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Erőt, bíztatást adnak nekünk szentjeink

Zöld Forgatag

A jó ügyért

Szekeres Erzsébet missziója

Egy évtized munkája az a 21 darabból
álló kárpitsorozat, aminek darabjait
péntek délután óta a Szentháromság
templom falait díszítik.
Talán nem volt véletlen, hogy novemberben kerültek ezek a képek a
Szentháromság templomba, tudtuk
meg Kovács Gergelyné előadásából,
amelyben bemutatta a szőnyegeket.
Ebben a hónapban ugyanis két jeles
magyar szentre is emlékezünk: Szent
Imre hercegre és Árpád-házi Szent
Erzsébetre, 1984-ben pedig november 13-át a Magyar Szentek Emléknapjává nyilvánították, amely napon
közel félszáz magyar szentre és boldogra emlékezünk.
Mint azt beszédében kiemelte, a
szentek tisztelete különösen fontos
napjainkban, amikor korunk uralkodó
szellemisége a szekularizáció és a
globalizáció ellentétes azokkal az értékekkel, amiket a vallás, a szentek
képviselnek. Különösen fontosnak
nevezte azt az üzenetet, amiket Sze-

keres Erzsébet képei
hordoznak:
„Nekünk magyaroknak
egészen
különleges
kegyelmet jelent és
különös tanítást
képvisel az Árpádházi szentek kivételesen nagy családja. Ahhoz, hogy
megmaradjunk
magyarnak, vissza
kell
szereznünk
önismeretünket és
önérzetünket. Ehhez a küzdelemhez
mozgósította Szekeres Erzsébet az
Árpád-házi szenteket és églakókat
földi kárpitjain.”
Beszédének végén – melynek során egyenként is szólt valamennyi alkotásról – feltette a kérdést, mi késztette a református Szekeres Erzsébetet arra, hogy a szentek ábrázolásához
nyúljon. Mint mondta, az a fájdalom,

Fotó: Korondi Judit

Ünnepélyes keretek között helyezték el Szekeres Erzsébet magyar szenteket és boldogokat ábrázoló szövött kárpitjait a Szentháromság templomban november hetedikén. A huszonegy faliképből álló sorozat darabjai a templomtérben és
a kápolnában kaptak helyet. Az alkotásokra dr.
Beer Miklós váci megyéspüspök kért áldást.

hogy hazánk az Árpád-házi szentek
szülőföldje mára missziós területté
vált. Ezek az alkotások, szentjeink is
segíthetnek abban, hogy visszafoglaljuk hitünket, történelmünket, erőt,
bíztatást és reménységet adnak ahhoz, hogy megmaradjunk magyarnak.
Nem csak a képekre, hanem ehhez
a küzdelemhez is kérte az Úr áldását
dr. Beer Miklós váci megyéspüspök,

Az egyetem legszínvonalasabb, a város és környéke közönségének érdeklődését is
mindig felkeltő hallgatói rendezvénye a Zöld Forgatag, a
környezet- és természetvédők
seregszemléje. A GATE Zöld
Klub, a Tölgy Természetvédelmi Egyesület, a SZIE Kulturális
Misszió, a Göncöl Szövetség és
a Környezetvédelmi Szakkollégium szervezésében az idén –
hetedik alkalommal – november 10-13-ig zajlottak a programok.

aki úgy fogalmazott: „Nincs oka a reménytelenségre, akiknek ilyen kincsei vannak.“
Ezek a kincsek pedig ott sorakoznak a Szentháromság templom templomterében és kápolnájának falain.
Az oltár közelében a Magyarok
Nagyasszonyának Sarlós Boldogaszszony ábrázolását helyezték el.

A hétfői nyitóestén a Zöld Forgatag jelentőségét dr. Krassay László alpolgármester Hamvas Béla aranykert-gondolatát idézve méltatta. Az ember az Isten
teremtette
aranykertbe
született
(„aranyból voltak a fák, a fák ágai, s az
ágak levelei; aranyból volt a fű, az
utakat szegélyező fűkocka; a földet
aranyporral szórták be”) ennek a vendége és ebben a minőségében kell viszszaadnia – örökül adnia a jövő generációinak. Ahogyan fogalmazott: a Zöld
Forgatag kultikus eseményei – az előadások, bemutatók, vetítések – mind
ezt a célt szolgálják. Egy olyan Gödöllőn, amely környezeti (ökológiai) és
gazdasági (ökonómiai) értelemben is
fenntartható város akar lenni.

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás a 3. oldalon)
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Készülnek a sportpályák

Meghibásodások és rongálások

Alapoznak a Táncsicson Nem égnek a lámpák
Több mint egy hónapja folynak
a munkák a Táncsics Mihály úti
sporttelepen. A testület még
júliusban elfogadta a sportpálya beépítési koncepció tervét,
s ezt követően szeptember végén kezdődhettek el a munkák.
Az alapozás zajlik jelenleg a Táncsics
Mihály úti sporttelep területén, ám
nem úgy, ahogy az a korábbi edzése-

ken megszokott volt. A műfüves pályák földmunkáin dolgoznak, kihasználva a jó idő adta lehetőségeket.

mint a teniszpályákon dolgoznak. A
napokban a betonozási munkákat
végzik el, ezt követi a kőréteg elhelyezése és a dréncsövezés kialakítása.
A pályákhoz tartozó létesítmények kialakítása a tervek szerint a januárban
kezdődik meg. A munkálatok várhatóan 2009 májusának végére fejeződnek be.
A képivselő-testület júliusi ülésén
fogadta el a Táncsics úti sportpálya
terveit és meghatározta a fejlesztés
befektetői tőke
bevonásával
megvalósuló I.
ütemének műszaki tartalmát.
Eszerint
egy
műfüves edzőpálya (világítással, sátorfedési
lehetőséggel,
csapadékvízgyűjtő és visszaforgató
rendszerrel), egy vízszintes gyepes
labdarúgó centrálpálya (300 fős
lelátóval, világítással, csapadékvíz
gyűjtő és visszaforgató rendszerrel),

Városunk több pontjáról is jelezték a hét végén, hogy nem
működik a közvilágítás. Máriabesnyőn és a belvárosban egyaránt sok gondot okozott a
szakembereknek a lég- és a
földkábelek meghibásodása.
A Kapucinusok terén folyamatban
van a hiba kivizsgálása, de a Petőfi
Sándor Művelődési Központ mögötti
sétánynál, valamint az autóbusz-pályaudvar mögötti területen is megkezdték a hiba elhárítását. A légkábel
hibák esetében ez csupán egy-két napot vesz igénybe, a földkábelek esetében azonban tovább tart a javítás.
Nem működtek a lámpák a Szabadság úton az autóbusz pályaudvar és a
Szabadság téri HÉV megálló közötti
szakaszon, a HÉV-sínek oldalában
sem. Itt már tudott, hogy a földkábelek meghibásodása, elöregedése
okozta a hibát, aminek kijavítására az
illetékesek megtették a szükséges intézkedéseket.
Városunk közvilágításának biztosítása az önkormányzat feladata, de a
közvilágítást szolgáló hálózat az

ELMŰ tulajdona. Az azonban, hogy
az esetleges meghibásodást kinek kell
megjavítani, az az adott esettől függ.
Amennyiben egyedi meghibásodásról, világítótest cseréről kell gondoskodni, azt az önkormányzat intézi, a
karbantartásra szerződött szolgáltatón
keresztül. Azonban ha kábel vagy
szakaszhiba merül fel, ami nem egy-

Néhány hete örömmel fedezhették fel az Alsóparkon keresztül közlekedők,
hogy valamennyi lámpatestet megjavították, a hiányzó búrákat törhetetlennek
minősített
polikarbonnal
pótolták. Ám az
öröm mindössze
két napig tartott.
A Vandálok 8
lámpát rongáltak
meg, ezzel mintegy 480 ezer forintos kárt okozva. A városi szakemberek e miatt
a polgárőrség segítségét kérték,
akik ígéretet tettek arra, hogy a
jövőben gyakrabban járőröznek az Alsópark területén.

Országos demonstráció készül

Tiltakozik a közszféra

Mint azt lapunk megtudta, a munkák
a terveknek megfelelően haladnak.
Jelenleg három területen , a leendő
élőfüves – és a műfüves pályán, vala-

továbbá két szabványméretű salakos
teniszpálya készülhet el.
-jkFotó:-tl-

Kezdődnek a vízi munkák

Már a télre készülünk
Befejeződtek a útpálya felújítási munkái a Mátyás király út –
Arany János utca-Babati út területén, valamint az Isaszegi úton,
ahol a csapadékvíz-elevezetést és annak járulékos munkáit végezték az elmúlt hetekben. Tovább dolgoznak a gyalogoshíd
felújításán a Szabadság úton a HÉV sínek mellett, a bontást követően már az új híd építési munkái zajlanak. A mintegy tízmillió
forintba kerülő korszerűsítés várhatóan november második felében ér véget. A gyalogosforgalom itt továbbra is szünetel, a Patak-téren keresztül lehet közlekedni.
Az utakat követően a Rákos–patak
rendbetételére
koncentrálnak
a
szakemberek. Jelenleg a rendezési
munkák előkészítése zajlik. Ennek
keretében a Galagonya utca és a
blahai strand közötti szakaszon felmérik a jelenlegi
helyzetet, majd végleges és megfelelő
patak medret alakí- Ezen a területen fog állni a város karácsonyfája
tanak ki.
városban. A késő őszi kellemes meEhhez a szakemberek a lakosság legben sokaknak szinte fel sem tűnik,
együttműködését is kérik. Az érintet- hogy már november közepén járunk,
teket levélben értesítik arról, mikor mindössze két hét múlva helyére kekeresik fel őket.
rül a főtéren a város karácsonyfája,
Megkezdték a Ganz árok rendbe- hogy advent első vasárnapjára ünnepi
tételének előkészítését is, a pataknak díszben pompázzon.
ezen a mellékágán a Körösi Csoma
Ehhez már a héten kiszedték az egySándor utcai áteresz cseréjét készítik nyári növényeket és hagymások kerülelő. A munkákra várhatóan a jövő év tek a helyükre, amik nem zavarják
majd a fa állítást.
elején kerül sor.
Kép és szöveg: bn
Már a karácsonyra készülnek a bel-

A fegyveres és rendvédelmi
szféra országos demonstrációját hirdette meg november 29ére a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi
Szövetségének (FRDÉSZ) demonstrációs bizottsága - jelentette be Kónya Péter elnök
szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján. A demonstrációhoz csatlakozik a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is.
A sajtótájékoztatón elmondták, azért
döntöttek a demonstráció mellett,
mert a kormány az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumon
bejelentette, hogy nem kívánja megtartani az Egységes Közszolgálati
Sztrájkbizottsággal 2007-ben kötött
hároméves megállapodást.
A megállapodás szerint az első két
évben a konvergenciaprogram megszorításai miatt jelentős megszorításokat kellett elviselnie a közszférának
– így a fegyveres és rendvédelmi dolgozóknak –, hogy 2009-ben egy jelentős reálbér-növekedés következhessen be.
Az érdekvédelmi szövetség tagjai:
A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének tagszervezete a Honvédszakszervezet, a Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete, a Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége, a
Vám- és Pénzügyőrség Független
Szakszervezete, a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos
Szakszervezeti Szövetsége, a Független Rendőr Szakszervezet, a
Hivatásos Tűzoltók Független
Szakaszervezete, és a Független
Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége.
A begyűrűző gazdasági világválság
elő jeleire a kormány újabb, a közszférát érintő megszorításokat tervez,
többek között befagyasztanák a béreket és elvennék törvényes járandósá-
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egy lámpát, hanem nagyobb területet
érint, a tulajdonos ELMŰ feladata a
hiba elhárítása. Az önkormányzat
szakemberei naponta ellenőrzik a városi közvilágítás működését és megteszik a szükséges intézkedéseket.
Az észlelt meghibásodásokat minden nap (hét végén is) az önkormányzat portáján az 529-180-as telefonszámon jelenthetik be, itt 24 órában fogadják a hívásokat, azokat naplózzák
és megteszik a szükséges intézkedéseket.
Kép és szöveg: bj

gunkat, a 13. havi illetményt. Ezzel a
fegyveres és rendvédelmi szférában
40-50 százalékos reálbércsökkenés
következne be és bérszínvonal a
2002-esre esne vissza – mondta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 13. havi
járandóság nem pluszjuttatás, hanem
szerves része az illetményrendszerüknek. Mint mondta, a szférában az
éves bérkeret nem 12, hanem 13 hónapra van elosztva, ennek megfelelően a kifizetést sem 13. havi illetményként, hanem havi lebontásban
illetmény-kiegészítésként kapták a
közszféra munkavállalói az elmúlt két
évben.
Mint mondta, a fegyveres és rendvédelmi szférát jelentős létszámhiány
jellemzi, emiatt a még a testületeknél
maradóknak
évi 400-500
túlórát
kell
vállalniuk. A
PDSZ
az
Egységes
Közszolgálati
Sztrájkbizottság aktív tagjaként, annak
ajánlását végrehajtva,
a
közszolgálati
szakszervezetekkel
való
együttvonulását összeköti a közoktatási ágazat
problémáit nyomatékosító – az Oktatási és Kulturális Minisztérium előtti
– demonstrációval – olvasható a szervezet hétfői közleményében. Erre a
demonstrációra is hívja az oktatás és
a gyermekvédelem munkavállalóit. A
PDSZ már korábban együttes fellépésre kérte a közoktatási szakszervezeteket, azonban a mai napig hárman
nem reagáltak a felkérésre – áll a közleményben.
Ennek ellenére – az együttes fellépés érdekében – a szervezet meghívja
jövő hét péntekre a vezetőket, hogy
ezen a megbeszélésen közösen fogalmazzák meg követeléseiket, és vázolják fel közös akcióikat a közoktatási normatívák csökkentése ellen
is.

A PDSZ álláspontja szerint a keresetek védelmének és a normatívák
reálértéke megőrzésének együttesen
kell bekövetkeznie.
A normatívacsökkentés és a keresetcsökkentés azonos kormányzati
program része, amely elszegényíti az
ország polgárait és veszélyezteti a
közszolgáltatásokat – vélik.
A PDSZ, informálva a közoktatás
dolgozóit a januártól várható keresetcsökkenés hatásairól és a közoktatásra vonatkozó forrásmegvonásról,
megkezdte a sztrájkhajlandóság felmérését.
Kerpen Gábor, a PDSZ elnöke a
sajtónak kifejtette: a közoktatásban a
pedagógusoknál 2007. szeptemberétől a 10 százalékos munkaterhelésnövelésnek sem volt ellentételezése.
Ennek következtében a pedagógusok
többségének – a munkavégzés növekedése miatt – a többi közszolgálat-

ban dolgozóénál 10 százalékkal nagyobb a keresetcsökkenése, a végzett
munkához viszonyítva.
A nem pedagógus dolgozók, akiknek többsége nem felsőfokú vég-zettségű, illetve ezen végzettségét nem
ismeri el jogszabály, a keresete olyan
alacsony, hogy annak csökkentése
már megélhetését veszélyezteti.
A PDSZ szerint mind a foglalkoztatást, mind pedig a keresetek reálértékét legalább meg kell őrizni.
A PDSZ informálva a közoktatás
dolgozóit a januártól várható keresetcsökkenés hatásairól és a közoktatásra vonatkozó forrásmegvonásról,
megkezdte a sztrájkhajlandóság felmérését.
Fotónk illusztráció
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dekében. Gödöllő város vezetőit ez- milliós országról be- Megbeszélés Diani Budiarto polgármesterrel
után a leendő testvérváros, Bogor pol- szélünk. Gödöllő bár
gármestere, Diani Budiarto fogadta. igen széleskörű nemA találkozó alkalmával a jövő évben zetközi kapcsolatokkal
megkötendő testvér- rendelkezik,
mégis
A bogori elnöki palota városi megállapodás
most nyit először Eukerült
központba. rópán és tengerentúlra.
Gémesi György kö- Diani Budiarto, Bogor
szöntőjében elmond- polgármestere
nagy
ta, hogy bár Indoné- örömmel vette, hogy
zia és Magyarország városa most már Euróigen messze fekszik pa felé is nyit, amiben
egymástól,
mégis mind két fél számára
sokszor közel került nagy lehetőségeket lát.
egymáshoz a két or- A szerződés aláírása
szág. Elsőként a náluk egy komolyabb procedúrát vesz ezen fejlesztésekbe, elsősorban a hul2002-es bali merény- igénybe, hiszen nem elég, ha a város ladékgazdálkodás, az ivóvízhálózat
let rázta meg a vilá- képviselő-testülete elfogadja, de fejlesztésben, valamint a zöldhullagot, aminek emléke- szükséges a bel- és külügyminisztéri- dék hasznosítása terén.
elmondta, hogy egy ilyen jelentős ként ma a Világbéke-gong Gödöllő um jóváhagyása is. Most a belügySzintén nagy lehetőséget jelent a Bokonferenciának a megszervezése kö- központjában áll, majd később a cu- minisztérium jóváhagyására várnak, gori Agrártudomány Egyetem, valarülbelül 2 évet vesz igénybe. Szintén nami után rendezett városunk az or- de biztos benne, hogy a közeljövőben mint a Gödöllői Szent István Egyeezen az állásponton volt az indonéz szágban elsőként segélykoncertet, megkapják az engedélyt az aláírásra. tem közös kapcsolata. A bogori egyekülügyminisztérium megbízottja is. aminek bevételéből az indonéz káro- Mint azt elmondta, a testvérvárosi tem nagy érdeklődést mutat a gödölMint azt a nagykövet elmondta, 2011- sultakat segítették, és hozzájárultak szerződést három fő alapra szeretné lői intézmény iránt, hiszen mint azt
ben hazánk adja az Európai Unió el- iskolák és árvaházak építéséhez. építeni, a kultúra és oktatás, a gazda- Muhammad Agil, az egyetem nemzetnökét, így erre az Most pedig Gödöllő az első Magyar- sági kapcsolatok és közös pályázatok, közi kapcsolatokért felelős igazgatóidőpontra lenne a országon, mely e távoli államban el- valamint a turizmus erősítésére. A ja, valamint Luki Abdullah dékán ellegalkalmasabb en- sőként létesít testvérvárosi kapcsola- gazdasági fejlesztéseknél felmerült, mondta a két intézmény nagyon soknek a konferenciá- tot, de már vannak
ban hasonlít egymásra. Szintén nagy
nak megszervezése. követői,
hiszen
érdeklődéssel fordulnak a KisállatteGémesi György elő- Szentendre és Gyula
nyésztési és Takarmányozási Kutatóször is köszönetét is hasonló lépéseket
intézet, valamint a Mezőgazdasági
fejezte ki a bizott- k e z d e m é n y e z e t t .
Biotechnológiai Kutató Központ felé.
ságnak, hogy hazánk Bogor és Gödöllő
Szeretnék ha a tudományos kapcsolamegkaphatta a béke sokban hasonlítanak
tokon túl diák- és professzorcserék is
e jelentős szimbólu- egymásra. Mind a
történhetnének, csakúgy, mint azt temát, és külön meg- két város közel fekszik más partner egyetemekkel. Az
köszönte, hogy ezt szik a fővároshoz,
egyetem vezetése jövő májusban a
Gödöllőn állították élvezve annak előbogori delegációval közösen szándéfel. Elmondta, hogy nyét és hátrányát,
kozik Gödöllőre látogatni, amikor
Gödöllő nyitott a konferenciára és mind a két városban
felkeresnék a Szent István Egyeteörömmel ad otthont annak bizonyos található egy királyi Az agrártudományi egyetemen
met, valamint a KÁTKI-t és tárgyaláeseményeire, de a teljes megrende- palota, és mind a két
sokat kezdeményeznek a szorosabb
zésre, méretei miatt az csak a főváros- város nagyjából közepes lakosságú- hogy az Európai Unió több olyan pá- együttműködés reményében. Gémesi
ban valósítható meg. A felek meg- nak mondható. Igaz ez Indonéz érte- lyázatot is ki ír, melyen leg-alább két György és Diani Budiarto megegyezegyeztek abban, hogy mind a két lemben más, mint nálunk, hiszen míg EU-s tagállam testvérvárosa egy ázsi- tek abban, hogy jövő májusában az
ország támogatja a rendezvényt, és Gödöllő lakossága 32 ezer fős, addig ai állam testvérvárosával kö-zösen in- indonéz delegáció látogat el hozzánk,
hamarosan konzultációkat is kezde- Bogorban közel egymillióan laknak, dulhat. Így Gödöllő mellett a hollan- és itt, Gödöllőn kerül aláírásra a testményeznek annak megvalósítása ér- de ne felejtsük el, hogy egy közel 300 diai Wageningen is bekapcso-lódna vérvárosi szerződés.

Indonézia egyre közelebb

Többszintű lehetőségek
Az indonéziai Bogor város vezetőjének személyes meghívására háromfős delegációval hivatalos látogatáson vett részt
Gémesi György polgármester.
A delegáció tagjai saját költségükön utaztak a leendő testvérvárosba.
Az ötnapos hivatalos program első állomásaként az indonéz külügyminisztériumban Rachman Budiman közkapcsolati és kommunikációs főosztály vezetője fogadta a vendégeket,
valamint itt találkoztak a Világbéke
Bizottság 11 tagjával is. A megbeszéléseken szintén részt vett Illés Mihály,
Magyarország Indonéziába akkreditált nagykövete. Mint azt Djuyoto
Suntani, a Világbéke Bizottság elnöke elmondta, céljuk, hogy Európában
Tárgyalás a Külügyminisztériumban

egy Világbéke konferenciát szervezzenek, melynek helyszínéül Magyarországot és Gödöllőt választanák.
Mint az ismert, Európában egyedüliként hazánk kapta meg a Világbékegongot, amit Gödöllő főterén állítottak fel ez év májusában. Illés Mihály
nagykövet nagy örömmel fogadta a
bizottság kezdeményezését, azonban

Zöld Forgatag

A jó ügyért
(folytatás az 1. oldalról)

Hornok László akadémikus, a
SZIE rektorhelyettese arról szólt,
hogy a környezetvédelemhez szív,
ész és akarat kell.
– Gyermekkorom óta rengeteget
változott a világ. Nem jobbra, hanem
előre. Megrázó élményem volt fiatalon, hogy Újpesten, ahol laktunk, feketék voltak a házcserepek a szennyezéstől, az alföldi tanyavilágban pedig,
ahol a nagymamám élt, pirosak. A
Duna közepéből azonban akkor még
lehetett vizet inni – azóta a folyó
medréből háromméternyi vizet elvittek. Örvendetes viszont, hogy előrelépés történt a környezettudatos nevelésben.
Mint elmondta, a környezetvédelem tele van feladattal, de nagyon
fontos, hogy ezek közül mit választunk ki! Minden jó ügy mellé oda kell
állni, de meg kell vizsgálni az érem
másik oldalát is. Persze a búzából lehet etanolt gyártani, de ki is lehet
várni, amíg élelmiszernek megveszik.
Egy gödöllői egyetemistának pedig
tudnia kell, mennyi szalmát lehet elvinni erőművekbe a talajokról úgy,
hogy ne sérüljön azok szervesanyagutánpótlása. Magyarországnak ugyanis – környezetbarát technológiákkal –
20-25 millió ember számára kell élelmiszert termelni. Emellett a legnagyobb előrelépési lehetőségként említette a környezetvédelem terén a hazánkba érkező vizek megfogását, hasznosítását tavakban, tározókban. Ezek a
mikroklímára is jótékony hatást gyakorolnak. A megújuló energiaforrások
közül a napenergia és a geotermikus
energia hasznosítását szorgalmazta.
Nagy várakozás előzte meg Fülöp
Sándor, a jövő nemzedékek ország-

gyűlési biztosa előadását is, aki előrebocsátotta, vitaébresztő gondolatokkal jött. Az ombudsman bevezetőjében arról szólt, hogy nem járható út
eltiltani a mai generációkat a rendelkezésre álló energiaforrások felhasználásától, de az sem, hogy nyugodtan,
nyakló nélkül használjuk a kőolajat és
más energiahordozókat, úgy gondolva, hogy ebből gazdagodik a társadalom, a tudomány pedig majd megoldja a problémákat. E két szélsőség között kell megkeresni a jövőnek is lehetőséget hagyó kompromisszumot.
Az országgyűlési biztos úgy vélekedett, hogy ha kevesebb ember élne
a Földön, akkor nem lenne ennyi
gond. A sok ember csökkenti a biodiverzitást, a környezet biológiai sokszínűségét. Ezután arról szólt, hogy
amikor egymás döntéseitől függ a közös sorsunk, sokszor tapasztaljuk,
hogy a nem együttműködő magatartás, a potyautas magatartás vonzóbb.
Lehet, hogy egyedi emberek szintjén
nem, de közösségek szintjén majdnem törvényszerű, hogy azt a megoldást fogják választani. Én túlszaporodok, aztán a többit majd meglátjuk.
– Minden tiszteletem a nagycsaládoké – folytatta –, és azt is tudom és
hiszem, hogy a szeretet olyan, amit
minél több felé osztunk, annál több
lesz. Én mégis sokszor laktam olyan
környéken, ahol a szomszédban 5-6-7
gyerek volt. A jó sírást és a kellemes
gyerekhangot meg tudja az ember különböztetni annak a kisgyereknek a
hangjától, amelyik szenved, ahol
diszkomfortban van valami. Lehet,
hogy csak véletlen, bár próbáltak
mindent megtenni, éjjel-nappal dolgozott az apa, általában az anya is,
boldogok voltak és büszkék, de ezekből a családokból a gyerekek hangja
nem volt jó. Szokták mondani a pszichológusok, hogy ahol már három
gyerek van, nem lehet egyenlő a figyelem elosztása. Én sok olyan esetet

láttam, hogy a középsők a legnagyobb jóindulat ellenére is kevesebb
figyelmet kaptak.
Az előadó megállapításai a közönség egy részénél kiverték a biztosítékot és kimentek.
– Vitatkozni lehet ezzel, én mégis
úgy gondolom, hogy a túlnépesedést
valamilyen módon kezelni kell, és
nem mondhatjuk, hogy ez egy olyan
probléma, amit kezeljenek csak a kínaiak.
Az elhangzottak megvitatására
csak rövid idő nyílt, ekkor fejtette ki
Krassay László azon véleményét,
hogy nem érzi idevalónak az abortusz
emlegetését, hiszen Magyarország lakossága évente egy gödöllőnyi város
lélekszámával csökken. Nem tízmilliós hazánknak kell megoldani a világ
népesedési problémáját. Sőt, példaként említette Fritz Baade német professzor 1961-es Versenyfutás a 2000ik évig című könyvét, amelyben precízen kiszámolta, hogy az akkor 3
milliárdos emberiség hogyan szaporodik fel 6 milliárdra és ezt a népességet hogyan lehet energiával kiszolgálni, élelmiszerrel ellátni ésszerűen
és a szelídek uralmával. Azt javasolta,
hogy most is ezt tegyük meg a következő ötven évre vonatkozóan.
S mivel a magyarországi ivóvízbázisok védelme is szóba került a kérdések során, Krassay László elmondta, az önkormányzatok, amelyek közelebb állnak az emberekhez más hatóságoknál, határozottan tiltakoznak a
vízbázisok privatizációja ellen.
Az országgyűlési biztos előadása
során több ütemben kiüresedő terem
újra megtelt, amikor az életigenlő
programjáról közismert Berecz András mesemondó, népdalénekes, műsora következett, amellyel újra aranyport szórt a Zöld Forgatag helyszínére
és közönségére.
(l.t.)

Ismerkedés a közigazgatási rendszerrel

Német vendégek Gödöllőn
Magas rangú német delegáció
látogatott Gödöllőre a múlt héten. A tartományi – és városi
vezetőkből álló küldöttség tagjait a városházán dr. Krassay
László alpolgármester fogadta,
majd ellátogattak a Városi Múzeumba, a Török Ignác Gimnáziumba, és megtekintették a
királyi kastélyt.
A németországi
Neustadt városából érkezett az a
küldöttség, melynek tagjai városunkkal ismerkedtek a múlt héten. A
tartományi, kistérségi és települési
hivatalvezetőkből
álló
küldöttség
magyarországi
programja során
azért látogatott el
hozzánk,
mert
Neustadt városában található a Török Ignác Gimnázium testvériskolája,
s a küldöttségben helyet kapott Simon
Wittman megyei vezető is.
A városházán Krassay László alpolgármester fogadta a német vendégeket, akiknek a magyar önkormányzati rendszerről, s ezen belül Gödöllőről tartott prezentációt. A szakembereknek lehetőségük nyílt a közigazgatási rendszer mellett Gödöllő és térsége költségvetési helyzetével, valamint a város oktatási helyzetével is
megismerkedni. E főbb témák mellett
a művelődési, az egészségügyi, a szociális ellátás valamint a környezetgazdálkodási kérdések is felkeltették

érdeklődésüket. Simon Wittman a
Török Ignác Gimnáziumban tett látogatás után kérdésünkre elmondta,
rendkívül széleskörű tájékoztatást
kaptak Gödöllőről, ahol ő is, és a
delegáció tagjai is először jártak. A
városról nagyon jó benyomásokat
szereztek, s örömmel látják, hogy a
haladó szellemiségű városvezetés na-

gyon sok fejlesztést igyekszik megvalósítani. Kijelentette, sok olyan programmal találkozott, ami Németországban is sok feladatot ad a városvezetőknek, mint például az energiahatékonysági kérdések megoldása, a
hulladékgazdálkodási problémák orvoslása, és a megújuló energiák hasznosítása. Simon Wittman úgy fogalmazott, a látottak után elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben ne csak a
jelenlegi iskolák közötti kapcsolat
működjön a két város, Neustadt és
Gödöllő között, hanem az tovább bővüljön.
(k.j.)

4 Gödöllői Szolgálat

Kongresszus és ünnep

A magyar családokért
Megindító volt látni az elmúlt
szombaton, november 8-án a
Premontrei Szent Norbert
Gimnázium aulájában a XV.
Családkongresszus és Családünnep alkalmára összegyűlteket, hiszen, mint a mellükön viselt kitűzőjük mutatta, jöttek
az ország minden tájáról, hazánk legkülönbözőbb helységeiből. Értesülhettünk róla az
egész napos rendezvény házigazdájától, a Katolikus Rádió
igazgató-főszerkesztőjétől, Juhász Judittól, hogy a határon
túli magyarságnak is megjelentek képviselői. Vannak még tehát népünkből jó néhányan,
akiknek fontos az a kicsiny, de
annál nagyobb jelentőségű közösség, melyet úgy nevezünk:
család.
A rendezvény középpontjában a VI.
Pál pápa negyven éve kiadott Humanae Vitae című enciklikájáról, II. János Pál pápa húsz éve megjelent Mulieris Dignitatem című apostoli leveléről, valamint a huszonöt éves Családjogi Chartáról, a Család Pápai Tanácsának dokumentumáról való megemlékezés állt.
A nap bevezetőjeként Ullmann Péter premontrei kormányzóperjel örömének adott hangot, megköszönte a
megtiszteltetést, hogy szerény iskolaépületük szolgálhat helyszínül az országos eseménynek. Az egyházi iskolák számára időszerű a családkong-
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resszus. Egyrészt: fontos, hogy az iskola, de különösen az egyházi iskola
családias fészek legyen. Másrészt:
csak akkor adhatják át diákjaiknak
eredményesen a keresztény szellemiséget, ha otthon is, a családjukban is
aszerint élhetnek.
Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense kijelentette: él a család.
Most ünnepelhetjük, s amit ünnepelhetünk, az van. Találkozhatunk boldog emberekkel, akik családban élnek. Akik Jézus szavait tartják érvényesnek a mai házasságra is: „Amit
Isten egybekötött…” Istennek terve
volt az emberrel. Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Azonos
méltóságot kapott férfi és nő, s azt a
nagyszerű lehetőséget, hogy egységben éljék meg különbözőségüket.
A Humanae Vitae enciklikához
kapcsolódón Tarjányi Zoltán egyetemi tanár tartott előadást. Az enciklika
alapelvei az élet szentségének tisztelete, az ember egységben való szemlélése. Szól a házastársi szeretetről, a
szülői felelősségről. Odaadásra hív
fel a házasélet célja és természete
iránt, figyelmeztet rá, hogy ne feledjük: két elválaszthatatlan szempont
alapozza meg a házasságot, az egyesülés és a termékenység – vagyis a
hűség Isten tervéhez. Mint már a
bevezetőben megfogalmazódik: „az
emberi élet továbbadásának feladata a
házastársakat Isten szabad és felelős
munkatársaivá teszi”.
A Mulieris Dignitatem című apos-

toli levél, mellyel kapcsolatban Tobisch Mária szerzetesnővér, valamint
lelkiségi mozgalmak tagjainak gondolatait hallgathattuk, a nő méltóságáról és hivatásáról tesz tanúságot.
Arról, hogy asszonytól született meg
az Isten fia. Krisztus az evangéliumok
leírásai szerint, kortársaival ellentétben megbecsülte, védelmezte az asszonyokat. Máriában, az Istenfiú első
befogadójában az egyház előképét is
tisztelhetjük.
A Családjogi Chartából kiindulva
Schanda Balázs egyetemi tanár a mai
magyar valósággal foglalkozott. A
Charta tizenkét pontba foglalja azokat
a jogokat, feltételeket, melyek a családokat megillethetik. Félő, hogy
megsérültek korunkban ezek a jogok.
Mintha egyre erősödne az ellenszél,
mellyel szemben a házasság intézményének fenn kell maradnia. Természetjogi törvényt írtak felül a válás
lehetőségének törvénybe iktatásával.
Most pedig a házasságban és az élettársi kapcsolatban együttélés mellé
beiktatnak egy harmadik együttélési
formát: a bejegyzett élettársi kapcsolatot.
Az előadások között zongoraművészek, Hegedűs Endre és Katalin
zongorajátékában, irodalmi összeállításban, a Kodály Zoltán kórusiskola
hangversenyében
gyönyörködhettünk.
Az előadott műalkotások témája lehetőség szerint természetesen a család volt. Lelkiségi mozgalmak tagjai
minden előadást követően beszámoltak személyes tapasztalataikról.
A magyar családokért bemutatott
hálaadó szentmisével zárult a nap.
N. A.

hetett kóstolni. A Füvészkert
látogatói a trópusi piacon
megkóstolták és kedvező
áron meg is vásárolhatták a
legízletesebb, legkülönlegesebb trópusi gyümölcsöket, olyanokat
is, melyeket sehol másutt nem láthatnak Magyarországon. Vásárolhattak
trópusi növényeket és más érdekességeket bemutató könyvekből, cd-kből. A gyerekek kókuszdiót szüretelhettek a Pálmaházban, növény-és
gyümölcsfelismerő versenyen mérhették össze tudásukat. A kastélyépület emeleti kiállítótermében a

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.

IDŐPONT
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

Máthé László

Blahai Idősek Napközi
Otthona

November 24.
hétfő, 18 óra

Guba Lajos

Kazinczy körúti óvoda

Vendég: dr. Gémesi György polgármester

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.

Trópus a Télben
Novemberben is gyönyörű az
ELTE Füvészkertje – a botanika
hazai művelőinek és kedvelőinek egyik zarándokhelye. Ezt a
több mint százötven éves botanikus kertet pedig immár a
Szent István Egyetem kertészmérnök hallgatói is birtokba
vették, a két egyetem közötti
együttműködés révén.
A kölcsönkapcsolatok
egyik eredménye a november 7-9-ig másodszor meghirdetett Trópus
a télben című rendezvény volt. Ennek hála, a
látogatók sokasága nem
csak a növénykülönlegességek őszi lombkoronájában gyönyörködhettek, hanem a déligyümölcsök hihetetlenül színes választékában is.
Előadások, gyümölcskóstolók, növénybemutatók gazdagították a programot, egzotikus teákat és kávékat le-

A hét kérdése
– Ön szerint kik fogják a leginkább megérezni hazánkban
a válságot?
„Azt hittem, nem jól hallok, amikor a
miniszterelnök azt mondta, hogy a
legtöbbet a menedzserréteg veszít a
válságon! Lehet, hogy ők többet buknak el a tőzsdén, illetve forintban
kevesebbet visznek haza, de hogy
nem érzik meg annyira, mint mi,
akiknek a levonások után alig marad
annyi a fizetésünkből, hogy a rezsire
és ennivalóra elég legyen, az biztos.
Nekünk minden további elvonás,
csökkentés azt jelenti, hogy lehet,
hogy majd nem tudjuk kifizetni a villany, vagy a gázszámlát…” Kocsisné

SZIE jóvoltából kiállításon ismerkedhettek meg a trópusok hihetetlen gazdagságú növényvilágával, köztük a
világ legnagyobb magjával, a sey-

„....Nem egy kisgyerekes ismerősöm
van, akik teljesen kétségbe vannak
esve. Törlesztik a lakáshitelt, amit
így is alig tudnak kinyögni, rettegnek, hogy a családfenntartó édesapa
munkahelye nehogy megszűnjön,
mert akkor a Gyed-ből éhen halnak.
Nem tudom, mi lesz azokkal a családokkal, ahol több kisgyerek is
van…”
V. N.
„…Azok a megvonások, amik sok
munkavállalót érintenek például a
közszférában, más ágazatokra is komolyan kihatnak. Például a szolgáltatókra, mint a fodrászok, kozmetikusok, és a kereskedelemre. Nem véletlen, hogy az egyik műszaki kereskedelmi lánc bezárta az összes üzletét,

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.

chelles-diópálma magjával). Mindebben nagy része volt a gödöllői
egyetemen tanító, a trópusokat jól ismerő Paksi András és Neményi András fáradhatatlan szervezőmunkájának és diákjaik önzetlenségének is,
akik szabadidejükben vállalták a látogatók kísérését, kiszolgálását. A lehetőséget természetesen a hallgatók toborzására is felhasználta a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar.
Nem minden ok nélkül, hiszen az
elmúlt két évben rendre növelni tudta
a fakultás a felvett hallgatók számát.
Kép és szöveg: it

tartok tőle, nem ő lesz az egyetlen…”
Kiss Viktor
„…Egyre inkább azt látom, hogy a
bajban kezdenek összefogni az emberek, hogy segítsenek egymásnak.
Aki tud olcsón zöldség-gyümölcsöt
beszerezni, szól az ismerősöknek. A
kinőtt ruhák cipők tovább vándorolnak más családokhoz, ahol szükség
van rá, s ugyanígy van a lecserélt
műszaki cikkekkel és bútorokkal is.
Sajnos, nagyon sok család e nélkül a
segítség nélkül nem tudna talpon
maradni…”
T. L.
A hét kérdése:
– Ön szerint miről ismerik ma
Gödöllőt?

HELYSZÍN

KÉPVISELŐK

Mire kell figyelni egy cég megvásárlásakor? Miért érdemes megvenni
egy már működő céget? Heti cikkünkben e kérdéseket járjuk körül.
Céget venni érdemes, mert múltja
van. Éppen ezért megfelelő körültekintés hiányában az ügylet óriási kockázatokat is magában rejthet.
Egy már működő cégbe történő belépéssel sokat nyerhetünk. Szert tehetünk üzleti arculatra, ezen keresztül
a piacon való ismertségre, megbízható, állandó vevőkörre és ami
ugyancsak lényeges egy cég eredményes működésében: megbízható,
már „bevált” beszállítókra, alvállalkozókra, üzleti partnerekre. Egy
már évek óta működő cég – az eddig
felsoroltakon túl – általában előnyt élvez egy esetleges nagyobb összegű,
kedvező hitelfelvétel esetén, vagy a
közbeszerzési eljárásokban. Összességében tehát megállapítható, hogy
megfelelő körültekintéssel egy jól kiválasztott, stabil cég megvásárlása
majdnem kizárólag előnyökkel jár.
Mind-ezeken túlmenően, ha jogilag,
pénzügyileg és gazdaságilag nem
járjuk körbe a megvásárolandó gazdasági társaságot, súlyos anyagi, felelősségi kérdésekkel nézhetünk
szembe.
Az ún. jogi átvilágítás az ügylet
szempontjából elsődleges kérdés, s
megkerülése súlyos következményekkel járhat, hiszen a hatályos sza-

bályok szerint csak működő cégbe lehet belépni. A jogi átvilágítás során a
kiszemelt cég, annak cégbírósági bejegyzésétől kezdődően a megvásárlás
időpontjáig teljes „ellenőrzésen” esik
át, mely során megvizsgálásra kerül
az összes céges irat, szerződés, engedély, stb. illetőleg egyéb folyamatban
lévő, a céget érintő eljárás egészen az
esetleges peres ügyekkel bezárólag.
Az átvilágítás végeztével az átvilágítást végző ún. riportot készít, melyben részletesen leírja a társasággal
kapcsolatos észrevételeit.
Felmerül a kérdés, hogy mennyi
ideig tart az ún. átvilágítás. Ez több
tényezőtől függ. Általánosságban elmondható, hogy egy viszonylag rövid
ideje működő, kis volumenű társasággal könnyebb a dolgunk, míg egy
hosszabb ideje tevékenykedő na-gyobb cég átvilágítása esetenként több
hónapot is igénybe vehet.
Ha eldöntöttük, hogy belépünk egy
már működő vállalkozásba, és azt
magunk működtetjük tovább, elsődlegesen nézzük meg a végső döntés
előtt, hogy a kiszemelt vállalkozás
milyen területen működik. A céget
vásárolni kívánó ügyfelek ezt általában figyelmen kívül hagyják arra hivatkozással, hogy semmiből sem áll a
szükséges módosítások mellett a tevékenységi kör újraírása. Ez azonban
nem helyes gondolkodásmód, ugyanis ha rátaláltunk egy jól működő vállalkozásra, annak bejáratott tevékenységét – elsősorban a kialakult ügyfélkör megtartása miatt – folytatni kell.
Más a helyzet, ha az általunk „kitalált“ profilról előzetes piackutatás
alapján már szinte biztosan tudjuk,
hogy egy más tevékenységet végző
cégbe való bevitelt követően a cég továbbra is eredményesen működik
majd. Összegezve: fontos lépés a piackutatás. Egy cég megvásárlásával csak
akkor juthatunk előnyhöz, ha annak
tevékenységére igény van.
Dr. Boros Andrea
Ügyvédi Iroda munkatársai
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Gödöllői portrék – beszélgetés Csáky Zoltánnal

Arcélek határon innen és határon túl
Aki rendszeresen figyelemmel
kíséri a Duna Televízió adásait,
annak minden bizonnyal nem ismeretlen az Arcélek című portrésorozat sem, aminek műsorvezető-szerkesztője a Gödöllőn élő
Csáky Zoltán. Sokoldalúságára
jellemző, hogy nemcsak a képernyőn lehet vele találkozni, ugyanis készít önálló dokumentum-és
portréfilmeket is, melyekben a
magyarság sorskérdéseire igyekszik választ adni. Pályafutása
főbb állomásairól beszélgettünk
vele.
– Hogyan került kapcsolatba a televíziózással?
– Mire eljutottam a szóban forgó televízióhoz, addig természetesen jó sok víz
lefolyt a Dunán. Bár Magyarországon,
Sümegen születtem, a háború végén
szüleim visszatértek Marosvásárhelyre,
így Erdélyben nőttem fel, és az 1989-es
áttelepülésig ott éltem. Középiskolás
koromban kerültem közelebbi kapcsolatba az újságírással, amikor is a Bolyai
Farkas Református Kollégium diákja
lettem. Az iskolának önálló újságja volt,
aminek szerkesztésében jómagam is
részt vettem. Ekkor kezdett el érdekelni
ez a szakma, így végül az iskola publicisztikai osztályát jártam ki. Ezt követően pedig jelentkeztem a kolozsvári

Babes-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarára, amit sikeresen el is végeztem.
– Ezután mihez kezdett?
– Tulajdonképpen a diploma megszerzése után kezdődött el az újságírói
pályafutásom. Mivel semmit sem adtak
ingyen, így én is megmásztam a szamárlétrát a Román Televízió magyar adásánál, ahol Bodor Pál főszerkesztő szárnyai alatt sajátítottam el a szakma legfontosabb fogásait. Tizennégy évig,
1970-től 1984-ig, a műsor beszüntetéséig – egy idő után mint szerkesztő –
dolgoztam ott.
– Milyen műsorokat készített, illetve volt-e olyan, amit a „hatalom” nem
nézett jó szemmel?
– Szerkesztőként az oknyomozó riportok vonzottak a legjobban, így többek között egy igen őszinte tényfeltáró
riportot állítottam össze a székelyföldi
bicskázásokról, ami abban az időben
igen nagy port kavart fel. Emellett beindítottunk egy „Kaláka” című ifjúsági
vetélkedőműsort is, ahol a magyar tánc
és hagyományőrzés legszebb momentumait elevenítették fel a fiatalok; ezen
többek között részt vettek moldvai csángók is, akik Lészpedről érkeztek. Ehhez
kapcsolódóan elmondhatom, nagyon
örültem annak, hogy Gödöllő immár két
alkalommal is vendégül látott moldvai
csángó kisdiákokat, és remélem, ez a

kezdeményezés hosszú ideig él majd a
jövőben is. Visszatérve a műsorra: ez
annyira jól sikerült, hogy az általunk felállított díszletet a román televízió is felhasználta a későbbiekben, ez pedig a
Ceausescu-diktatúra időszakában nem
volt kis teljesítmény.
– Később azonban rosszabodott a
helyzet...
– Igen, 1984-ben a „Kárpátok géniusza“ úgy döntött, hogy nincs szükség
heti három órás magyar adásra a román
televíziónál, így pillanatok alatt az utcára kerültem, sok magyar kollégámmal
egyetemben.
– Egy kisebbségi magyar tévésnek
ezek után milyen karrierépítési lehetősége mutatkozott?

Búcsú Erzsike nénitől
Családtagok, barátok és ismerősök kísérték utolsó útjára szombaton a Dózsa
György úti temetőben özv. Kovács Sándorné Boros Erzsébetet, Gödöllő egyik legidősebb lakóját.
A mindig aktív és életvidám Erzsike néni
105 éves korában távozott közülünk.

Yvette Bower (1933-2008)

pannói ékesítettek), de befejezni itt már
nem tudta. A gimnáziumot előbb államosították, majd végleg bezárták.
Az érettségi után dolgozott, majd beiratkozott az Állatorvosi Főiskolára. Kimagaslott tudásban társai közül, csoportvezetőnek választották, kevéske
ösztöndíjat is kapott. Éppen főiskolás
volt, amikor kitört az 1956-os forradalom, amelyben Yvette aktívan részt vett,
el kellett hagynia Magyarországot, szü-

példát mutatnak a többi ember számára.
– A Duna Televízió is – mint csepp a
tengerben – a közszolgálatiság zászlaja alatt evez. Mit jelent Önnek a közszolgálatiság?
– Azt hiszem, hogy a nemzeti közszolgálati csatornának, az összmagyarság televíziójának kutyakötelessége dokumentumfilmekben, tényfeltáró riportokban rögzíteni az elcsatolt országrészekben a rendszerváltozás óta lejátszódott társadalmi folyamatokat. Nem hiszek egy olyan televízióban, amely csak
rögzíti, követi az eseményeket, hanem
egy olyanban hiszek, ami kérdez és kiérlelt válaszokat keres a Kárpát-medencei magyarság sorskérdéseire. A közszolgálatiság számomra még azt is jelenti, hogy fel kell tenni azokat a kérdéseket, amelyekre a néző kíváncsi, amiket ő is feltenne az én helyemben még
akkor is, ha az a megszólított számára
kellemetlen.
– Miért költözött Gödöllőre ?
– Ez egy nyugodt, csendes kisváros,
mégis pezsgő kulturális élettel megáldva. Ha tehetem, magam is részt veszek a
város különböző rendezvényein. Szeretek itt élni, de az utóbbi időszakban
felszínre bukkant egy olyan dolog, ami
ellen egyelőre nem tehetünk semmit:
lakhelyemet, a Mátyás király utat újabban gyorsulási versenypályának nézik
egyesek. Hajnalban és késő éjszaka a
felbőgő motorok hangja rontja azt az
összképet, amit én kialakítottam magamban a városról. Őszintén remélem,
hogy a jövőben ez változni fog, mert
Gödöllő megérdemli ezt.

Emlékezés Teleki Pálra

Nicolas Cage hosszú hónapokra érkezett hazánkba, hogy leforgassa legújabb filmjét, amelyben egy XIV. századi lovagot játszik. A Blikk információi szerint a világsztár Gödöllőn vett fogathajtó leckéket.
Nicolas Cage annyira összebarátkozott a lovasokkal, hogy amikor azok
meghívták a többórás fárasztó gyakorlás után egy gödöllői kocsmába egy
sörre, a nyilván nívósabb környezethez szokott Cage igent mondott, és
annyira elvegyült a sörözőben, hogy két órán keresztül senkinek nem tűnt
fel, hogy egy világsztár ül a másik asztalnál.
„Hihetetlenül kedves, előzékeny, nincsenek sztárallűrje“ – mondta a lovas
csapat egyik tagja a Blikknek. „Olyannyira jó fej, hogy amikor a gödöllői
istállóban látta, hogy a román lovászfiú nem mer odamenni hozzá autogramot kérni, ő ment oda a sráchoz, és megkérdezte, nem csinálnának-e
egy közös fotót...“

In memoriam: egy hulló falevél

– Munka nélkül nem maradtam,
ugyanis cséplőfelelős lettem egy termelőszövetkezetnél, több éven keresztül.
Esélyem sem volt arra, hogy tovább
folytassam az újságírói munkát, teljesen
ellehetetlenítettek minket, magyarokat.
– Ezt követően, 1989-ben végleg
átjött Magyarországra...
– Természetesen itt is szerettem volna
kamatoztatni azt a tudást, amit a média
berkein belül megszereztem, de kezdetben ez nem sikerült. Így kénytelen voltam elhelyezkedni egy olyan munkakörben, ami legalább annyira rokon az újságírással, mint a cséplőfelelős beosztás: gipszstukkókat készítettem Hatvanban, ugyanis akkoriban ott telepedtünk
le. Később a Magyar Rádiónál helyezkedtem el, ahol éveken át vezettem a
Vasárnapi Újság című műsort, emellett
pedig riporterkedtem a Chrudinák vezette Panorámánál is.
– Hogyan került a Duna TV-hez?
– Alapító tagként. 1992-ben Csoóri
Sándor, a Magyarok Világszövetségének akkori elnöke hívott ehhez a médiumhoz, én pedig örömmel tettem eleget
a felkérésnek. Első riportomat Sütő
Andrással készítettem a televíziónál,
majd 1994 és 2000 között az Esti kérdés
és a Heti Hírmondó című közéleti műsorok főszerkesztője voltam, de emellett
a határon túli magyarság életét bemutató, önálló dokumentum-és portréfilmeket is készítettem. Manapság az „Arcélek” című műsoromra vagyok a legbüszkébb, ahol olyan személyiségeket
igyekszünk bemutatni, akik magatartásukkal, munkájukkal, cselekedeteikkel

Kötelességünknek teszünk eleget

Nicolas Cage Gödöllőn járt

Ősz van, hullanak a levelek, ez a természet örök körforgásának rendje. Kicsit
megszomorodunk, de megértjük. Ha
azonban egy levél az utolsók közül a
Művészet és Tudomány kettős fájáról
válik el, akkor szívünk-lelkünk sokkal
erősebben remeg bele. Így vagyunk
most, amikor elért hozzánk a hír: Yvette
Bower 2008. október 22-én meghalt.
Pedig micsoda fa származottja! Anyai
nagyapja Nagy Sándor (1869-1950), a
gödöllői szecesszió egyik megálmodója
és létrehozója. Apai nagyapja Hetzel
Henrik (1875-1949), az Állatorvosi Főiskola tanára, számos fontos szakkönyv
szerzője, a hazai szaporodásbiológia
megalkotója, akinek építészmérnök fia,
Hetzel Frigyes tervezte a gödöllői evangélikus templomot.
Hetzel-Hervey Yvette 1933. április 14én született. Gyermekkora ebben a közegben szinte felhőtlen volt, nem úgy
serdülőkora. Még megkezdi tanulmányait a helyi nagyhírű premontrei gimnáziumban (melynek falait nagyapja
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leivel együtt Angliába mentek. Cambridge-ben fejezte be tanulmányait és
ott ismerkedett meg későbbi férjével, dr.
Edward Bowerrel, aki a cambridge-i
Állatorvosi Egyetem tanára és kutatója
volt.
Szülővárosával soha nem szűnt meg a
kapcsolata. Rendszeresen hazalátogatott. Segített mindenkinek, aki a család
hírnevét, Nagy Sándorék művészi hagyatékát ápolta. Amikor kislányként
Szegedre költöztek, nagymamája, Nagy
Sándorné Kriesch Laura színes rajzokat
készített neki a gödöllői (Nagy Sándor-)
házról, a szobákról, a berendezésről, a
gyerekjátékokról, hogy nehogy elfelejtse az otthonát. Ez a kis rajzos füzet dokumentuma nemcsak a műtermes
háznak, de a gödöllői művésztelepre
jellemző családias légkörnek, bensőséges szeretetnek is. Yvette-nek szívügye volt ez a füzet és szorgalmazta
nyomtatott kiadását. Reméljük, sor
kerül rá egyszer.
Lencsés György - G. Merva Mária

Teleki Pál születésének évfordulójára emlékeztek városunk lakói
az egykori miniszterelnök szobránál november 5-én. A rendezvényen Bárdy Péter, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium
igazgatója elevenítette fel a mártír sorsú politikus életútjának
főbb mozzanatait, majd Sivadó
János görög katolikus lelkész
mondott imát.

nak máig tisztázatlan körülményeire, s
úgy fogalmazott, tettei, utolsó óráinak
ismert mozzanatai és szellemisége egyaránt ellentmondanak annak az elképzelésnek, hogy életének önkezével vetett volna véget.
A megemlékezés végén, miután a
résztvevők lerótták kegyeletüket a szobornál, Bárdy Péter köszönetet mondott
mindazoknak, akik segítik az egyesület
munkáját és segítenek a szobor és a Te-

A Teleki Pál Egyesület
hívására
hagyományosan az egykori főcserkész, miniszterelnök szobránál gyűltek
össze a gödöllőiek,
hogy megemlékezzenek születésének évfordulójáról.
Bárdy Péter úgy fogalmazott, kötelességünknek teszünk eleget emlékének ápolásával, s
ezzel követjük az ő
szellemiségét, hiszen mindig a kötelességeit tartotta szem előtt cserkészvezetőként, tudósként és államférfiként is. A
rendezvényen felidézték Teleki Pál életének utolsó ismert eseményeit, majd
Sivadó János lelkész mondott imát, aki
kitért az egykori miniszterelnök halálá-

leki tér gondozásában, rendben tartásában. Egyben reményét fejtette ki, hogy a
következő megemlékezésre már elkészülhet az eredeti szobor bronz másolata
is, valamint az a térfigyelő rendszer, ami
segíthet megóvni az emlékhelyet a
rongálástól.
Kép és szöveg: jb

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
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Szingli barátoknak
Polcz Alaine-nek, aki néhány
hónapja hagyott itt bennünket,
s most minden bizonnyal az
égből mosolyog ránk, olyan sugárzón, ahogy csak ő tudott
mosolyogni,
természetesen
„szingli”, vagyis egyedül élő
barátai és barátnői –pardon,
„barátnéi” – is voltak.
Miért éppen olyanok ne lettek volna?
Tőle aztán távol állt a különbségtevés, mindenféle, fajta, rendű, rangú
embert szeretett. Majdnem leírtam,
hogy „egyformán” szeretett, de hát
nyilván nem egyformán, egyeseket
jobban, másokat kevésbé.
Ez így természetes.
Most, posztumusz, a szingliknek
címzett szakácskönyve jelent meg.
Élete utolsó éveiben kényszerűen,
megözvegyülvén, már ő is szingli
volt. Hát szerzett tapasztalatokat arról, hogyan él, hogyan főz – ha főz –,
hogyan táplálkozik a szingli.
Már-már megrendítő a könyvének
Zöldségek – egy kicsit másképp című
fejezete. Azt írja le: öregen, egyedül
hogyan lát neki kaporlevest készíteni.
„Az jó hidegen, melegen, s a dupla

adagból talán jut egy
hétfőre is, mert innen
egyenest az infúzióra
kell mennem, s mire
h a z a é r e k ,
nyilván ki leszek nyiffanva.”
Készül tehát a kaporleves, de valahogy nem úgy, ahogy szeretné, hogy,
hogy nem, mindenféle más alapanyag
kerül bele, mint aminek szabályosan
bele kéne kerülnie.
De jó ebéd lett így is, állapítja meg.
S örül, hogy még derülni is képes a
tehetetlenségén.
Különben is folyamatosan arra
biztatja a szakácskönyve olvasóit: ne
törekedjenek rá, hogy olyan hű, de
szabályos legyen a sütés, főzés. Teszel bele ezt meg azt, vagy sem – viszszatérő fordulata a recepteknek.
És emlékezik. Mi volt, hogy volt,
Kolozsvárott, egyebütt, Budapesten,
Kisorosziban, valahol vendégségben,
valahol külföldön. Igen, az egész élet
akarva-akaratlanul megjelenik a szakácskönyvben. Főznek a legkülönbözőbb ismerőseivel, férfiakkal, nőkkel,
mindenféle eseteket felidézve. Leginkább mégis nőkkel, öreg barátnéival,
esetleg csak szóban, kórházi ágyon

fekve, beszélgetve.
Te hogy csinálod? Te hogy csináltad? – teszi fel a kérdést szabályos interjúkat létrehozva. Gizi, Margit, Nóra, Annácska mind-mind feltálalja,
vagy legalább elmondja az ételét. Az
életét.
Még egy cölibátusban élő pap,
Gyuri atya is megjelenik, s ahogy ő
látja el a hozzá beszállásolt vendégeket, az csak az egyedi.
Történeteket, életmód tanácsokat,
s szabályos recepteket egyként tartalmaz a kötet. Főzzünk örömmel – a
korábbi szakácskönyvcímet idézve –
tehát akár egyedül is, akár csak ma-

Erőt, bíztatást adnak nekünk szentjeink
Ismét együtt a szimfonikusok és a vegyeskar

Szekeres Erzsébet missziója
(folytatás az 1. oldalról)

A karzat jobb oldalán hazánk társpatrónusa, Szent Márton püspök robosztus alakja kapott helyet, mellette
Szent Gellért püspök, Szent Imre nevelője és a Szent István családjából
származó Ágota, és skóciai Szent
Margit alakja látható.
Baloldalon, az oltár felől haladva
az Árpád-ház idegenbe került, ám
magyarságukat szívükben szeretettel
őrzött lányai, asszonyai néznek a betérőre. Szent László király Piroska leánya, aki Szent Iréne néven a bizánci
egyház legtiszteltebb női szentje, prágai Ágnes, III. Béla király unokája,
majd Szent Erzsébet, II. Endre királyunk leánya és az ő gyermeke Gertrúd. Itt láthatjuk IV. Béla leányát Kingát, aki ma Lengyelország egyik védőszentje, s testvérét, Boldog Jolánt.

Bemutatkozott a GIM a Csók István Galériában

Elismerés művészeinknek

társ képző-és iparművészet egyik lehetséges útjáról. A tárlat anyaga jellemzően bensőséges, ösztönöz az elmélyülésre, de széles közönségrétegekhez is szól, egyszerre zárt és nyi-

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Gödöllői Városi Vegyeskar ismét együtt zenélnek.
Az Őszi Hangversenybérelt 3.
előadásán az elsősorban operájáról híres francia zeneszerző Charles Gounod Szent Cecília miséjét mutatják be a gödöllői Szentháromság Plébánia templomban november 23án este fél nyolckor.
Gounod 1851-ben komponálta Cecília vértanú tiszteletére ezt a misét. A
romantikus hangzásvilágú mise olaszos dallamai miatt is méltán lett nagyon népszerű. Több egyházi művet
komponált. Legismertebb műve, az
Ave Maria is elhangzik az est folyamán.
Az est szólistái között kiváló művészek lépnek föl.
Szabóky Tünde (szoprán) aki jeles
fesztiválok népszerű énekese (Salzburg, Bregenz) nemrégiben Beethoven Fidelio című operájának női főszerepében Eleonóraként mutatkozott
be hatalmas sikerrel a Magyar Állami
Operaházban.
Keönch Boldizsár (tenor), aki elsősorban oratórium-énekesként ismert
itthon és Európában, először énekel
Gödöllőn.

Cser Péter (basszus) kiváló fiatal
szólista, számos oratórium, kantáta
előadása fűződik nevéhez (Bach: Máté passió, 21. kantáta stb.).
A Gödöllői Városi Vegyeskar ezúttal vendégeket is hív soraiba, így a
Gödöllői Református Gyülekezet tagjai mellett a Magyar Rádió Énekkar
néhány tagja erősíti kórusukat.
Pechan Kornél nem csak az énekkart készítette fel, hanem az est karmestere is lesz.
Első alkalommal vezényel városunkban oratóriumot, így a Gödöllői
Szimfonikus Zenekart is.
A kiváló akusztikájú templom újból tartalmas zenei élményt ígér.

Csillagszemű mesemondónk
tott, s legfőképp a környék jellegzetességeire koncentrál.
A kiállítást követően pedig újabb

Fotó: Tatár Attila

Fotó: Tatár Attila
A változatos, izgalmas kollekcióban
grafikák, szobrok, kerámiák, üvegplasztikák, gobelinek, falikárpitok is láthatók
a budapesti Csók István Galériában,
ahol november 16-ig tart kiállítást a Gödöllői Iparművészeti Műhely. A tárlat
megnyitóján Katona Szabó Erzsébet, a

GIM vezetője, valamint
Zsigmond Attila, a Budapest
Galéria főigazgatója tartott
beszédet.
A Gödöllői Iparművészeti
Műhelyt hivatásos, országosan és nemzetközileg is elismert iparművészek alapították 1998-ban. Célja a századfordulón létrejött, európai hírű Gödöllői Művésztelep szellemiségének, művészeti hagyományainak továbbéltetése, jelentőségének elismertetése a
kortárs művészetben. A műhely köré csoportosuló gödöllői- és Gödöllő-környéki művészek munkássága pozitív, teremtő légkörű, a
kiállítók sokféle
anyaghasználatát
a mívesség és a
kézműves
alkotómódszerek hagyományainak megőrzése jellemzi.
A tizenegy alapító tag törekvéseihez, szándékaihoz közelálló
meghívott művészek kiállítása átfogó
képet nyújt a műhely, valamint a kor-

Őt követi Portugáliai Szent Erzsébet, II.
Endre unokája és III. András lánya Boldog Erzsébet.
A kápolnába nyolc szőnyeg került,
amikről öt szent néz a szemlélőre: Szent
István király, Szent Imre herceg, Szent
László király, Szent Erzsébet és Szent
Margit.
Kép és szöveg: jb

Fotó: Tatár Attila

Különleges kiállítás nyílt november 6-án a Csók István Galériában. Különleges, ugyanis ezen a
helyen általában egyéni kiállításokat rendeznek, ritka a csoportos bemutatkozás. Most mégis
erre került sor. A Gödöllői Iparművészeti Műhely alkotóinak
munkáit 10 napon át láthatják az
érdeklődők, akiknek nemcsak
gyönyörködni lesz majd lehetőségük, hanem arra is, hogy megvásárolják a kiállított műveket.

Szent Cecília mise

Szavazzon Lukács Lillára
Lukács Lilla Réka, a Mentor–Magyar csillagok
„Csillagszemű” mesemondó verseny harmadik elődöntőjében 2. helyezést ért el.
A továbbiakban a nézők dönthetnek arról, ki
kapja a közönség különdíját.
Szavazni 2008. november 23-ig lehet az alábbi módon:
SMS:36-30-949-2001 Lukács Lilla Réka
e-mail: csillagszemu@dunatv.hu Lukács Lilla
Réka
A műsor megtekinthető utólag is az interneten: www.dunatv.hu
Műsorok: Mentor – Magyar csillagok

feladat vár a GIM-re. November 22én ugyanis újabb megnyitóra készülnek, ekkor nyílik meg a Téli Kert.

Legfrissebb videók: Mentor – Magyar csillagok – 11.09. 19:05
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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 KirÆlyi 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.

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

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.

ELEGANCIA S M?V SZET
HERENDI MOT˝VUMVIL`G PORCEL`NON
S H JJA-MODELLEKEN
Id?szaki kiÆll tÆs a
G d ll?i KirÆlyi KastØlyban
2008. okt ber 17 november 30.
HØjja JÆnos ruhatervez? herendi porcelÆn-ih
lette ruhÆit kØzzel festett mot vumok d -sz tik.
Az exkluz v ruhak ltemØnyek Øs a porcelÆnok
most egy tt lÆthat k a g d ll?i kirÆlyi kastØly
f ldszinti kiÆll t termei-ben. A kiÆll
tÆs megtek
intØse ingyenes.

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

A Gödöllői Városi Múzeum tisztelettel meghívja Önt
2008. november 28-án pénteken 18 órára
A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP 1901-1920
című felújított és kibővített állandó kiállításnak
és a GÖDÖLLŐI KORTÁRS MŰVÉSZEK
karácsonyi kiállításának és vásárának megnyitójára
A kiállításokat megnyitja:
Dr. Gémesi György polgármester
Gödöllői Városi Múzeum 2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.
tel.-fax: 28-422-003, e-mail: godolloi.muzeum@vnet.hu

November 13. csütörtök 17 óra
Bartek Zsolt növendékeinek hangversenye (klarinét, furulya)
November 17. hétfő 18 óra
Székely Judit növendékeinek hangversenye (furulya)
November 18. kedd 17.30
Kicsinyek hangversenye – A zongora tanszak rendezvénye
November 21. péntek 16 óra
Oláh Márton növendékeinek hangversenye (klarinét, furulya)
November 21. péntek 18 óra
A zeneiskola tanárainak jótékonysági hangversenye a Continuo-Gödöllő Alapítvány javára
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Város–Kép

Többet tudunk róla...

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 (2.)
Erzsébet királyné halála, majd az első világháború után
kialakult helyzet egy ideig háttérbe szorította a gödöllői
vadászatokat. 1918-ban a „forradalmi nemzeti tanács” bírói zárlat alá helyezte, majd szocialista tulajdonba vette a
koronaurodalmat. A forradalmi időszak alatt szörnyű
pusztítást végeztek a vadállományban, még gépfegyverekkel is lőtték a vadat. A változás Horthy Miklós kormányzóságának volt köszönhető. 1920. november 12-én
létrehozta Gödöllőn a Magyar Királyi Udvari Vadászhivatalt. Célja elsősorban a gödöllői terület vadgazdálkodásának irányítása és a magas
rangú külföldi vendégek vadásztatása volt. Vezetője Nemeskéri Kiss
Géza lett. A trianoni határok meghozatala után az ország jelentős vadászterületektől esett el, így a gödöllői terület még jobban felértékelődött. Horthy Miklós így írt erről
feljegyzéseiben: „Trianon ugyan
sok kitűnő vadászterülettől fosztotta
meg Magyarországot, köztük példaként csak az erdélyi Görgényt említve, de azért még a csonka országban is szép számmal maradt vaddús
és kiváló terület”. A vadászati hivatal nem csak a vadászatok szervezésével foglalkozott, hanem többek
között vadászkutyák tenyésztésével és sólymok betanításával is. Gödöllőn mindig is nagy szerepet játszott a solymászat. Már Mária Terézia ittlétekor is rendezett Grassalkovich Antal udvari solymászatot. Igazából Horthy Miklós idején vált újra népszerűvé a vadászat e módja. A va-

agarásztak, de azt 1931-ben beszüntették. A hannoveri
vérebeket a sérült nagyvad felkutatására használták, apróvadra pedig vizslát és pointert tartottak, kotorékebnek
pedig tacskót. A Magyar Vérebegylet 1931-ben Gödöllőn
tartotta alakuló ülését, majd versenyeket is rendezett.
Szintén 1931-től rendeztek vizslaversenyeket is. Horthy
Miklós jelentős protokolláris eseményeknek számító udvari vadászatokat rendezett Gödöllőn. Ezekről Emlékirataim című munkájában a következőket írta: „ A gödöl-

Teghze Lajos sírja
A városi múzeum munkatársai
folyamatosan dolgoznak a Dózsa György úti temetőben
nyugvó neves gödöllőiek sírjainak feldolgozásán, rendszerezésén. Ennek a munkának az
eredményeként a múlt héten
pontosították dr. Teghze Lajos
sírjának pontos helyét. Az egykori elismert doktor sírja a régi
református temető baloldali első bejárattól nem messze található, Téchy Gyula volt járásbírósági elnök síremlékének bal
oldali szomszédságában.
A sír beazonosításával egyben igazolást kapott az a tény is, miszerint az
utókor emlékezete nem csak, hogy
kevés információt őrzött meg róla, de
még nevét is pontatlanul írjuk. Eddigi
információnkkal ellentétben ugyanis
nem Thegze, hanem helyesen Teghze
Lajosnak kell írnunk. Néhány éve
már érkeztek a városi múzeumhoz
olyan jelzések, melyek szerint egyes
korábbi iratokban is így szerepelt neve, ennek helyességéről azonban nem
álltak rendelkezésre meggyőző adatok. Dr. Teghze Lajos (1852-1932) öt-

lői vadászterületen szinte minden külföldi vendég megfordult, akit rangja vagy politikai súlya fontossá tett, Canaris tengernagytól a walesi hercegen át Cianóig. A windsori herceg (VIII. Edvárd) herceg korában fogolyra vadászott ottan, 1935-ben Viktor Emanuel olasz király vadkanra lőtt... A Magyarországon lévő követségek
vezetői között egy sem volt, aki ne kapott volna
meghívást Gödöllőre vadászatra, közülük még a
nem vadászok is szívesen jöttek el ebbe a vadászparadicsomba”. A patilai maharadzsa 1930-ban járt
Gödöllőn, vaddisznóvadászaton, a kapurtalai maharadzsának pedig 1935. november 9-én apróvadászatot rendeztek. De rendeztek Gödöllőn Albrecht
királyi herceg tiszteletére vaddisznóvadászatot,
amin gróf Andrássy Géza, a monarchia utolsó külügyminisztere is részt vett magas kora ellenére.
1936-ban József Ágost királyi herceg vett részt egy
vadászaton. A nagyvadászatokon a kormányzó
gyakori vendégei közé számított Schön német, Lazarsky lengyel, Barros brazil, Bakszalvian szovjet,
gróf Ciano olasz külügyminiszterek, Prayadhipok
sziámi király, József és Álbrecht főhercegek, Viktor Emanuel olasz király, Hedryk holland herceg. A
magyar vezető elitből gróf Bethelen István, aki
1930-ig az udvari vadászatok állandó résztvevője
volt, gróf Klebelsberg Kunó, Wekerle Sándor, vagy
gróf Teleki Pál miniszterelnök. A Gödöllőn tartózkodó nagyurak vadászatain Nemeskéri Kiss Géza
is részt vett, mint fővadászmester. Az eseményekről sokszor humoros formában számolt be. A gödöllői nagy vadászatoknak ismét a háború, majd az
azt követő kommunista rendszer vetett véget. A
kastély épületét laktanya és szociális otthonként
használták, A Magyar Királyi Udvari Vadászhivatalból
Járásügyi Hivatalt hoztak létre, végül 1986-ban lebontották. Gödöllő erdeiben ma is szép számmal található nagyvad. Ma a Pilisi Parkerdő fennhatósága alá tartozik és
most is jelentős vadászterületnek számít, de azok az igazi
főúri vadászatok, sajnos, már nem fognak visszatérni.

dászhivatlban 15-20 madarat tartottak, nagyrészt héját
vándorsólymot és kerecsent. 1931-ben a kapurtai maharadzsa látogatása újabb lendületet adott a hazai solymászatnak. Három gyakorlott solymászt és tizenkét betanított himalájai sólymot küldött Gödöllőre. A hindu solymászok látványos bemutatókat tartottak. Nemeskéri Kiss
Géza az 1931. évi Nimród kiadásában Solymászat Magyarországon
címmel következőket írta: „ Gödöllőn a magyar királyi vadászhivatalban jelenleg egy sólyomidomító iskola van. Ahol 6 kész, betanított
vándorsólyom van, egy hazai kerecsensólyom, 11 héja. Három hindu
és két magyar solymász egy angol
ezredes parancsnoksága alatt végzi
a munkát.” A sólymokkal főleg vadkacsára, gémekre és vadludakra vadásztak. 1940-ig játszott fontos szerepet a hazai vadászatokban, majd
beszüntették A vadászati hivatalban
1926-tól vadászkutyákat is tenyésztettek Leginkább hannoveri vérebeket, vizslákat és kotorékebeket tartottak. Az udvari vadászhivatlanak 5
agárkutyája is volt, ezekkel főleg Klebelsberg Kúnó (szemben) Gödöllőn

ven évig volt orvos Gödöllőn. Elismerte a királyi udvar és a toszkánai
nagyherceg is. Kevés adat maradt
fenn róla, inkább csak visszaemlékezések: Kosztolányi Dezsőné Harmos
Ilona gyerekként komikus jelenségnek látta: „Kicsi bácsi, nagy a hasa és
nagy a kalapja. Olyan apró léptekkel
tipeg a nagy kalapja alatt, mintha a
két lába egymáshoz volna kötve, vagy
mintha egy nagy csiperkegomba lassan megindulna az erdőben.” Sík
Sándor finomabban szövi alakját a
Gödöllőre emlékező versébe: „Az
öreg király zöld vadászruhában/
Ül a kocsin egy másik öregúrral./
(A toszkánai nagyherceg lehet:/
Jóbarátom, a csendőr azt beszéli.)/
De lám, mindjárt a második kocsin/ Ott ül az öreg doktor: Teghze
bácsi!/ Ugyan volna-e most is a
zsebében/ Aranypapiros lágy szaloncukor?” Szolgálataiért Ferenc
József egy szép, 1913-ban készült,
bronz, szecessziós kaput ajándékozott Teghze doktornak, Csányi
Károly munkáját, amely most a
Gödöllői Városi Múzeum állandó
kiállításában látható. Emlékét utca
őrzi városunkban.

Szentek szobrai Gödöllőn

Akiket tisztelünk
A magyar katolikus egyház november
13-án tartja a Magyar Szentek és Boldogok Emléknapját, mindazokét,
akiknek ereklyéit a magyar templomokban tisztelik, magyar földön születtek vagy Magyarországhoz kötődnek: a kanonizált szentek és boldogok
mellett azokét is, akiknek nincs külön
ünnepük, a hétköznapok ismeretlen
hősei, szentjei, vértanúi. Eredetileg
november 6-án volt az egyházmegye
ereklyéinek ünnepe, majd 1984-ben a
Magyar Katolikus Püspöki Kar határozott – a II. vatikáni zsinat liturgikus
rendelkezései nyomán – a november
13-ai ünnep bevezetéséről. Ez tulajdonképpen egy külön magyar Mindenszentek-ünnep.
Városunk számtalan műalkotása
között is találhatók magyar szentet
ábrázoló szobrok. Ilyen például
Szent Imre herceg szobra, amit a hívők adakozásából állítottak fel 1931ben. Ludvig Krausz alkotása neobarok stílusú, a tiszta életre utaló lilio-

mokkal a kezében ábrázolja az ifjúság
védőszentjeként tisztel Imre herceget.
Ma már a városi múzeumban található Sidló Ferenc Szent Imrét és Boldog Hermann Józsefet ábrázoló művei. A szobrok az 1924-ben megnyílt
gödöllői premontrei gimnázium lépcsőházát díszítették. 1950-ben, amikor az agrártudományi egyetemet helyezték a gimnázium helyére, eltávolították a vallásos tematikájú művészi
alkotásokat az épületből. Az itt látható két szobrot az isaszegi római katolikus plébános, Berkecz József átvitte
Isaszegre, és az ottani templom homlokzatán helyezte el. 2000-ben a politikai okok miatt eltávolított műtárgyak helyreállítására kiírt pályázat
keretében a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával sikerült a szobrokat Gödöllőre hazaszállíttatni. Varga Zoltán Zsolt restaurálta és a tulajdonos premontrei gimnázium tartós letétbe adta a Gödöllői
Városi Múzeumnak Sidló Ferenc alkotásait.

2008. november 13.
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Nem csak kertészeknek...

Állati dolgok

Egzotikus állatok hazánkban Egyre divatosabbak a bébizöldségek
Egyre divatosabb egzotikus állatokat tartani hazánkban is.
De ha valaki azt gondolná,
hogy ez egy újkeletű dolog az
bizony téved. Már a magyar királyok is kaptak, és maguk is
ajándékoztak egzotikus állatokat más uralkodóknak. Így az
oroszlánok, a tevék vagy a papagájok már „régi lakói“ hazánknak, de ezeket csak a
szűk uralkodói udvar láthatta.
A középkorban az európai országokban nem őshonos, egzotikus állatok megjelenése
az adott ország uralkodójának a keleti birodalmakkal való kapcsolatától függött.
A bizánci uralkodóknak igen nagy állatseregleteik voltak, így elsősorban a velük való kapcsolat sokat jelentett az egzotikus fajok európai elterjedésében. Erre többek
között a keresztes hadjáratok idején nyílt lehetőség. Komoly vita tárgyát képezi a
tudósok körében, hogy éltek-e tevék a
középkori Magyarországon?
Ismert, hogy az őshazában élt teve,
ezért sokan valószínűnek tartják,
hogy a honfoglalókkal együtt ezek is
eljutottak a Kárpát-medencébe. Ezt a
feltevést viszont cáfolja, hogy a középkori írásokban nem találtak erre
vonatkozó említést, és korabeli csontleletek sem támasztják alá a feltételezést.
Arról viszont már említést tesznek
a középkori írások, hogy amikor Barbarossa Frigyes a keresztes hadakkal
átvonult Magyarországon, III. Bélától
három tevét kapott ajándékba.
A magyar király ezekhez az állatokhoz valószínűleg a bizánci kapcsolatainak köszönhetően jutott hozzá,
hiszen közismert, hogy eredetileg

Alexeiosz néven, bizánci uralkodónak nevelték.
Egzotikus állatok ebben az időben
még csak kizárólag diplomáciai kapcsolatok révén kerültek a magyar királyi udvarba. A korabeli dokumentumok szerint Nagy Lajosnak és Mátyás királynak is voltak oroszlánjai.
Nagy Lajos például 1359-ben a Velencei Köztársaságtól kapott ajándékba egy oroszlánt. Mátyás királyról pedig tudjuk, hogy több oroszlánt és
egzotikus madarat is tartott a budai
várban. Korabeli beszámolók szerint
Mátyás 1485-ben, a Bécs elfoglalását
követő diadalmenetben több mint 24
tevével vonult fel.
Az egzotikus állatok európai jelenléte a földrajzi felfedezésekkel tovább
erősödött. A portugál utazók révén
megjelentek a távolkeleti fajok: a portugál királyi udvar büszkélkedhetett
például elsőként orrszarvúval. Az egzotikus állatokat a középkorban kizárólag az uralkodó szűk kiváltságos
köréhez tartozók láthatták. Az uralkodók nagy szeretettel alakítottak ki birtokaikon ún. vadasparkokat, ahol a
vadállatok élhettek. A nagyközönség
csak az 1700-1800-as évektől ismerkedhetett meg az egzotikus állatok-

kal. Ekkortól kezdtek el például a vásári mutatványosok majmokkal, papagájokkal, kígyókkal nézőket csalogatni.
Az első modern állatkertek uralkodói gyűjteményekből nőttek ki. Az
egzotikus (és helyi) állatok bemutatására a nagyközönség számára a világon először a Bécs melletti Schönbrunnban alakult a mai értelemben
vett állatkert. 1752-ben a királyi és
császári állatgyűjteményt alakították
át nyilvános állatkertté. Az 1800-as
években sorra nyíltak az állatkertek

Egyre divatosabb a világban
mindenből valami különlegeset csinálni. Mondhatnánk,
hogy a normális méretű dolgok már-már unalmasak, így
vagy extra óriási, vagy extra
kicsi dolgot állítanak elő az
emberek. Nincs ez másképp a
zöldségek és a gyümölcsök terén sem. Az extravagáns termesztők sokszor már nem
azon versenyeznek, hogy a
legjobb minőséget, vagy a legjobb ízt állítsák elő, hanem,
hogy kinek van a legkisebb paradicsoma.
A táplálkozási szokások fejlődése és a
magasabb szintű fogyasztói igények
jeleként főleg a házikert-tulajdonosok
körében egyre nagyobb az érdeklődés
a különleges zöldségfajok iránt. A termesztők természetes kíváncsiságának
köszönhető például a póréhagyma, a

Európa-szerte. Az állatkertek megjelenésével hamar megindult a tudományos kutatómunka is.
Hazánkban – Európában 29-dikként – 1866-ban nyitotta meg kapuit az
első állatkert, a mai Fővárosi Állat- és
Növénykert elődje. Nyitáskor összesen mintegy 500 állatot mutattak be: a
Kárpát-medencére jellemző fajok mellett már voltak egzotikus fajok – papagájok (kakaduk, arák), majmok.
A mai állatkerti kedvencek, mint a
tigris, az elefánt vagy a zsiráf akkor
még hiányoztak a gyűjteményből. Az
első zsiráfot 1868-ban láthatta a hazai
nagyközönség, bár némelyek már korábban is találkozhattak ezzel az egzotikus állattal. 1828-ban ugyanis a
schönbrunni állatkertbe (ez volt az első modern állatkert, ahol zsiráfot mutattak be) szánt zsiráfot lábon hajtották Bécs felé Magyarország nyugati
területén, így a helyi lakosság kis szerencsével megpillanthatta az akkori
szemnek igencsak
furcsa jószágot. A
budapesti állatkert
Erzsébet királynénak köszönhette az
első zsiráfot. A királyné utasítására –
miután az 1867-es
állatkerti látogatása során megtudta,
hogy Budapesten nincs zsiráf – az állatkert vezetősége Schönbrunnból választhatott egy nőstény zsiráfot, mely,
mint később kiderült, már vemhes
volt. Így pár hónap múlva, a magyar
főváros lett a harmadik állatkert a világon, ahol – akkor „foltos nyakorjánként“ is emlegetett – zsiráf született.
Sajnos az új jövevény nem élt sokáig.
Az európai szemmel egzotikus állatok ma már szinte mindennapos jelenségnek számítanak. A papagáj
szinte már hétköznapi hobbiállat, de
az sem ritka, ha a szomszéd óriáskígyót, nagymacskát vagy majmot tart.
Sajnos ezt használják ki az illegális
állatkereskedők is, és egyre gyakrabban hallhatunk a hírekben állatcsempészésekről.
Sokan hirtelen felindulásból vesznek egzotikus állatot, de szinte semmit sem tudnak annak tartásáról, így
azoktól hamarosan megválnak vagy
hosszú szenvedés után az állatok
nagy része elpusztul. Tehát ha egzotikus állatokat szeretnénk, ne ragaszkodjunk mindenáron, hogy az otthonunkban legyen egy, látogassunk el
inkább az állatkertbe.
(l.k.)

kínai kel, a csillagtök elterjedése. De
ezt mutatja az is, hogy a kertészeti lapokban egyre gyakrabban jelennek
meg különleges zöldségmagvakat,
édesköményt, „fekete“ paprikát, sárga paradicsomot – ajánló hirdetések.
A zöldségkínálat és -felhasználás
azonban nem mindig csak új fajok
előállításával vagy termesztésbe vonásával bővülhet. Sokszor egy új fajta
vagy egy módosított termesztési
módszer jelentős minőségi változást
eredményez. Ilyen, viszonylag új terület a zöldségtermesztésben a megszokottnál kisebb méretű növényi részek termelése, amely mostanában
kezd hazánkban terjedni. A „mini“
termések” előállítására több módszer
is kínálkozik.
A legegyszerűbb, amikor a zöldséget még bébi korában szedik le. E
módszer lényege, hogy a terméseket
teljes gazdasági érettségüknél korábban aratják. Gondoljunk csak a csemegeuborkára, amelyet 3-9 cm-es
fejlettségben vesznek le a növényről,
majd méret szerint osztályozva, konzerválva különböző méretű üvegekben hoznak forgalomba. Itt említhetjük meg az egyre népszerűbb cukkinit
is, hiszen e növény termése annál finomabb minél kisebb. Az olaszok
szerint akkor a legjobb leszedni, amikor nem sokkal a terméskötődés után
még a virág is a termésen van. Gyakran a virággal együtt, egészben rántják ki az ujjnyi méretű cukkinikat.
Azt viszont már kevesebben tudják, hogy csillagtökből is nagyon mutatós savanyúságot készíthetünk 5-6
cm-es átmérőjű állapotában. Felhasználhatjuk még ilyen célra a görög- és
sárgadinnyét is, bár sokan talán sajnálják leszedni az apró terméseket.
Szintén lehetséges módszer a sűrű
telepítés. Ez azt jelenti, hogy az egységnyi területre elvetett magok vagy
kiültetett palánták száma, így a fejlődő növények száma is többszöröse a
szokásosnak. A sűrűn elhelyezkedő
növényeknek kisebb az életterük, ezért növényi részeik is kicsik maradnak.
Az állománysűrűséget növelhetjük
az egy sorba kerülő növények számá-

nak emelésével vagy a sortávolság
csökkentésével. Ezt az alapelvet számos zöldségféle termesztésénél kihasználhatjuk.
Míg a vöröshagyma hagyományos
termesztésekor
nm-enként 0,60,8 g magot vetünk, és azt 3-4
sorba helyezzük el, kis
hagymák előállításához 6-8 g
magot
kell
használni,
és
azt 10-12 sorba
kell elosztani.
Igen népszerű a 2-4 cm-es
hagymácskákból készült, hazai üzletekben is kapható gyöngyhagymakonzerv. Gyöngyhagymának fehér
buroklevelű fajtákat szoktak
használni, hogy
a konzerv minél
vonzóbb megjelenésű legyen.
Egyre többen
állítanak elő 5-7
cm hosszú mini
sárgarépát. A
sárgarépa akkor
marad pici, ha a
szokásos magmennyiséggel,
de sűrűbb sorokba vetjük, és
nem egyeljük.
A zöldségnövények egyik-másik
fajtája génjeiben hordozza azt a tulajdonságot, hogy gazdaságilag hasznos
részét kicsire növeszti. Ha tehát
sikerül a megfelelő fajtát megtalálnunk vagy előállítanunk, nem
kell az előzőekben leírt műveletekhez folyamodnunk, hogy mini
terméseket
fogyaszthassunk.
Eddig két zöldségfajt találtak,
amelynek bizonyos fajtái pici
terméseket
fejlesztenek.
A csemegekukorica egyes fajtái
törpe növésűek, és a termések is egészen kicsik a növényen. A mini kukorica termesztésével nálunk még csak

kísérleteznek. Az 1-2 cm átmérőjű, 810 cm hosszú terméskéket konzerválják. Hidegtálon, köretként nagyon
mutatósak a kis kukoricacsövek.

Az utóbbi években jöttek divatba
Nyugat-Európából kiindulva az ún.
koktélparadicsom-fajták,
amelyek
normális méretű hajtásrendszert fejlesztenek, de bogyóik kifejlett állapotukban csak 2-3 cm-esek. A bogyókat
kocsányostul szedik, és átlátszó dobozokba csomagolva árusítják, bár
olykor a paradicsomfürtöt nem is szedik szét, hanem egyben értékesítik.
Mivel íze édesebb, zamatosabb, mint
a hagyományos méretű paradicsomé,
óriási az érdeklődés iránta, annak ellenére, hogy jóval drágább. A koktélparadicsom már hazánkban is ismert,
házikertekben terjednek sárga, sőt
körte alakú sárga változatai. Nagybani termesztése egyelőre még nem
megoldott, az üzletekben, piacokon
beszerezhető koktélparadicsom nagy
része külföldről származik.
Tehát ne csodálkozzunk azon, ha a
nagykereskedésekben egyre apróbb

termékeket kínálnak nekünk (persze
egyre magasabb áron), hiszen ez mármár nem csak hóbort, hanem koncepció.

Elveszett!

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

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!

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
November 15-16.:

dr. Pénzes János
Tel.: 30/953-1241
Szada, Ipari Park
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Közérdek

Árverési hirdetmény
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 helyiség víz-és csatornahálózatra kötött, egyéb közüzemi szolgáltatás a
társasházat ellátó vezetékrendszerre való csatlakozással biztosítható
Kikiáltási ár:
nettó 3.400.000 Ft, mely az árverésen a licitálás kiinduló összege.
Az árverés helye:
Gödöllő Városháza (Szabadság tér 7. II. emelet 229. sz. helyiség)
Az árverés ideje:
2008. december 19. du. 15 óra
Az árverésre jelentkezés feltétele:
Bánatpénz címén a helyiség kikiáltási ára 20 %-ának megfelelő összeg, azaz
680.000 Ft befizetése a Vagyongazdálkodási Iroda által biztosított csekken
és a befizetés megtörténtének igazolása a jelentkezési határidőben.
Az árverésen történő részvételre 2008. december 15-én du. 16 óráig 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 helyiség keddi, csütörtöki és pénteki napokon, munkaidőben
történő megtekintésére a megjelölt személlyel időpont egyeztethető.
Telefon: 28/529-147, fax: 28/529-251., e-mail: sara.magda@godollo.hu

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.
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FELHÍVÁS
Rendeletváltozás
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.
(7) KÖZTERÜLETEN,

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

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
A Gödöllői Kazinzcy körúti Óvóda Gyermekeiért Alapítvány
ezúton megköszöni mindazoknak, akik 2006-ban személyi jövedelemadójuk 1 %-át, összesen 395.673.- Ft-ot közhasznú alapítványunknak
adományozták. Ezt az összeget játékok vásárlására, illetve egyéb személyiségfejlesztő foglalkozási eszközök, anyagok beszerzésére fordítottunk.
Szíves felajánlásaikat továbbra is köszönettel fogadjuk.
Számlaszámunk:10103836-46203600-01000000
Adószámunk:18691360-1-13

1 SZÁZALÉK
A Gödöllői Egyetemi Kollégium Alapítvány tájékoztatja támogatóit, hogy
az 1 százalékos fel-ajánlásokból 2007. évben 379.844 Ft folyt be számlájára. Az összeg felhasználásával szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat részesítettünk ösztöndíj támogatásban.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Megközelíthető: Gödöllő, Ganz Á. u. 7. Tel: 28/513-605,606
Fax: 28/430-423, e-mail: forras.segito@vnet.hu
Nyitva tartás: hétfő 8 – 18, kedd 8 – 18, szerda 8 – 18
csütörtök 8 – 18, péntek zárva
Gazdasági ügyintézés, pénztár: hétfő, szerda: 9 – 15 óráig
Jogsegélyszolgálat: két hetente hétfőn 15 – 17 óráig,
előjegyzés nem szükséges
Pszichológus: minden szerdán 13 – 18 óráig, előjegyzés szükséges,
időpont a családgondozóktól kérhető
Életmód klub az egészséges életmód iránt érdeklődőknek, mindenki
számára nyitott: havi rendszerességgel, pontos időpontról információ
kérhető a családgondozóktól.
Ruhaválogatási lehetőség minden héten kedden 8 – 10 óra között

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

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 10-17-ig: Ezüstkehely Gyógyszertár, Petőfi S. u. 1/a. Tel.: 416551.
November 17-24-ig: Kígyó Gyógyszertár, Gábor Á. u. 3. Tel.: 430-069.

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.

Köszönetet mondok mindazoknak,
akik hosszantartó súlyos betegség után
elhunyt fiam, István temetésén részt
vettek.
Nyári Lajosné
Gödöllő, Bacsó B. u. 13.

ISASZEGEN, A DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI OTTHONBAN.

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

Belépőjegy: 3900 Ft.

a 28/816-819-es telefonszámon
Schuster Lászlónál.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA

2008. NOVEMBER 22-ÉN, 20 ÓRÁTÓL
ZENE: KOVALCSIK BAND

műsorral (13.500 Ft/fő).
Előjegyzés és asztalfoglalás

A régi községháza helyén
megnyílt

ERZSÉBET-KATALIN BÁL
SZTÁRVENDÉG: IRIGY HÓNALJMIRIGY

2008. december 31-én szilveszteri bálra
várjuk Báltermünkbe meglepetés

étterme és kávéháza várja Önöket!
Napi 3 fogásos menüajánlat: 1000 Ft/fő. Elfogadjuk üdülési csekkjét, Sodexho,
Accor Ticket és Cheque Déjeuner utalványát!
ÚJ ÉTLAPPAL VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!
Válasszon új étlapunkról pénteken, szombaton és vasárnap 30% engedménnyel!

Nyitva tartás:

Étterem: 12–22

Kávéház: 7–22.

Asztalfoglalás és információ: 28/816-819
info@erzsebetkiralynehotel.hu
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Labdarúgás – Pest megyei I. osztály

Könnyed gödöllői siker
Folytatva az elmúlt bajnokin
mutatott eredményes játékát,
a 14. fordulóban is könnyed
győzelmet ért el a Gödöllői SK
csapata a megyei I. osztályú
bajnokságban az Őrbottyán ellen.
A hazai pályán rendezett mérkőzést
Szabados György edző az ősz legfontosabb meccsének kiáltotta ki,
ugyanis egyrészt az utolsó hazai mérkőzése volt hazai környezetben ősszel
a csapatnak, másrészt pedig jó eredmény esetén elmozdulhatott volna
csapatunk a tabellán a hetek óta kibérelt 12. helyről. Nos, a gödöllői játékosok megszívlelve az edző szavait,
már a találkozó elején a sereghajtó
Őrbottyán tudtára adták, hogy nem
lesz sok örömük ezen a meccsen.
Lauda Zoltán a 8. percben szerzett
vezetést, amit az első félidő közepén
Nyári András gólja követett, így már
az első 45 perc után eldőlt a három
pont sorsa. A második félidőben
számtalan helyzetet dolgoztak és
hagytak ki a mieink, de végülis a még
mindig csak 18 éves Száraz Szabolcs
kétszer is a vendégek kapujába talált,
ezzel beállította a 4–0-s végeredményt. Mi sem bizonyítja jobban,
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Sport

hogy remek formában van a csapat,
hogy az utóbbi 6 fordulóban 3 győzelem és 2 döntetlen mellett mindössze a listavezető Tárnoktól kapott
ki a GSK. Üröm az örömben, hogy az
ősz utolsó mérkőzésén Bagon (november 16, 13 óra) a remek formában
játszó Nyári András nem léphet pályára, ugyanis kiállították az őrbotytyáni meccsen. A Gödöllő jelenleg a
tabella 10. helyét foglalja el.
Az U19-es csapat mérkőzése elmaradt, mivel a vendégek betegség miatt
lemondták a mérkőzést.
Pest megyei I. osztály, 14. forduló
Gödöllői SK – Őrbottyán 4–0 (2–0)
Gólok: Lauda Z., Nyári A., Száraz Sz.
(2)

Megyei III. osztály – Élen telelhet a GEAC
A megyei III. osztályú bajnokságban szereplő gödöllői csapatok közül
az utolsó őszi forduló a GEAC-nak
sikerült jobban. Az „egyetemisták”
idegenben nyertek a gödöllői csoportban, és ha a lapzártánk után véget érő
Püspökszilágy elleni, 3. fordulóból
elmaradt meccset is megnyerik, akkor

az első helyen telelhetnek. A GSK II.
a Monorierdő vendége volt és ugyan
mindvégig jobban játszott ellenfelénél, végül a hazaiak örülhettek a három pontnak. Legéndi György csapata a monori csoport 7. helyéről várja a tavaszi folytatást.
Pest megyei III. osztály monori csoport, 13. forduló
Monorierdő – Gödöllői SK II. 1–0
Pest megyei III. osztály gödöllői csoport, 13. forduló
Galgamácsa – GEAC 1–3

Utánpótlás foci – Második helyen az U16-os csapat
A GSK utánpótláscsapatai közül a
hétvégén mindössze az U16-os (1993as születésűek) gárda lépett pályára. A
gödöllői fiatalok Aszódon vendégszerepeltek és nyertek 4–1-re, ezzel a tabella 2. helyén zárták az őszi szezont. tl
Pest megyei I.-III. osztály U16 gödöllői csoport, 1. fordulóból elmaradt
mérkőzésen:
Aszód – Gödöllői SK U16 1–4
Gólok: Papp Máté (2), Hayes Lukács,
Ben Ali Mourad

Futsal NB I. – Továbbra sem megy

Fortuna asszony az FTC mellett
November 10-én az Ferencváros vendége volt a Gödöllői SK
teremlabdarúgó csapata a Futsal NB I. 10. fordulójában. Baranyai Pál együttese mindvégig egyenrangú partnere volt a
Fradinak, ennek ellenére most
sem sikerült pontot szereznie.

Futsal NB I., 10. forduló

A mérkőzést zárt kapuk mögött rendezték, miután a zöld fehéreket megbüntette a szövetség. Hamar vezetést
szereztek a hazaiak egy oldalberúgást
követően, de Baranyai Pál révén
egalizáltunk. Többször veszélyeztettük a vendéglátók kapuját és ha nem
az egykor Gödöllőn védő Tóth Gyula őrzi a Ferencváros kapuját, akkor
akár két három góllal is vezethettünk
volna. De a volna nem játszott, sőt két
védelmi megingást könyörtelenül kihasznált ellenfelünk, és elhúzott két
góllal.
Még a szünet előtt sikerült összekapnia magát a GSK-nak és Berkes Lász-

KÖVETKEZIK:

November 15., egyetemi felső
pálya, 10 óra: GSK U14 – Vecsés
November 16., egyetemi felső
pálya, 10 óra: GSK U12 –Vecsés

Joma-Futsal hétfő

Még veretlen a Seven
A második fordulót rendezték az elmúlt héten megkezdődött Joma Futsal amatőr teremlabdarúgó bajnokságban. A nyolc csapat
közül a Seven FC továbbra is veretlen, míg a Móres nagy csatában maradt alul a Pécellel szemben. A következő fordulót december 1-jén rendezik az egyetemi sportcsarnokban, 18.30-as
kezdéssel.
A 2. forduló eredményei:
BF. Vill – Sör Gödör 4–2; Lopakodók – FC Seven 1–3; Móres –
Pécel 3–4; FC Seven – Gödöllő II. 3–2

Vívás –Junior vk döntős tőrözők

Steiner Dániel a 8. helyen
A GEAC vívószakosztály történelmében első alkalommal került be férfi tőr junior világkupán a legjobb nyolc közé Steiner Dániel, míg Gémesi Csanád
nemzetközi felnőtt versenyt
nyert, Gémesi Tekla pedig második lett Brnoban.
Steiner Dániel elsőéves juniorként
november 9-én, a Luxemburgban
megrendezett tőr junior világkupa
versenyen a 8. helyen végzett. A 85
fős viadalon a gödöllői tőröző a nyolcba jutásért az olasz Di Franciska
ellen vívott. Az asszót végig irányí-

totta és ugyan volt egy kis hullámvölgy Steiner vívásában, a 17 éves
tőröző jó küzdőszellemének köszönhetően az utolsó tust beadva nyert
15:14 arányban. A négybe jutásért a
francia Djitli ellen maradt alul. A kör
alapján összeállított rangsor szerint a
nyolcadik helyen végzett városunk
sportolója. Edzője: Fekete Gábor.
Gémesi érmek Csehországból
Ugyancsak november 9-én, egy
meghívásos nemzetközi versenyen
vettek részt a gödöllői felnőtt vívók
Brnoban. Gémesi Tekla a tőrözőknél

második helyezést ért el, a kardozóknál Gémesi Csanád eggyel fényesebb érmet és az első helyért járó díjakat vehette át. Tekla edzője Németh
Zsolt, Csanádé pedig Bokor Gergely.

November 17., hétfő 19 óra egyetemi sportcsarnok: Gödöllői SK –
Mezei-Vill FC
November 24., hétfő 19 óra egyetemi sportcsarnok: Gödöllői SK –
Hírös FC Kecskemét
U21 – Kezdésnek 4 pont
Útjára indult a 2008/2009-es U21-es
futsal bajnokság is. A
bajnoki címvédő Gödöllő az A jelzésű csoportba került a MezeiVill FC és a Debreceni
EAC csapatai mellé.
November 9-én az
egyetemi sportcsarnokban a GSK rendezte az
első fordulót (minden
csapat ősszel és tavasszal is egy-egy fordulót rendez), amelyen
egy győzelmet és egy
döntetlent ért el Smeló Dávid együttese.
A fiatalok előbb az MVFC-t verték
könnyedén, majd a DEAC ellen végeztek döntetlenre, ezzel egy játéknap után
vezetik a csoportot Nagy Rolandék. -ltFutsal NB I. U21-es bajnokság
Gödöllői SK – Mezei-Vill FC 4–1
Gólszezők: Nagy Roland, Száraz
Szabolcs, Póta Balázs, Gólya Tamás
Gödöllői SK – DEAC 3–3
Gólszezők: Nagy Roland (2), Száraz
Szabolcs
A harmadik mérkőzésen: DEAC–
MVFC 0–1

Kézilabda – Pontos hétvége

Október végén, Sárváron rendeztek
az utánpótlás korosztály számára
kardversenyeket, ahol az újonc leányoknál Pest Zsófia 7. lett, a gyermek fiúknál Bancsics Máté a 6. és
Gémesi Huba a 7. helyen végeztek.
Zsófival Kurucz Balázs, a fiúkkal
Bokor Gergely foglalkozik. Kadet
kard válogatót is rendeztek, ahol Valkai Ferenc a 6. helyezést érte el. Edzője: Kurucz Balázs.
Zsőzső

Az NB II déli-csoportjában szereplő
gödöllői hölgyek idegenben tudtak
nyerni, miután a Szent István csapatát
verték nagy csatában egy góllal és a
tabella 7. helyére léptek elő.
Az ifista lányok a listavezető Szent
Istvántól kaptak ki nagy arányban és
jelenleg a 8. helyet foglalják el.
A férfiaknál a megyei B csoportban
szereplő GKC II. lépett pályára és
nyert könnyedén a Tápiószele ellen,
ezzel a 2. helyen áll jelenleg a csoportjában.

örömjátékot
hozott
lányaink számára és
végül simán, 3–0-ra
vertük az UTE Volley
lelkes együttesét. -llNB I. Liga kiemelt
csoport, 7. forduló

TEVA-GRC – UTE
Volley
3–0
(22, 15, 20)

felvonást. A folytatásban aztán bemelegedtek és a hibákat átbeszélve pontosabban játszottak Bajáriné Pesti
Anikóék, ennek köszönhetően mind
a második, mind a harmadik játszma

KÖVETKEZIK:

Női bravúr idegenben

Papírforma győzelem az UTE ellen

Hollósy Lászlót eltiltás miatt nélkülöző mieink (az edzőt a BSE ellen állították ki, így az UTE ellen Szalay
Attila másodedző ült a kispadon) az
első játszmában még több hibát vétettek a kelleténél, így a vártnál szorosabb csatában nyerték csak meg ezt a

ló, majd Baranyai újabb találatával
döntetlenre hoztuk az első 20 percet.
A folytatásban sokáig semmi nem történt, legalább is ami a gólokat illeti. A
gödöllői játékosok sorra alakították és
hagyták ki a helyzeteket, míg a zöldek távoli lövésekkel próbálkoztak. A
30. percben aztán a gyenge védekezésnek köszönhetően a semmiből
szerzett ismét vezetést a Fradi. Az
utolsó három percben vészkapus játékkal próbálkoztak a mieink, de
mindössze egy kapufára tellett, míg a
hazaiak egy labdaszerzést követően

Allianz-FTC – Gödöllői SK 5–3 (3–3)
Gólszerzők: Baranyai P. (2), Berkes
L.

Kardverseny – A gyerekek is
jól szerepeltek

Röplabda NB I. Liga – Magabiztos lányok

Az elmúlt hétvégén hazai környezetben lépett pályára a
TEVA-Gödöllői RC az NB I. Liga
kiemelt-csoportjának 7. fordulójában. Az ellenfél az UTE Volley csapata volt és a papírformának megfelelően a mieink
könnyedén nyerték a mérkőzést, ezzel továbbra is a bajnoki tabella 3. helyét foglalja el a
Gödöllő.

az üresen maradt gödöllői kapuba találtak, kialakítva ezzel az 5–3-as végeredményt.
A meccs összképe alapján az egyik
pontra mindenképpen rászolgált volna a Gödöllői SK. A csapat továbbra
is a 9. helyen áll a bajnoki tabellán.

KÖVETKEZIK:
November 16., Kaposvár: BITT Kaposvár – TEVA-GRC
November.21., egyetemi sportcsarnok
17 óra: TEVA-GRC – Békéscsaba

Női NB II., Déli csoport
Szent István Építők SC – Gödöllői
KC 21–22
Ifi: Szent István Építők SC – Gödöllői KC 44–19
Pest megyei B csoport:
Gödöllői KC II. – Tápiószele SE II.
32–21

KÖVETKEZIK:
Nők: November 15., 14 óra Hajós tornaterme: Gödöllői KC – Taksony SE
Férfiak: November 16., 18 óra Hajós
isk. tornaterme: Gödöllői KC II. –
Mogyoród

Asztalitenisz – A hölgyek jól teljesítettek

Három győzelem, 3 vereség
A múlt pénteken a listavezető
Boldog otthonába látogattak a
gödöllői férfi asztaliteniszezők,
nem titkoltan a győzelem reményében. Ez nem sikerült, 11-7-re
kaptak ki a mieink. Ennek ellenére továbbra is az első hely
megszerzése a cél a megyei B osztályban, persze ehhez a vetélytársnak is hibázni kell a továbbiakban.
November 3-án a férfi NB II-es csapat a
KSI együttesével mérkőzött, mert az
egyik korosztályos válogatott játékosuk
nemzetközi versenyre utazott a hétvégén. A KSI az NB I-be jutásért küzd,

ezért a tisztes helytállás volt a célunk,
ami részben sikerült csak (15-3-ra nyertek). NB III-ban a rivális Szentendre
vendégei voltunk. Tartalékos csapatunk
11-7 arányban maradt alul a listavezetővel szemben.
A megyei A csoportban 17-1-re verték a
mieink az Aszódot és 16-2-re az Újhartyán csapatait.
NB II-es női csapat Lajosmizsén nyert
17-1-re, ezzel a lányok elléptek az üldözőktől és a bajnokság felénél feltételezve a papírforma érvényesülését az a kérdés marad nyitva, hogy sikerül-e visszavágni a Ceglédnek és 1. helyen jutunk-e
az NB I-be vagy osztályozót kell érte
játszanunk.
-bt-
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H IRDESSEN Ö N IS
A S ZOLGÁLATBAN !
H IRDETÉSFELVÉTEL !
Hirdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
e-mail: szolgalat@vella.hu

internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Gödöllő, Kossuth Lajos u. 1. (a Petőfi térnél)

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

Gödöllői Szolgálat
INGATLAN
* Gödöllőn 5325 négyzetméteres, 7,40 AK szántó eladó. Irányár: 3,1 millió Forint. Telefon: (20)
9349 013
* Eladó Gödöllőn,az Antalhegy lábánál egy 62
nm-es, 3.emeleti 1+2 félszobás körpanorámás
téglaépítésű társasházi lakás. Iár.:16,8 millió Ft.
Érd.: (20) 339-8589
* 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 7722429 www.godolloihaz.hu
* ÁR ALATT SÜRGŐSEN ELADÓ 2
SZOBÁS,ERKÉLYES,FELÚJÍTOTT,
EGYEDI
FŰTÉSMÉRŐS LAKÁS A PALOTAKERTEN PARKRA
NÉZŐ TÖMBBEN. IÁR 10,5 MFT 20-772-2429
Eladó új építésű lakás Gödöllőn! Tégla építésű
társasházban 42m2-es, 1+1 félszobás lakás
cirkófűtéssel. 2009. augusztusi átadással. Iár:
13,6 MFt. U.itt 1 szobás lakás 11,5 MFt 20772-2428
* Kossuth L. u-i jó állapotú 1+2 félszobás, erkélyes lakás eladó! I.ár: 12,5 MFt 20-772-2429
* CSAK A GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONTNÁL!
Eladó új építésű ikerház Gödöllőn 2 szoba + nappali, garázs 300 nm telekrésszel. Kulcsrakész ár
22 MFT 20-804-2102
* ÖNERŐ NÉLKÜL, garantált hitelre!
Veresegyház új építésű részén szocpolképes
lakások eladók! 40m2-95m2-ig, már 9,9 MFttól! 20 539-1988
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* 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
* Eladó Gödöllőn földszinti tégla erkélyes konvektoros 2 szobás lakás Iár 11,9 MFt 20-804-2102
* Sürgősen eladó Központban 45 nm-es , másfélszobás , jó beosztású , felújított lakás kulturált
lakótömbben. Parkettás szobák, padlólapos konyha,fürdő,folyosó. Iár 9,5 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
* 840 NM-ES, panorámás ÉPÍTÉSI TELEK SZADÁN
SÜRGŐSEN ELADÓ, víz, gáz a telken 8,9 MFt-ért
20-772-2429 GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT
GÖDÖLLŐ
ÉS
SZADA
LEGNAGYOBB
TELEKVÁLASZTÉKA! www.godolloihaz.hu
* Csanakban gyönyörű környezetben új építésű
4 szoba nappalis garázsos,panorámás ikerház
GÖDÖLLŐ
ELADÓ
Iár
31,9
MFt
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 szuterénes családi ház
panorámás, 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
* Szőlő utcában 60 nm-es 2 szobás erkélyes
lakás eladó Iár 11 MFt 20-7722428
* Sürgősen eladó Gödöllőn központban 1,5
szobás lakás Iár 9,3 MFt 20-804-2102
* KERESÜNK REGISZTRÁLT ÜGYFELEINK
RÉSZÉRE ELADÓ HÁZAKAT LAKÁSOKAT
TELKEKET GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN.
GÖDÖLLŐ INGATLANKÖZPONT AZ OTP MELLETT–SZÖKŐKÚTTAL SZEMBEN 20-7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

-Ambrus közben azonnal költözhető
2. emeleti erkélyes 64 nm-es 2 + fél
szobás lakás 14MFt.
-Városközpontban 100 nm udvarral
48 nm nappali + 1 szobás felújított
ház 15.9MFt.
-Blahán 1205 nm telken 230 nm-es nappali + 5 szobás felújított családi ház dupla
garázzsal és kondi teremmel 48MFt.
-Rögesben új építésű 85 nm-es egyszintes
nappali + 3 szobás családi ház 28MFt.
-Blahai részen 1986 nm sík felszínű
építési telek 17MFt.
-Antalhegyen csodálatos kilátással nappali + 3 szobás azonnal költözhető 120
nm-es családi ház 35MFt.
-Egyetem közelében 118 nm nappali
+ 3 szobás kitűnő állapotú családi
ház 32.2MFt.
-Petőfi téren 1. emeleti cirkó fűtésű 57
nm nappali + 2 szobás lakás 19.5MFt.
-Erzsébet park közelében 180 nm-es nappali + 4 szobás felújított családi ház
39.5MFt.
-Kossuth Lajos utcában 2. emeleti 53
nm-es cirkó fűtéses lakás 17.8MFt.
-Gödöllő frekventált részén vendéglátói/
kereskedelmi tevékenység végzésére alkalmas 30 nm-es különálló épület 3.5MFt.
-Jó közlekedési lehetőségekkel rendelkező, autópályához közeli új építésű
nappali + 3 szobás családi ház 23.5MFt.
-Királytelepen 948 nm építési telek
bontandó házzal 17.5MFt.

* 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: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a központban II. emeleti, 64 nm-es, 2 + fél
szobás, jó állapotban lévő (5 éve felújított), erkélyes
lakás. Iá: 14mFt. FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő,
Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870
* 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
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* 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 nm-es telekkel. Iá: 18,5 mFt.
FŐNIX INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér
14. Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* 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 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

* Szilasligeten kedvező fekvésű, 140 nm
lakóterű, nappali + 2 szobás kétszintes családi
ház 720 nm-es telekkel, (teraszok, erkély,
garázs, pince, ipari áram). Iá: 36 mFt. FŐNIX
INGATLANIRODA, Gödöllő, Szabadság tér 14.
Érd: 28/411-086 vagy 0620/9194-870
* Szadán 1080 nm-es telken, 100 nm
alapterületű, téglaépítésű, teljesen alápincézett,
2 szobás családi ház, fedett nagy terasszal,
garázzsal. Iá: 20 mFt. FŐNIX INGATLANIRODA,
Gödöllő, Szabadság tér 14. Érd: 28/411-086
vagy 0620/9194-870
* Gödöllőn a Nagyfenyvesben, csendes
környezetben, 993 nm-es parkosított telken
1998-ban felújított, kiváló fekvésű, 133 nm
alapterületű, 4 szobás földszintes polgári családi
ház. (pince, garázs, télikert, öntözőrendszer). Iá:
35 mFt. Tel. 0620/9194-870
* 1500 m2 telekrész eladó az Isaszegi úton. KGK övezet. Tel: (30) 528-7777
* Gödöllőn Nyárkút utcában 2500 m2 szántó 2
db 25 m2-es épületekkel közművesítve eladó.
Érd: (30) 946-7702
* Gödöllő legszebb részén, a TESCO közelében,
most épülő új lakóparkban építési telkek
ELADÓK! Érd: (30) 946-7702
* Gödöllőn, Kampis A. téren, 16 lakásos társasházban
új építésű lakások eladók. Tel: (30) 946-7702
* Gödöllőn, Lázár Vilmos utcában örökpanorámás építési telek családi okok miatt
eladó. Tel: (30) 946-7702
* GÖDÖLLŐN, HARASZTBAN GARÁZS ELADÓ.
Tel: (30) 2411-602
* GARÁZS ELADÓ A SZŐLŐ UTCÁBAN. Két autó
fér el benne. (Áram, burkolt padló, festett falak.)
Iár: (70) 3639-837
* SZADÁN Cipős u. 10. alatt szép környezetben
709 m2-es közművesített telek, kis hétvégi házzal eladó. Iár: 5 millió Ft. Tel: (20) 356-4970
* Nyugdíjazás miatt ÉLELMISZER BOLT
SÜRGŐSEN ELADÓ árukészlettel, berendezéssel
vagy anélkül. Főútvonal mellett, forgalmas
helyen. Tel: (20) 9716-172
* GÖDÖLLŐN, LOMB utcában 720 m2-es belterületi közműves telek faházzal, 12 m2-es
boltíves pincével, ásott kúttal, gyümölcsfákkal,
dísznövényekkel eladó. Érd: (70) 534-7803
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* Gödöllőn az Erzsébet park mellett tulajdonostól eladó egy 62 m2-es 1+2 félszobás, 1. emeleti
erkélyes panellakás. Iár: 12M Ft. Tel: (20) 8089372
* SZADÁN 2001-ben épült 57 m2-es családi ház
20M Ft-os iáron, ill. 3280m2 közművesített
építési telek 8,5M Ft-os iáron eladó. Tel:
28/404-124, 30/2766-526
* 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
* 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
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* 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 2 szoba összkomfortos
tégla családi ház a Szilágyi E. utcában kb.
700 m2-es telken. Iár: 17,9 M Ft. Tel: (70)
948-2271
* 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 Ambrus Z. közben 1. em. 49 m2-es
teljesen felújított erkélyes lakás eladó. Érd: (28)
416-305

* 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

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

* Eladó Gödöllő, Zombor u. 2. emeleti, 35 m 2es lakás. Új nyílászárók, felújított fürdőszoba.
9,6 millió Ft. Tel: (28) 414-424

* 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

* 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 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) 3135816, (30) 562-3475

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

* 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, Blaháné utcában 1600 m2-es telek
eladó, amelyre két ház építhető. Iár: 14,3 millió
Ft. Érd: (20) 372-2763
* 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
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* 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
* Eladó Palotakerten egy 37 m2-es 1szobás
földszinti lakás. Iár: 8,5MFt. (30) 545-1690
* Gödöllőn csendes zsákutcában alápincézett,
tetőtérbeépítéses családi ház eladó. Iár: 29,7
millió. Tel: (30) 998-1496
* Eladó Gödöllő zöldövezetében 65 m2 lakás 8
lakásos társasházban garázzsal. Fotók
megtekinthetők www.ittaddel.hu/lakás internetes címen. Tel: (20) 3494-316
* Szent János utcában (Csíkos bolti soron) 61
m2-es 2 szobás lakás eladó első tulajdonostól, ár
alatt. Tel: (30) 9000-566, (28) 412-872
* Gödöllőn, a Repülőtéri úton sorházban 32 m2es, galériás lakás előkerttel eladó. Iár: 8,2 millió
Ft. Tel: (20) 439-5995
* Eladó Gödöllőn, Nagyfenyvesben 2003-ban
épült, 160 m2-es, 4 szobás 2 generációs ikerház
garázzsal társítva, 500 m2-es telekkel. Csendes
környezetben, jó közlekedéssel. Ár: 26 millió Ft.
Érd: (30) 827-4272
* Gödöllőn a Kertvárosban a HÉV megállóhoz 5
percre téglaépítésű 66 m2-es 2 szobás összkomfortos kis rezsijű ikerház fele eladó. Tel: (28)
418-339, (20) 295-5209
* GÖDÖLLŐ KÖZPONTJÁBAN 59 m2-es 2 szobás
(laminált parkettás), erkélyes lakás családi okok
miatt eladó. Iár: 11,5 M Tel: (70) 5500-605
* Gödöllőn, Központban 34 m2-es egy szobás
fiatalos 3. emeleti lakás tárolóval eladó. Iár: 8,8
M Ft. Tel: (30) 402-0488
* Gödöllőn, Remsey körúton 64 m2-es 2 szobás,
tágas, világos, felújított, 3. emeleti lakás légkondival, tárolóval eladó. Iár: 13,8 M Ft. Tel: (30)
402-0488
* Eladó János utcai, téglaépítésű, 43 m2-es, konvektoros lakás, szép állapotban! Érd: (70) 343-6098

INGATLANOK
FORGALMAZÁSA, FELSŐSZINTŰ INGATLANVAGYON
ÉRTÉKELÉS, TELJESKÖRŰ,
DIJTALAN HITELÜGYINTÉZÉS!

* RENDKIVÜLI AJÁNLATUNK:
* ÚJÉPÍTÉSŰ SORHÁZI LAKÁSOK
VERESEGYHÁZON 24,4 MFT-TÓL!
* MOGYORÓDON IPARI TERÜLETEK,
SZÁNTÓK, LAKÓPARKNAK ALKALMAS
TERÜLETEK
ELADÓK,
BÉRBEADÓK NAGY VÁLASZTÉKBAN!
* A Paál László közben 51 nm-es, másfél szoba + étkezős, téglaépítésű,
gázkonvektoros, 4. emeleti lakás
SÜRGŐSEN, ÁRON ALUL eladó.
Irányár:10,5 mFt
* CSAK A MI KÍNÁLATUNKBAN:
*
Királytelepen,
1080
nm-es,
megosztható saroktelken, 1979-ben
épült, nappali+ 3 szobás, családi ház
eladó, garázzsal, pincével. Iár: 27 mFt.
* A Március 15. utcában (a központhoz
közel) 20 nm-es, különálló garázs
hosszútávra bérbeadó 10eFt/hó, iáron.
* A Máriabesnyő Lakóparkban 2 lakásos társasházban, földszinti, 105 nmes (alápincézett), új építésű lakás 27 m
Ft-ért eladó.

* SZADÁN, az Aranyhegy utcában 2690
nm-es, közművesített, panorámás, két
utcára nyíló, építési telek eladó. Iá: 9eFt/nm.
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ IKERHÁZI LAKÁSOK:
* GÖDÖLLŐN, a Csanakban 2007-ben
épült, 190 nm-es, nappali +4 szobás,
amerikai konyhás igényes, garázsos ikerházi lakás eladó. (Gondozott kert, öntöző
rendszer, víztisztító, vízlágyító rendszer,
központi porszívó, riasztó). Iár: 49,9mFt.
* 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.
* VERESEGYHÁZON, a Ligetekben kisméretű (2-3 szobás), új építésű ikerházi
lakások 400 nm-es, önálló telken januári
beköltözéssel eladók. Iár: 24 mFt-tól.
* ÚJ ÉPÍTÉSŰ CSALÁDI HÁZAK:
* GÖDÖLLŐN, a Fenyvesben 342 nmes telken most épülő 70 nm-es, nappali
+2 szobás, földszintes családi ház
emeltszintű szerkezetkész állapotban
23 m Ft-ért eladó.
* 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. Iár: 60mFt.
* LAKÁSOK GÖDÖLLŐN:
* A Szőlő utcában 69 nm-es, 1+2 fél
szobás, étkezős, erkélyes, 4. emeleti,
kitűnő elrendezésű, jó állapotú,
panorámás, konvektoros lakás eladó.
Irányár: 13,8 mFt.
* A Palotakertben 44 nm-es, egyszobás, 1. emeleti, szép napfényes, jó
állapotú lakás eladó. Irányár: 9 mFt.
* A Palotakertben 57 nm-es, kétszobás, 10. emeleti, erkélyes lakás
eladó. Egyedileg szabályozható fűtés
kialakítása folyamatban. Iá: 11,5 mFt
* A Palotakertben 62 nm-es, kétszobás, (tágas helyiségekkel) 4.
emeleti, lakás eladó. Iá: 10,5 mFt
* Az Erzsébet királyné körúton 63 nmes, harmadik emeleti, kitűnő elrendezésű, 2,5 szobás, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 12,9 mFt.
* A Szent János utcában 59 nm-es, 2
szobás, 3. emeleti, téglaépítésű, konvektoros lakás (tágas szobákkal, alacsony rezsivel) eladó vagy családi
házra cserélhető. Irányár: 12,5 mFt.
* A Szent János utcában 64,3 nm-es,
2,5 szobás, 3. emeleti, jó elrendezésű,
erkélyes, konvektoros lakás eladó.
Irányár: 14,5 mFt.
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* Fenyvesben eladó 45 m2 felújított parasztház
15 m2 terasszal + melléképületekkel Iár: 15.5 M
Ft. Érd: (20) 411-7473
* Gödöllőn kétszobás 1. em. gázkonvektoros
lakás eladó a János utcában buszpályaudvartól
2perc, 13M Ft. Billenő-ajtós betongarázs a Patak
téren eladó. 2,5M Ft. Érd: (20) 226-8723, (28)
411-745
* Gödöllőn a Csanakban 900 m2-es ősfás
parkosított telek 43 m2-es újszerű állapotú
igényes kivitelezésű házzal eladó. Irányár: 25,5
millió Ft. Érd: (70) 333-0496

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
* Palotakert 10./fszt. 3. 1 szoba összkomfort,
teljesen felújítva, új bútorral KIADÓ: 50 E +kaució. (Internet, kábeltévé.) Tel: (30) 9446-816
* 30 m2-es, 1 szobás lakás alacsony rezsivel
nemdohányzó személy vagy pár részére kiadó.
Tel: (70) 451-4323
* Kiadó a Központban 2 különbejárattal rendelkező 2 lakásos ingatlan együtt vagy különkülön is. Tel: (30) 307-7314
* 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

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

* Gödöllő, központjában másfélszobás lakás
hosszútávra kiadó. 2 havi kaució szükséges: Tel:
06-20-335-0027

* 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
* 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

* Kiadó a Fenyvesben 3 szoba összkomfortos 80
m2-es
családi
házrész
kocsibeállási
lehetőséggel. 2 havi kaució szükséges. Érd: (30)
827-4272
* Gödöllőn 44 m2-es, másfélszobás lakás szabályozható fűtéssel bútorozottan kiadó. 50.000 Ft
+ rezsi + 2 havi kaució. Tel: (20) 3273 972
* Kiadó hosszútávra nov. 3.-tól Palotakerten 4
em. ház 3. emeletén 64 m2-es 2 nagy szobás
erkélyes lakás, pincében külön tárolóval 55.000
Ft /hó + 1havi kaució + rezsi. (70) 269-2828

* Kossuth Lajos utcában 1+2 félszobás IV.
emeleti lakás kiadó. 60. ezer Ft + rezsi + 2 havi
kaució. Tel: (30) 236-5989 (16h után.)

* Gödöllőn Szent János utcában 52 m2-es
téglaépítésű, jó állapotú, bútorozott lakás kiadó.
Tel: (20) 3601-675

* Gödöllő központjában 2 szobás, 3. em.
távfűtéses, bútorozatlan lakás hosszabb távra
kiadó. 50 e Ft/hó, rezsi, 2 havi kaució. Érd: (30)
9079-322

* Azonnal beköltözhető Kör utcai, első emeleti,
konvektoros, másfélszobás lakás kiadó. Kéthavi
kaució szükséges. Bérleti díj havi 60.000 Ft.
Érd: (30) 346-5408

* Gödöllő blahai részén, családi házban, külön
bejárattal 2 szoba összkomfortos lakrész kocsi
beállóval igényesnek kiadó. Tel: (20) 329-2954
* 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
* Városközpontban 3. emeleti 2 szobás lakás
kiadó november 1.-től. Tel: (20) 222-7878
* Egy szobás gázfűtéses albérlet kiadó, azonnal
beköltözhető. 38 ezer + rezsi, 1 havi kaució. Érd:
(30) 584-5826
* GÖDÖLLŐN ALBÉRLET KIADÓ. Érd: (28) 416449, (20) 226--3007

KIADÓ
* Központban kiadó különbejáratú ingatlan teljes
infrastruktúrával. Irodának vagy egyedülálló hölgynek. Kedvező bérlet, rezsi. Érd: (30) 307-7314
* Irodának alkalmas lakás (több helyiséggel)
hosszútávra kiadó Gödöllő központjában. Érd:
(30) 267-4765
* Működő kondi- és fitnessterem Gödöllőn, professzionális gépparkkal, hosszútávra bérbe adó.
Tel.: (20) 326-2486
* 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
* Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában 50 vagy 100
m2-es üzlet januártól kiadó. Tel: (30) 9617-621

* Kiadó 2 szobás lakás a Kazinczy körúton.
Konvektoros fűtés, részben bútorozott. 55.000 +
rezsi. Tel: (20) 450-8036

ÁLLÁS

* Kiadó Palotakerten egy bútorozott 37
m2-es lakás. 40.000 Ft/hó + rezsi. (30)
545-1690

* Gödöllőn üzemelő étterembe beugrós szakácsot keresünk, időszakosan, heti 2-3 alkalomra.
Tel.: 30/913-8769.

* Gödöllőn, az Erzsébet körúton két szobás,
felújított, bútorozott lakás igényesnek kiadó.
Főleg nemdohányzó fiatal párokat várunk. Érd:
(28) 420-032, (30) 271-6778

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

* Lakás kiadó Gödöllő központjában a Remsey
körúton. 60 m2-es, 1+2 félszobás, külön vízórás,
villanyórás, 3. emeleti, távfűtéses. Tel: (20)
207-0530

* Eladó – pénztárosi munkakör betöltésére
fényképes, kézzel írott önéletrajzzal rendelkező
munkatársak jelentkezését várjuk szadai
élelmiszer ABC-ben. Cím: 2101 Gödöllő Pf: 353

* KEDVEZŐ ÁRON ALBÉRLET KIADÓ FÉRFI
RÉSZÉRE GÖDÖLLŐN. Érd: (30) 611-1080
* Gödöllőn LAKÁS v. IRODA céljára a belvárosban 75 m2-es földszinti nappali + 2 szobás
egyedi fűtésű lakás 85.000 Ft + rezsi + kaucióért kiadó decembertől. Tel: (30) 9617-621
* Kossuth Lajos utcában 65 m2-es felújított
lakás dec. 1.-től hosszútávra kiadó. Tel: (20)
312-2552
* 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

* Takarítónőket keresünk! 06 (20) 40 40-004
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* Jogosítvánnyal, jó kommunikációs
képességgel rendelkező személyt felveszünk
direktmarketing munkára. Magas kereseti
lehetőség. Saját gépjármű előny. Érd: (70) 3183566

*
Diákmunka
saját
szakmában
FARMGAZDÁLKODÁS BEINDÍTÁSÁRA mezőgazdasági, főiskolai hallgatókat keresünk. Érd: (20)
571-3561
* A Panda Autómosó fiatal női és férfi
munkatársakat keres. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy.
út 68. Tel: (20) 9417-670. Holló Józsefné
* Szakképzett varrónőket keresek precíz, pontos munkára. Több éves gyakorlat előny. Tel:
(30) 305-6638
* Benzinkúton lévő orosz delikátesz üzletünkbe
nyelvtudással eladót keresünk. Munkavégzés
helye: M3-as gödöllői lehajtó. Tel: (30) 7477363, (30) 206-4618

* Trink-Duó gödöllői telephelyére számlázó–adminisztrátori munkakörbe kommunikatív
kereskedelmi adottságokkal bíró 27-37 éves,
rendezett családi hátterű hölgymunkatársat
keres Gödöllő, plusz max. 10 km-es körzetéből.
Érd: Rébb Gábor telepvezetőnél munkaidőben
(30) 336-7473
* Gépkocsiból történő tejárusításhoz jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keresünk heti 4
nap munkára. Tel. (28) 418-105, (30) 642-9196

SZOLGÁLTATÁS

* Gödöllői munkahelyre keresek autószerelőket.
Mobil: (30) 990-7380
* Üzemanyagtöltő állomásra –NEM DOHÁNYZÓmunkatársak jelentkezését a (28) 513-115 telefonszámon várjuk.

* Szövegszerkesztést, gépelést, diplomamunkák, házidolgozatok gépírását vállalom rövid
határidővel! Tel.:: 30/851-8763.

* Gödöllői Kézi Autómosóba férfi munkatársat
keresek. Tel: (30) 9915-554

* KERTGONDOZÁS: sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás
és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes, alapos,
megbízható munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel.: (30) 20-200-50

* A WIND-COMP Számítástechnikai Kft. keres
informatikai hálózatok építésében jártas szakembereket, illetve villanyszerelőket. Fényképes
önéletrajzokat a 2100 Gödöllő, Kard u. 2. címre
várjuk
* 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
* Controllert felveszünk okleveles közgazda
végzettséggel, 3 év elemző közgazdász gyakorlattal, angol nyelvtudással. Jelentkezés szakmai
önéletrajz, és a végzettséget igazoló okmányok
másolatainak benyújtásával. Postacím: HM ARMCOM ZRt. 2101 Gödöllő, Pf.:395. Tel: (30) 6597869.
* HR menedzsert felveszünk jogi, vagy HR
menedzser, illetve üzleti és HR menedzsment
egyetemi diplomával, tárgyalóképes angol nyelvtudással. Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés szakmai önéletrajz, és a
végzettséget igazoló okmányok másolatainak
benyújtásával. Postacím: HM ARMCOM ZRt.
2101 Gödöllő, Pf.:395. Tel: (30) 659-7869.

* 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.nonstopgyorsszolgalat.hu, www.dugulaselharito.hu
* Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó
vízmelegítők, cirkók, kazánok szervize 2 órán
belül. Tel: (30) 302-4622. www.csoszereles.hu
* Villanyszerelés, azonnali hibaelhárítás, 2 órán
belüli kiszállás. Nyaralók, családi házak teljes
körű villanyszerelése. Érintésvédelmi mérés
jegyzőkönyvvel. Tel: (70) 241-8999.
* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-k,
tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24 óráig. Tel: (70) 613-5662.
* KÖLTÖZTETÉS: HA ÖN KÖLTÖZNI SZERETNE,
KÉREM, HÍVJON, MI MINDENBEN SEGÍTJÜK ÖNT.
T: (20) 411-7473 Köszönjük bizalmát!
* Mosogatógép, mosógép, vill. bojler, vill. tűzhely, kerámialapos tűzhely, szárítógép stb.
javítása! Hívjon bizalommal! Tel: (20) 886-2397
* KÖLTÖZTETÉS: KÖLTÖZZÖN VELÜNK!
HÉTKÖZNAPOKON ÉS ÜNNEPNAPOKON IS. Akár
csomagolással, lomtalanítással egybekötve. Tel:
(20) 951-5654
* VÍZ – GÁZ – FŰTÉSSZERELÉS! Családi házak,
lakások, közületek gépészeti kivitelezése, igény
szerint megfizethető áron. Ép-gép Install Kft.
Tel: (20) 267-4998
* Villanyszerelés 0-24 óráig. Családi és víkendházak villanyszerelése. Hibaelhárítás. ELMŰ által
regisztrált! Tel: (20) 9352-138
* KÖLTÖZTETÉS zongora és páncélszekrény
szállítás. Kérésére értékeit becsomagoljuk. Tel:
(30) 9134-599. Hétvégén és ünnepnapokon is.

Apróhirdetés felvétele Gödöllőn,
@ Kossuth L. u. 1. alatt
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* Adótanácsadást, könyvelést vállalunk kis és
középvállalkozásoknak. Internetes adóbevallások
készítése. Tel: (28) 407-122.
* REFERENCIÁVAL! Minőségi lakásfelújítás a
legjobb áron! Festés, burkolás, parkettázás, vízvillanyszerelés, ablakcsere. Családi-ikerház komplett, kulcsrakész kivitelezése referenciákkal.
Hívjon bizalommal! 20 944-7025

Varga Icu rovata
Gasztronómia kaleidoszkópban

Szelíd gesztenye
A gesztenyéről két nővérem és bátyám jut
eszembe, akikkel minden ősszel gyarapítottuk gyermekkorunk játékszereit a kis gyufapálcika végtagú, tüskés kalapú figurákkal.
Igaz, ezeket vadgesztenyéből készítettük, ami
nem rokona az imádott szelídgesztenyének.
Szépen hangzik: szelíd gesztenye. S tényleg,
nem szúr olyan vadul a burka. Úgy tartozik a
télhez, mint a forralt bor. Azonnal eszünkbe
jut a csípős hidegben parázs fölött sült termések páratlan finom illata, s a kézben
szorongatott sültgesztenyés papírzacskók,
melyek megmelegítenek testet, lelket
egyaránt. Van, aki sparhelt lapján vagy
sütőben, máshol Zefír kályha csövébe dugva
sült ehetővé ez a csemege. A szelíd , nemes,
édes, ehető előtagokkal illetett gesztenye
érdekes módon semmilyen rokonságban
sincs sem a vadgesztenyével sem a vízi
gesztenyével. Lehetett nyersen, főzve, sütve
enni, ledarálva kenyeret sütni belőle, félretenni, szárítani. Egy fa termése egy fő teljes téli
élelmezését megoldotta éhinség idején, ezért
is tartották nagy becsben. Feljegyzések
szerint hazánkban Beatrix királyné terjesztette el az olasz gesztenyés recepteket.
Mátyás király egyik kedvence volt a
gesztenyés kappan. Az angolszász világ
ünnepi étele a (nem cukrozott) gesztenyével
töltött pulyka. Korzikán sört is főznek belőle.
A volt Monarchia területén ismerik csak a
gesztenyepürét tejszínhabbal, ám sokféle
lehetőséget kínál még. Leves, főzelék, püré,
liszt, torta, öntet, rétes töltelék - méltán
mondhatjuk, a gesztenye sokoldalúan
elkészíthető gyümölcs.
A Fagyöngyben rájöttünk, hogy két-három
egész gesztenye remekül passzol sültekhez,
mint a körítés része. Az édesített püré palacsintában is felveszi a versenyt a többi töltelékkel. S jóleső öröm emlékezni arra a rendelésre, amikor az áldott állapotban lévő
kívánós asszonynak a gesztenyepüré volt a
vágya – nyáron.

* 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

* 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.
* NÉMETTANÁR tanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal Gödöllő központjában. Tel: (30) 274-1797 és (28) 542-275

* ÉPÍTŐIPARI SZAKÉRTŐ VÁLLALJA HÁZAK ÉS
LAKÁSOK MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉT
ELADÁSNÁL ÉS VÉTELNÉL. T: (20) 9361-233.

* Ha a könnyebb, eredményesebb tanulás a célja
jelentkezzen a tanulási képességet fejlesztő
tréningre. www.drkisskatalin.hu Tel: (20) 3884953

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást, lakkozást. Laminált és
hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: (70) 505-1177.
* KŐMŰVES MUNKA AZONNALI KEZDÉSSEL. Tel:
(20) 9352-138
* Hölgyek, Urak! Frissítő, lazító masszázs a
Petőfi Udvari Fitotékában. Gödöllő, Petőfi tér 13.
Tel: (20) 993-7883 Ugyanitt gyógy – sportmasszázs. Tel: (70) 333-5478
* FIATAL ANYUKA HÉTVÉGÉN (ÉJSZAKA IS)
GYEREKFELÜGYELETET VÁLLAL. Tel: (30) 7490942

* Szakmai Személyiségfejlesztés! Alakítsa
egyéni szakmai stílusát szakember segítségével!
www.humanfejlesztes.hu Tel: (20) 388-4953
* 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) 4468317
* AFTER 8. Hétfő esténként angol nyelvű beszélgetőkörbe várunk érdeklődőket. Angol
anyanyelvű bevezető előadás + kötetlen beszélgetés várja a résztvevőket. 06 (20) 446-8317

* GYERMEKGONDOZÓNŐI végzettséggel gyermekfelügyeletet vállalok, autóval rendelkezem.
Tel: 20/3349-702

* 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)
494-2029, (20) 312-8305

* Ápolást, gondozást vállalunk otthonában és
személyre szabott betegszállítást. Érd: (30)
417-183,
segit436-1023,
(28)
okez.nagyaniko@gmail.com.

* MATEMATIKA korrepetálást vállal középiskolásoknak középiskolai tanár. Tel: (30) 620-1230

* GÖDÖLLŐ TERÜLETÉN TAKARÍTÁST
VÁLLALNÉK. Érd: (20) 950-3940
* 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
H-P.: 9.30-17.30-ig Sz.: 9-12-ig

* STUDIO ONLINE NYELVISKOLA - ANGOL, NÉMET,
OLASZ, FRANCIA, OROSZ ÉS SPANYOL CSOPORTOS
ÉS EGYÉNI NYELVÓRÁK. NOVEMBER 25-IG 2 HÓNAPOS, HETI 1 ALKALMAS KEDDI ÉS CSÜTÖRTÖK
DÉLUTÁNI ANGOL TANFOLYAMOKRA CSAK BRUTTÓ
18 000 FORINTÉRT IRATKOZHAT. RÉSZLETEKÉRT
KERESSE ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT: (20) 216-6240 GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. - A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
IDŐ: H-CS: 9.45-16.00, P: 9.45-14.00 W W W . S T
UDIOONLINE.HU

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE,
ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása,
átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
(20) 5231-094

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

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

OKTATÁS

* AUTÓÜLÉS-HUZATKÉSZÍTÉS Gödöllőn.
Személy, teher, kisbuszra. Többféle minőségű
anyagokból. Pap István. Tel: (20) 544-7532
* Friss nyugdíjas eü. dolgozó szeretettel vállalná idős, beteg, vagy gyermek felügyeletét, eü.
intézetbe szállítását. Akár saját kertes házában
hétvégén is v. alkalmanként. T: (20) 354-9688

* Angol – német szakos egyetemista lány külföldi nyelvtapasztalattal oktatást vállal, hétvégén
is! Tel: (70) 408-9844
* Angoloktatás: óraadást, gyerekeknek korrepetálást vállal diplomás nyelvtanár (kezdőket,
újrakezdőket is várok szeretettel), valamint
gyerekfelügyeletet, takarítást idős házaspárnál,
egyedülálló néninél. Tel: (20) 224-5824
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* ANGOLUL JÁTSZVA – JÁTSZVA ANGOLUL.
Kiscsoportos foglalkozások óvodás, ill. kisiskolás
korú gyermekek számára. A 45 perces játékban
résztvevők eredeti versek, mondókák, mesék,
kör- és szerepjátékok segítségével ismerkedhetnek az angol nyelvvel. Foglalkozások: kedd, szerda, csütörtök és szombat délelőttönként a Petőfi
Sándor Művelődési Központban. Foglalkozások
ára: 6-8.000 Ft/ alkalom. Érd: (20) 334-6101

* 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

ADÁS~VÉTEL

* 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: 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

* Eladó egy 2 méteres termő füge bokor,
szabadföldi, 20.000 Ft. Érd: (28) 416-690
* EXTRA MINŐSÉGŰ BIÓ DIÓBÉL ELADÓ
GÖDÖLLŐN. 1700 Ft/kg. Tel: (70) 772-0392
* 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
* Betéti társaság eladó. Érd.: (20) 212-6315
* Eladó egy használt, új állapotú, fémvázas,
egyszemélyes hintaszék. Tel.: (20) 212-6315
* Eladó olcsón egy használt, jó állapotban lévő
Nokia 9300 típusú kommunikátor. Tel.: (20)
212-6315
* Eladó egy vadonatúj, 180 x 200 cm-es Aloe
Vera Memory Cool (testformát felvevő) 20 cm
vastag ágymatrac. Tel.: (20) 212-6315
* Eladó egy nyitható (könnyedén ággyá
alakítható) szuperkényelmes, hibátlan, foltmentes, kíváló állapotú, 3 személyes sötétzöld
magas támlájú kanapé. Ajándék Webschatz
gumis terrakotta bútorhuzattal. Iár: 30eFt Érd:
70/6327662.
* Kondigépek! Weider, Pro-form, Welso amerikai
szobakerékpárok, futópadok, sífutók nagy
választékban, kedvező árakon eladók.
www.a1sport.hu Tel: (20) 329-9694, (20) 3299695
* Tüzifa és gázkonvektorok eladó. Tel: (20)
9611-688
* KIÁLLÍTÁSOKBÓL MARADT HÁZTARTÁSI
KUKÁK ELADÓK! Kerekes: - 80L: 4500 Ft, 120L: 6000 Ft, - 240L: 8500 Ft. Tel: (20) 3299695

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
* 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
* Új CONTINENTAL téli gumi, gyári SKODA felnivel szerelve 4db 195/65/15; egy telet használt
GOODYEAR Ultra Grip 195/50/15 téli gumi 2db
eladó. Hívj, megegyezünk: (30) 919-5704

EGYÉB
* 40-es, csinos, 171/62 kg, szép arcú, diplomás
nő hagyományos értékrenddel, egzisztenciával
hasonló úriember társát keresi. citrom09@citromail.hu
* GYULÁN november 15.-22.-ig ÜDÜLÉSI JOG
ÁTADÓ. Érd: (20) 544-0749
* BEJÁRATOTT ELEKTROMOS KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ BT BETEGSÉG MIATT ELADÓ.
Tel: (20) 9355-088
* 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
* 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
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Beküldési határidő:
2008. november 20.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte:
Sas István, Nyárfa u. 3. , Gáspár Éva,
Röges u. 39.
A Városi Mozi előadására belépőt
nyert:
Kovács Kristóf, Kőrösi Cs. S. u. 1. ,
Bokor Tibor, Németh L. u. 2.
A besnyői Gazdaáruház 1000 Ft
értékű vásárlási utalványát nyerte:
özv. Bagyinka Pálné, Jókai u. 6. ,
Glück Györgyné, Hunyadi u. 50.

Recept
Pulykaszelet burgonyabundában
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
80 dkg burgonya, 1 vöröshagyma, 5 dkg kemény sajt, 1 tojás, 2
ek liszt, aprított petrezselyem zöld, 80 dkg pulykahús, 2 ek vaj,
5-6 evőkanál olaj, só, bors.
ELKÉSZÍTÉS:
A burgonyát héjastól félpuhára főzzük, majd kihűtjük, meghámozzuk, durvára reszeljük. A hagymát apróra vágjuk, a sajtot
lereszeljük. A burgonyát alaposan összegyúrjuk a hagymával, a
sajttal, a tojással és a liszttel, majd beledolgozzuk a petrezselyemzöldet, sóval, borssal ízesítjük. A húst kis szeletekre vágjuk, kiklopfoljuk, fűszerezzük és mindkét oldalát megsütjük. Rövid ideig hűlni hagyjuk, majd a burgonyás keverékkel beburkoljuk. Az olajon, közepes hőfokon világosbarnára sütjük. Saláta
vagy zöldségköret illik hozzá.

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

Erzsébet- és Katalin-bál
2008. november 22., szombat
VACSORA:
PROGRAM:

svédasztalos menü

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

ASZTALFOGLALÁS:

Éjféltől hajnalig zene

Személyesen az Erzsébet
királyné Szálloda éttermében
(Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.),
vagy telefonon 28/816-819.
Belépő: 9500 Ft/fő

Fővédnök: dr. Gémesi György polgármester

