XVII. évf. 38. szám • 2008. október 16. • Terjesztői ára: 75 Ft

www.szolgalat.com

Lokálpatrióta hetilap • Alapítva: 1992

Nemzetközi és hazai programkavalkád

Fesztiválok a királyi kastélyban
A Gödöllői Királyi Kastélyt egyre többször emlegetik úgy, mint a hazai kulturális élet egyik fellegvárát. Az elmúlt évtizedben több nagyszabású
nemzetközi rendezvényt tartottak a patinás falak között. Októberben két kiemelkedő, nem
csak a hazai komolyzenei életben számon tartott fesztivál várja majd az érdeklődőket. Alig ért
véget a Hárfafesztivál, már folynak a Liszt Fesztivál előkészületei, miközben a hétvégén a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében vadászati témájú programokat kínálnak a látogatóknak.
Vasárnap ért véget a Gödöllői Hárfafesztivál, amely az idén jubilált. A
hangversenysorozatot, aminek hangversenyeit október 3. és 12. között tartották, immár tizedik alkalommal rendezték meg. A kastély dísztermében
olyan neves művészek léptek a közönség elé, mint Vígh Andrea, a francia
Constance Luzzati, a szegedi nemzetközi hárfaverseny győztese, Isabelle
Moretti, Marielle Nordmann és Jana
Bousková, hazánk fiatal hárfaművészei
közül pedig Nagy Zsófia, Bajtala Emese és Gulyás Csilla játékában gyönyörködhettek a műfaj kedvelői. A fesztivál
elmaradhatatlan része volt a hangszerkiállítás Gödöllőn és a Zeneakadémián, a rendezvénysorozat másik helyszínén, ahol az idén többek között
gyermekeknek szóló programot is rendeztek.

Alig értek véget az
események, máris
újabb nagyszabású
nemzetközi rendezvény előkészületei
kezdődtek meg. Október 22-én nyílik, és
26-ig tart a VII.
Nemzetközi
Liszt
Fesztivál, amin tehetséges fiatal zongoraművészek mutatkoznak be. Közönség elé
lép Kaneko Mijuyi japán-magyar származású 18 esztendős művész, aki fiatal
kora ellenére hét országos verseny 16
díját nyerte el. A magyar-ukrán származású Fuksz Anzselika, szintén kiemelkedő tehetség, több verseny díjazottja,
pl. az áprilisban megrendezett VIII.
Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraver-

seny 3. helyezettje. A szolnoki szü-letésű Fejes Krisztina jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója, már nem csak kiemelkedő versenyeredményeket, hanem több rádiófelvételt is maga mögött tudhat. Ugyancsak
rangos elismerések birtokosa a fesztivál
negyedik fellépője, a szabadkai születé-

sű Utasi Noémi, aki az Újvidéki Művészeti Akadémián tanul. Ők veszik majd
birtokba a kastély dísztermét négy estén
át, amikor is Liszt Ferenc művei mellett
többek között Bartók, Kodály, Bach,
Chopin és Mendelsohn művei csendülnek fel. A fesztivál művészeti vezetője
Bogányi Gergely. (folytatás a 6. oldalon)

Asztalitenisz Eb

Aranyérem
Remekül szerepelt az oroszországi Szentpéterváron megrendezett asztalitenisz Európa-bajnokságon Tóth Krisztina és a magyar női válogatott. A nemrég Gödöllő város díszpolgári címével
kitüntetett válogatott asztaliteniszező nő csapatban ezüstérmet,
egyéniben bronzérmet, míg párosban Póta Georgina oldalán
aranyérmet szerzett.
A Németországban profiskodó Tóth
előbb csapatban remekelt és lett a magyar női csapat tagjaként második Hollandia mögött (a holland válogatottat
három kínai és egy orosz honosított játékos alkotta). Következett az egyéni
bronz. Egyéniben 2002 után szerzett ismét érmet Tóth, ami azért is bravúr,
mert az elődöntőben már sérülten, vádlihúzódással állt asztal elé. Az Eb zárása
„aranyosra“ sikeredett, ugyanis a Tóth
Krisztina, Póta Georgina páros a tavalyi,
belgrádi ezüstérem után az olasz páros
ellen megnyerte az Európa-bajnokságot
is. A találkozó pikantériája volt, hogy az
ellenfél kispadján az a Bátorfi Csilla ült,
akivel számos sikert ért el Tóth Krisztina az elmúlt évtizedben. Az éremkollekció így teljes lett városunk büszkeségének és a mostani elsőséggel már hetedik
Eb aranyérmét számlálja. Tóth Krisztát
kérdeztük a sikeres kontinesviadalt kö(folytatás a 12. oldalon)
vetően.
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Javítani kell a rongálók által okozott károkat

Felújítások, javítások
Zajlanak a munkák abban a
három utcában, amiket pályázati pénzből újít fel az önkormányzat. A Mátyás király úton
(a Hunyadi utca – Arany János
utca közötti szakaszán), az
Arany János utcában (a Mátyás
király út–Babati út közötti részén) és a Babati úton (az
Arany János utca–Asbóth utcai
buszmegálló között) már megkezdték az aszfaltszőnye-gezés előkészítését. A munkákat
forgalom mellett végzik, ez idő
alatt sebességkorlátozásra és
útszűkületre kell számítani az
érintett szakaszokon.
Befejezés előtt áll több, a városban jelenleg folyó munka, így a blahai járdaépítés és csapadékvíz-elvezetés kialakítása a Rét utca és a Hegy utca
közötti, valamint az Isaszegi úton az
Alvég utca és a városhatár közötti
szakaszon. Itt már csak a járulékos
munkák vannak hátra.
Megkezdődött a Rákos-patak gyalogoshídjának rekonstrukciója a Szabadság úton. A felújítás idejére a létesítményt október 14-től lezárták, a
gyalogosközlekedés a Patak téren keresztül zajlik. Az építményt teljes
egészében elbontják és új szerkezetet
építenek. A gyalogoshíd felújítására
közel tízmillió forintot fordít az önkormányzat.
A napokban megkezdődött a Rákos-patak medrének rendbetétele is.
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Közélet

Ennek során a szakemberek felmérik
a meder jelenlegi állapotát, és kitűzik
a pontos területét. Ez elengedhetetlen

ahhoz, hogy elvégezzék a megfelelő
szabályozási és kiépítési
munkákat, amik rendkívül fontosak a város
csapadékvíz-el-vezetése
szempontjából, mivel ez
az egyetlen természetes
vízelvezetője
Gödöllőnek. Ezt a szere-pét
azonban csak abban az
esetben tudja betölteni,
ha megfelelően ki van
építve. A munkák elvégzéséhez szükség van
a lakosság együttműködésére is, mivel sok helyen a patakmeder csak a
zárt telkeken keresztül közelíthető
meg.
Jelentős károkat okoztak a rongálók az elmúlt időszakban. Nagyrészt nekik köszönhető, hogy több

helyen is szükség van a korábban kihelyezett utcanévtáblák pótlására,
cseréjére. Ennek során 36 új tartószerkezetet és 345 új táblát helyeznek ki a
VÜSZI munkatársai. A pótlások több
mint 1.300.000 forintba kerülnek.
Ám hiába a csere, a héten nem egyszer
előfordult, hogy a délután kihelyezett
táblát már másnap reggelre megrongálták, ellopták. A vandálok nem
csak az utcanévtáblákat,
hanem az Alsópark lámpáit is célba vették. Az
elmúlt héten több világítótestet is tönkretettek.
Az őszi várostakarítást
követő héten ismét több
helyről érkezett bejelentés, hogy az utcán maradt a zöldhulladék. Mint
azt a VÜSZI-nél megtudtuk, ismét a régi rendszer szerint

Dolgoznak a Damjanich Iskola felújításán

Bontás után alapozás
Augusztus óta zajlanak a munkák a Damjanich János Általános Iskola új épületének felújításán, átalakításán. A régi
épület egy részét, a tornatermet, a hozzá tartozó szertárat
és két öltözőt, az orvosi szobát,
a könyvtárat, a számítástechnikai és kézműves termet, a
régi faépületet, a benne lévő
szertárral és két tanteremmel
együtt lebontották, s a múlt hét
folyamán megtörtént az új épület alapjainak kiásása is. A napokban már az alapok készülnek, a munka az ütemterv szerint halad.
Elkészült az a csapadékvíz-elvezető
csatorna is, amivel az építési területen
korábban meglévő 60 cm átmérőjű
zárt csatornát váltották ki. Ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy megkezdődhessen az új tornacsarnok
alapjainak elkészítése. Az új, 100 cm
átmérőjű, szintén zárt csapadékvíz-elvezető csatornát az utca területén építették ki.

zajlik a gyűjtés, csütörtökön és szombaton indulnak útnak a zöldjáratok.
Ha valahol nem történik meg a szállítás, arról a 418-603-as telefonon tehetnek bejelentést reggel 6-tól 14.30-ig.
Kép és szöveg: jb

forintért is hozzá lehet jutni egy régi
típusú, kb. 70m2-es épülethez, azonban a kínált ingatlanok többsége inkább a 25-40 millió forintos kategóriában helyezkedik el – de természelett infrastruktúra, valamint a közle- tesen jelen vannak a piacon ennél jókedési nehézségek – a tömegközleke- val drágább házak is. Noha van kínádés ritkább, több időt vesz igénybe, a lat kisebb alapterületű családi házakfővárosi bevezető utakon pedig szinte ból is, a jellemző méret a piacon 100állandósultak a dugók. Az agglomerá- 250 m2-es ingatlan.
ció előnyeit és hátrányait vizsgálva a
Városunkban a legdrágább – kétfelmérés pozitívumként említi a kel- ségtelenül igényes – családi házakat a
lemes, parkos környezetet, a jó leve- „Blaha“ városrészben kínálják, itt a
gőt.
kért ár akár a 125 millió forintot is elMint az a felmérésből kiderül, Gödöl- érheti. A négyzetméterárak jellemzően nem lépik túl a
300 ezres határt. A
kereslet inkább a felújítandó, 70-es években épült, 30 millió
forint alatti kockaházak iránt erős, ennél drágábbra már
jóval alacsonyabb a
kereslet. A vásárlók
elsősorban a fővárosiak közül kerülnek ki, de a régión
belülről is érkeznek
Népszerűek a ‘70-es években épült házak potenciális
vevők.
lő változatlanul vonzó a kiköltözni Jellemzően a kertvárosi ingatlanok
iránt nagy a kereslet. Jellemző tapaszszándékozók körében.
Nagy a kínálat családi házakból, me- talat, hogy 30-35 millió forint alatti
lyek ára állapotuktól és elhelyezke- házak nagytöbbsége felújításra, kordésüktől függően széles sávban szó- szerűsítésre szorul.
Kép és szöveg: jb
ródik. A kertvárosban már 12 millió

A Blaha a legdrágább

Gödöllői ingatlanmustra
Az agglomerációban élés előnyeit és hátrányait vizsgálta a
Menedzsment Fórum az elmúlt
héten. Az összefoglalóban több,
a főváros vonzáskörzetéhez tartozó település mellett Gödöllőn
is femérték, mennyiért és milyen ingatlanok közül válogathatnak az érdeklődők.
Mint az a felmérésből kiderült, általánosságban jellemző, hogy az agglomerációban inkább a családi házas területeket részesítik előnyben a vásárlók, ezek között is a többség a néhány
éve épült, de szolidabb árfekvésű ingatlanok közül próbál válogatni, de
adott esetben mutatkozhat igény kis
lakásszámú projektekben megvalósuló társasházi lakásokra is. Ugyanakkor néhány évvel ezelőtt meglehetősen sokan vásároltak az agglomerációban épült „suburb“ típusú sorházas
lakóparkokban. Az árak, valamint a
kereslet-kínálat szempontjából döntő
fontosságú, hogy a fővárostól melyik
irányba, melyik településen vagyunk.
A vizsgálat szerint több, korábban
népszerű település vesztett vonzerejéből, a visszaköltözések oka elsősorban a fővárosihoz képest kevésbé fej-

Folytatódik a Petőfi Sándor Művelődési Központ megújulása
Folyamatosan újítják fel a székeket a Petőfi Sándor Művelődési
Központ színháztermében. A munkát egy hónapja kezdték meg
és várhatóan januárra végeznek vele. Ennek az az oka, hogy a felújítás idején is folyamatosan zajlanak az előadások, rendezvények, így csak a köztes időben van lehetőség arra, hogy soronként
végezzék a munkálatokat.
A Művelődési Központ egy az önkormányzattal közösen beadott
pályázat útján nyert forrásból tudja mindezt végrehajtani. Az
ülések mintegy négymillió forintból újulnak meg, lehetőség szerint áthúzással, szerkezeti felújítással teszik rendbe a nézőtér székeit, amik azonban már nem javíthatóak, azokat teljes egészében
kicserélik.
Kép és szöveg: kj
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A következő hetek fő feladata a leendő tornacsarnok alapozása, jelenleg
is zajlik. Ezt követően kerül sor a tartószerkezet építésére, ami a tervek
szerint január közepére készül el.

A helyszínen közel harminc ember
dolgozik, s e közben a meglévő épületrészben zavartalanul folyik az oktatás.
A mintegy egy évet igénybe vevő,
óriási volumenű – közel 1 milliárd forint értékű – átépítéssel megszűnik a
főépület korszerűtlen fűtése és világítása, és az iskola több helyszínen
történő működése.
A beruházással három tömbből álló,
5000 négyzetméter
hasznos alapterületű iskola jön létre,
16 tanteremmel, 3
csoportszobával, 8
szaktanteremmel
(természettudományi, idegennyelvoktatási, számítástechnikai, kézműves és művészeti
oktatási, tánc, moz-gás és színházoktatási terem), tornateremmel, 4
öltözővel, tantestületi szobával, orvosi
szobával,
szertá-rakkal,
könyvtárral, étkezővel, tála-lókony-

Decemberig lehet pályázni a kastélyfelújításra

Többfázisú fejlesztés
Hamarosan megjelenik a gödöllői
Grassalkovich-kastély
5200 négyzetméteres parkjának felújítására és az egyes,
kettes épületszárny múzeummá alakítására szóló közbeszerzési pályázat – tájékoztatta a
sajtót Révész T. Mihály, a Gödöllői Királyi Kastély Kht. ügyvezető igazgatója.
A jelentkezés decemberben zárul le, a
januári szerződéskötést követően februárban kezdődhet a munka. A kilencven százalékban
uniós forrásból
finanszírozott,
1,666 milliárd
forintos projekt
keretében a kastély parkja viszszanyeri eredeti
formáját,
egy
XIX. századi angolkert képét, és
megindulhat a
csaknem 1700
négyzetméter
alapterületű múzeum fejlesztése. Mindeközben már
dolgoznak a rehabilitáció ötödik fázisának előkészítésén is, a régi zenészház és a királyi télikert felújításán, amelyeket az uniós együttműködés hivatalos helyszíneivé kívánnak
alakítani.
A felújítás után a kastély ezen részei
alkalmassá válnak nemzetközi talál-

kozók megrendezésére, akár Magyarország EU-elnökségi programjainak
megtartására is – tette hozzá Révész T.
Mihály. A negyedik fázishoz hasonló
nagyságrendű, 1,5-1,6 milliárdos projekt lebonyolításához jelenleg forrást
keresnek. Ehhez a folyamathoz kapcsolódik egy emelt szintű, négy csillag pluszos szálloda megépítése is –
magánbefektető bevonásával – a kastély régi gazdasági épületei és a nyári
lovarda átalakításával.
A megvalósításra pályázó magyar-német konzorcium ajánlatáról a követ-

kező hetekben születhet döntés –
mondta az igazgató, aki úgy véli,
hogy az örökségvédelem konzervatív
módon nem menedzselhető, csakis az
állami szereplők és a magánbefektetők együttműködésével.
Forrás:Napi Gazdaság
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Hármas koncert a művelődési központban

A Zene Világnapján
Nem mindennapi koncerttel
emlékeztek meg a zene világnapjáról városunkban. Október
elsején a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében nagyszabású koncerten
ünnepelte együtt a muzsikát az
Arpeggio Gitárzenekar, a Gödöllői Városi Vegyeskar és a Talamba ütőegyüttes.
A koncert egyben az őszi hangversenybérlet második eseményei is volt,
amelyen a három zenei együttes világ körüli útra invitálta a közönséget.
Ezért is kapta az est a „Világ hangjai”
címet. A koncert első részében Ariel
Ramírez Creol miséje csendült fel, a
második részben pedig afrikai, brazil, dalmát, indián, macedón, magyar
és spanyol dallamok szólaltak meg. A
produkció igazi zenei csemege volt,
hiszen a műveket a Talamba ütőegyüttes kifejezetten erre az alkalomra dolgozta át, s több mint hetven fő
szólaltatta meg azokat, ki-ki a maga
hangszerén, gitárral, ütőhangszerrel,
illetve énekhanggal.

Október elsejét Yehudi Menuhin
világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára nyilvánította
az UNESCO 1975-ben a Zene Világnapjának. A művész ekkor az ENSZ
Nemzetközi Zenei Tanácsban töltött
be elnöki tisztet s ez tette lehetővé
számára, hogy életre hívja azt a nagyszabású rendezvénysorozatot, amely
ma már világszerte jellemző erre a
napra.
„Szavakkal már nagyon sokszor
visszaéltek, különösen a korunk társadalmában egyre növekvő tudatlan-

Új lehetőségek, közös porjektek

Wageningeni látogatás
Holland testvérvárosunkba, Wageningenbe látogatott egy gödöllői küldöttség az elmúlt hét végén.
A Testvérvárosi Egyesület
szervezésében létrejött programban civil szervezetek képviselői, szociális intézmények
munkatársai és önkormányzati képviselők vettek részt Krassay László alpolgármester vezetésével. A két település kapcsolatában hagyományosan
évente tartanak nagyobb találkozót,
amikor is az egyes szakterületek képviselői szakmai találkozókon cserélik
ki tapasztalataikat.
Ez alkalommal a Testvérvárosi
Egyesület mellett a Zöld Klub, a Regina Alapítvány, az Egyesített Szoci-

ális Intézmény, a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai valamint gödöllői diákok
kapcsolódtak be a munkába. Az ő részükre öt helyszínen rendeztek szakmai programokat. Szakterületének
megfelelően ki-ki iskolalátogatáson,
biofarm megtekintésen, természetvédelmi-, valamint több, a szociális
szférát érintő programon vehetett
részt. A látogatás egyik rendkívül si-

Neustadti diákok vendégeskedtek Gödöllőn

Játék és tanulás
A Török Ignác Gimnázium és a
Neustadti Gimnázium között
1991 óta fennálló cserekapcsolat keretében 2008. október 3.
és 11. között 22 német diák és
két tanár tartózkodott nálunk.
A csereprogram témája: „Közös a felelősségünk a minket
körülvevő környezetért”.
Ennek jegyében ellátogattunk Ökörtelek-völgybe, ahol megismerkedtünk a Zöld híd program keretében a
komposztáló teleppel. A „kötelező”
feladat mellett kirándulásokat szerveztünk a Dunakanyarba, Budapestre
és a Lázár Lovasparkba.
Német vendégeink természetesen
megtekintették a Gödöllői Királyi
Kastélyt, órákat látogattak a Török
Ignác Gimnáziumban és a Tóth Katalin tanárnő által szervezett 10. „jubileumi” sportnapon is aktívan és nagy
lelkesedéssel vettek részt. A német diákok és kísérőik a Polgármesteri Hivatalban is szívesen látott vendégek,
ahol dr. Fábián Zsolt tanácsadó úr
német nyelvű tanulságos és élvezetes
beszámolóját hallgathatták meg városunk történelméről, gazdasági és politikai fejlődéséről.
A cserekapcsolatban részt vevő 22
diák és a szervező tanárok nevében
szeretnék köszönetet mondani minda-
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zoknak, akik segítettek a hazai program lebonyolításában. Köszönet illeti
elsősorban a programban részt vevő
diákokat és szüleiket, akik 9 napon
keresztül otthont adtak a német diákoknak, illetve Rácz Ilona tanárnőt,
aki a két német kísérőtanárt látta vendégül és részt vett a szervezésben.
A részt vevő diákok: Bencsik Levente, Ella Bettina, Iván Viktória, Kocza Mihály, Kovács Enikő, Kreisz Daniella, Krisztik Erika, Kurucz Katalin, Mészáros Petra, Pásztor Judit,
Pásztor Norbert, Rimán Dorottya,
Szabados Bettina, Varga Máté, Tóth
Eszter 10.b, Both Eszter, Dankó Fruzsina, Dávid Ádám, Fischer Gyöngy,
Kisgergely Viktória, Kiss Eszter, Simon Boglárka 10.a osztályos tanulók.

ság következtében. A zene azonban
továbbra is módot ad arra, hogy az
emberek ma is megértsék egymást,
amikor az emberiségtől a múlt előítéletei távolabb
állnak, mint valaha, de megerősödve kerülnek
előtérbe azok az
örök
értékek,
amelyek mindig
részét képezték
bármely
nép
minden művészi
megnyilvánulásának. Az igazság, ami a világ
minden népművészetében, zenei stílusában ezernyi színben mutatkozik meg, képessé tesz bennünket
arra, hogy egyetértésre jussunk egymással.” – mondotta Yehudi Menuhin
1975. október 1-jén Torontóban, az
első zenei világnapon megtartott beszédében. Az elmúlt harminchárom
évben egyre több helyszínen kapcsolódnak be a világnap eseményeibe, s
egyre több műfaj képviselői igyekeznek tenni azért, hogy az embereket
ezen a napon, ha csak néhány percre
is, a zene feléfordítsák.
(k.j.)

keres rendezvénye volt, amikor a gödöllői küldöttség tagjai a helyi városi
piacon a magyar népzenével és gasztronómiai különlegességekkel ismertették meg testvérvárosunk lakóit.
A találkozó adott lehetőséget arra,
hogy Geert Van Rumund, Wageningen polgármestere, és Krassay László
Gödöllő alpolgármestere közösen indítsák el azt a honlapot, amellyel új
színteret nyitnak a két város kapcsolatában.
A két nyelven (magyarul és hollandul) néhány napja működő honlap, a
www.stedenbandwageningengodollo.eu
címen érhető el. Minden érdeklődő
megismerheti az elmúlt években kifejtett munkát, s tájékozódhat a testvérvárosi kapcsolat aktualitásairól,
valamint a két település életéről.
A városvezetők tárgylatak a már
folyamatban lévő és tervezett közös
programokról, valamint olyan tervezett közös projektek felépítéséről,
amelyeket az Európai Unió finanszírozna.
Köszönjük dr. Gémesi György polgármester úrnak a város 50.000 Ft-os
támogatását és a szép Gödöllő pólókat, dr. Fábián Zsolt úrnak a vendégek fogadását a Polgármesteri Hivatalban
és segítségét a neustadti igazgató, dr. Anton Hochberger elszállásolásában. Ezúton
köszönjük meg Pásztor Szilviának, a kastély rendezvényszervezőjének a program
szervezésében és lebonyolításában nyújtott
igen jelentős segítségét, Köles Krisztiánnak, VÜSZI Kht. környezetvédelmi referensének a komposztálás bemutatását, Bagi Beátának, a Profikomp Kft.
igazgatóhelyettesének a bemutató tolmácsolását. A Gödöllő és Környéke
Regionális Turisztikai Egyesülettől
nagyon értékes ismertetőket kaptunk
Magyarország szép tájairól, melyeket
a Csikósné Hunics Györgyi tanárnő
által lebonyolított Magyarországkvízjáték után ajándékba adtunk a
vendégeknek.
A cserekapcsolatok működéséhez a
Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány rendszeresen nyújt 50.000 Ft-os
támogatást, amely nélkülözhetetlen a
programok lebonyolításához.
Sinkáné Szabó Zsuzsanna tanár,
a cserekapcsolat szervezője

Újabb hagyományt teremtenek

Múzeumok őszi fesztiválja
Az ország összes régiójából mintegy
száztíz múzeum több mint hétszáz programmal várja a látogatókat és a szakembereket hat héten át szeptember 29. és
november 15. között a Múzeumok Őszi
Fesztiválján. A Múzeumok Mindenkinek Program (MMP) országos rendezvénysorozatát immár harmadik alkalommal rendezik meg.
A Múzeumok Majálisa és a Múzeumok Éjszakája mellett sikerült egy
újabb hagyományt teremteni ezzel az
évente ismétlődő, hosszabb időszakon
átívelő rendezvénysorozattal, amelyen a
látogatók széles rétegei kereshetik fel a
múzeumok kiállításait, és vehetnek részt
különleges élményt nyújtó, változatos,
szórakoztatva oktató programokon,
több napos rendezvények, családi hétvégék és rendhagyó tanórák keretében.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programjain 2006-ban 49 múzeum vett részt,
2007-ben 75, idén pedig már 110 múzeum szervez a nagyközönségnek szóló
rendezvényeket 8 témakörbe csoportosítva. A múzeumi szakma valamennyi
területét érintő témák a múzeumi programpaletta sokszínűségét jelzik, és ezál-

tal egy szélesebb látogatói kör megszólítására és bevonására nyílik lehetőség a
programsorozat időszakában.
Ebben az évben a kastély kapcsolódott be a programsorozatba, melynek
keretében október 18-án egész napos,
vadászati témájú rendezvényekkel várja
az érdeklődőket. Többek között megtekinthetik a Magyar Vadászíjász Egyesület trófeáinak kiállítását, a kézművesek,
iparművészek vadászati témájú vásárral
várják a látogatókat, a gyerekeket vadászgörény simogatásra, és „múzeumi
vadászatra”, játékos vetélkedőre invitálják a szervezők.
(ny.f.)

Az Év Olvasói: 4 hónapos és 91 éves

Könyves vasárnap
Október 12-én ingyen iratkozhattak be és ingyen használhatták
az internetet, akik ellátogattak
ezen a Könyves vasárnapon a
városi könyvtárba.
Délután rendezvények és események
követték egymást. A nyári Népmese
napja alkalmából megtartott rajzverseny
eredményhirdetésének bevezetőjeként
az ugyancsak nyáron lezajlott Fa ága rügyével fesztivál résztvevői meséltek a
várakozó gyerekeknek. Akik aztán sorra
mehettek ki az emléklapokért és díjakért. A külföldi Crayola cég által ajándékozott értékes játékokat a következő díjazottak kapták:
Óvodások: Lami Dóra, Nagy Réka,
Barta Regina, Gyimesi Réka, Nagy Péter, Szilágy Zselyke, Vecsey Fanni.
Kisiskolások: Szmrityka Hanna, Hámor Emese, Lukács Lilla, Bukovácz Kata, Veigl Mercédesz.
III. korcsoport: Novák Dóra, Szmrityka Júlia, Jenes Zoltán János, Radics
Krisztina.
Irodalmi műhely alakult a maguk
örömére, s persze az esetleges nyomtatásban megjelenés reményében író vagy
még csak írogató, tervezgető felnőttekből a Budapestről érkezett Képes Gábor
költő vezetésével. Voltak, akik már arra

is vállalkoztak, hogy felolvasnak írásaikból az öt órakor kezdődő jazz délutánon Marosi Ottó és barátai zenei fellépésének szüneteiben.
Végül, hat órakor kiosztották az Év
Olvasója díjakat. A legidősebb díjazott a
91 éves Dávid Ferenc volt. A legfiatalabb a négyhónapos Petrovics Dániel
Dominik.
Az Év Gyerekolvasója díjat Galántai
Eszter kapta, aki 152 könyvet kölcsönzött ki az év folyamán. Az Év Felnőttolvasója 168 könyv kikölcsönzése után
Tóthné Radványi Ágnes.
Az Év Olvasócsaládja tagjai a következők: Barabás Enikő, Székelyhidi
Blanka, Székelyhidi Kata, Székelyhidi
Tamás, Székelyhidi Zsófia, Székelyhidi
Lászlóné, Barabás Zoltánné Kárász
Ilona.
N. A.

Nagy siker volt a Kutatók éjszakája

Egyetemi elismerés
Az egyetemek a tradíciók avatott őrzői és az új ismeretek bővizű forrásai
egyben. Ebben a szellemben fogadta
a gödöllői egyetem több tudományos
műhelye és színháza a Kutatók éjszakájára érkező vendégeit szeptember
26-án.
A földszinti rektori díszteremben
az egyetemen zajló falukutatásokról,
valamint a születés, a kisgyermekgondozás művelődéstörténeti kérdéseiről lehetett tájékozódni igényes kiállítású és tartalmú poszterek és filmek megtekintésével, s ami az igazi
varázsát adja a Kutatók éjszakájának,
a kutatókkal beszélgetve.
A Vadvilág Megőrzési Intézet sokszínű programja mellett a „kakasos”
víztorony volt a gyerekek igazi kedvence, akik körében nagy sikert aratott az állathangok és a trófeák bemutatója is. A Fizika és Folyamatirányítási Tanszéken megelevenedtek Öve-

ges professzor kísérletei. A bátrabb
látogatók a kollégium tetején megtekinthették a fotovillamos erőmű napelemtábláit. A kutatók éjszakája sok
érdeklődőt vonzott, a legtöbben azonban az Erkel Ferenc Általános Iskolából érkeztek a Szent István Egyetemen megrendezett, a tudományos
műhelyeket a tizenévesek körében
népszerűsítő rendezvényre. Solti
László rektor és Tarr Zsuzsanna, a
program koordinátora oklevéllel köszönte meg a részvételt. A dokumentumot és 50 ezer forintos könyvutalványt október 10-én adta át Putz Norbert igazgatónak Tarr Zsuzsanna.
Az Erkel iskola után a Damjanich
János Általános Iskolából és a Török
Ignác Gimnáziumból voltak a legtöbben kíváncsiak a fizikai kísérletekre,
a Vadvilág Megőrzési Intézet természet közeli bemutatóira és a Kutatók
éjszakájának egyéb eseményeire.
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Bűnözők az interneten

Csaló kerestetik

Emelik a büntetéseket

Rendőrségi hírek

Csalót keres a rendőrség, aki a
www.vatera.hu internetes portálon kínált eladásra 22 db mobiltelefont. A
tettes P. Gergő néven fogadta a megrendeléseket és V. Szabolcs nevén
nyilvántartott bankszámlára kérte a
vételár kifizetését. A jelenlegi adatok
szerint 7-en rendeltek a nagy értékű
telefonkészülékekből és a vételárat is
átutalták, de a postai küldemény nem
a meghirdetett telefont tartalmazta.
Vagy egy értéktelen készüléket kaptak, vagy játéktelefon volt a dobozban. A nyomozás során kiderült, hogy
a bűncselekményhez P. Gergőnek és
V. Szabolcsnak nincs köze. Előbbinek
az internetes postafiókját törte fel a
tettes, utóbbinak pedig a nevével és
adataival élt vissza, mikor tudta és engedélye nélkül bankszámlát nyitott a
nevére. A rendőrség további sértettek
jelentkezését várja az ország egész területéről, akik a magát P. Gergőnek
kiadó személytől mobiltelefont vásároltak a fent nevezett internetes portálon keresztül. A sértettek a 34/587850-es telefonszámon, vagy a 107-es
és 112-es segélyhívók bármelyikén
jelentkezhetnek.

Szigorodik a KRESZ

A Gödöllői Rendőrkapitányság az
utóbbi időben olyan állampolgári jelzéseket kapott, mely szerint a kapitányság városi vagy GSM központi
hívószámain (06-28-514-645, 06-28514-655, 06-20-4441274, 06-30-3835826) hosszas várakozás után jelentkezik a kezelő. Ennek oka, hogy a kapitányság épületében lévő automata
telefonközpontra érkeznek be a hívások. Amíg a kezelő egy bejövő hívást
fogad, addig a központ érkezési sorrend alapján várakoztat, s eközben
nem foglalt jelzést ad, hanem folyamatosan kicsöng. Kérjük a lakosság
türelmét, s egyben ismételten tájékoztatjuk a tisztelt állampolgárokat a
járőrszolgálati gépjárműveink közvetlen elérhetőségéről:
Aszód Rendőrőrs területén szolgálatot teljesítő közterület szolgálat mobiltelefonszáma: 06-20/516-59-40
Kistarcsa Rendőrőrs területén szolgálatot teljesítő közterület szolgálat
mobil telefonszáma: 06-70/214-65-00
Pécel Rendőrőrs területén szolgálatot teljesítő közterület szolgálat mobiltelefonszáma: 06-70/522-65-17
Veresegyház Rendőrőrs területén
szolgálatot teljesítő közterület szolgálat mobiltelefonszáma:06-20/989-26-07
Dány Körzeti megbízotti Alosztály
területén szolgálatot teljesítő közterület szolgálat mobil telefonszáma:
06-20/496-21-38.

Rablás
A Gödöllői Rendőrkapitányság
Felderítő Osztálya rablás bűntett
megalapozott gyanúja miatt folytat
eljárást. 2008. szeptember 25-én

20.30-kor Gödöllő, Szabadság út
egyik családi házába két ismeretlen
férfi személy hatolt be és az ott élő
idős házaspárt tettleg bántalmazták. A
bántalmazás következtében az idős
férfi 8 napon belüli, míg felesége 8
napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bántalmazást követően a
sértetteket értékeik átadására kényszerítették.
Az átadott arany ékszerek és készpénz összege 600 ezer forint. A sértettek elmondása alapján az alábbi grafika készült az egyik elkövetőről. Kérjük, hogy aki felismeri a grafikán lát-

Egyre inkább a figyelem középpontjába kerülnek a közlekedési balesetek, s egyre több akciót indítanak ezek elkerülése
érdekében. Nemrég számoltunk be arról, hogy az utóbbi
időben a gyalogos-átkelőhelyek közelében, illetve kerékpárosok részvételével bekövetkezett közúti közlekedési balesetek megnövekedett száma
miatt a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság a gyalogosátkelőhelyek környezetét és a kerékpárral közlekedőket fokozottan ellenőrzi. Most újabb
akció is veszi kezdetét, aminek
célja az elalvás miatt bekövetkező közúti közlekedési balesetek számának csökkentése.

Traffipax

ható férfit, vagy a személyazonosságának megállapítása érdekében bármilyen információval segíteni tudja
az eljárást, hívja a Gödöllői Rendőrkapitányságot a 28/514-655 telefonszámon, vagy a 112-es, 107-es
rendőrségi hívószámok valamelyikét,
illetve névtelensége megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80/555111-es telefonszámot!

A Gödöllői Rendőrkapitányság október második felében az alábbi időpontokban és helyszíneken tervez traffipaxos ellenőrzést: október 16: Isaszeg, Pécel, 17-én: Mogyoród, Kistarcsa, 18án:Nagytarcsa, Kerepes, 19-én: Kistarcsa, Kerepes, 20-21-én: Gödöllő, 22-én:
Mogyoród, Kistarcsa, 24-én : Csömör,
Nagytarcsa, 25-én: Pécel, 26-án: Isaszeg, 27-én Gödöllő, 28-án: Valkó,
Dány, 29-én: Zsámbok, Vácszentlászló,
30-án: Kistarcsa, Kerepes, 31-én: Mogyoró és Csömör területén.

Mindezek mellett a napokban újabb
szigorításokat jelentettek be egy közlekedésbiztonsági konferenciát követően. Az elhangzottak szerint a jelenleginél jóval szigorúbb szankciókat
vezetnek be azok ellen a sofőrök ellen, akik nem kapcsolják be a gyermekülés biztonsági övét. Jelenleg el-

Újdonság a MÁV állomáson

Vegyen jegyet interneten
A vonattal utazóknak az elmúlt hetekben az jelentett örömet, hogy megújult
és ismét megnyílt az egykori királyi váró főbejárata, s már nemcsak az állomás
felől juthat be az épületbe az, aki jegyet
szeretne vásárolni. A napokban újabb
újdonság fogadta az utazóközönséget a
váróteremben. A MÁV üzembe helyezett egy jegyautomatát, ami azokat az
utasokat szolgálja ki, akik mellőzni szeretnék a sorbanállást, és az interneten kívánják megvásárolni menetjegyüket.
A szolgáltatást a MÁV honlapján, a
www.mav-start.hu címen keresztül ve-

A hét kérdése
– Ön szerint többségében kik
felelősek a gyalogosátkelőhelyeken történő balesetekért? – tettük fel a kérdést
kedves olvasóinknak a múlt
héten. Ez a kérdés nem csak
lapunkat érdekli, hanem a
rendőrséget is. Ez az egyik
oka, hogy a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság a gyalogos-átkelőhelyek környezetét
és a kerékpárral közlekedőket
fokozottan ellenőrzi október
1. és november 30. között.
Íme, néhány a beérkezett válaszokból.
„…A zebrán történő balesetek jól
példázzák nem csak a közlekedési,
hanem az általános morált is. Mindenki azt csinál, amit akar, senki
nem törődik a másikkal. Nem egy
példát láttam arra a gyalogosok és
az autósok körében, hogy még a jelzőlámpás átkelőknél sem veszik figyelembe a KRESZ –t…“
Kiss Ferenc
„...Mindkét fél, magamat, mint gyalogost is beleértve. Bécsben, ha sie-

hetik igénybe az érdeklődők. A jegyet az
automatából a vásárláskor kapott kóddal vehetik át. Az itt megrendelt jegyeket azonban a hagyományos pénztárakban és egyéb kijelölt helyeken nem vehetik át. A honlapon részletes útmutatás
található a vásárlás folyamatáról, az ott
leírt lépéseket követve bárki könnyedén
megvásárolhatja jegyét vagy bérletét.
Fontos azonban tudni, hogy az így vásárolt jegyekhez számlát csak a pénztárakban tudnak biztosítani, akinek tehát
erre is szüksége van, annak továbbra is
be kell állnia a sorba a pénztárnál.
tős magyarként a járda széle felé közeledtem, ott megállt az élet, annyira
figyelték a járművezetők a körülményeket, azaz a potenciálisan lelépő,
tehát csak közeledő gyalogosokat is.
– Magyarországon anyázás, agresszív
indulatok a járművezetők részéről:
olaj a tűzre. Ha ilyen agresszivitással vezet a sofőrök többsége, legalább felerészben ők maguk is hibásak, ha félreérthető vagy szabálytalan helyzet adódik.
– Függ minden a nép kultúrájától.
Az arabok sok fekvőrendőrt alkalmaznak, egyes keleti nagyvárosokban olyan akadályt építenek a
„megállni kötelező“ helyek elé, hogy
ott összetöri a kocsiját, aki nem áll
meg. Mindenütt az adott népnek
megfelelő rendészet működik, csak
nálunk nem. Bécsben kevesebb az alkoholszonda, de jóval szigorúbb a
büntetés....Magyarországon a nép
mentalitása még alulfejlett, az ellenőrzés és a szankciók már nyugatiasodóak. (Na, tényleg?? ugyan...)
Sok minden másban is tapasztalható
ez a felemás állapot...
Földvári Sándor
„ …Nagyon ideje volt már egy ilyen
ellenőrzés-sorozatnak. Csak remélni
tudom, hogy mind a gépkocsiveze-

Továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, témajavaslataikat az alábbi e-mail címre:
szolgalat@libori.hu, vagy a Gödöllő, Pf. 112. címekre.
Korábbi, valamennyi cikkünk a
www.drborosandrea.hu oldalon
olvasható.

tők, mind a gyalogosok egyforma elbírálás alá esnek majd, korra és
nemre való tekintet nélkül! Mert
amikor az öreg néni a tilos jelzés ellenére „szalad” át a zebrán a kocsik
között, nem csak magát és az autósokat veszélyezteti, hanem rossz példát
is mutat másoknak, főleg a gyerekeknek. S jaj annak, aki ilyenkor
rájuk mer szólni!...”
Bakácsné
„Azt gondolom, hogy a közlekedési
szabálysértéseket nem büntetik elég
szigorúan, s csak akkor foglalkozunk
velük, ha valami tragédia történik.
Egyébként bocsánatos bűnnek tartjuk, ha valaki átszalad a piroson,
mert siet, vagy ha áthajt a zebrán,
mert már nem volt több gyalogos.
Pedig ezek vezetnek a halálos balesetekhez.
Az autósoknak is, meg a gyalogosoknak is meg kellene végre tanulni, hogy
a KRESZ-t az ő biztonságuk érdekében
találták ki, és be kell tartani.“
Lakatos M.
A hét kérdése:
– Ön melyik gödöllői fejlesztés megvalósulását várja leginkább?

Ezen a héten ismét a hozzánk érkezett kérdésekre válaszolunk röviden. Osztatlan tulajdonú örökségünket, melyben testvérem lakik,
értékesíteni szeretném. Mit tehetek, mihez van jogom?
A közös tulajdonú ingatlanban meglévő tulajdoni hányadát Önnek jogában áll szabadon értékesítenie. Abban
az esetben, ha kívülálló személytől –
tehát nem a tulajdonostársától – érkezik az ingatlan megvételére szóló
ajánlat, Önnek az ajánlat elfogadása
előtt értesítenie kell a tulajdonostársát, mert neki elővásárlási joga van, a
törvény szerint. Abban az esetben, ha
a tulajdonostársa az ajánlatot elfogadja, jogában áll az Ön tulajdonrészét
megvásárolni, s ez esetben Önnek kötelezettsége azt a számára eladni. Ha
a tulajdonostársa az ajánlatot nem fogadta el, akkor Ön jogosult a tulajdonrészét a kívülálló személy ajánlattevőnek értékesíteni. Lehetősége van
továbbá arra, hogy a bíróságtól kérje
a közös tulajdon megszüntetését.
Szülői ingatlant örököltem és hagyatéki eljárásnál elajándékoztam azt
a gyermekeimnek, csak haszonélvezetre tartottam igényt, de azóta a
férjem meghalt, a saját ingatlanunkból én csak haszon élvezetet
kaptam, mert a telket még nem közösen vásároltuk. Szeretném tudni,
hogy az ajándékot vissza lehet-e
venni? Ha igen, hogyan?
Az ajándékot Ön csak akkor követel-

sősorban a gyorshajtás, a piros lámpa,
illetve a vasúti jelzőlámpa tilos jelzésének figyelmen kívül hagyásai azok
a szabálysértések, amelyek kiemelkedően nagy számban fordulnak elő
hazánkban.
Ezek visszaszorításáért már változtattak, idén szigorodott a járművezetők előéleti pontrendszere, bevezették
az objektív felelősség elvét, illetve a
zéró toleranciát az ittas vezetőkkel
szemben. Eddig hatezer jogosítványt
vontak be, és több mint 6 milliárd forintnyi bírságot szabtak ki. Ugyanakkor további szigorítás várható a
KRESZ-ben. Így többek között, mivel a felmérések szerint a 20 év alatti,
jogosítvánnyal rendelkező fiatalok
követik el az összes baleset 10 százalékát, ezért részükre úgynevezett próbajogosítvány bevezetését és a gyermekülés
kötelező használatát is
tervezik.
Jelenleg a szakminisztériumban keresik a lehetőségét, hogy súlyosabb
szankcióval járjon, ha a
járművezető a gyermekülés biztonsági övét nem
köti be, mint ha a saját
biztonsági övéről feledkezik meg. Arról egyelőre nem esett szó, mekkora lehet a
büntetés, de az idei változtatások tekintetében a szakemberek drasztikus
mértékű emelésre számítanak. A
KRESZ új szabályain még dolgoznak, néhány hónap kell azok elfogadásához és bevezetéséhez.
-tgheti vissza, ha az alábbiak közül, valamelyik eset bekövetkezett:
1. Ha a megajándékozott gyermekei
az Ön vagy az Ön közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követtek el, az ingatlant vagy annak ellenértékét (árát) visszakövetelheti. Ebben az esetben sem követelhető viszsza azonban az ajándék, ha Ön a sérelmet megbocsátotta, például jelentős ideig nem követelte azt vissza.
2. Ha Ön az ajándékot valamilyen jelentős feltevés – amely több, mint
pusztán reménykedés – bekövetkezésére alapozva adta, s ez utóbb véglegesen meghiúsult. Ebben az esetben
az ajándékozás körülményei döntik
el, hogy erre hivatkozva lehet-e élni a
visszakövetelés kivételes jogával.
Szüleinktől örökölt házban bátyánk lakik, aki a részünket sem
megváltani nem akarja, sem értékesíteni nem hajlandó. Mit tehetnénk hogy a megörökölt tulajdonunkat használni vagy értékesíteni
tudjuk?”
A közös tulajdonukban lévő ingatlanjuk tekintetében, mindegyik tulajdonostársat megilleti az ingatlan
használatának joga, ugyanakkor azt
egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a másik tulajdonostárs jogainak
és törvényes érdekeinek a sérelmére.
Leveléből nem derült ki, hogy a testvér tulajdonostárs milyen megállapodás, s jog alapján gyakorolja a
használat jogát az egész ingatlan felett.
A tulajdonostársak megállapodhatnak
egymással a használat jogának gyakorlása tekintetében. Ami az Ön tulajdonrészének értékesítését illeti, arra
vonatkozóan a törvény szerint Ön
bármikor jogosult. Amennyiben kívülálló személytől kap vételi ajánlatot, azt közölnie kell a tulajdonostársával (testvér), s ha ő azt nem fogadja
el, abban az esetben Ön jogosult elfogadni az ajánlatot. Lehetősége van továbbá arra, hogy a bíróságtól kérje a
közös tulajdon megszüntetését.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Mc Hammer Lee: magyar hangja Hamerli Tibor

Pelikán Rádió portré
Az ismét Pelikán nevet használó
gödöllői rádióban több mint három éve nagy sikerrel fut egy műsor, a Péntek Esti Frász. Ebben a
kétórás, jó értelemben vett zenei
kavalkádban Hamerli Tibor és
Polyák Gyula műsorvezetők adagolják a sokszor ritkaságszámba
menő zenei csemegéket a hallgatóknak, ráadásul mindezt
megtoldva az egyéniségükből fakadó humorral. Erről beszélgettünk a páros egyik tagjával, Hamerli Tiborral, alias Mc Hammer
Lee-vel.
– Hogyan kezdődött a rádiós pályafutása?
– 2004 végén Polyák Gyula barátommal
épp egy buliba igyekeztünk, miközben a
kocsiban szólt a zene. Ekkor döbbentünk rá, hogy a világban rengeteg olyan
muzsika van, ami soha vagy csak nagyon ritkán jut el a szélesebb rétegekhez. Pedig ezek a zenék megérdemelnék
azt, hogy ne csak egy szűkebb tábor ismerje és hallgassa őket, hanem mások
is, de ennek nyilván kereskedelmi és
egyéb okai is vannak, ha a rádiók szempontjait nézzük. Mindenesetre ez a dolog szöget ütött a fejünkbe és kitaláltuk:
egy ilyen rádiós műsort kellene csinálnunk! Így tehát álmodozással vegyes
határozottsággal és mindenféle rádiós
műsorvezetői előképzettség nélkül, az
amatőrök önbizalmával írtunk egy műsortervet, amivel szépen besétáltunk az
akkori Másik Rádióba.
– Ott mit szóltak ahhoz, hogy két idegen besétál az utcáról, mondván,
hogy ők műsort akarnak vezetni?
– Határozott fellépésünkkel sikerült
megtévesztenünk őket és elhitetni velük, hogy alkalmasak vagyunk a feladatra. Erre ők azt mondták, hogy egy-két
próbaadást megér a dolog, hátha valami
jó sül ki ebből. Úgy látszik, hogy jót süthettünk, mivel egy idő után közölték,

hogy készüljünk,
mert szombat esténként élesben is
„bevetnek” bennünket. Ekkor indult útjára a Szombat Esti Frász című műsor, ami hamarosan átkerült a pénteki műsorsávba,
amivel természetesen a név is változott,
így óriási meglepetésre Péntek Esti
Frász lett belőle.

– Honnan jött a műsor neve?
– Ezt is – mint ahogy majd mindent –
közösen találtuk ki Polyák Gyulával,
természetesen erősen merítve a Travolta-féle filmcímből, a Szombat esti lázból. Aztán már csak egy frappáns szlogen kellett és megszületett a: „Péntek
Esti Frász: az egyik füleden be….és a
másikon is!” rigmus:)!
– Aki még soha nem hallotta a műsort, annak mit kell tudnia róla?
– A Péntek Esti Frász egy hétvégeindító
buliműsor, amivel ráhangoljuk az embereket arra, hogy hé, most lehet lazítani, kikapcsolódni, most nincs iskola,
nincs munka, most a pihenésé a főszerep. A koncepció az volt – és ez a mai
napig is szigorúan megmaradt –, hogy
olyan zenéket adjunk, amik kissé elütnek attól, amit ma a rádiókban hallani
lehet. Nevezhetjük ezeket rétegzenének
is, de mi jobban szeretjük az igényes ritkaságok kifejezést használni. Mindehhez hozzátartozik, hogy Polyák Gyulá-

Szenvedélybetegek találkozója

Isten a szabadító
Több, mint százan összegyűltek
az elmúlt szombaton, október
11-én a református templomban
megrendezett Szenvedélybetegek találkozójára.
Tibold Győző, aki az Iszákosmentő
misszió, az ugyancsak szenvedélybetegek szabadulását segítő Kékkereszt
egyesület gödöllői csoportjának vezetője, örömteli napra tekinthetett viszsza, mikor késő délután a résztvevők hazaindultak: – Jöttek csoportok szerte az
országból, Mosonmagyaróvárról, Kecskemétről, Szekszárdról, Szigetszentmiklósról, Csepelről. Megjelentek Paksról, Debrecenből, Nyíregyházáról. A ha-

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!
„Nem volt kegyes az időjárás a várostakarításhoz, azonban mégis eredményesnek mondható az akció, ami
szerintem nagyon jó ötlet volt. Azáltal, hogy már jóval korábban meghirdették, rá lehetett készülni, s ezt
meg is tették a városlakók.
Pénteken jártam sokfelé, és jó érzéssel töltött el, hogy a legtöbb helyen
rendezett portákat láttam, és a kertes
övezetben csaknem minden ház előtt
ki volt készítve a zöldhulladék.
Azt hiszem, ez is azt mutatja, a gödöllőiek igényesek a környezetükre, és
szívesen tesznek is érte. Ehhez kapcsolódóan még egy kellemes meglepetés ért. Bevallom, nem gondoltam
volna, hogy még szombaton, abban a
szakadó esőben össze is szedik a ki-
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táron túlról, Kárpátaljáról is érkeztek
hatan.
– A csoportok bemutatkozásán túl
voltak-e egyéni megnyilvánulások?
– Hárman tettek egyéni bizonyságot
arról, hogy megszabadultak a szenvedélybetegségüktől. Mindhármuk elbeszélése azt támasztotta alá: ezen a területen egyedül Isten képes a gyógyításra,
az Ő segítsége nélkül az orvostudomány
itt csődöt mond. Volt, aki elmondhatta,
hogy immár huszonhárom éve sikerült
maga mögött hagynia a rabságot, amit
az alkohol jelentett számára. Ilyen csak
isteni kegyelemből történhet, vallotta,
hiszen Isten az, aki, Ésaiás könyvéből
idézve, „megrepedt nádat nem tör el, a
helyezett zsákokat. Nagyon meglepett, amikor láttam, hogy jön a kocsi
és pakolják. Azt hiszem, máskor is
lehetne ilyen akciót csinálni, például
tavasszal, amikor, ha jól tudom,úgyis
kiemelten takarítják a várost a
VÜSZI dolgozói.“
Üdvözlettel: Nagy Lajos
„Köszönet annak az ismeretlen, becsületes megtalálónak, aki szeptember 26-án az Öreghegyi út 7/a alá a
telefonunkat bedobta.“
Tisztelettel: Török Ferencné
„Köszönetet szeretnék mondani odaadó munkájukért, hogy kiskutyám
visszakapta szabadságát, mivel eltávolították a kutyaugatás-gátló készüléket, ami ultrahanggal működött a
szomszédom faláról.
Köszönet illeti meg mindhármukat:
Pintér Zoltán alpolgármestert, dr.

val már több mint 10 éve diszkózunk,(innen tartottuk meg a Dj Oldschool & Mc Hammer Lee neveket) így
rengeteg olyan zenei anyagunk van, ami
megkönnyíti a rádiós munkánkat. A kettő között így persze némi átfedés tapasztalható, de a repertoárt állandóan frissítjük, így sohasem fullad unalomba az
egész, mi sem alszunk el és a hallgatók
sem.
– Milyen zenék szólnak a műsorban?
– A legfontosabb, hogy mi szeressük,
így A '70-es, '80-as évek funky és diszkó
slágerei mellett minden zenei stílusból
válogatunk, mint már említettem, rengeteg ritkasággal tarkítva. Szerencsére a
rádió vezetősége szabad kezet adott nekünk, így teljes
mértékben ránk van bízva,
hogy mit csinálunk. Adjuk a
jó zenéket és önmagunkat.
Talán ennek a két dolognak
köszönhetjük azt, hogy a
műsort igen sokan szeretik.
Ez „csak” a hobbink, de az
nagybetűvel, így szerényen
profi amatőröknek tartjuk
magunkat!
– Miért funky és diszkó?
– Polyák Gyulát még 1995-ben a Játék
Határok Nélkül című televíziós vetélkedőműsorban ismertem meg. Mindketten
bekerültünk a csapatba és erre nagyon
büszkék vagyunk, szóval ott kezdődött a
barátság. Ő a régivonalas rap, hip-hop
irányból érkezett, én meg a rockzene felől. Az idők folyamán a kettő valahol találkozott és így alakult ki az a zenei
elegy, amivel minden pénteken, két órán
keresztül, este 7-től 9-ig „bombázzuk” a
hallgatóságot.
– Milyen tervei vannak a jövőben?
– Szeretnék minél többet rádiózni és hála a Pelikán Rádiónak, erre lehetőségem
is van. A Péntek Esti Frászt mellett
szombat délutánonként is vezetek műsort illetve amikor csak időm engedi
„beugrok” egy-egy kívánságműsorba
vagy délutáni adásba. Emellett épp most
járok egy szinkronszínész-képző iskolába, ugyanis ez a dolog nagyon érdekel.
A rádiózás mellett a jövőben szívesen
vállalnék szinkronszerepeket is.
pislogó gyertyabelet nem oltja ki.”
– Lelkészek szolgáltak az alkalmon?
– Most hárman hirdettek igét. Orosz
Ferenc péceli lelkész, aki huszonöt éve
dolgozik a misszióban. Dömösről Némethné Balogh Katalin, aki az édesapja
helyébe lépve az ottani, az egész országos mozgalmat elindító, segítő
Iszákosmentő misszió vezetője. Záró
áhítatot Márkusné Láng Ilona lelkipásztor tartott, aki maga is az alkoholtól szabadult, harmincnyolc éves korában, s akkor addigi polgári foglalkozását feladva egyben egyházi szolgálatba is lépett.
– Hány Kékkereszt csoport működik Magyarországon?
– Ötven csoportot tartunk számon.
Tagjai viselik a kékkereszt jelvényt,
amit hat hónap nem ivás után tűzhetnek ki. Ma ketten kapták meg mint
újonnan szabadultak.
N. A.
Nánási Éva főjegyző asszonyt és Homa Ibolya irodavezetőt.
Tisztelettel: Tóth Sándor
Kedves Olvasóink!
Az elmúlt hetekben több levelet is kaptunk, amiket név és cím nélkül juttattak
el szerkesztőségünkbe. Már többször is
jeleztük, csak olyan levelek közlését
tudjuk vállalni, amiket ezekkel együtt
kapunk meg. Ha valaki nem szeretné,
hogy neve és/vagy címe megjelenjen
az újságban, úgy arra is van mód, ilyen
esetekben az író kérésének megfelelően csupán nevének kezdőbetűit közöljük, vagy név és cím a szerkesztőségben jelzéssel ellátva hozzuk le
az adott írást. Amennyiben a szükséges információk nélkül kapjuk meg
leveleiket, arra sincs módunk, hogy
személyre szóló levélben válaszoljunk a hozzánk intézett kérdésre.

Felelősségünk a teremtett világért

A fenntartható fejlődés
A fenti címmel, a Premontrei
Esték keretében hirdette meg
múlt szerdára a Keresztény
Fiatalok az Ifjúságért Egyesület (KEFI) ifj. Zlinszky János
egyetemi docens, Sólyom László köztársasági elnök környezetpolitikai főtanácsadójának
előadását a Premontrei Gimnáziumba.
Vendégünk rámutatott, hogy a soha
nem látott mértékű technológiai haladás, az anyagi javak tömeges előállítására és elhasználására épülő életmódunk, a Harmadik Világban élő felebarátaink és a természet elmúlt évtizedekben tapasztalható végletes kifosztása azt eredményezi, hogy ha
képtelenek vagyunk felülvizsgálni a
gazdasági növekedést középpontba
állító, önző, önhitt és igazságtalan világunkat, oly mértékben elherdáljuk
az utánunk jövő generációkat megillető természeti és kulturális örökséget, hogy alapvető szükségleteiket is
képtelenek lesznek kielégíteni.
„A gond nem pusztán gazdasági
vagy technológiai, elsősorban erkölcsi és lelki. Megoldást a gazdaság és a
technológia területén csak akkor találhatunk, ha mélységes változás
megy végbe szívünkben, amely elvezethet bennünket életformánk megváltoztatásához, valamint fogyasztásunk és termelésünk fenntarthatatlan
formáinak átalakításához. Vissza kell
térnünk az alázathoz, fel kell ismernünk hatalmunk korlátait, és ami még
ennél is fontosabb: tudásunk és ítélőképességünk határait. Olyan döntéseket hoztunk és hozunk, olyan tetteket
követünk el, és olyan értékeket teszünk magunkévá, amelyek egyre távolítanak minket mindattól, ami egy

egészséges bolygó és az emberek
egészséges közössége számára elengedhetetlen. Új felfogás és új kultúra
szükséges.” (Velencei nyilatkozat a
környezeti etikáról) – ezek II. János
Pál pápa és I. Bartholomeosz konstantinápolyi pátriárka közös figyelmeztető szavai 2002-ből, az ENSZ
Fenntartható Fejlődés Világkonferenciájának évéből.
„Kötelességet keresek.” – így idézte a tudós államférfit előadónk, ifj.
Zlinszky János, mikor belépve a Premontrei Gimnázium Fényi Ottó termébe, meglátta Teleki Pál miniszterelnök gödöllői szobrának másolatát.
Ha meg szeretnénk óvni a teremtett
világot a maga gazdag változatosságában magunk és a még meg nem
születettek számára, azaz ha elismerjük az utánunk jövő nemzedékek – talán homályosnak tűnő – jogát az emberhez méltó élet természeti és kulturális feltételeihez, akkor abból ma és
a mi számunkra csak kötelességek léteznek velük szemben. Ezek a kötelességek azonban nagyon is kézzelfoghatóak. A tudásunk megvan, hogy
változtassunk, amin változtatnunk
kell, ehhez azonban önnön hibáink
belátására, a jóra való képességünkben való hitre, erőre és mindenekelőtt
akaratra van szükségünk, erkölcsi és
lelki megújulásra.
A Velencei Nyilatkozat így végződik: „Nincs túl késő. Isten világának
hihetetlen gyógyító ereje van. Egyetlen nemzedék, egy emberöltő elég,
hogy Földünket gyermekeink jövője
felé fordítsuk. Isten segítségével és
áldásával, kezdődjék ez a nemzedék
most!” Úgy legyen! Mi készen állunk.
ifj. Bárdy Péter
Keresztény Fiatalok
az Ifjúságért Egyesület

MEGHÍVÓ
SZERETETTEL HÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT A PREMONTREI
ESTÉK KÖVETKEZŐ ELŐADÁSÁRA, OKTÓBER 22-ÉN, SZERDÁN
17 ÓRÁRA, MELYNEK TÉMÁJA AZ 1956-OS FORRADALOM
ESEMÉNYEI LESZNEK EGY SZEMTANÚ SZEMÉLYES EMLÉKEIN
KERESZTÜL.
CÍME: „NÉZVÉN NÉZTEK, DE NEM LÁTTOK“ – ’56 A FIATALOK FORRADALMA
ELŐADÓ: KARÁTSON GÁBOR FESTŐMŰVÉSZ, ÍRÓ
HELYSZÍN: PREMONTREI GIMNÁZIUM FÉNYI OTTÓ TERME
GÖDÖLLŐ, EGYETEM TÉR 16.
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Férfiagy...
A férfiakkal bánni kell tudni –
állítja David B. Wexler, akinek
hihetünk, mert nemcsak maga
is férfi, hanem pszichológus,
pszichiáter is.
Nem értik a családtagok, mi történt az
általában szerető, rendes, megbízható
férjjel, apával, ha váratlanul elkezd a
felsorolt jó tulajdonságoknak ellentmondóan viselkedni. Valami kiváltotta belőle a rá egyébként nem jellemző
viselkedést.
A Mi ütött beléd? című könyvben
olvashatunk a „törött tükrökről”, arról, mekkora csalódást okoz a férfiaknak, ha a partnerük, feleségük, gyerekük szemében nem azt látják, amit
látni szeretnének. Ha azoknak a szeme nem úgy tükrözi őket, ahogy, úgy
érzik, megérdemelnék, elvárhatnák.
Kimerítően értekezik a szerző a
nők hatalmáról: képesek kihozni a
hozzájuk tartozó férfiakból a jót is, a
rosszat is. Milyen eszközeik lehetnek
az előbbire, vannak az utóbbira.
Betekintést nyerhetünk a „férfiagy” működésébe. Hogy a férfiaknál

inkább tapasztalhatunk indulatos, agresszív megnyilvánulásokat, mint a
nőknél, annak az az oka, hogy gyakrabban vezérlik őket az értelem kontrollja alá nem vetett érzelmek. „Gondolkodni sem volt időm” – hallja gyakran a
pszichológus, mikor azt boncolgatják,
miért érkezett egy-egy adott ingerre a
férfipácienstől olyan kirobbanó erejű,
vagyis meggondolatlan válasz.
Hogy a férfiagyba oly sokszor nem
az értelmet, hanem az érzelmeket irányító területre érkeznek az ingerek,
annak nyilván az emberi fejlődéssel,
életformával összefüggő, az emberi
történelemben sarjadzó gyökerei vannak. A férfiaknak kellett észrevenniük a vészhelyzeteket, s gyorsan,
„gondolkodás nélkül” cselekedniük,
hogy elhárítsák azokat.
Vannak persze a férfiaknak olyan
meggyőződéseik, s belőlük fakadóan
olyan megnyilvánulásaik is, melyekre a szerző nem talál felmentést. Foglalkozik a hibás apai mintákkal. Felhívja rá a figyelmet, mik a jellemzőik
azoknak a férfiaknak, akiktől feltétlenül óvakodni kell. Akik nem jó

szándékú, csak többé vagy kevésbé
alacsony ingerküszöbű emberek, hanem egyszerűen rosszak, gonoszak,
akiket mégoly nagy türelemmel sem
lehet megváltoztatni.
De reméljük a többség a könyv
címlapján olvasható idézetre példa:
„Jobb ember lakik benne, mint aki
megjelenik.” A népszerű „hétköznapi
pszichológia” sorozat legújabb kötete
rájuk összpontosít, velük segít boldogulni a környezetüknek.
(David B. Wexler: Mi ütött beléd? – A
nehezen kezelhető férfi)
-nád-

AJÁNDÉKKÖNYV AZ ISKOLÁSOKNAK!
Aki 1000 forint felett kötelező olvasmányt vásárol, kap mellé egy „Magyar helyesírás röviden” című könyvet.
Az akció szeptemberben és októberben tart.

Megnyílt a GÖMB kiállítása

Van igény a színvonalas kultúrára

Titkos lépcsők

VII. Nemzetközi Liszt Fesztivál

Ismét kiállításmegnyitóra invitálták az érdeklődőket a GÖMB
tagjai, azaz a Gödöllői Művészbarátok. Csoportos kiállításuk
ezúttal „Titkos lépcső” címmel
látható a Petőfi Sándor Művelődési Központ Gödöllő Galériájában, ahol mintegy ötven
alkotó műveit láthatja a nagyközönség.

Nem telt el hosszú idő azóta, hogy a
GÖMB megrendezte első kiállítását
„Kívül belől” címmel. Kezdeményezésük időközben hagyományt teremtett, hiszen a múlt
évi „Madártávlat” után az idén
ismét megrendezték tematikus
kiállításukat, ami az idén a Titkos lépcső címet kapta.
Sok-sok lépcső, valóságos,
képzeletbeli, külső és belső, lelki és szellemi várja a látogatót,
aki már az ajtóban lelassít.
Ugyanis megváltozott, beépített térbe
lép, ahol magának kell megtalálni az
utat, a saját lépcsőjét, ami új titkokat
rejt. Titkokat, melyek új gondolatokat
nyitnak meg, s amiket mindenki másmás módon önt formába, olyanokat,

amiket Ács János költő a kiállítás
megnyitójára versben, Itzés Gergely
fuvolaművész pedig zenében fogalmazott meg.
Mint azt Varga Zoltán Zsolt kérdésünkre elmondta, az elmúlt években a
GÖMB –ön belül létrejött egy olyan
alkotó gárda, amely közel egy tucat
művészből áll, de akikhez egyre többen kapcsolódnak, akiket szívesen
keresnek meg, hogy részesei
legyenek annak az összművészetnek, amit a GÖMB kiállításai képviselnek.
A most megnyílt és november 23-ig látható kiállításra
is sokan jelezték, örömmel
hozzák munkáikat, amiből
végül is kiválasztották annak
az ötven alkotónak a műveit,
melyeket a Gödöllő Galériában láthatnak az érdeklődők. Ha valaki megtekinti a művészeti közösség által megrendezett ki-

állítást, bizonyára egyetért azzal,
hogy a GÖMB tárlata új hagyományt
teremt azáltal, hogy éltre hívott a
Nyári Tárlat mellett egy új, őszi tematikus kiállítást.
Kép és szöveg: jb

A GÖMB múlt évi kiállításán
láthatta először a közönség
Varga Zoltán Zsolt „Anyaföld” című művét is, amit az
idén már egy nemzetközi kiállításra is meghívtak. Az EuroArt
által a németországi Kevelaerben megrendezett tárlatra ötvennégy alkotó munkái közül
válogattak a szervezők, akik tizenötnek adtak lehetőséget a bemutatkozásra. Az „Anyaföld” című 1,5 méter magas, 3 méter hosszú szobor három hónapon át volt látható a város egyik terén. Megépítéséről, a kiállítást megelőző munkákról a Városháza Galériájában nyílt kiállításon tekinthetnek meg fényképes összefoglalót az érdeklődők.

Hetedik alkalommal rendezik
meg Gödöllőn a Nemzetközi
Liszt Fesztivált. A királyi kastély dísztermében négy estén
át négy tehetséges fiatal művész mutatkozik be. A fesztivál
művészeti igazgatóját Bogányi
Gergelyt, aki ebben az évben
nem lép a közönség elé, arról
kérdeztük, mire is számíthatnak az érdeklődők.
– Az idén négy rendkívüi tehetség,
Kaneko Mijuyi, Fuksz Anzselika, Fejes Krisztina és Utasi Noémi, talán a
négy legkülönlegesebb fiatal egyéniség mutatja be tudását a Liszt fesztivál keretében. Technikai értelemben
már valamennyien maximálisan felkészültek egy ilyen feladatra – mondta lapunknak a fiatal zongoraművész.
– Milyen zeneművek csendülnek
majd fel a négy estén?
– Rendkívül változatos programot
állítottunk össze, úgy, hogy Liszt Ferenc művei mellett Bartók, Kodály,
Bach, Beethoven, Chopin, Debussy,
Mendelsohn, Shumann és Rachmanyinov darabokat hallhat a közönség.
A koncertanyagokat az előadókkal
közösen állítottuk össze. Arra törekedtem, hogy a műsorpolitika egységes legyen, ugyanakkor legyen terük
az előadóknak, hogy azokat a műve-

ket is beépítsék a műsorba, amit úgy
éreznek, a legjobb tudásuk szerint
tudnak tolmácsolni a közönségnek.
Igyekeztem nagy szabadságot biztosítani a Liszt művek kiválasztásánál is.

– A Liszt fesztivált már hetedik
alkalommal rendezik meg. Hogyan
látja, az ilyen jellegű, magas színvonalú kulturális rendezvények iránt
hogyan változik az igény?
– Elkeserítő az, ami manapság ezen
a téren folyik, s nem csak hazánkban,
hanem világszerte. Sajnálatos az a
tény, hogy az elmúlt években elindult
egy folyamat, aminek eredményeként
rendkívül sok kulturális szenny zúdul
az emberekre. Emellett azonban
örömmel veszem észre, hogy nagyon

Bada Márta kiállítása a könyvtárban

A szeretet képei
„Lelkemből lelkedzett szerelmes magzatim” címmel látható Bada Márta kiállítása a Városi Könyvtár és Információs Központ olvasó- és konferenciatermében. Az október 5-én megnyílt
tárlatnak találó címe lett Komjáthy Jenő verssora. Olyan művek, sorozatok
kerültek a falakra, melyeket most először mutat be a nagyközönségnek az alkotó. Bada Márta képein Gödöllő város
és annak környéke, valamint a környezetében élő cigányemberek élete, és
egy megálmodott mesevilág elevenedik meg. A megnyitón a bemutatott alkotások mellett Fuszenecker Ferenc és
Lőrincz Ferenc Bada Mártáról készült

portréfilmjét is megtekinthették az érdeklődők.
Bada Márta a Nógrád megyei Erdőtarcsán született, s már
iskolás kora óta fest.
Művészete Remsey
Iván és Mizser Pál
festőművészek, valamint László Lilla
rajztanárnő segítségével fejlődött, alakult. Céljának tekinti, hogy képeivel örömet szerez-

sokan vannak, akik ki vannak éhezve az igényes kultúrára.
– A fesztiválon négy fiatal
tehetséges művész játékát
élvezheti a közönség. Ez bizakodásra ad okot a tekintetben, hogy van
utánpótlás, van igény a zenei képzésre. Ma sokszor, sokan bírálják a
jelenlegi oktatáspolitikát, hogy ellehetetleníti a zeneoktatást. Mi erről a véleménye?
– Egyetértek azokkal, akik úgy vélekednek, hogy jelenleg a
kultúra ellehetetlenítése folyik. Ennek ellenére bizakodó vagyok,
mert nagyon sokszor
szembesülök
azzal,
hogy egyre nő a zeneoktatás iránt az igény, és
nagyon sok a tehetséges, sőt, kiemelkedően
tehetséges fiatal. Ez
mindenképpen optimizmusra ad okot.
– Az ön játékát most nélkülözni
kell a közönségnek, mikor lép fel
legközelebb Gödöllőn?
– A következő hetekben Kínában
koncertezem, ezért sajnos nem tudok
jelen lenni a fesztiválon. December
elején azonban fellépek a kastélyban
egy ünnepi hangverseny keretében.
Az elmúlt években rendszeresen adtam itt koncertet, s bízom benne,
hogy erre a jövőben is lesz lehetőség.
-jk-

zen az embereknek, átadja nekik azt
a boldogságérzést, amit számára a
festészet jelent. A kiállítás október
végéig látható.
Kép és szöveg: kj
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GÖDÖLLŐI
VÁROSI MÚZEUM

SZECESSZIÓS TÚRA
GÖDÖLLŐN
A gödöllői művésztelep
(1901-1920)
eredeti helyszínein:
(1 km-re a múzeumtól)
– Nagy Sándor háza
– Belmonte Leo háza
– Körösfői-Kriesch Aladár
háza
– A szövőiskola épülete
– Remsey Jenő háza

Múzeumok Őszi Fesztiválja a
Gödöllői Királyi Kastélyban
2008. október 18.: A Gödöllői Királyi Kastély színes programokkal
várja látogatóit a Múzeumok Őszi
Fesztiválja keretében megrendezett
egész napos, vadászati témájú rendezvényén.
Szombaton 10 órától 17 óráig folyamatosan zajló programok: A
Magyar Vadászíjász Egyesület trófeáinak kiállítása, Gyermekelőadások, Néptánc bemutató, Filmvetítés: Tizenkét hónap az erdőn, Kézművesek, iparművészek vadászati

témájú vására, Íjáztatás, Vadászgörény simogató, Múzeumi „vadászat”, játékos vetélkedő, Parktúra,
Hintózási lehetőség a Kastélyparkban, Kürtőskalács, kenyérlángos.
A napközbeni szabadtéri programok
ingyenesen látogathatók.
A Kastélymúzeum, a Királydombi
Pavilon, a XX. századi kiállítás és a
parktúra belépőjegy köteles.
Tel: 410-124, 420-588, Fax:422-077
E-mail: informacio@kiralyikastely.hu
Honlap: www.kiralyikastely.hu

– A kortárs gödöllői
iparművészek alkotóháza
Idegenvezetést biztosítunk
magyar nyelven
Legalább 10 fő esetén,
előzetes bejelentkezés
alapján
Ára : 800Ft/fő

Jelentkezés:
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő,
Szabadság tér 5.
Telefon:
28/421-997
06-20-330-6155
(Tóbiás Csaba
programfelelősnél)
e-mail:
godolloi.muzeum@vnet.hu

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány
A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány tisztelettel meghívja Önt a
Gödöllői Iparművészeti Műhely 10 éves jubileumára rendezett

ÜZENET
című kortárs képző- és iparművészeti kiállítás záró eseményére

2008 OKTÓBER 18-ÁN (SZOMBATON) 17 ÓRÁRA
a GIM-Ház kiállítótermébe
Köszöntőt mond: Dr. Gémesi György, Gödöllő város polgármestere
és Katona Szabó Erzsébet, a Közalapítvány és a GIM elnöke
A kiállítás katalógusát bemutatja:
Dr. Keserü Katalin, művészettörténész
Átadásra kerül a kiállító művészek díja és a közönségdíj
GIM-Ház (Gödöllői Új Művészet Közalapítvány alkotóháza)
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17
telefon/fax: 28/419-660
e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Város–Kép

GÖDÖLLŐ ANNO
Kedves Olvasóinknak szeretnénk bemutatni a régi Gödöllőt
ábrázoló fotókat, illetve a képeken szereplő épületeket, városrészeket. Egyúttal kérjük Olvasóinkat, hogy akinek van
olyan régi fényképe, amely közérdeklődésre tarthat számot,
juttassa el hozzánk postán, személyesen vagy e-mailben
(godolloiszolgalat@gmail.com). Telefonon a 20/911-8643-as
számon tudnak érdeklődni.
Köszönjük!
Szőlőművelés Gödöllőn (2.)
A szőlők gondozásának évente rendszeresen ismétlődő munkafázisai voltak. Ezek az ápolási munkák a szőlőtőkék termőképességének fenntartását, illetve egyensúlyban tartását
szolgálták. Ennek következtében a termőszőlő munkái valamennyi borvidékünkön négy nagy csoportba sorolhatók: a) a
tavasztól őszig több szakaszban elvégzett talajművelési munkák, b) tőkeművelés és metszés, c) az új hajtások ápolása, d)
talajjavítás. Az utóbbi száz évben egy újabb munkacsoport
csatlakozott a fentiekhez: e) a kártevők elleni védekezés.
A szőlőtőkék földhöz közel eső részét a téli hideg ellen földdel takarták be. Ezt a munkát födésnek, takarásnak nevezték.
A szőlők befedése közvetlenül a szüret után történt, többnyire
október végén vagy november elején, a keményebb fagyok
beállta előtt. A fedés elmaradhatatlan tavaszi munkapárja a
nyitás, kitakarás volt. Borvidékeink nagyobbik részén ez jelentette egyúttal az első tavaszi munkát is. A nyitás a szőlőmunkák legnehezebbike volt, mivel sok földet kellett megmozgatni. A XVIII-XIX. század folyamán borvidékeink
többségén a nyitás és a fedés között általában háromszor kapálták meg a szőlőket. A szőlők első tavaszi kapálását általában egységesen márciusban vagy áprilisban esetleg május
elején végezték el, ez volt a mélykapálás, mely a talaj alapos
fellazítását jelentette. A szőlőt másodszor júniusban, a virágzás befejeződése után, de még aratás előtt kapálták meg. A
harmadik kapálás ideje augusztusban volt. A szőlőművelés
éves ciklusában a metszés többnyire a második munka volt,
ami azonnal a nyitás után következett. De a fontosságát tekintve mindenképpen az első helyen állt. A szőlőműves a
metszéssel szabályozza a szőlő növekedését, ezen keresztül
pedig a termőképességét. A következő munkafázis a karózás
volt, mely a tőkék támasztékára és védelmére szolgáló 1,5–2
m hosszú, kihegyezett farúd földbe verését jelentette. A szőlő
viszonylag könnyű, de elmaradhatatlan nyári munkái közé
számított a szétterülő vesszőknek a karóhoz, illetve egymáshoz való kötözése. Így nemcsak több napfény és szellő érte a
fürtöket, hanem azt is megakadályozták, hogy a szél letördelje a friss hajtásokat. A fontosabb munkák a 40 holdas uradalmi szőlőben 1776-ban így oszlottak meg: trágyahordás 337,

metszés 191, karózás 420, kötözés 1337, kapálás 1530, fedés
262, döntés 366, összesen 3000-5000 óra napszámot jelentettek. Az 1770-es években karózásért 9, trágyahordásért 10,
kötözésért, gyomlálásért 12, nyitásért, metszésért, fedésért
20, kapálásért, döntésért 25 dénár napszámot fizettek.
A földmunkák mellett a szüret módja is befolyásolta a termés
nagyságát. Az uradalomban eleinte a taposást alkalmaztak
mustnyerésre. Ilyenkor a szőlőt zúzatlan állapotban vitték a
feldolgozás helyszínére, ahol egy szedőkádba öntötték, mely
kerek fenekű, abroncsokkal összefogott, dongás kádáredény
volt. A munka a szőlőfürtök összezúzásával, csömöszölésével kezdődött. Erre a célra kb. 1 méter hosszú, 3-5 csonkolt
ágban végződő cseresznye- vagy szilvafahusángot használtak. Ha a kádban már elég sok letört szőlő volt, vesszőből
font szűrőkas segítségével kimeregették a színlét, és azt
mindjárt hordókba töltötték. Amikor a kasból már nem tudtak több lét kimerni, akkor kitaposták a törkölyt. A taposás fő
célja a lé kiszorítása volt. A gödöllői uradalomban lényerésre
csak a későbbiekben kezdték el a szőlőpréseket használni.
Az uradalom egy évi bortermelése 900 és 2300 akó közt
mozgott. A gödöllői 40 holdas szőlőben 1783-ban 842, 1784ben 1172, 1796-ban 310, 1797-ben 679, 1798-ban 852, 1801ben 670 és 1802-ben 1019 akó bor termett. Ez azt jelenti,
hogy katasztrális holdanként 5,6-21,2, átlagban 14,4 termést
hozott. Főleg vörösbort termelt az uradalom, de a fehérbor
idővel egyre inkább előtérbe került.
A község határában a Bontsok nevű hegy mellett volt az uradalomnak a présháza és pincéje. Az épület építésének ideje
ismeretlen. A présház három szintből áll, egy földszintből,

egy magasföldszintből és egy emeletből. Az emelet az uraság
és a vendégei pihenőhelyéül szolgált. A földszint volt a tulajdonképpeni présház, mely helyet adott a kádak és a prések
számára. A pince több részből áll. Korábban a pincében volt
egy 400 akós boroshordó is. A présháznak a bor tárolása mellett urasági mulatóhely funkciója is volt. A borok részben a
présházban maradtak, részben a belső pincékbe, innen pedig
a kocsmákba kerültek. Kezelésük a kulcsár feladatai közé tartozott. Ez egy kényes hivatal volt, számtalan visszaélési lehetőséggel, melyek leginkább a fejtés és a feltöltés során keletkeztek.
A bor minősége – a kisbirtokosok által készített borokhoz hasonlóan – szintén nem lehetett valami jó, főleg akkor, ha azt a
kocsmában a jobbágyok dézsmaborával keverten mérték ki.
I. Grassalkovich Antal saját terméséből még tudott jó minőségű bort csinálni, de utódai alatt a szőlőterületek pusztulásával romlott a bor minősége is. A minőség romlásához hozzájárult a hanyag kezelés is. Gyakran előfordult, hogy a hordók
nem megfelelően voltak kitisztítva, így a bor könnyen megromlott. Az ilyen romlott borokból pálinkát főztek a szeszfőzdében. A hordók tisztántartása mellett problémát jelentett
a hordók minősége is. Előfordult, hogy a kocsmáknak rossz
hordót adtak ki és a bor elfolyt. A probléma gyökere az abroncsokban volt. Ekkor még a hordók jelentős része faabroncsos volt, melyek az uradalomban készültek. 1783-ban
2780 akó összes űrtartalomból 50 akó esett faabroncsos hordókra, azonban 1795-ben 7597-ből már 1780 akó. A grófnak
komoly jövedelemforrást jelentettek a birtokain működő
kocsmák is. A XVIII. század közepén a Gödöllőn működő
kocsmák közül kettő a földesúré, egy pedig a községé volt.
A XIX. század utolsó harmadáig a szőlők nem szorultak különösebb növényvédelemre. Borvidékeink túlnyomó részén
kártevőknek a méheket és a darazsakat, valamint a madarakat, elsősorban a seregélyeket tartották. A XIX. század végén
három veszedelmes szőlőbetegség, a filoxéra, a peronoszpóra és a lisztharmat terjedt el. Közülük a filoxéra végezte a legnagyobb pusztítást a hazai szőlőtermő vidékeken. A betegség
Európában először Franciaországban jelentkezett 1863-ban,
majd futótűzként terjedt tovább a kontinensen. Magyarországon 1875-ben észlelték először Pancsován. Borvidékeink elhelyezkedésében a filoxéravész következményeként markáns területi átrendeződés zajlott
le, ami a borok minőségi megoszlásában is maradandó változásokat idézett elő. Míg a filoxéravész
előtt a magyar borvidékek túlnyomó része domb- és
hegyvidékeken helyezkedett el, addig a filoxéravész
után a termőterületek nagyobbik része síkvidéken,
főként az Alföldön foglalt helyet. A hegyi szőlőknek
ugyanis csak mintegy 60 százalékát rekonstruálták,
a homoki szőlők területe viszont a filoxéravész előtti
kiterjedésének háromszorosára növekedett. Míg a
filoxéravész előtt a hegyi szőlők területe háromszorosa volt a homoki és egyéb síkvidéki szőlőknek, ez
az arány az első világháború kitörésekor már csak
fele-fele volt. A háborút lezáró trianoni béke eredményeként tovább romlott a hegyi és homoki szőlők
aránya. Borvidékeink egyharmada rekedt országhatárokon kívül, de ezek túlnyomó része hegyi, illetve dombvidéki szőlő volt. Gödöllőn a filoxéra járvány a szőlők nagy részét kipusztította, 1/3-ra csökkentette a korábbi szőlőterületek nagyságát. Utána a kevesebb befektetést igénylő és jól jövedelmező gyümölcstermelésre rendezkedtek be a gazdák.
Az 1910-es évektől kezdődően egyre nagyobb számban
épültek lakóházak az Öreghegyen. A régi, szőlőtermeléshez
szükséges vályogból épült kicsi présházak pedig folyamatosan tűntek el a területről. A gazdasági szempontok mellett
más szempontok is uralkodtak a terület beépülésével kapcsolatban. Gödöllő községe más irányba nem tudott terjeszkedni. A szőlőterület 1927-ben az újonnan ültetett homoki szőlőkkel együtt kb. 100 hektárt tett ki Gödöllő határában. Az
uradalom a filoxéra után nem hagyott fel a szőlőműveléssel,
hanem a présház körül és a szadai határban szőlőterületeket
újított fel.
Gödöllő egyik jó nevű vállalata a koronauradalom felügyelete alatt álló „Gödöllő Vidéki Borászati Szövetkezet” volt,
mely 1890-ben alakult. A gödöllőiek közül már többen is
próbálkoztak a vidék bortermelésének föllendítésével, sikertelenül. Végül Ivánka Imre állt a szövetkezet élére, és azt magas színvonalra emelte. Ivánka Imre nyaralóját a máriabesnyői szőlőskertek közepére építette. A borászati szövetkezet
10 évre bérbe vette a koronauradalom présházát és pincéjét,
ahol átlagosan 8000 hektoliter bort tartottak raktáron. A borokat nem csak a helyi szőlőkből nyerték, hanem híres bortermő vidékekről is vásárolták.
Köszönjük a Városi Múzeum segítségét!

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Az 1956-os forradalom és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója
alkalmából városi ünnepséget rendezünk

2008. október 23-án, csütörtökön 15 órakor
a Szent István Egyetem Tanárképző Intézetének parkjában.
Az ünnepségre szeretettel várjuk Önt és családtagjait,
az Ön által képviselt intézményt, szervezetet,
minden kedves munkatársát, tagjait, Gödöllő város lakóit.
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni

legkésőbb október 21-ig
a Petőfi Sándor Művelődési Központ titkárságán a 28/514-130-as telefon
Tábikné Surman Szilvia munkatársunknál hétköznap 9-16 óráig.
Egyben kérjük, hogy a rendvényhez méltó helyszíni előkészületei segítése
érdekében szíveskedjenek a koszorúkat lehetőleg 14.30 óráig a helyszínre
juttatni, hogy a koszorúzás rendjének összeállításáért felelős munkatársaink
zavartalanul és időben elvégezhessék feladataikat.
Megértésüket köszönjük.

megnövelte a virágtolvajok
aktivitását.
Az ősz a parkok karbantartása szempontjából is más
feladatokat ad a VÜSZI kertészeti részlegének. A fűnyírások helyett az őszi lombeltakarítás teszi ki a
munkák nagy részét, de ilyenkor vég-

Sárga díszben a belváros

Őszi virágok
Az ősz beköszöntével rendszerint új virágdíszítést kap Gödöllő belvárosa, így van ez az
idén is.
A VÜSZI kertészei már beszedték a nyári hónapokban pompázó
muskátlikat
és
petúniákat az oszlopokról és a virágládákból,
a
szabadföldbe pedig megkezdték a
kétnyáriak és a
hagymás növények kiültetését.
Az utóbbiak közül a tulipánok és
a jácintok már a
földbe kerültek.
Jó hír, hogy a
korábbiakhoz képest az idén nyáron
kevesebb virágot vittek haza a lelkes
gyűjtők, ám az őszi kiültetéssel, lehet,
hogy megváltozik ez az arány. Most
először helyeztek ki ugyanis kirzantémokat a belvárosban, ami jelentősen

zik el a cserjék és a fák nyírását
gallyazását is.
Megszépül a temető is, az október
23-ai megemlékezésre és a halottak
napjára itt is elvégzik a szükséges
munkálatokat.

2008. október 16.
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Élő–Világ
rikai pszichológus kutatásai azt igazolják, hogy a papagájok akár „észszel“ is képesek a beszédre. Alex
nevű afrikai szürke papagájtanonca
ugyanis még azt is megtanulta, hogyan alkosson betűkből szavakat, magyarul hogyan olvasson. Bár a legtöbb
hangutánzó a madarak közül kerül ki,
számon tartják a Hoover nevű borjúfókát is, aki a New England Aquarium
lakójaként a látogatók szavait és saját
nevét ismételgeti.

Nem csak kertészeknek...

Beszélő állatok

Októberi kerti munka

Talán még sokan emlékeznek Robert
Merle nagysikerű könyvére, az Állati
elmékre. Sokan eljátszottak már a gondolattal mi lenne, ha az állatok beszélni
tudnának. Sok kísérlet folyt ezen a téren és hosszú munka eredményeként
vannak állatok, melyek képesek megérteni az emberi nyelvet, sőt használni
is tudják. Az emberi beszédre képes állatok valódi képességeiről megoszlik a
tudomány. Van, aki szerint csak utánozzák az embert, egyeseknek azonban
különös tapasztalatai vannak.
A kitalált beszélő állatok ötlete többnyire a mitológiákban és népmesékben
gyökeredzik. Az ilyen állatok többnyire egyéb emberi tulajdonságokkal is bíró fikciók, mint amilyen a három kismalac és a farkas. A beszélő állatok
vagy gyermekeknek szóló történetekben, vagy sci-fikben esetleg szatirikus
műalkotásokban jelennek meg. Persze
ma már egyre több filmben megszólalnak velünk, vagy körülöttünk élő kedvenceink.
Az emberi hangokat és nyelveket
használó állatok újra és újra felbukkannak a hírekben. Az ilyen beszélő állatok viselkedését sokféleképpen értelmezhetjük, sokan rejtélyesnek tartják a
jelenséget.
Az antropológusok egy része szerint a beszéd a felső-kőkorszaki (modern) embernél jelent meg, mások
azonban azt gondolják, hogy az emberi
beszéd kialakulása az agyunk fejlettségének eredménye, és már a Homo
erectus (sőt annak őse is) használta a
kommunikációban. Bárhogy is legyen,
a maihoz hasonló jellegű beszéd révén
vált képessé az ember az összetett cselekvéseinek összehangolására és a hatékony tapasztalatcserére. A folyamat
állítólag kétmillió év eredménye.
Az emberi beszéd utánzására több
állatfaj képes, azonban igen ritka tapasztalat az, hogy a beszélő állat érti is,
amit mond. Így az általános feltételezés szerint a beszélő állatok csupán
utánozzák az embert, a produkció nem
több mint mimikri. A leggyakoribb példa erre az egyes madarak esete, amelyek vagy eltanulják a hallott hangokat,
vagy célzott oktatás révén sajátítják el a
beszéd képességét.
Ezzel szemben dr. Irene Peppenberg, egy állati értelmet kutató ame-

Az októberi meleg sokakat
csábít ki a kertbe, hogy elvégezzék az utolsó teendőket a
tél beállta előtt. A kertben még
akad bőven tennivaló. Ahhoz,
hogy tavasszal szép kertünk
legyen, most kell elvégezni a
munkák egy jó részét.

Parkjaink élővilága

A mókus
Ki ne ismerné gyerekkorunk kedvenc
mesefiguráját, a mókust. Hosszú, bozontos farok és „ecset formájú“ fülek
jellemzik ezt a rendkívül fürge állatot.
A közönséges mókus bundájában a
barna árnyalatai dominálnak, bár színezete a mély feketésbarnától az egészen világos vörösesbarnáig terjedhet. Színezetük mindig a környezetbe
való beleolvadást segíti elő. A mókus
nagyon ügyesen mászik. A fa törzsén
csaknem ugyanolyan gyorsan és
ügyesen fut felfelé és fejjel lefelé is.
Nagyokat és pontosan ugrik. Kis súlya lehetővé teszi, hogy a fa koronájának külső részein és a vékony gallyakon is biztonságosan közlekedjen.
Hosszú, bozontos farka ugrás közben
egyensúlyozásra és kormányzásra
szolgál. Az erdők mellett nagyobb
kertekben és városi parkokban is

Egyes állatfajokról azt tartják, hogy
kifejezetten képesek a vokális kommunikációra, ami egyben azt is jelenti,
hogy amit mondanak, azt értik is, és
ennek megfelelően emberi módon beszélnek. Bár sokan nem hisznek ebben,
a tudósok egy része mégis azt állítja,
hogy a nagyobb gondolkodási képességgel megáldott állatfajok, mint például a delfinek vagy óriáscsimpánzok
hangképzésében fellelhetők ismétlődő
hangminták, melyek célja az egyedek
közötti kommunikáció. Mindez azt jelentené, hogy az állatoknak lehet saját
nyelve, ezt azonban sokan vitatják, és a
kutatások e téren továbbra is igen intenzív eredményeket szülnek évről évre.
Szintén több kutató foglakozott emberszabású majmokkal, hogy azoknak
megtanítsák a jelbeszédet. Az egyik
legsikeresebb „beszélő állat” Kokó a
gorilla, aki több mint 100 jelet tanult
meg, sőt mondatokat alkotott és így
kommunikált tanítójával. A jelbeszéd
és testbeszéd azonban a tudósok döntő
többsége szerint nem minősül valódi
beszédnek.
Bár valószínűleg az állatok sosem
fognak igazán emberi nyelven kommunikálni, azért ne nézzük le őket, hiszen
gondoljunk bele, közülünk hányan is
értik meg az állatok nyelvét?!
megél, ahol hamar barátkozik és
könnyen etethetővé válik.
Mivel túlnyomórészt nappal mozog, a mókust könnyű megfigyelni.
Hihetetlen ügyességgel suhan a fák
koronái közt, habozás nélkül ugrik

métereket a szomszéd fára vagy bokorra, föl-le szaladgál a fák törzsén, a
földön nagyokat szökellve ugrándozik. Kellően tágas faodúban vagy
akár szabadon, a koronaszintben, egy
ágvillában építi golyó alakú fészkét,
gallyakból és levelekből.
Itt alszik, és itt is hozza
világra kicsinyeit. Valódi
téli álomba (lecsökkent
testhőmérséklettel) nem
merül, csupán felváltva
alszik és pihen. Télen az
ősszel eldugott mogyorókat és fenyőtobozokat keresi elő. Ahogy kevesebbet mozog, tápanyagigé-

A lehullott faleveleket folyamatosan
gyűjtsük. Azoknak, akik a kertben
van komposztálójuk ajánlatos a leveleket földdel összekeverve komposztálni, így tavasszal jó minőségű szerves trágyát kapunk, amivel a kerti növényeink fejlődését segítjük. Ilyenkor
ősszel a komposztáló már tele van, hiszen egész évben a konyhai hulladékot és a nyírt füvet itt tároltuk. Mostanra igazán jó földet nyertünk, így
azt szórjuk szét a virágágyások között. Ilyenkor ősszel kell gyümölcsfáinkat is trágyázni. A talaj táplálásának, trágyázásának legfontosabb időszaka az ősz. Mielőtt felásnák a fák és
a bokrok alját, a kiüresedett virág- és
veteményes ágyásokat, a talajba kell
keverni a trágyá. A legtökéletesebb
szerves trágya a jól kezelt, érett istállótrágya, amelyet azonban a városokban egyre nehezebb beszerezni és
helybe szállítani. Helyette használhatunk érett komposztot, dúsított tőzeget, szárított marhatrágyát, stb. Ezek
a talaj termőképességének fenntartásához szükséges szerves anyagot,
humuszt és a három legfontosabb tápanyagot – a nitrogént, a káliumot és a
foszfort – valamint szinte az összes,
ún. mikroelemet (magnézium, vas,

nye is lecsökken. A mókus párzási
időszakban a legaktívabb, ilyenkor a
hím valóságos vadászatot rendez a
nőstény után. Az év többi részében
azonban inkább „egyedülállóként“ él.
Csak a városi környezetben fordul elő
többedmagával,
még viszonylag kis
területeken is, ha
rendszeresen etetik.
Parkokban például
hosszú távon is
meglehetősen nagy
állománysűrűség
tartható fenn. Az erdőkben azonban folyamatosan és nagy
mértékben ingadozik a létszáma.
Azokban az években, amikor bő a makktermés a mókusok elszaporodnak, hiszen dúskálnak a táplálékban. Ezeket az időszakokat azonban rendszerint olyan
hosszabb periódusok követik, amikor
a fákon kevés a termés. Ilyenkor öszszeomlik az állomány, mert bár az állatok megpróbálnak más táplálékra
áttérni, nem találnak elegendő élelmet.
A gödöllői parkokban gyakran találkozhatunk velük, és a szerencsésebb kerttulajdonosok otthon is megfigyelhetik. Télen szívesen rájár a
madáretetőkre, ahol napraforgómagot, vagy almát fogyaszt. Védjük ezeket a kedves állatokat!

kén, réz, szilícium, kalcium, bór) –
tartalmazzák.
Szintén most kell elültetni a tavaszszal virágzó hagymásokat. De erről
pár hete már írtunk. Ugyanakkor a
többi virágos növényünkkel is van
mit tenni. Vágjuk vissza az elvirágzott évelők virágszárait, távolítsuk el
az elsárgult, beteg leveleket.
Így könnyebben
felkészülnek
növényeink a
télre.
Gyűjtsünk magot az
egynyári virágokról! Száraz,
hűvös helyen
pihentessük a
magvakat a kora tavaszi vetésig. A nem
fagytűrő
gumókat, hagymákat szedjük fel és száraz helyen,
faforgács közt teleltessük. Metsszük
vissza az elterebélyesedett futó- és
törzses rózsát. Enyhe időjárás esetén
most van az utolsó alkalom a fűnyírásra és a sövény kiigazítására. Ha a
kertben egy-két helyen kiégett, vagy
kirohadt a fű akkor ott most még van
idő a fűmagok elvetésére. Esetleg így
tél előtt még egyszer trágyázzuk meg
a pázsitot. Itt az ideje előkészíteni a
fagyérzékeny konténeres növények
teleltetését. Most még a szabadban
permetezzük le őket, de vigyázzunk,
a permetléből ne jusson a földre, mert
a locsolóvízzel bekerül a növénybe,
és így annak
pusztulásához
vezethet! Permetezésnél a
cserepet takarjuk le újságpapírral,
vagy
nejlonnal. Ha
az éjszakai hőmérséklet már
tartósan fagypont
közelében van, vigyük őket be.
Fontos, hogy
ne melegszobába vigyük, mert

a növény a fényszegény környezetben
elkezd megnyúlni. A teleltetéshez
legjobb a hűvös 10 °C körüli hőmérséklet.
A konyhakertet is tegyük rendbe.
Az elszáradt növényeket szedjük ki a
földből és ha esetleg van egy-egy túlérett zöldség, vagy gyümölcs azt ne
dobjuk ki, hanem az elszáradt szárakkal együtt ássuk be a földbe, így segítjük a föld természetes trágyázást.
Persze ilyenkor is lehet ültetni. Ekkor
kell ültetni az áttelelő káposztát, illet-

ve számos kora tavasszal érő zöldség
magvát. Így akár már februárban friss
zöldet szüretelhetünk.
Most még van lehetőségünk, hogy
gyümölcsfákat ültessünk. Azonban figyeljünk oda, a csemete megvásárlására, csak egészséges fácskát vegyünk. Szintén itt az ideje a gyümölcsök leszedésére. Figyeljük az alma,
körte érettségét; ne hagyjuk, hogy túlérjenek, inkább szüreteljük le és vigyük a termést az előzőleg kitisztított
és kiszellőztetett gyümölcstárolóba.
A gyümölcsfák környékét jól ássuk
fel és lehetőleg trágyázzuk meg növényi, vagy állati trágyával. Akinek van
komposztálója a kertben, annak igazán könnyű a dolga, és ami nem mellékes több ezer forintot is megspórol.
Az ásás egyik célja az, hogy a talajt
fellazítsa, és ezzel alkalmassá tegye
az őszi, téli csapadék felvételére. A
felásott talajban tárolt víz biztosítja a
növények tavaszi és nyár eleji egyenletes, erőteljes növekedését.
Nem szabad megfeledkezni a fertőzött növénymaradványok összegyűjtéséről. Ezzel jövőre sok kellemetlen
kártevőt elkerülhetünk.
Tehát nem is olyan unalmas az ősz
a kertben, mint azt sokan gondolnák.
Mindössze csak jó idő kell hozzá.

HEROSZ

Vigyél haza!
Karaszi Pál 30/318-7255
Pintér Zoltán 20/350-8592
Ajándék kiscicák:
20/534-4863, 28/432-487
Adószám: 19816016-1-43

www.poraz.hu

1 éves keverék szuka

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 18-19.:

dr. Szász László
2 éves keverék szuka

Tel.: 30/991-7092
Veresegyház,
Levendula u. 63.

Október 23-24.:

dr. Koleszár István
Tel.: 30/535-5523
Gödöllő, Árpád u. 32.
2 éves keverék szuka
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BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS „A“ típus
Gödöllő Város Önkormányzata az
Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2009.
évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2008/2009.
tanév II. és a 2009/2010. tanév I.
félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali
tagozatos) felsőfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes osztatlan
képzésben, felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat. Akiknél a
velük közös háztartásban élő személyek jövedelme alapján kiszámított
egy főre eső havi nettó jövedelem
nem haladja meg a 40.000 forintot.

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet
1. § (2) bekezdése értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói, a középiskolai akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben résztvevő
hallgatók, doktori (Ph D) képzésben
résztvevők, külföldi intézménnyel
hallgatói jogviszonyban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31.
A pályázat kötelező melléklete: a
felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Csatolni szükséges a pályázó és a
vele egy háztartásban élők egy főre

jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot, valamint a
szociális rászorultságot igazoló okiratokat.
A települési önkormányzat saját
maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott,
hiányos vagy formailag nem meg-felelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Döntéséről 2008. december 5-ig
írásban értesíti pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel
nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Művelődési és Sport Irodán.
A PÁLYÁZAT A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSBEN RÉSZT
VEVŐ HALLGATÓKRA IS
VONATKOZIK!

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS „B típus
Gödöllő Város Önkormányzata az
Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2009.
évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek, akik:
a.) a 2008/2009 tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b.) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert érettségizettek;
és a 2009/2010. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében
államilag támogatott, teljes idejű
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan kép-

zésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Akiknél a velük egy háztartásban élő
személyek jövedelme alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 40.000 forintot.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével ezt majd köteles bejelenteni
2009. szeptember 1-ig az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodán írásban, a hivatal Lakosságszolgálati Irodáján beszerezhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláír-

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

va, egy példányban kell benyújtani.
Csatolni szükséges a pályázó és a
vele egy háztartásban élők egy főre
jutó jövedelmének havi (nettó) forint
összegét igazoló okiratot. Tanulói
jogviszony igazolást.
A települési önkormányzat saját
maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a határidőn túl benyújtott,
hiányos vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.
Döntéséről 2008. december 5-ig
írásban értesíti a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel
nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Pályázatról bővebb felvilágosítás
kapható a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodán.
A PÁLYÁZAT A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSBEN RÉSZT
VEVŐ HALLGATÓKRA IS
VONATKOZIK!

HIRDETMÉNY
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÉRBEADJA A GÖDÖLLŐ VÁROSI KÖNYVTÁR
(DÓZSA GYÖRGY ÚT 8.) ALATT
LÉVŐ 22 DB PARKOLÓHELYÉT.
A BÉRLET IDŐTARTAMA:
féléves, vagy egy éves.
2008. december 1-ét követően a fennmaradó
parkolóhelyekre nézve lehetőség van
egy hónapos bérbevételre is.
Az időtartam lejártával a bérlet meghosszabbítható.
A BÉRLETI DÍJ:
féléves bérlet esetében bruttó 102.600 Ft/félév; éves
bérlet esetében bruttó 194.400 Ft.
A havi bérlet bruttó 18.000 Ft.
A bérleti díjat időszakonként előre kell fizetni.

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATOT HIRDET A GÖDÖLLŐI

REZSIHÁTRALÉKKAL
RENDELKEZŐ CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA.
A PÁLYÁZATI LAPOT A POLGÁRMESTERI HIVATAL PORTÁJÁN VAGY A 106-OS SZOBÁBAN
LEHET IGÉNYELNI.
LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2008. OKTÓBER 20.

A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK
FELTÉTELE:
A szerződéskötést megelőzően 5000 Ft. kaució megfizetése és ennek igazolása.

2008. október 19. vasárnap
Gödöllői Királyi Kastély
A Gödöllői Királyi Kastélyban idén első alkalommal kerül megrendezésre a Gödöllői Vadásznap. Gödöllő és a vadászat évszázadokra
visszanyúló kapcsolataira való tekintettel a Gödöllői Vadásznapot
hagyományteremtő szándékkal hívjuk életre.
Ennek megfelelően gazdag programkínálattal várjuk a vadászat
különleges világába bepillantani vágyókat.
10.00-TÓL 18.00 ÓRÁIG FOLYAMATOSAN ZAJLÓ PROGRAMOK:

• A Magyar Vadászíjász Egyesület trófeáinak kiállítása
• Vadászkutya-bemutatók
• Íjászverseny a Lovardában
• Edelwild vadászruha bemutató (Zanako Bt.) a D’Elia Szalon közreműködésével, melynek keretében Erzsébet királyné fekete bársonyruhájának másolata is
bemutatásra kerül
• Szarvashívás bőgőkürttel (ifj. Homolya Károly és Homolya László)
• Vadászkamara Kürtegyüttes koncertje
• Gödöllô Táncegyüttes műsora
• Kézművesek, iparművészek vadászati témájú vására
• Gyermek előadások, kézműves foglalkozások
• Vadászat-kalandpark
• Vadászgörény símogató
• Solymász-, íjászbemutató, íjáztatás
• Múzeumi „vadászat”
• Parktúra
• Vadászati témájú előadás, filmvetítés a Barokk Színházban
• Hintózási lehetőség a Kastélyparkban
• Vadból készült ételek, kürtőskalács
A rendezvény fővédnöke:
Ambrózy Árpád, a Magyar Vadászíjász Egyesület elnöke
Rossz idő esetén a programok a Díszteremben illetve
a Barokk Színházban kerülnek megrendezésre.
Információ, ill. jegyértékesítés:
Gödöllői Királyi Kastély, Tel: (28) 410-124, (28) 420-588,
Fax: (28) 422-077
informacio@kiralyikastely.hu; www.kiralyikastely.hu
Már szombaton, október 18-án is színes programokkal várjuk a Kastélyba
látogató vendégeinket.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A FELADATKÖRÉBE
TARTOZÓ AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI,
HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS, KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZŐDÉS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA
PÁLYÁZATOT HIRDET.
A pályázati kiírás dokumentációja 80.000 Ft + ÁFA összegnek Gödöllő
Város Önkormányzatának Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00155330-0010004 számú számlájára való befizetést
igazoló okmány eredeti, vagy másolati példányának bemutatása
ellenében vehető át, Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának
Városüzemeltetési Irodájában
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. III. emelet 308. szoba),
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között,
pénteken 8 és 14 óra között

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 13-20-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167.
Tel.: 419-749.
Október 20-27-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETŐ:
Gödöllő Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási
Irodáján dr. Sára Magdolnától
(2. emelet 227-es szoba, tel.: 529-147).

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.

2008. október 16.

Gasztronautica

Hagyomány és ®evolució
Malac császár, ökörpofa, tüdő, vese, velő, gödöllői csirkecomb: ismerős és mégis ismeretlen
ételek. Sokan vagyunk, akik csak Krúdy Gyula
remekműveiből ismerünk autentikus magyar ízeket, illatokat, vendéglátást és hangulatot. Mindnyájunknak vannak elképzelései, milyenek is
ezek valójában, hogyan zajlik egy békebeli ebéd,
vagy vacsora. A Solier Café gasztronómiai utazásokra – elfeledett ízek, illatok és színek felfedezésére – invitálja vendégeit, vagy úgy is mondhatnánk, újrafogalmazza e világot. Szoljár Csaba
tulajdonossal beszélgettünk……
– Szereti a történelmet...
– Ha arra gondol, hogy az iskolában a kedvenc
tárgyaim közé tartozott-e, avagy sem, igennel
válaszolhatok, nagyon szerettem….
– Akkor már értem, miért foglalkozik az
elmúlt korok ételeivel.
– Sajnos, sok más országgal ellentétben a múlt
ma nagyon kevéssé része életünknek. Ha most
filozofálnék, akkor megpendíthetném a már-már
közhellyé kopott azonosságtudati problémákat,
a történelmi események, netán traumák feldolgozatlanságát és sok minden mást is. De nem
vagyok filozófus, így maradok a saját szakmámban, a gasztronómiában. Ám csodák csodája, itt
sem más a helyzet, mint a társadalom más
rétegeiben – miért lenne az? A mai magyar
konyha – vagy amit annak gondolunk – elsősorban a külföldi mintákat követi. Ez önmagában
teljesen rendben is lenne, ha eközben nem feledkeznénk meg a saját, régi és nagyon jól bevált
ételeinkről. Azokról, amelyekről Krúdy olyan
gyönyörűen írt.
– Az a világ már a múlté.
– Kétségtelen, de része gasztronómiai örökségünknek. A XX. század elején élvezték az életet,
virágzott a kultúra, a gazdaság jól ment, s a hazai alapanyagokból készült, magyar ételekből is
a legjobbat hozták ki. Én nagyon szeretem kezembe venni a korabeli szakácskönyveket, már
az olvasásuk is nagy élmény, szinte érezni az
ízeket. Sajnos sok esetben nem tehetjük meg,
hogy egyszerűen elővesszük és elkészítjük a
leírt ételeket, mert hiányoznak a megfelelő alapanyagok – a hazaiak is. Ez ma egyébként a vendéglátás kulcsproblémája – nehezen lehet kiváló
minőségű alapanyagokat beszerezni. Eleink láthatóan nem küzdöttek ilyen problémákkal, számukra sok minden adott volt, amit manapság
kincsnek tartunk.
– Ennyi lenne csak a titok, hogy elő kell
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venni a régi receptkönyveket és megpróbálni elkészíteni az ételeket?
– Természetesen nem. A titok a konyhaművészetben van. De nem kell itt valami nagyon elvont dologra gondolni. Az étellel örömöt szeretnénk szerezni, így örömmel kell elkészíteni is. Ha
ez hiányzik, nem lesz jó az étel sem. Ehető, de
nem jó. Ez olyasmi, mint a szobrászat: az anyag
megmutatja, mit lehet kihozni belőle. A konyhaművészet másik legfontosabb tényezője az alapanyagok professzionális, mély ismerete.
– Ezt tekinthetjük alapnak is. Mi tudnak
ehhez még hozzátenni?
– Némileg vitatkoznék azért iménti állításával,
mert az említett tényezők valóban alapvető fontosságúak, de kérdés, mindez mennyire elterjedt? Másfelől mit tehetünk mindehhez hozzá? Nos, a konyhatechnológiát, a gasztronómia laikusok
számára kevéssé ismert oldalát.
Nem untatnám az olvasót a részletekkel, a lényeg az, hogy a sous
vide technikával vagy konfitálással –mindkét esetben kizárjuk a
levegőt a hőkezelés során – képesek vagyunk az alapanyagok beltartalmi értékeit kiemelni, a legjobb íz és illathatást elérni. A
gasztronómiai élménynek felfogásom szerint öt összetevőjét különböztethetjük meg: az étel nevét, a
látványát, az illatát, az állagát és
talán a legfontosabbikat, az ízét.
Az újításunk lényege éppen ez: valójában újrakomponáljuk, modern
felfogásban készítjük el a hagyományos, jól ismert ételeinket. Azt
szeretnénk, ha találkozna a hagyomány és a korszerű vendéglátás,
gasztronómia.
– Ezzel változott valamit korábbi felfogásuk?
– Éppen, hogy nem. Legutóbb arról beszéltünk, hogy szeretnénk
feléleszteni a klasszikus kávéházi
hagyományokat itt Gödöllőn, de a
mai követelményeknek megfelelően. Nos, ez esetben is pontosan
erről van szó: a jól ismert régi ételeket – amelyeket egyébként
ezekben a kávéházakban is lehetett rendelni – úgy készítjük el,
hogy természetes és egészséges

összetevőik, beltartalmi értékei – a vitaminok,
ásványi anyagok – a lehető legnagyobb mértékben megmaradjanak.
– Van kedvenc receptje?
– A ropogós malaccsászár és csülök – vákuum
alatt elkészítve – olyan omlós, hogy szétolvad a
szájban – a hozzáillő garnírunggal, szerintem felülmúlhatatlan. Természetesen ez is megtalálható az új választékban…
– Azért ezek az ételek nehezebbek, zsírosabbak,
mint amit a mai divatos irányzatok diktálnak.
– Nézze, az, hogy egy étel egészséges vagy nem, az
alapanyagtól is függ. Ráadásul ezek a divatok sokat
változnak, gondoljon csak a koleszterinre, ami volt
már üldözendő, tűrhető, ma már talán már ajánlott
is, de mondhatnék még számos más példát is. A lényeg a mértékletesség és a változatosság. Ha élvezzük az ételt, élvezhetjük az életet is, a jó hangulat, a
vidámság és az életöröm az, ami igazán egészséges.
Mi ehhez szeretnénk hozzájárulni.

Programelőzetes
2008. október 19-én 17 órától, az étteremben
zenés műsorral egybekötött vadászlakomára
várjuk vendégeinket. Sztárvendég: Koncz Gábor.
2008. november 10- 16-ig Márton-napi libanapok
2008. november 22-én 19 órától műsorral egybekötött Erzsébet- és Katalin-bált
rendezünk. Belépő 9500 Ft/fő (svédasztalos fogyasztással).
December 31-én szilveszteri bálra várjuk Báltermünkbe meglepetés műsorral
(13.500 Ft/fő). Előjegyzés és asztalfoglalás a 28/816-819-es telefonszámon
Schuster Lászlónál.

A régi községháza helyén megnyílt

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA
étterme és kávéháza várja Önöket!
Napi 3 fogásos menüajánlat: 1000 Ft/fő
Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és Accor Ticket utalványát!

Kóstolja meg Sisi kedvenceit új étlapunkról!
PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON 18-TÓL 22 ÓRÁIG ÉLŐZENÉVEL
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! A BELÉPÉS INGYENES!
SZERETETTEL VÁRJUK TERASZUNKON IS A BELSŐ UDVARBAN.

Nyitva tartás:

Étterem: 12–24

Kávéház: 7–24.

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

A Városi Piac ünnepi nyitva tartása
Október 22. (szerda) 7- 18 óráig
Október 23. (csütörtök) zárva
Október 24. (szombat) 7- 13 óráig
November 1. (szombat) Virág és
mécses vásár

FELHÍVÁS
Felkérjük a tisztelt hozzátartozókat, akiknek
a gödöllői, Dózsa György úti temetőben
lejárt az urnasírhely-bérletük, hogy az
újraváltás ügyében keressék a temetőgondnokot, hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között
Telefon: 20-473-1305
VÜSZI Kht.
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Akrobatikus torna – Elképesztő siker a világbajnokságon

Asztalitenisz Eb

Hatodik helyen a magyar négyes

Aranyérem

Október 3-5. között a skóciai
Glasgow adott otthont az akrobatikus torna ifjúsági világbajnokságának. A gödöllői akrobaták
közül a férfi négyest (Bangó Dávid, Janocha Márk, Kőrösi Krisztián, Szamosi Attila) az a megtiszteltetés érte, hogy a sportág
legmagasabb szintjén képviselhette Magyarországot és Gödöllőt. A fiúk nagyszerűen teljesítettek és a remeknek mondható 6.
helyet szerezték meg.
A statikus gyakorlattal kezdett a fiú négyes és összességében szépen mutatták
be tudásukat. A dinamikus gyakorlattal
azután robbantottak és az élvonalhoz
hasonló pontszámokat kaptak, így bejutottak a hatos döntőbe. Ott sem vallottak
szégyent, összeszedetten, stílusosan

dolgoztak, de helyezésükön már nem
tudtak javítani. A végelszámolásban hatodik helyen végeztek, ami a gödöllői
akrobatikus torna történetének egyik, ha
nem a legszebb eredménye (a két évvel
ezelőtti bronzérem egy alacsonyabb korosztályban történt). Kőhler Ákos, a négyes edzője elmondta: „Nagy siker ez és
a fiúk eredményét tovább növeli, hogy
augusztus eleje óta (vagyis pont a felké-

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Ismét nyert a Gödöllő
A 10. fordulóban ismét nyert a
Gödöllői Sport Klub felnőtt csapata a megyei I. osztályú bajnokságban. Szabados György együttese a múlt heti döntetlent követően ezúttal Pilisen tudta a három pontot begyűjteni (1-0), így
hat nyeretlen mérkőzés után ismét győztesen hagyta el a pályát
a Gödöllő.
Fegyelmezett és taktikus játékával
meglepte a forduló előtt ötödik helyen álló ellenfelét a GSK. Jobb volt a
Gödöllő és, ugyan a hazaiak is alakítottak ki lehetőséget (többnyire szögletből), a remek napot kifogó Tóth

Gyulán nem tudtak kifogni a pilisiek
és a mindvégig remekül kontrázó
mieink a végjátékban betaláltak a házigazdák kapujába, megszerezve ezzel a győzelmet. A Gödöllői SK jelenleg a tabella 12. helyét foglalja el (10
pont, 6–18-as gólkülönbség).
Az U19-es csapat igen tartalékosan
állt fel, ennek köszönhetően 3–1-es
vereséget szenvedett, így lecsúszott a
tabella 5. helyére.
Pest megyei I. osztály, 10. forduló
Pilisi KSK – Gödöllői SK 0–1 (0–0)
Gólszerző: Nyári András
U19: Pilisi KSK – Gödöllői SK 3–1
gól: Kecskés Gergő

Lovassport – Lovas Világkupát rendeznek decemberben

Lázár Zoltán is a mezőnyben
Második alkalommal rendezik meg a
Lovas Világkupát a Papp László
Sportarénában december 5. és 7. között. A szervezők azt ígérik: a tavalyi,
nagysikerű rendezvénynél is színesebb és látványosabb programokkal

készülnek. Egyúttal csökkentették a
jegyárakat, hogy a 2007-es húszezer
fizető nézőnél – ez akkor 70 százalékos kihasználtságot jelentett – is többen láthassák a showműsorokat és a
versenyeket – derült ki az esemény

Kézilabda – Sikerek és kudarcok

Eredmények:
Női NB II., 5. forduló
Szigetszentmiklós – GKC
25–29; ifi: 37–23.
Pest Megyei bajnokság „A” csoport
Gödöllői KC – Erdőkertes 28–25
Ifi: Gödöllői KC – Erdőkertes 44–27
Pest Megyei bajnokság „B” csoport
Tápiószele SE II. - Gödöllői KC II.
34–24; Diósdi TC - Gödöllői KC II.
24–30.
-lt-

szülés finisében) a Damjanich János Általános Iskola
átépítése miatt nem volt tornatermük, ahol az elemeket
és a gyakorlatokat is tudták
volna megfelelő mennyiségben végezni. Külön köszönet a Montágh Imre Általános Iskola vezetésének,
akik segítettek szeptembertől. Egyesületünk közhasznú lett és itt egy fantasztikus siker,
melyhez most már csak a támogatók hiányoznak, akik megfelelő anyagi hátteret tudnának biztosítani a munkához”.
A Grassalkovich SE szerdán és
pénteken 16 órától tart foglalkozásokat a Montágh Iskola tornatermében
azoknak a vállalkozó kedvű 6-10 éves
gyerekeknek, akik érdeklődnek a torna iránt.
-klPest megyei III. osztály – Gödöllői sikerek
Pest megyei III. osztály monori csoport, 9. forduló
Gödöllői SK II. – Sülysáp II. 3–0
Pest megyei III. osztály gödöllői csoport, 9. forduló
Acsa – GEAC 0–7

KÖVETKEZIK:
Október 18., szombat 14.30
(ifi: 12.30) egyetemi sportpálya:
Gödöllői SK – Tárnok
Október 19., vasárnap 13.30,
egyetemi felső pálya: Gödöllői SK
U16 – Vácszentlászló Október 19.,
vasárnap (U13: 9.30, U15: 11 óra)
egyetemi felső pálya: Gödöllői SK
– Százhalombatta
Október 19., vasárnap 14.30,
egyetemi sportpálya:
GEAC – Csomád

sajtótájékoztatóján. A díjugratók mellett ezúttal a négyesfogathajtók küzdelme is hivatalosan szerepel a Vkprogramban. A tíz legjobb hajtó indulhat, de fordulónként csak heten
állnak rajthoz, a budapesti állomáson
mindkét érintett magyart, Dobrovitz
Józsefet és Lázár Zoltánt is láthatják majd a szurkolók.

(folytatás az 1. oldalról)
– Először is gratulálunk az érmekhez.
Kezdjük a csapatezüsttel. Számított
rá?
– Köszönöm szépen. Mindig az az elvárás, hogy szerepeljünk minél jobban,
így most sem volt más célunk, minthogy minél tovább jussunk. Egy kicsit
tartottunk a csapatversenytől, de mikor
megtudtuk, hogy nem mindenki a teljes
csapattal érkezett az Eb-re, bizakodni
kezdtünk. Ennek ellenére nagy bravúrnak tartom azt, hogy a 2. helyen tudtunk
végezni.
– Következett az egyéni. Legutóbb
2002-ben állhatott ebben a számban
dobogón. Nem most volt.
– Ez így van. Akkor is voltak kínaiak,
de most a 16 kiemelt között tíz honosított ázsiai volt, amit ugye nem kell magyaráznom. Szerencsére többnyire egymást ütötték el a továbbjutástól. Persze
így sem volt könnyű dolgom, ugyanis a
négyig öt meccset kellett nyernem. Előzőleg a 16 közé szerettem volna eljutni,
ezért is vagyok büszke az eredményemre, na és azért is, mert mindezt sérülten
sikerült elérnem.
– Egy aranyos zárás sérülten
párosban. Mit érzett a páros
előtt, amikor megsérült az egyéni

Futsal NB I. – Sorrendben a harmadik vereség

Gödörben a Gödöllő
Hétfőn hazai pályán fogadta a GSK
csapata a Dupont-Furtunát a futsal NB I.
6. fordulójában. A találkozón nem sikerült nyernie Baranyai Pál együttesének, így az idén itthon még nem tudott
győzelemnek örülni a csapat.
A mérkőzést talán a legegyszerűbben
úgy lehetne összefoglalni, hogy két pocsékul játszó csapat közül a győzelmet
jobban akaró gárda tudott nyerni. A 10
méteres vonal mögött védekező Dupont
bunkertaktikája eredményesnek bizonyult, míg Berkes Lászlóék látványosan szenvedtek. Az ötlettelen, önbizalom nélküli játék végül vereséghez vezetett, de bízzunk abban, hogy a fiatal
gödöllői együttes kimászik a gödörből.
A jövő héten, a 0 pontos, 10. helyen álló
Szenteshez látogatnak a mieink. A GSK

Röplabda, Női NB I. Liga – Lányok, csak könnyedén

Bravúros női győzelem

Kettős siker a hétvégén

Igen vegyesre sikeredett a kézis hétvége városunk csapatainak. A hölgyek
bravúros győzelmet arattak Szigetszentmiklóson, míg a lányok simán kikaptak. A férfiaknál a megyei B csoportban szereplő GKC II. két idegenbeli mérkőzésen van túl. Az egyiken
sima vereség, a másikon sima győzelem, míg a megyei A csoportban szereplő GKC kettős sikert ért el az Erdőkertes ellen.

Az elmúlt hétvégén lejátszotta
második és 3. mérkőzését is az
idei bajnokságban a TEVA-GRC
csapata. Hollósy László együttese előbb október 10-én Békéscsabán tudott nyerni 3–0-ra,
majd két nappal később, hazai
környezetben hasonló különbséggel múlta felül a Miskolcot.

Küzdősport – Tae-kwon-do

Gödöllői aranyérem
Gödöllői aranyérem született a minden évben megrendezésre kerülő ITF Tae-kwon-do serdülő, ifjúsági
és felnőtt diákolimpián, amelynek október 4-én Jászberény adott otthont.
Az ország minden részéből huszonkettő klub 200
tagja képviseltette magát a versenyen, amelyen természetesen a közelmúltban alakult Gödöllői ITF
Tae-kwon-do Klub sportolói is megmérettették magukat.
A versenyen két számban, formagyakorlatban és
küzdelemben bizonyíthatták a nevezők képességeiket, amely lehetőséget nyújtott az utánpótlásnak és
a feketeöves mestereknek, hogy lemérjék tudásukat.
Felnőtt női formagyakorlat kategóriában Könczöl
Alexandra aranyéremmel koronázta meg a szereplését. Ezzel egy fontos akadályt teljesítettek a gödöllőiek, de a pihenés ideje még nem jött el, ugyanis a
novemberi Országos Bajnokság is alapos felkészülést
kíván. Ez a komoly megmérettetés is nagyban bizo-

Következik:
Nők: Október 26., 14 óra (ifi: 12
óra): Gödöllői KC – Kistarcsa

nyítja, hogy a kemény és kitartó munka meghozza
gyümölcsét. Ha valaki szeretne megismerkedni ezzel
a harcművészettel jelentkezését szeretettel várja az
egyesület az Erkel Ferenc Általános Iskola tornaszobájában zajló edzéseken hétfőn és szerdán 18:0019:30-ig.
-li-

A békéscsabai kirándulás annak ellenére
nem ígérkezett könnyűnek, hogy papíron a mieink számítottak esélyesebbnek, ugyanis ellenfelünk hazai környe-

zetben igen veszélyesnek számít. Ezt
ezen a meccsen nem tudták megmutatni
a házigazdák, mivel a gödöllői lányok jó
napot fogtak ki és remek játékkal simán
nyertek. A következő fordulóban a megfiatalított Miskolc volt az ellenfél. A
meccs hasonlóan simán alakult mint a
csabaiak ellen, bár a második szettben
volt egy kis hullámvölgy a csapat játékában. Sikerült átvészelni a kritikus időszakot és végül könnyed győzemet értek
el Bajáriné Pesti Anikóék, így kellő
önbizalommal várhatják majd a következő fordulókat, amikor is következnek

Vívás – gödöllői tőr és kard sikerek

Gáll Csaba 7. a világkupán
Remekül szerepeltek vívóink. Október
második hétvégéjén, Lengyelországban
Gáll Csaba a kard junior világkupán
hetedik helyezést ért el, Liszkai Tamás,
újonc korosztályú tőröző hazai versenyt
nyert, míg Horváth Eszter egy ezüstés egy bronzérmet szerzett.
A junior női és férfi kardválogatott keret
a hétvégén Sosnowiecbe utazott, ahol
világkupa viadalt rendeztek. A nők 105
fős mezőnyében Nagy Petra és Benkó
Réka egyaránt a 32 között búcsúzott a
versenytől. Petra egy honfitársától, Réka pedig egy amerikai vívónőtől kapott
ki szoros küzdelemben. A 21 év alatti
férfiak mezőnyében Gáll Csaba remek

küzdelmek során?
– Eléggé tartottam a párostól, mert
akkor már nagyon fájt a lábam. Melegíteni sem tudtam a meccsek előtt. Hátráltatott a sérülés, ezért azt mondom, hogy
tudok én ennél sokkal jobban is játszani,
de szerencsére a párommal, Póta Georginával remekül kiegészítettük egymást. Boldog vagyok, hogy így sikerült
zárni ezt a kontinenstornát.
– Hét aranyérmet nyert az Európa-bajnokságokon. Melyik a legfényesebb?
– Nehéz megmondani. Talán mindig
az, amelyik a legfrissebb. Természetesen mindegyiknek ugyan úgy örülök,
hiszen minden egyes aranyhoz fűződik
rengeteg emlék. Remélem még sokszor
átélhetem ezt az érzést.
-tj-

teljesítményt nyújtott, ugyanis már másodszorra jutott junior világkupán a
nyolcas döntőbe, ahol egy amerikait
vert meg, majd a négy közé jutásért az
olasz Navarriatól kapott ki 13:15
arányban. Edzője: Varga József. A versenyt a magyar Iliász Nikolász nyerte,
míg a második helyen Soproni Szabó
Ágoston végzett. Gémesi Bence a 32ben esett ki. A férfiaknál 19 nemzet 133
vívója indult a világkupán.
Ugyanezen a hétvégén, a Fülöp Mihály
emlékverseny sorozat első állomásaként
Hódmezővásárhelyen rendeztek tőr
utánpótláskorú versenyeket. Gödöllőről
Liszkai Tamás szerzett aranyérmet az

jelenleg a bajnoki tabella 8. helyét foglalja el.
Futsal NB I., 6. forduló
Gödöllői SK – Dupont-Fortuna FC 1–4
(1–1) Gólszerző: Berkes László
-lt-

JOMA FUTSAL BAJNOKSÁG INDUL
A JOMA sportszergyártó cég nevével fémjelzett futsal bajnokság indul az egyetemi
sportcsarnokban. A szervezők az első 8 csapat jelentkezését tudják elfogadni. A mérkőzések hétfői napokon lesznek. A futsal szabályai szerint megrendezésre kerülő 4+1-es
bajnokságra a nevezési díj 45 ezer forint/csapat.
Jelenkezni Tokai Norbertnél lehet, a 06/70283-05-88-as telefonszámon. Jelentkezési
határidő: október 30., csütörtök!
majd a nagy riválisok. Október 19-én
mindjárt a bajnoki címvédő Vasas otthonában lép pályára a TEVA-GRC.
A juniorok még szokják a légkört és,
bár mindkét ellenfelüket megszorongatták, a győzelem még várat magára.
NB I. Liga kiemelt csoport, alapszakasz, 2 forduló
Békéscsabai RSE – TEVA-Gödöllői RC
0–3 (-19, -14, -11)
Juniorok: Békéscsaba – Gödöllő 3-0
(18, 21, 10)
NB I. Liga Kiemelt csoport, alapszakasz, 3. forduló
TEVA-Gödöllői RC – Albrecht-Miskolci VSC-MISI 3–0 (19, 19, 11)
Juniorok: Gödöllő – Miskolc 0–3 (-22, 14, -20)
-ttújonc korosztályúak között. A fiúknál
még Suszter Dániel lett 8. a 13 év alattiaknál. Horváth Eszternek a gyermek
korosztályban ezüstérmet, míg az újonc
korosztályban bronzérmet akaszthattak
a nyakába. A tőröző gyerekek edzői:
Fekete Gábor és Steiner Ádám.
Zsőzső

GÉV-HUNIBER KUPA
KADET NEMZETKÖZI KARDVERSENY
Október 18-19., Gödöllő
Helyszín: egyetemi sportcsarnok.
A tavaly is nagy sikerrel lebonyolított
Kadet nemzetközi kardversenyt
(2007-ben 300 kardvívó lépett pástra
20 országból) rendez a
Gödöllői EAC vívó szakosztálya.

2008. október 16.
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu

Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)
yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
K E D D E  I  C S Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

Gödöllői Szolgálat
INGATLAN
* Gödöllő Kossuth L. utcában földszinti, erkély nélküli, 55 m2es, két szobás, egyéni szabályozású távhő által fűtött, felújított,
panellakás, tulajdonostól eladó. Azonnali beköltözéssel. Akár
irodának is! Irányár:11,9MFt. Tel.: 06/20-3527445.
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett telken családi ház 2
lakással sürgősen eladó. I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön közművel és 2 utcára
nyíló saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek,
irodának ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
* Gödöllőn a Belváros egyik legkeresettebb részén, 693 nm-es,
2 utcára nyíló telken, 110 nm alapterületű, 3 szobás családi ház.
Pince, garázs, melléképület van. Iá: 18,9 mFt. Érd: 20-919-4870
* Gödöllőn az Antalhegyen (aszfaltozott utcában), 900 nm-es
panorámás saroktelken, 1987-ben épült, 135 nm lakóterű, 2
nappali+2 szoba+2 félszobás tetőteres családi ház garázzsal,
szuterénnel. Iá: 26 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 110 nm alapterületű, 3 szobás
(+társalgó) teljesen alápincézett, nagyon jó állapotban lévő
családi ház 540 nm-es örökzöldekkel beültetett telekkel. Iá: 27
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllőn központhoz közel, 2003-ban épült, 80 nm lakóterű
(nappali+2 szoba+étkező), színvonalas kialakítású, tetőteres
lakás, saját telekrésszel. Iá: 24,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Fenyvesben ÚJ ÉPÍTÉSŰ 2 lakásos ikerházban, 141 nm hasznos lakóterű (+garázs), amerikai konyhás nappali + 3 és fél szobás lakások, 572 nm-es saját
telekrésszel leköthetők. Hitel, szoc.pol. felvehető. Iá: kulcsrakész állapotban 35 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
* Gödöllőn a Csanakban 1200 nm-es telken eladó egy
2002-ben épült, 150 nm alapterületű, nappali + 5 szobás
(+gardrobszoba), színvonalas belső kialakítású kétszintes
családi ház nagy terasszal, 2 beállásos garázzsal. Iá: 32
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban III. emeleti, 59 nm-es, 2 szobás,
részben felújított, Kastélyra néző erkélyes lakás. Iá: 11,9
mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn 72 nm-es, 2 + fél szobás, jó állapotban lévő, 2
erkélyes lakás. Iá: 13,9 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
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-Szada és Gödöllő határában épülő nappali + 3
szobás családi ház 27.5MFt.
-Veresegyházán újszerű, hangulatos kerttel rendelkező nappali+3 szobás családi ház 28.5MFt.
-Rögesben épülő nappali + 3 szobás családi
ház 28.8MFt.
-Szabadság téri 2 erkélyes 71 m2 2+fél
szobás lakás 13.9MFt.
-Fenyvesben 1030 m2 panorámás telken
nappali + 3 szobás csh. 29.8MFt.
-Alvég 1400m2 telken főútvonal mellett nappali+3 szobás családi ház 32MFt.
-Kertváros kitűnő állapotú 140 m2 4 szobás
családi ház 34,9MFt.
-Palotakert 3. em. 61 m2 azonnal költözhető
erkélyes egyediesített fűtésű lakás 13.5MFt.
-Blahán 130 m2 alapterületű 2 szintes 2 generációnak is alkalmas családi ház 38MFt.
-Szadán egyszintes 3 szobás panorámás
lakás 1000m2 telekkel 20MFt.

*
Gödöllőn az Erzsébet-parknál, téglaépítésű, 108 nm
alapterületű, teljesen felújított és átalakított, igényes belső
kialakítású, 2 erkélyes lakás (nappali, konyha-étkező, 3+fél szoba, 2 fürdősz.), pincével. Iá: 27 mFt vagy 55 és 58 nm-es, 2 külön
lakásként 13 ill. 14 mFt ir.áron. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
*Szadán 1080 nm-es telken, 100 nm alapterületű, téglaépítésű,
teljesen alápincézett, 2 szobás családi ház, fedett nagy
terasszal, garázzsal. Iá: 20 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn parkra néző, 63 nm-es, kifogástalan állapotban
lévő, teljesen felújított és átalakított (egybe nyitott napp.-konyha-étk.+2 szoba) erkélyes lakás (új: parketta, járólap, szaniterek, konyhabútor, nyílászárók, redőnyök). Iá: 11,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn a Blahán, aszfaltozott utcában 1634 nm-es
gyümölcsfákkal beültetett, összközműves belterületi építési
telek. Iá: 11 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság
tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* Gödöllőn 594 nm-es belterületi telek, rajta egy 25 nm-es
faházzal. Víz, villany bevezetve, gáz az utcában. Iá: 10 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben, csendes környezetben, 993 nmes parkosított telken 1998-ban felújított, kiváló fekvésű, 133 nm
alapterületű, 4 szobás földszintes polgári családi ház. (pince,
garázs, télikert, öntözőrendszer). Iá: 35 mFt. Tel. 0620/9194-870
* Egyetem téren garázs eladó. Iár: 550.000 Ft Tel: 20/912-9280
* Eladó egy 750 m2-es telek Gödöllőn a Panoráma utca elején, 15 % beépíthetőség. Iár: 8,5 M Ft. Tel: 70/3311-730
* GARÁZS (jó állapotban lévő) Gödöllőn az egyetemi
lakótelepen eladó. Vételár: 550.000 Ft. Tel: 20/266-0256
* GÖDÖLLŐN, HARASZTBAN GARÁZS ELADÓ. Tel: 30/2411-602
* ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM! Gödöllőn, kiemelt övezetben
összközműves, ősfás 900 m2 telek 44 m2 újszerű házzal
eladó. 25,2 M Ft. Tel: 70/333-0496
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében, most épülő új
lakóparkban építési telkek ELADÓK! Érd: 30/946-7702
* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2 db 25 m2-es
épületekkel közművesítve eladó. Érd: 30/946-7702
* Hobbyteleknek való Gödöllő külterületén lévő, szántóföld
minősítésű ingatlan (966 m2-es) eladó. Buszmegálló 2 percre.
Iár: 800.000 Ft. Megegyezünk. Tel: 20/529-6062 (esténként).
*
HÁZRÉSZT! VÁSÁROLNÉK GÖDÖLLŐN ÉS
KÖRNYÉKÉN. Tel: 70/338-3639
* Hévízgyörkön két építési telek eladó, együtt és külön-külön is.
Csendes helyen, új kiosztásban, közművesítve. Tel: 30/250-7981
* Eladó Gödöllőn a városközponthoz közel, az Ambrus közben
csendes, nyugodt környéken 55 m2-es, 2 szobás, 3. emeleti
lakás. Iár: 14 M. Tel.: 30/562-3475
* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es tornácos parasztház
melléképülettel, kis pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a
központhoz közel. I.ár: 20 M. Tel.: 20/3135-816, 30/562-3475
* Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen téglaépítésű társasházban 2
szobás, 58 m2-es, nagyerkélyes, saját pincés öröklakás jó
állapotban eladó. Egyedi fűtésű, saját vízórás, külön konyha,
étkező. Iár: 13M Ft. Érd: 20/9123-994
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* HARASZTBAN 120 m2-es felújított ház kis kerttel, garázzsal, első tulajdonostól, családi okok miatt sürgősen eladó. Tel:
30/241-9391
* PALOTAKERTI jó állapotú, 64 m2-es, erkélyes, egyedi fűtésmérős, 2 szobás lakás tulajdonostól eladó. Azonnal költözhető.
Iár: 12,5 M Ft. Tel: 06-1/373-2460 napközben, 70/249-0777
* Palotakerti 44 m2-es, 1. emeleti lakás tulajdonostól eladó.
Tel: 20/460-4542
* Szadán 2004-ben épült 110m2-es hangulatos családi ház,
1520m2 telekkel 38,6 M Ft-ért eladó! 3+fél szobás, 2 fürdő,
tetőtér beépíthető. Extrák, infó, képek: www.ingatlanok.hu.
20/399-8105
* Eladó Gödöllőn az Antalhegyi dombon extra panorámás 1850
m2-es dupla sortelken egy 450 m2-es, 3 szintes 4 éves családi
ház. 80 m2-es amerikai konyhás nappali, 50 m2-es kertkapcsolatos terasszal, dupla garázzsal stb. Érd: 30/9425-103
* Gödöllő Palotakerten egyetemtől 3 percre, 58m2-es,
2szobás magasföldszinti, nagy erkélyes, 2éve felújított, járólapos lakás eladó. Iár: 13 millió Ft. Érd: 06/28-413-412
* Újfenyvesben 2006-os építésű 160 m2-es ikerházfél eladó
tulajdonostól. Iár: 33,5M Ft. Érd: 30/972-3082
* Eladó Budapesttől 40 km-re Aszód zöldövezetében 180
(2×90) m2 alapterületű, 2 szintes összkomfortos 2 lakásos
családi ház. 5 szoba, 2 konyha + 2 étkező, fürdőszoba és tusoló
WC-vel. Dupla garázs, parkosított udvar és kert. A főváros 30
perc alatt megközelíthető (M3, busz). Ár: 28 millió Ft. Az ingatlan kiválóan alkalmas üzlet vagy iroda működtetésére. (Parkolási
és közlekedési lehetőség) Tel: 20/941-3704, 20/383-3099
* Gödöllő, Antalhegyi 79/A, 135 m2, 3 szoba, nappali, terasz,
kert, téglalakás gázcirkó, garázs, +40 m2 beépített tetőtér
tulajdonostól eladó. Iár: 26,9M Ft. Tel: 30/645-4273
* Eladó lakás Gödöllő központjában a Remsey körúton: 3. em.,
79 m2, 2+2 félszoba, étkező, vízóra, erkély, 2WC, távfűtés.
18,5 M Ft. Pinceparkoló: 1,9 M Ft. Tel: 30/3437-934
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN ELADÓ 59 m2-es, erkélyes, 2
szobás (laminált parkettás) 3. emeleti lakás. Iár: 11,5 M Ft.
Érd: 70/550-0605
* Eladó Gödöllő, Szt. János utcában földszinti 40 m2-es, másfélszobás, téglaépítésű, alacsony rezsijű felújítandó lakás. Iár:
9,8 M Ft. Tel: 20/328-9666
* Eladó Gödöllőn, Hegyesi Mari utcában egy 2007-ben épült 4
szobás, 2 fürdőszobás, 150 m2-es ház. Iár: 24.9 M Ft. Tel:
20/264-5925, 20/428-2055
* Gödöllő központjában (Kőrösfői K. A. u.) két utcára nyitható,
három szoba összkomfortos (80 m2) kertes (693 m2) családi
ház eladó. Iár: 19 M Ft. Tel: 20/551-7194
* Gödöllőn családi okok miatt eladó 2 szoba összkomfortos erkélyes, redőnyös, liftes, tárolós zöldövezeti örökpanorámás Kastélyra
néző lakás konyhabútorral, tűzhellyel. www.ingatlan.com Iár:
10,5M Ft. Tel: 20/472-1910, 70/503-5223
* Gödöllőn Lázár Vilmosban panorámás 1530 nm építési telek
eladó.12 méter utcafronti szélesség, max. 100 nm alapterületű
ház építhető rá! I.ár: 9.9mFt.Tel.:30/228-1060
*
NAPFÉNYES, ERKÉLYES 2.EMELETI AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ LAKÁS Gödöllőn Szent István téren 1 szobás
alacsony rezsiköltséggel, kedvező áron eladó. I.ár: 9.9mFt
Tel.:30/228-1060
* Gödöllő Kossuth L. utcában 4. em. 1+2 félszobás távfűtéses lakás eladó. 12,5 M Ft. Érd: 20/268-9038, 20/382-5749
* Gödöllőn, sorházban EGYEDI HÁZ ELADÓ. Polgári hangulatú,
cserépkályhás, nappali + 3 háló. Kertkapcsolatos terasz, kis
pihenőkerttel, örökzöldekkel. Különálló garázs. Ár: 29,5 M Ft.
Tel: 30/210-3402
* Gödöllőn 1 szobás 35 m2-es gázfűtéses lakás kis előkerttel
a Repülőtéri úton eladó. Iár: 8,5M Ft. Érd: 30/649-2367
* Lakás eladó a Fácán soron téglaházban, 65 m2, cirkós, parkettás, légkondi, kifestve, új állapotban, 2 szoba + ebédlő + külön
pincerész, az udvaron parkolási lehetőség. Tel: 20/912-1979
* Eladó X. ker. Kőrösi Csoma Sándor út (Liget térnél) 38 m2es 1. emeleti felújított öröklakás. Új: műanyag ablak, gáztűzhely, beépített szekrény, laminált padló, vízórával ellátott hidegmelegvíz mérés. Iár: 9M Ft. Érd: 30/914-1555, 28/410-672
* Gödöllőn az Erzsébet park mellett tulajdonostól eladó egy
62 m2-es 1+2 félszobás, 1. emeleti erkélyes panellakás. Iár:
12M Ft. Tel: 20/808-9372
* HÉVÍZGYÖRKÖN 3 szobás összkomfortos részben felújított
családi ház azonnal beköltözhetően, 94m2 +40 m2 melléképülettel, rendezett udvarral, kerti berendezésekkel a
központ mögött, nyugodt, biztonságos környezetben eladó. Iár:
16M Ft. Tel: 20/495-9447
* Eladó Gödöllőn a János utcában egy 1. emeleti erkélyes,
gázfűtéses, 1,5 szobás felújított lakás. Iár: 12 M Ft. Tel:
70/354-074
* Eladó SZŐLŐ UTCÁBAN 69 m2-es 1+2 félszobás
KLIMATIZÁLT, FELÚJÍTOTT LAKÁS. Érd: 20/588-1694
* Gödöllőn a Paál László közben 3. emeleti 1,5 szobás
téglaépítésű, konvektoros, parkettás, kábeltévés, egyéni
vízórás felújított lakás eladó. Érd: 20/224-9118
* Eladó János utcai, téglaépítésű, 43 m2-es, konvektoros
lakás, szép állapotban! Ár: 11,9M Ft. Érd: 06-20-363-6753
* Gödöllőn a Kertvárosban a HÉV megállóhoz 5 percre
téglaépítésű 66 m2-es 2 szobás összkomfortos kis rezsijű ikerház fele eladó. Tel: 28/418-339, 20/295-5209
* Gödöllő központjában körpanorámás, két erkélyes, 72 m2-es
lakás eladó. Iár: 15,3 M Ft. Érd: 20/543-1199, 20/911-5451

* Gödöllő belvárosában (Kossuth L. u.) sorházi lakás eladó.
120 m2, 3 szoba, nappali, kis kert, zárt belső udvar parkolóval.
Érd: 20/915-6351
* Igényes fiataloknak eladó központban, téglaépületben lévő 4.
em. gázkonvektoros lakás. Rendben tartva, felújítva járólapok,
ablakok, stb. Iár: 11,7M Ft. Érd: 70/573-1011 (13h után)
* Gödöllőn, Kazinczy lakótelep szélén, zöld övezeti társasházban 2 szobás, 59 m2-es, erkélyes, földszinti, jó állapotú
lakás eladó. Iár: 11,8 M Ft. Érd: 20/929-7758
* Gödöllő központban 75 nm 3 szobás, tágas, világos, felújított lakás két erkéllyel, saját tárolóval eladó. Iár: 13,9 M Ft. Tel:
30/402-0488
* János utcában, igényesen felújított 51 m2-es, 1+2 félszobás, egyedi fűtéses, parkettás, járólapos lakás extrákkal
(beépített konyha, sarokkád, új nyílászárók redőnnyel) eladó.
Iár: 13,7M Ft. Tel: 30/402-0488
* Gödöllőn, Harasztban, csendes helyen, két generáció részére
is alkalmas 976 m2-es ősfás telken lévő kétszintes, 160 m2-es,
5 szobás családi ház eladó. Iár: 27,9 M Ft. Tel: 30/402-0488
* Gödöllőn kétszobás 1. em. gázkonvektoros lakás eladó a János
utcában buszpályaudvartól 2perc, 13M Ft. Billenő-ajtós betongarázs
a Patak téren eladó. 2,5M Ft. Érd: 20/226-8723, 28/411-745
* Sürgősen, áron alul eladó Gödöllőn a Csanakban, 2003-ban
épült 208 m2-es családi ház 1100 m2-es telken. Nappali,
amerikai konyha, 2+2 félszoba, 2fürdő, háztartási helyiség,
gardrób, 2 állásos garázs. Iár: 29,9M Ft. érd: 30/847-6823
* Keresek eladó lakást Gödöllő, Központban 1,5 szobástól 2,5
szobásig. Tel.: 0630-337-0700.
* LAKÁS Gödöllő, JÓ VÉTEL! Első emeleti, egyedi fűtéses,
erkélyes téglalakás a Szent János utcában: 54 m2-es, 2
Szobás sürgősen eladó! IRÁNYÁR: 11.500.000 Ft. Telefon:
0630-919-5960. www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL
SZEMBEN. Sorszám: 3190.
* CSALÁDI HÁZ Gödöllő, Alvég: 120 m2, Nappali + 3 Szobás, FSZTes önálló téglaház, jó szomszédokkal, kitűnő közlekedéssel, parkosított 800 m2-es telekkel, aszfaltozott, csatornázott utcában eladó.
Irányár: 25.500.000 Ft. HÍVJON: 0630-919-5960. Sorszám: 3187.
www.ingatlanvadasz.hu – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS Gödöllő Központjában! 2008-as építésű 2
lakásos társasházban: 62 m2-es FSZT-es lakás 19.800.000 Ft-ért,
Tetőtérben plusz 45 m2 beépítési lehetőséggel, saját kertrésszel, és
kocsibeállóval eladó. Tel.: 0630-919-5960. Sorszám: 2991.
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* ELADÓ TÉGLALAKÁS Gödöllő, Központban: 62 m2, 2 Szobás,
magasföldszinti, cirkófűtéses újszerű lakás, zárt udvarral, saját
játszótérrel, családias környezetben eladó. IRÁNYÁR:
19.700.000 Ft. HÍVJON! 0630-919-5960 INGATLANVADÁSZ
KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 0382
* LAKÁS Gödöllő Kertváros, 50 m2-es, 2 Hálószobás belülről
felújított, külön, önálló utcakapcsolattal, 320 m2-es telekkel eladó.
Kitűnő közlekedés, csendes környezet. HIHETETLEN IRÁNYÁR:
12.500.000 Ft. Hívjon most! 0630-919-5960. Sorszám: 0923.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ / KIADÓ LAKÁSOKAT,
HÁZAKAT, TELKEKET ADATBÁZISUNKBAN LÉVŐ ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE NYOLC ÉVES HELYI ELADÁSI TAPASZTALATTAL.
INGATLANVADÁSZ KFT - A POSTÁVAL SZEMBEN. Tel: 0630919-5960 www.ingatlanvadasz.hu
* Gödöllőn, a Szent János utcában két szobás, erkélyes öröklakás ELADÓ vagy KIADÓ. Tel: 20/313-5200
* Gödöllőn, a Zombor utcában egy szoba összkomfortos lakás
ELADÓ vagy KIADÓ. Tel: 20/313-5200
* Gödöllőn, főútvonal mellett 20 m2-es üzlethelyiség ELADÓ
vagy KIADÓ. Reális áron. Tel: 20/532-7275
* Gödöllő városközpontban 90 m2-es lakás ELADÓ vagy
KIADÓ!! Földszinti téglalakás konvektoros fűtéssel. Iár: 20,8M
Ft. Tel: 06-20/3-238-106
* EGYEDÜLÁLÓ AJÁNLAT! VEGYEN MÉLYGARÁZS BEÁLLÓT
MÉG A TÉL BEÁLLTA ELŐTT A SZENT-IMRE HÁZBAN! INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* LAKÁSCSERE: CSERÉLJE LE RÉGI LAKÁSÁT ÚJRA! INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ SORHÁZAK A HARASZTBAN, EGYMILLIÓVAL
OLCSÓBBAN! 73m2-es, nappali, 2hálószobás lakások kocsibeállóval, kerttel, azonnal beköltözhetően. Ár: 22 M INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÜZLET! Szent-János utcában 113 m2-en
eladótér, iroda, áruátvevő, öltöző. Ár:335.000,-Ft/m2+Áfa
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* KIADÓ IRODÁK! Gödöllőn a város szívében 20-60 m2 közötti
első osztályú irodák kiadók. Ár: 2.500,- Ft/m2+Áfa INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* KIADÓ ÚJSZERŰ LAKÁS 60 m2-es, 2.emeleti, 2 szobás, teljes körűen, igényesen felújított lakás. Ár: 60.000,- Ft/Hó
INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100
* KIADÓ LAKÁS 3. emeleti, fiatalos, 60m2-es, egyedimérős, 2 szobás, teraszos, gardróbos, légkondis, teljesen felszerelt. Ár:100.000,- Ft/Hó. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* ELADÓ 1. EMELETI LAKÁS a Kossuth L. utcában 56m2-es,
2szobás, teraszos, jó állapotú lakás. Ár:13,8M INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* LAKÁS ÁRON ALUL ELADÓ A KOSSUTH U-BAN 3. emeleti
világos, 44m2-es, 1szobás, teraszos lakás. Ár: 9M INGATLANBANK Major Zoltán 06704562100

2008. október 16.
* CSALÁDI HÁZ AZ ALVÉGBEN Beköltözhető, nappali+4szobás
170m2-es ház, terasz, 3állásos garázs, 50m2-es pince,
parkosított 980m2-es telek. Ár: 30,9MFt. INGATLANBANK
Major Zoltán 06704562100
* KIVÁLÓ ÁLLAPOTÚ LAKÁS ELADÓ! Kossuth L. utcában földszinti, 56 m2-es, 2 szobás, egyedi-mérős, felújított lakás. Ár:
12,5 MFt. INGATLANBANK 06704562103
* ÚJSZERŰ LAKÁS! Központban téglaépítésű, cirkó fűtéses,
2.emeleti, 53 m2-es, 1 szobás, nagy konyhás, étkezős,
légkondicionálós lakás. Ár: 18MFt. INGATLANBANK
06704562103
* FÖLDSZINTI LAKÁS ÁRON ALUL ELADÓ! 44m2-es, másfél
szobás, konvektoros-fűtésű, téglaépítésű, felújítást igénylő
lakás, azonnali költözési lehetőséggel. Ár: 9,5MFt. INGATLANBANK 06704562103
* ELADÓ LAKÁS! Központban 3. emeleti, 60 m2-es, 2 szobás,
teraszos, gardróbos lakás. Ár: 12,5 MFt. INGATLANBANK
06704562103
* TÓ-PANORÁMÁS CSALÁDI HÁZ GÖDÖLLŐN Természeti
környezetben, csendet kedvelőknek. 1000m2-es gondozott
telek, 145m2-es ház, terasz, garázs, melléképület. Ár: 33MFt
INGATLANBANK 06704562103
* ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS ELADÓ! Kossuth L. utcában 1.emeleti,
93 m2-es, nappali+2 szobás, erkélyes, cirkó fűtéses lakás. Ár:
27,5 MFt. INGATLANBANK 06704562104
* ŐRBOTTYÁNI ÚJÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZ Központban,
860m2-es telken, 174m2-es, nappali+3 szobás, 2 fürdőszobás,
teraszos ház. 2008.decemberi átadás. Ár: 28,9MFt. INGATLANBANK 06704562104
* IKERHÁZ-Gödöllő, Kertvárosban 2008.őszi átadással
140 nm, nappali+3szoba, konyha, étkező, gardrób,
terasz. Szocpol. felvehető. Ár. 29,5 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* LAKÁS-Gödöllőn csendre és nyugalmra vágyóknak , 88nm
társasházi lakás, felújított, 2szoba,konyha,garázs, modern
konyha,kamra, sarokkádas fürdőszoba, kert.Ár.14,5MFt.
INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* LAKÁS- Gödöllő, Kertvárosban 74 nm nappali+2szobás
napfényes lakás kétlakásos társasházban 340nm parkosított
telekkel. Kedvező áron. Ár:19 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* CSALÁDI HÁZ- Egyedi alánlat, Gödöllő-Központ csendes
utcában, nappali+4szoba, 2fürdőszoba, gardrób, garázs, 25nm
kertkapcsolatos terasz, parkosított telekkel. Ár: 35,9MFt.
INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* SORHÁZ- Gödöllő-Fácán soron egyedi kialakítású,
mediterrán hangulatú, sorházi lakás, nappali+3szoba,
fürdőszoba, garázs. Ár:34,9MFt INGATLANBANK Pintér
Mariann 06-70-456-2101
* SORHÁZ- Gödöllő keresett részén új építésű családi ház nappali +4szoba,2fürdőszoba, 420nm telekkel. Ár: 32MFt INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* LAKÁS-Gödöllőn kúria jellegű lakóházban 1.emeleti 73 nm
extra minőségben felújított szecessziós hangulatú lakás, melyhez 472nm parkosított kert és garázs is tartozik. Ár:19,9MFt.
INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
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ALBÉRLET
* Gödöllő központjában 1 szobás lakás kiadó. Tel.: 20/9455-583.
* Palotakert 10./fszt. 3. 1 szoba összkomfort, teljesen felújítva, új bútorral KIADÓ: 50 E +kaució. Tel: 30/9446-816
* Téglaépületben 2 szobás gázkonvektoros, bútorozott lakás 50
ezerért plusz kaucióért kiadó. Tel: 30/502-4148, 30/277-8113
* ALBÉRLET KIADÓ. Tel: 28/416-449, 20/226-3007
* Gödöllőn a Thököly 52 sz. november 1.-től 85 m2-es családi ház kiadó. Fűtés konvektoros, cserépkályhás. Igényes
környék, szép kert. Tel: 20/3141-725
* Gödöllőn, Kazinczy körúton 3. emeleti, bútorozott, 2 szobás,
egyedi fűtésű, erkélyes lakás kiadó. 55 e Ft + rezsi/hó + kaució. Érd: 30/343-1944
* Bútorozott albérlet a Szt. János utcában kiadó. (64 m2-es,
2 szobás, gázfűtéses, erkélyes.) Tel: 30/566-5868
* Kertvárosban (Komáromi u.) alacsony rezsijű lakrész szolid,
nem dohányzó, dolgozó férfi részére kiadó. (33 ezer +rezsi)
Érd: 20/999-6453
* Gödöllőn, Ady sétányon 50 m2 felújított 1 szoba összkomfortos lakás 45E Ft + rezsi + 2 havi kaucióval hosszútávra
kiadó. Tel: 30/639-2914
* Kertes háznál különálló 1 szobás felújított gázkonvektoros
lakás garázzsal hosszútávra kiadó. Tel: 70/262-2274
* Gödöllő központjában 2 szobás lakás bútorozva vagy anélkül
kiadó. Tel. 30/288-3240
* Dózsa Gy. úton 3 szobás, berendezett első emeleti lakás
hosszútávra kiadó (bútorozatlanul is) 10. 01.-től. Egyedi fűtésű,
2 havi kaució szükséges. Tel.: 70/283-1187, 70/520-6562.
* Gödöllőn külön bejáratú egy szoba összkomfortos lakrész
hosszútávra kiadó! Tel: 28/421-680
* Kiadó Gödöllőn a Bercsényi u. 35 sz. alatt egy 2 szoba
összkomfortos ház, vagy egy 1 szoba összkomfortos megegyezés szerint. Érdeklődni a megadott címen lehet 19 óráig.
* Különbejáratú lakrész kiadó. Érd: 411-045

* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em. távfűtéses,
bútorozatlan lakás hosszabb távra kiadó. 50 e Ft/hó, rezsi, 2
havi kaució. Érd: 30/9079-322
* Gödöllőn, Kazinczy lakótelepen 2 szobás lakás albérletbe
kiadó. 55 ezer Ft + rezsi, 1 havi kaució szükséges. -Lakótársat
keresek 2 szobás lakásba! Tel. 30/212-6390
* Városközpontban külön bejáratú szoba fürdőszoba
használattal kiadó. Tel.: (70) 701-9510.
* Gödöllőn, a Szőlő utcában 2 + félszobás, egyedi fűtésű, 69
nm-es lakás (bútorozottan is) kiadó. Tel.: (20) 479-4650
* 2 szobás, részben bútorozott, felújított, parkettás, padlólapos, redőnyös lakás mért fűtéssel (58.000 Ft + rezsi + kaució)
november 1.-től kiadó. Tel: 30/222-5274
* 2 szobás, félig bútorozott, 4. emeleti (egyedi gázfűtéses)
lakás hosszútávra kiadó a Szőlő utcában. 55 ezer Ft/hó + rezsi
+ 2 havi kaució. Tel: 20/911-5992
* Gödöllőn, a Szabadság téren kettő és félszobás lakás kiadó:
55 ezer Ft/hó bérleti díj + rezsi + 110 ezer Ft kaució. Tel:
20/911-5451, 20/543-1199
* Gödöllő központjában 44 m2-es másfélszobás távfűtéses
lakás 2008. november 15.-től hosszútávra igényesnek kiadó. 2
havi kaució szükséges. Tel: 20-335-0027
* Kiadó Gödöllő központjában 2 és fél szobás lakás, 1 évre
vagy hosszabb távra. Érd: 30/456-6663
* KIADÓ kétszobás erkélyes, bútorozott, kábeltévés, palotakerti panorámás lakás, közel az egyetemhez. Tel: 30/831-0592
* Gödöllő Palotakerten 65 m2-es, 2 és fél szobás igényesen
felújított, bútorozott, klímatizált, vagyonvédett lakás egyedileg
szabályozható fűtéssel, hosszú távra KIADÓ! Érd.: 30/380-5875
* Gödöllő központjában magasföldszinti 2,5 szobás konvektoros lakás + cserépkályhafűtéssel kiadó. Tel: 30/2411-602
* Gödöllő központjában kiadó 2 szobás 55 m2-es erkélyes,
déli fekvésű, konvektoros, felújított lakás. Tel: 30/683-4951
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA,
FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON ÉRTÉKELÉS,
TELJESKÖRŰ, DIJTALAN
HITELÜGYINTÉZÉS!
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Fenyvesben 342 nm-es telken
most épülő 70 nm-es, nappali +2
szobás, földszintes családi ház
emeltszintű szerkezetkész állapotban 23 m Ft-ért eladó.
* A Harasztban 693 nm-es, két
utcára nyíló telken, régi építésű,
felújított ház eladó. Gondozott
kert, boros pince. Iá: 19,5 mFt.
* A Nagyfenyvesben 1993- ban épült,
120 nm-es, nappali +3 szobás földszintes családi ház 800 nm-es parkosított
telken (garázs, hatalmas terasz, kültéri
medence) eladó. Irányár: 46,5 mFt.
* Csendes, kertvárosi környezetben,
600 nm-es, gondozott saroktelken 160
nm-es, nappali + 3 szobás, jó állapotú
családi ház eladó. Beépített konyhabútor, dupla garázs, mosókonyha, szauna. Irányár: 29,5 mFt.

IKERHÁZI LAKÁSOK:
* GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nmes telken most épülő, 102 nm-es, nappali+ 3 szobás, garázsos ikerházi lakások eladók. Szoc. pol. felvehető.
Irányár: 29,5 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 630 nmes telken most épülő, 136 nm-es, nappali+ 4 szobás, garázsos ikerházi lakások eladók. Szoc. pol. felvehető.
Irányár: 29,5 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 640 nmes telken, 94 nm-es, most épülő, nappali + 3 szobás, amerikai konyhás ikerházi lakások, garázzsal eladók. Szoc.
pol. felvehető. Irányár: 30 mFt.
LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
* A Paál László közben 51 nm-es, másfél szoba + étkezős, téglaépítésű,
gázkonvektoros, 4. emeleti lakás
SÜRGŐSEN eladó. Irányár:11,5 mFt.
* A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, konvektoros lakás (tágas szobákkal, alacsony rezsivel) eladó vagy családi
házra cserélhető. Irányár: 12,5 mFt.
* A Palotakertben 64 nm-es, kétszobás, 4. emeleti, erkélyes, felújított
lakás, (egyedileg szabályozható fűtéssel) áron alul eladó Iá: 11,7 mFt.
* Az egyetemtől néhány percre 130
nm-es, nappali +3 szobás, 2003-ban
épült, kétszintes erkélyes lakás
extrákkal, garázzsal eladó. Iá: 34 mFt.
* A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás, 10. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 11,5 mFt.
* A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás, 4. emeleti, jó állapotú lakás
eladó. Irányár:10,5 mFt.
* Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, harmadik emeleti, kitűnő elrendezésű, 2,5 szobás, erkélyes lakás
eladó. Iár:12,9mFt.
TELKEK:
* GÖDÖLLŐN, a Berente István
utcában 637 nm-es közművesített
építési telek eladó beépíthetőség: 30
%. Iá: 9,9 mFt.
GÖDÖLLŐN, az Erdőszél utcában 840
nm-es közművesített telek 45 nm-es
szuterénnal, építési engedéllyel eladó.
15% -os beépíthetőség. Iá: 9,6 mFt.
* GÖDÖLLŐN, a Marika-telep fölötti
domboldalon körpanorámás 11444 nmes terület eladó, jelenleg 3%-a építhető
be, közmű mellette. Iá: 3800Ft/nm.
* GÖDÖLLŐN, a Diófa utcában 3562
nm-es, zártkerti telek (20 nm-es faház,
30 nm-es házalap, fúrt kút, villany)
eladó. Iá: 8,5 mFt.
* SZADÁN, az Aranyhegy utcában 2690
nm-es, közművesített, panorámás, két
utcára nyíló, építési telek eladó. Iá:
10000Ft/nm.
* SZADÁN, 1115 nm-es, panorámás,
két utcára nyíló, építési telek (közmű a
telek előtt), eladó. Iá: 7 mFt
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KIADÓ

* Gödöllő központjában a Remsey Jenő körúton (Fibernet mellett) 86 m2-es üzlethelyiség ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: 0670/295-6693
* Működő kondi- és fitnessterem Gödöllőn, professzionális
gépparkkal, hosszútávra bérbe adó. Tel.: 20/326-2486
* Irodának alkalmas lakás hosszútávra kiadó Gödöllő központjában. Érd: 30/267-4765
* Központban kiadó különbejáratú 60 m2-es ingatlan teljes
infrastruktúrával. Irodának vagy egyedülálló hölgynek. Kedvező
bérlet, rezsi. Érd: 30/307-7314
* Garázs kiadó (iker) az Ambrus Zoltán közben. Tel: 30/2217074 (Délután)
* Gödöllő központjában a könyvtárral szemben (jelenleg
csokoládé bolt) 27 m2-es üzlet, iroda helyiség kiadó. Érd:
28/410-115 vagy 70/369-8216
* Gödöllő központjában a Szent Imre utcában 100 m2-es
alapterületű kétszintes ingatlan jó megközelítési és parkolási
lehetőséggel, 20 m2-es utcafronti erkéllyel iroda, vagy lakás
célra hosszú távra KIADÓ! Érd.: 30/380-5875
ÁLLÁS
* Gödöllői autószalon autószerelőt és karosszéria-lakatost
keres. Tel.: 20/479-98-73
* Autócentrum Gödöllő Zrt. VW Márkakereskedés és Szerviz,
felvételt hirdet AUTÓSZRELŐ munkakör betöltésére. Elvárások: minimum autószereli szakmunkás bizonyítvány, 3 éves
autószerelésben szerzett gyakorlat. Jelentkezni lehet
fényképes önéletrajzzal vsz@autocentrumgodollo.hu vagy telefonon a 28/515-521-es számon.
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakácsot és pizzaszakácsot felveszünk. Tel.: 30/913-8769.
* Gödöllő központjában lévő sörözőbe szakképzett pultos felszolgálót felveszünk. Tel.: 70/312-5965
* Büfébe Gödöllőn, ápolt megjelenésű, önállóan dolgozni tudó
munkatársak jelentkezését várjuk fényképes, kézzel írott
önéletrajzzal. 2101 Gödöllő Pf: 353
* Gödöllői étterem főzésben gyakorlott kézilányt, fővagy mellékállásban gyakorlott szakácsot keres! Érd:
20/971-6272 (10:00 - 22:00)
* Eladó – pénztárosi munkakör betöltésére fényképes, kézzel
írott önéletrajzzal rendelkező munkatársak jelentkezését várjuk szadai élelmiszer ABC-ben. Cím: 2101 Gödöllő Pf: 353
* Gödöllőre keresünk kollégákat teljes körű betanítással irodaházon belüli értékesítésre. Havi: 145.000 Ft.
Tel: 30/8577-940
* FODRÁSZT KERESEK GÖDÖLLŐI SZÉPSÉGSZALONBA.
GYAKORLOTT, MEGBÍZHATÓ JELENTKEZŐKET VÁROK. Tel:
30/268-2084
* WTI Kft. gödöllői munkahelyre azonnali belépéssel felvesz
jogosítvánnyal és gyakorlattal rendelkező 1 fő elektromos targoncaszerelőt és 1 fő termikus targoncaszerelőt (autószerelő,
géplakatos). Kiemelt kereseti lehetőség! Tel: 20/9410-071,
28/416-630

* Cégünk keres függőzni tudó CO-2 hegesztőket Dunakeszi
munkahelyre. Magas kereseti lehetőség. Szállás biztosított.
Tel: 20/492-3044
* Nemzetközi cégcsoport magyarországi Kft.-je munkatársakat keres irodai kereskedelemre (NEM ÜGYNÖKI). Ha
hosszútávon gondolkodik, akkor Ön a mi emberünk. Havi 160E
Ft. Tel: 20/5628-400
* TAKARÍTÓNŐT KERESÜNK GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE. Tel:
70/778-4914
* Gödöllő központjában lévő fodrászüzletbe műkörmöst,
manikűröst, fodrászt, kozmetikust keresek. Érd: 30/9893652
* AUTÓFÉNYEZŐT FELVESZEK GÖDÖLLŐI TELEPHELYRE. Tel:
30/222-3428
* Brókercég gödöllői székhellyel tevékenységi kör bővülés
miatt - 3 fő munkatársat keres. Magas jövedelem, kötetlen
munkaidő! Feltételek: lehetőleg felsőfokú végzettség, erkölcsi
bizonyítvány, határozott egyéniség. Vezetői gyakorlat előnyt
jelent. Tel: 20/2411-377, 20/438-4178
* BIZTONSÁGI ŐRÖKET keresek Isaszeg – Pécel területére.
Egyéni vállalkozók előnyben! Tel: 70/204-5551
* A Gödöllői AGIP (ESSO) Töltőállomás munkatársakat keres
eladó és kútkezelő munkakörben. Feltétel: érettségi.
Jelentkezés a helyszínen (Dózsa Gy. út 61.) önéletrajzzal.
* Biztonsági őr tanfolyamot végző férfi keres 12-24 órás
állást Gödöllő és környékére. Érd: 20/597-6467
* Gödöllői cipőboltba szakképzett eladót felveszünk. Érdeklődni telefonon: 28/413-247
* Üvegezésben jártas munkatársakat keresünk azonnali
belépéssel. Jelentkezés: 20/402-3044 v. Tel/fax: 28/610513. ÖNÉLETRAJZOKAT a 2100 Gödöllő ÁDÁM u. 23. sz. alá
várjuk.
* Megbízható középkorú bejárónőt keresek gödöllői családi
házamhoz házi és ház körüli munkára, heti 2 alkalomra. Érd:
30/645-5659
* FODRÁSZT KERESEK gödöllői szépségszalonba nagyon kedvező feltételekkel. Csak jól képzett, profi emberek jelentkezését várom. Tel: 30/231-5353
* FODRÁSZT KERESEK VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNNYAL! Érd:
30/372-4056, 30/225-5342
* Könnyű fizikai munkára, gondnoki állásra keresünk megbízható férfit jó szervezőkészséggel. B kategóriás jogosítvány
feltétel. Előzetes egyeztetés: 06 70 316 2631
* Gépkocsival rendelkező idősebb nő heti egy-két alkalommal
délelőtt takarítást vagy egyéb háztartási munkát vállalna. Tel:
20/371-5666
* WELLNESS KOORDINÁTOROKAT KERESEK most induló
wellness képviseletre Gödöllőn. Tel: 20/9592-110
* Középkorú, szakközépiskolát végzett hölgy autóval, „B”
kategóriával főállást keres. Eladói, stb. is érdekel. Tel: 30/5624782
* Betanított porfestési munkára keresünk gyakorlattal rendelkező, megbízható munkatársat gödöllői telephelyünkre. Érd:
30/915-1027, 30/915-1029

Apróhirdetés felvétele Gödöllőn, @ Kossuth L. u. 1. alatt
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Virág a tányéron?
A csokor elhelyezése legtöbbünknél az asztalra
kerül, a virág ékesít. Asztali dísznek használnak
még sok, az étel témájához illő tárgyakat,
kisplasztikát, vadvacsoránál akár kitömött állatokat is. A funkciója e díszeknek: segítenek
kellemes, jó, azaz befogadó hangulatba kerülni.
Ha valaki rossz kedvvel, negatív érzésekkel ül
le az asztalhoz, ízérzékelésére is átterjed
hangulata. Ezt pozitív irányba nemcsak a
dizájn, de a vendéglátó, s a felszolgáló is meg
kell, próbálja. Elterelni a figyelmet a
magunkkal hozott, mindent átitató rossz
érzésektől a kellemes felé. Ehhez néha elég egy
két szó, nyelvi humor, kérdés, ami más útra
irányítja a figyelmet. (Ő hogyan szereti, tejföllel vagy édesen; ajánl egy különlegességet, ami
csak aznap, így szinte ajándékszámba megy.
Érezze a felé forduló figyelmet, nincs egyedül
gondjaival.)
A hangulatkeltő díszítésnek felelnek meg a
tányéron a megfelelő színkombinációk, a tér
elrendezése, (ne legyen zsúfolt, áttekinthetetlen
a tál, asztal) s a szemnek, léleknek kedves ehető
virágok. Ezek úgy ékesíthetik a tányért,, mint a
cigánylány hajába tűzött, vagy a vőlegény
gomblyukában lévő virág. Ottlétük nemcsak a
szépérzék indokolja, e virágokat meg is lehet
enni. Üde frissességük, illatos ízük koronát tesz
az élményre. Ilyenkor már messze távolodnak
külső gondjaink, figyelmünk a tányér íz-színforma élménye felé fordul, emésztőnedveink
segítőkészen megelőlegezik az első falatot. Sok
virág íze kellemes: ibolya, rózsa, árvácska, orgona, fukszia stb. Ezek meglepetésszerűen megjelenhetnek a salátákon,desszerteken is,
gazdagítva a látványt s az ízt. Önálló étel a
virágzáskor palacsinta tésztában kisütött bodza
és akácfürt.
Szakácsaink itt a Fagyöngy étteremben tematikus estek menüelemeinek kiemelésénél
használnak élő-ehető virágot,tavasztól kora
őszig pedig egyes saláta és desszert állandó
elemeié válnak.

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom rövid határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel.: 30/300-6200.
www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás vomával, korszerű
gépparkkal. Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Tel.:
70/247-9072, 20/9177-555 www.nonstop-gyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők,
cirkók, kazánok szervize 2 órán belül. Tel.: 30/302-4622.
www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán belüli
kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyvvel. Tel.:
70/241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű
elhárítása, talajcsapok cseréje, wc-k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések javítása 0-24 óráig. Tel.: 70/613-5662.
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény szállítás.
Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel. 30/9134-599. Hétvégén
és ünnepnapokon is.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel.:
28/407-122.
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE, KÉREM,
HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT. T: 06-20/411-7473
Köszönjük bizalmát!
* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás,
gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal!
Tel: 20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wc-tartályok
javítása-cseréje, csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, duguláselhárítás. 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
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi, nemzetközi
fuvarozás, csomagolás, zongora-, gépszállítás, bútorszerelés,
lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit bármikor bárhová! Tel.:
30/9243-216, 28/418-203. a10trans@hotmail.com.
* Újra indul a PILATES TORNA az Isaszegi úton. Szeretettel
várunk családias hangulatú kis csoportunkba! H.-Sz.-P. 18-tól,
Kedd 18-tól. Tel.: 70/414-1629
* BODY COACH FITNESS! A leggyorsabb, legkíméletesebb,
leghatásosabb edzés kortól, testsúlytól függetlenül! Tel.:
70/414-1629
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és
alkalmanként is. Tel.: 30/20-200-50
* FODRÁSZ házhoz megy! Gödöllő és Pécel környékén, korrekt áron vállalok fodrászkodást, hajápolást, vágást, sütést,
festést, frizurakészítést, szőrtelenítést, stb. Tel: 20/206-8745
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE,
használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094
* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS LAKÁSOK
MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL.
T: 20/9361-233.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső színezés, minden,
ami festőmunka, garanciával. Tel: 06-30-386-4456
* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást,
csiszolást, lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás,
recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.

Fagyöngy étterem - Gödöllő, Szabadság út 199,
(x)
06/28-430-434, 06/20-454-27-68

Hir de tési inf*r m@ci*s sz@m:

Z0/525-5366

* Gyógypedikűr tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag
gombás benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása.
Nyugdíjasoknak pedikűr és talpmasszázs. 800 Ft-tól is
Bejelentkezés: 20/532-7275 Bárándi
* UROLÓGIA, ANDROLÓGIA! Dr. Rózsahegyi József urológus,
andrológus szakorvos, főorvos, orvostudomány kandidátusa.
Kedd, Csütörtök: 16.30 – 19.00 Előjegyzés: 06-1/350-0631,
20/972-5592. 1132Bp. Babér u. 32.I.em. Gönczöl és Babér u.
sarok (Magánparkolóval.)
* PROFESSIONAL CV WRITER! RENEW OR PREPARE A NEW
ENGLISH CV. CONTACT BRENDON +3670/330-1332
* Gödöllőn és vonzáskörzetében vállaljuk induló építkezés teljes körű kivitelezését hasznos alapterület 139.000 Ft/m2 áron
HITELÜGYINTÉZÉSSEL. Tel: 20/242-7762
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem italozó férfi
házkörüli munkát vállal. Kertépítés, földmunka, lakatos munka,
bármilyen kerítés-készítés, javítás, festés. Szennyvíz bekötés,
csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás. Kőműves
munkák, tetőjavítás, fakivágás. 30/402-7276
* SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS, DÍSZÍTŐ
MUNKÁK, KÜLSŐ – BELSŐ FESTÉS. Korrekt árak! GARANCIA!
Tel: 20/55-66-047
* Hölgyek, Urak! Frissítő, lazító masszázs a Petőfi Udvari
Fitotékában. Gödöllő, Petőfi tér 13. Tel: 20/9937. Ugyanitt
gyógy – sportmasszázs. Tel: 70/333-5478
* NYITÁSI AKCIÓ! November 8.-ig tartó nyitási akciónkban 50
% árengedménnyel veheti igénybe a következő szolgáltatásokat, gépeket: fodrászat, manikűr, pedikűr, kozmetika,
masszázs, sminktetoválás, Tattoo, vadonatúj szolárium gépek,
infra szauna. Sok szeretettel várja minden vendégét a Missy
Szépség Stúdió. Gödöllő, Batthyány út 17. (Damjanich Iskolával
szemben.) Tel: 28/611-212, www.missyszalon.hu.
* FIGYELEM! Szabadság út 13.-ból a MASSZÁZS ELKÖLTÖZIK
NOVEMBER VÉGÉN. Kérem a bérleteket igénybe venni. Időpont
egyeztetés: 20/423-2282
* SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, BURKOLÁST,
LAMINÁLT PADLÓ LERAKÁSÁT VÁLLALJUK. Tel: 70/338-3639.
* 21 év vezetési gyakorlattal 40 éves hölgy magánsofőri
munkát keres. Tel. 30/846-8353
* Takarítást vállalok festés után, ünnepek előtt, alkalmanként
vagy rendszeresen. Leinformálható, számlaképes vagyok! Érd:
30/846-8353
* GYERMEKGONDOZÓNŐI végzettséggel gyermekfelügyeletet
vállalok, autóval rendelkezem. Tel: 20/3349-702
* GYERMEKSZERETŐ mama munkát keres. Gyermekét elhozom az óvodából, iskolából, tanulok vele. (Megbízható, leinformálható.) Tel: 30/431-5027
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása. Új egyedi kárpitos bútorok készítése. www.lazarkarpit.hu Tel:
28/486-029, 70/384-8711
* Lakásfelújítás, házépítés A-Z-ig, burkolás 1500Ft/m2,
Dryvitolás 1800Ft/m2, gipszkartonozás, gépi vakolás,
Viakolorozás anyaggal 4000Ft/m2, kemenceépítés, gépészet,
hibaelhárítás garanciával. Tel: 20/801-9778
OKTATÁS
* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - SZOMBATI CSOPORTOS TANFOLYAMOKRA 20% KEDVEZMÉNY. ANGOL
KÖZÉPSZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS NYELVVIZSGA
FELKÉSZÍTŐK IS INDULNAK. ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS ÉS EGYÉNI
NYELVÓRÁK. ÁLTALÁNOS ÉS NYELVVIZSGÁRA,
ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK. AZ EGYÜTT
IRATKOZÓK FEJENKÉNT ANNYISZOR 5% KEDVEZMÉNYT KAPNAK, AHÁNYAN IRATKOZNAK (TEHÁT 5
EMBER PÉLDÁUL FEJENKÉNT 25%). RÉSZLETEKÉRT
KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-62-40
GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL
ÁTELLENBEN.
* Német nyelvtanulás nyelvtanárnál. Egész nap, minden szinten, minden korosztálynak. Nyelvvizsga előkészítő ORIGO,
TELC, GOETHE egyéni és kiscsoportos (max.. 4fő). Tel:
06/30/611-0036, 28/422-473 Kollarics Katalin
* OROSZTANULÁS SZAKTANÁRRAL! Tel: 20/9388-234
* Matematikából középiskolásoknak korrepetálást vállal
középiskolai tanár. Tel: 30/620-1230
* TOP-TAN: Angol nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam, reggel:
kedd-szerda: 8.30-10.00 - 2x2 tanóra – kedd: nyelvtan, írásbeli, szerda: listening, szóbeli). További információk: Gödöllő,
Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel: 28423-744, mobil: 30-224-75-63.
* TOP-TAN: Német középkezdő tanfolyam: (Delfin 2.) szerdapéntek: 15.00 - 16.30. Pedagógusoknak kedvezmény. További
információk: Gödöllő, Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30-224-75-63.
* ANGOL nyelvoktatás. Kezdőtől nyelvvizsgáig. Takárné Bacsó
Márta (28) 430-229, (30) 49-73-066
* ANGOL OKTATÁS. Haladó és középhaladó csoport délelőtt,
haladó és üzleti angol csoport este. Tel: 30/9909-346
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* Ha a könnyebb, eredményesebb tanulás a célja jelentkezzen
a
tanulási
képességet
fejlesztő
tréningre.
www.drkisskatalin.hu Tel: 06-20-388-4953
* Szakmai Személyiségfejlesztés! Alakítsa egyéni szakmai
stílusát szakember segítségével! www.humanfejlesztes.hu Tel:
06-20-388-4953
*NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást
vállal Gödöllő központjában. Tel: 30/274-1797 és 28/542-275
* TAI CHI oktatás Gödöllőn kezdők és haladók részére, folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel. Érd: 20/544-8021
ADÁS~VÉTEL
* Eladó egy használt, új állapotú, fémvázas, egyszemélyes hintaszék. Tel.: (20) 212-6315
* Eladó olcsón egy használt, jó állapotban lévő Nokia 9300
típusú kommunikátor. Tel.: (20) 212-6315
* GYÁRI ÁRON eredeti Jade köves gerincMASSZÁZS-ÁGYAK
249.000 Ft-ért eladók. Tel: 70/978-7777
* Eladó építkezésből megmaradt 2,5 nm 33 x 33 cm-es és 2,5 nm
44 x 44 cm-es kültérre is alkalmas járólap. Tel.: (20) 212-6315
* Áron alul eladó egy vadonatúj, 55 x 78 cm-es Velux tetőtéri
ablak építőkerettel együtt. Tel.: (20) 212-6315
* Eladó 300 db, 10 x 25 cm-es, rusztikus felületű, fehér, szíriai
terméskő burkolóanyag nagy mennyiségben. Tel.: (20) 212-6315
* Konvektorok (4 db), villanybojler (120 literes), fűtés felújítás
miatt kibontott újszerű állapotban eladók. Érd.: 20-3527445
* ARNOLD SPORT Akció! Új, használt és bemutatótermi
otthoni és profi kondigépek stb. hatalmas választékban, reális
árakon eladók. www.arnoldgold.hu Tel: 30/9510-769
* Eladó fodrászpult székkel és fejmosóval. Érd:
70/280-2276 Sürgős!
* Borovi fenyőből készült 20 m2-es új teljesen felszerelt FAHÁZ
ELADÓ. Sérülésmentesen szétszedhető. Érd: 20/255-9325
* Tüzifa és gázkonvektorok eladó. Tel: 20/9611-688
* Eladó két szekrénysor keményfából, rugóval készült
politúrozott szekrényágy, egy sezlon és egy ovális alakú
kihúzható ebédlőasztal. Érd: 28/410-515 (esti órákban)
* FABRIKETT ELADÓ! Próbálja ki, spóroljon fűtésszámláján! A
tüzifánál 30-40%-kal magasabb fűtőérték, tisztább, nem kell
vágni. Megrendelhető: Gödöllő, Antalhegyi u.53. Ár: 3600 Ft/ q
Tel: 20/329-9694 Házhozszállítás!
* Eladó jó állapotban lévő Romeo nappali szekrénysor 100
ezer Ft, sarok garnitúra 50 ezer, étkező asztal + 6 szék 100
ezer Ft-ért, Kartalon. Tel: 20/584-0590
* Kitűnő állapotú alig használt babaruhák és kislány ruhák 06 éves korig eladók. Tel: 30/645-5659
* Légpuska eladó: Slavia 631. 22.000 Ft, Gamo Delta távcsöves
puska 24 ezer Ft, Lider légpisztoly 9 ezer Ft. Érd: 20/934-1425
* KIÁLLÍTÁSOKBÓL MARADT HÁZTARTÁSI KUKÁK ELADÓK!
Kerekes: - 80L: 4500 Ft, - 120L: 6000 Ft, - 240L: 8500 Ft.
Tel: 20/329-9695
* Gondozott tiszta boroshordók eladók. 180L 18.000 Ft, 100L
10.000 Ft, 50L 8.000 Ft. Új eredeti gyapjútakarók: (160×140)
20.000Ft, (195×170) 40.000 Ft. Tel: 30/421-7357
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JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
*Sürgősen eladó Renault Scenic Grand (Expression) családbővülés miatt. 2007.II, 28e km, magyar forgalombahelyezésű. Ár: 250eFt kp és 3.8MFt hitel. Tel.: 20/952-7271.
* Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
eladásra meghirdeti 1987-es évjáratú, LIAZ gyártmányú, S
100.053 típusú tehergépjárművét. Érd: 28/528-700,
gdtuzolt@invitel.hu
* FORD ESCORT 1,3-as benzines, hycomatként is működő,
1986-as évjáratú szgk. Forgalmi engedély 2009-ig
érvényes. Érd: 30/359-1673

EGYÉB
* FŐZŐKLUB – FŐZŐISKOLA. Süssön, főzzön velem!
Gyorsan elkészíthető finomságok korszerűen vagy hagyományosan. Havi 1-2 alkalommal igény szerint. Diákok és
kismamák, gyertek közénk! Tel: 30/513-6490
* Egyedülálló 60-as hölgy komoly kapcsolatot keres
Gödöllő és környékéről. Tel: 20/965-1808
* Megismerkednék Gödöllő és környékéről magára és
környezetére igényes, csinos, jó alakú hölggyel 40 éves
korig. Bármi megtörténhet. Tel. 70/311-7501
* Megbízható középkorú hölgy eltartási szerződést kötne
idős, beteg vagy rokkant személlyel. Érd: 70/237-7059
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet
közvetlenül a termelőtől! Akác-, akác-hárs, selyemfű és vegyes méz 1060 Ft/kg + üveg. Napraforgó 860 Ft/kg +üveg.
720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel.:28/417-913
* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared, piros 120Ft/kg, zöld
150 Ft/kg, sütnivaló: 40 Ft/kg. Gödöllő területére 60 kgtól ingyen házhoz szállítás. Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel:
28/411-298, 20/4359-650. Hévízgyörk, Fürst S. u. 8. Tel:
28/436-280
* É-DENSÉG DISZKONT. Olcsó árakkal várom kedves vásárlóimat. H-P-ig. Cím: Szabadság tér 24. A teniszpálya mellett.
* PANDA BÁR és JÁTÉKTEREM MEGNYÍLT. Várjuk kedves
vendégeinket. Casinó játékgépek. NON-STOP nyitva tartás.
Sör különlegességek. Minőségi italok, udvarias kiszolgálás.
Gödöllő Dózsa Gy. út 68. Tel: 20/9437-462
* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315

H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig
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Beküldési határidő:
2008. október 22.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási
utalványát
nyerte:
Budai Józsefné, Bajcsy-Zsilinszky E.
u. 1. , Dányi Attila, Szabadság tér 15.
A Városi Mozi belépőjét nyerte:
Gulyás Zsuzsanna, Peres u. 31. ,
Bajczi Krisztián, Kazinczy u. 8.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Bús Petra, Panoráma u. 5. , dr. Takács
Irma, Akácfa u. 21.

Recept
Aszaltszilvás csirkemell
HOZZÁVALÓK:
4 személyre: két nagyobb csirkemellfilé, só, pirospaprika, 20 dkg sajt, 25 dkg aszalt szilva, étolaj.
ELKÉSZÍTÉS:
A csirkemellet megtisztítjuk, kettévágjuk, majd vékonyra klopfoljuk. Mindkét oldalukat megsózzuk és megszórjuk pirospaprikával. A sajtot lereszeljük és a hússzeleteket megszórjuk vele. Ezután minden szeletre aszalt
szilvát teszünk. Óvatosan feltekerjük, majd mindkét végüknél fogva fogpiszkálóval összefogjuk őket.
Egy vékonyan beolajozott tepsibe helyezzük a göngyölegeket. Fólia alatt 15 perc alatt megpároljuk, majd további 10 percig fólia nélkül sütjük. Burgonyapürével tálaljuk.

