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Felújításokkal segítik a temetőbe látogatókat

MÖSZ

Konferencia

Tisztelgés halottaink előtt

A Magyar Önkormányzatok
Szövetsége Gödöllőn, a városháza tanácstermében rendezte meg „Az önkormányzati munka informatikai támogatása a hivatalban” című
konferenciát, melyen polgármesterek, jegyzők és köztisztviselők hallgatták meg
az előadásokat.

Halottainkra emlékeztünk a hétvégén. Ilyenkor
megtelnek a temetők, virágokkal, gyertyákkal
igyekeznek szeretteik sírját felkeresni az itt maradottak. Megszépülnek a sírok, és virág kerül
azokra a hantokra is, amikre év közben talán sosem. Így van ez városunkban is, ahol jelenleg
két használatban lévő temető működik. A Dózsa
György útiban és a máriabesnyőiben nyugszanak halottaink.
s hosszas munka
után elkészült egy
korszerű informatikai rendszer is, ami
naprakésszé teszi a
nyilvántartást és segít abban is, hogy
az érdeklődők megtalálják
elhunyt
hozzátartozójuk
sírját, amennyiben
nem rendelkeznek
pontos információval.
Halottak Napjára készültek el azok
az információs táblák is, amik a hozzátartozók tájékozódását segítik. Az egyiket a főbejáratnál, a másikat a haranglábnál lévő kapunál helyezték el. Ezeken a temető pontos térképe mellett
olyan fontos információk is szerepelnek, mint a nyitva tartás, a tulajdonosok elérhetőségei, valamint a hatósági

es forradalom és szabadságharc honvéd
ezredese, a Dózsa György úti temetőben pedig többek között olyan kiválóságok előtt róhatják le kegyeletüket az
ide látogatók, mint a művésztelepet alapító Nagy Sándor és Körösfői Kriesch
Aladár, Bor Ambrus író, vagy Ottó Ferenc zeneszerző.

A konferencia a hivatali munka aktuális informatikai kihívásait tűzte
napirendjére. Miközben a hivatalok
egyre inkább elektronikus eszközökkel végzik munkájukat, számtalan problémavonzata lehetséges az
egyébként a hatékonyságot fokozó,
gyorsabb és pontosabb ügyintézést
lehetővé tevő korszerű megoldásoknak.
A konferencia három fő témájának egyike volt, hogy a hivatalokat
jövő évtől jogszabály kötelezi a tanúsítvánnyal rendelkező ügyiratkezelő rendszerek használatára való áttérésre. Mivel az Önkormányzati Minisztérium látja el az összes
közigazgatási szerv iratkezelési felügyeletét, így a legilletékesebb
helyről hallhatták a résztvevők a
jogszabályi követelmények gyakorlatba ültetésére szolgáló tanácsokat.

(Kapcsolódó írásaink az 5. és a 8. oldalon )

(folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Tatár Attila

A belvárosban lévő Dózsa György úti
temető elődje még 1746-ban létesült, s
a református egyház gondozásában működött, majd közvetlenül mellette az
1750-es években nyitották meg a katolikusok temetőjét. Sokan nem is tudják,
hol húzódtak, s hol húzódnak ma a határok, hiszen – bár továbbra is egyházi
tulajdonban maradt – városi temetőként tartjuk számon.
Az elmúlt években ezen a területen is
jelentős fejlesztések zajlottak. Megépült az új ravatalozó, s így a korábbinál méltóbb körülmények között vehetnek búcsút szeretteiktől, akik itt választanak számukra végső nyughelyet.
Kegyeleti okokból közös urnasírt
alakított ki az üzemeltető VÜSZI, hogy
méltó módon helyezhessék el azoknak
a földi maradványait, akiknek a helybérlete már lejárt. Az idei esztendőben
megkezdődött a temetői utak felújítása
is, amit a jövőben is folytatni kívánnak,

felügyeletek adatai. A táblán feltüntetik
majd a gödöllői védett sírokat is, melyekről rövidesen dönt a képviselő-testület.
A gödöllői temetőkben több neves
személyiség is végső nyughelyet talált.
Máriabesnyőn nyugszik gróf Teleki Pál
egykori miniszterelnök, Hegedüs Gyula színművész, Ivánka Imre az 1848/49-
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Néhány szó a távhő díjról

Mégis emelni kellett
A hűvösebb napok közeledtével egyre több családnak okoz
fejfájást, hogyan gazdálkodjon
a téli hónapokban, amikor a
családi kasszát az egyéb kiadások mellett a fűtésszámla is
terheli. Az elmúlt hónapokban,
a hazai sajtóban többször is olvashattunk a gáz árának emelkedéséről, s arról, hogyan befolyásolja ez a távhő díjak alakulását, a Gödöllői Távhő Kft.
az idén első alkalommal tett javaslatot ármódosításra. Az
emelés okáról Tóth Istvánt, a
Gödöllői Távhő Kft. vezetőjét
kérdeztük.
– Néhány héttel ezelőtt az Önnel
készített interjúnkban még azt
mondta, amennyiben nem emelkedik drasztikus mértékben a gáz
ára, önök sem emelik a távhő díjat.
A képviselő-testület legutóbbi, októberi ülésén azután sor került az
emelésre…
– Gödöllőn január óta nem változtak a távhő szolgáltatás díjai. Ez annak volt köszönhető, hogy a szabadpiaci beszerzés során sikerült olyan
kedvező árat kialkudnunk, ami lehetővé tette, hogy ne kelljen árat emelnünk. Az alapdíj most sem változott,
ehhez nem nyúltunk. A hődíjat azonban kénytelenek voltunk emelni,
hiszen a szeptemberi újabb gázáremeléssel a drágulás már éves szintre átszámítva elérte a 40 százalékot, és
sajnos újabb áremelkedésre is számítani kell. Ezt már nem tudjuk vállalni.
A hődíj január óta 2750 Ft/GJ, amiért
novembertől 3300 Ft-ot kell fizetni.
– Mit foglal magába ez az összeg?
– A távhőtörvény értelmében a hődíj csak az energiahordozó árát tartalmazhatja csökkentve a technológiai
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energiaveszteséggel. Az idei esztendőben az energiahordozó ára folyamatosan változott, s csupán egyetlen
hónapban maradt alatta annál, mint
amilyen áron mi azt a fogyasztóknak
adtuk. Ez az adat jól nyomon követ-

hető a városi honlapon is, ahol megtalálható az a táblázat, ami tartalmazza
a pontos adatokat. Ez a táblázat nem
csak azt teszi lehetővé, hogy a fogyasztók ellenőrizhessék az általunk
megadott adatokat, hanem azt is,
hogy akár a saját fogyasztásukat kiszámítsák.
– Ez az összeg hogyan viszonyul
más települések hődíjához?
– Ez még mindig messze alatta marad azoknak az áraknak, amikkel más
településeken találkozhatnak a fo-

gyasztók. Csak két példát had említsek. Az egyik a Főtáv, Budapesten jelenleg 3750 Ft-ba kerül egy gigajoule
hőmennyiség, Vácon pedig 3396 forintba. Gödöllőn sikerült ezek alatt
maradni, még az emelést követően is.
– Kell a közeljövőben újabb emelésre számítaniuk a fogyasztóknak?
– Decemberben tárgyalja a képviselő-testület a 2009-re vonatkozó díjakat. Bízom benne, hogy sikerül a
gázbeszerzésről úgy megállapodni, hogy a hődíj esetében nem kell a jelenlegihez
hasonló nagymértékű áremelésre számítaniuk a fogyasztóknak. Azt azonban
már most elmondhatom,
hogy az alapdíj emelését jövőre sem tervezzük.
– Az elmúlt években
nem egy alkalommal írtunk arról, hogy a korszerűsítésekkel jelentős megtakarításokra
tehetnek
szert a fogyasztók. Egyes
számítások szerint ez elérheti a 20-40 százalékot is.
Mi a tapasztalata, a fogyasztók milyen arányban
vállalják a korszerűsítést?
– Örömmel látom, hogy a
távfűtéses lakásokban élők
közül egyre többen döntenek a korszerűsítés valamilyen formája mellett.
Azt hiszem, egyre többen
értik meg, mindenkinek az
az érdeke, hogy a lehetőségek szerint
a legjobban gazdálkodjon, s esetünkben ezt a hődíjjal teheti meg.
A korszerűsítések fontosságára mutat
rá az is, hogy már az idén is elhangzott olyan álláspont a kormány részéről, amely szerint folyamatosan
kivonulnak a lakosságnak nyújtott
távhő támogatásból. Információink
szerint a kormánynak az a szándéka,
hogy 2010-ben már csak az kap majd
támogatást, aki korszerűsít.
-jk-

Már falazzák a Damjanich iskola új épületét

Az építkezés mellett is oktatnak
A kedvező időjárás sokat segít
abban, hogy a tervek szerint
tudjanak haladni a Damjanich
János Általános Iskola új épületének munkálataival. Az elmúlt hetekben már elkészült
az alapozási és a szigetelési
munkák nagy része, jelenleg a
falazásnál tartanak.

Folynak a munkálatok
Kedvez az időjárás a folyamatban lévő városi munkáknak.
Dolgoznak a Mátyás király út Arany János utca-Babati út felújításán, az elmúlt héten azonban a szakembereknek el kellett térniük az eredeti ütemtervtől, mivel az útpályatest alatt
több helyen nagyobb besüllyedések voltak, s ezeken a helyeken talajcserét kellett végezni. Emiatt az útpályák asz-

faltozására a hét folyamán, lapzártánk után kerül sor, a Babati úton
szerdán, a Mátyás király úton és az
Arany János utcában csütörtökön és
pénteken végzik el a munkát 7-18

óra között. Ez idő alatt a Volánbusz járatai terelőúton, a
Hunyadi-Grassalkovich utca
útvonalán közlekednek majd.
Folyamatosan zajlik a gyalogoshíd felújítása a Szabadság
úton a HÉV-sínek mellett. A
korábbi hidat a munkálatok során teljes egészében elbontották, s teljesen új szerkezetet
építenek ki. A munkálatok
mintegy tízmillió forintba kerülnek, s várhatóan november második felében érnek véget. Ez idő alatt
a gyalogosforgalom ezen a szakaszon szünetel, a Patak-téren keresztül zajlik.
-jb-

Összefogással lehet eredményes

Térségi turizmus
November 14-én tartja soron következő ülését a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás. Az ülésen „fő“ napirendi pontként a
SOS Idegenforgalmi Bt. szakértői által készülő Gödöllői Kistérségi Turizmusfejlesztési Koncepció kerül megvitatásra, aminek legfőbb elemeit már korábbi ülésükön megismerhették a társulás
tagjai. A koncepciót az azt készítő szakértői csoport tagjai mutatják be, majd annak alapos megvitatásásra is lehetőségük nyílik a
térség polgármestereinek.
A koncepció elkészítéséhez az S.O.S. Idegenforgalmi Tanácsadó Kft. hosszas
vizsgálatot folytatott, aminek során összevetették a jelenlegi kínálatot a lehetőségekkel és elvégezték a szükséges helyzetelemzéseket. Ezek arra is kitértek,
hogy a kistérség közelében milyen fejlesztések vannak folyamatban, amik a jövőben befolyásolhatják az idegenforgalmi mozgásokat.
Az elkészített anyag kiemeli, rendkívül fontos, a jövőben egységes koncepció
alapján történjenek a térségen belüli ez irányú fejlesztések. Felhívja a figyelmet arra, nagy lehetőségek rejlenek a vallási és lovas turizmusban, amiket még
nem használtak ki kellőképpen, de ezek fellendítéséhez is nélkülözhetetlen az
összefogás, valamint a szálláshelyek bővítése. Mint azt a felmérés megállapította, a térség egyik legjelentősebb problémája, hogy rendkívül kevés a szálláshely.

födémszerkezet kialakítása lesz.
Az átépítéssel három tömbből álló,
5000 négyzetméter hasznos alapterületű iskola jön létre, 16 tanteremmel, 3 csoportszobával, 8 szaktanteremmel (természettudományi, idegennyelv-oktatási, számítástechnikai,
kézműves és művészeti oktatási, tánc,
mozgás és színházoktatási terem),

Tisztelettel meghívjuk
Önt az alábbi időpontokban és
helyszíneken tartandó
LAKOSSÁGI FÓRUMOKRA
ahol az elmúlt két év eredményeiről számolunk be, s
felvázoljuk terveinket a
következő két évre.

dődött meg a tanulás. Bár a felsősök
még a régi épületben tanulnak, ezt
csak a téli szünetig tehetik. 2009. január 15-éig ugyanis az egész iskolát
ki kell üríteni.
-bjA csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos kiváltási munkák befejeződtek,
most az elektromos hálózat egyik középfeszültségű oszlopának kiváltása
ad némi többletmunkát a szakembereknek. Ezt az ELMÜ végzi el a hét
folyamán, s ezt követően fejeződhet
be a tornacsarnok épületének teljes
alapozása és folytatódhatnak a kőművesmunkák mind a sportcsarnok,
mind az iskolaépületen.
Az építkezésen közel hatvan fő
dolgozik. A következő munkafázis a

Felújítások és forgalmi rend változások

tornateremmel, 4 öltözővel, tantestületi szobával,
orvosi szobával, szertárakkal, könyvtárral, étkezővel, tálalókonyhával.
Az építkezés alatt az
iskola 360 diákja közül
száz – elsősök és másodikosok egy része – a
Szabadság úti épületben
tanul, öt alsós osztálynak
a Nevelési Tanácsadó Petőfi téri épületében kez-

HELYSZÍN

IDŐPONT

KÉPVISELŐK

November 11.
kedd, 18 óra

Kollárné Jilly Sára
Köles László
Pintér Zoltán

Petőfi Sándor Általános Iskola Munkácsy
úti épülete

November 12.
szerda, 18 óra

Pesti Rudolfné
Szűcs Józsefné
Kis Antal

Damjanich János Általános Iskola

November 13.
csütörtök, 18 óra

Pelyhe József
Varga András

Szent Imre Katolikus
Általános Iskola

November 19.
szerda, 18 óra

Halász Levente
Dr. Krassay László
Varga Árpád

Hajós Alfréd Általános
Iskola

November 24.
hétfő, 18 óra
November 24.
hétfő, 18 óra

Máthé László
Guba Lajos

Blahai Idősek Napközi
Otthona
Kazinczy körúti óvoda

Vendég: dr. Gémesi György polgármester
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Változik a gimnáziumi felvételi rendszer

Készülhetnek a kisdiákok

Hamarosan megkezdődik a felvételi
„szezon” a középiskolákban, amit
mindig nagy izgalommal várnak az
iskolások. A Török Ignác Gimnázium

szülniük. Fontos hangsúlyozni, hogy
a 8 osztályos képzésre jelentkezők
számára nincs szóbeli, az ő rangsorukat az írásbeli és a hozott pontok
alapján állapítják meg.
Mindezek mellett lesz még egy
fontos újdonság a TIG életében:
2009/10-től beindul egy új oktatási típus, a nyelvi előkészítő osztály. Ebben a formában 5 évig tanulnak a gyerekek a gimnáziumban, ahol az első
esztendőt főleg nyelvtanulással és informatikai képzéssel töltik, majd
négy évig kéttannyelvű oktatásban
részesülnek. Ez az immár 20 éve

azonban több változásra is felhívja az
érintettek figyelmét. Az iskola hagyományaihoz híven november hónapban minden héten szerdán 15 és 16
órai kezdettel tájékoztató beszélgetéseket szerveznek – szülők és diákok
számára egyformán.
Megváltozott például a felvételi eljárás menete. A 2009/10-es tanévre
mindenkinek kötelező központi írásbelit írnia magyarból és matematikából. A speciális tagozatokra (angol,
német, matematika) jelentkezőknek
viszont még szóbelire is fel kell ké-

meglévő, és nagy sikerrel működő
kéttannyelvű képzésben hoz változást. Különbség még – a képzés időtartama és formája mellett –, hogy
megszűnik a nagy próbatételt jelentő
nyelvi felvételiztetés. Ezzel esélyt
biztosítanak, többek között, a tehetséges gödöllői fiatalok számára is, hogy
bekerülhessenek ebbe a speciális
osztályba, ahová a központi írásbeli
és a hozott pontok alapján lehet majd
bejutni.
Az újdonságokról a gimnázium
honlapján (www.tig-godollo.hu) to-

Mint arról lapunk már korábban is beszámolt, megváltozott
a felvételi rendszer a 6 és 8
osztályos gimnáziumokba. Az
oktatási tárca az idei évtől
megszüntette a szóbeli felvételit, az intézmények csak a központi írásbeli és az általános
iskolai eredmények alapján
dönthetik el kit vesznek fel.
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vábbi részleteket is megtalálhatnak az
érdeklődők.
Az iskola életében igen eseménydúsnak bizonyult az első negyedév. A
dán és német testvériskolából jártak
nálunk vendégek, a gödöllői diákok
tavasszal viszonozzák a látogatást. Az
iskola szervezésében TIG-es csoport
járt/jár kiránduláson Erdélyben, Komáromban, Berlinben és Skóciában.
Nagy sikert hozott még a gimnázium
hulladékgyűjtő környezetvédelmi akciója, a családi nap, valamint a sportnap; mindegyiken több százan vettek
részt.
Az egyházi intézmények speciális
helyzetben vannak, így a városunkban működő Premontrei Szent Norbert Gimnázium is. Az új eljárásról
Bárdy Péter igazgató elmondta, nem
egyszerű a dolguk, hiszen a 8 osztályos gimnáziumba felvételizők az általános iskolából még szóbeli értékelést hoznak magukkal, őket még nem
osztályozzák. Bár a törvény lehetőséget ad arra, hogy a felvételizők iskolájától kérjék, hogy a szöveges értékelést osztályzatban fejezzék ki, erre
nem tartanak igényt. Ennek az az oka,
hogy a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba a tanulók nem csak az iskolán
keresztül jelentkezhetnek, a szülők
önállóan is lebonyolíthatják a felvételizést. Ezért egy háromtagú bizottság
feladata lesz, hogy a szöveges értékelést pontszámokra váltsa át. Ők a negyedik év félévi eredményeit veszik
majd figyelembe.
Emellett élnek azzal a lehetőséggel
is, amit a közoktatási törvény 81.§-a
tesz lehetővé az egyházi oktatási intézmények számára. Eszerint az egyházi iskolák a tanulók felvételének
előfeltételeként kiköthetik valamely
vallás, világnézet elfogadását, s a jelentkezőktől kérhetnek plébánosi
ajánlást és szóban vagy írásban hitbéli ismereteket és vallásgyakorlatot. A
Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban ennek alapján hitéleti beszélgetésre fogják kérni a diákokat.

A Gödöllői Református Líceum
helyzete annyiban más, hogy ide, a 6
osztályos gimnáziumba már jegyeket
hoznak a felvételire a diákok. Mint
azt Barthos Zoltánné igazgatótól
megtudtuk, ők is élnek a lehetőséggel, és nem csak a központi felvételi
eredményei, valamint az 5. osztály
évvégi, és a hatodikos félévi osztályzatok számítanak majd a felvételi során 50-50 százalékban. Az igazgatónő
elmondta, eddig is volt elbeszélgetés
a felvételi eljárás során. Az idén sem
lesz ez másként, s mivel egyházi iskoláról van szó, olyan keresztény, valamint református családok gyermekeit
várják, ahol mind a családok, mind a
gyermekek gyakorolják a vallásukat.

A bekerülés feltétele lesz a lelkészi
ajánlás egy olyan kérdőív alapján,
amit az iskola állít össze, s amit a
lelkésznek postán keresztül kell az intézményhez eljuttatni. Szintén feltétel
lesz, hogy a szülőknek meg kell jelenni a felvételi beszélgetésen.
A 6 és 8 osztályos gimnáziumokba
december 10-ig kell beadni az írásbeli
vizsgára szóló jelentkezési lapot. Az
írásbeli magyar-matematika felvételire a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba
január 23-án, pénteken, a 4 osztályos
gimnáziumokba január 24-én, szombaton kerül sor, ezekbe az intézményekben azonban szóbeli felvételi is
lesz. Az iskolákba a hivatalos jelentkezési lapot február 20-ig kell beadni.

Megfizetünk a hitelért

Gödöllő városa alkalmazkodik a helyzethez

MÖSZ

Drága válságkezelés

Gödöllő város önkormányzata nem várja meg azt, hogy az egyre fokozódó
gazdasági recesszió még nehezebb helyzetbe hozza, mint amilyenben már van.
Mindenki tisztában van azzal, hogy a nehézségekkel teli 2008-as esztendő után
2009-ben tovább szűkülnek a források.
Múlt héten ezért Gémesi György polgármester egy megbeszélésen arról tájékoztatta a város által fenntartott intézmények vezetőit, hogy ebben az évben
a béreken és a kötelező kifizetéseken kívüli kiadásokra bevezetik a közvetlen
jegyzői és polgármesteri kontrollt, ami szigorú, heti ellenőrzést is jelent az intézmények gazdálkodásában. Ezt a polgármester a novemberi képviselő-testületi ülés elé terjeszti. A cél az, hogy a váratlan nehézségek miatt visszafogott
költekezés erredményeként „túléljük“ a következő esztendőt.
Addig a jövő évi városi költségvetést sem tudják tervezni, amíg Magyarországnak nincs elfogadott költségvetése 2009-re. Mint tudjuk, a parlamentben
jelenleg is folyik a költségvetés harmadik verziójának vitája.
Mivel a város bevételei között az iparűzési adó jelentős bevételt tesz ki,
ezért a polgármester a jövő hétre meghívta a városban jelenlévő multinacionális cégek vezetőit, valamint a legjobb adófizető helyi cégeket, hogy kölcsönösen tájékoztassák egymást a 2009-ben várható pénzügyi és gazdasági helyzetről.

Konferencia

Bár néhány héttel ezelőtt a
kormány tagadta, egyik hétvégi interjújában Gyurcsány Ferenc miniszterelnök elismerte, a Nemzetközi Valutaalaptól kapott hitel az államcsődtől mentette meg az országot.
Bár már hetek óta sejteni lehetett, a
gazdasági válság súlyosan érinti Magyarországot, ezt a kormány az utolsó pillanatig megpróbálta tagadni.
Két héttel ezelőtt Simor András, a
Magyar Nemzeti Bank elnöke még
arról beszélt, hogy Budapest nem kívánja felhasználni az Európai Központi Bank által felajánlott 5 milliárd
eurós hitelkeretet, s október 20-án
Veres János pénzügyminiszter is úgy
fogalmazott, ha felvetették a válság
kérdését: „Valótlan állításokkal riogatják az országot, ami súlyos károkat okoz”. Magyarországnak most
mégis igénybe kell vennie az Európai Unió, a Nemzetközi Valutaalap
és a Világbank 20 milliárd eurós hitelfelajánlását. Ezt mindössze két
nappal azután jelentették be, hogy a
pénzügyminiszter úgy nyilatkozott:
„A magyar pénzügyi rendszer stabil”.
Még egy hónapja sincs, hogy Veres János pénzügyminiszter az Info
Rádió egyik műsorában arról beszélt, hogy az átlagos vagy az afölötti keresettel rendelkező munkavállalók jövőre havonta 5000 forinttal vihetnek többet haza, a múlt héten a
kormányfő kénytelen volt bejelenteni, nem többől, hanem jóval kevesebből kell gazdálkodniuk jövőre a

magyar családoknak. A legsúlyosabb
érvágást a közalkalmazottaknak kell
elszenvedniük: miután a kormány
2009-re befagyasztotta a béreket,
még a tizenharmadik havi illetményüket is megvonta az ebbe a kategóriába tartozó munkavállalóknak. A
döntés eredményeként nem csak az
önkormányzati és állami közhivatalokban dolgozók, hanem a pedagógusok, a kulturális és művelődési intézményekben dolgozók, az egészségügyben alkalmazottak is jóval,
akár több tízezer forinttal kevesebbet
vihetnek haza, mint az idei esztendőben. Emiatt az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság október 31-én
felújította tevékenységét. A szakszervezetek véleménye szerint mindezek miatt 2009-ben a közszolgálati
munkavállalók teljes körében példátlan méretű, 10 százalékot is elérő reálkereset-csökkenés fenyeget. Az
Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság azonnali tárgyalások megkezdését sürgeti a kormánnyal.
Nincsenek jobb helyzetben a versenyszférában dolgozók sem. Már
két héttel ezelőtt napvilágot látott a
KSH elemzése, amely szerint a jelenleg 7,5 százalékos munkanélküliség elérheti a 10 százalékot is. Általában 100 ezres nagyságrendű
munkanélküliség növekedéssel számolnak az elemző intézetek Magyarországon, de egyes szakértők
szerint – ha a jelenlegi tendencia
folytatódik –, ez a szám akár a 300
ezret is elérheti, szemben a munkaügyi miniszter legutóbbi 50 ezres
adatával.

Az államcsődöt csak az IMF, a Világbank és az Európai Unió segítségével kerülhette el a kormány. Ez
azonban nem jótékony segítség, hiszen a 25 milliárd dolláros kölcsönszerződés hitelkeretének csupán a
rendelkezésre állási díja 50 millió
dollár, s ha hazánk a hitelt fel is kívánja használni, várhatóan 4-6 százalékos kamatot is kell majd fizetnie.
Ezzel a megállapodással Magyarország hitelállománya magasabb lesz,
mint amekkora a Kádár-korszakban
volt. Ennek gazdasági jelentőségét jól
példázza, hogy a Le Figaro című konzervatív francia napilap is kiemelten
foglalkozik azzal ,hogy a hitelből a
kormány” kolosszális méretű külső
adósságát fogja törleszteni”. A La Tribune című pénzügyi lap Pakisztánnal,
Törökországgal, Ukrajnával és Fehéroroszországgal együtt emlegeti hazánkat, mivel ezen országok váro-

mányosai még hasonló pénzügyi segítségnek, de nem látják sokkal jobban a helyzetet a német elemzők sem,
akik szerint „A hitelfeltételek olyanok, mint egy harmadik világbeli ország esetében”. Ezzel a címmel jelent
meg ugyanis cikk a magyarországi
belpolitikai és pénzügyi helyzetről a
Frankfurter Allgemeine Zeitungban.
Mindezek tükrében már most tudható, a kormány korábbi ígéretei ellenére, 2009 nem lesz a fellendülés
éve. Ezt támasztja alá a számvevőszék előrejelzése is, amely szerint jelentős, a Pénzügyminisztérium előrejelzésénél jóval nagyobb, 2-2,5
százalékos csökkenés is elképzelhető a foglalkoztatottak számában, valamint a tárca legutóbbi mínusz 1
százalékos gazdasági növekedéséhez képest is más adatokkal számolnak, az ÁSZ szerint kb. 2-2,5 százalékos mínusz is elképzelhető.

(folytatás az 1. oldalról)

Az önkormányzatoknál az ügyintézési feladatok megsokszorozódása maga után vonta egy korszerűbb ügyintézési, ügyiratkezelési módszer kialakítását. A tanácskozáson szakértők tartottak előadást a rendszer bevezetésével
járó kihívásokról, az ügyiratkezelő napi
igénybe vételéről, az ezzel járó lehetőségekről, a rendszerben felmerülő problémák elkerüléséről és zökkenőmentes
működtetésről.
A konferencia programjára tűzött
másik fő feladat az informatikai biztonságtechnika ismertetése, szakmai kérdések megválaszolása volt. Az informatika rohamos és széles körű fejlődésével az informatikai biztonság az utóbbi évek egyik legfontosabb szakterületévé vált. Több esetben bebizonyosodott: a biztonság hiánya súlyos anyagi
károkat okozhat. Ez a közigazgatásban
is fontos szerepet játszik, ahol napjainkban alakulnak ki az elektronikus ügyintézés folyamatai, az elektronikus nyilvántartások, adatbázisok. A konferencián szakemberek előadásaikkal betekintést engedtek az informatikai biztonság
kialakításának folyamatába.
A harmadik nagyobb terület az önkormányzati gazdálkodást segítő informatikai megoldások bevezetési tapasztalatainak ismertetése volt. Egy integrált gazdálkodási program bevezetése
nem könnyű feladat. Nagy változást jelent a több évtizedes gyakorlathoz képest. Ráadásul teljes körű, azonnali ellenőrzést tesz lehetővé. Az intézmények általában sértve érzik érdekeiket,
ellenállnak a rendszer bevezetésének.
(k.j.)
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Közélet

Szent István Egyetem

kat, szám szerint 9 fiatalt a fejlődő országokból.
Ide vonatkozó hír,
hogy a FAO-iroda a Világ Élelmezési Nap alkalmából esszépályázatot írt ki a felsőoktatási
hallgatók számára.
A beérkezett pályaművek közül három került díjazásra – egy-egy
laptop formájában. A
három díjazott között a SZIE-ről az
Állatorvos-tudományi Karról Nayartara Glotge indiai származású hallgató és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karról Vida Adrienn PhD-hallgató szerepelt.
Kép és szöveg: -it-

FAO-vezetők
A Szent István Egyetemre látogatott október 27-én Mária
Kadlečíková, a FAO budapesti
székhelyű Európai és KözépÁzsiai Regionális Irodájának
vezetője és Basharat Ali, a FAO
Koordinációs és Decentralizációs Irodájának igazgatója.
A vendégeket Solti László rektor valamint Beke János és Hornok László
rektorhelyettesek fogadták. A SZIE
rektora előadásában ismertette az
egyetem múltját, jelenlegi képzési kínálatát, kutatási tevékenységének fő

irányait, humán erőforrásának jellemzőit és azokat a törekvéseket,
amelyek az idegennyelvű képzések
kínálatának bővítését célozzák az univerzitáson.
A SZIE az idei tanévben első ízben
fogadott FAO-ösztöndíjas hallgató-

Rendőrségi hírek

Bankkártyás visszaélés
A Gödöllői Rendőrkapitányság
nyomozást folytat lopás vétség
megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
2008. június 23-án a reggeli órákban
a nagytarcsai óvoda nyitott öltözőjéből ismeretlen tettes alkalmi lopás
módszerével eltulajdonított egy női
pénztárcát, benne készpénz, személyes iratok és bankkártya volt.
A bankkártya mellett annak PIN
kódja is benne volt a tárcában, így a
képen látható fiatalember 2008. június 23-án 8.56 órakor 100 000.- Ft.
készpénzt vett fel egy gödöllői ATMből.

Kérjük, hogy aki felismeri a képen
látható férfit vagy a bűncselekménynyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Gödöllői Rendőrkapitányságot a 28/514655-ös telefonszámon vagy a 112-es,

107-es rendőrségi hívószámok valamelyikét, illetve névtelensége megőrzése mellett az ingyenesen hívható
06-80/555-111-es telefonszámot!
TRAFFIPAX-NOVEMBER
9-én Váckisújfalu, Erdőkertes
10-én Erdőkertes, Veresegyház
11-én Veresegyház
12-én Kartal, Iklad
13-án Kartal, Iklad
14-én Iklad, Kartal
15-én Iklad, Kartal
16-án Veresegyház, Váckisújfalu
17-én Veresegyház, Erdőkertes
18-án Erdőkertes, Veresegyház
19-én Iklad, Kartal
20-án Veresegyház, Erdőkertes
21-én Váckisújfalu, Veresegyház
22-én Kartal, Iklad
23-án Iklad, Kartal
24-én Veresegyház, Erdőkertes

2008. november 6.

Új nevet kapott a SZIE könyvtára

Tisztelgés Kosáry előtt
A Szent István Egyetem szenátusa október 29-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta, hogy a
Gödöllői Tudományos Könyvtár felvegye Kosáry Domokos
nevét. A könyvtár új hivatalos
elnevezése: Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár
és Levéltár, Gödöllő.
Az életének 95. évében, 2007-ben elhunyt Kosáry Domokos, az MTA egykori nagy tekintélyű elnöke, Széchenyinagydíjas történész, a nemzetközi tudományos élet és közélet kiemelkedő
egyénisége, mellőztetésének időszakában több éven át dolgozott az egyetem
könyvtárában 1952. október 3-ától egészen 1957 őszéig, letartóztatásáig: kezdetben önálló könyvtárosként, később
önálló tudományos kutatóként, végül
igazgatóként.
Mint Koósné Török Erzsébet könyvtárigazgató fogalmazott, Kosáry Domokos meghatározó egyénisége volt a jogelőd intézmény, az Agrártudományi
Egyetem könyvtárának. Nevéhez köt-

KEDVES OLVASÓINK!
Az elmúlt hetekben egyre több jelzés érkezik szerkesztőségünkbe, amelyben
arról tájékoztatnak bennünket, hogy rendszeresen nem kapják meg lapunkat. Kérünk minden kedves olvasót, hogy amennyiben a terjesztéssel kapcsolatban bármilyen észrevételük van, hívják fel szerkesztőségünket a
06/20-525-366-os telefonon (kedd kivételével), vagy írjanak e-mailt a
godolloiszolgalat@gmail.com címre. Mivel vannak olyan területei a városnak,
ahol nincs terjesztés, örömmel vesszük az Önök segítségét is. Így sikerült
például megoldani a Repülőtéri út ellátását, ahol a helyi kisboltban vehetik
át a Gödöllői Szolgálat példányait, más esetekben postán küldjük el a lapot.

Végzetes baleset történt Gödöllőn

Felrobbant egy gázkonvektor
Egy ember életét vesztette, tíz
továbbit pedig füstmérgezés
gyanúval kórházba szállítottak, amikor a múlt héten felrobbant egy gázkonvektor a
gödöllői Szent János utca
egyik lakásban.
Csütörtökön este fél tizenegy körül a
Szent János utca buszpályaudvar felőli végén az egyik lakásásban eddig
pontosan nem tisztázott körülmények között felrobbant egy gázkonvektor. A négyemeletes épületben
történt detonáció következtében a lakásban tartózkodó ember meghalt. A
lakás és a folyosó kigyulladt, de a tűzoltóknak hamar sikerült megfékezni a
lángokat.
A tűzoltók tíz lakót – köztük két kicsi
csecsemőt és több gyereket – hoztak
le az emeleti lakásokból, akiket a
mentők füstmérgezés gyanúval szál-

A hét kérdése
– Ön hogyan vélekedik a zöldhulladék égetésének szigorításáról? – tettük fel a kérdést
kedves olvasóinknak, miután
a képviselő-testület elfogadta
a közterületek és az egyes,
nem közterületnek minősülő
ingatlanok tisztántartásáról,
állagának megóvásáról szóló
rendelet módosítását. Ennek
értelmében közterületen, valamint ingatlanon belül elszáradt növényi hulladékot pénteken 13-tól 18 óráig és szombaton 10-től 13 óráig lehet szabad téren égetni, egyéb időpontokban tilos.
„…Nagyon ideje volt már, hogy szabályozzák az égetést, mert onnantól,
hogy az első levél lehullik a fákról,
addig, amíg egy is van rajtuk, meg
lehet fulladni a kertes részeken.

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.

lítottak kórházba. Szerencsére már
mindenkit kiengedtek, senkinek sem
esett baja. A szakemberek vizsgálják,
hogy statikailag sérült-e az épület.
Gödöllő város önkormányzata részéről dr. Krassay László és Pintér

Zoltán alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője a helyszínen tájékozódott a történtekről és járta végig a lakásokat – meggyőződve
a lakók és a lakások azok állapotáról.
Kép és szöveg: (ta.)

Csak abban bízom, hogy ellenőrizni
is fogják, hogy betartják-e, és szigorúan fognak büntetni…”
Hortobágyi M.

dolgozni járnak, azok meg általában
hét végén. Úgy, hogy ebben az időszakban nem lehet kint megmaradni,
az a jó levegő, ami miatt az ember
szeret itt lakni, az egyszerűen nem
létezik, csak a füstszag. Nem tudom,
egyáltalán mi szükség van égetésre,
amikor ingyen elviszik az összegyűjtött leveleket?...”
K. N.

„Hetek óta nem lehet ablakot nyitni
délután és este, mert mindig füstöl
valaki. Az ember majd megfullad, és
a legbosszantóbb az, hogy sokan otthagyják éjszakára őrizetlenül a parazsat. Régebben, ha el is égettem az
avart, mindig figyeltem arra, hogy
csak olyankor tegyem, ha másokat
nem zavarok. De amióta elviszik a
zöldhulladékot, azóta nem égetem el,
inkább bezsákolom. Nekem is kényelmesebb, és nem szennyezem a
levegőt.”
Szalay Miklós
„…Örülök, hogy végre van ilyen
rendelet Gödöllőn is. Sokszor elviselhetetlen az, ami itt Máriabesnyőn
van, remélem, most megszűnik. Akik
otthon vannak egész nap, azok általában hét közben égetnek, akik meg

... Azt hiszem, ez is egy olyan dolog,
amit ha kulturáltan csinálnának,
nem zavarnak senkit. Mi például a
szomszédokkal nem egyszer megbeszéltük, hogy mikor égetünk, ha
szükség volt rá, és akkor egy óra
alatt elégettünk mindent, amit kellett. Üdvözlöm a szigorítást, és remélem, nem félnek majd megbírságolni
azokat, akik nem tartják be!”
P. L.
A hét kérdése:
– Ön szerint kik fogják a leginkább megérezni hazánkban
a válságot?

hető a Központi Könyvtár tudományos
színvonalúvá alakítása; az egyetemi
könyvtártól elvárható bibliográfiai és tudományos tevékenység, a rendkívül
fontos szakszerű állománygyarapítás, a
külső kapcsolatok kiépítése, a széles körű kiadványcsere megszervezése. Ő
hozta létre az Agrártudományi Egyetem
Tanácsának felkérésére az Agrártörténeti Munkaközösséget, és indította el az
Agrártörténeti Szemle című folyóiratot.
Időszakában hat kiadványsorozat
hívta fel a figyelmet a könyvtárra: köztük bibliográfiák, az új szerzemények
jegyzékei, az Agrártörténeti tanulmányok, valamint a kezdő kutatóknak készített A kutatás és tájékoztatás segédkönyvei kötetek.
Kosáry Domokos a Gödöllői Agrártudományi Egyetem díszpolgára kitüntetésben részesült 1995-ben. A név felvételében támogatásáról biztosította az
egyetemet Kosáry Domokos családja
részéről lánya, Kosáry Judit professzor
asszony. A könyvtár új hivatalos elnevezése: Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllő.

Egy betéti társaságnak vagyok a
kültagja, most lettem nyugdíjas.
Kell-e egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni utánam a cégnek?
A társaság részéről az egészségügyi
szolgáltatási járulékot a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után kell fizetni.
A társaság kültagja ebből a szempontból akkor minősül „társas vállalkozónak”, ha annak tevékenységében
ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony,
vagy megbízási szerződés keretei között látja el. A havi 4350 forintot tehát
csak akkor kell Ön után fizetni, ha
ténylegesen részt vesz a Bt. munkájában, amennyiben kizárólag tőkével
társul akkor nem.
Az idén már három építési telket
értékesítettem, most van vevő a negyedikre is. Az eladáskor kell-e általános forgalmi adót felszámítanom, számláznom, illetve ha igen,
az adószám helyett – amellyel nem
rendelkezem – feltüntethetem-e az
adóazonosítómat? Mikor kell az
adót megfizetnem?
A negyedik értékesítés után Önnek általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége keletkezik, melyet fel kell
számítania. Ennek érdekében be kell
jelentkeznie az állami adóhatóságnál
e tevékenységre vonatkozóan, és adószámot kell igényelnie.
Az adóhatóság által kiadott adószámot kell a számláin feltüntetnie. Az
értékesítést be kell jelentenie az adóhivatalnak, és a bejelentés alapján
határozattal fogják az adókötelezett-

séget megállapítani. A jogerős határozat alapján kell a fizetési kötelezettségének eleget tennie.
Megtámadható-e a már megkötött
szerződés?
A mindennapi életben a szerződések a
felek akaratával jönnek létre, az általuk lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodással, amelyet
kölcsönösen és egybehangzó akarattal kell kinyilvánítaniuk, valamely általuk kívánt joghatás elérése érdekében. Mi a helyzet akkor, ha később
olyan új körülmények jutnak az egyik
szerződő fél tudomására, ami alapján
nem vagy más feltételekkel kötötte
volna meg a szerződést.
Tegyük fel, hogy a házassági vagyonközösséget megszüntető szerződésben a felek fele-fele arányban megosztják a közös ingatlanvagyonukat.
A szerződés aláírása után fél évvel kiderül, hogy az egyik fél tulajdonában
további ingatlanok is álltak melyekről
„elfelejtett” szólni a házastársának.
Mit tehet a sérelmet szenvedett fél?
A Ptk. 201.§ (2) bekezdése lehetőséget ad, hogy a szerződést a sérelmet
szenvedett fél feltűnő értékaránytalanságra hivatkozással támadja meg,
amelyet egy éven belül a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozatával kell
közölnie. Amennyiben a közlés sikertelen, úgy a félnek haladéktalanul bírósági eljárás lefolytatását kell kezdeményeznie. A bíróság bizonyítási eljárást folytat le melynek eredménye
lehet a szerződés érvénytelenségének
a megállapítása és a kereseti kérelemben foglaltaknak megfelelően az értékaránytalanság kiküszöbölése.
A Ptk. további megtámadási okokat is
nevesít, melyeknek nem csak házassági vagyonjogi viszonyokban, hanem a szerződési szabadság elvéből
következően az élet bármely területén
szerepük lehet. Például amikor a szerződés megkötésekor a fél valamely
lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, és ezt a tévedését a másik
fél okozta, vagy ha a felet a szerződés
megkötésére megtévesztéssel vagy jogellenes fenyegetéssel vették rá.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Különleges értékek a gödöllői temetőkben

Zöld Forgatag a Szent István Egyetemen

Mentésre, megőrzésre szoruló a sírok Hetedik alkalommal
A gödöllői temetőkben sok olyan
sír található, amiket a helyiek
mellett még az ország tisztelete
is övez. Ezeket kívánja megvédeni, megőrizni az utókor számára
az önkormányzat a most készülő, a síremlékek helyi védettségéről szóló rendeletével, melynek
megalkotását kezdeményezte a
temető ad-hoc bizottsága. Ennek
az élén Szűcs Józsefné képviselő
asszony áll, aki nemcsak lokálpatrióta képviselőként, hanem a
Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület elnökeként is jelentős
szerepet vállal a gödöllői síremlékek gondozásában.
– Mióta foglalkozik ezzel a munkával?
– 2007 eleje óta veszek részt a temető
ad-hoc bizottságának munkájában, de
annak tevékenysége már jóval korábbra
nyúlik vissza. Létrehozása 2004-ben
vált szükségessé, amikor a kapucinusok
elmentek Máriabesnyőről. Az önkormányzat akkor úgy gondolta, a temető
néhány sírjának megmaradásáról feltétlenül gondoskodni kell, ez az elképzelés
megegyezett a lakosság elvárásával is.
– Jelenleg kik az ad-hoc bizottság
tagjai?
– Gaálné dr. Merva Mária, a Városi
Múzeum igazgatója, Varga Árpád és
Körösfői László képviselők, valamint
Máthé Attila, aki amatőr kutatóként foglalkozik a helyi értékek védelmével.
– Kiknek a sírja kerülhet védettség
alá?
– Gödöllőn sok olyan személy élt,
akik tevékenységükkel jelentős elismertségre tettek szert, ezért nem volt
könnyű dolgunk. A bizottság azt a célt
tűzte ki, hogy az olyan országosan ismert és elismert személyek sírjai kaphassanak védettséget, akik olyan munkásságot fejtettek ki, ami az utókor számára példaértékű. Ehhez a munkához a
városi múzeum rendkívül értékes segítséget nyújtott. A hét meglévő védett sírt
újabb hattal egészítették ki, s megállapodás született arról is, hogy védett sírnak számít a Gödöllőn eltemetett díszpolgárok nyughelye is.
– Ehhez a munkához szorosan
kapcsolódik a Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület munkája is. Az
elmúlt hónapokban lapunk is többször beszámolt arról, hol tartanak az

Olvasóink írták
Tisztelt Szerkesztőség!
Szíveskedjenek a mellékelt fotót az
újságban megjelentetni! Ez a cipőkaparó rács ugyanis a COOP élelmiszer áruház bejáratát díszíti, azt is

mondhatjuk, „ez a hely dohányzásra
kijelölt hely” idejár: Rossmann, Euronics, Kínai, Taxis, lézengő diák stb.
Kérdezem: az illetékeseknek nem
szúrja a szemét a látvány?
Üdvözlettel: Cs. N.
Kedves Olvasónk levelével felkerestük a Gödöllő Coop Zrt-t. Dr. Dúl
Udóné vezérigazgató először is megköszönte, hogy Cs. N. levelével felhívta a figyelmet a problémára, s a
következőkről tájékoztatta lapunkat.
Mivel az áruház nagy gondot fordít

Ivánka-kripta megmentésére tett
erőfeszítéseik...
– Már évek óta dolgozunk azon, hogy
megmentsük a máriabesnyői temetőben
lévő, rendkívül rossz állapotban lévő
Ivánka-kriptát, amelyet többek között
felvállalt az egyesület is. Továbbá célul
tűzte ki, hogy méltó síremléket állítson a
Dózsa György úti temetőben nyugvó
Nagy Sándornak és feleségének is.
Emellett dolgozunk a helyi zsidó ótemető rendbetételén és azon, hogy megmentsük a régi református temető síremlékeit.
– Hol tartanak jelenleg ezek a
munkálatok?
– Az egyesület gondozásában jelent
meg a tavasszal az a kiadvány, ami Ivánka Imrével ismerteti meg az olvasókat.
A Szabó Margit szerkesztésében napvi-

lágot látott anyag megjelentetése jelentős lépése volt annak a munkának, amivel megkezdődött az adományok gyűjtése. Nagyon sokan adakoztak erre a
célra, s ezért ez úton is szeretnék köszönetet mondani a lakosságnak. Jó hír,
hogy találtunk továbbá olyan mecénást
is, akinek a segítségével a tervek szerint
jövő év tavaszára teljes egészében megújulhat a kripta. A másik, számunkra
fontos feladat, hogy méltó síremléket
kapjon Nagy Sándor és felesége, akiknek nyughelyét mindössze kopjafa jelöli. Ez a sír a Városi Múzeum által szervezett szecessziós túra végállomása,
amin gyakran részt vesznek a művészeti
egyetem hallgatói, tanárai, a témával
foglalkozó szakemberek. Az egykori
Gödöllői Művésztelep vezetője nemcsak a hazai szecesszióban töltött be jelentős szerepet, nemzetközi szinten is
környezetének rendben tartására, a
jövőben az eddigieknél gyakrabban
tisztítják majd a bejáratnál lévő rácsot, amit a takarítók csak segítséggel tudnak megtenni, mivel biztonsági okokból azt rögzíteni kellett.
Mint elmondta, ők is gyakran tapasztalják, hogy a járókelők közül sokan
itt dohányoznak, ők azonban nem az
áruházban dolgozók.
Nekik van külön dohányzásra kijelölt helyük, ami megfelel
mind a munkaügyi,
mind a tűzvédelmi előírásoknak. Sajnos, azonban a járókelők szemetelését nem tudják
megakadályozni, bár ez
a probléma nem csak az
áruházat érinti. A problémára azonban úgy véli, megoldást
jelenthetne, ha a főtéren olyan szemetesek is lennének, amiken a csikkek számára is lenne hely.
Tisztelt Szerkesztőség!
Nagy örömmel olvastam, hogy végre
megszűnhet a füstölés. Nagyon sokunknak okozott ez a probléma
kellemetlenséget, főleg így ősszel.
Szeretném tudni, hogy ezentúl hol
lehet bejelenteni, ha valaki mégis a
megadott időn túl éget. Én egyébként

elismerést szerzett városunknak. Úgy
gondoljuk, hogy a jelenlegi állapot nem
méltó sem a művészházaspár emlékéhez, sem ahhoz, ahogyan Gödöllő városa az emléküket ápolja. Felkértük Varga Zoltán Zsolt szobrászművészt, készítse el egy méltó síremlék terveit. Jelenleg háromféle makett van az egyesület birtokában. Keressük azokat a támogatókat, akiknek a segítségével valamelyiket felállíthatnánk.
– Az önálló síremlékek mellett az
egykori zsidó ótemető rendbetételén
is régóta dolgoznak. Ezek a munkák
most hol tartanak?
– Megdöbbentő tény, hogy ez a temető még a város épített emlékei között
sem szerepel. Folyamatban vannak a
legsürgősebb munkák, amikhez pályázati forrásokat és adományokat is szeretnénk felhasználni. A
rendkívül rossz állapotban lévő sírkövek megmentéséhez nagy segítséget kaptunk Varga Árpád
kőfaragó mestertől, aki
vállalta, hogy a megsülylyedt és végveszélybe került síremlékeket önköltségi áron helyreállítja. A
másik nagy feladat, amit
szeretnénk megvalósítani, az a régi református
temetőhöz kötődik. Itt
nagyon sok lejárt sír található, s arra gondoltunk, nemcsak kegyeleti,
hanem
helytörténeti
szempontból is fontos lenne ezeket
megmenteni. Ezért szeretnénk a temető
felső részében ezekből egy síremlékparkot kialakítani. A temetőt üzemeltető
VÜSZI már biztosított bennünket partnerségéről, s bízunk a tulajdonos református egyház támogatásában is.
– Bizottsági elnökként és egyesületi
vezetőként is együtt kell működnie a
temető tulajdonosokkal. Ők hogyan
viszonyulnak az elmúlt időszakban
megfogalmazott elképzelésekhez?
– Valamennyi tulajdonossal jó az
együttműködésünk mind bizottsági,
mind egyesületi alapon. Ők átérzik, miért tartjuk fontosnak ezeknek az értékeknek a megőrzését, hiszen nem beszélhetnénk ma ezekről (többségének
régen lejárt a megváltása), ha ők kegyelettel és tisztelettel nem őrizték volna
eddig is az utókor számára.
még az elfogadottnál is szigorúbb
lettem volna, hiszen semmi sem indokolja, hogy el kelljen a zöldhulladékot égetni, akkor, amikor ingyen
elviszik.
Tóth M.
Kedves Olvasónk!
Az égetést is szabályozó köztisztasági rendelet megszegésével kapcsolatosan az önkormányzat hatósági
irodáján tehet bejelentést az 529-246,
vagy 529-173-as telefonszámokon
munkaidőben, vagy panaszát, észrevételét írásban is eljuttathatja az
alábbi címre:
Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala, Hatósági iroda 2100, Gödöllő,
Szabadság tér 7.
Kedves Olvasóink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
rovatunkban csak olyan levelek közlését, megválaszolását tudjuk teljesíteni, amik névvel és címmel ellátva
érkeznek szerkesztőségünkbe.
Természetesen mindenkinek van arra
lehetősége, hogy megőrizze inkognítóját. Amennyiben a kedves levélíró
kéri, csak nevének kezdőbetűit tüntetjük fel lapunkban, vagy írása név
és cím a szerkesztőségben jelöléssel
jelenik meg.

A környezet- és természetvédelmi programsorozatot november 10. és 13. között a
Szent István Egyetem gödöllői
főépületének földszinti rektori
dísztermében rendezi meg a
GATE Zöld Klub, a Tölgy Természetvédelmi Egyesület, a Göncöl és a Magonc Alapítvány és
a Szent István Egyetem Kulturális Missziója a Zöld Forgatagot. Délelőttönként iskolásokat, 14 órától pedig minden érdeklődőt várunk, aki bővebben
szeretne hallani a mindennapi
„zöld”-ségekről. A belépés díjtalan.
A látogatókat természetfotó-kiállítás,
a Felesleges Áruk Fóruma és biobüfé
fogadja ásványokkal, ősmaradványokkal, madártollakkal, majd civil
szervezetek standjait járhatják végig,
útba ejtve a népművészeti (Picur Műhely) és a környezet- és egészségbarát
termékek boltját. A kiállításokat ősi
gabona és zöldség tájfajták és Fair
Trade (méltányos kereskedelem) sarok fogják színesíteni. A gyerekeket
Illatodú, Termésdoboz és az Ökomata
környezetvédelmi kérdései várják.
November 10-én, 17 órakor dr. Fülöp Sándor, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési biztosa nyitja meg a Forgatagot A jövő nemzedékekre nehezedő veszélyek, kihívások és a civil
szervezetek lehetőségei című előadásával. Őt Berecz András mesemondó
estje követi 19 órakor. 11-én, 14 órától a Picur Műhely keretében kártyaszövés, fonatok készítése, gyékényezés és termésállatka-készítés lesz. 15
órától Sárospataki Barnabás vetítéses
útibeszámolóját láthatják az Országos
Kék Túra végigjárásáról. Ezt követően a Csizmazia György Országos Természetfilm-fesztivál díjazott filmjeit
vetítjük: 16 óra: Töretlen látóhatár – a
Hortobágy változásairól, 16.30: Meddig lesz túzok. 17 órától Magyarország védett növényei (filmösszeállítás) és „Vásott kalapos úr” (Kittenberger Kálmán Afrika-kutató életét
bemutató film premierje) és beszélgetés az alkotókkal (Koltay Erika,
Sáfrány József). A napot utóbbi film-

jei zárják 19 órától A Kamerun-hegy
árnyéka – kutatások a világ legdiverzebb esőerdejében; Az én Afrikám Sossusvlei, Sperrgebiet – a Namíb-sivatag titkai; Kilátás a Nagy-Kopaszról – a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi
Körzet.
November 12-én természetfilmekkel nyitunk (14 óra: Túzokvédők,
14.30.: Vidrasors, 15.30.: Pápua-Új
Guinea – egy másik időzóna). 16
órától Fehérvári Bence mutatja be
Korzika természeti és kulturális kincseit, őt Molnár V. József követi 17
órakor Házépítés a régiségben című
előadásával. 19 órától a Tizenkét kőmíves filmsorozat Reischl Gáborról
és a vidéki organikus építészetről szóló részét vetítjük és beszélgetünk a
film készítőjével, Csontos Györgyivel.
13-án is természetfilmekkel kezdünk (15.30: A sebhelyes, a zöldfülű
és a kibic; Vadmák; Az istenek eledele; Szerengeti, Ngorongoro – a szafari-turizmus; Ősz a Görgényben;
Szigetközi lovasok; A Sas-hegy és a
város). 17 órától Lechner Judit érkezik hozzánk Barátságos kiskert – fűszer- és gyógynövények a házikertben címmel, majd 19 órakor a
ROKKKA nép- és világzenei zenekar
koncertjével zárul a 7. Zöld Forgatag.
Iskolai csoportokat napközben is
örömmel fogadunk a következő,
körülbelül 45-60 perces előadásokra,
valamint a kiállításon vezetést tartunk
és működtetjük az Illatodút, Termésdobozt és az Ökomatát. Kedden 8.15:
A gyógynövények világa; 10 óra: A
Föld, amelyből élünk (geológia); 12
óra: Természetbarát lakóhely; 14 óra:
A Föld, amelyből élünk (geológia).
Szerdán 8.15, 10 óra és 12 órai kezdettel: „Csoda-bogarak” – a rovarvilág sokszínűsége. Csütörtökön 8.15kor A gyógynövények világa; 10 óra:
Mindennapi madaraink; 11.45: A
gyógynövények világa; 13 óra: Mindennapi madaraink. Minden esetben
előzetes egyeztetést kérünk a 06-30221-4798 telefonszámon Vizsnyiczai
Borcsánál. Mindenkit szeretettel várunk!
dr. Malatinszky Ákos
a szervezők nevében

Meghívó
Erzsébet-nap alkalmából a Sisi
Baráti Kör koszorúzást tart november 16-án, vasárnap 13.15-től, Gödöllőn, az Erzsébet parkban.
Beszédet mond Gaálné dr. Merva Mária múzeumigazgató, az Erzsébet
Királyné Alapítvány kuratóriumának titkára.
A megemlékezés tisztelgő koszorúját helyezik majd el: Gödöllő Város Önkormányzata, a Gödöllői Királyi Kastély, az Erzsébet Királyné Szálloda és
baráti kör képviselői.
Szeretettel hívjuk és várjuk a gödöllőieket, jöjjenek el, hogy együtt emlékezhessünk a magyarok szeretett királynőjére.
A Sisi Baráti Kör ezúttal köszöni meg a személyi jövedelemadó 1 %-ából
érkezett adományokat. Az összeget az idén is az Erzsébet-napi megemlékezésre fordítjuk. Kérjük, hogy továbbra is segítsék tevékenységünket,
hogy méltóképen tudjuk ápolni névadónk emlékét.
A Sisi Baráti Kör adószáma: 18665790-1-13
Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Pf. 211
e-mail: sisibaratok@rubicom.hu

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat
szeretettel meghívja a kedves érdeklődőket

NOVEMBER 11-ÉN 16 ÓRAKOR KEZDŐDŐ
SZENT MÁRTON NAPI MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE
Helyszín: Petőfi Sándor Általános Iskola
A műsort az első német nemzetiségi osztály diákjai adják.
Különösen ajánljuk a programot azoknak, akik a 2009/2010-es
tanévben gyermeküket a német nemzetiségi osztályba szeretnék íratni.
www.godollonemet.5mp.eu
godollonemet@invitel.hu

6 Gödöllői Szolgálat

2008. november 6.

Kultúra

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Recept az életre
Müller Péter a Varázskő című
most megjelent könyvének írásaiban is, akárcsak máskor, korábbi műveiben a „másik világra” néző ablakot nyitogatja.
Elénk kíván tárni legalább valamennyit abból, amit csak a szívével, lelkével lát az ember.
Szív. Talán annak még tudatában vagyunk, hogy van szívünk. Mert fáj.
Még azt a szívfájdalmat is érzékeljük,
amit nem vizsgálhatnak EKG készülékkel. De hogy lelkünk is van, telisteli belső élményekkel, arra, úgy tűnik, egyre kevésbé gondolunk.
Pedig, állítja az író, egy varázskövet kaptunk a kezünkbe, mikor a világra jöttünk. A Teremtőnk a kezünkbe nyomott egy követ. Az a mi tiszta,
romolhatatlan lényünk. Az igazi valónk. Ami megment minket minden
veszedelemtől – de csak akkor, ha
nem feledkezünk meg róla.
Különböző élethelyzetekbe visz el
Müller Péter. Életünk különböző társaival való viszonyunkat boncolgatja.

Kiindulási pontként
a saját életét, a saját
társait veszi alapul, a
nagyszülei, a szülei,
a felesége, az unokái
jelennek meg a lapokon. Bekukkanthatunk munkahelyére a Madách
Színházba, ott lehetünk vele író-olvasó találkozókon.
A szerelem természetrajzával sokat
foglalkozik. Mi köt össze egy férfit és
egy nőt. Manapság. És mi kötött öszsze régen. Úgy véli, alapvető változások történtek ezen a téren az idők
során.
Persze van, ami örök. A szerelem.
A szerelem számottevőbb lehet, mint
a vonzó külső, mint a közös érdeklődés, a pénzről, a vagyonról, az érdekről már nem is beszélve.
Akik ismerik az írásait, tudják,
hogy ő szerencsés volt. Hogy megtalálta azt a nőt, akivel már fél évszázada jóban-rosszban együtt vannak. A
párját. Hogy csinálta? Hogyan tartja
elevenen hosszú évtizedek óta a közöttük lobogó tüzet? Igyekszik átadni

Egy este, három produkció

Eltáncolt érzelmek

– Három olyan produkciót láthatnak a
nézők, amelyek mindegyike az érzékekre, érzelmekre épít – nyilatkozta
lapunknak Egerházi Attila balettigazgató. – A Tengeröböl különösen érzéki darab, ami egy párkapcsolatról
szól, amelyben végigkísérheti a
szemlélő az abban végbemenő változásokat. Ennek a mély érzelmi szálnak talán ellenpontja lehet a Csillám
és por. A két szó lényegében ellentétpár, hiszen ha azt halljuk, hogy csillám, valami szép, csillogó, fennkölt
dologra gondolunk, ugyanakkor a
porról az egyszerűség, az elsüllyedés
és a megsemmisülés jut inkább az
ember eszébe. Erre épül ez a rendkívül vidám, jó hangulatú absztrakt
táncmű, ami bővelkedik az iróniában
és a humorban. Az est második része
a Bolero. Ez számomra nem más,
mint a vágyak megjelenítése táncban,

amelyben az első halk hang megszólalásától lassan, folyamatosan jutunk
el a teljes kibontakozásig, s jutunk el
az érzelmek hullámain át a teljes extázisig.
– Ezt az estet nemrég mutatták
be itt, Gödöllőn, óriási sikerrel. Ez
az első alkalom, hogy ilyen rövid
időn belül ismét műsorra tűzik
ugyanazt a produkciót. Miért döntöttek így?
Fotó: Tatár Attila

Ismét a táncé lesz a főszerep a
Petőfi Sándor Művelődési Központ színpadán november 8án. A szeptemberi óriási siker
után ismét megelevenedik a
három táncmű: a Tengeröböl,
a csillám és por, valamint a Bolero. Petr Zuska és Egerházi Attila koerográfiáit a Magyar
BalettSzínház Gödöllő művészeinek előadásában láthatja a
közönség.

– A szeptemberi előadás sikere
után a művelődési központ vezetésével egyetértésben úgy gondoltuk, az
elmúlt időszakban kialakult az a kö-

a titkát, talán okulhatunk belőle. Noha
mindenkinek megvan a maga sorsa.
Ám van, amit feltétlenül ajánlhat:
ne gondoljunk arra, ami fáj. Ne foglalkozzunk azzal, ami lehúz, inkább
törődjünk azzal, ami felemel. Fülünkbe súg egy varázsmondatot: „A
legjobb gyógyszer bánat és sajgó seb
ellen: rá sem gondolni!”
Neki Goethe adta ezt a receptet.
Most továbbadja. Használjuk minél
többen.
(Müller Péter: Varázskő)
- nád zönség, amelyre alapozva két egymást
követő alkalommal is meg lehet tölteni a nézőteret, hiszen a tapasztalatok szerint egyre nagyobb az érdeklődés ez iránt a műfaj iránt. Az est azonban újdonsággal is szolgál, hiszen
először lép velünk színpadra Holoda
Péter, s első alkalommal táncol főszerepet a Csillám és por előadásában
Svidró Viktor.
– Három különleges hangulatú
művet láthat a közönség ezen az estén. Mi alapján kerültek egymás
mellé ezek a produkciók?
– Különböző hangvételű műveket
állítunk színpadra, egy olyan előadást
valósítottunk meg, amelyben minden
darab más érzelmeket, hangulatokat
jelenít meg. Ez az est egyfajta keresztmetszetet is nyújt együttesünk
gazdag repertoárjából.
– A múlt év decemberében nagy
sikerrel adták elő Csajkovszkíj
Diótörőjét. Az előadás a legifjabb
korosztály körében is nagy sikert
aratott. Számíthatunk arra, hogy
az ünnep közeledtével ismét megelevenednek a jól ismert figurák a
művelődési központ színpadán?
– Most is készülünk, hogy egy
igazi különlegességgel lepjük meg a
gödöllői közönséget, de nem a karácsonyhoz kötődően. A jól ismert és
népszerű Diótörő helyett most egy
olyan előadást állítunk színpadra,
ahol a Gödöllői Szimfonikusokkal és
a Talamba Ütőegyüttessel közösen lépünk fel egy Újévi koncert keretében,
január elején.
-jb-

Halottak napi hangverseny

A harmadik requiem
Méltó helyszínen, a Szentháromság Templomban rendezte
meg idei őszi koncertjét a Gödöllői Szimfonikus Zenekar,
akik ezúttal Mozart Requiemjét szólaltatják meg november
2-án, Halottak Napján.
Nemcsak a zenekar számára volt jelentős a hétvégi hangverseny, hanem

a templom számára is, ami csaknem
kicsinek bizonyult. Még Szecsődi
Péter esperest is meglepte, milyen sokan jöttek el, hiszen több mint hatszáz

érdeklődő, zenebarát zsúfolódott öszsze a templom falai között.
A szimfonikusok őszi hangverseny
nem minden évben kapcsolódik a Halottak Napjához, először 2003-ban,
majd 2005 októberében választottak
ehhez kapcsolódó témát. Verdi és
Brahms után most Mozart művét választotta erre az alkalomra Gál Tamás. Ez a mű rendkívül fontos a
kiváló karnagy és a zenekar kapcsolatában,
ugyanis, amikor tizenöt évvel ezelőtt először
dolgoztak közösen, ezzel a művel léptek a
közönség elé. Az előadás során Debrenceni
Kodály Zoltán kórus,
Juniki Spartacus (hegedű), Farkas Erzsébet (szoprán), Schöckl
Atala (alt), Mukk József (tenor), és Kováts
Kolos (basszus) közreműködésével csendült fel Mozart
megemlékezésnek is beillő remekműve.
Kép és szöveg: bj, tl

Gödöllői kisdiák a Mentor – Magyar Csillagok műsorban

Farkas Iván előadása

Iskolájának is elismerést szerez Lukács Lilla

Énekesek éve

A Damjanich János Általános
Iskola speciális pedagógiai
programja alapján kiemelten
kezelik a művészeti nevelést,
ezen belül a hagyományőrző,
kézműves oktatást is. A jeles
napok mellett az évfordulókra
is odafigyelnek.
Ebben az évben több országos verseny kapcsolódik a „Reneszánsz évhez”. Idén Mátyás király felé fordult a
figyelem, több Kárpát-medencei verseny is foglalkozott ezzel a témával.
A reneszánsz év a Damjanich iskola számára elismerést hozott, Lukács
Lilla Réka, az intézmény 3/a osztályos tanulója ugyanis az „Új reneszánsz” Budapesti Művészeti Fesztivál Mátyás népmese illusztrációs rajzpályázatán I. díjban részesült, majd a

Budai Várban megrendezett „Virágos
Kalotaszeg” című képzőművészeti és
népművészeti kiállítás alkalmából
meghirdetett pályázaton az alkotásáért I. díjat kapott.

Az intézmény fontosnak tartja a szép magyar beszédet, ezt segíti
a báb-, a dráma- és a
drámapedagógiai oktatás. Lukács Lilla ennek
kapcsán újabb elismerést szerezhet iskolájának. A Duna Televízió
most ősszel mutatja be a
Kárpát-medencében élő
tehetséges gyerekeket a
mesemondás területén.
2008. november 9-én
vasárnap, 19 órakor lesz
a Mentor – Magyar
Csillagok „Csillagszemű” címmel
meghirdetett mesemondó verseny
harmadik elődöntője a Duna Televízióban. Ebben az élő műsorban versenyzőként szerepel városunk kis-

diákja, Lukács Lilla Réka, aki az elmúlt
két évben számos mesemondó versenyt
nyert, itt egy Mátyás királyról szóló
mesét mond el. A négy elődöntőből álló
„Csillag-szemű” mesemondó versenyen összesen 12 diák vesz részt, közülük négyen jutnak a középdöntőbe.
Kérjük kedves olvasóinkat, nézzék
meg a november 9-én 19 órakor kezdődő vetélkedőt a Duna TV-n, és ha
tetszik a produkció, támogassák szavazatukkal Lukács Lillát, a Damjanich iskola kisdiákját!
-lb-

A Chopin Zeneiskola és a Gödöllői Richard Wagner Egyesület közös szervezésében
idén is folytatódik dr. Farkas
Iván zenei előadás-sorozata
a zeneiskola hangverseny termében.
Az idei sorozat első előadása november 7-én, pénteken, 18 órakor
lesz, címe: „1873“. Ez az év arról
nevezetes, hogy a századforduló
nagy énekesei közül hárman is ekkor születtek: Enrico Caruso, Leo
Slezak és Fjodor Saljapin. Természetesen nem csak róluk esik majd
szó az est folyamán, ugyanis akik
jól ismerik dr. Farkas Iván előadásait, azok már tudják, nem maradnak
zenei élmény nélkül a résztvevők,
akik a kitűnő művészeket archív felvételekről hallgathatják meg.
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GÖDÖLLŐI
IPARMŰVÉSZETI
MŰHELY

ÚJ JELENTKEZŐKET VÁR
13 ÉVES KORTÓL
A RAJZ – PLASZTIKA – KERÁMIA
TANFOLYAMRA
A kurzus keretében az őskor plasztikai világával, a kerámia készítés
technikáival, a rajz és a szobrászat
alapjaival ismerkednek meg a résztvevők.
Foglalkozások időpontja: kedd,
14.30 – 18.30 óra
Művészeti vezető: F. Orosz Sára keramikusművész

KarÆcsony Angyala a KastØlyban
Közeledik a Karácsony. A kastély hamarosan fényes díszbe öltözik, s az ünnepvárás titkokkal teli napjaiban az öreg falak közé beköltöznek a karácsony angyalkái. Szeretnéd, ha a Tiéd is köztük lenne? A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum idén is meghirdeti hagyományos gyermekrajz-pályázatát „Karácsony Angyala a Kastélyban” címmel. A karácsonyi angyalkákat idén kétféle módon várjuk: üvegfestéssel, (fóliára, esetleg plexilapra) és akvarellel, krétával, tussal (kartonlapra). A pályázatokat lezárt borítékban, nevetek, lakcímetek és telefonszámotok feltüntetésével a kastély titkárságára juttathatjátok el. Beérkezési határidő:
2008. november 27. Postacím: Gödöllői Királyi Kastély Kht. 2100 Gödöllő, Pf.
406. A borítékra írjátok rá: Karácsony Angyala a Kastélyban.
A legszebb alkotásokból kiállítást rendezünk a kastély földszintjén, a legeslegszebbeket pedig ajándékkal jutalmazzuk. A díjakat december 6-án 14 órakor a Mikulásváró műsor keretében adjuk át a pályázat nyerteseinek, a kastély dísztermében. A kiállítás 2009. január 4-ig tekinthető meg.

Indonéz zongorakoncert a
Gödöllői Királyi Kastélyban
2008. november 23., 18 óra

1. kurzus: 2008. november – 2009.
január hó: 20.000 Ft
2. kurzus: 2009. február – május hó:
30.000 Ft
Helye: Gödöllői Iparművészeti
Műhely alkotóháza, Gödöllő,
Körösfői utca 15-17.
Jelentkezés: Sukta Józsefné,
28/419-660

A FRÉDÉRIC CHOPIN
ZENEISKOLA
programjai

November 7. péntek 18 óra
„1873” – Dr. Farkas Iván előadása
November 8. szombat 11 óra
Papp Lajos: Az égig érő fa –
Philippné Legeza Judit növendékeinek hangversenye (zongora)
November 13. csütörtök 17 óra
Bartek Zsolt növendékeinek hangversenye (klarinét, furulya)

Előadók: Iravati Sudiarso és Aisa Sudiarso
November 17. hétfő 18 óra
Székely Judit növendékeinek hangversenye (furulya)

Információ: cs.peterfi@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

TOROCZKAI WIGAND EDE (1869-1945)

építész, iparművész kiállítása a
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUMBAN
A kiállítással egyidejűleg a Holnap Kiadó monográfiát jelentetett meg róla.
(Keserü Katalin: Toroczkai Wigand Ede. Budapest, 2007.
Az építészet mesterei sorozatban. Szerk. Gerle János.)

8 Gödöllői Szolgálat

2008. november 6.

Város–Kép

Megemlékezés a hőseinkről

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!

Gödöllői vadászatok (1.)
Gödöllő környékét mindig is nagy erdők vették körül,
így jelentős vadászterületnek számított. A vadászat a főúri társadalom egyik jelentős eseményének számított,
ami évszázadokig csak a kiváltságosoknak megengedett
szórakozás volt.
Egy-egy nagyobb vadászaton akár több száz fő is részt
vehetett. A feljegyzések szerint a gödöllői erdőkben
1382-ben már Nagy Lajos király is vadászott, ekkor még
főleg farkasra. Később Hunyadi Mátyás vadászott
gyakran ezekben az erdőkben szarvasra és vaddisznóra. Gödöllő történetében Grassalkovich Antal
megjelenése jelentette a fordulópontot. Grassalkovich a kor legnagyobb birtokszerzője volt, aki Hatvantól Pestig járhatott saját birtokán. Birtokainak
székhelye Gödöllő lett, ahol 1774-ben kastélyt épített. A kastélytól keletre 200 kilométeres kerítéssel
vadaskert létesült, melyben hattyústavat, és fácánoskertet is létrehoztak. A babati erdőkben szarvasokat tartottak, melyeket télen szénával és lucernával tápláltak és tartottak erősen. A gímszarvas őshonos volt a gödöllői erdőkben, de a török hódoltság alatt csaknem kipusztult. Grassalkovich Ausztriából hozatott szarvast vérfrissítésre és szaporításra. Innentől két féle szarvast különböztettek meg, amiről
Nemeskéri Kiss Géza Ein Vierteljahrhundert Edelwildhege in Gödöllő című könyvében ír. A vadaskert több
részén vadászati pihenőket úgynevezett Lusthaust és filagóriát is létrehoztak. Az egyetlen megmaradt filagória
ma még romos állapotban a régi kapucinus kertben található, de eredetileg az Antal-hegy tetején állt és valószínűleg 1791-ben állíthatták.
A Grassalkovichok gyakan láttak vendégül királyi, főúri és más előkelőségeket, akikkel a vadaskertben vadászatokat rendeztek. A vadászatok alkalmával megfordult
itt Albert lengyel király, báró Podmaniczky János, herceg
Esterházy Miklós. A Grassalkovichok kihalása után a birtok teljesen lezüllött. Az újabb fellendülés a monarchiá-

nak volt köszönhető. 1867-ben a magyar országgyűlés a
gödöllői koronaurodalmat ajánlotta fel koronázási ajándékként Ferenc József királynak és Erzsébet királynénak.
A király 1867. március 26-án járt először Gödöllőn szalonkázni gróf Andrássy Gyula, báró Wenckheim Béla és
Paar gróf kíséretében. Ferenc József uralkodása alatt a
gödöllői vadászat új éltre kelt. A Grassalkovich által létrehozott vadaskert megszűnt és helyette az egész uradalom vadászterületté lett. A nagy szakértelemmel előkészített vadászterületet 1874. január 1-jén átvette az osztrák mintára szervezett Császári és Királyi Udvari Vadászati Hivatal, aminek első vezetője Pettera Hubert volt.
A királyi család minden ősszel szívesen időzött a kastélyban, ahol hatalmas vadászatokat szervezetek.
Jelentősek voltak az Erzsébet királyné által kedvelt
falkavadászatok. A királyné saját harrier-falkát tartott Gödöllőn, amivel nyúlra, rókára és szarvasra
vadásztak. A kastély istállójában 51 vadászló volt.
Ebből 12 a király, 17 a királyné, 14 az udvari kíséret és a vendégek, 8 az udvari személyzet részére.
A vadászatok előtt a fővadászmester az előző napon a király elé terjesztette azoknak a névsorát,
akik az uralkodó engedélyével meghívhatóak voltak az udvari vadászatra. Miután a király kijelölte a
meghívandók névsorát, még aznap szétküldték a
meghívókat. 1882-től Erzsébet királyné betegsége
miatt megszűntek a királyi falkavadászatok. A harrier-falkát eladták. Petterának a falkavadászatok

megszűnése után volt ideje a vadászat többi ágával is foglalkozni. Jelentősebbek lettek az apróvadra való vadászatok, valamint a hajtóvadászatok. Tavasszal főleg a szalonkavadászat volt jelentős. A szalonkabehúzáson csak
meghívottak vehettek részt. Előfordult, hogy egy-egy
ilyen vadászaton több száz szalonkát is lőttek egyetlen éjszaka alatt. Az udvari vadászhivatal 1880-ban Csehországból hozatott fácánt és foglyot telepített a gödöllői
erdőkbe, majd 1889-ben Angliából vadpulykát, Németor-

szágból királyfácánt hozatott a király. A vadpulyka vadászata olyannyira kedveltté vált, hogy később a fácántenyésztést majdnem abba is hagyták. Szintén próbálkoztak
siketfajdtenyésztéssel, de azzal nem értek el sikereket.
Ferenc József nagy vadásznak számított. Főként a
szarvas- és vaddisznó-cserkészetet kedvelte s csak ritkábban vett részt hajtóvadászatokon. Kedvenc vadászterülete a Juharos, Valkó és Szentkirály voltak. Míg a juharosban főként vaddisznózni járt a király, addig a szentkirályi
erdőben a gímszarvasra vadászott. A Juharosban évente
legfeljebb csak egyszer rendeztek hajtóvadászatot, ekkor a Szép Juharfánál találkozott a vadászcsapat. Szentkirályra kizárólagosan csak Ferenc József járhatott vadászni és csak nagyritkán engedte meg, hogy egy-egy
vendége vele tarthasson. A feljegyzések szerint megfordult itt Lipót bajor herceg, vagy 1888. szeptember 25-én
szintén itt vadászott a walesi herceg, aki egy pompás 14es szarvasbikát lőtt. Rudolf trónörökös is szenvedélyes
vadász volt és sokszor megfordult Szentkirályon. 1875
telén például sasokat ejtett ezen a területen.
1894. október 15-én nagy vadászatot tartottak Gödöllőn. Erről Ripka Ferenc könyvében olvashatunk: „midőn
Sándor szerb király látogatta meg Gödöllőn királyunkat,
a haraszti erdőben volt az ifjú király tiszteletére érdekes
vadászat… Már délre járt az idő, midőn a büszke paripás
udvari fogatok begördültek a szép lombos erdőbe. Az elsőben ült Ferencz József király s mellette királyi vendége… Az eső szaporán hullt, de ez nem tartotta vissza az
előkelő társaságot, hogy megbeszélje a programot. A csoport közepén királyunk, mint házigazda, mellette pedig
Sándor szerb király állt, azután Lipót bajor herceg, Ferdinánd toscanai nagyherceg, Hohenlohe hg. főudvarmester,
Lichtenstein hg. főlovászmester, Paar gr. főhadsegéd… A
megbeszélés után helyikre vezették a vadászokat s nyomban felhangzott a hajtók lassú kopogása... A fácánkakas
hangos robajjal szökik a magasba, utána egész falka menekül ijedt rikoltással, a nyulak tétova ugrással iramodnak, itt egy szalonka suhan keresztül, amott csatakos vadpulyka igyekszik nehéz szárnyvetéssel a szabadba, és sebes ügetéssel viszi irháját a róka. A puskák szüntelenül
ropognak… A fővadászmester jelentést tett a sikerről: esett 106 nyúl, 110 fácán, 8 vadpulyka, 5 szalonka és 1 róka
is terítékre került.”
Erzsébet királyné 1898-ban bekövetkezett halála után
a király egyre kevesebb időt töltött Gödöllőn, így a vadászatok is abba maradtak. Majd csak az 1930-as években,
Horthy Miklós kormányzósága alatt válik Gödöllő ismét
vadászati központtá, és jelennek meg újra királyi fők a
(folytatjuk)
gödöllői erdőkben.

Halottak Napján
Gödöllő önkormányzata október 31-én, pénteken halottak
napi megemlékezést tartott a
Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol műsorral és koszorúzással tisztelegtek az áldozatok emlékének.
Madarászi László, Bucsyné Prém Katalin és Rehorovszky Gábor irodalmi
műsora után dr. Szabadfalvi András
főorvos, a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatója mondott beszédet. Az önkormányzat részéről dr.
Krassay László és Pintér Zoltán alpolgármester koszorúzott.
– Mindenszentek és Halottak Napja alkalmából a hősi halottainkra emlékezünk. Sokan vannak. A magyar
katonák sorsát forradalmak, ellenforradalmak, háborúk és más korszakváltó események határozták meg. A
háborúk hősei azok, akik dicsőséggel,
vagy dicstelenül, harcban, küzdelemben, vagy tehetetlen áldozatként fejezték be az életüket – mondta Szabadfalvy András. – Gödöllő városa
hagyományosan mindig fontosnak

tartotta a hősi halottak emlékének
ápolását. Ezt bizonyítja a településen
fellelhető sok emlékmű, szobor, márványtábla és más alkotás. ...
A mi fontos feladatunk, hogy gondosan ápoljuk a hősi halottaink emlékét, a kezükből kihullott zászlót emeljük magasba és tartsuk erős kézzel,
mert reánk élőkre, életben maradottakra hárul a jövőnk jó irányba fordításának minden teendője!

Katonai emlékműveink
Gödöllőn sokhelyütt találhatunk ka- A premontrei rendház
tonai emlékművet – magyart és ide- mögött állt I.
gent egyaránt.
világháborús
A legismertebb talán a Dózsa emlékmű
György úti temetőben lévő, s az
1849. április 6-ai, isaszegi csatának
emléket állító szobor, mely egy
ágyúnak dőlő, roskadozó női alakot
ábrázol, aki egy címeres zászlót tart
a kezében. Ezt 1899-ben állították.
Ugyanebben a temetőben áll az
első, még 1861-ben állított 1848/49es emlékmű, mely egy kőobeliszk,
rajta egy növényfüzér fut keresztül.
Az I. világháborúban elesett gödöllőieknek előtt tiszteleg az 1930ban felavatott Hősök szobra, mely
egy fiatal férfit ábrázol egy nemzeti lobogóval a kezében. A bronzszobor mögött található a II. világháborúban elhunytakra emlékező,
1997-ben leleplezett műemlék.
Sajnos ma már csak a fényképeken láthatjuk azt az I. világháborús emlékművet, mely egykor a
premontrei rendház mögött állt.
Az 1950-es években lerombolt alkotást 1928-ban emelték az ún.
„látódombon“.
Sokan ismerik a Dózsa György
úti temetőben található szovjet ka- Szovjet-román emlékmű a Juharos-tetőn
tonai emlékművet, mely egykor a
Szabadság téren állt. Ráadásul
egymással szemben két ilyen obeliszk volt található, az egyik a tiszteké, a másik a közkatonáké. A két
oszlop közül a tisztit 1969-ben áthelyezték a Dózsa György úti temetőbe, s a halottakat ott újratemették.
Talán kevesebben tudják, de
Gödöllőhöz kötődik még egy
szovjet katonai emlékmű. A valkói
erdőben, a Juharos-tető közelében
található az az 1976-ban felavatott
kőoszlop, mely a II. világháborúban ott elesett szovjet és román
katonáknak állít emléket.
A szovjet katonai emlékmű
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Élő–Világ

Nem csak kertészeknek...

Állati dolgok

A világ első „krio-orrszarvúja“ Hogyan hullatják levelüket a fák ősszel?
Megszületett a Fővárosi Állatés Növénykert várva várt orrszarvúja. A hajnali ötkor világra jött apróság az első olyan
orrszarvú a világon, amely fagyasztva tartósított hímivarsejtek felhasználásával, mesterséges úton fogant.
Lulu vemhessége 16 hónapig és 8 napig tartott,
ami normálisnak számít,
és csupán egy héttel tér
el az anyaállat előző
vemhességének 16 hónap és 15 napnyi hoszszától. Az ellésre már
október elején felkészültek az állatkert munkatársai.
A születés után egykét órával a kicsi magabiztosan már állt a lábain. A szakemberek felkészültek arra az esetre is,
ha a kis orrszarvút mesterségesen kell nevelni,
hiszen testvérét, aki anyjának első borja volt, Lulu nem fogadta el. A Fővárosi Állat- és Növénykert nőstény szélesszájú
orrszarvúja azonban eddig gondos
anyukának bizonyult. A kicsi rendesen táplálkozik, és az elmúlt napokban mozgékonynak és energikusnak
mutatkozott, a gondozók úgy döntöttek, hogy minden délután 14-15 óra
tájban – jó idő esetén – kisétálhat
édesanyjával a kifutóra, hogy a látogatók is megtekinthessék őt.

Annak érdekében, hogy az anyautód kapcsolat megszilárdulását semmilyen külső tényező meg ne zavarja,
az állatkert munkatársai szigorú zárlatot vezettek be az „orrszarvú-szülőszoba“ környékén. Az orrszarvúak
közvetlen közelébe az állatkerti munkatársak közül is csak az oda beosztott gondozók, illetve az állatorvosok
mehetnek közel, de ők is csak akkor,
amikor ez feltétlenül szükséges. A kíváncsi látogatók mégis szinte folyamatosan láthatják a borjút. Igaz nem
élőben, hanem kamerán keresztül.
Monitoron követik nyomon az eseményeket, ugyanis a „szülőszobát“
előzetesen több ipari kamerával is ellátták.
Az orrszarvúborjú fiú, de nevet
még nem kapott. A hagyományok
szerint várhatóan L-betűs nevet keresnek neki, hiszen az
anyaállatot Lulunak hívják, és
szokás szerint az anyaállat és a
kicsi nevének kezdőbetűi
megegyeznek. Az állatkert a
nyilvánosság segítségét kéri
ahhoz, hogy a kis orrszarvú
olyan nevet kapjon, amely minél több látogatónknak tetszik.
Emellett olyan neveket igyekeztek találni, amelyek utalnak az állat eredeti őshazájára.
Így tehát Afrikában használatos nevek közül lehet választani. A magyar nevekhez hasonlóan, az állatkert honlapján

felsorolt nevek közül sem ismert valamennyinek az eredete és a jelentése.
Annyi azonban tudható, hogy a Lisimba a yao nyelvben oroszlánt jelent, a Lutalo pedig luganda eredetű
szó, és harcost jelent.
Mostantól egy hónapon át lehet

Itt van az ősz, egyre több fa és
erdő borul színek kavalkádjába. Bizonyára mindenki gyönyörködött már az őszi táj
szépségében. Vajon mi rejlik a
lombszíneződés hátterében,
mi az oka annak, hogy elsárgulnak, elvörösödnek a fák levelei? És végül miért hullanak
le?
A lombhullató fák bonyolult mechanizmust használnak, hogy megszabaduljanak a leveleiktől, amelyek
egyébként napkollektorként működnek nyáron, de a sötétebb hónapokban fölöslegessé válnak.
A levélhullás folyamatát abszciszsziónak is nevezik. Minden levélnek
van egy speciális abszcissziós rétege.
Amikor eljön az ősz, ennek a rétegnek a sejtjei elkezdenek dagadni, és
így lassítják a tápláléktovábbítást a fa
és a levelek közt.

szavazni a felsorolt nevekre a
www.zoobudapest.com/orrszarvuszavazas címen.
Akik szavaznak, sorsoláson vesznek részt. A sorsoláson állatkerti családi belépőt sorsolunk ki.
A kis orrszarvú születése világra
szóló jelentőségű, ugyanis szélesszájú orrszavúkat ugyan már az 1970-es

évek óta szaporítanak állatkerti körülmények között, ám ebben az esetben
a kicsi nem természetes pároztatás,
hanem mesterséges termékenyítés útján fogant. A világ első mesterséges
termékenyítésből született orrszarvúja – Lulu előző borja – 2007. január
23-án született Budapesten. A mostani kicsi is ilyen módon fogant, ám a
termékenyítéshez úgynevezett kriokonzervált, azaz fagyasztva tartósított
hímivarsejteket használtak fel. Ennek
a módszernek a használatával először
született kis orrszarvú, Lulu borja tehát az első „krioorrszarvú“ az egész
földkerekségen.
Az apa egyébként nem a budapesti
hím, hanem a Colchesteri Állatkert
Simba nevű 39 éves orrszarvúja.

Ha egyszer blokkolják ezt a zónát,
a levél töve egyre lejjebb hajlik, míg
csak le nem hullik a levél. Egy védelmi réteg attól óvja meg a nyomában
maradó sebet, hogy a bogarak belemásszanak.
A levelek ősszel azért sárgulnak el,
mert a zöld klorofil, ami energiát állít
elő a napsugarakból, elfogy belőlük.
A klorofill helyét a levélben maradó
sárga (pl. karotin, xantofill), illetve az
egyre hűvösebb napokon a vörös (antociánok) színanyagok veszik át. A levelek barna színe az elhalt sejtek miatt alakul ki.
Az időjárástól is függ azonban a levelek színe, mivel a szárazság és a fa-

gyok akadályozzák a
szép lombszín kialakulását.
A színeződés az
egyes fajoknál más
időben, színben jelentkezik. Az aranyribiszke (Ribes aureum) már
augusztusban sárgás
színű, míg például a
serevényfűz
(Salix
rosmarinifolia) csak
októberben színeződik.
A levelek elszíneződése után, megkezdődik a lomhullás. Míg a levelekben a
kovasav meg a mész öregbedő korukkal lombhullásig gyarapodik, a kálimeg a foszforsav nagyobb része az
ágakba vándorol. Csak kevés fa, pl. a
kőris hullatja le a levelét a klorofillum szétbomlása előtt. A lombhullás
eszközlője az szokott lenni, hogy a leválás helyén (levélnyél tövén) vékony harántövben
táblás parás sejtek
képződnek, meglazulnak, mire a levélnyél ott letörik.
A maradt sebet
pararéteg zárja el.
A lombhullás viszonyban van a klímával. A magas
északon a nyírfa levele később fakad,
de hamarább is lehull, mint minálunk. Dél felé a levél periódusa mindig hosszabb, s a trópusok között sok
fánk örökzöld. A magasabb hegyeken
is kurtább a levél élete, mint a síkságon, Európa belsejében is kurtább,
mint a nyugati parton, a tengeri klíma
alatt. Egy helyen, sőt egy fán is másmás időbeli lehet évenként a lombsárgulás, gyakran több heti különbség is
mutatkozhat. A lombhullás általában
a levelek felszítta hőösszegtől függ,
de más oka is lehet. Ellenben a lombfakadás nem szokott állandó viszonyban lenni a késő vagy korai lombsárgulással. A lombhullást kiváltképpen
az a hőösszeg szokta megszabni,
amely a levelekbe az utolsó 30 napon

HEROSZ

Elveszett!

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. Köszönjük a segítségüket!

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

www.poraz.hu

jut. Mennél borongósabb az ősz, minél csekélyebb az utolsó hónapban az
insolatio, annál tovább zöldell az őszi
levél. Ezzel az is összefügg, hogy az
árnyékbeli növény tovább zöld, mint
ugyanannak a fajnak verőfényes termő példánya. Az árnyékbeli fák nedves és meleg őszkor tovább zöldellenek mint különben. Némelykor az
őszi színválság is másféle. Verőfényes helyen piros, a cseresznyéé meg
a vad szőlőé árnyékos helyen sárga
szokott lenni. A fűnemű többnyáriak
őszkor levelükkel együtt az egész puha részüket elvesztik, az egynyáriak
gyökerestől tönkre mennek.
Sokan úgy gondolják, hogy a fenyők soha nem hullatják levelüket. Ez
azonban nem igaz. A fenyők ugyan
úgy cserélik levelüket, mint a lomhullatók, csak ez nincs évszakhoz kötve,
hanem folyamatos. Így lehet az, hogy
a téli hidegben is szépen zöldellenek
a fenyőfák.

1 éves keverék szuka

Fotók: zoobudapest.com

2 éves keverék szuka

2 éves keverék kan

Szerető gazdit keresünk! Ezt az édes kutyust egy
szívtelen gazdi az út szélére dobta, ki tudja hány
napig kóborolt éhesen, fázva, félve az autók között.
Aki nyugodt, türelmes, csendes társra vágyik, kérem, hívjon! Mi sajnos hely hiányában nem tudjuk
befogadni. Tel.: 20/4681-443

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 8-9.:

dr. Michalik László
Tel.: 20/981-3100
2 éves keverék szuka

1 éves keverék szuka
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Közérdek

Árverési hirdetmény

FELHÍVÁS
AVARÉGETÉS

Gödöllő Város Önkormányzata árverést hirdet Gödöllő, Dózsa György út 1-3. földszinti nem lakás célú helyiség tulajdonjogának megszerzésére
Az ingatlan ismertetése:
A 417/11/A/85 hrsz-ú, 18,54 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség Gödöllőn, a Dózsa György út 1-3. emeletes társasházban található.
A lakás víz-és csatornahálózatra kötött, egyéb közüzemi szolgáltatás a társasházat ellátó vezetékrendszerre való csatlakozással biztosítható
Kikiáltási ár:
nettó 3.400.000 Ft, mely az árverésen a licitálás kiinduló összege.
Az árverés helye:
Gödöllő Városháza (Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség)
Az árverés ideje:
2008. december 19. du. 15 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele:
Bánatpénz címén a helyiség kikiáltási ára 20 %-ának megfelelő összeg, azaz
680.000 Ft befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken
és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.
Az árverésen történő részvételre 2008. december 15-én du. 16 óráig lehet jelentkezni a Gödöllő Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Városháza II. emelet) a 227. sz. helyiségben.
Az érdeklődők részére részletes tájékoztatást, írásos dokumentációt dr. Sára
Magdolna ad. A lakás keddi, csütörtöki és pénteki napokon, munkaidőben
történő megtekintésére a megjelölt személlyel időpont egyeztethető.
Telefon: 28/529-147, fax: 28/529-251., e-mail: sara.magda@godollo.hu

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-

letek egymás mellet
helyezkednek
el,
közművel ellátatlanok.
Az ingatlan-együttes 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
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.

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

6.§. (1) A karácsonyi ünnepek után
a karácsonyfákat a lakótelepeken a
hulladék begyűjtését végző közszolgáltató által kijelölt helyre, a
forgalmat nem akadályozva lehet
elhelyezni.
(2) Veszélyes hulladékot köz- és
magánterületen elhelyezni, tárolni
egyaránt csak a környezetvédelmi
hatóság engedélyével és az általa
előírt módon szabad.
(3) Tilos
a) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és
berendezési tárgyait szennyvízzel,
vizelettel, emberi és állati ürülékkel
beszennyezni, megrongálni, szennyvizet a közterületre kiönteni, kivezetni;
b) a közterületeken szemetet, hulladékot elszórni, eldobni, oda
szennyes vagy egészségre ártalmas
folyadékot kivezetni, kiönteni;
c) a közterületen, zöldterületen lévő
növényeket (fa, díszcserje stb.)
megrongálni, csonkítani, leszakítani;
d) közterületen szennyeződést okozó tárgyak letisztítása, mosása, vegyszeres anyaggal történő kezelése;
e) a város területén elhelyezett
gyűjtőedényekből a guberálás.
(4) Ivóvizet szolgáltató kutakat,
közkifolyókat csak rendeltetésszerűen, ivóvíz vételére szabad használni.
(5) Az állatok által a közterületen
okozott szennyezés eltávolításáról
az állattartója, sétáltatója köteles
haladéktalanul gondoskodni.
(6) Hórakást elhelyezni közterületen csak úgy szabad, hogy a közlekedést ne akadályozza vagy veszélyeztesse, útburkolati jeleket ne
takarjon el, tömegközlekedési eszköz megállóhelyén a fel és leszállást ne akadályozza, közszolgálati
felszerelési tárgyakat (pl. vízelzáró
csap, lámpaoszlop, stb.) és a növényzetet ne károsítsa.

Gödöllő Város Önkormányzatának 12. sz. rendelete – a városi
díjak alapításáról és adományozásának rendjéről – értelmében
2009. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján szeretnénk átadni a

GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT DÍJAT
„A rendelet alapján, GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT díjban egy személy és
egy közösség, illetve szervezet, vagy legfeljebb két személy részesíthető“.
Tisztelettel kérjük, hogy javaslatával segítse a bizottság döntést előkészítő
munkáját.
A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodájára szíveskedjenek megküldeni
Határidő: 2008. november 20.
Guba Lajos, a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság Elnöke

1 SZÁZALÉK

1 SZÁZALÉK

A Madách Imre Szakmunkásképző és Szakközépiskola Tanulóiért Alapítvány tájékoztatja támogatóit, hogy a 2007. évben az
SzJA 1 %-ából kapott támogatás
összege: 310.538 Ft.
A támogatásból befolyt összeget
az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a tanulók támogatására használtuk fel.

Az Artesz Kórusalapítvány
köszönetet mond mindazoknak,
akik adójuk 1 %-ával az alapítványt támogatták. A 2007. évben
kapott 389.448 Ft-ot az alapítvány
Gödöllői Városi
Vegyeskar kulturális tevékenységének támogatására fordította.
Az Artesz Kórusalapítvány
kuratóriuma

1 SZÁZALÉK
Az Együttérzés Közhasznú Alapítvány (2100 Gödöllő, Ady Endre sétány
56.) nevében köszönjük a 18686816-1-13 adószámunkra felajánlott adójának 1 %-át. Az Együttérzés Közhasznú Alapítvány számlájára a személyi
jövedelemadóból felajánlott összeg 2007. évben 258.203. Ft volt.
A felajánlásból külföldi partnerszervezetünkkel közösen, az ápolásban részt
vevő szakdolgozóknak szakmai csereutat szerveztünk a Németországban
működő Chemnitzi szociális intézménybe. Az Egyesített Szociális Intézmény (Gödöllő, Ady Endre sétány 56.) lakóinak ápolást-gondozást segítő
eszközöket vásároltunk, valamint kultúrális programokat szerveztünk az
idősek otthonában lakók, az idősek klubjába, és a Nefelejcs napközi Otthonba járók részére.
Támogatásukra ez évben is számítunk, ezzel segítséget nyújtanak az intézményben élő idősek színvonalasabb ellátásához, és életük szebbé tételéhez.
Köszönettel:
Az Együttérzés Közhasznú Alapítvány vezetősége

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

(7) KÖZTERÜLETEN,

Dr. Nánási Éva
Címzetes Főjegyző

VALAMINT IN-

GATLANON BELÜL ELSZÁRADT NÖ-

1318 ÓRÁIG ÉS SZOMBATON 10TŐL 13 ÓRÁIG LEHET SZABADTÉREN
ÉGETNI, EGYÉB IDŐPONTOKBAN TILOS. HÁZTARTÁSI ÉS EGYÉB HULLADÉK (MŰANYAG, MŰANYAGGAL
BEVONT KÁBEL, RONGY, GUMI STB.)
ÉGETÉSE TILOS!
VÉNYI HULLADÉKOT PÉNTEKEN
TÓL

(8) Közterületen hirdetményt elhelyezni csak az e célra rendszeresített hirdetőtáblán szabad. Az aktualitását veszített hirdetések eltávolításáról annak kihelyezője köteles gondoskodni.
Épületek falaira és a közterületen
elhelyezett bármilyen létesítményre
firkálni tilos!

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
November 3-10-ig: Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 410-251.
November 10-17-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1/a. Tel.: 416551.

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.
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Mozaik

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.

ERZSÉBET-KATALIN BÁL

A régi községháza helyén
megnyílt

2008. NOVEMBER 22-ÉN, 20 ÓRÁTÓL ISASZEGEN, A DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI OTTHONBAN.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA

SZTÁRVENDÉG: IRIGY HÓNALJMIRIGY

étterme és kávéháza várja Önöket!

Zene: Kovalcsik Band
SVÉDASZTALOS VACSORA
Zene-Tánc-Tombola
Jegyek elővételben kaphatók a művelődési
házban, a Takarékszövetkezetben és telefonon
rendelhetők a 30/484-9753-as számon.

Napi 3 fogásos menüajánlat: 1000 Ft/fő. Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho és
Accor Ticket utalványát!
ÚJ ÉTLAPPAL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!
HÉTVÉGENKÉNT ÚJRA INDUL A SVÉDASZTALOS ÉTKEZÉS 3.000 FT/FŐ ÁRON.

Belépőjegy: 3900 Ft.

Nyitva tartás:

Étterem: 12–22

Kávéház: 7–22.

Asztalfoglalás és információ: 28/816-819
info@erzsebetkiralynehotel.hu
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Futsal NB I. – Nyert meccs helyett

Szerencsétlen vereség
Október 30-án az Aramis otthonában lépett pályára a Gödöllői SK a Futsal NB I. 9. fordulójában. Baranyai Pál csapata mindvégig jobban játszott
mint a budafokiak, de a 3–1-es
vezetés is kevésnek bizonyult
és végül 4–3-as vereséget
szenvedtek a mieink.
Az első játékrész elején csak ismerkedett a két csapat egymással, így
nem forogtak igazi veszélyben a kapuk. A gödöllőiek kezdték meg a gólgyártás Baranyai révén, de kisvártatva jött a hazai egyenlítés egy szabálytalan találattal (a hazai játékos kézzel
is segített a gólszerzésnél). Nem zavarodtak meg a mieink és Berkes
László góljával visszavettük a vezetést. A második félidő 15. percéig
minden szépen alakult és Baranyai
újabb góljával már 3–1-re vezetett a
GSK. Az utolsó 5 perc maga volt a
pokol. A remek játékhoz ezen a napon
nem párosult parádés kapusteljesítmény (kétszer is a Bikák kapusának
hibája kellett az Aramis gólhoz), így a
hazaiak meg tudták fordítani a mér-

kőzés állását. A gödöllői csapat az
utolsó 3 percben emberelőnyös játékkal (vészkapussal) próbált meg
egyenlíteni, de ez végül nem sikerült,

Futsal NB I., 9. forduló
Colorspectrum Aramis – Gödöllői SK 4–3 (1–2)
Gólszerzők:
Berkes L.

Baranyai

P.

(2),

így maradt a bosszantó vereség. A
Gödöllői SK továbbra is a tabella 9.
helyét foglalja el a bajnokságban.

Röplabda – Rangadókat vesztett a TEVA

Pont nélküli derbik
Az elmúlt hétvégén kettő rangadót játszott a TEVA-GRC csapata az NB I. Liga 5. és 6. fordulójában. Előbb október 30-án,
pénteken a Nyíregyházát látta
vendégül Hollósy László együttese és maradt alul nagy csatában 3–2-re, majd kettő nappal később a BSE vendégeként
kapott ki 3–0-ra a Gödöllő.
A Nyíregyháza elleni találkozó színvonalas ütközetet és nagy csatát hozott. Az első játszmát 24–23-as vezetésről bukták el a mieink, de ez lélektanilag nem fogta meg a lányokat és
kisvártatva egyenlítettek. A folytatásban továbbra is fej-fej mellett haladtak a csapatok. Ismét a nyírségiek
szereztek vezetést, de a TEVA megint
egyenlíteni tudott.
A döntő játszmában nagyobb rutinjának és hosszabb kispadjának köszönhetően a Betonút NRK akarata érvényesült, így ők örülhettek a végén.

Sima városmajori zakó – Győzött a fáradság
A BSE-FCSM elleni idegenbeli
rangadónak célja az első hely visszaszerzése volt, ugyanis az előző fordulóban erről le kellett mondania a mieinknek. Nos, nem sikerült a visszahódítás, ugyanis a fejben és fizikailag
is frissebb állapotban lévő hazaiak simán nyerni tudtak. Az első két játszmát némi gödöllői fellángolástól eltekintve a hazaiak irányították, el is
húztak 2–0-ra. A harmadik játszmá-

Futsal U21 – A fiatalok is elkezdik
November 9-én a bajnoki címvédő
U21-es csapatunk is elkezdi a
2008/2009-es futsal bajnoki évet. Az
ősztől Smeló Dávid irányításával készülő fiatalok a 4 csoportos bajnokság
„A” csoportjába kaptak
besorolást a Mezei-Vill
FC és a Debreceni EAC
korosztályos csapatai
mellé. A torna rendszerű
bajnokságban a csoporton belül minden csapat
egy tornát köteles rendezni és az itt elért eredmények alapján a 4 csoport első két helyezettje
jut majd tovább a rájátszásba. A mieink november 9-én rendeznek
tornát az egyetemi sporcsarnokban. A
mérkőzések 14 órakor kezdődnek majd.

Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Feljövőben a Gödöllő
Az elmúlt hétvégén Délegyházán vendégszerepelt a Gödöllői SK labdarúgó csapata. A
megyei I. osztályú bajnokság
13. fordulója szerencsét hozott, ugyanis Szabados György
együttese könnyedén nyert
3–0-ra, ezzel némileg fellélegezhet a GSK.
Igazi alsóházi rangadót játszott a két
csapat, hiszen a Gödöllő a 12., míg a
Délegyháza a 13. helyről várta a mérkőzés kezdetét. Az első játékrészben
sok hibával játszott mindkét gárda. A
hazaiak kezdték jobban a találkozót,

A GEAC 11 góllal terhelte meg hazai pályán a Kisalag együttesét, míg a
GSK II. nagy csatában maradt alul a
listavezető Gyál ellenében. A Gödöllői EAC a 3., míg a Gödöllő kettő a 7.
helyen áll jelenleg saját bajnokságában.
Pest megyei III. osztály, monori
csoport 12. forduló
Gödöllői SK II. – Gyál 0–2
Pest megyei III. osztály, gödöllői
csoport 12. forduló
GEAC – Kisalag 11–0

November 9., 14 óra egyetemi
sportcsarnok: U21-es bajnoki torna
(GSK, Mezei-Vill, DEAC)
November 10., 21 óra, Bp. FTC
csarnok (Kismartoni út): Allianz
FTC – Gödöllői SK

láshoz volt elegendő. A TEVA-GRC
hat fordulót követően a tabella 3. helyét foglalja el. Hollósy László elmondta: „Cserepad nélkül nem lehet
egy teljes bajnokságot végigjátszani.
Ha nem lesznek sürgősen változások,
óriási problémákkal kell szembenéznünk”.
NB I. Liga, 6. forduló
BSE-FCSM – TEVA-GRC
3–0 (14, 18, 23)

Junior bajnokság – Tanulópénz
a fiataloknál
A junior bajnokságban szereplő, a mezőnyben talán legfiatalabb kerettel rendelkező gödöllői fiatalok továbbra is
szokják a bajnokság
légkörét. A lányok a
Nyíregyháza és a BSE
ellen is alulmaradtak
és továbbra is győzelem nélkül állnak még
az idei kiírásban. lt

ennek ellenére a Gödöllő szerezhette
volna meg a vezetést, de ekkor még
kimaradtak a lehetőségek. A második
játékrészben aztán a hazaiak fölé kerekedett a GSK. Előbb Nagy Roland
lőtte ki a pókot a bal felső sarokból,
majd Smeló Dávid partizán akciója
végződött sikeresen (a menteni igyekvő hazai kapus felszabadításába lépett
bele védőnk 35 méterre a hazaiak kapujától). Végezetül az íre a pontot
Nyári András találata tette fel, ezzel
beállítva a 3–0-s végeredményt. A gödöllői csapat továbbra is a tabella 12.
helyét foglalja el, de mindössze négy
pont választja el a csapatot a 7. helyen
álló Pilistől.
Az U19-es csapat 25 perccel a
meccs vége előtt még 3–1-re vezetett,
de a fegyelmezetlen védekezés miatt
végül elbukták a fiatalok a találkozót.
Pest megyei I. osztály, 13. forduló

ban sikerült megszorongatni az ezen a
meccsen jobban játszó városmajori
gárdát, de ez is csak a tisztes helytál-

Megyei III. osztály – GEAC tizenegyes

KÖVETKEZIK:

NB I. Liga Junior, 5. és
6.
forduló
eredményei:
TEVA-GRC – Betonút
NRK
Nyíregyháza
0–3; BSE-FCSM –
TEVA-GRC 3–0

NB I. Liga, 5. forduló
TEVA-GRC – Betonút NRK
Nyíregyháza
2–3 (-25, 18, -23, 21, 9)
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Sport

KÖVETKEZIK:
November 8., szombat 16 óra egyetemi
sportcsarnok: TEVA-GRC – UTE Volley

Délegyháza – Gödöllői SK 0–3
(0–0)
Gólszerzők: Nagy R., Smeló D.,
Nyári A.
U19: Délegyháza – Gödöllői SK
7–3 Gólok: Sztriskó István (2),
Kiglics Gábor

Utánpótlás foci – Szerencsés
13-as
A Gödöllői Sport Klub utánpótlás
csapatai közül ismét nyert az U13-as és
az U16-os csapat (előbbi a Kalocsát,
utóbbi a Valkót verte), míg az U12-esek
bravúros döntetlent értek el a listavezető
Monor ellen. Az U15-ös és az U14-es
gárda alulmaradt ellenfeleivel szemben.
Országos kiemelt U15-U13-as bajnokság II. osztály közép B csoport,
12. forduló
U13: Kalocsa – Gödöllői SK 0–3
Gól: Szabó Tibor (2), Hegyi Balázs
U15: Kalocsa – Gödöllői SK 5–1
Gól: Veres Lajos
Országos kiemelt U15-U13-as bajnokság II. osztály közép C csoport,
12. forduló
U13: Gödöllői SK U12 – Monor 1–1
Gól: Morvai László
U15: Gödöllői SK U12 – Monor 0–6
Pest megyei I.-III. osztály U 16, 9.
forduló: GSK U16 – Valkó 13–0 Gól:
Papp Máté (4), Hayes Lukács (3), Somogyi Levente (3), Kővágó Ádám
(2), Takács Márk.
tl
Következik:november 8., szombat

13.30 (ifi: 11.30) egyetemi pálya:
Gödöllői SK – Őrbottyán

Kézilabda – Savanyú volt a káposzta a nőknek

Sakk – Felemás rajt

Asztalitenisz – Pro Tour sorozat

Győzelem és vereség

Tóth Kriszta lendületben Férfi siker Üllőn

A Gödöllői SBE sakkcsapata
győzelemmel és vereséggel rajtolt az NB II-es sakk csapatbajnokságon. Az első fordulóban

Tóth Krisztina egy aranyérmet és egy ezüstérmet szerzett az
elmúlt hétvégén, az asztaliteniszezők Pro Tour-sorozatának
salzburgi állomásán. A magyar asztaliteniszező nő ott folytatta, ahol októberben, a szentpétervári Európa-bajnokságon abbahagyta, mindössze azért nem volt esélye a három
érem megszerzésére, mert
páros küzdelmeket ezúttal
nem rendeztek.

NB II Erkel csoport 1. forduló
GSBE – Újszász 7–5
Győzött: Veréb G.; Kovács
Gy.; Sillye K.; Kőszegi L.;
Botka J.; Csizmás M.; Döntetlen: Sleisz T.; Tóth M.; Vesztett: Bándy A., Nagyajtai G.;
Ruttkay P.; Reznák A.
2. forduló
Honvéd II – GSBE 7,5–4,5
Győzött: Nagyajtai G.; Sillye
K.; Kőszegi L.; Csizmás M.;
Döntetlen: Lenkei R.; Vesztett: Bándy A.; Veréb G.; Reznák A.; Tóth M.; Botka J.; Dr
Tallós E.; Kozma G.

visszavágtak a tavalyi vereségért Újszász csapatának, a második fordulóban viszont vereséget szenvedtek a Honvéd II
csapatától. A második forduló
után a Gödöllői Sakkbarátok a
hetedik helyen állnak.
Hármas gödöllői siker
Októberben került lebonyolításra a Pest megyei Schnell egyéni
és csapatbajnokság. Egyéniben
hármas gödöllői siker született:
a 22 fős mezőnyben az első helyen Veréb Gábor 7,5 pont, a 2.
helyen Nagyajtai Gábor (6,5
pont), míg a 3. helyen Bándy
Attila (6,5 pont) végzett.
Csapatban a GSBE első csapata
a harmadik, a második csapata a
negyedik helyen végzett.
-vb-

Ennek ellenére remek formában van
most városunk díszpolgára, ugyanis
előbb csapatban aratott sikert a magyar válogatott tagjaként (Póta
Georgina és Lovas Petra oldalán a
spanyolokat verték a mieink a döntőben), majd egyéniben egészen a
döntőig menetelt, ahol végül alulmaradt. A mai európai asztaliteniszt jellemzi, hogy az egyéni elődöntőben egy japán lányt vert meg, majd a döntőben egy kínai származású hölgytől, Li Qian-tól kapott ki asztaliteniszezőnk. Tóth Kriszta a döntőben elért 4–1-es vereség ellenére is elégedetten nyilatkozott: „Nagyon régen ment ilyen jól védőjátékos ellen,
de ez sem volt elég. Januárban sikerült egyszer megvernem a kínai lányt,
de ha jó formában van nincs ellenfele az európai versenyzők között. Így
is nagyon boldog vagyok, ajándék számomra ez a szereplés.”
-tt-

Nagy csatában maradtak alul női kéziseink Vecsésen az NB II.
déli csoportjának elmúlt hétvégi mérkőzésén. A hölgyek három, míg az ifista lányok egy góllal kaptak ki a kéziseik mellett
többek között, a savanyú káposztályáról ismert település csapatától. A férfiak már jobban szerepeltek. A megyei bajnokság
„B” csoportjában szereplő GSK II. könnyed győzelmet aratott
az Üllő vendégeként.
KÖVETKEZIK:
NB II. déli csoport, nők:
Vecsés – GKC 28–25
Ifi: Vecsés – GKC 31–29
Pest megyei bajnokság „B” csoport
férfiak:
Üllői DSE – GKC II. 16–26

Férfiak:
november 9., 18 óra
Hajós tornaterme: GKC
II. – Tápiószele SE II.

Joma futsal bajnokság – Remek meccsek az első napon
Megkezdődtek a küzdelmek a Joma Futsal bajnokságban, amelyen már
az első napon remek meccseket láthattak az egyetemi sportcsarnokba
kilátogató nézők. A következő fordulóra november 10-én kerül majd sor
18.30-tól.
Az első forduló eredményei: Lopakodók – Gödöllő II. 5–1; Seven FC –
Sördögök 2–1; Móres – BF. Vill 2–0; Bag – Lopakodók 4–1.

2008. november 6.

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.

* 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.: 06/20-3527445.
* Gödöllőn a Szilágyi E. u-ban 400 nm rendezett
telken családi ház 2 lakással sürgősen eladó.
I.lakás:75nm összkomfort, II.lakás:150nm
duplakomfort. Lakások saját terasszal, külön
közművel és 2 utcára nyíló saját bejárattal rendelkeznek. Összeköltözőknek, üzletnek, irodának
ideális. Iár:26,5 M Ft. Érd:30-392-3635
* Egyedi vétel! I. emeleti, Kossuth L. u-i 1+2 félszobás,
erkélyes lakás eladó! I.ár: 12 MFt 20-772-2429
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* 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
* Eladó új építésű lakás Gödöllőn! Téglaépítésű társasházban 42m2-es, 1+1 félszobás lakás
cirkófűtéssel. 2009. augusztusi átadással. Iár: 13,6
MFt. U.itt 1 szobás lakás 11,5 MFt 20-772-2428
* CSAK A GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONTNÁL!
Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 2 szoba + nappali, garázs 300 nm telekrésszel. Kulcsrakész ár
22 MFT 20-804-2102
* ÖNERŐ NÉLKÜL, garantált hitelre!
Veresegyház új építésű részén szocpolképes
lakások eladók! 40m2-95m2-ig, már 9,9 MFttól! 20 539-1988
* Minimális, vagy 0 Ft önrésszel!! Veresegyház
Ligetek részén az Ön által kiválasztott saját
tulajdonú telkeinkre felépítjük álmai házát! 20
539-1988
* Eladó házrész Gödöllőn az Alvégben 60nm-es ,
540 nm-telekrésszel , tégla , konvektoros . Iár
9,6 MFt 20 804-2102

-Palotakert 5. emeleti egyediesített fűtésű
44 nm-es lakás 9.5MFt.
-Kazinczy körúton 3. emeleti 60 nm-es 2
szobás lakás 12,5MFt.
-Palotakerten 3. emeleti erkélyes, 61 nm-es
egyediesített fűtésű 2 szobás lakás 13.5MFt.
-János utcában 17nm iroda céljára kiadó 30eFt/hó
-Antalhegyi részen 70 nm-es 2 szobás
felújítandó ház 12,5MFt.
-Petőfi téren 1. emeleti cirkó fűtésű 57 nm nappali + 2 szobás lakás 19.5MFt.
-Szadán földszinti 75 nm-es erkélyes jó
állapotú 2 + fél szobás lakás 20MFt.
-Királytelepen 584 nm telken modern stílusú
150 nm-es nappali + 4 szobás családi ház 42MFt
-Isaszeg közelében 5240 nm-es telken 32 nm-es
2 szobás szuterénes faház 10.6MFt.
-Ambrus közben azonnal költözhető 2. emeleti
erkélyes 64 nm-es 2 + fél szobás lakás 14MFt.
-Blahán panorámás telken 133 nm-es nappali
+ 4 + fél szobás újszerű családi ház 40MFt.
-Egyetemi parkerdő közelében ápolt 720nm telken
140nm-es nappali + 3 szobás családi ház 38.7MFt
-Gödöllő és Szada határában 700 nm
telken új építésű 114 nm-es nappali + 3
szobás családi ház 27.5MFt.

* 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
* Palotakerten parkra néző 45 nm-es I emeleti
felújított lakás sürgősen eladó Iár 8,6 MFt 207722429
* 1+2 félszobás, 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, gáz a telken 8,9 MFt-ért
20-772-2429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
GÖDÖLLŐ
ÉS
SZADA
LEGNAGYOBB
TELEKVÁLASZTÉKA! www.godolloihaz.hu

* SŰRGŐSEN eladó KERTVÁROSBAN 3 szobás jó
állapotú ikerház Iár 18 MFt 20-8042102
* Csanakban gyönyörű környezetben új építésű
4 szoba nappalis garázsos,panorámás ikerház
ELADÓ
Iár
31,9
MFt
GÖDÖLLŐ
INGATLANKÖZPONT 20-7722429
* SÜRGŐSEN eladó 5szobás 168m2-es családi
ház Isaszegen csendes nyugodt zsákutcában! 2
generációnak is alkalmas dupla fürdőszoba, gondozott kert! Iár 20,9 MFt 20-7722428
* Fenyvesben családi ház nagy telekkel csendes
utcában eladó Iár 16,8 MFt 20-7722428
* 4 szoba nappalis garázsos ház Szadán 1100
m2-es telekkel jó közlekedésnél eladó. Iár 22,5
MFt 20-7722429
* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT LAKÁSOKAT
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
* Szőlő utcában 60 nm-es 2 szobás erkélyes
lakás eladó Iár 11 MFt 20-7722428
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* Sürgősen eladó Gödöllőn központban 1,5
szobás lakás Iár 9,6 MFt 20-804-2102
* ALKALMI ÁRON eladó Gödöllőn, csendes
környezetben, zöldövezeti részen, 702 nm-es,
örökzöldekkel beültetett, ősfás telken 90 nm
lakóterű, nappali + 3 szobás kétszintes családi ház,
egy különálló kis faházzal. Iá: 23 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban II. emeleti, 64 nm-es, 2 +
fél szobás, jó állapotban lévő (5 éve felújított), erkélyes lakás. Iá: 14 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy
0620/9194-870
* Gödöllőn belvárosi, téglaépítésű háztömbben nappali (34m2) + 4 szobás, reprezentatív belső
kialakítású, 120 nm-es, erkélyes polgári lakás. Egyedi fűtés, klíma, redőnyök, masszázskád, parketta
burkolat, pincerész, közös udvar. Iá: 26 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd:
28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn központ közelében, teljesen felújított, 69
nm-es, 2+fél szobás, egyedi fűtésű nagy erkélyes lakás.
Új burkolatok, szaniterek, új nyílászárók, egybenyitott
konyha-étkező. Iá: 15,5 mFt. Érd: 28-411-086
* Gödöllőn a Kazinczy krt-on, konvektoros fűtésű,
III. emeleti, 62 nm-es, 2 szobás erkélyes lakás nagyon jó állapotban, teljes berendezéssel együtt eladó.
Iá: 14 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn befejezés előtt álló, 60 nm alapterületű,
nappali + 2 szobás, kétszintes lakóépület, 610 nmes telekkel. Iá: 18,5 mFt. 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 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 Erzsébet-park közelében 34 nmes, 1 szobás felújítandó lakás. Iá: 7,5 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
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében,
most épülő új lakóparkban építési telkek
ELADÓK! Érd: (30) 946-7702
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban új építésű lakások eladók. Tel: (30)
946-7702
* Gödöllőn 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 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

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

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

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

* Gödöllőn 2003-ban épült, színvonalas belső
kialakítású, minimál stílusban berendezett, nappali +
4 szobás, 160 nm-es családi ház, örökzöldekkel
beültetett, parkosított telekkel. Extrák: szauna, klíma, riasztó, kamerarendszer, távir. kapu,
öntözőrendszer, minőségi burkolatok. Iá: 42 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870

* Gödöllő – Máriabesnyőn a Kankalin utcában
811 m2-es építésű belterületi ingatlan eladó.
Víz, villany, telefon a telek előtt. Tel: (20) 5267289

* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek faházzal, 12 m2-es
boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal,
dísznövényekkel eladó. Érd: (70) 534-7803
* 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
* Gödöllőn és vonzáskörzetében 139.000 Ft/m2
áron megépítjük házát, otthonát, kulcsrakészen.
Tel: (20) 242-7762, (20) 419-2429.
Hitelügyintézés!
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* 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
* 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
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* 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

* PALOTAKERTI jó állapotú, 64 m2-es, erkélyes,
egyedi fűtésmérős, 2 szobás lakás tulajdonostól
eladó. Azonnal költözhető. Iár: 12,5 M Ft. Tel: 06
(1) 373-2460 napközben, (70) 249-0777

* 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

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

* Szadán 2004-ben épült 110m2-es hangulatos
családi ház, 1520m2 telekkel 38,6 M Ft-ért
eladó! 3+fél szobás, 2 fürdő, tetőtér beépíthető.
Extrák, infó, képek: www.ingatlanok.hu. (20)
399-8105

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

* CSERE: Gödöllőn öröklakásra cserélem nagy
kertes (1850 m2) panorámás családi házamat
(85 m2). Érd: (28) 416-445
* Eladó Gödöllőn 2 szoba összkomfortos tégla
családi ház a Szilágyi E. utcában kb. 700 m2-es
telken. Iár: 17,9 M Ft. Tel: (70) 948-2271

* Igényes fiataloknak eladó központban,
téglaépületben lévő 4. em. gázkonvektoros
lakás. Rendben tartva, felújítva járólapok,
ablakok, stb. Iár: 11,7M Ft. Érd: (70) 5731011 (13h után)

* Gödöllő Kertvárosban szép kilátással négylakásos családi házas környezetben, emeleti 3 szoba,
konyha, fürdőszoba, WC, folyosó helyiségekből
álló, DNY-i erkélyes, összkomfortos, teljesen
felújított 96 m2-es lakás, sürgősen eladó. Iár:
21,9 M Ft. Tel: (20) 965-0066, (20) 934-3399

* Gödöllőn, sorházban EGYEDI HÁZ ELADÓ.
Polgári hangulatú, cserépkályhás, nappali +
3 háló. Ker tkapcsolat os t er asz , kis
pihenőker ttel, örökzöldekkel. Ár: 28 MFt.
Tel: (30) 210-3402

* 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

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

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

* 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

* GÖDÖLLŐ – MÁRIABESNYŐN 980 m2-es
TELKEN 80 m2-es CSALÁDI HÁZ ELADÓ. Iár: 21
M Ft. Tel: (20) 669-2655

* Eladó Gödöllőn téglaépítésű, 70 m2-es
tornácos parasztház melléképülettel, kis
pincével, ásott kúttal, 200 nöl-es telekkel.
Gáz, csatorna + ipari árammal. Csendes, nyugodt környéken, a központhoz közel. I.ár: 20
M. Tel.: (20) 3135-816, (30) 562-3475
* Gödöllő Paál László köz 4.-ben 2. emeleten
másfél szobás téglalakás eladó! Szépen felújított (galériás). Iár: 11,2 M Ft. Érd: (70) 3420200, (28) 769-192.
* Eladó Gödöllőn a János utcában egy 1.
emeleti erkélyes, gázfűtéses, 1,5 szobás
felújított lakás. Iár: 12 M Ft. Tel: (70) 3540748

* Jó lakóközösségben Gödöllő, Szent János utca
elején K-Ny tájolású, második emeleti, erkélyes,
kétszobás, konvektoros, alacsony rezsijű lakás
eladó. Érd: (20) 4141-933
* Gödöllőn a Kertvárosban a HÉV megállóhoz 5
percre téglaépítésű 66 m2-es 2 szobás összkomfortos kis rezsijű ikerház fele eladó. Tel: (28)
418-339, (20) 295-5209
* Gödöllő Palotakerten 4. emeleti 62 m2-es, 2
szobás, felújított, egyedi mérőórás lakás kiváló
közlekedéssel eladó. Érd: (20) 4912-567
* Eladó Gödöllő, Zombor u. 2. emeleti, 35 m 2es lakás. Új nyílászárók, felújított fürdőszoba.
9,6 millió Ft. Tel: (28) 414-424

* Gödöllőn, Blaháné utcában 1600 m2-es telek
eladó, amelyre két ház építhető. Iár: 14,3 millió
Ft. Érd: (20) 372-2763
* 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
* ÚJPESTI 54 m2-es, 2 szobás, erkélyes, felújított, azonnal költözhető lakásomat eladnám,
vagy GÖDÖLLŐIRE CSERÉLNÉM. Tel: (30) 3219370
* János utcai, fiatalos, jó állapotú, 50 m2-es,
1,5 szobás, amerikai konyha – nappali, 4.
emeleti lakás eladó. Iár: 12 M Ft. Ingatlanosok
kíméljenek! Érd: (30) 966-1375
* Gödöllő központjában, téglaépítésű társasházban eladó egy 3. emeleti, 57 m2-es, 2
szobás, egyedi fűtésű lakás. Iár: 13,2 M Ft. Érd:
(70) 376-9000

ALBÉRLET
* Gödöllőn 3. emeleti, 44 nm-es, 1 szobás,
egyedi fűtésű felújított, erkélyes lakás
(szeptember 2. felétől) kiadó, 50
eFt+rezsi/hó. Érd: 28/411-086
* Gödöllő ker tvárosában 65 m2-es, alacsony rezsijű 2 szobás lakás igényesnek
azonnal kiadó. Tel.:20/3464-718.
* 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.
* Palotaker t 10./fszt. 3. 1 szoba összkomfor t, teljesen felújítva, új bútorral KIADÓ:
50 E +kaució. (Internet, kábeltévé.) Tel:
(30) 9446-816
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INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!
CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
* Az Antalhegyen 1015 nm-es,
panorámás, ősfás telken, 150 nm-es,
nappali+ 4 szobás, 10 éve épült hangulatos lakóház eladó, vagy budapesti
lakásra cserélhető. Iá: 38,5 mFt.
* A Kertvárosban, pár percre a
központtól, 10 éve épült, 250 nm-es
lakóterületű, dupla garázsos családi
ház (tágas terekkel, szoláriummal, szaunával, kondi teremmel, nagy teraszokkal) eladó. Iá: 65 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐN:
* A Kertvárosban, 400 nm-es telken, nappali +4 szobás, 1998-ban újjáépített családi ház melléképülettel eladó. Iá: 23,8 mFt.
* A Kertvárosban nappali+ 4 szobás, 2
szintes családi ház, 70 nm-es üzlethelyiséggel eladó. Sokféle vállalkozásra
alkalmas! Iá: 39,5 mFt.
* A Lázár Vilmos utcában 1989-ben épült,
908 nm-es, panorámás telken nappali +3
szobás családi ház eladó. Iá: 27,8 mFt.

* A Blahán, nappali +3 szobás, garázsos, alápincézett, 100 nm-es, hangulatos családi ház 640 nm-es, parkosított telken eladó. Irányár: 29,5 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: 51mFt.
* A Nagyfenyvesben 174 nm-es, nappali +4 szobás, garázsos, 3 szintes
családi ház 900 nm-es, panorámás
telken eladó. Irányár: 40 mFt.
* Az Alvégben 993 nm-es telken, 60 nmes, kétszobás családi ház pincével, garázzsal, nagy műhellyel eladó. Iá: 24mFt.
ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
* VERESEGYHÁZON, a Ligetekben
kisméretű (2-3 szobás), új építésű ikerházi
lakások 400 nm-es, önálló telken késő
őszi beköltözéssel eladók. Iár: 24 mFt-tól.
* 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.
* GÖDÖLLŐN, a Kertvárosban 550 nmes telken most épülő, 102 nm-es, nappali+ 3 szobás, garázsos ikerházi lakások őszi átadással leköthetők. Szoc.
pol. felvehető. Irányár: 29,5 mFt.
CSALÁDI HÁZAK GÖDÖLLŐ
KÖRNYÉKÉN:
* KARTALON, aszfaltos utcában, 1296
nm-es telken háromszintes, 300 nmes, 3 lakásos családi ház (fúrt kút,
garázs) eladó. Iá: 41 mFt.
* VERESEGYHÁZON, a Széchenyidombon, 840 nm-es telken, 2003-ban
épült, 200 nm-es, nappali+ 3 szobás,
amerikai konyhás, igényes családi ház
(dupla garázs, mosókonyha, műhely,
pince) eladó. Irányár: 49,5 mFt.
* VERESEGYHÁZON, a Széchenyidombon, 1040 nm-es telken, 280 nm
–es, földszintes, új építésű (burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó. Irányár: 62 mFt.
* VERESEGYHÁZON, a Termálfaluban,
1550 nm-es telken, 260 nm –es, kétszintes,
új
építésű
(burkolatok
választhatók) családi ház minőségi
kivitelben eladó. Irányár: 60 mFt.
* SZADÁN, 120 nm-es, nappali + 3
szobás, kétszintes családi ház két garázzsal 1024 nm-es telken eladó. Iár: 22 mFt.
* ISASZEGEN 215 nm-es, nappali + 5
szobás családi ház (pince, garázs, téli
kert, mosókonyha) eladó. Iár: 28,9 mFt
* ERDŐKERTESEN 1270 nm-es telken
156 nm-es új építésű, nappali + 3
szobás lakóház eladó. Irányár: 29,5mFt.
* HÉVÍZGYÖRKÖN 659 nm-es telken,
230 nm-es, 4 szobás, szépen felújított
családi ház melléképületekkel eladó.
Irányár: 23 mFt.
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* KIADÓ a FENYVESBEN 3 szoba összkomfortos
80 m2-es családi házrész kocsi beállási
lehetőséggel. 2 havi kaució szükséges. Érd: (30)
827-4272

* Városközpontban 3. emeleti 2 szobás lakás
kiadó november 1.-től. Tel: (20) 222-7878

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

KIADÓ

* 2 SZOBÁS LAKÁS KIADÓ PALOTAKERTEN.
FÖLDSZINT, EGYEDI FŰTÉS. TEL: (20) 390-8512
* 2 szobás, részben bútorozott, felújított, parkettás, padlólapos, redőnyös lakás mért fűtéssel
november 1.-től kiadó. Tel: (30) 222-5274
* Kertvárosban bútorozott lakrész alacsony rezsivel nem dohányzó férfi részére 35 ezerért
(+rezsi) kiadó. Gépkocsi beállási lehetőség van.
Tel: (30) 316-9874
* 2 szobás lakás a Kazinczy lakótelepen kiadó.
45 E Ft + rezsi + 2 havi kaució. Érd: (30) 4390474
* Gödöllő Palotakerten 4. emeleti 2 szobás,
részben bútorozott, felújított, egyedi mérőórás
lakás kiváló közlekedéssel kiadó. Érd: (20)
4912-567
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN MÁSFÉL SZOBÁS
LAKÁS NOVEMBERTŐL KIADÓ. Tel: (70) 7799173
* Gödöllő központjában egy 44,5 m2
alapterületű 1,5 szobás, 2003-ban felújított,
részben berendezett, amerikai konyhás, 1.
emeleti lakás igényes albérlőnek kiadó. Bérleti
díj: 55.000 Ft + rezsi. Tel: (20) 949-2407, (20)
388-7440
* Gödöllő, központjában másfélszobás lakás
hosszútávra kiadó. 2 havi kaució szükséges: Tel:
06-20-335-0027
* Gödöllőtől 10 km-re VALKÓN (buszmegálló pár
méterre, jó közlekedési lehetőséggel Bp-re is)
családi ház (nagyszoba, konyha, fürdő, spejz,
cserépkályha v. gázfűtés) teljesen berendezve
albérletnek KIADÓ 30 ezerért. VAGY ELADÓ. T:
(28) 417-125, (20) 9150-341
* Kossuth Lajos utcában 1+2 félszobás IV.
emeleti lakás kiadó. 60. ezer Ft + rezsi + 2 havi
kaució. Tel: (30) 236-5989 (16h után.)
* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em.
távfűtéses, bútorozatlan lakás hosszabb távra
kiadó. 50 e Ft/hó, rezsi, 2 havi kaució. Érd: (30)
9079-322
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában felújított
magasföldszinti lakás hosszútávra kiadó 1-2 fő
részére. 60 ezer Ft/hó. 2 havi kaució szükséges.
Tel. (70) 333-0496
* Gödöllő blahai részén, családi házban, külön
bejárattal 2 szoba összkomfortos lakrész kocsi
beállóval igényesnek kiadó. Tel: (20) 329-2954
* 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
* Gödöllőn, Ady sétányon 50 m2 felújított 1
szoba összkomfortos lakás 45E Ft + rezsi + 2
havi kaucióval hosszútávra kiadó. Tel: (30) 6392914
* Gödöllő központjában magasföldszinti 2,5
szobás konvektoros lakás + cserépkályhafűtéssel kiadó. Tel: (30) 2411-602
* Gödöllő központjában kiadó 2 szobás 55 m2es erkélyes, déli fekvésű, konvektoros, felújított
lakás. Tel: (30) 683-4951

* 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
* ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! 25 m2-es üzlethelyiség kiadó Gödöllő, Kőrösfői u. 14. sz. alatt. Tel:
(30) 209-0517
* Központban kiadó különbejáratú ingatlan teljes infrastruktúrával. Irodának vagy egyedülálló
hölgynek. Kedvező bérlet, rezsi. Érd: (30) 3077314
* Irodának alkalmas lakás (több helyiséggel)
hosszútávra kiadó Gödöllő központjában. Érd:
(30) 267-4765
* Kiadó Gödöllő Veres Péter utcában 135 m2-es
helyiség, megosztva is. Üzleti célra, bérraktározásra, stb. Teljes közmű, parkoló. Tel: (20)
968-4454
* Gödöllőn a Szőlő utca és Bethlen Gábor utca
67. sz. sarok épületben 26 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Mobil: (30) 990-7380
* Kiadó új lakás a városközpontban, 55 m2-es,
tetőtéri, egyedi fűtéssel, bútorozva. Tel. (20)
9424-237
* Működő kondi- és fitnessterem Gödöllőn, professzionális gépparkkal, hosszútávra bérbe adó.
Tel.: (20) 326-2486

ÁLLÁS
* Gödöllőn üzemelő étterembe beugrós szakácsot keresünk, időszakosan, heti 2-3 alkalomra.
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
* Gödöllőn üzemelő étterembe megbízható
takarítót keresünk 4 órában. Érd: 30/2239801
* FODRÁSZT KERESEK gödöllői szépségszalonba nagyon kedvező feltételekkel. Csak jól
képzett, profi emberek jelentkezését várom. Tel:
(30) 231-5353
*
Diákmunka
saját
szakmában
FARMGAZDÁLKODÁS BEINDÍTÁSÁRA mezőgazdasági, főiskolai hallgatókat keresünk. Érd: (20)
571-3561
*
FODRÁSZT KERESÜNK SZIESZTA
SZÉPSÉGSTÚDIÓBA, Gödöllő frekventált helyén,
kozmetika, reflexológia, szolárium, szauna
mellé. Tel: (20) 200-2725
* Gödöllő és környéki bedolgozó varrónőt keresek. Tel: (20) 553-5434
* GÉPKOCSIVEZETŐ (B, C, D, E kat.)
JOGOSÍTVÁNNYAL ÁLLÁST KERES. ESETLEG 3,5
T GÉPKOCSIVAL IS. Tel: (20) 587-4690
* A Panda Autómosó fiatal női és férfi
munkatársakat keres. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy.
út 68. Tel: (20) 9417-670. Holló Józsefné
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* Középkorú, leinformálható hölgy egész napos
betegápolást, gyermekfelügyeletet, háztartási
munkát vállal. Szállás szükséges. Tel: (30) 5201410
* Állattartó telep baromfigondozót keres
munkaszüneti és ünnepnapokra megbízással.
Tel. (28) 420-366
* Benzinkúton lévő orosz delikátesz üzletünkbe
nyelvtudással eladót keresünk. Munkavégzés
helye: M3-as gödöllői lehajtó. Tel: (30) 7477363, (30) 206-4618
* Gödöllői munkahelyre keresek autószerelőket.
Mobil: (30) 990-7380
* A WIND-COMP Számítástechnikai Kft. keres
informatikai hálózatok építésében jártas szakembereket, illetve villanyszerelőket. Fényképes
önéletrajzokat a 2100 Gödöllő, Kard u. 2. címre
várjuk
* MÉDIA LOG ZRT hajnali kézbesítésre 4 órás
munkarendbe munkatársat keres. Jelentkezni a
06 (30) 817-0361 számon lehet.
* 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
* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓmunkatársak jelentkezését a 28/513-115 telefonszámon várjuk.

SZOLGÁLTATÁS

Gödöllői Szolgálat
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény
szállítás. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel:
(30) 9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.
* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások készítése. Tel: (28) 407-122.
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT.
T: (20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!
* Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: (20)
2852-804
* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, 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) 9442377
* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: (20) 9133-165
* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS belföldi,
nemzetközi fuvarozás, csomagolás, zongora-,
gépszállítás, bútorszerelés, lomtalanítás, vámügyintézés. Bármit bármikor bárhová! Tel.: (30)
9243-216,
(28)
418-203.
a10trans@hotmail.com.
* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: (30) 20-200-50
* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS
LAKÁSOK MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT
ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: (20) 9361-233.
* Szobafestés, mázolás, tapétázás, külső
színezés, minden, ami festőmunka, garanciával.
Tel: (30) 386-4456

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom rövid
határidővel! Tel.:: 30/851-8763.
* Gyorsszolgálat! Hűtőgép, klímagép, villanybojler, villanyszerelés 0-24-ig, 2 órán belül. Tel:
(30) 300-6200. www.hutogepszereles.hu
* Gyorsszolgálat! 0-24-ig dugulás elhárítás
vomával,
korszerű
gépparkkal.
Csatornakamerázás. Víz-, gáz-, fűtésszerelés.
Tel: (70) 247-9072, (20) 9177-555
www.nonstop-gyorsszolgalat.hu,
www.dugulaselharito.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán
belül. Tel: (30) 302-4622. www.csoszereles.hu

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és
hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a
legjobb áron! Festés, burkolás, parkettázás, vízvillanyszerelés, ablakcsere. Családi-ikerház
komplett, kulcsrakész kivitelezése referenciákkal. Hívjon bizalommal! 20 944-7025
* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem
italozó férfi házkörüli munkát vállal. Kertépítés,
földmunka, lakatos munka, bármilyen kerítéskészítés, javítás, festés. Szennyvíz bekötés,
csapadék víz elvezetés, lambériázás, parkettázás. Kőműves munkák, tetőjavítás, fakivágás.
(30) 402-7276

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

* SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS,
DÍSZÍTŐ MUNKÁK, KÜLSŐ – BELSŐ FESTÉS.
Korrekt árak! GARANCIA! Tel: (20) 55-66-047

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

* Gödöllőn és vonzáskörzetében 139.000 Ft/m2
áron megépítjük házát, otthonát, kulcsrakészen.
Tel: (20) 242-7762, (20) 419-2429.
Hitelügyintézés!
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Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Libát Márton napra

* BODY COACH FITNESS! A leggyorsabb,
legkíméletesebb, leghatásosabb edzés kortól,
testsúlytól függetlenül! Tel.: (70) 414-1629

Ha 'a nyársra vont lúd forog a' tüz-körül,
Akkor az éh gyomor, jó hirt várván örül…
- írta egy költő a XVIII. század végén, s jóval
később József Attila sóvárgása is a bőség
jelképét tükrözi:
„De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer libasültet enni”.
Mert „ha már lúd, legyen kövér”, azaz
szaftos, porhanyós húsú a sült. Épp itt van az
ideje, mert „aki Márton napján libát nem
eszik, egész éven át éhezik". E nap örömére
régi szokás a libát levágni, merthogy ilyenkorra mutatja meg legszebb formáját a derék
szárnyas. Régen is sokra becsülték: 250 éve a
jobbágytelkek kötelesek voltak az uraságnak
censusba leadni: „Minden egész telkes jobbágy egy ludat, hat tyúkot és harminc tojást
adott” – azaz egy lúd hat tyúkkal volt
egyenértékű. Rejtélyes V alakzatú vonulásuk
sok művészt ihletett, de nekem a legkedvesebbek a libapásztorlánykáról szóló
történetek, apró gyermekként magam is felügyeltem e jószágok legelését.
A leveséhez párosítható a ludaskása, majd a
végeredményt, a nagy vaslábasból kiemelt
sült libát felnőttként is megbecsülöm. Rafinált
ízek párosíthatók a töltött libanyakhoz, a
gazdagon tűzdelt libamellhez, s a festményeken is megcsodált libacombhoz. Az ősz
pompás színeit a lilakáposzta képviseli a
tányéron. Mindezt megkoronázza a friss, új
bor, ami Márton napjára kerül palackba. Az
újbor még kicsit fésületlen, élénk savai
segítenek a nagy lakoma emésztésében, ezért
esik oly jól a kettő együtt,
És a liba mája?
Sütve belül omlós, kívül kicsit kérges, ám
könnyen adja meg magát. Elomlik a szájban,
beteríti az ízlelőbimbókat, de csak annyira,
hogy egy korty édes tokaji fokozza a kívánságot: Még, még!

* Hölgyek, Urak! Frissítő, lazító masszázs a
Petőfi Udvari Fitotékában. Gödöllő, Petőfi tér
13. Tel: 20/993-7883 Ugyanitt gyógy – sportmasszázs. Tel: 70/333-5478
* FODRÁSZ házhoz megy! Gödöllő és Pécel
környékén, korrekt áron vállalok fodrászkodást,
hajápolást, vágást, sütést, festést, frizurakészítést, szőrtelenítést, stb. Tel: (20) 2068745
* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
(20) 5231-094
* KÁRPITOS! Kárpitozott bútorok javítása,
áthúzása. Új egyedi kárpitos bútorok készítése.
www.lazarkarpit.hu Tel: (28) 486-029, (70)
384-8711
* 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
* Villany és riasztó szerelést korrekt áron, rövid
határidővel vállalunk. Ingyenes felméréssel. Tel.
20/3345-573

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

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSZÁLLÍTÁS HÉTVÉGÉN IS.
TEL: (20) 9442-001
H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig

* Kozmetikus tanuló 50%-os kedvezménnyel
kezelést, festést és gyantázást vállal.
Bejelentkezés: Edlmayerné Lakatos Gabriella
(20) 550-1831 Bajcsy-Zsilinszky u.35.

* TOP-TAN: Angolul szeretne tanulni?
Kapcsolódjon be csoportjaink valamelyikébe az
Ön szintjén. Az első alkalom felmérésnek számít,
tehát ingyenes. További információk: Gödöllő,
Szőlő u. 16. 4. 15. www.toptan.hu,
info@toptan.hu, Tel: 28-423-744, mobil: 30224-75-63.
* TOP-TAN: Korrepetálás, osztályozó vizsgára,
érettségire felkészítés matematika, fizika,
kémia, angol tantárgyakból. További információk: 28-423-744.
* Óvodás és kisiskolás angolfoglalkozások autentikus angol anyagok felhasználásával, a legmodernebb tanítási módszerekkel. Érd: 06 (28)
418-220
* TEA & TALK. Beszédcentrikus angolórák kis
létszámú csoportban, heti kétszer a reggeli
órákban, egy ingyenes próbaórával. 06 (20)
446-8317
* AFTER 8. Hétfő esténként angol nyelvű
beszélgetőkörbe várunk érdeklődőket. Angol
anyanyelvű bevezető előadás + kötetlen beszélgetés várja a résztvevőket. 06 (20) 446-8317
* Ha a könnyebb, eredményesebb tanulás a célja
jelentkezzen a tanulási képességet fejlesztő
tréningre. www.drkisskatalin.hu Tel: (20) 3884953
* TAI CHI oktatás Gödöllőn kezdők és haladók
részére,
folyamatos
bekapcsolódási
lehetőséggel. Érd: (20) 544-8021
* Jól zenélni már rövid tanulás után!
Szintetizátor – keyboard oktatás gyors,
amerikai módszerrel. Táncdal – popénekesek
hangképzése, stílus kialakítása. Ingyenes szintfelmérés. Bell Zenestúdió Gödöllőn. Tel: (28)
417-747, (30) 814-1447
* Magyar nyelv és irodalom korrepetálást,
felkészítést vállalok az ábécétől az emelt szintű
érettségiig. Legyen biztos talaj a lábad alatt,
magyarórán is! Végzős egyetemista. (30) 3642242

* OTTHONÁBAN PEDIKŰR, MANIKŰR, MŰKÖRÖM
ELKÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM! Reális áron! Hívjon
bizalommal! ÁGNES (30) 995-2433

* Tóth Tibor metafizikus tanfolyamot indít
Veresegyházán nov. 16-án 9 órakor Fáy u. 11. sz.
Biblia ismeretek, szellemvilággal való kapcsolat,
szellem-lélek, test gyógyítása. Tel: (20) 4942029, (20) 312-8305

* FIATAL ANYUKA HÉTVÉGÉN (ÉJSZAKA IS)
GYEREKFELÜGYELETET VÁLLAL. Tel: (30) 7490942

*
MATEMATIKA korrepetálást vállal
középiskolásoknak középiskolai tanár. Tel: (30)
620-1230
* ANGOL, NÉMET NYELV OKTATÁSA GÖDÖLLŐN,
VAGY AKÁR AZ ÖN OTTHONÁBAN. Érd: 20/9786777

ADÁS~VÉTEL

OKTATÁS
* Angol – német szakos egyetemista lány
külföldi nyelvtapasztalattal oktatást vállal,
hétvégén is! Tel: (70) 408-9844
* Szakmai Személyiségfejlesztés! Alakítsa
egyéni szakmai stílusát szakember segítségével!
www.humanfejlesztes.hu Tel: (20) 388-4953

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

2008. november 6.
* 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

Gödöllői Szolgálat
* FONAL AKCIÓ 1300ft /kg. Álló szövőszék. 12
személyes cseh porcelán étkészlet 58 db-os
1930-as évekből eladó. Érd: 16-18 között (28)
414-176
* ELADÓ BICHON HAVANESE FAJTATISZTA 2
HÓNAPOS
KISKUTYÁK.
OLTÁSSAL,
FÉREGTELENÍTVE. IÁR: 40.000 Ft./db. Érd: (28)
403-586, (20) 413-2243

EGYÉB

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

* Négyütemű 1.1 U COMBI TRABANT friss
műszakival eladó. Iár: 200.000 Ft. (Új gumik, új
kipufogó, új akkumulátor, jó állapotú.) Tel. (20)
551-7194

* Kondigépek! Weider, Pro-form, Welso amerikai
szobakerékpárok, futópadok, sífutók nagy
választékban, kedvező árakon eladók.
www.a1sport.hu Tel: (20) 329-9694, (20) 3299695

* 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

* Négyelemes szobabútor jó állapotban eladó (2
db akasztós, 1 polcos, 1 üveges) 40.000 Ft-ért.
Érd: (20) 911-8939

* 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 elfogadok. Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3.
Tel:(28) 417-913

* ARNOLD SPORT Akció! Új, használt és bemutatótermi otthoni és profi kondigépek stb. hatalmas választékban, reális árakon eladók.
www.arnoldgold.hu Tel: (30) 9510-769
* 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
* DVD FILEK VEGYES TÉMÁBAN EREDETI BOLTI
300 db EGYBEN 30.000 Ft áron, vagy
darabonként 200 Ft-ért ELADÓK. Tel: (20) 9263966
* Tüzifa és gázkonvektorok eladó. Tel: (20)
9611-688
* Kisméretű bontott tégla 1000 db, és vasalt
betonoszlopok 10×10×3 m árok lefedésére, kocsibejárónak alkalmas eladó. Érd: (20) 9-463-112
* KIÁLLÍTÁSOKBÓL MARADT HÁZTARTÁSI
KUKÁK ELADÓK! Kerekes: - 80L: 4500 Ft, 120L: 6000 Ft, - 240L: 8500 Ft. Tel: (20) 3299695
* Eladó egy 120 literes, kéményes Quadriga
gázbojler (30.000 Ft), és egy 28 KW-os Radiant
kombi cirkó (70.000 Ft). Tel: (30) 525-5725
* Eladó: fenyőfa ebédlő asztal (80×80),
ruhásszekrény (80×210), 6 fiókos komód
(73×110), jó állapotú emeletes ágy, virágtartó
lehetőleg egyben 60.000 Ft. Eladó: nagyméretű
sarok ülőgarnitúra (260×210) 55.000, TV
állvány (140×60) 15.000 Ft, könyvespolc
(170×160) 10.000 Ft. Tel: (20) 2238-677

* TÉLÁLLÓ ALMA ELADÓ. Idared, piros
120Ft/kg, zöld 150 Ft/kg, sütnivaló: 40 Ft/kg.
Gödöllő területére 60 kg-tól ingyen házhoz szállítás. Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: (28) 411-298,
(20) 4359-650. Hévízgyörk, Fürst S. u. 8. Tel:
(28) 436-280
* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
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Utazni jó!

Egyesült Arab Emirátusok-Dubai
Az Egyesült Arab Emirátusokba látogató turistákat
meglepetésként éri az országban uralkodó rend, tisztaság, biztonság és a szolgáltatások magas színvonala. Egy ezerarcú ország, ahol a bizarr sivatagi táj, az
álomszép homokos strandok, a luxusszállodák és a
bevásárló- paradicsomok – és ezek ellenpólusaként a
beduin falvak egyszerű élete, az oázisok és tevepiacok hangulata fogadja a látogatókat. Dubai nem a
főváros, de kétségkívül az Emirátusok legnépszerűbb és legmodernebb központja. A 18. században
alapított város az utóbbi 20 évben megdöbbentő
fejlődésen ment keresztül. A világszínvonalú golfpályák mellett egyedülálló szabadidős lehetőségek
kínálkoznak, mint a homoksíelés vagy a sivatag
fölötti sárkányrepülés. A legkülönlegesebb attrakció
amit Dubai kínál, a sivatag közepén található
síparadicsom. A világ legnagyobb téli sportcsarnoka
a „Skí Dubai” öt pályán, mintegy 400 méter hosszan
kínál síelési lehetőséget, mindehhez autentikus európai légkört teremtve. A látnivalók közé tartozik a
Burj Al Arab Hotel 327 méter magas tornya, amely a
Közép-Kelet egyik legmagasabb épülete.
Beutazáshoz magyar állampolgároknak vízum szükséges, melynek elengedhetetlen feltétele a hazautazás napjától számított legalább még 6 hónapig
érvényes útlevél. A repülési idő kb. 5 óra.

Játék! Játék! Játék!
Hogy hívják azt a nemrég elkészült, 17 pálmaágat
formázó, 5x5 km nagyságú mesterséges szigetet,
amit a világ 8. csodájaként emlegetnek?
A megfejtéseket az info@sissytravel.hu címre várjuk, névvel és telefonszámmal!
A helyes választ beküldők között TUI ajándékcsomagot sorsolunk ki. Beérkezési határidő: 2008.
november 11. Nyilvános sorsolás időpontja,
helyszíne: 2008. november 12. 12 óra, Sissy Utazási
Iroda – Gödöllő, Petőfi tér 16. Előző játék nyertese:
Ribai Magdolna
(GT)
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Beküldési határidő:
2008. november 13.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási
utalványát
nyerte:
Gergely Péter, Szent János u. 38. ,
Eiben Istvánné, Szent János u. 16.
A Trafo Club belépőjét nyerte:
Nagy Noémi Karola, Fenyves köz 36. ,
Báthy Tibor, Szent János u. 2/b.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
Németh Istvánné, Alkotmány u. 9. ,
Lakatos Erzsébet, Kandó Kálmán u.
45.

Recept
Karalábé-krémleves

Erzsébet- és Katalin-bál
2008. november 22., szombat
Program
19.00-20.00: érkezés, üdvözlő ital
20.00-20.20: nyitótánc, köszöntő
20.20-21.00: operett műsor
21.00-22.30: svédasztalos vacsora, cigányzene
22.30-24.00 cigányzene
Éjféltől hajnalig zene
Vacsora: svédasztalos menü
Asztalfoglalás:
Személyesen az Erzsébet királyné Szálloda
éttermében (Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.),
vagy telefonon 06-28/816-819.

HOZZÁVALÓK:
1 kisebb fej vöröshagyma, 2 kis gerezd fokhagyma, 2-3 zsenge
karalábé, 3 ek. olaj, pici só, ízlés szerint fehérbors, 2 dl tejföl, 1
ek. liszt , zsemle vagy levesgyöngy, petrezselyemzöld.
ELKÉSZÍTÉS:
Az összes zöldséget megtisztítjuk, a hagymát és a fokhagymát
finomra, a karalábét kisebb kockákra vágjuk. Ezeket felforrósított olajra dobjuk, kevergetve megfuttatjuk, de vigyázzunk, nehogy megpiruljon. Ezután annyi vizet öntünk rá, amennyi éppen
ellepi, enyhén megsózzuk, és lefedve, kis lángon puhára főzzük.
A tejfölt a liszttel simára keverjük, a karalábé levét ezzel sűrítjük, pár percig forraljuk. Merülőmixerrel krémlevest keverünk
belőle. Újra megmelegítjük, ha kell még megsózzuk, borsozzuk.
Tálaláskor a tetejét pirított zsemlekockákkal vagy levesgyöngygyel és finomra vágott petrezselyemmel megszórjuk.

Belépő: 9500 Ft/fő
Fővédnök: dr. Gémesi György polgármester

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

