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Ünnepelt a Gödöllői Iparművészeti Műhely

Téli időszámítás

Átállás

A teremtés 10 éve
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte szombaton a Gödöllői Iparművészeti Műhely. A jubileumi esemény egyben az Üzenet című kortárs
képző- és iparművészeti kiállítás záróeseménye
is volt. Itt adták át a kiállító művészek és a közönség díját, s ekkor mutatták be azt a katalógust is, ami a műhely elmúlt 5 esztendejének történéseivel és tíz év kiállításainak fotóanyagával
ismerteti meg az érdeklődőket.
Zsúfolásig megtelt a Gödöllői Iparművészeti Műhely kiállítóterme és kertje
szombat délután, tíz esztendővel és
egy nappal a megnyitás után. A jubileumot az Üzenet című kiállítás záróünnepségével tették emlékezetessé, ahol
Gémesi György polgármester és Katona-Szabó Erzsébet, a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a GIM elnöke
elevenítette fel a kezdeteket, az elmúlt
évek eseményeit, nehézségeit, sikereit.
Nem könnyű feladatra vállalkoztak
az alapítók tíz évvel ezelőtt. Romos
épület elhanagyolt területen – ez a látvány fogadta akkor a betérőt, aki ma
már műhelyeket, kiállítótermet és szépen kialakított, a művésznek és a
szemlélőnek is gyönyörködtető látványt nyújtó keret talál a Körösfői utca 15-17. alatt, ahol a jubileumi kiállításon 141 művész munkáit tekinthették meg az érdeklődők, akik maguk is meggyőződhettek róla, az itt fo-

lyó munka méltó az
elődökéhez, azokhoz az alapokhoz,
amiken létrejött a jelenlegi
alkotóközösség.
Ezt igazolja az a
katalógus is, amit
szintén a szombati
rendezvényen mutatott be Keserű Katalin művészettörténész. Ebben elsősorban képekeben dolgozták fel az elmúlt
tíz évet, s minden művész helyet kapott benne egy munkával, aki itt az elmúlt évek alatt kiállított. A két nyelven, magyarul és angolul elkészített
kiadvány szerzői Kodolányi Gyula és
Wehner Tibor. Ez a GIM második katalógusa, mely a műhely második öt
esztendejének történéseit foglalja ösz-

sze a tíz év képi anyaga mellett. Az
eseménytárat Kecskés József állította
össze. Keserű Katalin bemutatóját
egyben vitaindítónak szánta, melynek
során felvetette azokat a kérdéseket,
kihívásokat, amik a jövőben várnak a
GIM alkotóira. A beszélgetést követően két díjat adtak át, az egyiket a kö-

zönség, a másikat a kiállító művészek
javaslatai alapján. A kiállítás ideje alatt
folyamatosan szavazhattak a látogatók, hogy kinek az alkotását díjazzák, s
ennek alapján Szőcs Miklós Tui vehette át az elismerést. A művészek díját
Katona-Szabó Erzsébet kapta.
(folytatás a 6. oldalon)

Október 26-án, vasárnap – hajnali 3
órakor – kell átállítani az órákat a téli
időszámításra. Magyarország 1980-ban
vezette be a váltást, amely az energiamegtakarítást célozza. Az átállást szabályozó 1996-os kormányrendelet szerint a nyári időszámítás minden év március utolsó vasárnapján kezdődik és október utolsó vasárnapjáig tart.
Az óraátállítás közel 30 évvel ezelőtt
történő bevezetése a tavaszi váltásnál 5
milliárd forintos megtakarítást eredményez, a most szombaton esedékes átállás miatt pedig egy órával többet alhatunk. A váltás kapcsán a Mavir közölte:
adatai szerint az energiatakarékos izzók
térnyerése nem befolyásolja kedvezően
a fogyasztást, mert ezzel párhuzamosan
a közterületek és a háztartások is egyre
jobban fénybe borulnak.
Bár a spórolás mértékével kapcsolatban sok számítás jelent meg, egyesek
szerint az energiatakarékos izzók térnyerése miatt nincs szó komolyabb fogyasztáscsökkenésről. A villamosenergia-rendszer biztonságáért felelős Mavir szerint a világításra fordított teljesítmény kb. a hazai csúcsterhelés 4-5 százalékára (300 megawatt) tehető, és ez
az egyre korszerűbb világítótestek alkalmazása ellenére sem változik jelentősen. Az ilyen izzók népszerűségének
növekedésével párhuzamosan ugyanis
a háztartásokban és a közterületeken is
egyre erősebb a megvilágítás is.
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Amit a Világbéke-gongról tudni kell

Rendelet szabályozza az égetést

Kétnyelvű tájékoztató

Megszűnik a füstölés

Május másodika óta Gödöllő egyik
népszerű látványossága lett a Szabadság téren felállított Világbékegong, amelyet az indonéz Világbéke

Az ősz beköszönte sok feladattal és sok bosszúsággal jár a
kertvárosi övezetben élőknek.
A hulló levelek, az őszi avarral
takart utak ugyan szép látványt
nyújtanak, ellenben gondoskodni kell annak eltakarításáról, amit sokan ma is – annak
ellenére, hogy a zöldhulladékot a VÜSZI elszállítja – égetéssel oldanak meg.

Bizottság ajándékozott városunknak, ezzel fejezve ki köszönetét,
hogy Gödöllő aktívan részt vállalt
a 2004-es cunami utáni magyar
mentő- és orvoscsoportok által
nyújtott segítségben; és az országban elsőként itt szerveztek segélykoncertet a bajbajutottakért.
Hónapról-hónapra egyre többen látogatnak ide, ezért is készítette el a város azt a tájékoztatót, amit a múlt héten csütörtökön helyeztek el a Világbéke-gong mellett. A földön lévő kőbe ágyazott táblán két nyelven, magyarul és angolul olvashatóak a

Forgalmi változások a felújítások miatt

Őszi munkák Gödöllőn
Folyamatosan végzik a szükséges kaszálást az Alsóparkban, a kastély és a művelődési
központ környezetében, a Dózsa György úti temetőben és a
héten megkezdik a lakótelepek zöldterületeinek kaszálását is. A kertészeti részleg folytatja a kétnyári növények, az
árvácska, a kéknefelejcs és a
százszorszép kiültetését az
ágyásokba és a virágládákba.
Gallyaznak a Kazinczy körúton
és a Szent János utcában, a
Kossuth Lajos utcában pedig
juharfákat ültetnek, míg a Címer utcában sövény- és fatelepítéssel szépítik a környezetet.
Mint minden ősszel, most is folyamatosan végzik a lehullott lomb összegyűjtését. Az útépítést követően még
több helyen is végzik az útpadkák és a
járdacsatlakozások
kialakítását. Aszfaltoznak a Blaháné
úton a Kápolna köztől a Hársfa utcáig
terjedő szakaszon a
már kiépített folyóka
mellett, rövidesen itt
is befejeződnek a
munkák. Várhatóan
november első hetében
aszfaltoznak
majd a Mátyás király
úton, az Arany János
utcában; erre az időre a Volánnal történt egyeztetés alapján a busz terelő-

úton közlekedik 4-én és 5-én. A Babati út aszfaltozására várhatóan november 6-án kerül sor, itt félpályás
útlezárásra lehet majd számítani. Jelenleg mindhárom utcában útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani, ezek mellett zajlik a forgalom. A
három utat pályázati pénzből újítja fel
az önkormányzat.
A Szabadság úton csatornaépítés
munkálatai zajlanak a következő hetekben. A Dárda utca környékén dolgoznak, de zajlanak a munkák a Damjanich János Általános Iskolánál is,
ahol a csapadékvíz-elvezető csatornát
alakítják ki.
Várhatóan november második feléig le lesz zárva a forgalom elől a
Szabadság úton a gyalogoshíd, amit
teljes egészében átépítenek. Ez idő
alatt a gyalogosok a Patak téren át közlekedhetnek. Sajnos, a lezárást sokan
figyelmen kívül hagyják, így rendkí-

vül balesetveszélyes helyzetet teremtenek, amikor a HÉV-síneken közle-

gongról a legfontosabb információk.
A táblát Simon László ötvös iparművész készítette.
Ezzel egy időben elkészült a szerkezet hátsó záróburkolata is, amelynek
fontos szerep jut az alkotás állapotának megőrzésében.
Kép és szöveg: jk
kednek és a korlátok alatt bújnak át.
Éves szinten többmillió forintra tehető az a kár, amit városunkban a rongálók okoznak.
A nyár folyamán rendszeresek voltak a kisebb vízelvezetők rácsainak
eltulajdonítása. Az elmúlt hetekben
„megnőtt az érdeklődés” a kiültetett

Újabb eredményes pályázat

virágok iránt, amit sokan bocsánatos
bűnnek tartanak, ám pótlásukról gondoskodni kell. Jelentősen megszaporodott a pusztán a rombolási kedvéért
elkövetett rongálások száma is. Legutóbb az utcanévtáblák pótlása jelentett nagyobb kiadást a városnak, és az
Alsópark lámpái is bánták a vandálok megjelenését. Ezek közül a károkozások jelentős része megelőzhető
lenne, nem egy esetben csak annyit
kellene tenni, ha valaki ilyen cselekedetet észlel, akkor telefonon jelzi azt a
rendőrség felé. Ezzel sokat segíthetnének az elkövetők elfogásában is.
Kép és szöveg: -jb-

Nem félelemre, oltásra van szükség

Nagy erőkkel kezdődött meg a felkészülés az idei vírusos időszakra, mivel a
szakemberek az influenzavírus változására számítanak. Minden évben a WHO
londoni influenzaközpontjának vizsgálatai alapján készül fel az egészségügy
arra, hogy az előző szezon eredményei
alapján milyen vírusokra kell felkészülni, s ennek alapján gyártják le az oltóanyagokat. A jelenlegi álláspont szerint
az idén a korábbiaktól lényegesen eltérő
vírus megjelenésére számítanak. Ez indokolta az új, három komponensű oltóanyag legyártását. Az újfajta vírus egy-

ben azt is jelenti, hogy a korábbi oltásokból adódóan a lakosság nem rendelkezik védettséggel, ezért is fontos, hogy
minél többen és időben jussanak hozzá a
vakcinához. Bár a sajtóban már világjárványról beszélnek, erre ebben a szezonban nem kell számítani, de fontos, hogy
felkészüljön rá a lakosság. Mivel a fertőző betegségek előfordulása periodikusan változó, és az utolsó világjárvány
1968-ban volt, valóban lehet számítani
egy újabbra. Ez a 40 év jóval hosszabb
időszak volt, mint amik ezt megelőzően
teltek el két világjárvány között. Ebben
persze szerepet játszhat, hogy az elmúlt
évtizedekben a korábbinál korszerűbb
gyógyszerek és védőoltások álltak a
lakosság rendelkezésére. A világjárványt okozó vírusokról tudni kell, hogy
azok általában az állatvilágból erednek,
és az emberek fertőzését okozó vírussal
kereszteződve tudnak igazán nagy járványt okozni. Azonban ez a kereszteződés nem jöhet létre azokban a személyekben, akik megkapták a megfelelő

bálysértést követnek el, s akár
30.000.- Ft. -os pézbírságot is kiszabhat rájuk az önkormányzat.

Korszerűbb lesz a szennyvíztisztító

Megérkeztek az influenza elleni szérumok
Megérkeztek az influenza elleni
oltóanyagok és valamennyi körzetben hozzáférhetőek. Mint azt
az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat gödöllői vezetőjétől, dr. Vörös Józseftől
megtudtuk, új komponensű oltóanyag került forgalomba, külön a
felnőttek és külön a kisgyermekek részére.

Eddig ezt nem szabályozta helyi rendelet, ám az elmúlt évek
tapasztalatai alapján szükségessé vált ennek megalkotása,
mivel évről-évre visszatérő
problémát jelentett, hogy a
kertes övezeteket folyamatos
füstfelhő borította. A lakók
nagy része panaszkodott, a
másik része meg égetett és
füstölt. Ezt a jövőben viszont
már csak szabályozott formában tehetik meg.
A képviselő-testület eheti ülésén vizsgálja felül a közterületnek és nem

közterületnek minősülő ingatlanok
tisztántartásáról szóló önkormányzati
rendeletet, ami a jövőben többek között ezt is szabályozza, amennyiben
elfogadják annak tervezett módosításait.
Ezek szerint a jövőben közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi hulladékot hétköznap 815 óráig, szombaton pedig 8-11 óráig
szabad majd égetni, egyéb időpontokban tilos. A rendelet megszegői sza-

védőoltást, mivel az emberi vírus az ő
szervezetükben nem képes szaporodni.
A védőoltás különösen fontos a 60 év
feletti lakosság és a krónikus betegségekben szenvedők számára, illetve azok
esetében, akik rendszeresen nagy tömegekkel találkoznak, például az egészségügyben, a kereskedelemben, az oktatásban, a közlekedésben dolgoznak.
Az új vakcina a mellékhatások szempontjából nem jelent változást.
Ugyanazokkal a tünetekkel kell számolni, mint korábban, s ez a legtöbb
esetben mindössze kimerül az oltás
helyén tapasztalható nyomásérzékenységben.
Hazánkban az év 40. hetétől a következő év 20. hétig számítanak influenzás megbetegedésekre. Dr. Vörös József úgy fogalmazott: célszerű az oltást a legrövidebb időn belül beadatni,
mivel a megfelelő szintű védettség eléréséhez két hét szükséges. Ennek
költsége térítéses oltás esetében személyenként 1000-1500 Ft között van.
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Eredményesen szerepelt Gödöllő a KEOP pályázatán. Az
önkormányzat a szennyvíztisztító-telep felújítására adott be
pályázatot. A gödöllői szenynyvíztisztító még az 1970-es
években épült meg, s bár a mai
napig üzemel, már nem felel
meg a korszerű követelményeknek.

el a megvalósíthatósági tanulmány,
valamint a tendertervek, amiknek
meg kell felelniük az uniós előírásoknak is. Ezekkel lehet a második fordulóban tovább pályázni.
A tervek elkészítésére két év áll rendelkezésre. Az önkormányzat szándéka szerint 2010-ben indulhatna a
megvalósítás, ami körülbelül egy évet
venne igénybe, és 2011 végén kezd-

A szennyvíztisztító telep naponta 10.000
köbméter városi szenynyvizet fogad. Ez a kapacitás elegendő ugyan,
ám a tisztítás hatásfoka
nem megfelelő. A felújítási munkák mintegy
másfélmilliárd forintot
tesznek ki, amit a város
nem tud saját forrásból
előteremteni.
A pályázat kétfordulós, melynek első részében az 58 millió forintba kerülő előkészítési munkákra közel 50 millió forintot kapott a
város. A második fordulóban a megvalósításra lehetett pályázni.
A jelenlegi 58 millió forintból készül

hetné meg a működést a felújított telep. A pályázathoz az önkormányzatnak 15 százalékos önerőt kell biztosítani, s pályázati forrásokat utófinanszírozással kaphatja meg.
Kép és szöveg: -tjb-

Tormay Károly Egészségügyi Központ

Nincs fogászati röntgen
A rendszerváltozás után az
egészségügyi alapellátás orvosai – így a fogorvosok is – kiváltak a szakorvosi rendelőintézet állományából. Azt megelőzően a fogorvosok munkáltatója is a rendelőintézet igazgató
főorvosa volt.
A fogorvosok egy része ugyan a rendelőintézet I. épületében dolgozik, de
nem tartozik a Tormay Károly Egészségügyi Központ állományába, ahol
hagyományos módon működött a fogászati röntgenszolgáltatás is. Az elmúlt évek során a fogorvosok – helyesen – arra törekedtek, hogy a saját
rendelőjükben, maguk működtessenek fogászati röntgent. Az intézeti fogászati röntgennel kapcsolatos igények nagymértékben lecsökkentek, a
betegforgalom jelentősen visszaesett.

Az elöregedett, illetve amortizálódott
és meghibásodott fogászati röntgenberendezés, valamint a filmelőhívó
automata tönkremenetele alapján az
arra illetékes vezetők számára problémaként állt elő, hogy a rendelőintézetnek – ilyen alacsony igénybevétel
mellett – lehet-e módja új készülék
beruházására. A kérdésre adható válasz az, hogy a jelenlegi gazdasági
helyzetben nem sorolható a megoldandó közeli feladatok közé.
A jó megoldás kialakítása azonban
a közeljövő feladata. Ennek optimális
formája azon fogorvosok röntgengéppel való ellátása lenne, akiknek még
nem áll rendelkezésükre saját berendezés. Az biztonsággal állítható, hogy
a korszerű fogorvosi ellátás igényli a
röntgen-diagnosztikát is, amelyet
minden fogorvosi rendelőben meg
kellene oldani.
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Takarékoskodás: Kevesebb nem kötelező feladat

Egyre nehezebb helyzetben az önkormányzatok
Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének
elnöke is részt vett a múlt
szombati budapesti Nemzeti
Csúcson, amiről a hazai sajtó
úgy vélekedett, a résztvevők
mindössze abban értettek
egyet, hogy nagy baj van. Az
egyeztetésről kérdeztük dr.
Fábián Zsoltot, a MÖSZ főtitkárát, önkormányzati szaktanácsadót.
– Ez lényegében egy PR-akció volt,
ahol egymásnak ellentmondó vélemények hangzottak el arról, melyik
nagypárt, hogyan látja a válságból kivezető utat, bár abban egyetértettek,
hogy baj van. A kormány részéről
nem hangzottak el konkrét javaslatok,
csak azoknak a megszorító intézkedéseknek az elképzelései, amik a lakosságot, a bérből és fizetésből élőket
érintik. Nem esett szó a korrupcióról,
a kormányzati szintű költségcsökkentésekről, a fekete gazdaságról.
Az egyetlen érdemleges javaslat az
volt, hogy a pályázati pénzekből a
vállalkozásélénkítésre kell jelentősebb összegeket átcsoportosítani, ami
segítséget jelenthet a kis- és közepes
vállalkozások számára.
– Mire számíthatnak az önkormányzatok?
– A települések nehéz időszak elé
néznek. Úgy tűnik, ismét erről a területről szeretne a kormány forrásokat
elvonni. Jelenleg tanulmányozzuk az
új költségvetési tervezet erre vonatkozó részeit. Az önkormányzati szö-

vetségek várhatóan a hét folyamán
alakítják ki ezzel kapcsolatos véleményüket, s a tervek szerint a jövő
héten ülünk le a kormányzati szervekkel tárgyalni az elképzelésekről.
– Mit jelent mindez városunk
számára?
– Gödöllőn eddig úgy-ahogy sikerült a negatív gazdasági hatásokat
csökkenteni, de úgy tűnik, mi sem
tudjuk tovább tartani az elmúlt években megszokott gazdálkodást. Várhatóan mintegy 300 milliós költségvetési megtakarítást kell végrehajtani a
következő évben. Az eddig rendelkezésünkre álló ismeretek alapján úgy
tűnik, ismét kevesebb forrásra számíthatunk, és várhatóan – az eddigi
gyakorlat szerint – újabb feladatokat
tervez ránk róni a kormány. E mellett

meg kell küzdenünk a gázáremelés és
a valós infláció hatásaival, valamint
azzal, hogy az országosan jellemző
befektetési kedv csökkenést mi is
megérezzük majd. Elkészítettünk egy
rövid és egy hosszú távú intézkedéscsomagot, ami segít a következő hónapok feladatainak megoldásában. Ez
alapján elmondhatjuk, a fennálló kötelezettségeinket tudjuk teljesíteni.
Az intézményi szinteken azonban
minden, még nem folyamatban lévő
elképzelés megvalósítása, az eddigieknél szélesebb körű egyeztetést
igényel.
– A legutóbbi testületi ülésen fogadták el az intézményeknél végrehajtandó létszámcsökkentéseket.
Kell-e újabb, ilyen jellegű intézkedésre számítani?

– Nagyarányú létszámcsökkentés
jelen pillanatban nem várható, de takarékossági intézkedésekre minden
intézményben fel kell készülni. Ezek
elsősorban az egyéb, nem kötelező
feladatokat érintik majd. Gödöllő eddig rendkívül sok olyan feladat ellátását, juttatás biztosítását vállalta, ami
nem tartozik a kötelező feladatok közé. Szeretném leszögezni, a szigorításokkal nem most kell először szembenéznünk: csak arról van szó, hogy az
elmúlt időszakban bevezetett kormányzati intézkedések hatásainak
csökkentését eddig magára vállalta az
önkormányzat. Most azonban részben
át fognak hárulni az intézményekre.
– A Nemzeti Csúcson elhangzott,
hogy a kormány átcsoportosítaná
az uniós pályázatok pénzeit is. Hogyan érintheti ez a gödöllői pályázatokat?
– Azon pályázatok esetében, ahol
már megtörtént a szerződéskötés, illetve az eredményhirdetés, nem teheti
meg a kormány, hogy visszavonja a
forrásokat. A még folyamatban lévőknél azonban átcsoportosíthatja a pénzeket. Azok közül a pályázatok közül,
amelyekben Gödöllő részt vesz, talán
egy-kettő van, amit érinthet ez az elképzelés.
– Mit éreznek majd a szigorításokból az itt élők?
– A lakosságot elsősorban az energiaár emelés érinti majd érzékenyen.
A városi intézményekben bevezetett
takarékossági intézkedések a lakosságot nem érintik.
– A gazdasági helyzet romlása

hogyan hat a szociális kiadásokra?
– Ez a terület most jelentős változás előtt áll, hiszen most készül az
új szociális törvény, ami új alapokra
helyezi az eddigi ellátást és segélyezést. Ennek elfogadása előtt, erről korai nyilatkozni.
– Gödöllőn az elmúlt években folyamatosak voltak a fejlesztések
akkor is, amikor más települések
már komoly problémákkal küzdöttek. Számíthatunk arra, hogy a
jövőben ez a tendencia változni
fog?
– Az elmúlt évek fejlesztéseiben
nagy szerepet játszottak az eredményes pályázatok. A jövőben is arra
kell, és arra is fogunk törekedni, hogy
ezeket a lehetőségeket kihasználjuk.
Mivel a pályázataink összefüggenek a
gazdaságélénkítéssel, így meg van a
lehetőségünk arra, hogy továbbra is
eredményesek legyünk.
(k.j.)

Gémesi György polgármester a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fórumának társelnökeként a
Világgazdaság hétfői számában így értékelte a
Nemzeti Csúcsot:
„Nem ért csalódás, mert nem számítottam sokkal
többre. Pozitívumnak tartom, hogy az ország politikai, gazdasági vezetői demonstrálták, van párbeszéd közöttük a gazdasági krízis megoldásáról,
más kérdés, szerintem, a morális válság legalább
ekkora gond. Ám nem tartom jó módszernek azt,
ahogy a megbeszélés lezajlott, túl nagy szerephez
jutottak a pártok. Az önkormányzatok szempontjából pedig egyértelműen kudarc, sokan a mi zsebünkben kotorásztak, s bűnbaknak kiáltottak ki
bennünket. Lehet ugyan csökkenteni a településeknek szánt támogatást, de akkor jelentősen mérséklődik a közszolgáltatás színvonala.“

Megszorítások

Tíz százalékkal is nőhet a munkanélküliség

Válság

Amitől a legjobban félünk

A szombati Nemzeti Csúcson
mindössze abban értettek egyet
a résztvevők, hogy nagy a baj.
Volt jegybankelnökök a gazdasági növekedés és a versenyképesség javítása érdekében a költségvetési kiadások lefaragása mellett adó- és járulékcsökkentést
szorgalmaztak hasonlóan az ellenzékhez, ugyanakkor a kormányoldal a megszorítások mellett érvelt.

Egyes vélemények szerint már az is jó
eredmény, ha a válság következtében
csak százezer ember veszíti el állását hazánkban. A munkanélküliség a közeljövőben így is elérheti a 10 százalékot.
A munkanélküliség növekedésére
leginkább a pénzügyi válság által legjobban sújtott ágazatokban: az autógyártásban, az elektronikában, valamint a hitel- és ingatlanpiacon számítanak az
elemzők. A KSH adatai szerint jelenleg
7,5 százalékos a munkanélküliség, a
foglalkoztatottak száma nem éri el a 4
milliót, a bejelentett álláskeresőké pedig
meghaladja a 300 ezret.
A magyarországi munkanélküliségi
mutatók már a válságról szóló hírek
előtt romlottak, és ezzel párhuzamosan
nőtt a munkavállalók félelme, hogy elveszítik az állásukat. A KSH szeptemberben publikált adatai szerint egy év
alatt 55 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak, és 19 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma.

Egyedül a 13. havi nyugdíjat nem veszélyeztetik az elképzelések, azt azonban már bejelentették 2009 januárjában
csak az évenként megszokott járadékemelésre számíthatnak a nyugdíjasok, a
kormány által 2005-ben beindított
nyugdíjkorrekciós program következő
lépése szeptemberre tolódik.
A program része volt, hogy 2009 januárjától az 1988 és 1990 között nyugdíjba vonultak járulékát soron kívül 2
százalékkal emelték volna, míg az 1992
és 1995 között nyugdíjazottakét 4 százalékkal, ugyanennyi emelés járt volna
azoknak is, akiknek 1997 és 1998 között
állapították meg a járadék összegét.
Azok, akiknek 1988 előtt állapították
meg a nyugdíját, 2007-ben már kaptak
kiegészítést. Az 593 ezer érintettnek átlagosan 3500 forinttal nőtt a havi ellátása, ez éves szinten több mint 26 milliárd
forintos kiadást jelentett. 2008-ban azok
kaptak kiegészítést, akiknek 1991 és
1996 között állapították meg a járadékát, a 695 ezer ember egyenként és havonta átlagosan 4600 forintos pluszforráshoz jutott, ami majdnem 42 milliárd
forintos összkiadást jelentett a nyugdíjbiztosítónak.
A program következő lépésének elhalasztásával, valamint a családi pótlékok szintén nyolc hónapos befagyasztásával 30 milliárd forintot takarít meg a
kormány. Szűcs Erika szociális miniszter a befagyasztás kritikájára úgy
reagált, a családi pótlék emelése nincs

törvénybe iktatva, és most is az infláció
mértékével azonos emelést terveznek,
igaz, csak 2009 szeptemberétől.
Csak az egy gyermeket nevelő családok esetében tartja elfogadhatónak a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
(NOE) a családi pótlék jövő év elején
esedékes emelésének szeptemberre halasztását. A szervezet elnökségi tagja
szerint a megszorításnak komoly következményei lehetnek a családoknál. A
NOE tagja hozzátette: semmi kifogásuk
nincs a családi pótlék befagyasztása ellen, ha az árakat is befagyasztják és a
terhek nem növekednek a most tapasztalható ütemben. Rohamosan csökkennek a munkahelyek, és több családfenn-

tartót is elbocsátanak – mondta Szombathy Márta, aki azt javasolta, hogy
azokhoz a családokhoz, amelyek legalább két gyereket nevelnek, érkezzen
meg a megemelt összegű családi pótlék,
mert az egy gyermeket nevelő családok
nincsenek akkora veszélyben.
A hazai sajtó a csúcs egyetlen konkrét
elemének azt tartja, hogy a válság elhárításához 800 milliárd forintot tervez a
kormány a hazai kis- és közepes vállalkozások rendelkezésére bocsátani, s ennek érdekében át kívánják alakítani az
európai uniós források felhasználását.
Arról azonban már nem egyeznek meg
a vélemények, hogy pontosan honnan is
teremti elő ezt a kabinet.

Devizahitelek: svájci frank helyett euró
Az MKB, a Volksbank és a BG Hitel és Lízing után az osztrák Raiffeisen
Bank sem ad több svájci frank alapú hitelt, helyette forint és euró alapú konstrukciókat vezetnek be. Az MKB ideiglenesen a teljes devizahitelezést felfüggesztette.
A Raiffeisen Bank a piaci helyzetre való tekintettel lakossági ügyfeleinek
2008. október 20-tól ideiglenesen felfüggesztette a CHF alapú, jelzálog fedezetű hiteligénylések befogadását. Az intézkedés a már befogadott hitelkérelmeket nem érinti. A bank október 20-tól új, kedvező feltételekkel rendelkező
EUR és HUF alapú konstrukciókat vezetett be, a felfüggesztett CHF konstrukciók pótlására.
A vállalati ügyfelek és az önkormányzati ügyfelek esetében 2008. október
15-től a svájci frank alapú hitelezést átmenetileg felfüggesztette, és az euró
alapú hitelezést részesítjük előnybe.

Egy nemrég készült felmérés szerint
a magyarok még mindig állásuk elvesztésétől tartank leginkább. Eszerint jövő
évre a válaszadók 52 százaléka növekvő
mértékű munkanélküliségre számít, míg
a munkanélküliek számának csökkenését csak a megkérdezettek 16 százaléka
tartja elképzelhetőnek.
A szakemberek szerint a krízis egyik
előjele volt, hogy az elmúlt hónapokban
jelentősen megnőtt az érdeklődés a többek között munkanélküliségre köthető,
hivatalosan jövedelemkiesés-biztosításnak hívott szolgáltatás iránt. Ezt az elmúlt öt hónapban nagyjából ötezren vették igénybe, a biztosítás iránti érdeklődés az utóbbi hetekben tovább erősödött. A jelenlegi adatok szerint főként a
termékelőállítással foglalkozó ipari tevékenységet végzők, építőipari és pénzügyi dolgozók, valamint adminisztrációs állásokat betöltők érzik úgy, a jövőben szükségük lehet ennek az igénybevételére.

Szigorítások várhatók 2009-ben is

Adóelképzelések
A kormány szerint nem lesz nagyobb
terhe a jelenleginél a vállalakozóknak. A tervek szerint megtartanák az
egységes közteheralapra vonatkozó
javaslatot. A kormány álláspontjával
ellentétben azonban többen is úgy vélik, a társasági adó kulcsának 18 százalékra emelésével és az adóalap-korrekciós tétel kiiktatásával gyakorlatilag növekedni fognak a terhek. Ezek
szerint a munkaadói járulék és a szakképzési hozzájárulás a társadalombiztosítási járulék alapjának megfelelően
alakulna. A munkavállalói járulékot
pedig az egyéni egészségbiztosítási
járulékkal megegyező alappal kellene
számolni.
A cégek kérhetik felvételüket a
köztartozásmentes adózók listájára,

de aki hamis adatokkal próbálna oda
felkerülni, 500 ezer forint bírsággal
lenne sújtható, magánszemély esetén
pedig 200 ezerre.
Kis szigorítás mégis várható, megszűnik ugyan a kettős adóztatás a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozók esetén, viszont az az
egy teher emelkedik. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot eddig
azoknak a kiegészítő tevékenységet
folytató egyéni vállalkozóknak kellett
kétszer fizetniük, akik egyéni vállalkozásuk mellett társas vállalkozás
közreműködő tagjai is voltak. Ez jövőre megszűnik, a fizetési kötelezettség azonban 4350 Ft-ról 4500-ra
emelkedik.
(ny.f.)

4 Gödöllői Szolgálat

Eredmények, vélemények, árak

Felmérték a felsőoktatást
A Heti Válasz és a CEMI (Central European Management Intelligence) immáron negyedik
alkalommal készítette el azt a
felmérést, amelynek alapján
összeállították a magyar egyetemek és főiskolák rangsorát.
A vizsgálat a gépészmérnöki,
az idegenforgalmi, az informatikai, a jogi, a kommunikációs,
a közgadász és az orvosi képzésre vonatkozott. A felmérés
eredménye a túljelentkezés, a
diák-tanár arány az oktatói öszszetétel, a foglalkoztatók, a fejvadászok véleménye és az
Országos Tudományos Diákköri Konferenciák eredményei
alapján készült el.
A Szent István Egyetemet a gépészmérnöki, a közdazdász, és a kommunikációs szakemberképzés tekintetében vizsgálták.
A gépészmérnökképzést első alkalommal vizsgálta a felmérés. Ez tizenkét felsőoktatási intézményben
zajlik ma hazánkban. Három található
a fővárosban és kilenc vidéken. A gépészmérnök végzettségű, nyelveket
beszélő munkavállalókra mint Magyarországon, mind nemzetközi viszonylataban nagy a kereslet. Ebben a
rangsorban, amelynek az élén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem áll, a Szent István Egyetem
összesítésben a 7. helyre került. A
vizsgált vidéki egyetemek közül a negyedik helyen áll. A túljelentkezéseket tekintve a SZIE a 11. a sorban,
míg a diák-tanár arányt tekintve az
előkelő második helyen végzett.

Rendőrségi hírek

A felmérés kiemeli, hogy a foglalkoztatók véleménye szerint a SZIE az
elmúlt évben előretört a nyelvtudás
terén, ugyanakkor általánosságban
észrevételezték, hogy a képzések az
intézényekben túlságosan az angol
nyelvre fókuszálnak, holott a német
nyelv ismerete is fontos lenne. Ezen a
listán a SZIE a 7., míg az OTDK helyezést tekintve az 5.

A közgazdászképzés során huszonhat intézmény teljesítményét vetették
össze a diák-, akadémiai és vállalati
perspektíva ötvözésével, hat mutató
alapján. Ezt már az elmúlt évben is
vizsgálták, s ennek alapján a SZIE
négy helyet csúszott vissza, az idén a
12. az összesítésben. Az első helyen
itt a Budapesti Corvinus Egyetem áll.
Ebben a felmérésben a SZIE az
OTDK eredményeit tekintve érte el a
legjobb helyezést, itt a 4. , a diák-tanár arányt tekintve pedig az 5. lett.
A kommunikációs képzés rangsorában ebben az évben tizenöt intézményt vizsgáltak.
Elmondható, hogy ez az a terület
ahol kiemelkedően nagy a túljelentférfinek. Az ütközés során a
motorkerékpáros 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett.
***
A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozást folytat nagyobb értékre elkövetett
lopás bűntett elkövetésének megalapo-

Balestek, lopás
Súlyos sérüléses közlekedési baleset
történt október a 3-as számú főúton is,
Kerepes és Gödöllő között, a mogyoródi leágazásnál. Egy turai férfi az általa
vezetett Daewo személygépkocsival a
kihelyezett jelzőtábla ellenére nem biztosított elsőbbséget a védett útvonalon,
neki balról közlekedő nagytarcsai hölgy
által vezetett Opel személygépkocsinak,
így összeütköztek. Mindkét jármű vezetőjét súlyos, a Daewo utasait könnyű sérülésekkel szállították kórházba. Az
anyagi kár kétmillió forint.
Könnyű sérüléses közlekedési baleset
történt október 15-én reggel, amikor egy
gödöllői hölgy Toyota személygépkocsijával közlekedett Gödöllőn, az Arany
János úton, a Szabadság út irányába. A
kereszteződésénél elhelyezett Állj! Elsőbbségadás kötelező! jelzőtábla ellenére nem biztosított elsőbbséget a neki
balról jobbra, Aszód irányából Budapest
felé a külső forgalmi sávban közlekedő
Suzuki motorkerékpárt vezető aszódi

A hét kérdése
– Ön melyik gödöllői fejlesztés megvalósulását várja leginkább? – tettük fel a kérdést
kedves olvasóinknak a múlt
héten.
„Mindig örülök, ha elkészül valami,
ami jó a városnak, legyen az játszótér, egy szép ház, vagy egy nagyobb
beruházás. Nagyon örültem, amikor
elkészült a szálloda, s ha a főtér
tényleg olyan lesz, mint a látványterveken, az nagyon sokat fog jelenteni
a városnak.”
Lantos M.
„…A kisfiam két év múlva megy
majd elsőbe, s ha a tervek szerint
marad minden, akkor már járhat az

2008. október 23.

Közélet

zott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen. Október 6-án a kora délutáni órákban Gödöllő egyik zálogházában három
eddig ismeretlen fiatal férfi ellopott egy
fehér, ún. ékszernyakat, amin 4 db férfi
aranylánc volt. A láncok egyenként kb.
új Damjanich iskolába. Nagyon sok
kisgyermekes családot érint ez a fejlesztés. Nem mindegy, milyen körülmények között tanulnak a gyerekek,
bár – véleményem az eredményük elsősorban nem ettől függ, hanem attól,
hogy tanulnak-e, vagy csak melegedni
járnak az iskolába…”
S. M.
„…Szerintem ebben a gazdasági
helyzetben bármilyen fejlesztésnek
örülni kell. Magam is egy önkormányzatnál dolgozom Pesten, tudom, milyen nehéz a helyzet. Sokan,
akik nem látnak bele, el sem tudják
ezt képzelni! Itt pedig nem iskolabezárások vannak, hanem óvoda és iskolaépítés, készülnek az utak, új
sporttelep épül és még sorolhatnám.
Tudom, hogy minden településen
sikk a városvezetést szidni, de kíván-

kezés. A lelkesedést nem csökkenti az
sem, hogy a vállalatok messze nem
keresnek annyi kommunikáción végzett szakembert, mint amennyi részt
vesz az oktatásban. A lista élén az
ELTE az első, ugyanúgy mint 2007ben. A SZIE a tavalyihoz képest előrelépett a ranglistán, a 13. helyre.
A felmérés a tandípiacra is kiterjedt. Ebből megtudható, hogy ma az
állam tizenkét féléven keresztül fizeti
alapesetben egy diploma megszerzését. Azonban ha valakit felvesznek államilag finanszírozott helyre, az nem
jelent garanciát arra, hogy ott is fejezi
be
tanulmányait,
ugyanis az egyetemek saját hatáskörben – az államilag
támogatott képzésben résztvevő öszszes hallgató 15 százalékáig – a tanulmányi eredmények
alapján a tanév végén átsorolhatnak
diákokat államilag
finanszírozottból
költségtérítésessé és
fordítva. A költségtérítéses képzés
összegét a felsőoktatási intézény határozza meg.
A tíz legdrágább képzés közé tartozik az Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának állatorvosi
képzése, amiért félévente egymillió
forintot fizethet a diák. Ez a tízes lista
kilencedik helyét foglalja el. A legdrágább a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara, ahol
az általános orvos szakon 1 408 260
Ft-ba kerül egy félév.
A SZIE képzései közül a műszaki
mérnöki képzés 165-210 ezer, a gazdálkodási és menedzsment szak
165.000 forintba kerül egy félévre.
-it35-40 grammosak voltak. Az üzletben
elhelyezett videokamera felvételein látható a két férfi, amint takarják harmadik
társukat, aki a pulton áthajolva, rátámaszkodik a pultra, majd a kirakatból
kiemeli a láncokat tartó nyakat. A lopást
követően a fiú távozott az üzletből, majd
két társa szintén elhagyta a boltot. Kérjük, hogy aki felismeri a képeken látható
fiút és két fiatal társát, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, 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 06-80/555-111-es
telefonszámot!
FELHÍVÁS
A Török Ignác Gimnázium jelenleg
NEM gyűjt adományokat (könyvet, papírhulladékot...stb.) semmilyen célból az iskolának.
Amennyiben bármikor gyűjtést
rendezünk, a Gödöllői Szolgálaton
keresztül is értesítjük a lakosságot.
Fábián Bertalan igazgató

csi lennék, ez hány településen tud
ma így működni…”
Nagy Miklósné
„…Azokat a fejlesztéseket várom
leginkább, amik nem a várostól függnek. Így például az elkerülőutat, ami
elviheti innen a forgalom egy részét.
E mellett nagyon fontos lenne, hogy
rendbe tegyenek néhány csomópontot a Dózsa György úton, és a 3-as
úton, de tudom, egyik sem a városé.
Szerintem, ha már fejlesztésről beszélünk, le kellene szögezni, hogy
nem csak a városnak, az államnak is
kellene fejleszteni! Például a hozzá
tartozó utakat, a vasutat stb…”
Cs. L.
A hét kérdése:
– Az ön számára mit jelent a
gazdasági válság?

Szent István Egyetem

Az ezredik CNAM bizonyítvány
Szabó Ágota személyében az
1000. hallgató vette át a francia
CNAM Felnőttképzési Egyetem hazai központjában, a
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karán megszerzett bizonyítványát október 17-én, Budapesten, a Főpolgármesteri Hivatal dísztermében.
A párizsi székhelyű CNAM képzési
programját 41 országban alkalmazzák. Magyarországi központja a
Szent István Egyetem budapesti Vállalkozási Akadémiája és Továbbképzési Intézetében
működik, a hálózat jelenlegi tagjai a Miskolci
Egyetem, a Pécsi
Tudományegyetem, a Budapesti
Közgazdaságtudományi és Műszaki Egyetem, a
SZIE, a Budapesti Gazdasági
Főiskola, a Pannon Egyetem, a
Debreceni Egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola.
Hazánkban eddig ezer hallgató
szerzett CNAM kompetencia-bizonyítványt vagy diplomát a kis- és
középvállalati menedzsment, minőség-menedzsment, egészségügyi irányítás, logisztika és szállítás, kontrolling, turizmus, illetve szociális szak-

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.
Amit a BAR listáról tudni érdemes
A hitelpiac egyre növekvő térhódítása
következtében ma már nem csak a házunkat, autónkat, hanem a plazmatévét, mosogatógépet, hűtőszekrényt is
hitelre vásároljuk, magával hozta,
hogy a terület kellemetlenebb oldalával is tisztában kell lennünk. Mi történik, ha az adós nem fizeti vissza a
kölcsön vagy hitel összegét?
A válasz, hogy a neve felkerül egy listára. Amit ezzel kapcsolatban tudni
érdemes, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszer a korábbi Bankközi
Adós- és Hitelinformációs Rendszer
(BAR) új elnevezése, a köztudatban
azonban továbbra is a BAR és a „feketelista” elnevezés használatos.
Leegyszerűsítve akkor kerülhet fel
egy adós a BAR listára, ha a pénzintézet felé vállalt fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, és a tartozásának összege meghaladja a késedelem időpontjában a havi minimálbért és ez a késedelem legalább
90 napon keresztül fennáll. A BAR
lista rendszerében megtalálható annak a természetes személynek az adata, aki bankokkal, hitelintézetekkel,
és egyéb pénzügyi vállalkozásokkal
kötött hitel- vagy hiteljellegű szer-ződését vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszköz felhasználására irányuló
szerződését megszegte.
Akár a hitelszerződés megkötése nélkül is bekerülhet valaki az adósnyilvántartásba, amennyiben a hitelszer-

értői területen.
A francia állami felnőttképző és
magyar partnereinek együttműködését Demszky Gábor főpolgármester
méltatta. Villányi László, a SZIE
GTK dékánja azt emelte ki az ünnepségen, hogy Magyarország európai
integrációja lehetővé tette a felsőoktatási intézmények szabad együttműködését.
– Az egyetemeket elsősorban a
versenyképes diploma kiadásának
követelménye ösztönözte az olyan
kapcsolódásokra, mint amilyen a
francia intézménnyel is kialakult. Ez
azonban egyre fontosabb tényező az

iskolák közötti versenyben. A
CNAM-mal folytatott együttműködés
révén nagyobb esélyt adunk végzett
hallgatóinknak az elhelyezkedéshez,
emellett a kooperáció saját tananyagfejlesztésünket is segítette.
Kép és szöveg: ti

ződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl,
hamis vagy hamisított okiratot
használ és mindez okirattal bizonyítható.
A rendszer úgynevezett negatív listás
nyilvántartás, amelybe az ügyfelek
csak abban az esetben kerülnek be, ha
a törvényben meghatározott feltételek
szerinti vétségeket elkövetik.
Az előírások szerint a szerződéskötéskor az ügyfeleket tájékoztatni
kell, hogy milyen esetben kerülhetnek fel a listára. Az ügyfelek azonosítása természetes azonosítóik alapján
történik: családi név, utónév, születési
dátum, születési hely, anyja neve, állampolgárság, személyi igazolvány
száma, és a lakcím.
Érdemes tudni, hogy évente egyszer
minden természetes személy ingyenesen tájékoztatást kérhet arról, hogy
milyen adatai szerepelnek a BAR listán.
Szükséges, hogy az ügyfél teljes tartozását rendezze (a hátralék kiegyenlítésével, fedezet, kezes igénybe vételével, vagy akár a szerződés átütemezésével). A mulasztást bekövetkezésekor fel kell vinni a BAR listába
az adóst, megszűnésekor pedig le kell
zárni. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a tartozásunk rendezésétől, egyből törölnek minket, adataink a tartozás rendezésétől számított öt évig
még láthatóak maradnak.
Az adóslista két részre tagolódik, a
vállalkozói nyilvántartásra és a lakossági nyilvántartásra.
Alapvető eltérés van a két alrendszer
között abban a vonatkozásban, hogy a
szerződések mely köréből tart nyilván adatokat. A vállalkozói alrendszer teljes körű, tehát az összes hitelés hiteljellegű szerződés adatai bekerülnek a rendszerbe. A lakossági alrendszer viszont negatív listás, vagyis
nem tartalmazza az összes ilyen típusba tartozó szerződést, hanem csak
azokat, amelyek teljesítése során mulaszt az ügyfél.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai

2008. október 23.
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Élelmiszerek a rászorulóknak

Élelmezési Világnap
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 1945.
október 16-án alakult meg. A
jelképes dátumon, október 16án tartják minden évben az
élelmezési világnapot. Az ENSZ
mezőgazdasági
szervezete
1979-ben döntött megrendezéséről.
A világnapon városunkban is több
helyszínen rendezetek élelmiszergyűjtő akciót. A Keresztény Fiatalok
az Ifjúságért Egyesület (KEFI) két
napon át, október 17-én és 18-án a ta-

valyi évhez hasonlóan egész nap és
szombaton délelőtt várták az adakozni vágyókat a Szabadság téri áruház
bejárata előtt. Ezzel egy időben az
FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetében, valamint a Premontrei
Gimnáziumban roppant sikeres helyi
gyűjtéseket is szerveztek, így gyűlhetett össze közel 200 kg tartós élelmi-

szer, amit a szervezők a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak továbbítottak, ahol pontosan
tudják, hogy kinél van a legmegfelelőbb helyen.
Az egyesület célja a segítségnyújtáson kívül az volt,
hogy felhívja a figyelmet a
nélkülözőkre, hiszen egyre
többen, így Magyarországon is több százezren vannak, akiknek napi pár falat
élelem megszerzése is komoly gondot okoz. A fiatalok már készülnek a következő segélyakciójukra, ami
szintén
mármár hagyományjelleggel
egy karácsonyi ajándékgyűjtés- és osztás lesz. A
KEFI tagjai ezúton szeretnék megköszönni minden kedves gödöllői polgárnak, az FVM MGI
munkatársainak, a Premontrei Gimnázium közösségének, hogy adományaikkal hozzájárultak az akció sikeréhez.
Élelmiszereket gyűjtött a Magyar
Vöröskereszt is. A szervezet az egyik
bevásárlóközpontnál várta az adakozni szándékozókat.
A Forráshoz eljuttatott adományok
jó helyre kerültek, hiszen az intézményben 40 személy részére biztosí-

tanak szociális étkeztetést hétfőtől
szombatig, ami napi egyszeri, kétfogásos meleg ételt jelent, helyben fogyasztással. Vasárnap és más ünnepnapokra pedig hidegélelmet osztanak
számukra. Szociális étkeztetésben az
itt élő hajléktalanok, valamint szociálisan rászorulók részesülnek. Ennek
igénybevételét bárki kérheti, aki napi

megélhetési, illetve lakhatási problémával küzd. Az ellátás igénybevételéről az intézményvezető dönt.
Sok a rászoruló a gyermekek között is. Míg az ő ellátásuk a nevelési
év alatt az oktatási intézményekben
megoldott, a nyári szünet alatt a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálaton keresztül jutnak meleg
ételhez. Az idei évben 153 gyermek
tartott igényt szociális nyári gyermekétkeztetésre. A rendszeres gyermek-védelmi kedvezményben részesülő, elsősorban 10 év alatti gyermekek számára
nagy segítség volt a támogatás. A 2008.
július 1-től 2008. augusztus 11-ig terjedő időszakban, 30 munkanapon keresztül a Kalória Kht. biztosította az ebédet
a Forrás éttermében.
Újra indul a

MEGHÍVÓ

GÖRÖG TÁNCHÁZ

Egyesületté lettek a Garabonciások

Színjátszás és színháztanítás
A gödöllőiek számára ismerősen cseng a Garabonciás elnevezés. A Damjanich János Általános Iskola alapítványát támogatandóan évente rendeznek
színházi előadásokat a Petőfi
Sándor Művelődési Központban. A civil szerveződés az
idén már egyesületi formában
működik, s az előadások mellett színháznevelési foglalkozásokat is tartanak gyermekek
és felnőttek számára a művelődési központ József Attila
színpadán.
Mint azt Mészáros Beáta művészeti
vezetőtől megtudtuk, az egyesületté
válás azért vált szükségessé, mert így
több lehetőséggel tudnak élni a Damjanich iskola alapítványának támogatására, s ez tette lehetővé a színházi
nevelés megvalósítását is. Ezeket pályázati pénzekből finanszírozzák, így
a résztvevők számára ingyenesek.
A társulat tagjai egyfelől a Damjanich iskola tanáraiból, dolgozóiból,
másfelől iskolán kívüli „civilekből”
verbuválódtak, s már tíz éve működnek. A kezdetben az iskolában bemutatott előadásaikat az utóbbi években
már a művelődési központban láthatta
a közönség, legutóbb a 3:1 a szerelem
javára című darabot állították színpadra. Most újabb bemutatóra készülnek, ezúttal a La Manca Lovagja című színművel örvendeztetik meg a
gödöllőieket. Terveik szerint minden
tavasszal új bemutatóval készülnek, s
minden darab első előadásának bevé-

telével a Damjanich iskola alapítványát támogatják. A nemrégiben megkezdődött színháznevelési foglalkozások rövid idő alatt nagy népszerűségre tettek szert. A foglalkozásokon
gyakorlott pedagógusok színész-drámatanárként mindig egy osztálynyi
csoporttal dolgoznak. A résztvevők
számára lehetőséget teremtünk, hogy
biztonságos környezetben tegyék
próbára és alakítsák értékrendjüket,
hogy egészséges, szociálisan gondolkodó tagjai lehessenek társadalmunknak. Az érdeklődők több témakörből
is választhatnak. A Honfoglalás nevet
viselő program egyfajta játszószínházi foglakozás 3. és 4. osztályos tanulók számára, akik a Honfoglalás történetét feldolgozva ismerkednek meg
elődeink életmódjával, viszontagságos vándorlásával az áhított haza felé
vezető útján. A Tréfa már 8., 9. és 10.
osztályos fiataloknak szól, akik a foglalkozásokon a fiatalok társas kapcsolatait próbálják körüljárni, különös tekintettel a kortárscsoport befolyásoló szerepére. A Ridegtartás című
program mögött pedig egy kifejezetten szülőknek szóló programot találnak az érdeklődők. Olyan osztályok
vagy évfolyamok szülői közösségét
várják erre, akik hajlandóak egy rendhagyó „szülői értekezleten” részt venni, ahol szembesülhetnek óriási felelősségükkel, amit gyermekeik életében játszanak, valamint ennek a családon túlmutató voltával. A foglalkozásokról bővebb információt a
06/70-9438-710-es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.
-jb-

táncoktatással

Hajós Bál
Teleki Pál születésének 129. évfordulója
alkalmából 2008. NOVEMBER 5-ÉN, SZERDÁN
11 ÓRAI KEZDETTEL MEGEMLÉKEZÉST TARTUNK
szobránál, melyre tisztelettel meghívjuk.
A megemlékezésre autóbusz indul 10.30-kor a művelődési
központtól, 10.45-kor pedig a Premontrei Gimnázium parkolójából.
Egyesületünk szokásos évi közgyűlését várhatóan
2009. január 23-án, pénteken tartjuk, amelyre külön meghívót
küldünk.
Teleki Pál Egyesület Elnöksége

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!
„A posta melletti nem rég megépült
épület miatt írok önöknek, amit ma
már Solier háznak hívunk, az ott lévő
kávézó miatt.
Amikor ezt az épületet oda felhúzták,
mondhatni egy monstrum került a sarokra, így teljesen elveszítette a környék azt a lehetőséget, hogy egy kicsit
kultúráltabb úgymond gödöllői környezet alakulhasson ki. Ma itt egy
épületi kavalkád van semmi összhanggal. A környéket szintén tovább
rontja, hogy az épület mondhatni
nincs befejezve. Kívülről az oszlopok
nincsenek bevakolva, és szintén a kiugró részek ott állnak csupaszon. Vagy

Szeretettel meghívjuk Önt A Hajós Alfréd Általános Iskola
Alapítványainak Jótékonysági Báljára
Ideje:
havonta egy alkalommal, 18 órától 20 óráig.
Novemberben 8-án 18:00-20:00
Decemberben 13-án 18:00-20:00
Helye:
Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme
(Gödöllő, Munkácsy M. u.)
Érdeklődni:
06-70/219-3838

lyett tökéletes helye lett a szemétnek.
Nem értem, hogyan lehetséges mindez. Van egy tényleg szép, kulturált
kávézó, aminek a tulajdonosa próbálja alakítani a saját részét. De a többi
rész elfogadhatatlan. Kérem önöket,
nézzenek utána, hogy lesz e itt változás, be lesz e fejezve ez az épület,
vagy továbbra is a szürke ronda betonoszlopokat kell néznünk és tovább
gyűlik a szemét ezekben a kiugrókban.
Küldenék néhány képet, hogy miről is
beszélek. Kérem levelemet ezekkel a
képekkel együtt lehozni szíveskedjenek.Üdvöltettel:
K. L.

Tisztelt szerkesztőség!

internetes jegyvételnek – de nem értem, miért kell ehhez automatát kitenni. Évek óta vásárolok ezzel a módszerrel, valóban leegyszerűsíti a dolgokat. Nem kell azonban sehol sem
automatákkal foglalkozni, kinyomtatom a gépről az adatokat és kész. Ez
az automata olyan MÁV-os megoldás, kíváncsi vagyok, kinek üzlet.
Mert annak biztos nem, aki kimegy az
állomásra, odamegy az alig egy hete
kintlévő automatához, és az nem ad
neki jegyet. Gödöllőn ugyanis ez történt. Pár nap után meghibásodott a
gép, úgy, hogy lehetett a pénztárnál
sorban állni, amit egyébként is meg
kell tenni, ha valaki számlát is kér.
Ennél sokkal egyszerűbb az, ha valaki megveszi előre a jegyet. Én is ezt
szoktam csinálni, hiszen a számítógépes nyilvántartás miatt bárhonnan
és bárhová meg tudom venni a jegyet
itt a gödöllői pénztárban. Sokkal egyszerűbb, és kevesebb bosszúsággal
jár. Majd, ha a MÁV jegyvétel is úgy
történik az interneten keresztül, mint
a repülőjegy vagy a koncert illetve
kiállítás belépő vásárlás, akkor lesz
érdemes ezzel foglalkozni. Addig, ha
javasolhatom, még tökéletesítsék!
Tisztelettel:
Varga József
***
Tulln, a viszontlátás örömében

A múlt heti számban írtak az automatáról, amit az internetes jegyvásárlás
miatt tettek ki a vasútállomásra. Jó
ötlet ennek a bevezetése – mármint az

Az Erkel Ferenc Általános Iskola 8. a
osztálya az október 10-11-12-i hétvégét osztrák cserediákok társaságában töltötte. Áprilisban mi vendé-

Kedves olvasónk!
Utánajártunk, a levelében felvetett
kérdéseknek, s mint azt az önkormányzat főépítészi irodáján megtudtuk, a kiugró részekbe rövidesen beültetik az oda szánt fákat. Erre azért
csak most kerül sor, mert a faültetésnek ez a késő őszi időszak kedvez.
Arra sajnos nem kaptunk választ, mi
lesz a beonoszlopok sorsa. Amennyiben erről is kapunk információt, úgy
azt természetesen meg fogjuk osztani
olvasóinkkal.

esetleg tévedek? Ez a koncepció? Ez
az új építészeti irányzat? Reménykedtem, hogy a kiugró részekbe esetleg majd fák fognak kerülni, de ehe-

Ideje:
2008. november 8. szombat 19 óra

Helye:
Alma Mater Étterem, Szent István Egyetem, Gödöllő, Páter K. út 1.
A belépőjegy ára: 4.000,- Ft, Elővételben az iskola titkárságán

geskedhettünk Ausztria egyik legszebb városában, Tullnban. Most fordult a kocka, és október 10-én, pénteken, lázas várakozással telve ácsorogtunk a művelődési központ parkolójában és figyeltük az osztrák busz
érkezését.
Miután megérkeztek, egymás nyakába borultunk, és az üdvözlések után
mindenki hazavitte és megebédeltette
saját rég nem látott barátját. Akinek
belefért az idejébe, az esti koncert
próbája előtt még megmutathatta
Gödöllő híres és szép látnivalóit.
Este az előadás nagyon jól sikerült.
Meglepetésünkre az osztrák konferáló lány magyarul szólalt meg, ami
nagy sikert aratott. A koncertek után
állófogadást tartottunk.
Másnap a családok egész napos kirándulásokra vitték vendégeiket.
Legtöbben Budapestre, s annak legszebb, leglátogatottabb épületeihez
mentek, mint például a Parlament, a
Budai vár, a Halászbástya, a Mátyás
templom és a Citadella. Sokan megfordultak a Csodák Palotájában és a
Tropicariumban is. Örömmel hallottuk, hogy mindenkinek tetszettek a különféle programok. Voltak, akik csoportosan utaztak ide-oda, s még idegenvezetést is tartottak, saját felkészüléssel angol és német nyelven. Este a gödöllői bowling pályát leptük el,
különböző időpontokban. Majd két
házibuliba szóródtunk szét, ahol jó
hangulatban késő estig szórakoztunk.
Sajnos, hamar eltelt ez a három nap
és vasárnap délelőtt haza kellett a

vendégeinknek utazniuk. Remélhetőleg jól érezték magukat nálunk, és sokáig megmaradnak a megkötött barátságok, az új szerelmek, és fogunk
még tullni barátainkkal találkozni.
Mindenesetre felejthetetlen élmény
volt ez mindannyiunk számára.
Köszönjük ezt a fantasztikus lehetőséget a szervező Tóthné Terjánszki

Éva néninek, kórusvezetőnknek Tóth
Edit néninek, és Marika néninek az
osztályfőnökünknek valamint minden
segítő pedagógusnak és természetesen a családunknak is!
Ács Regina 8.a
Erkel Ferenc Általános Iskola
„Szeretnék köszönetet mondani a
tullni Abfallwirtschaft vezetőjének,
Siegried Schönbauer úrnak, aki iskolánknak 1000 eurot küldött a partnerkapcsolat megvalósításához. Az
előző
tanévben
kiutazásunkhoz
50.000 Ft támogatást nyújtott Gödöllő Város Önkormányzata, valamint
30.000 Ft-tal segített iskolánk alapítványa is. Köszönjük a programunkhoz nyújtott anyagi segítségüket.
Putz Norbert igazgató
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Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

A meditáció diadala
Elizabeth Gilbert könyvével,
amely a címlapján az angol címét – Eat, Pray, Love – s annak
magyar fordítását – Ízek, imák,
szerelmek – is viseli, lassan barátkozik meg az ember. (Legalábbis én lassan barátkoztam,
ami persze nem zárja ki, hogy
másokat viszont rögtön a bűvkörébe vonjon.) Eleinte nemigen értettem, mi is az önéletrajzi regényt író hölgy problémája, hogy mi baja a férjével,
valamint még egy David nevű
férfiúval.
Aztán mindezek megértése már nem
is hiányzott különösebben. Eltöltünk
Elizabeth, vagy ahogy emlegeti magát, Liz, társaságában négy hónapot
Olaszországban, ami ugye csakis kellemes lehet.
De a java ezután jön. Liz egyévesre
tervezett utazásának következő célja
India, ott is egy meditációs központ,
egy asram. S ámulva fedezhetjük fel
az asramban töltött időről, az ottani
napok folyásáról szóló beszámolót
olvasva, hogy a sok hókuszpókusz,
meditálás, mantrázás során valóban
kitisztulhat valakinek a lelke. Megbé-

kélhet önmagával.
Az életével. Különösen ha még a társai, az asramot benépesítő, hozzá hasonlóan hóbortos – mármint a józan, a
kézzelfogható, a „hasznos” dolgokat
hajszoló világ szerint hóbortos – figurák is segítik ebben.
Ha egy lezser, nagydarab, már nem
fiatal texasi fickó felvilágosítja róla,
hogy nem kell üldöznie a boldogságot, hanem csak hagynia, hogy majd
az rátaláljon. Ha egy új-zélandi vízvezetékszerelő titokzatosan mosolyogva felküldi egy toronyba, s a lelkére
köti, ne jöjjön le addig, „amíg be nem
fejezte”. Hogy mit? Hjahh, hát erre
neki kell rájönnie.
S láss csodát, ott a csillagok alatt rá
is jön. Azt kéri, hadd tudja meg mindazt, amit a megbocsátásról és a lemondásról tudni kell. Képzeljük el:
egy toronyban, éjszaka, Indiában.
Persze hogy teljesül, bármit kérjünk
is. Még akár az is, hogy megérezzük,
amit megérezni leghőbb vágyunk: Isten bennünk lakozik.
Liz lelki újjászületése után továbbutazhat tehát Bali szigetére, Indonéziába. Ahol senki sem ismeri, és senki

sem tudja, mit hordoz magában. De ő
igen. S tudása birtokában különös
nyitottsággal köt új, az addigiaknál
mélyebb ismeretségeket. Összehasonlíthatatlanul többet ad másoknak,
s így többet is kap másoktól, mint korábban.
Kalandjai leírása során Elizabeth
Gilbert tündéri humoráról is tanúságot tesz, amikor csak alkalma van rá.
Egy víztükörhöz hasonlíthatnám a
könyvet: apróbb vagy nagyobb hullámok borzolják a vizet, s e hullámokon meg-megcsillan a napfény. Az
indonéz részben, akár tartós napsütésről is beszélhetünk.
(Elizabeth Gilbert: Eat, Pray, Love) 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.

Ünnepelt a Gödöllői Iparművészeti Műhely

A teremtés 10 éve
(folytatás az 1. oldalról)
Katona-Szabó Erzsébetet az ünnepséget követően kértük az elmúlt évtized
értékelésére. A Közalapítvány és a
GIM elnöke elmondta, a Műhely életében a legnehezebb időszak a kezdet
volt, amikor szembesülnie kellett azzal, nem csak alkotómunkával kell
foglalkoznia, hanem az intézmény

megteremtésével és vezetésével. Meg
kellett találni, hogyan helyezzük
megfelelő alapokra az itt folyó munkát, ki kellett találni a kiállítási rendszert, azt, hogyan kövessék az egykori művésztelep hagyományait, s ehhez kellett megteremteni a szükséges
pénzügyi hátteret. Mint elmondta, ez
csak egy olyan összefogással valósul-

hatott meg, ami itt tíz évvel ezelőtt
megtörtént a művészek és az önkormányzat között. Ennek eredményeként jöhetett létre az Élmény és Eszmény kiállítás 2001-ben, amivel az
egykori művésztelep megalakulásának 100. évfordulójáról emlékeztek
meg, s amely jelentős állomás volt a GIM életében,
ez hozta meg ugyanis az elismerést, amit napjainkra már
külföldön is kivívtak maguknak.
Az első külföldi kiállítást
2004-ben rendezték meg,
amikor is Dunaszerdahelyen
mutatkoztak be. Ezt követően egyre nagyobb lett az érdeklődés az itt folyó munka
iránt, s még ez év őszén létrejött a
kapcsolat az EuroArt-tal, aminek
eredményeként ma már évente több
nemzetközi kiállításon is bemutatkozhatnak a gödöllői művészek.
Az elmúlt tíz év KatonaSzabó Erzsébet szerint a teremtés időszaka volt, amihez
nagyon sok segítséget kaptak, többek között az önkormányzattól, a VÜSZI-től, a
művelődési központtól, a
Nemzeti Kulturális Alaptól, a
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumától, az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól, valamint több
egyesülettől és alapítványtól. Megtehárom döntőbe jutott
film a Delta (Mundruczó Kornél rendezésében, magyar-német
kooprodukcióban), a
Lorna csendje (Jean-Pierre és Luc Dardenne rendezésében, belga-angol-francia-olasz kooprodukcióban), valamint a
cseh Havel, a polgár (Miroslav Janek és
Pavel Koutecky rendezésében).
A három filmet tíz közül választotta ki
egy 17 tagú, producereket, filmforgalmazókat, fesztiváligazgatókat, illetve
kritikusokat tömörítő független zsűri. A
versenyben olyan alkotások vehettek

Mundruczó Kornél és az EP

Döntőben a Delta
Kedden, lapzártánkkor derült ki, hogy
Mundruczó Kornél, a Lux-díj döntőjébe
jutott magyar film, a Delta rendezője és
Tóth Orsi, a film főszereplője is ott lesz
szerdán az Európai Parlament (EP)
strasbourgi plenáris ülésén, ahol átadják
a parlament idei filmdíját.A másik két
döntős film alkotói szintén jelen lesznek
az elzászi városban. Az EP idén második alkalommal ítéli oda filmdíját. A

remtődött az alap, amire most már lehet építkezni. Ez akár szó szerint is
vehető, mivel a következő időszak
egyik fő feladata, hogy a GIM-ház
bővítése, mivel már nagyobb térre lenne
szükségük. Emellett szükséges az itt létrehozott értékek népszerűsítése is.
A GIM és a Közalapítvány vezetője a szombati ünnepségen megemlékezett azokról az alkotókról is, akik
már nem lehettek jelen a jubileumon:
Remsey Iván és Müller Magda alapí-

tókról, Jegenyés János és Sigmond
Géza üvegművészekről, Gerzson Pálról, valamint Nagy Gáspár költőről,
aki vállalta ezt a közönséget, és rend-

Új tagokat vár soraiba a leánykar

Cavaletta tervek
Megkezdődtek az előkészületei
a Cavaletta Leánykar nagyszabású februárra tervezett koncertjének, aminek során a kortárs
francia zeneszerző, Daniel Hue
három tételes énekkarra és zenekarra írt darabját mutatják be
Vents d’ Est, Vents d’Ouest címmel.
A február 18-ra tervezett ősbemutatón
a lányok természetesen francia nyelven
fogják bemutatni a művet, közösen a
Gödöllőn, a kórusnál vendégeskedő
metzi klarinétzenekarral, a „Souffle
d’Ébéne”-nel.
Ezt az igen izgalmas és nehéz művet
a zeneszerző a leánykarnak és a francia
együttesnek komponálta közös bemutatásra. A rendhagyó előadásról koncertfelvétel is készül.
A mű kéziratát a zeneszerző a költő,
Baptiste Brice jelenlétében adta át Márton Danku István karnagynak, a kórus
metzi katedrálisban adott nagysikerű
koncertje után. Gratulált a fellépéshez,
és sok sikert kívánt darabjának megtanulásához. A metzi koncertet szervező
Jean Pauly saját hangversenyélményéről így írt a kórus tolmácsának:
„…nem volt alkalmam már a lányoknak
köszönetet mondani azért a csodálatos
koncertért, amit a metzi katedrálisban

adtak, s amellyel újból elvarázsoltak engem. Ha a koncert előkészítése és
megszervezése kissé fárasztó is volt,
százszorosan megtérült a befektetett
munkám, amikor hallgathattam a lányok kristálytiszta hangját, melyek egy
olyan világba repítettek engem, ahol
minden szépség és harmónia…”

A Cavaletta Leánykar december
19-én ad karácsonyi műsort a református líceum közösségének, illetve
februártól már egy újabb külföldi
koncertútra készül.
A kórus tagjai szívesen várják új
hölgyek jelentkezését is 15-40 év között. „Nem a kottaismeret a fontos!
Csak az, hogy szeress énekelni tiszta,
csengő hangon, s vállald a péntek esti
és szombat délelőtti próbákat!”
Érdeklődni Kufferstein Nelli kórustitkárnál lehet a 06/20-432-3066-os
telefonszámon.
p.b.

Gödöllői zenészek Olaszországban
szer vendége volt a GIM-nek. Szombaton az ő emlékük előtt is tisztelegtek.
Kép és szöveg: kj
részt, amelyek az európai értékek egyetemességét, az európai kultúra sokszínűségét jelenítik meg, illetve betekintést
nyújtanak Európa építésének folyamatába.
A Lux-díj célja az európai filmkészítés támogatása, az európai filmek forgalmazásának megkönnyítése, a nyelvi korlátok leküzdése. E korlátok
gyakran megakadályozzák, hogy az
európai filmek széles körben eljussanak a nézőkhöz. A nyertes filmet ezért
az EU mind a 23 hivatalos nyelvén feliratozzák majd a mintegy 87 ezer euró
értékű első díj részeként.

Fesztivál a Garda tó partján
Az elmúlt héten gödöllői zenészek vendégeskedtek Olaszországban. Az Arpeggio Gitárzenekar és a Városi Fúvószenekar
Limone sul Garda városába utazott, hogy a Garda tó északi
csücskében lévő településen
megrendezett nemzetközi fesztiválon mutassa be tudását.
A II. Nemzetközi Garda tavi Zenekari
és Kórusfesztiválon lengyel, török,
olasz, német és finn zenészek és kórusok mutatkoztak be három napon át, a
magyar színeket pedig a két gödöllői
együttes képviselte. Hat kórus és hat
zenekar lépett fel két helyszínen, a

kórusokat ugyanis Riva del Garda városában hallgathatta meg a zeneszerető
közönség.
Mindkét gödöllői együttes háromnegyed órás programmal lépett színpadra. Az Arpeggio programjában olyan
könnyű- és komolyzenei művek hangzottak el, amik egyfajta keresztmetszetet adtak az együttes repertoárjából. A
magyar művek között egyik taguk,
Nuszbaum Ferenc egyik művét is megszólaltatták.
A Városi Fúvószenekar programjában is helyet kaptak a komolyzenei darabok mellett a könnyűzenei átiratok, de
műsorukban Verdi muzsikája, valamint
Kodály Kállai kettőse is felcsendült.
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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
ELEGANCIA S M?V SZET
HERENDI MOT˝VUMVIL`G PORCEL`NON
S H JJA-MODELLEKEN
Id?szaki kiÆll tÆs a G d ll?i KirÆlyi
KastØlyban
2008. okt ber 17 november 30.
HØjja JÆnos ruhatervez? herendi porcelÆn-ihlette
ruhÆit kØzzel festett mot vumok d sz tik. Az exkluz v
ruhak ltemØnyek Øs a porcelÆ-nok most egy tt
lÆthat k a g d ll?i kirÆlyi kastØly f- ldszinti kiÆl
l t termeiben. A kiÆll tÆs megtekintØse ingyenes.

– 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
Képző- és iparművészeti tanfolyamok
2008. október – 2009. május
1./ Gobelin- és szőnyegszövő tanfolyam (2 x 4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten. Foglalkozások időpontja: keddenként
10-14 és 15-19 óráig. Művészeti vezető: Remsey Flóra kárpitművész.
Részvételi költség: 1. kurzus: 27.000 Ft (2008. okt – 2009. jan)
2. kurzus: 30.000 Ft (2009. február – 2009. május)
Első foglalkozás október 7-én 10 és 15 órától
2.) Kerámia – plasztika – rajz tanfolyam (2 x 4 hónapos kurzus)
14 éves kortól kezdő, középhaladó és haladó szinten. Foglalkozások időpontja: hétfőnként 14.30-18.30 óráig
Művészeti vezető: F. Orosz Sára keramikusművész
Részvételi költség: 1. kurzus: 30.000 Ft (2008. szeptember – 2009. január)
2. kurzus 30.000 Ft (2009. február – 2009. május)
A foglalkozások szeptember 8-án megkezdődtek.
3.) Rajz- és képzőművészeti tanfolyam (2 x 4 hónapos kurzus)
13 éves kortól kezdő és haladó szinten. Foglalkozások időpontja: szombatonként 10-14 óráig.
Művészeti vezető: Anti Szabó János képzőművész
Részvételi költség: 1. kurzus: 27.000 Ft (2008. október – 2009. január)
2. kurzus: 30.000 Ft (2009. február – 2009. május)
Első foglalkozás október 11-én 10 órától
GIM-HÁZ Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóháza
2100 Gödöllő, Körösfői utca 15-17., Tel./fax: 28/419-660, e-mail: gimhaz@invitel.hu
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Város–Kép

Az 1956-os gödöllői események

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 06-20/911-8643-as számon tudnak
érdeklődni. Köszönjük!
Bródy Zsigmond villája Gödöllőn
A Szabadság téren állt 1977-ig Bródy Zsigmond sokablakos, stukkóval gazdagon díszített, szép háza. Ez volt
1966 után a Városi Tanács első székhelye, a Zeneiskola
első otthona. Miért kellett szétverni, elpusztítani ezt a
masszív épületet az 1970-es évek végén? A lakótelep
kedvéért. Pedig a ház építtetője, Bródy Zsigmond is jelentős sajtótörténeti személyiség volt. Íme, egy újabb
adalék a dualizmus kori Gödöllő kultúrtörténetéhez.
Bródy Zsigmond író, újságíró
volt, egy filantróp nagytőkés,
igazi self-made-man a Ferenc
József-i korból. Személyében
egy új tulajdonostípus jelent
meg a XIX. század végén, a
lapmágnás, a médiaguru, ahogyan ma mondanánk, aki vagyonával,
vállalatirányító
munkásságával nagy közéleti
befolyásra tett szert.
1840-ben született Miskolcon,
jogot végzett Pesten. Egyetemista korában még leckeadásból tengette életét, majd írni
kezdett, hol politikai cikkeket,
hol templomi énekszövegeket
a pesti hitközség megbízásából. Verseket közölt Jókai és
Vajda lapjaiban (Üstökös, Nővilág). Jókai-műveket fordított németre. Bécsi laptudósító is volt. Grosz Károllyal
megindította a Pannónia című német nyelvű folyóiratot,
amely a magyar irodalom külföldi megismertetésére törekedett. Az 1860-70-es években több lapnak volt a szerkesztője: Látcső, Magyar Sajtó, Heti Krónika, Pester
Lloyd. 1872-ben belügyminisztériumi titkár lett.
1873-ban megvásárolta és jövedelmezővé fejlesztette a
Neues Pester Journalt, ami a legelterjedtebb német nyelvű újság lett az országban. A budapesti zsidóság fokozatosan vált magyar anyanyelvűvé, 1880-ban még több
mint 40 százalékuk német anyanyelvűnek vallotta magát.
Ennek köszönhették létüket és fennmaradásukat a főváros német nyelvű napi- és hetilapjai, mint például a Pester
Lloyd, melyet Falk Miksa szerkesztett vagy a Bródy
Zsigmond-féle Neues Pester Journal. Bródy lapjában újítás volt az, hogy fővárosi, törvénykezési, közgazdasági
ügyeket tárgyalt, riportokat és folytatásos regényeket kö-

zölt. Olyan kiváló tipográfusokkal és grafikusokkal dolgoztatott, mint Kner Albert, Lengyel Lajos, Haiman
György.
A lap előállítására Bródy Zsigmond megalapította a Hungária Nyomdát. Szorgalmával és tehetségével nagy vagyonhoz jutott, a főváros leggazdagabb emberei közé tartozott. Ő volt az első virilista a sajtó területéről, Budapest
egyik legnagyobb adófizetője volt. 1888-ban új, 4 szintes
sajtószékházat épített a Váci körút (ma Bajcsy-Zsilinszky
út) 34.-ben, a ház tervezésével a kor divatos építészét,
Quittner Zsigmondot bízta meg. (Ebben a Hungária-házban lakott Bródy János zenész, az Illés együttes tagja is,
Bródy Zsigmond dédunokája.) Az ő tulajdona volt a
Nagymező és a Mozsár utca sarkán álló telek és ház is,
ahol mulató nyílt Első Fővárosi Orfeum néven. 50. születésnapján jelentős összegű kulturális és szociális alapítványokat tett: az MTA publicisztikai jutalmára, a hírlapírók nyugdíjalapjára és egy gyermekkórházra, melyet feleségéről, Bródy Adélról nevezett el. Emberbaráti gesztu-

sáért Mikszáth Kálmán, akinek egyébként kártyapartnere
volt, is dicsérte: „…javait, amelyet millió tollvonással
szerzett, egyetlen tollvonással adja oda” – írta róla 1890ben.
Érdemeinek elismeréséül a király 1896-ban a főrendiház
tagjává nevezte ki. 1906-ban halt meg Budapesten, a Salgótarján úti izraelita temetőben nyugszik.
Az 1898-ban induló helyi lap, a Gödöllő és Vidéke már

említi Bródy Zsigmondot a nyaralók lak- és névjegyzékében és azt is közli, hogy a Templom-téren (ma Szabadság
tér) van a nyaralója. Feltételezhetjük, hogy ő építette az
1898-ban már álló házat és nem készen vette, mert Hegedűs László azt írja egyik helytörténeti dolgozatában,
hogy a „Bródy-féle épület nem történelmi, de erős, jó.”
Az 1951-ből származó műemléki leírás szerint az épület:
„magasföldszintes, félkörös zárású ablakokkal, eklektikus stílusban, olasz reneszánsz jellegben, füzéres dísszel.
Az ablakok alatt baluszteres könyöklő. Udvarán eklektikus kőfalikút kis ovális medencével és oromzattal.”
Elképzelhető, hogy miután a király felsőházi taggá nevezte ki 1896-ban, akkor határozta el villa építését Gödöllőn, a királyi nyaralóhelyen. De az is lehet, hogy Falk
Miksa csinált kedvet Bródynak a gödöllői nyaraláshoz és
házépítéshez. Falk Miksa jóban volt a királyi családdal,
Erzsébet királynét tanította a magyar nyelvre, ugyanakkor munkatársa volt Bródynak a Pester Lloydban. Bródy
Zsigmond még a gödöllői
közéletben is szerepet vállalt, az 1898. november 6án megalakult gödöllői Erzsébet Királyné Szobor Bizottság tagjai között található, amint arról a Gödöllő
és Vidékéből értesülhetünk.
Bródy Zsigmond házát a
királyi kincstár 1926 októberében megvásárolta és a
Magyar királyi Adóhivatalt
helyezte el benne. 1966-tól
a Városi Tanács működött
az épületben, majd a tanács
elköltözése után az Imre úti
általános iskola négy osztályterme került a házba.
1972-ben itt kapott két egymásba nyíló szobát az akkor induló Zeneiskola. Aztán a növendékek és a tanárok létszámának növekedésével párhuzamosan egyre több szobát foglalt el a Zeneiskola. 1977-ben lebontották az épületet a lakótelep építése
miatt, a Zeneiskola akkor került az Ady Endre sétányon
lévő épületbe, a mai helyére. Pálfalvi Ferencnek, a Zeneiskola első igazgatójának kéziratából tudjuk, hogy a
Bródy-villa udvaráról vitték át a mai Zeneiskolába az
oroszlánfejes díszkutat. Egy 1968-as városi térkép szerint
a Szabadság tér 27-es számot viselte ez a ház, az Imre
utca és a Táncsics Mihály út közötti részen helyezkedett
el, az Imre utca után az ötödik épület volt.
A Múzeumok és Műemlékek Országos Központja, melynek Ortutay Gyula volt az elnöke, 1951-ben készített egy
vizsgálatot Gödöllő városképi és műemléki helyzetéről.
Ebben az anyagban műemlék jellegűnek és „lehetőleg
fenntartandó”-nak nyilvánították a Szabadság tér 27.
szám alatti Bródy-villát. Ennek ellenére 1977-ben sajnos
lebontották az épületet.
G. Merva Mária

Forradalmi krónika
Évről-évre többet tudunk
meg az 1956-ban történtekről. Gödöllőn már 1999-ben
megjelent az első olyan kiadvány, amiben bepillantást
nyerhettek a forradalom
idején városunkban zajló
eseményekbe, s ami egyben
emléket is állított a résztvevőknek, s a forradalom fiatal gödöllői áldozatainak. A
Sepetán Róbert és Mordényi Endre által összeállított
krónikában az alábbi eseményekről emlékeznek meg.
Október 18.: Az egyetemi diákok
megfogalmazták követeléseiket az
egyetemi oktatás megreformálására.
Október 19.: Megalakították az
Irodalmi Kört.
Október 22.: Diákgyűlés a Táncsics Vitakör szervezésében, ahol az
egyetemi oktatás reformja mellett politikai és gazdasági követeléseket is
megfogalmaztak.
Október 23.: A diákok egy része a
bekapcsolódott a pesti tüntetésekbe.
Október 24.: A Ganz Árammérőgyárban megállt a munka. A rendőrkapitányságon háromtagú bizottságot
állítottak fel a rend biztosítására. Az
este folyamán több egyetemistát letartóztattak, akiket akkor fogtak el,
amikor egy fegyvereket és röplapokat
szállító autó ellenőriztek.
Október 25.: Késő délután spontán szerveződő csoportok bukkantak
fel a község központjában. A 400-500
fős sokaság a rendőrkapitányság épületéhez vonult, ahol követelték az
egyetemisták szabadon bocsájtását.
Amikor az emberek megindultak az
épület felé, a rendőrségen tartózkodók a tömegbe lőttek. A sortűznek három súlyos sérültje és egy halálos áldozata volt.
Október 26.: Már a reggeli órákban nagy tömeg gyűlt össze a rendőrség épülete előtt. A rendőrségen tar-

tózkodók és a gödöllőiek között tárgyalások kezdődtek, aminek eredményekét elengedték a politikai foglyokat, majd a rendőröket lefegyverezték. Ezt követően egy 20-30 fős csoport a Járási Tanács épületéhez vonult, ahol átvette az irányítást és megalakította a Nemzeti Bizottságot,
majd felállították a Nemeztőrséget.
Október 27.: A Ganz Árammérőgyár dolgozóiból megalakult az ideiglenes munkástanács. Az egyetemen
megalakult az Ideiglenes Nemzeti Tanács.
Október 31.: A Nemzetőrség elfogott három államvédelmis sorkatonát,
akiket kikérdezés után elengedtek.
November 4.: Megkezdődött a
szovjet csapatok általános támadása.
November 5.: A szovjet csapatok
dél körül érkeztek a község területére,
s a rendőrkapitányság épületét jelölték ki főhadiszállásnak.
A szovjet megszállást követően a
Nemzeti Bizottság még egy ideig működött a Járási Tanács mellett, de működése hamarosan megszűnt. A Nemzetőrség szintén megszűnt, a legtovább a munkástanácsok maradtak
fenn, de 1957 júniusára nem maradt
számottevő ellenállás a Munkás-Paraszt Kormánnyal szemben, s ezzel
kezdetét vette a leszámolás a forradalom támogatóival szemben.

Hagyományteremtő szándékkal

Vadásznapok a kastélyban
Ismét újdonsággal szolgált a látogatóknak a Gödöllői Királyi Kastély a hét
végén. Két napon át vadászati témájú
programokkal várták a látogatókat.
Szombaton a Múzeumok Őszi Fesztiválja programjaihoz kapcsolódva, vasárnap pedig az első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal megrendezett Gödöllői Vadásznapon egésznapos, vadászati témájú rendezvényen
tölthették el kellemesen az időt az érdeklődők.
Már szombaton egész nap zajlottak
a programok, a Magyar Vadászíjász
Egyesület trófeáinak kiállítása mellett
többek között gyermekelőadások, néptánc bemutató, íjazás, vadászgörénysimogató, játékos vetélkedő, vonzotta
az érdeklődőket, vasárnapra pedig még
gazdagabb programot állítottak össze a
szervezők azoknak, akik be kívántak
pillantani a vadászat különleges világába.
Többek között vadászkutya-bemutatók, íjászverseny, solymász bemutató, vadászati témájú filmvetítés, Edelwild vadászruha bemutató várta a láto-

gatókat, akik ezen a napon vadételeket
is kóstolhattak. A program a vártánál is
nagyobb sikert aratott, vasárnap több
mint négyezer látogatót vonzottak az
események. Míg a kicsik a színpadi
előadásokat élvezték, vagy az állatokkal ismerkedtek, a felnőttek szebbnél
szebb vadásztrófeákat csodálhattak
meg a kastély barokk termében, ahol a
vadászok által használt eszközökkel is
megismerkedhettek.

Értesítés
Gödöllő város önkormányzata 2008. október 31-én, 17 órakor halottak napi
megemlékezést tart a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol
emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két világháborúban elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének
emlékezni gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.
Kérjük a szervezeteket és intézményeket, ha koszorút kívánnak elhelyezni a
megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni a 28/514-130-as telefonszámon.

2008. október 23.
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Élő–Világ
Míg a 1980-as évek elején még csak mintegy 3000
madár éjszakázott a halastavakon, másfél évtized múlva ez a szám megközelítette
a 65 ezret, és ma már 80 ezer körül
van. Ehhez hozzájárulhatott a beszüntetett vízivadvadászat, a halastó-lecsapolások természetvédelmi szempontú időzítése és a kukoricatarlók
bőséges táplálékkínálata.
Hazánkban sajátos hagyomány
volt a fészekből kiszedett darufiókák

Nem csak kertészeknek...

Szállnak a darvak

A sütőtökről...

Költöző madaraink zöme már elment,
a darvak viszont most költöznek,
észak-európai szaporodóterületekről
tartanak a Földközi-tenger melléki telelőhelyeikre. A három jelentősebb
európai vonulási útvonal közül az
egyik hazánkon vezet keresztül. Mit
tudhatunk a darvakról, milyen lehetőségeink vannak a daruvonulás megfigyelésére?
A daru egyike legmagasabb
termetű
madarainknak, a gólyánál nagyobb, és
szintén nyújtott nyakkal repül. Megjelenése felséges: a hím főszíne a hamuszürke,
feje a nyak közepéig
fekete. A fej két oldalán fehér csík húzódik
végig. A nagy szárnyfedők szára fekete, a bodros tollak
szára sötét, hegyük feketés. A tojó hasonlít a hímhez, de bodros tollai fejletlenek. A fiatalokat rozsdásbarna fejük és nyakuk különbözteti meg az
öregektől.
A daru valaha elterjedt fészkelő
madárfaj volt hazánkban. Az előző
századfordulón még fészkelt nagy
mocsarainkban, azóta sajnos csak átvonul. Annak idején különleges becsülete volt a darunak és a darutollnak, amely a nem nemesek körében
viselt legnemesebb tolldísznek számított. Egy szép madárért fél hízót is
megadtak, a darutollat végrendeletben hagyták utódaikra. Katonai vitézséget tüntettek ki vele, és volt idő,
amikor még adóba is elfogadták.
A daru a Hortobágyi Nemzeti Park
címermadara. A híres daruvonulás a
Hortobágy egyik leglátványosabb és
legemlékezetesebb eseménye. A látványos vonulás idejére madármegfigyelő túrákat szervez a nemzeti park.
A vonuló darvak napközben a környező mezőgazdasági táblákon táplálkoznak. Késő délutántól gyülekeznek újra a pusztán, ahonnan naplemente idején nagy csapatokban húznak a hortobágyi halastavakhoz, ahol
az éjszakát töltik. Az Észak-Európából (főként Finnországból) szeptember második felében érkező madarak
a komolyabb fagyok beköszöntéig
maradnak nálunk, majd Szicílián, il-

Az ősz beköszöntével megérkezett a sütőtök a piacokra. Az
utcákat járva mostanság bármerre nézünk, a narancssárga
színéről már messziről árulkodó, különböző méretű és formájú tökökbe ütközünk.

letve a Boszporuszon keresztül jutnak
el észak-afrikai, tunéziai, szudáni telelőterületeikre. Az eget betöltő hangos darucsapatok látványa minden
szemlélő számára felejthetetlen élményt nyújt.
Az általában szeptember közepétől
november közepéig tartó vonulás
dandárja többnyire október végére
esik. A madarak számára kedvező
táplálkozási lehetőségeket kínál a földeken maradt kukorica, valamint a
térségben található halastavak megfelelő időzítésű lecsapolása. Ez utóbbi
nem csak azért fontos, mert az iszapban jelentős mennyiségű táplálékot
találhatnak az állatok, hanem elsősorban azért, mert éjszakázni nagy kiterjedésű, sekély vízborítású helyen
szoktak, ahol nem lehet őket észrevétlenül megközelíteni.

felnevelése és tartása a tanyák udvarán, az udvarházaknál, a nemesi kúriáknál, a kastélyok parkjaiban és a várudvarokon is. A megszelídült madár,
fajára jellemző éberséggel vigyázta a
portát, sőt sok esetben hatékonyan lépett fel a betolakodóval szemben is.
De nemcsak házőrzőnek volt kiváló,
vezette és vigyázta a szárnyas jószágot, a gyerekek kedves játszópajtása
volt, a ház népét táncával, mutatványaival szórakoztatta, viselkedéséből
időt jósoltak. A szelíd daru intelligens, jóindulatú és hűséges társ, a vele kialakítható kapcsolat minősége a
madarak közül csak a papagáj- és a
varjúfélékkel kialakíthatóhoz hasonlítható.
A darvászat jól jövedelmezett. Lőfegyveres vadászata csak a XIX. század végén, a XX. század elején vált általános gyakorlattá. Az úgynevezett
darulövők országhatárokon át kísérték a vonuló rajokat, és a pihenőhelyek
tulajdonosaival évekkel előre egyeztetett módon, alaposan kidolgozott
metódus alapján tizedelték a csapatokat. Mindezek mellett a nagy lecsapolásokat követő élőhely-beszűkülés, a
kemizálás, a környezetszennyezés, a
mindenhova kiterjedő, egyre intenzívebb emberi jelenlét és egyéb hasonló
hatások eredményeként a XX. század
közepére katasztrofálisan lecsökkent a
daruállomány.
Ma már – szerencsére – ott tartunk,
hogy évről-évre növekszik mind az áttelelő, mind az átnyaraló darvak létszáma, valamint a
költési próbálkozások száma is. Mindez azzal a reménnyel
kecsegtethet, hogy
előbb-utóbb a daru
ismét a hazánkban
költő fajok listáját
gyarapíthatja.
Aki szeretne annak a csodának részese lenni, amit a hazánkon átvonuló, és pihenő darvak látványa jelent,
az megteheti. A daruvonulás megfigyelésére hazánkban legalkalmasabb
helyek a Hortobágyi Nemzeti Park területén találhatók. A daru nagyon
éber, óvatos és félénk madár, ráadásul
rendkívül érzékeny a zavarásra. Sok
esetben még a megfigyelőtornyokban
lapuló madarászok fölött is kitérnek,
illetve szétnyílnak a vonuló rajok.
Nappal a szántóföldeken, kukoricatarlókon kis csoportokban, szétszórtan táplálkozó madarak megközelítése és megfigyelése rendkívül nehéz,
ráadásul a madarak ilyetén zavarása
felesleges, sőt káros is. A megfigyeléshez látcsövet, távcsövet, teleobjektívet használhatunk, és igénybe vehetjük a természetvédelmi hatóságok
által kijelölt megfigyelőhelyeket.

Ha már megcsípte a dér, nekiláthatunk a sokféle egészséges és olcsó
étel elkészítésének. A sütőtök tápláló,
egészséges, ráadásul telis-tele van vitaminnal. Jelentős a karotin tartalma –
szervezetünk a karotin segítségével
épp annyi A-vitamint állít elő, amire
szükségünk van –, segít pótolni a napfény hiányát, rendszeres fogyasztása
szép és egészséges barna bőrt eredményez. Jelentősebb mennyiségű Cvitamint, antioxidánst tartalmaz a sütőtök, a magja pedig nagyszerű E-vitamin forrás.
A tökfélék családjába tartozik a sokféle tökfajtán kívül a cukkini, az uborka és a patisszon is; a „kobakosok”
egész évben ellátnak minket vitaminnal és élelmi rosttal. Akárcsak a papri-

ka és a paradicsom,
a sütőtök is az Újvilágból indult hódító
útjára. Az északamerikai indiánok
ízlelték meg először
a sütőtököt, akik ezt
a tápláló, energiában gazdag zöldségfélét szívesen beépítették az étrendjükbe, sőt, szárítva tartósították is.
Magjai az amerikai földrész felfedezése után, a kukoricával és burgonyával együtt kerültek Európába. Hazánkban is nagyon régóta termelik,
általában a kukoricásban volt a helye.
A második világháború után néptápláléknak számított. A legjobb ízű sütőtök Nagydobod és környékén terem, ahol minden évben dínomdánommal egybekötött sütőtökünnepet
is tartanak. A sütőtököt régen a népi
gyógyászatban máj-, vesebetegségek
esetén alkalmazták, jótékony hatással
van a szívműködési zavarokra, kiváló
hashajtó és béltisztító, égési sérülések
gyógyítására borogatásként használták, de a magja állítólag még a köszvényt is csökkenti.
A sütőtök a megfázásos betegségek
hatékony ellenszere: tüdőgyulladás,
felfázás,
légúti
megbetegedések,
köhögés
esetén
hasznos. Erősíti az
immunrendszert,
rákmegelőző hatású. A sütőtök köny-

Parkjaink élővilága

nyű emészthetősége miatt kiváló csecsemőknek a hozzátáplálás idején –
burgonyával lazítva vagy anyatejjel,
tápszerrel hígítva, esetleg almával,
körtével kombinálva.
Előnyei közé tartozik, hogy jól eltartható (de csak nyersen!), és sok
más zöldséggel, gyümölccsel ellentétben az sem árt neki, ha megcsípi a
dér, sőt! Ekkor lesz igazán finom és
édes. A nevéből ítélve a sütőtök sütve a legismertebb, ilyenkor a benne
felhalmozódott cukor karamelles ízt
kölcsönöz neki, és szétomlik a szánkban. Vigyázzunk, ne süssük túl, mert
akkor megég, és összeesik!
Sütésre főképp a hosszúkás alakú,
kanadai tök alkalmas, mert ez jóval
édesebb, mint a hagyományos fajta,
ami viszont levesnek, desszertnek
vagy szerecsendióval ízesített, sós
köretnek finom. A sütőtököt kimondottan ízletes, sáfránnyal, curryvel,
babérlevéllel, szerecsendióval; édesség készítésekor vaníliával és szegfűszeggel. Magja fogyasztható salátában vagy müzliben, megsütve pedig
nagyon jó ropogtatnivaló. A kisbabáknak pépként adjuk, de felnőtteknek is finom turmix készíthető belőle.
De számos más finomság is készülhet sütőtökből. Újságunk hátlapján is
találnak egyet. Jó étvágyat!

Elveszett!

A keresztcsőrű
A keresztcsőrű nevét természetesen
érdekes keresztbe álló csőréről kapta, ami a táplálkozásban játszik jelentős szerepet. Ez a madárfajta főleg fenyőtobozzal táplálkozik és specializálódott csőrével tudja szétfeszíteni a tobozokat és elszarusodott
nyelvével kiszemezgeti a magokat.
Európa, Ázsia és Észak-Amerika területén honos. Lucfenyvesek, fenyőés elegyes erdők lakója. Rövidtávú
vonuló, telelni olyan vidékre vonul,
ahol érő fenyőmagvakat talál.
Hossza 16-17 centiméter, szárnyfesztávolsága 27-31 centiméter, testtömege 35-50 gramm. A hím téglavörös, a tojó olajzöld, farkcsíkja sárga. Nevét jellegzetesen keresztbe álló csőréről kapta, ami az étkezésében
játszik szerepet. Kisebb-nagyobb
csapatokban a fákon keresgéli magokból és rügyekből álló táplálékát.
Bármely évszakban költhet, a legjellemzőbb időszak március. Fészkét a
fára építi, gallyak, fűszálak felhasználásával, és mohával béleli ki. Fészekalja 3-4 tojásból áll, melyen a

tojó költ 13-14 napig és a hím eteti
őket. A szülők a fiókákat addig táplálják, míg a csőrük nem erősödik
meg annyira, hogy a toboz pikkelyeit
önállóan is szét tudják nyitni.
Magyarországon kis számban, de
rendszeresen fészkel, főleg a fenyvesekben. Most azonban Gödöllőn
nagyobb csapatban is megfigyelhetőek voltak az arborétumban, illetve
a város parkjaiban is.
Érdemes séta közben néha a fákra,
bokrokra is nézni, hiszen különleges
élőlényeket láthatunk meg és elcsíphetjük a természet egy-egy érdekes pillanatát.

Elveszett a TÜCSÖK névre hallgató kutyánk október 16-án éjjel a Gödöllő, Dembinszky utcából. Fehér színű, közepes termetű, bal füle pöttyös, jobb
füle barna foltos, nyakában piros bolhanyakörv.
Kérem, aki megtalálta, vagy látta valahol, jutalom
ellenében értesítsen bennünket a 06-20/5797533-as, vagy a 06-30/9894-874-es telefonszámokon.
Nagyon szépen köszönjük a segítségüket!

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Október 23-24.:

dr. Koleszár István
Tel.: 30/535-5523
Gödöllő, Árpád u. 32.
Október 25-26.:

dr. Sebesztha
László
Tel.: 30/974-8301
Veresegyház,
Vásárhelyi u. 8.
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ÚMVP PÁLYÁZAT
III.TENGELY 1. INTÉZKEDÉS
Mikrovállalkozások éltrehozásának és fejlesztésének támogatása
Célja: a vidéki térségekben új mikrovállalkozások
létrehozásának támogatása működő mikrovállalkozások beruházásainak , műszaki, tecnológiai fejlesztése
A támogatás tárgya:
– gazdasági tevékenységgel érintett épülethez,épületrészhez tarrtozó építés,épületfelújítás-,
korszerűsítés
– épületgépészet-,kialakítás-,felújítás-, korszerűsítrés
– új épület kialakítása
– minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése
A támogatás összege: ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a
200 000 eurónak megfelelő forintösszeget
A támogatás mértéke: összes elszámolható kiadás 60%
Olyan fejlesztések támogathatók, melynek megvalósulási helye az ügyfél székhelye, lakóhelye,
telephelye, fióktelepe
Támogatási kérelem benyújtása: 2008. október
15. és november 30. között majd ezt követően
évente: május 1-31; október 1-október 31. között

lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) kirendeltségéhez, az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon írott formában vagy elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás
segítségével elektronikus űrlapon, ügyfélkapun
keresztül.
Kifizetési kérelmek benyújtása 2009-től kezdődően évente: január 1-31; április 1-30.; július 131.; október 1-31.
MVH kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon írott formában vagy
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.
III.TENGELY 2. INTÉZKEDÉS
Turisztikai tevékenység ösztönzése
A támogatás célja:vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák fejlesztése, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása.
Az intézkedés tartalma:
1. magánszálláshelyek kialakítása, már működő
szálláshelyek bővítése és korszerűsítése
2. Ifjúsági szálláshelyek, gyermek és ifjúsági tábor telepítése, sátortábor, turistaház kialakítása,
már működő egységek bővítéseés szolgáltatásainak fejlesztése
3.agroturisztikai szolgáltatások kiaélakítása, bővítése, fejlesztése(lovas-, vadásza-, horgász--bor-,
kerékpárosturizmus)

Pályázati hirdetmény
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 7.)
pályázatot hirdet a Gödöllőn,
a rögesi városrészben lévő
6270/21, 6270/22 és 6270/23
helyrajzi számú földrészletekből álló ingatlan-együttes tulajdonjogának megszerzésére.
Az ingatlanok ismertetése:
1. A 6270/21 helyrajzi számú, 8423
m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan természetben a
Márki Sándor utca és a Thegze Lajos
utca sarkán található.
2. A 6270/22 helyrajzi számú, 6295
m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű földrészlet az Ottó Ferenc
utca 6-8. szám alatt fekszik.
3. A 6270/23 helyrajzi számú, 6244
m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan az Ottó Ferenc
utca 2-4. szám alatt található.
Az ingatlan-együttest alkotó földrész-

Pályázati felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő,
Szabadság tér 7.) kizárólag a meghirdetés
időpontjában Gödöllő város közigazgatási
területén életvitelszerűen lakó és költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői, bérlőtársi joggal
nem rendelkező, vagy a városban tevékenységet folytató munkáltatónál határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott személyek részére pályázatot hirdet a
Gödöllő, Szt. János u. 26. II/23. számú, 30
m2 alapterületű, komfortos, egy szobás,
továbbá a Deák F. tér 3. fszt. 2. számú, 60
m2-es, egy + két fél szobás, összkomfortos
lakás költségelvű lakbérrel, öt éves időtartamra történő bérbeadására.
A pályázatok kizárólag formanyomtatványon nyújthatók be, melyhez mellékelni
kell az abban előírt dokumentumokat.
A formanyomtatványok és a lakások bérbevételével kapcsolatban további információkat tartalmazó írásos tájékoztatók ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati vagy a Vagyongazdálko-
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Közérdek

letek egymás mellet
helyezkednek
el,
közművel ellátatlanok.
Az ingatlan-együt-tes irányára: 212
MFt + 20 % ÁFA
A pályázat benyújtásának feltétele:
A vételi ajánlatnak a pályázati tájékoztatóban előírtakat kell tartalmaznia
Az írásos pályázati tájékoztató a Városháza II. emelet 233. számú helyiségében vehető át.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást ad: Tolnai Katalin (Városháza II. emelet 233. sz. helyiség).
Telefon: 28/529-253.
E-mail: tolnai@godollo.hu

Kedvezményezettek köre: természetes személy,
mikro-, kis ás középvállalkozó, non.profit szervezet, egyházi jogi személy,települési önkormányzatok, önkormányzati társulás, valamint ezek társulásai
Támogatás összege: 200.000 euró/egymást követő 3 pénzügyi év
Támogatás aránya:
– mikro-kis és középvállalkozás: az elszámolható
kiadás 60%-a
– Települési önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, non.profit szervezet
esetén:az összes elszámolható kiadás 100%-a
Támogatási -és kifizetési kérelem benyújtása: lsd
előző
III.TENGELY 3. INTÉZKEDÉS
Falumegújítás és fejlesztés
Az intézkedés célja:
– egységes településkép (utcakép) kialakítása,
épületek külső felújítása
– helyi piacok fejlesztése
– játszóterek kialakítása
A támogatás tárgya:
– országos védelem alatt nem álló, a település
megjelenésében szereppel bíró épületek, szilárd
burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, település központját alkotó vagy közvetlenül övező
épületek, helyi turisztikai látványossághoz
közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő
épületek külső felújítása

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Társaság köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik 2006. évi jövedelemadójának 1%-át társaságunknak ajánlották fel.
A befolyt összeget, 281.558,- Ft-ot
Erzsébet királyné tulajdonából
származó fiókos szekrény, „smizett” vásárlására fordítottuk. A támogatás összege kiegészítésként
szolgált más pénzadományhoz, illetve saját forráshoz.
Várjuk továbbra is felajánlásaikat a
társaság Magyar Államkincstárnál
vezetett
10032000-00286954-00000017-es
számú bankszámlájára.
A közhasznú társaság vezetősége

– Védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétautak, az előzőben jelölt útvonalak mentén zöld felületek, látvány és használati térelemek kialakítása, meglevők fejlesztése
– új piacok létrehozása, fejlesztése, bővítése és a
hozzá kapcsolódó eszközök beszerzése, fejlesztése (támogatás mértéke: az elszámolható kiadások 80%-a)
– kisléptékű infrastruktúra fejlesztés
– játszóterek kialakítása, meglévők fejlesztése
A támogatás összege: ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a
200.000 eurónak megfelelő forintösszeget
A támogatás mértéke: az összes elszámolható kiadás 100 %-a.
Ha az ápület tulajdonosa természetes személy, az
épületet érintő fejlesztésre a támogatás mértéke
az összes elszámolható kiadás 70 %-a. Egyéb jogi
személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában lévő épületeken végrehajtott fejlesztés nem támogatható
Önkormányzati társulás esetében önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás jogosult kérelem
benyújtására
A támogatási- és kifizetési kérelem benyújtása
lsd. előzőek szerint
III.TENGELY 4. INTÉZKEDÉS
Vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése
A támogatás célja a vidéki térség településein a
kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, kor-

szerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és
kulturális örökség és helyi identitás megőrzése,
megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének
növelése.
Az intézkedés tartalma:
– helyi védelem alatt álló épület külső és belső (látogathatóságának biztosítása esetén) felújítása
és korszerűsítése (ehhez kapcsolódóan:parkolók
kialakítása, zöld területek rendezése, kialakítása)
– a természeti és történelmi tájkép és az azt
alkotó táji elemek állapotának javítását, kialakítását célzó fejlesztések támogatása (új pihenőhelyek kialakítása, közvetlen környezet rehabilitációja)
– fentiek alapján megvalósított fejlesztéssel
összefüggésében helyi identitás fejlesztését és
megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő
intézkedések (tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítása, tájékoztató kiadványok készítése a helyi természeti és történelmi értékekről, a
környezet védelméről, ezekről táblák készítése
és elhelyezése).
A támogatás összege: ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a
200 000 eurónak megfelelő forintösszeget
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a(ugyanaz mint a falumegújítás)
A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása az
előző intézkedések szerint.
További információ:
godolloi@vkszi.hu

FELHÍVÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a építésügyet
érintő országos jogszabályok változása miatt Gö-döllő
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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
1 százalék

A pályázat benyújtásának helye és
határideje: Gödöllő, Városháza (Szabadság tér 7.), Vagyongazdálkodási
Iroda, 233. számú helyiségben, Tolnai Katalin főmunkatársnak, 2009.
január 12-én, 16 óráig
dási Irodáján vehetők
át. A lakások alaprajzai
ugyanitt megtekinthetők.
A pályázatok benyújtásának feltétele:
A pályázatnak maradéktalanul meg kell felelnie
az írásos pályázati tájékoztatóban megfogalmazott feltételeknek.
A lakások bérbevételére kizárólag az egyes
lakástípusokra meghatározott és a tájékoztatóban közzétett összetételű családok
nyújthatnak be pályázatot!
A pályzatok benyújtásának helye és határideje: Városháza (Gödöllő, Szabadság
tér 7.), Vagyongazdálkodási Iroda 232. számú helyiségében hétfői, vagy szerdai
napokon 8 és 12, valamint 12.30 és 16 óra
között 2008. november 24., 16. óráig.
A pályázatokat a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága bírálja el, a lakások bérlőit ezen bizottság javaslata alapján a képviselő-testület választja ki.

A Palotakerti Óvodáért Alapítvány
Kuratóriuma tájékoztatja Önöket,
hogy 2007-ben 399.145 Ft SZJA1% jóváírás érkezett számlánkra.
A keretösszegből 23.009 Ft-ot
használtunk fel az adott évben fejlesztőeszközök beszerzésére.
A fennmaradó összeget a 2008-as
esztendőben homokozószegélyek
(préselt gumi), valamint pünkösdi
rendezvény szervezésére (vizuális
eszközök vásárlása, meseszínházi
előadás) fordítottuk.
Köszönjük mindazoknak, akik felajánlásaikkal segítették célkitűzéseink megvalósítását.
További adományaikat örömmel
fogadjuk. Számlaszámunk:
11742049 20302902
A Palotakerti Óvodáért Alapítvány
Kuratóriuma”

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
A gödöllői temetők nyitvatartása
október 23 – november 2-ig
Dózsa György úti temető:
október 23. zárva, október 24.
8.00.-17.30. október 25-26.: zárva
November 1-2.: 8.00. – 20.00.
Máriabesnyői temető:
Folyamatos nyitvatartás

Október 20-27-ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.
Október 27-től nov. 3-ig: Gyógyszertér Gödöllő Gyógyszertár, Köztársaság út 85. Tel.: 545-721.

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
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 23.
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Mozaik
CSATLAKOZZON ÖN IS A GÖDÖLLŐI
TESCO CSAPATÁHOZ!
Az alábbi munkakörbe keresünk kollégát:
BIZTONSÁGI VEZETŐ (az osztályvezető
feladata ezen a területen a tanácsadás és támogatás nyújtása az áruházi vezetés részére
a kármegelőzés minden aspektusával kapcsolatban; a társaság tulajdonának védelme,
az alkalmazottak, és a vásárlók számára egy
biztonságos környezet megteremtése)
Jelentkezni a következőképpen lehet: Személyesen: áruházunk recepcióján, az ott található munkavállalási űrlap kitöltésével; levél formájában: önéletrajz beküldésével az alábbi
címre: 2100 Gödöllő, Thegze Lajos út 2.

Programelőzetes
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).
2008. december 1-től 23-ig bécsi hangulatot idéző adventi vásár a szálloda belső
udvarában.
2008. december 8-tól 14-ig Disznótoros Napok.
2008. december 31-én szilveszteri bálra várjuk Báltermünkbe meglepetés műsorral
(13.500 Ft/fő). Előjegyzés és asztalfoglalás a 28/816-819-es telefonszámon
Schuster Lászlónál.

A 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 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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Atlétika –Ügyességi csapatbajnokság

Négy GEAC-os arany
A junior-ifi és serdülő csapatbajnokság
sem múlt el átütő gödöllői siker nélkül.
Négy bajnoki címet szerzett a GEAC,
valamint 8 dobogós helyet is elért. A
csapatteljesítmények közül a fiú magas
182.5-ös átlaggal, a 400 méter gátasok
58-as átlaggal, a lányok 527 távol átlaggal és a serdülő 100 m gátasok helytállása jelentett igazi minőséget. Sok kiváló
teljesítményt láttunk a 18 gödöllői csapatból: Deák Nagy Marcell 54.8-a 400
m gáton a legjobb hazai ifieredmény,
Kovács László 708 centis távolja, Fajoyomi Dávid 200 cm feletti ugrása, Bújdosó Gábor diszkosszal közel az 50 mhez, a 13 éves Varga Fanny 30 m felett
teljesített gerellyel, a másik 13 éves,
Koós Blanka rúdugrásban javított
egyéni rekordot, Rendik Zsófi 100 m
gáton remekelt. A csapatok felkészítői,
nevelői a GEAC edzői kollektívája:
Benkő Ákos, Gadanecz György, Fülöp
Péter, Máté Alpár és Szörényi István.
Eredmények: Junior-ifi: 1. hely: lány
rúdugró csapat; lány távolugró csapat;
fiú magas csapat; fiú 400 m gát csapat;
3. hely: fiú távol csapat; fiú rúd csapat;
4. hely: lány magas csapat; fiú diszkosz
csapat; 7. hely: fiú gerely csapat
Serdülők: 2 hely: 100 m gát A csapat;
3.hely: fiú rúdugró csapat; fiú gerely
csapat; fiú diszkosz csapat; lány rúdugró
csapat; lány gerely csapat; 4. hely: lány
magas csapat; 6.hely: lány 100m gát B
csapat; 6-8 hely: lány magas B csapat
Távfutás – Remek szereplés
A GEAC távfutói is remekül szerepeltek
az országos bajnokságon. Gadanecz
György tanítványai közül Pápai Már-

ton aranyat nyert, a 13 éves fiú és lány
csapat második, míg a 15 éves fiú csapat
a 3. helyen végzett.
Eredmények:
13 éves fiúk: országos bajnok: Pápai
Márton; csapat 2. hely (Pápai M., Nagy
Mátyás, Törő Lajos, Korossa Gergely) 6
km
13 éves lányok: Moldován-Horváth
Katinka 5. hely; csapat 2. hely (Moldován-H. K., Sóss Réka, Pesti Zsófi, Kiss
Tünde) 6 km
15 éves fiúk: Halcsik Tamás 7. hely, Pápai Gergely 8. hely; csapat 3. hely (Halcsik T., Pápai G., Judák Endre, Kiszel
Krisztián) 10 km
Minimaraton – Rekordlétszám
Október 12-én, csodálatos időben rendezték meg a XIV. Gödöllői Minimaratont. A 899 induló 7 korosztályban, fiúlány kategóriákban versenyzett. Minden
célba érkező versenyző kapott ajándékot, az első hat helyezett ajándékcsomagot vehetett át, s a korosztályonkénti
tombolahúzásokon is több mint 100-an
örülhettek a nyereményeknek. Az iskolák a Kirchhofer Vándorkupáért, s a velejáró 100 ezer forintos vásárlási utalványért versengtek. Az utóbbi évekhez hasonlóan a Premontrei Gimnázium és az
Erkel Ferenc Iskola vívott szoros küzdelmet, melyet az utóbbi nyert meg. Az
erkelesek az összes résztvevő több mint
40%-át adták. Az előző évekhez képest
nagyban nőtt a Damjanich képviselőinek száma, a Szent Imréből is sokan érkeztek, a Hajós pedig elsősorban a fiatalabbakra épített. Szokás szerint itt voltak
a Budaörsi DSE és az Ikarus BSE atlé-

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Szerencsétlen vereség
A megyei I. osztályban szereplő GSK a
11. fordulóban a listavezető Tárnok csapatát fogadta. A mérkőzést egy szerencsés találattal a vendégek nyerték meg,
így az előző két mérkőzésen négy pontot szerző mieinknek nem sikerült az
újabb bravúr. A találkozó nem kezdődött
jól gödöllői szempontból, hiszen már a
meccs elején hátrányba került a GSK.
Az 5. percben egy rosszul eltalált lövésbe beleért a vendégek csatára, így a labda zavartalanul gurult a hazai kapuba. A
folytatásban ugyan emberelőnybe került
csapatunk és a második félidőt végigtámadta Szabados György együttese, de
nem volt szerencséje. Ezzel a Gödöllő
jelenleg a tabella 12. helyét foglalja el.
Az U19-es csapat kimászva a gödörből,
ismét nyerni tudott, többek között a hetek óta jól játszó és most 5 találatig jutó
Kecskés Gergőnek köszönhetően. A fiatalok a tabella 5. helyén állnak.
Pest megyei I. osztály, 11. forduló
Gödöllői SK – Tárnok 0–1 (0–1)

2008. október 23.

Sport

Ifi: Gödöllői SK – Tárnok 9–0 gólok:
Kecskés G. (5), Kiglics Gábor (2),
Braun Tamás, Káldi Tamás
Megyei III. – pont és pontok
A GSK II. döntetlent játszott az Ecser
ellen, míg a GEAC győzött a Csomád
ellenében. A monori csoportban szereplő Gödöllő II. jelenleg az 5., míg a gödöllőiben vitézkedő GEAC a 3. helyet
foglalja el a tabellán.
Pest megyei III. osztály monori csoport, 10. forduló
GSK II. – Ecser 2–2 gólok: Szabó Zsolt,
Szekeres László
Pest megyei III. osztály gödöllői csoport, 10. forduló: GEAC – Csomád
2–0
Utánpótlás foci eredmények –
Listavezető az U13-as csapat
Országos kiemelt U15-U13-as bajnok-

tái, valamint az isaszegi Klapka Iskola
diákjai is. A versenyt megtekintette
Kirchhofer József és felesége, Zsuzsa
néni is. Örömmel látták, hogy vannak
még városunkban ügyes hosszútávfutó
gyerekek. A legjobb gödöllői versenyzők díját Moldován-Horváth Katinka,
illetve Pápai Benedek és Pápai Márton
vihették haza.

Gödöllői 1-3. helyezettek:
Manó Maraton-óvodás lányok 500 m:
1. Ratkai Panna, 2.Szabó Flóra, 3.Gál
Karina; Manó Maraton-óvodás fiúk 500
m: 1.Vilhelm Tamás, 2.Egyed Botond,
3.Debreczeni Máté; 1999-es és fiatalabb
lányok 1 km: 2.Aranyos Eszter (Hajós);
1998, lányok 1 km: 1. Kovács Emme
(Hajós), 2. Madácsi Réka (Erkel), 3.
Szmrtyka Júlia (Hajós); 1998, fiúk 2
km: 1. Pápai Benedek; 1997, lány 2 km:
1. Blaubacher Dóra (Török); 1997, fiúk
2 km: 2. Bencsik Dániel (Szt. Imre);
1996, lány 2 km: 1. Halcsik Anett
(GEAC); 1996, fiú 3 km: 3. Eperjessy
Benjamin (Hajós); 1995, lány 3 km: 1.
Moldován-Horváth Katinka (Erkel), 2.
Gyenes Adrienn (GEAC); 1995, fiúk 3
km: 1. Pápai Márton (Premontrei), 2.
Erős Balázs (Szt. Imre); 1993-94, lány 3
km: 2. Zsíros Zsanett (GEAC), 3. Kinde
Vanda (Premontrei); 1993-94, fiúk 3
km: 1. Halcsik Tamás (GEAC), 2. Pápai
Gergely (Premontrei), 3. Judák Endre
Ref. (Líceum)
-báság II. osztály közép B csoport, 9. és 10.
forduló
U13: Gödöllői SK – Gárdony-Felcsút
1–4 Gól: Szabó Tibor; Budakalász –
GSK 1–4 Gólok: Szabó Tibor (2), Pervai Gáspár, Hajdú Tamás
U15: GSK – Gárdony-Felcsút 0–9; Budakalász – GSK 6–1 gól: Veres Lajos
Országos kiemelt U15-U13-as bajnokság II. osztály közép C csoport, 9. és 10.
forduló
U13: Vecsés – GSK U12 6–3 Gólok:
Morvai László (2), Fellegi Nándi; GSK
U12 – Százhalombatta 1–4 Gól: Nagy
Andor
U15: Vecsés – GSK U14 6–0; GSK
U14 – Százhalombatta 0–5
Pest megyei I.-III. osztály U16, 6. és 7.
forduló
Hévízgyörk – GSK U16 3–1 Gól: Papp
Máté; GSK U16 – Vácszentlászló 10–1
-ttKÖVETKEZIK:
Október 25., egyetemi pálya (U13: 9.30,
U15: 11 óra): Gödöllői SK – REAC
Sportiskola
Október 26., 14 óra egyetemi pálya (ifi:
12 óra): Gödöllői SK – Budakalász

Futsal NB I. – Kevés volt a gödöllői mezőnyfölény

Bosszantó újabb vereség
A 7. fordulóban Szentesen vendégszerepelt a Gödöllői Sport Klub teremlabdarúgó csapata. A forduló előtt még
győzelem nélkül álló szentesiek ellen
folytatta pocsék helyzetkihasználását
csapatunk, ellenben a hazaiak szinte
minden lehetőségükkel élni tudtak, így
megszerezték első győzelmüket a bajnokságban, míg a Gödöllő sorrendben
negyedik vereségét szenvedte el.
Fordulatos mérkőzés volt. Szinte az egész mérkőzést Baranyai Pál csapata irányította, és rengeteg lehetőséget dolgozott ki a GSK. A mieink
szereztek vezetést, de két védelmi hibát kihasználva fordítottak a házigazdák. Még a szünet
előtt sikerült egyenlíteni, így egállal mentek pihenőre a csapatok.
A második félidőben tovább alakította ki jobbnál jobb helyzeteit a Gödöllő, de vagy a parádé-

san védő szentesi kapus vagy a pontatlanság miatt ki is maradtak a helyzetek. A félidő közepén
ismét vezetést szereztünk és ekkor úgy tünt,
hogy kézben van a találkozó, de a vendéglátók
két borzasztó védekezési hibát is gólra váltottak,
így ismét vezettek. 4–3-as állásnál, kettő perccel
a vége előtt vészkapussal próbálkoztak a mieink,
de nem sikerült gólt elérni az emberelőnyből, sőt
egy gödöllői helyzet utáni lepattanó labdát az
üres kapuba lőtt a sereghajtó csapat játékosa, kialakítva ezzel a végeredményt. A Gödöllői SK
továbbra is a tabella 8. helyét foglalja el.
Futsal NB I., 7. forduló
Szentes – Gödöllői SK 5–3 (2–2)
Gólszerzők: Berkes László, Harnisch Ákos,
Nagy Roland.
-tlKÖVETKEZIK:
Október 27., 19 óra egyetemi sportcsarnok:
Gödöllői SK – Üllő FC Cső-Montage

Röplabda – Négyből 4

Bajnokverés
Az elmúlt vasárnap a tavalyi bajnok
és kupagyőztes Vasas otthonában
vendégszerepelt a TEVA-GRC a bajnokság 4. játéknapján. Az első három
mérkőzését könnyedén nyerő mieink
bravúros, de korántsem érdemtelen
győzelmet arattak a Folyondár utcában, ezzel továbbra is száz százalékos
a Hollósy csapat.
A találkozó esélyese a Vasas volt, ugyanis a kék pirosak semmit nem gyengültek az előző évi keretükhöz képest, míg
a Gödöllőből meghatározó játékosok távoztak a nyáron. Az esélylatolgatással
nem törődve nagy lekesedéssel vetették
magukat a játékba lányaink. Az első játszmában a nagy akarásnak majdnem
nyögés lett a vége, de küzdenitudásból
jelesre vizsgáztak a TEVA játékosok és

megnyerték ezt a játszmát. Szárnyakat
adott a játszmanyerés és egymást kisegítve a 2. felvonást is a Gödöllő nyerte.
A hazaiak sem adták fel és sikerült szépíteniük, de ezzel ellőtték az összes puskaporukat. A negyedik játszámát végig
magabiztosan vezetve, könnyedén hozták a mieink, és végül 3-1-re nyertek.
A gödöllői csapatban valamennyi játékos dicséretet érdemel a küzdeni tudásért és a mutatott játék miatt egyaránt.
Mivel a fordulóban az eddig szintén hibátlan Nyíregyháza is kikapott (a BSE
ellen 3–1-re), már csak a Gödöllő veretlen és vezeti is a tabellát.
Október 31-én, pénteken 17 órakor
itthon játszanak a lányok a tavalyi ezüstérmes Nyíregyháza ellen, majd november 2-án a BSE otthonába látogatnak a
mieink.
Női NB I. Liga, 4. forduló
Vasas Óbuda – TEVA-Gödöllői RC 3–1
(23, 18, -18, 13)
-ll-

Sporttábor – Sikeres pályázatok
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt
pályázaton a Gödöllői Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú
Kistérségi Társulása három sporttábor megrendezésére nyert el támogatást.

élsportoló, a többiek
civilek lesznek, akiknek nem mindegy,
hogy milyen gondolkodásmóddal kerülnek a társadalomba.
A harmadik sporttábor a Montágh Imre
Általános Iskola, Speciális Szakiskola
és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola közreműködésével valósult meg
szeptember 1. és 7. között. A táborban
15 tanuló és 4 pedagógus vett részt. A

Elsőként július 21-27-én az isaszegi
Számítástechnikai és Informatikai
Szakközépiskola és Szakképző Intézménnyel együttműködve Isaszegen került megrendezésre a komplex
sporttábor, ahol nem csak a sportra
helyeztek nagy hangsúlyt a szervezők, hanem a számítástechnikai ismeretekre is, valamint a néptánc rejtelmeibe is belekóstolhattak a résztvevők.
A második táborra augusztus 25-31-ig
került sor Gödöllőn, ahol a partnerszervezet a Gödöllői Sport Klub volt, mely
nemcsak Gödöllő, de a térség legnagyobb egyesülete is. A klub célul tűzte
ki, hogy nem csupán sportolókat, sokkal inkább embereket kíván nevelni a
jövő számára, hiszen az itt sportoló 300
gyermek közül csak párból lehet majd

tanulók életkora 14-20 év között volt,
valamennyien tanulásban akadályozott
gyerekek, és fiatalok. A kiválasztásuk a
korábbi évben nyújtott sportteljesítményeik alapján történt, a pedagógusok az iskola sportmunkaközösségének tagjai. A gyerekek sokat fejlődtek a
tábor végére, és roppant hálásak voltak
a lehetőségért, hisz nekik az egyetlen
kitörési lehetőség a sport.
-st-

Jó szervezések

Asztalitenisz – Gödöllői ötös

Sikeres forduló
Az elmúlt hétvégén öt férfi csapatunk állt asztalhoz a
különböző bajnokságokban. Sikeres volt a sorozat,
ugyanis az 5. fordulóban mind az öt rangadóját megnyerték városunk asztaliteniszezői.
Az NB II-ben a Budaörs gárdáját fogadta csapatunk.
Az igen erős kerettel érkező vendégek nem bírtak a
gödöllőiekkel, akik 3. győzelmüket szerezték a bajnokságban (14–4-re nyertek).
Az NB III-ban Esztergomban szerepelt a Gödöllő. A
tartalékos felállás ellenére magabiztosan, 13–5-re
nyerték a találkozót a mieink. A megye A-ban rangadót rendezett csapatunk. A klub II. számú csapata a

bronzérmes Zsámbékot fogadta. Az eddig felemásan
szereplő kettő most a jobbik arcát mutatta és 12–6ra nyert. A megye B-ben alsóházi rangadót nyert IV.
csapatunk, akik a TEVA csapatát verték 10–8-ra idegenben. Ezzel a csapat megszerezte az idei első győzelmét. V. csapatunk Telki vendége volt és 16–2-es
győzelmet aratott, ezzel őrzi második helyét a bajnoki tabellán.
A következő fordulóban csapataink komoly erőpróbák előtt állnak. Az NB II-ben a veretlen nők a szintén
veretlen Ceglédet, a fiúk pedig az egyik riválisukat a
Vácot fogadják. NB III-ban a tabellán ugyan úgy álló
Pénzügyőr látogat Gödöllőre egy „4 pontos“ meccsre. A megyei sorozatban a bajnokságot vezető Vecséshez, illetve a megye B-ben a szintén első Boldoghoz utazik asztalitenisz csapatunk.
-bl-

Kézilabda – 70 gól

RG – Pest Megyei bajnokság

Botladozás

Három Vuelta arany

Nem ment a hétvégén a férfiaknak a megyei A
és B csoportban. A GKC Domonyban kapott
ki, míg a GKC II. hazai pályán veszített pontot
a Budakalász ellen. Az ifisták Domonyban értek el győzelmet egy gólgazdag meccsen. Az
„A” csoportban szereplő Gödöllő I. jelenleg a
4., a „B” csoportban vitézkedő kettő az 5. a tabellán, míg az ifi vezeti a mezőnyt.
Eredmények:
Pest Megyei bajnokság „B” csoport
Gödöllői KC II. – Budakalászi SC II. 25–25
Pest Megyei bajnokság „A” csoport
Domony – Gödöllői KC 24–21
Ifi: Domony – Gödöllői KC 30–40
-lt-

A Vuelta SE ritmikus gimnasztikás lányai november 12én, a Törökbálinton megrendezésre került Pest megyei
bajnokságon vettek
részt és remek eredményeket értek el a
gödöllői versenyzők,
akik három első helyet szereztek.
A legkisebbeknél Szakály Borbála az első
helyen végzett, gyermek/1 kategóriában
Seregi Dominika 3.
Grandpierre Ivett 4. Grandpierre Antónia 5. Sárga Cintia
6., Fodor Virág a 8. helyen végzett összetettben. Serdülő/B kategóriában Kis-Bak Éva 7., „A” kategóriában
Csitári Enikő első, Szekeres Eszter 2. lett. Junior /B kategóriában Ravasz Melinda 12. helyen végzett. A felnőtteknél Csernyánszky Kitti szerezte meg az aranyérmet,
Lukács Lilla 2., Csomai Renáta 3., Fibecz Alexandra 4. helyen zárta a versenyt.
-li-

KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEK:
Nők: Október 26., 14 óra (ifi: 12 óra): GKC –
Kistarcsa
Férfiak: Október 26., 18 óra (ifi: 16 óra):
GKC – Maglód
A mérkőzések a Hajós iskola
tornatérmében lesznek

2008. október 23.

Gödöllői Szolgálat
INGATLAN

H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Iroda: 20/525-53-66
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

yitvatartás:Hétfő: 8.30 – 13 óráig
K E D D E  I  C S Ü G Y F É L F O G A D Á S
Szerda-csütörtök: 8.30-15.30 óráig
Péntek: 8.30-12 óráig

Lapzártánk: péntek

12 óra.

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

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

13

* Gödöllő Kossuth L. utcában földszinti, erkély
nélküli, 55 m2-es, két szobás, egyéni szabályozású távhő által fűtött, felújított, panellakás,
tulajdonostól eladó. Azonnali beköltözéssel. Akár
irodának is! Irányár:11,9MFt. Tel.: 06/203527445.
* 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
* CSAK A GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONTNÁL!
Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 2 szoba + nappali, garázs 300 nm telekrésszel. Kulcsrakész ár
22 MFT 20-804-2102
* Akciós áron Eladó új építésű ikerházfél
Gödöllőn! 3 szoba + nappali, 450 nm-es
telekrésszel terasz garázs. Kombicirkó radiátorokkal. Jó közlekedésnél! 2008. novemberétől
költözhető Kulcsrakész ár: 23,5 MFt GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT
20
772-2429
www.godolloihaz.hu
* Központban 3 szobás dupla erkélyes jó
állapotú parkra néző 72nm lakás eladó Iár 13,9
MFt 20-7722429
* Eladó házrész Gödöllőn az Alvégben 60nm-es ,
540 nm-telekrésszel , tégla , konvektoros . Iár
9,6 MFt 20 804-2102
* Eladó Gödöllőn I emeleti tégla erkélyes konvektoros felújított új műanyag nyílászárók 2
szobás lakás Iár 12,9 MFt 20-772-2429
* Központban másfélszobás , jó beosztású lakás
alacsony közös és fűtési költséggel eladó, kulturált lakótömbben Iár 9,8 MFt 20 772-2429
* Gödöllőn Kertvárosban tégla, 4 szoba + nappalis, cirkós pincés családi ház sürgősen
eladó.Iár: 19,9 mFt 20 772-2429 GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT
* Gödöllőn jó fekvésű építési telek az Alvégben
20 méteres utcafronttal SŰRGŐSEN ELADÓ Iár
12,9 MFt 20-772-2429
* Sürgősen Eladó Gödöllőn az Újfenyvesben
gyönyörű, gondozott közműves 720 nm-es
építési telek, szép fákkal a telken Iár 11,9 MFt
20-7722429
* Palotakerten parkra néző 45 nm-es I emeleti
felújított lakás sürgősen eladó Iár 8,9 MFt 207722429
* 2 szobás, 62 nm-es felújított lakás 4 emeletes
házban palotakerten eladó (padlólapos folyosó,
konyha, fürdő, laminált parkettás nagyszoba) Iár
10,5 MFt 20-772-2429
* 840 NM-ES, ÉPÍTÉSI TELEK SZADÁN
SÜRGŐSEN ELADÓ, víz, villany a telken 6,9 MFtért 20-772-2428 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
GÖDÖLLŐ
ÉS
SZADA
LEGNAGYOBB
TELEKVÁLASZTÉKA! www.godolloihaz.hu
* 4 szoba nappalis garázsos ház Szadán 1100
m2-es telekkel jó közlekedésnél eladó. Iár 22,5
MFt 20-7722429

-Szada és Gödöllő határában új nappali + 3
szobás családi ház 27.5MFt.
-Veresegyház Öreghegy 759m2 telken nappali+3 szobás ház 28.5 MFt.
-Rögesben új lakókerti 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.
-Belvárosban nappali +2 hálós cirkófűtéses
lakás 19,5MFt.
-2,5 szobás cirkófűtéses tégla újszerű erkélyes mfsz-i lakás 20MFt.
-Alvég 140m2 családi ház, +70m2 épülettel
533m2 telken 42 MFt.
-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.
Blahán 1705m2 telken 2 szintes 4 szobás
családi ház 28MFt

* SÜRGŐSEN eladó 5szobás 168m2-es családi
ház Isaszegen csendes nyugodt zsákutcában! 2
generációnak is alkalmas dupla fürdőszoba, gondozott kert! Iár 20,9 MFt 20-7722428
* SŰRGŐSEN eladó KERTVÁROSBAN 3 szobás jó
állapotú ikerház Iár 18,5 MFt 20-8042102
* Csanakban gyönyörű környezetben új építésű 4
szoba nappalis garázsos, panorámás ikerház ELADÓ Iár
31,9 MFt GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT 20-7722429
* Fenyvesben családi ház nagy telekkel csendes
utcában eladó Iár 16,8 MFt 20-7722428
* Szőlő utcában 60 nm-es 2 szobás erkélyes
lakás eladó Iár 11 MFt 20-7722428
* Sürgősen eladó Gödöllőn központban 1,5
szobás lakás Iár 9,6 MFt 20-804-2102
* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT LAKÁSOKAT
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Gödöllőn a városközpontban, vállalkozás
kialakítására is alkalmas, 100 nm alapterületű
utcafrontos családi ház, 332 nm-es telekkel. Iá:
15,5 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Kertvárosban 538 nm-es saroktelken épült, belül részben felújított és átalakított, nappali + 2 szobás családi ház melléképülettel. Iá: 20 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Röges városrészen, 1440 nm-es
telken, 1982-ben épült, 100 nm alapterületű,
félig alápincézett családi ház beépíthető tetőtérrel. 3 szoba, konyha, fürdőszoba, wc. Iá: 25 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
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* 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 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. (gödöllői lakás
beszámítás lehetséges). 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
* Gödöllőn a központban 84 nm-es, 3 szobás,
részben felújított és frissen festett lakás,
(beépített erkélyekkel) Iá: 14,9 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn az Erzsébet-parknál, téglaépítésű,
108 nm alapterületű, teljesen felújított és átalakított, igényes belső kialakítású, 2 erkélyes
lakás (nappali, konyha-étkező, 3+fél szoba, 2
fürdősz.), pincével. Iá: 27 mFt vagy 55 és 58 nmes, 2 külön lakásként 13 ill. 14 mFt ir.áron.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

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

* Gödöllőn a Blahai részen, 2537 nm területű,
21 m-es utcafronti szélességű zártkert. 3 %-os
beépítési lehetőség. Iá: 6,5 mFt. 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 0620/9194-870
* 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 840 nm-es, 15%-os beépíthetőségű
telek, rajta egy 45 nm-es kész szuterénnel
(érvényes építési engedéllyel). Iá: 9,6 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben, csendes
környezetben, 993 nm-es parkosított telken
1998-ban felújított, kiváló fekvésű, 133 nm
alapterületű, 4 szobás földszintes polgári családi
ház. (pince, garázs, télikert, öntözőrendszer). Iá:
35 mFt. Tel. 0620/9194-870
* GÖDÖLLŐN, HARASZTBAN GARÁZS ELADÓ.
Tel: 30/2411-602
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében,
most épülő új lakóparkban építési telkek
ELADÓK! Érd: 30/946-7702
* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2
db 25 m2-es épületekkel közművesítve eladó.
Érd: 30/946-7702

* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi okok miatt
eladó. Tel: 30/946-7702
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások eladók. Tel:
30/946-7702
* GARÁZS (jó állapotban lévő) Gödöllőn az
egyetemi lakótelepen eladó. Vételár: 550.000
Ft. Tel: 20/266-0256
* Gödöllőn a főút mellett 20 m2-es üzlet ELADÓ
vagy KIADÓ. Tel: 20/532-7275
* 1500 m2 telekrész eladó az Isaszegi úton. KGK övezet. Tel: 30/528-7777
* 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).
* Gödöllőn és vonzáskörzetében 139.000 Ft/m2
áron megépítjük házát, otthonát, kulcsrakészen.
Tel: 20/242-7762, 20/419-2429. Hitelügyintézés!
* 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 Palotakerten eladó a X. emeleten 2
szobás, nagy erkélyes, légkondicionálóval felszerelt, korszerűsített fűtéssel (egyedi szabályozással) ellátott lakás, saját pincével. Ár: 11,5M
Ft. Érd: 20/380-1994
* HÁZRÉSZT! VÁSÁROLNÉK GÖDÖLLŐN ÉS
KÖRNYÉKÉN. Tel: 70/338-3639
* HARASZTBAN 120 m2-es felújított ház,
sorházban, áron alul sürgősen eladó. Nappali +3
háló, 2 fürdő, alternatív fűtés, nagy terasz, kis
kert. Ár: 27,8 M Ft. Tel: 30/241-9391
* SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház
20M Ft-os iáron, ill. 3280m2 közművesített
építési telek 8,5M Ft-os iáron eladó. Tel:
28/404-124, 30/2766-526
* 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
* 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 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 2007ben 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
* Gödöllő Erzsébet királyné körúton 1 szobás,
34 m2-es, távfűtéses, parkra néző, egyedi
vízórás 3. emeleti lakás eladó. Telefon, kábeltévé
pillanatnyilag szünetel. Érd: 20/9138-221
* 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
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* Eladó 40 m2-es panellakás – Gödöllő, Szt. János
u. 18. Ár: 9,2M Ft. (Áron alul.) Földszinti, egyedi
fűtéses, alacsony rezsijű, 1,5 szobásra átalakított.
Nagy, részben zárt erkély. A lakás felújítandó, de
nem leromlott állapotú, akár azonnal beköltözhető.
Az utca kimondottan csendes, szép zöldövezet,
központtól gyalog 5 perc. Érd: 20/355-8963

* Gödöllőn, sorházban EGYEDI HÁZ ELADÓ.
Polgári hangulatú, cserépkályhás, nappali + 3
háló. Kertkapcsolatos terasz, kis pihenőkerttel,
örökzöldekkel. Ár: 28 MFt. 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 m2-es 1. emeleti felújított öröklakás.
Új: műanyag ablak, gáztűzhely, beépített
szekrény, laminált padló, vízórával ellátott
hideg-melegvíz mérés. Iár: 9M Ft. Érd: 30/9141555, 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: 70/354-0748

* Valkó központjában 2 szobás összkomfortos
felújítandó ház sürgősen eladó. Pince, melléképületek, gondozott udvar, gyümölcsfák. Iár:
6 M Ft. Tel: 20/510-2480, 70/221-7586
* 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
* 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 1050 m2-es külterületi telek a
Fenyvesben 4,5 MFt – TISZASÜLYÖN 2 szobás
komfortos ház – Tisza 3 percre – 2,4 M Ft-ért
eladó! PERESBEN 1100 m2-es szántó 3,5 MFt.
Tel: 28/430-890, 20/435-7387 HÁZ és VÁR BT.
* Gödöllőn Ambrus Z. közben 1. em. 49 m2-es
teljesen felújított erkélyes lakás eladó. Érd:
28/416-305
* 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

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

* CSERE: Gödöllőn öröklakásra cserélem nagy
kertes (1850 m2) panorámás családi házamat
(85 m2). Érd: 28/416-445

* Eladó János utcai, téglaépítésű, 43 m2-es,
konvektoros lakás, szép állapotban! Ár: 11,9M
Ft. Érd: 20-363-6753

*
Gödöllő
városközpontban
azonnal
beköltözhető, 2 szobás, 4. emeleti, konvektoros
lakás eladó. Iár: 11,8 M Ft. Tel: 20/360-5847

* 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

* Keresek eladó lakást Gödöllő, Központban 1,5
szobástól 2,5 szobásig. Tel.: 0630-337-0700.

* Gödöllő központjában körpanorámás, két erkélyes, 72 m2-es lakás eladó. Iár: 15,3 M Ft. Érd:
20/543-1199, 20/911-5451
* 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
* Gödöllőn, egyetemi lakótelepen 1+2 félszobás
lakás teljes körűen, igényesen felújítva
(hőszigetelt nyílászárók, masszázs zuhanykabin,
beépített konyha) garázzsal együtt eladó. Iár:
18,5M Ft Érd: 70/947-6846
* Gödöllő Paál László köz 4.-ben 2. emeleten másfél
szobás téglalakás eladó! Szépen felújított (galériás).
Iár: 11,2 M Ft. Érd: 70/3420-200, 28/769-192.
* Kazinczy körúton 60 m2-es 3. emeleti felújítandó lakás eladó. 12,5 M Ft. Tel: 30/667-4812
* Kazinczy körúton 58 m2-es, 4. emeleti konvektoros, téglaépítésű, jó állapotú lakás eladó.
12,9 M Ft. Tel: 30/667-4812
* Eladó egy szép kis 44 m2-es, 1,5 szobás lakás
Gödöllő belvárosában. Kérem, csak magánszemélyek keressenek. Iár: 9,6 M Ft. Érd: 20/3688-706

* ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁS Gödöllő Központjában!
2008-as építésű 2 lakásos társasházban: 62 m2es FSZT-es lakás 19.800.000 Ft-ért, Tetőtérben
plusz 45 m2 beépítési lehetőséggel, saját
kertrésszel, és kocsibeállóval eladó. Tel.: 0630919-5960. Sorszám: 2991. INGATLANVADÁSZ
KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN.
* ELADÓ LAKÁS Gödöllő, Szabadság tér: 44 m2es, 2 Hálószobás lakás, kiváló közlekedéssel
eladó. IRÁNYÁR: 9.900.000 Ft. Hívjon: 0630-9195960. Sorszám: 2961. www.ingatlanvadasz.hu –
A POSTÁVAL SZEMBEN.
* LAKÁS Gödöllő Kertváros, 50 m2-es, 2 Hálószobás
belülről felújított, külön, önálló utcakapcsolattal,
320 m2-es telekkel eladó. Kitűnő közlekedés,
csendes környezet. IRÁNYÁR: 12.500.000 Ft. Hívjon
most! 0630-919-5960. Sorszám: 0923.
INGATLANVADÁSZ KFT. - A POSTÁVAL SZEMBEN.
* LAKÁS Gödöllő, Kazinczy krt. 60 m2-es, 2
szobás, FSZT-i, egyedi fűtéses, erkélyes
téglalakás eladó. IRÁNYÁR: 11.500.000 Ft.
HÍVJON! 0630-919-5960. Sorszám: 2669
www.ingatlanvadasz.hu – 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. Tel.: 0630-919-5960
INGATLANVADÁSZ KFT. – A POSTÁVAL SZEMBEN. Sorszám: 0382

* KERESÜNK GÖDÖLLŐN ELADÓ / KIADÓ
LAKÁSOKAT,
HÁZAKAT,
TELKEKET
ADATBÁZISUNKBAN LÉVŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
NYOLC ÉVES HELYI ELADÁSI TAPASZTALATTAL.
INGATLANVADÁSZ KFT - A POSTÁVAL SZEMBEN.
Tel: 0630-919-5960 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
* 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!
73m2-es, nappali, 2hálószobás lakások kocsibeállóval, kerttel, ajándékkonyhával, azonnal
beköltözhetően. Ár: 22,8M 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 2060 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,
egyedi-mérős, 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
* 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
* KITŰNŐ ÁLLAPOTÚ LAKÁS! Központban
téglaépítésű, konvektoros fűtésű, 1.emeleti, 39m2es, 1 szobás lakás, berendezett és gépesített konyhával. Ár: 12,5MFt. INGATLANBANK 06704562103
* KERESÜNK ELADÓ-KIADÓ CSALÁDI HÁZAKAT
Gödöllőn és Környékén. Tisztelettel várjuk , ha
eladó ingatlanát szeretné értékesíteni. INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* IKERHÁZ-Gödöllő, Kertvárosban 2008.őszi
átadással 140 nm, nappali+3szoba, konyha,étkező,gardrób,terasz. Szocpol. felvehető. Ár.
29,5 MFt. INGATLANBANK Pintér Mariann 0670-456-2101
* LAKÁS-Gödöllőn 88nm társasházi lakás, felújított,
2szoba,konyha,garázs,konyha,kamra,
fürdőszoba, kert.Ár.14,5MFt. INGATLANBANK
Pintér Mariann 06-70-456-2101
* LAKÁS- Gödöllő, 74 nm nappali+2szobás
napfényes lakás kétlakásos társasházban
340nm parkosított telekkel. Kedvező ár, csendes
kertvárosban. Ár:19 MFt. INGATLANBANK Pintér
Mariann 06-70-456-2101
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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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* CSALÁDI HÁZ- Egyedi alánlat- Gödöllő központjában ,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 0670-456-2101
* 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 0670-456-2101
* LAKÁS- Gödöllő-Központban nagyon igényesen
felújított 2 szobás lakás , keresett helyen, nnak aki
minőségi lakást keres,kedvező áron. Ár. 12,5 MFt
INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
ALBÉRLET
* KIADÓ- Gödöllő, Központban 90 nm nappali+3
szobás lakás. Bérleti díj: 100 Ft/hó+rezsi INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70-456-2101
* KIADÓ- Gödöllő Belvárosában csendes utcában
nappali+4 szobás családi ház Bérleti díj:200 000
Ft+ rezsi INGATLANBANK Pintér Mariann 06-70456-2101
* Gödöllő kertvárosában 65 m2-es, alacsony
rezsijű 2 szobás lakás igényesnek azonnal kiadó.
Tel.:20/3464-718.

Hirdetési információs sz@m:

ZO/525-5366

* Gödöllő központjában 1 szobás lakás kiadó.
Tel.: 20/9455-583.
* Gödöllő központjában, az Erzsébet körúton 2
és fél szobás, erkélyes, felújított lakás azonnal
kiadó. Tel.: 20/3456-552.
* Téglaépületben 2 szobás gázkonvektoros,
bútorozott lakás 50 ezerért plusz kaucióért
kiadó. Tel: 30/502-4148, 30/277-8113
* 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, Ady sétányon 50 m2 felújított 1
szoba összkomfortos lakás 45E Ft + rezsi + 2
havi kaucióval hosszútávra kiadó. Tel: 30/6392914
* 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.

* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em.
távfűtéses, bútorozatlan lakás hosszabb távra
kiadó. 50 e Ft/hó, rezsi, 2 havi kaució. Érd:
30/9079-322
* 2 szobás, részben bútorozott, felújított, parkettás, padlólapos, redőnyös lakás mért fűtéssel
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 a Remsey Jenő körúton
(Fibernet mellett) 86 m2-es üzlethelyiség
ELADÓ vagy KIADÓ. Érd: 06-70/295-6693
* 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: 30/221-7074 (Délután)
* Különbejáratú lakrész kiadó. Érd: 411-045
* Gödöllő központjában a könyvtárral szemben
(jelenleg csokoládé bolt) 27 m2-es üzlet, iroda helyiség kiadó. Érd: 28/410-115 vagy 70/369-8216

* Kiadó Gödöllő központjában 2 és fél szobás lakás,
1 évre vagy hosszabb távra. Érd: 30/456-6663

* Gödöllő központjában a Szent Imre utcában
100 m2-es alapterületű kétszintes ingatlan jó
megközelítési és parkolási lehetőséggel, 20 m2es utcafronti erkéllyel iroda, vagy lakás célra
hosszú távra KIADÓ! Érd.: 30/380-5875

* 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 belvárosában Gábor Áron u. 1 sz. alatt
55 m2-es ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. Ruházati boltban használt ÜZLETBERENDEZÉS ELADÓ. Érd:
20/456-2944, 28/489-975

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

* Gödöllőn a főút mellett 20 m2-es üzlet ELADÓ
vagy KIADÓ. Tel: 20/532-7275

* Gödöllő központjában kiadó 2 szobás 55 m2es erkélyes, déli fekvésű, konvektoros, felújított
lakás. Tel: 30/683-4951
* Gödöllőn, központhoz közel (Kör u.) parkos
környezetben 2,5 szobás, alacsony rezsijű,
bútorozatlan (konyhában 2hűtő, tűzhely) lakás
nov. 1-től hosszútávra igényesnek 70 E +rezsi
kiadó. Érd: 70/382-4654
* Gödöllő Palotakerten 44 m2-es, 1,5 szobás, jó
állapotú, bútorozatlan, 8. emeleti, szabályozható
távfűtéses lakás kiadó. Bérleti díj: 45E Ft/hó
+rezsi +2 havi kaució. Tel: 20/3961-150
* Gödöllő Kertvárosban kiadó egy 100 m2-es, 3
szobás családi ház kerttel, igény szerint berendezéssel. 100.000 Ft/hó. Tel: 30/667-4812
* Gödöllő Szőlő utcában magasföldszinti lakás
alacsony rezsivel november 1.-től hosszútávra
kiadó. Ár: 65.000 Ft/hó + 2 havi kaució. Tel:
20/3363-293
* Albérlőtársat keresek földszinti, 3 szobás,
konvektoros lakásba. Egyetem 150 m, vasútállomás 7 perc. Érd: 20/224-6598
* GÖDÖLLŐN FŐBÉRLŐ NÉLKÜLI gázfűtéses
családi házban albérlet kiadó. Tel: 20/5548607, 20/433-1050
* 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

* Működő kondi- és fitnessterem Gödöllőn, professzionális gépparkkal, hosszútávra bérbe adó.
Tel.: 20/326-2486
ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe gyakorlattal rendelkező szakácsot. Tel.: 30/913-8769.
* Gödöllői autószalon autószerelőt és
karosszéria-lakatost keres. Tel.: 20/479-98-73
* Gödöllő központjában lévő sörözőbe szakképzett pultos felszolgálót felveszünk. Tel.:
70/312-5965
* ÚJ MUNKALEHETŐSÉGet keres? Észak Pest
megyében Gödöllő és vonzáskörzetébe keresünk
BETANÍTOTTMUNKÁSOKAT (2 műszakban), ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZT, GÉPLAKATOSOKAT, CNC GÉPI
FORGÁCSOLÓT, HEGESZTŐKET, AWI/CO. Jelentkezés
önéletrajzzal: munkakereso@gmail.com. Információért
hívja a 28/545-525 vagy 30/868-4381 számot.
* Gödöllőn üzemelő étterembe megbízható
takarítót keresünk 4 órában. Érd: 30/2239801
* 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
* Gödöllői étterem főzésben gyakorlott kézilányt,
fő- vagy mellékállásban gyakorlott szakácsot
keres! Érd: 20/971-6272 (10:00 - 22:00)
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* Fóti munkahelyre keresünk szakképzett raktárosokat targoncavezetői végzettséggel.
Kiemelt bérezés. Érd: hétköznap 8-16 óráig
70/456-8834

* 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
* 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
* TAKARÍTÓNŐT KERESÜNK GÖDÖLLŐI MUNKAHELYRE. Tel: 70/778-4914
* 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.

*
Diákmunka
saját
szakmában
FARMGAZDÁLKODÁS BEINDÍTÁSÁRA mezőgazdasági, főiskolai hallgatókat keresünk. Érd:
20/571-3561
* DAJKÁT KERESEK határozott idejű szerződéssel. Előny: Dajkaképző. Jelentkezés: személyesen, önéletrajzzal. Időpontegyeztetés: 28/430243 (üzenetrögzítő is.)
* BUDAPESTI MUNKAHELYRE kábelgyártásban
és forrasztásban jártas munkavállalókat
keresünk. Munkábajárást a munkáltató saját
gépjárművén biztosítja. Munkarend: egy, kettő
és három műszak. Munkabér és egyéb juttatások
személyes megbeszélés alapján. Munkakezdés
azonnal. Jelentkezni: 30/303-7902, 30/6789478,ill. Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69. fsz./4 sz.
SZOLGÁLTATÁS

* Gödöllői cipőboltba szakképzett eladót
felveszünk. Érdeklődni telefonon: 28/413-247
* Üvegezésben jártas munkatársakat keresünk
azonnali belépéssel. Jelentkezés: 20/402-3044
v. Tel/fax: 28/610-513. ÖNÉLETRAJZOKAT a
2100 Gödöllő ÁDÁM u. 23. sz. alá várjuk.

* 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

* 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
* GYERMEKGONDOZÓNŐI végzettséggel gyermekfelügyeletet vállalok, autóval rendelkezem.
Tel: 20/3349-702
* WELLNESS KOORDINÁTOROKAT KERESEK
most induló wellness képviseletre Gödöllőn. Tel:
20/9592-110
* Munkájára igényes 45 éves hölgy nagytakarítást
és napi takarítást vállal. Érd: 20/481-4514
* Családi házaknál és lakásoknál takarítást vállalok. Érd: 30/571-0822
* Cégünk keres CO-2 hegesztőket és szerkezetlakatosokat budapesti munkahelyre. Kiemelt
bérezés. Szállás biztosított. Tel: 20/236-9797,
20/93-877-89

* 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.
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Érzékek birodalma

* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT.
T: 06-20/411-7473 Köszönjük bizalmát!

Főzés közben az ínycsiklandó illatok előcsalogatják a legbelső szobából azt is, aki nem éhes.
Izgatottan várja, mit kerül a tányérra. Fontos,
miként kelleti magát az étel. Néhány mozdulattal
szemre tetszetős, esztétikai élménnyé változhat a
sült, aminek a percegése a fülünkbe cseng. Van,
amit kézzel kell enni: a rákról le kell fejteni a
páncélt, hogy szánkban kissé rugalmas ellenállást
tanúsító húsa s íze gyönyörködtessen, a csirkecombot is nyelénél fogva marcangoljuk sokszor.
A kenyeret törjük, tépjük, s külön öröm hallani
héjának ropogását. Összes érzékszervünk együttes
élménye adja az úgynevezett organoleptikus
élményt. Mindezt lehet még fokozni, ha forrót,
langyost és hideget egy falattal veszünk a szánkba. Mennél több érzékszervünket ingerli az étel,
annál izgalmasabbnak találjuk, annál nehezebb
megfejteni a titkát, miért is szeretjük. (Azt
hiszem, ez az emberekkel is így van.) Mindehhez
persze, a sokféle ingernek harmóniában kell
lennie egymással. A jó szakács kóstolgatás szerint
igazítja a fűszerezést, a sütés közben érzi a hús
ellenállásából, mikor kerülhet asztalra. Odafigyelés - azaz szív nélkül nem lehet jót alkotni.

* Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák,
burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, wctartályok javítása-cseréje, csőtörés javítása, vízfűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László.
Tel.: 30/9229-553.
* Gépi kaszálást, illetve kertészeti munkákat
vállalok rövid határidőn belül. Tel.: 70-944-2377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel.: 20/9133-165
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi,
nemzetközi fuvarozás, csomagolás, zongora-, gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit bármikor bárhová! Tel.: 30/9243216, 28/418-203. a10trans@hotmail.com.

A rákok különleges teremtmények. Mint egy
letünt világ, véletlen visszamaradt tanúi.
Törékeny lábuk, csápjaik, ügyetlen mozgásuk
könnyű prédává teszi őket. Ami páratlan bennük,
az a farkukban lévő fehér hús. Másodpercek alatt
válnak olivazöldből pirosra, miközben vízben
leforrázzuk, majd fokhagymás, petrezselymes
vajba forgatjuk. Micsoda illata van a ráknak
eközben! Kézzel kell enni - ami azért is érdekes
élmény mert szinte az összes érzékünket bevetjük
evés közben (látás, tapintás, szaglás, hallás és
ízlelés). A friss, édeskés rákhús íze keveredik a
zöldfűszeres, fokhagymás vajjal, miközben szégyentelen, néha hangos ropogtatás és szürcsölés
hangja kíséri. Száraz, hideg fehérbor kíséri, így
együtt mindez felejthetetlen élmény.

* PROFESSIONAL CV WRITER! RENEW OR PREPARE A NEW ENGLISH CV. CONTACT BRENDON
+3670/330-1332
* 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

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

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

* 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.
* 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.)

* 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
* Gödöllőn és vonzáskörzetében 139.000 Ft/m2
áron megépítjük házát, otthonát, kulcsrakészen.
Tel: 20/242-7762, 20/419-2429. Hitelügyintézés!
* Lakásfelújítás, házépítés A-Z-ig, burkolás
1500Ft/m2, Dryvitolás 1800Ft/m2, gipszkartonozás, gépi vakolás, Viacolorozás anyaggal 4000Ft/m2, kemenceépítés, gépészet,
hibaelhárítás garanciával. Tel: 20/801-9778
* 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
* GYERMEKSZERETŐ mama munkát keres.
Gyermekét elhozom az óvodából, iskolából, tanulok
vele. (Megbízható, leinformálható.) Tel: 30/431-5027
* Családi házaknál és lakásoknál takarítást vállalok. Érd: 30/571-0822
* Otthon végezhető munkát vállalnék, vagy háznál
vasalást, takarítást, gyerekfelügyeletet, idős
hölgy mellé társalkodói állást. Érd: 20/591-3037
* SZOBAFESTÉST-MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST,
BURKOLÁST, LAMINÁLT PADLÓ LERAKÁSÁT
VÁLLALJUK. Tel: 70/338-3639.
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása, áthúzása.
Új egyedi kárpitos bútorok készítése.
www.lazarkarpit.hu Tel: 28/486-029, 70/384-8711
* 5 mázsás, ketreces ponyvás UTÁNFUTÓVAL
FUVART VÁLLALOK. Érd: 20/486-2747
* „Dr” ASZTALOS Javítást vállal! Minden, ami
elromlott, hipp-hopp majd én megoldom.
ELVETEMEDETT AJTÓK, ABLAKOK JAVÍTÁSA,
SZIGETELÉSE, ZSANÉROK, ZÁRAK CSERÉJE,
MÁZOLÁS ELŐTTI MUNKÁK. 20/2038-718
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely, szárítógép stb.
javítása! Hívjon bizalommal! Tel:20/886-2397
* VÍZ – GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS! Családi házak,
lakások, közületek gépészeti kivitelezése, igény
szerint megfizethető áron. Ép-gép Install Kft.
Tel: 20/267-4998
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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.
* TOP-TAN: Angol nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam, reggel: kedd-szerda: 8.30-10.00 - 2x2
tanóra – kedd: nyelvtan, írásbeli, szerda: listening, szóbeli). Újrakezdő: kedd-csütörtök: 18.0020.15-ig. További információk: Gödöllő, Szőlő u.
16. 4. 15. www.toptan.hu, info@toptan.hu, Tel:
28-423-744, mobil: 30-224-75-63.
* 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
* Matematikából középiskolásoknak korrepetálást vállal középiskolai tanár. Tel:
30/620-1230
* 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
* TAI CHI oktatás Gödöllőn kezdők és haladók
részére,
folyamatos
bekapcsolódási
lehetőséggel. Érd: 20/544-8021
* ANGOL, NÉMET NYELV OKTATÁSA GÖDÖLLŐN,
VAGY AKÁR AZ ÖN OTTHONÁBAN. Érd: 20/978-6777
* Jól zenélni már rövid tanulás után!
Szintetizátor – keyboard oktatás gyors, amerikai
módszerrel.
Táncdal
–
popénekesek
hangképzése, stílus kialakítása. Ingyenes szintfelmérés. Bell Zenestúdió Gödöllőn. Tel: 28/417747, 30/814-1447

ADÁS~VÉTEL
* GYÁRI ÁRON eredeti Jade köves gerincMASSZÁZS-ÁGYAK 249.000 Ft-ért eladók. Tel:
70/978-7777
* Eladó egy használt, új állapotú, fémvázas,
egyszemélyes hintaszék. Tel.: (20) 212-6315
* Eladó olcsón egy használt, jó állapotban lévő Nokia
9300 típusú kommunikátor. Tel.: (20) 212-6315
* Eladó 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
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* Eladó egy vadonatúj, 180 x 200 cm-es Aloe
Vera Memory Cool (testformát felvevő) 20 cm
vastag ágymatrac. 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
* Kondigépek! Weider, Pro-form, Welso amerikai
szobakerékpárok, futópadok, sífutók nagy
választékban,
kedvező
árakon
eladók.
www.a1sport.hu Tel: 20/329-9694, 20/329-9695
* FABRIKETT ELADÓ! Próbálja ki, spóroljon
fűtésszámláján! A tüzifánál 30-40%-kal magasabb fűtőérték, tisztább, nem kell vágni.
Megrendelhető: Gödöllő, Antalhegyi u.53. Tel:
20/329-9694 Házhozszállítás!
* 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
* Kitűnő állapotú alig használt babaruhák és
kislány ruhák 0-6 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

EGYÉB
* FORD ESCORT 1,3-as benzines, hycomatként
is működő, 1986-as évjáratú szgk. Forgalmi
engedély 2009-ig érvényes. Érd: 30/359-1673
* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
* 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
* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, akáchárs, selyemfű és vegyes méz 1060 Ft/kg +
üveg. Napraforgó 860 Ft/kg +üveg. 720 ml-es
csavaros tetejű befőttes üveget cserébe
* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared, piros 120Ft/kg,
zöld 150 Ft/kg, sütnivaló: 40 Ft/kg. Gödöllő
területére 60 kg-tól ingyen házhoz szállítás.
Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: 28/411-298, 20/4359650. 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.
* Foxi keverék 2 hónapos zsemleszínű kiskutyák
ajándékba elvihetőek. Tel: 30/555-6794

* 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
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Utazni jó!

Kuba - rumba és a szivar őshazája
A Karib térség legnagyobb szigetét Kolumbusz
1942-ben fedezte fel. Évszázadokon át szolgálta
a spanyol koronát, később Amerika közelsége
rányomta bélyegét a gazdaság fejlődésére. A
hidegháború és kommunizmus bukása után napjainkra Kuba meglehetősen gyors ütemben nyit a
külvilág felé, az idegenforgalom egyre nagyobb
teret hódít Kuba mai életében. Annyi vonzó
tengerpart és látnivaló mellett, amennyit ebben a
szigetországban találunk, nem is lehet másként.
Régi amerikai autók forgataga, a koloniál
építészet megkopott palotái, a fülbemászó
kubai zene és Che Guevara kultusza kíséri léptünket, bármerre járunk.
Annak ellenére, hogy Amerika mindössze 180
km-re van, az USA dollár konvertibilis pesora
történő váltásakor + 10 % átváltási adót számolnak fel, míg az eurót átváltási adó nélkül, napi
árfolyamon váltják. Tehát mindenképp jobban
járunk, ha euróval a zsebünkben utazunk Kubába.
Az ország területén szubtrópusi éghajlat
uralkodik, magas a levegő páratartalma, az
évszakok között nincs jelentős hőmérsékletkülönbség. A sziget klímája kellemes, az
esős évszak májustól októberig tart, a száraz
téli időszak novembertől áprilisig. Augusztus és
november között gyakoriak a hurrikánok.
Aki bulizós kikapcsolódásra és igazi
fehérhomokos tengerpartra vágyik, az Varadero
jobbnál jobb szállodái közül válogathat, aki a
természeti környezetet részesíti előnyben a
nyüzsgő „városi” nyaralással szemben, az
próbálja ki bátran Kuba keleti partjait.
Magyar állampolgároknak beutazáshoz turistakártya és a hazautazást követően legalább
még hat hónapig érvényes útlevél szükséges.
Kellemes pihenést kívánunk a tüzes szamba és
rumba ritmusára!

Játék! Játék! Játék!
Melyik öbölben szállt partra 1961-ben a Fidel
Castro hatalma ellen harcoló katonai alakulat?
A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre várjuk, névvel és telefonszámmal! A helyes választ
beküldők között TUI ajándékcsomagot sorsolunk ki.
Beérkezési határidő: 2008. október 29. Nyilvános
sorsolás időpontja, helyszíne: 2008. október 30. 12
óra, Sissy Utazási Iroda – Gödöllő, Petőfi tér 16.
(GT)
Előző játék nyertese: Szabolcs Edit.

2008. október 23.
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Beküldési határidő: október 30.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Nyáriné Újvári Terézia, Csokonai u. 1. ,
Gáspár László, Szőlő u. 34.

A Trafo Club belépőjét nyerte: Juhász József, Paál László
köz 4. , Czinkota Gáborné, Szent János u. 16.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft értékű vásárlási utalványát nyerte: Centner János, Öreghegyi u. 6. , Bódis
Lászlóné, Egyetem tér 3/A.

Recept
Currys sütőtökleves
HOZZÁVALÓK:
3 evőkanál vaj, 1/2 kg apróra vágott sütőtök, 1/2
kg meghámozott, feldarabolt Granny Smith alma,
1 fej hagyma, 1 teáskanál curry, 1 liter csirke
alapleves, 1/2 pohár száraz fehérbor, 2 dl tejszín,
1 csomag metélőhagyma, só, bors.
ELKÉSZÍTÉS:
Olvasszuk fel a vajat egy mély tálban, adjuk hozzá a sütőtököt, az almát, a hagymát és a curryt.
Pároljuk össze őket, amíg a hagyma üvegessé
nem válik. Ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, majd öntsük fel a
borral, majd a csirke alaplevessel. Közepes lángon forraljuk fel.
Főzzük 25-30 percig, ezalatt a tökök teljesen megpuhulnak.

Ezután vegyük le a tűzről, hagyjuk, hogy valamennyire kihűljön,
majd turmixoljuk össze. Főzzük fel újra a tejszínnel, majd metélőhagymával tálaljuk.

Hirdessen a Gödöllői Szolgálatban!
Hirdessen a Pelikán Rádió 93,6-on!
Hirdessen mindkettőben – együtt!
Bővebb információ: 06-70/381-7694

