal: (30) 432-5286

*Vidám, fiatal autóval rendelkező MASSZŐR elhelyezkedne 4
órás állásban. Idős, beteg emberek ellátását is vállalja. Tel: (28)
418-005 este 6-21-ig „…az emberekhez jó akarat.”

*ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁSRA – Gödöllő és környékéről –
nem dohányzó munkatársak jelentkezését várjuk a 06 (28)
513-115 telefonszámon. 

SZOLGÁLTATÁS

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

*Műszaki vizsgáztatás, zöldkártya soron kívül. Tel.: 20/2049-003

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

16 Gödöllői Szolgálat 2009. december 9.
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*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-gyorsszol-
galat.hu, www.dugulaselharito.hu 

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

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

*KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák
ingyenes helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége.
Bővebb felvilágosítás: 06 20 423-4828,  www.interiortrans.hu 

*Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli kiszállás.
Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érin-
tésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel: (20) 9370-199

*KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás. Tel: (30)
9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

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

*Kaputelefon, riasztó, garázskapu szerelés, javítás 2 órán
belül. Tel: (20) 9-177-555

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

*FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás,
gyakorlott szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I
Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2. Tel.: 28-511-366, 20/556-
2653, E-mail:info@ili.hu

*FÖLDMUNKÁK – tereprendezés, pince kiszedés, alapásás,
mindenféle földmunka, termőföld eladás, töltőföld, konténeres
sitt szállítás. Tel: (30) 9-362-846

*DELL’EDERA MÁRTA GYÓGYMASSZŐR. Szeretettel várja régi
és új vendégeit. Frissítő – relaxáló gyógymasszázs, fogyasztó
cellulit kezelések. Bérletvásárlási lehetőség. Kossuth L. u. 24-
26 (Parkolási lehetőség az udvarban, Fog RTG mellett.)
Bejelentkezés: 70/522-4063

*FODRÁSZ házhoz megy! Gyors, megbízható és olcsó. Női
hajvágás: 1500 Ft. Festés: 1000 Ft. Férfi hajvágás: 700 Ft.
Gyermek hajvágás: 500 Ft. Hívjon bizalommal! (70) 280-2276

*NŐGYÓGYÁSZATI magánrendelés, felnőtt és gyermek ultrahang,
biorezonancia kezelések. Várjuk szeretettel: Santemed klinika
Gödöllő, Remsey krt. 21. (Posta mögött.) Tel: (28) 516-530

*MASSZÁZS! Tibeti masszázs, nyirokmasszázs, gyógy és
sportmasszázs! (Erotikamentes.) Ajándékutalvány és bér-
letvásárlási lehetőség! Simon Csilla (70) 333-5478

*Számítógépes problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz
megyek. Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés,
vírusirtás garanciával. Tel: (30) 333-9201

*MASSZÁZS! Svéd-, relax-, cellulit-, csokoládé-, talpmasszázs.
Szeretettel várom vendégeimet kedvező árakkal. Aki a hirdetést
felmutatja 500 Ft kedvezményt kap. Ouerfelli Seif: 30/4963-172

*CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt
berendezések tisztítása, átépítése, javítása. DECEMBERBEN
30%-s kedvezmény a munkadíjból! www.kalyhasmester.hu Tel:
(20) 5231-094

*REDŐNYÖS – készítés – javítás + szúnyoghálók + harmonika
ajtók. 06-20-9-943-145

*FESTÉS – MÁZOLÁS TAKARÍTÁSSAL. Tel: (30) 528-7777

*Víz-, gáz-, központi fűtésszerelés, csatornázás, csatorna
bekötés, régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: (20) 9527-289, (28) 476-229

*EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA bútorlapból és tömör fából! Tel:
(30) 210-4853, web: www.kiss-holz.hu 

*Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása, talp
masszázs. 25 év szakmai gyakorlat. Nyugdíjasoknak 1000 Ft.
Bárándi József (20) 532-7275 

*LAKÁSFELÚJÍTÁS, BURKOLÁS. (30) 294-2004

*Vidám, fiatal autóval rendelkező MASSZŐR elhelyezkedne 4
órás állásban. Idős, beteg emberek ellátását is vállalja. Tel: (28)
418-005 este 6-21-ig „…az emberekhez jó akarat.”

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

*Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, 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

www.t-home.hu

Internet és telefon 

együtt nettó

(bruttó 6250 Ft/hó)

A kábelinternetre vállalt 

1 éves hûségidôvel, 

kábel-telefonelôfi zetés mellett

5000 Ft/hó

Vigyen új színt 
vállalkozásába!

A feltüntetett csomagajánlat 2009. október 1-jétôl visszavonásig, de legkésôbb 2010. április 30-ig érvényes. A szolgáltatások létesítése mûszaki felméréstôl függ, a fenti csomagot 
a Magyar Telekom kábelszolgáltatással lefedett területein kínáljuk a kábelinternetre vállalt 1 év hûségidôvel, kábeltelefon-elôfi zetés mellett. A tájékoztatás nem teljes körû, további részletek 
a 1435-ös telefonszámon, a T-Pontokban és a www.t-home.hu honlapon.

Váltson T-Home üzleti kábelszolgáltatásra!



*Utánfutó kölcsönzés: 20-220-62-98

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

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

*Házak, épületek takarítása, ablakpucolás, vasalás mege-
gyezés szerint. Megbízható, gyors, pontos, leinformálható,
erkölcsivel rendelkező középkorú hölgy személyében. Éjjel-
nappal hívható: 20/216-3138

*Bérsüti sütés! Szeretné meglepni szeretteit, vendégeket
vár, vagy lagziba készül, de nincsen ideje sütni? Süteménye
elkészítését elvállalom! Érd.:30/851-8763.

OKTATÁS

*Klasszikus gitároktatást vállal diplomás zenetanár és
művész. Tel.: 20/330-71-23

*TOP-TAN: Angol és német kezdő, újrakezdő és középfokú
nyelvvizsgára és érettségire felkészítő tanfolyam indul
januártól. Jelentkezés már most: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4.
15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28-423-744,
mobil: 30-224-75-63.

*TOP-TAN: Korrepetálás, érettségire, magántanulók vizs-
gára való felkészítése matematika, fizika, kémia 30-908-
4130.” és angol (30-372-20-26) és német tantárgyakból.
MAGÁN TANULÓSZOBA 5-10. osztályosoknak. További
információk: 28-423-744

*TAI  CHI  oktatás Gödöl lőn kezdők és haladók
részére,  folyamatos bekapcsolódási  lehetőséggel .
Érd: (20) 544-8021

*ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ nyelvtan-
folyamok MINDEN SZINTEN, diplomás tanárokkal felnőttek
és gyerekek részére egyaránt, 510 Ft/óra díjtól. I.L.I.
Nyelviskola, Gödöllő, Kőrösfői 2. Tel: 28/511-366, 2O/
543-1775. Az I.L.I. Gödöllő egyik legrégebbi és legjobb
nyelviskolája, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által is
AJÁNLOTT nyelviskola! (Ny.sz:13-0295-04)

*Diplomás angol-német szakos nyelvtanár korrepetálást,
nyelvoktatást és nyelvvizsgára felkészítést vállal. Tel: (70)
600-9400, (70) 611-5263, e-mail: pordany1@gmail.com 

*Némettanár tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, kor-
repetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797

*ANGOL és NÉMET nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizs-
gára felkészítés. Első óra ingyen! További kedvezmények!
Érd: (20) 268-4064, (20) 230-6250

*Jógatanfolyam indul kezdők és újrakezdők számára
2010. január első hetében a BIO-FITT Centerben /Gödöllő,
Állomás út1-2/a. Előzetes bejelentkezés szükséges! Gál
Márta. 20/9395-658

ADÁS~VÉTEL

*Eladó: Tölgyfa étkező garnitúra 160x100cm, 280cm re
bővíthető, 8 székkel, 150 ezer Ft, banánlevél szófa 120
ezer Ft. Tel.: 30/619-9399

*Eladó 1 db gyermek íróasztal görgős székkel 12.000,- 1
db rattan fotel 5.000,- Ft, 1 db IKEA zeneszekrény (fekete,
üvegajtós) 8.000,- Ft, 4 db Michelin 195/55 nyári gumi alig
használt 5.000,- Ft/db. Tel.: 30/6342-172.

*A GÖRÖG-SZIGET várja Önt! Ízelítő kínálatunkból: görög
joghurt 1260 Ft/kg, görög feta sajt 3600 Ft/kg, olívabo-
gyók széles választéka - már 1950 Ft/kg-tól, saláták, konz-
erv termékek ajándéktárgyak. Megújult környezetben,
Gödöllőn, a Dózsa György út 5-7 alatt, a Dominó cipőbolt
mellett szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! Görög-
Sziget  Nyaralás az ízek világában

*Könyveket, könyvtárakat, exlibriseket, papírrégiségeket
vásárolok. Tel: (28) 412-230

*TÜZIFA ELADÓ! Kiváló minőségű csertölgy tüzifát
kínálunk kuglizva vagy méterben, telephelyen vagy
mázsálás után (Gödöllőn ingyenes) kiszállítással! Tel: (20)
936-7314

*Elektromos rokkantkocsi hibátlan állapotban 90.000 Ft-
ért eladó. Ugyanitt SONY trinitron képcsöves teletexes 55
cm-es TV karcmentes állapotban 18.000 Ft-ért eladó. (20)
2411-377

*120 l hűtőszekrény, 4 égős gáztűzhely, konyhai elszívó
(Zanussi), 12 db-os konyhabútor, étkező asztal, 6 db szék
eladó. (30) 316-2908, (28) 415-007

*Eladó lila rácsos gyerekágy baldahinnel, bordó mély babakoc-
si, autóba gyerekülés, MTB16’ kerékpár, spot falikarok 1-2-3-
as, vonalas telefonkészülék. Játékok: vasaló, vasalódeszka,
mély babakocsi, rácsos kiságy +bölcső. 70/701-4619

*Kiállításokból visszamaradt KEREKES háztartási kukák
eladóak. Méretek: - 80L: 5.500 Ft, - 120L: 6.000 Ft, -
240L: 8.500 Ft. Szállításban segítünk. Tel: (20) 32-99-695

*Gáztűzhely három égős, palackkal együtt (15e), radiá-
tor 900×1100-as (8e), üstház 50 literes üsttel, palack-
os gázmelegítő, benzinmotoros fűnyíró 12e forintért
eladó. 30/484-9757

*„STAGG” jó állapotban lévő, komplett tanuló dobfelsz-
erelés eladó. Ára: 75.000 Ft. Érdeklődni lehet: Kertész
Béla, 20-9724-693, Gödöllő.

*CSELLÓ (háromnegyedes) 80 ezerért,
TAKARMÁNYTÁROLÓ SILÓ (kb. 55 mázsás) 100 ezerért,
NECCHI HÍMZŐGÉP 100 ezerért, CSEMEGE HŰTŐPULT 80
ezer forintért eladó. (30) 452-6259

*FENYŐFA ELADÓ! 2 db 3,5 m-es formás ezüstfenyő,
igény szerinti kivágással eladó. Tel: (20) 4359-650

*Használt mosógép, centrifuga, bojler, gáztűzhely, heverő,
könyvek, ruhák, cipők, magnók, magnó-videó kazetták, PC-
lemezek, számítógép asztal. Hívjon, minden van 100 Ft-tól!
30/232-1060

*TÉLI MADÁRELESÉG apró, tört szemű napraforgó,
kismadarak kedvence a készlet erejéig fél áron kapható.
Gödöllő, Asbóth S. u. 9. 

ÁLLAT

*Igazi házi kedvencnek való fekete – cservörös törpe tac-
skó kiskutyák január 10-i elvitellel lefoglalhatók. A felnőtt
súlya: kb. 3,5 kg. Télen csak lakásban tartható. Tel: (70)
456-7778 Aszód

*Október 19-én született fajtatiszta fekete puli kölykök eladók!
A szülők is megtekinthetők a helyszínen. Érd: (28) 412-045

*Puli kiskutyák eladók. November 5-én születtek, karácsony
előtt elvihetőek 10 ezer forintért. Gyönyörűek, fehér és
zsemleszínűek. Féléves szukák is kaphatók. (30) 452-6259

EGYÉB

*Eladó – családi okok miatt – elektromos meghajtású 3
kerekű, piros színű EL-60 típusú MOPED kitűnő állapotban.
Érd: (30) 359-1673

*AKCIÓS TEREMGARÁZS Kossuth L.u.-ban. 1,5 MFt. Major
Zoltán 0670/77-33-222-Gödöllő, Kossuth L. u. 34.-
www.perfektotthon.hu

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

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

*Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
keres családokat, házaspárokat NEVELŐSZÜLŐI FELADA-
TRA. Érdeklődés: gyermekmento2009@freemail.hu Tel:
(30) 520-5087

*154/65 55 éves nő, megismerkedne korban hozzáillő
vidám 50-60 év körüli (átlagos) férfivel. Tel: (30) 847-1319

*A GÖRÖG-SZIGET várja Önt! Ízelítő kínálatunkból: görög
joghurt 1260 Ft/kg, görög feta sajt 3600 Ft/kg, olívabo-
gyók széles választéka - már 1950 Ft/kg-tól, saláták, konz-
erv termékek ajándéktárgyak. Megújult környezetben,
Gödöllőn, a Dózsa György út 5-7 alatt, a Dominó cipőbolt
mellett szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! Görög-
Sziget  Nyaralás az ízek világában

*Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akácméz, akác-hárs 1200 Ft
+üveg, selyemfűméz 1060 Ft/kg + üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó
György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel:(28) 417-913

*ALMA VÁSÁR. Idared, KR 11-es 80-120 Ft/kg. Cím:
Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: (28) 411-298, (20) 4359-650

*Üdülési utalványt vásárolok. (30) 434-1101
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Egy kis malac

……röf, röf, röf. Énekeltük örömmel, mert a
malackák a család kedvencei voltak.
Aranyos, kíváncsi jószágok. Még taníthatóak
is, hiszen magas intelligencia szintjük van.
Remek szaglásuk, sajnos, a mienk is. Ezért
ha megnőnek, már kényelmetlen ragaszkodá-
suk. Falun mindig meggyászoltam, amikor
levágták névszerint ismert korábbi ked-
vencemet, volt, hogy nem is akartam enni
belőle. Nem véletlen tehát, hogy hódít az új
hóbort, törpe malacot tartanak kutya helyett,
házi kedvencként sokan. Kíváncsiságuk (ami
az értelem jele) is része lehet annak, hogy a
pikáns, sikamlós vicceket malac viccnek
(azaz illetlennek) hívják. Másfajta humor a
mérges kismalacé, akinek a szellemes
mérgelődésén is lehet megértőn nevetni.

Disznóvágás ideje közeleg, s a magyar
gyomornak hús = disznóhús. Finom is a jó
karaj, kedvencem, a szűzérme, a remegő
csülök, isteni a combhúsban a dió, a lassan
sütött, vastagra vágott tarja, de,
De a malacsült az igazi. Az évbúcsúztatón, új
esztendő köszöntésekor az ünnepléshez hoz-
zátartozik a finomságokkal megrakott asztal
is. Ilyenkor gyakran kerül terítékre a malac,
mint a sültek koronája. Ilyenkor szopós vagy
az anyamellről leválasztott, tehát választási
malacot sütünk, tisztítva 6-12 kilósig,
fejenként 50 dkg-t számoljunk. A malac
bőrét beirdaljuk, sütés közben mézes sörrel
kenegetve ropogós lesz a bőre. A hasába
pezsgősüveget teszünk (üresen!), hogy
megőrizze a formáját, s belülről fűszerezzük.
Száját ki kell peckelni, hogy tálalásnál majd
egy almát vagy citromot helyezzünk. Sütése
több órát vesz igénybe. Vigyázni kell, ha túl
magas a hőmérséklet, hólyagosodik a bőre.
Amikor asztalra kerül, nem marad el a hang-
os tetszésnyilvánítás. Talán valamilyen
archaikus réteget érint ez a látvány, fest-
ményeken és meséskönyvekben is ez van a
fejedelmi asztalokon. Kisebb társaságnak
ajánlom, az étterembe előre meg kell rendel-
ni, nagy óvatossággal házhoz is szállítható.
Szilveszterkor ennél szebb lakomával nem
lehet búcsúztatni az Óévet!

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,

06/28-430-434, 06/20-454-27-68

www.fagyongyetterem.hu (x)

KUL-TURKA 
 

Szép,divatos,krém min ség ,újszer  
ruhák kaphatók! 

Szeretettel várom Önöket! 
Gödöll  Dózsa Gy. út 1-3 középs  10 

emeletes, bejárat a parkoló fel l 
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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
DECEMBER 16.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Kalydy Endre (Tátra u. 3.),
Székelyhidi Blanka (Kiss József u. 27/b.)
A Városi Mozi belépőjét nyerte: Fekete Annamária,

(Erzsébet királyné krt. 1.), Fődi Szabolcs (Gyöngy-
virág u. 1.)
A Happy Box 2000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte: Juhász Imre (Repülőtéri út 1/16.)
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft-os vásárlási
utalványát nyerte: Hornyákné Pásztor Erzsébet
(Asbóth u. 5.)

A MI
RÁDIÓNK

ÚJRA SZÓL


